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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระเป๋าด้วยลวดลายผ้าไหมจกผสมเปลือกหอยมุก 
ผู้วิจัย ภคพรหมณ์ สุขเกษม 
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน  

  
       การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์คือ  1) เพื่อศึกษารูปทรง

ของกระเป๋าที่มีความเหมาะสมกับการผลิตด้วยผ้าจกไหมผสมเปลือกหอยมุก 2) เพื่อออกแบบกระเป๋าผ้า
ไหมจกผสมเปลือกหอยมุกที่ได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสตรีที่สนใจแฟชั่นและผ้าไทย
ในเกณฑ์สูงมีกระบวนการวิจัยเริ่มจากเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  (in-depth interviews) ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบและการทอผ้าจกที่มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าข้อมูล
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อก าหนดทางการออกแบบจากการวิจัยพบว่ากระเป๋าทรงที่เหมาะ
แก่การใช้ร่วมกับผ้าจกประกอบด้วยกระเป๋าถือสตรีที่นิยมใช้ในการไปออกงานราตรี  มีข้อก าหนดเชิง
ขนาดว่าจ าเป็นจ าต้องบรรจุบัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ และ ลิปสติกได้ การทอจกเป็นการทอผ้าเพื่อให้
เกิดพื้นผิวที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้นผ้าเป็นลวดลายประเภทหนึ่งโดยแนวคิดเดิมของการออกแบบลาย
จกมาจากการเลียนแบบลวดลายในธรรมชาติออกแบบให้เป็นลวดลายเราขาคณิต ผู้วิจัยจึงยังคงแนวคิด
แบบเดิมเรื่องการเลียนแบบธรรมชาติ น าวิธีคิดการออกแบบลายจกแบบดั้งเดิมมาพัฒนาให้เกิดความ
ร่วมสมัยโดยมีแนวคิดเชิงการเลียนแบบพื้นผิวของวัสดุที่ใช้ในการออกแบบกระเป๋าในปัจจุบันอย่างหนังงู
ที่เลียนแบบออกมาเป็นการตัดเปลือกหอยมุกโดยการใช้กระบวนการการจกแบบดั้งเดิมและการทอจก
ด้วยแพทเทิร์นลายร่วมสมัยและผสานกับการทอให้เกิดสีและมิติเพิ่มขึ้น ด้านสีเป็นสีที่มีความร่วมสมัยใส่
ได้กับทุกชุด เช่น สีขาว เทา ด า เบจ โดยเลือกใช้เพียงสีใดสีหนึ่งหรือหลายสีร่วมกันได้ 
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The objectives of this qualitative study were as follows: (1) to determine the 

shapes of the three bags introduced in this study in terms of suitability for producing cloth 
bags using silk Jok fabric and mother of pearl shells as the raw materials; and (2) to design 
silk cloth bags according to the preferences of female consumers. The data collection was 
performed using in-depth interviews with three experts in silk fabric design and weaving who 
had at least ten years of experience. The data analysis and synthesis were then performed in 
order to determine the design specifications.The results showed that the bag shape most 
suitable for producing mother of pearl silk cloth bags was the evening party style handbag for 
women. In terms of dimensional specifications, the bags must be able to hold credit cards, 
mobile phones and lipstick. Mother of pearl silk fabric weaving can create an embossed 
texture on fabric by imitating natural patterns and developing them into geometric patterns. 
Therefore, this original concept was applied in the creation of contemporary design by 
imitating the surfaces of materials used in current bag design, for example, snakeskin leather. 
In this study, snakeskin leather was imitated using pearl oyster shells and the traditional Jok 
silk fabric weaving technique, which was used to produce a contemporary pattern in 
combination with Thai silk fabric to enhance colorfulness and dimensionality. In terms of color, 
the bags were produced in contemporary colors and compatible with all types of clothing, 
such as white, gray, black and beige, in a single color or a combination of different colors. 
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บทท่ี1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง  
ภูมิปัญญาไทยประกอบไปด้วยหลายสาขาภูมิปัญญาหนึ่งในนั้นประกอบด้วยสาขา

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม โดยสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการรู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตผลเพื่อชะลอการน าเข้าตลาดเพื่อแก้ปัญหาด้าน
การบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ทาให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิต และการจ าหน่าย ผลิตผลทางหัตถกรรม 
เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น ดังนั้นเราจะให้ได้ว่า
การผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นใช้เองในชุมชนก็เป็นส่วนสิ่งเราสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานผ้าไหมไทยก็
เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่ส าคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยโดยเมื่อปี2557สินค้ากลางน้ าหรือ
ผ้าไหมมีปริมาณการส่งออกที่ 496, 499, 291 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ76.26 กรมหม่อน
ไหม (2557) จะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขการส่งออกที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงดังนั้นการสืบทอดภูมิปัญญา
ไทย     

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งในแง่คุณค่าทางวัฒนธรรมและ
คุณค่าทางเศรษฐกิจการที่เราจะสืบทอดภูมิปัญญาไทยต่อไปในอนาคตเราจ าเป็นจะต้องพัฒนา
แนวทางการสร้างสรรค์รูปแบบและประโยชน์ในการใช้สอยให้หลากหลายขึ้นเพื่อขยายโอกาสของ
ผ้าไหมไทยสู่ตลาดสากล ประเสริฐ โกศัลวิตร (2555) ผ้าไหมไทยได้รับการยกย่องจากเวทีโลกโดย
ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้จัดประชุมด้านผู้น าไหมมาแล้วหลายครั้งตลอดจนคุณภาพของเส้น
ไหมที่มีความเฉพาะตัวเช่นความมันวาวและมีเอกลักษณ์จึงเป็นจุดแข็งที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ของไทยได้เปรียบประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (2557) ในปัจจุบันกรมหม่อน
ไหมมีความพยายามยกระดับท าให้ผ้าไทยมีความเป็นสากลยิ่งขึ้นโดยการร่วมมือกับดีไซนเนอร์ที่มี
ชื่อเสียงน าผ้าไหมมาออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่ทันสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจ าวันอาทิ แบรนด์ 
KANAPOT AUNSORN ในโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล SILK ISAN เพื่อเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจในการใช้ผ้าไหมไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ยังคงรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ได้
อย่างกลมกลืน ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ทอผ้า ผู้ผลิตเส้นใย และกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งนักออกแบบในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะความช านาญที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาการทอผ้าทออีสาน และเพื่อสืบสานงานอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาหม่อนไหม  
ให้คนรุ่นใหม่เกิดความหวงแหน ในเอกลักษณ์และวิถีชีวิตหม่อนไหม เพื่อด ารงไว้ซึ่งการรักษาอย่าง
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ยั่งยืนเกิดเป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าไหมทอมือที่ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษทั้งรูปแบบ
การทอลวดลาย สี และการออกแบบเป็นเสื้อผ้า (วสันต์ นุ้ยภิรมย์, 2561) มากไปกว่านั้นบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในสังคมยุคปัจจุบันก็ยังนิยมนาผ้าไทยมาสวมใส่ในการออกสื่อกันมากขึ้นดังจะเห็นได้จาก
สื่อต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้คนทั่วไปในสังคมเห็นคุณค่าของผ้าไทยอีกด้วย นอกจากผ้าไหมพื้นทอ
มือที่มือชื่อเสียงแล้วนั้นประเทศไทยก็ยังมีผ้าที่ทอผสานเส้นไหมต่างขนาด เส้นฝ้ายหรือวัสดุอ่ืนเช่น
ผ้าจก ผ้ายก ผ้าขิดที่มีคุณค่าต่อการน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีก  

ผ้าจกเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวไททีสืบเชื้อสายมาจากลาวพูดภาษากลุ่มไท 
ประกอบไปด้วยกลุ่มหลักสามกลุ่ม ไทพวน (ลาวพวน) ไท-ลื้อ ไทย-ยวน ในแต่ละกลุ่มจะมีลวดลาย
แตกต่างกันออกไปแต่โครงสร้างของลายเป็นลายเรขาคณิตหลายๆ ลายมาประกอบกันเกิดขึ้นเป็น
ลายการทาผ้าจกเป็นการทอผ้าให้เกิดลวดลายโดยการใช้ขนเม่นหรือนิ้วมือจกเส้นด้ายสีสันต่างๆ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) จากการศึกษาท าให้ผู้วิจัยพบยังไม่งานวิจัยใดที่มุ่งเน้นการออกแบบ
รูปแบบของกระเป๋าที่เหมาะสมแก่การผลิตด้วยผ้าจก ถึงแม้ว่ากระเป๋าถือจะเป็นอีกหนึ่งประเภท
สินค้าที่มีมูลค่าการซื้อขายในระดับสูง  

ในปัจจุบันผ้าจกได้ถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาทิ กระเป๋าย่าม แถบส าหรับตกแต่งเสื้อ
ผ้าแถบขนาดเล็ก กระเป๋าถือสตรี และผ้าซิ่น โดยราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าอยู่ที่ชิ้น
ละ1800บาทผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักออกแบบและเคยได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบเครื่อง
แต่งกายประเภทกระเป๋าพบว่าสินค้าที่ขายอยู่ทั่วไปนั้นยังขาดความทันสมัย ขาดการออกแบบ  
ที่เหมาะสมแก่การใช้งานและยังคิดว่าสามารถออกแบบต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก  
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีผู้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์
กระเป๋าสตรีให้และศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบให้ทันสมัยและเข้ากับ เพศ วัย และรายได้ของผู้บริโภค ให้มาก
ขึ้น ดังนั้นจึงสอดคล้องกับนโยบายของกรมหม่อนไหมที่ต้องการน าเทคโนโลยีการตัดเปลือกหอย
มุกด้วยเลเซอร์มาประสานเข้ากับการทอผ้าจกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการออกแบบกระเป๋าดังนั้น
รูปแบบกระเป๋าที่จะใช้ร่วมกับผ้าในครั้งนี้จึงมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการวิจัยและ
พัฒนาให้เกิดเป็นรูปทรงที่สอดคล้องกันและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างสูงที่สุด 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้  

1. เพื่อศึกษารูปทรงของกระเป๋าที่มีความเหมาะสมกับการผลิตด้วยผ้าจกไหมผสม
เปลือกหอยมุก 
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2. เพื่อออกแบบกระเป๋าผ้าไหมจกผสมเปลือกหอยมุกท่ีได้รับความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคสตรีท่ีสนใจแฟชั่นและผ้าไทยในเกณฑ์สูง 

 
ความส าคัญของการวิจัย  

ความส าคัญของการวิจัยในครั้งเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรงของกระเป๋าที่มี
ความเหมาะสมต่อการผลิตด้วยผ้าไหมจกผสมเปลือกหอยมุก  

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจงเป็นรูปแบบกระเป๋าที่ผ่านการ
ประชุมกลุ่มร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เกณฑ์กระเป๋าราตรี เหมาะสมกับการใช้ผ้าจก ในการ
คัดเลือกรูปแบบ 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่กลุ่มสตรีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่กลุ่มผู้บริโภคสตรีที่สนใจในแฟชั่นและผ้าไทย  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. ผ้าจก หมายถึงการทอผ้าและทาให้เกิดลวดลายผ้าไปพร้อมๆ กันการจกคือการทอ

ลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้าง
ของผ้าการจกจะใช้ไม้หรือขนเม่นหรือนิ้วมือยกขึ้นหรือจก(ควัก)เส้นด้ายสีสันต่างๆ ขึ้นมาบนเส้น
ยืนให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการ  

2. กระเป๋า หมายถึง น. เครื่องใช้รูปคล้ายถุง ทาด้วยหนังบ้าง ผ้าบ้าง สาหรับใส่ของต่างๆ 
ใช้คาดเอวก็มี ติดอยู่ที่ตัวเสื้อ หรือกางเกงก็มี ใช้หิ้วก็มี, แบบสะพายหลังได้ เรียกว่า เป้.  

3. เปลือกหอยมุก หมายถึง เปลือกหอยจากหอยชนิด Pinctada maxima จัดเป็นหนึ่งใน
หอยตระกูลหอยนางรมมีเปลือกภายในที่เงาสวยงามเมื่อขัดเปลือกชั้นนอกออกแล้วสามารถน ามา
แปรรูปใช้ในอุตสาหกรรมและหัตกรรมประเภท กระดุม หน้าปัดนาฬิกา ฯลฯ 

4. การทอผสมเปลือกหอยมุก หมายถึง นวัตกรรมทางการออกแบบที่น าการแปรรูป
เปลือกหอยมุกด้วยการตัดด้วยเครื่องมือ อาทิ CNC Laser cut แล้วน ามาเข้าสู่กระบวนการทอด้วย
เทคนิคจกหรือทอปกติได้  
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดเรียงจากกระบวนการทางความคิดโดยให้

มีโจทย์เป็นรูปทรงของกระเป๋าที่ศึกษาจากงานวิจัยและน ามาผสานกับองค์ความรู้สามด้านหลัก
ประกอบด้วย รูปแบบกระเป๋า ผ้าจก และ การผลิตเปลือกหอยมุก โดยน าองค์ความรู้ที่แตกย่อย
ของในแต่ละด้านมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เกิดเป็นรูปแบบกระเป๋าที่เหมาะสม 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
1. ได้ข้อก าหนดที่ใช้ในการออกแบบรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะกับการใช้งานร่วมกับผ้า

จกไหมมุก 
2. ได้รูปทรงของกระเป๋าที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับผ้าจกไหมมุกโดยได้รับ

การประเมินความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก 
 
 

  

รูปแบบกระเป๋า 

ผ้าจก 

เปลือกหอยมกุ 

รูปแบบกระเป๋า 

ที่เหมาะสม 

กระเป๋าส าหรับงานราตร ี

ประเภทของผ้าจก 

การออกแบบผ้าจก 

ลวดลาย

เลียนแบบ 

ธรรมชาต ิ
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตาม

หัวข้อต่อไปนี ้
1. ประเภทของกระเป๋า 
2. ผ้าไหม  
3. ผ้าจก 
4. เปลือกหอยมุก  
5. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6. พฤติกรรมผู้บริโภค 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ประเภทของกระเป๋า 
จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ พบว่า ได้มีการจ าแนกประเภทของกระเป๋าตามลักษะการ

ใช้งาน โดยประเภทของกระเป๋าสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งประเภทจากขนาด วัสดุ 
หรือคุณภาพ โดยหนึ่งในวิธีการแบ่งประเภทของกระเป๋าที่นิยมใช้กัน คือ การแบ่งประเภทตาม
ลักษณะการใช้งาน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการดังกล่าวในการแยกประเภทกระเป๋า โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้    

1.1 การแบ่งประเภทกระเป๋าตามประเภทการใช้งาน 
1.1.1 กระเป๋าส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
กระเป๋าส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นกระเป๋าที่ถูกเลือกใช้เป็นประจ า เหมาะ

ส าหรับพกพาของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋าตัง เครื่องส าอาง กุญแจ  เป็นต้น กระเป๋าลักษณะนี้ส่วน
ใหญ่มักมีน้ าหนักน้อย ขนาดไม่ใหญ่มาก และพกพาง่าย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเกิดความ
คล่องตัวและสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ลักษณะของกระเป๋าสามารถออกแบบได้อย่าง
หลากหลาย ทั้งขนาด สีสัน วัสดุ และรูปทรง และถูกพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ กระเป๋าพกพานี้
มักจะมีซิปหรือกระดุมเพื่อป้องกันสิ่งของตกหล่น (พิมลพรรณ ธนเศรษฐ, 2558)    
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1.1.1.1 กระเป๋าสะพายไหล่ หรือ Shoulder Bags เป็นกระเป๋าที่มีหูจับพอเหมาะ
กับการสะพายไหล่ ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป มีขนาดกะทัดรัด 

 
 

ภาพประกอบ 2 กระเป๋าสะพายไหล่ หรือ Shoulder Bag 

ที่มา: จาก http://www.instagub.com/post/1966534637540815924_174799871 

 
1.1.1.2 กระเป๋าสะพายข้าง หรือ Crossbody Bag เป็นกระเป๋าที่นิยมเลือกใช้ใน

ชีวิตประจ าวันหรืองานล าลองเป็นอย่างมาก สามารถพกพาของใช้ส่วนตัวได้จ านวนมาก และส่งเสริม
ผู้ใช้คล่องตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวัน กระเป๋าสะพายข้างจะมีสายสะพายที่ค่อนข้างยาว และควร
มีน้ าหนักเบา 

 
 

 ภาพประกอบ 3 กระเป๋าสะพายข้าง หรือ Crossbody Bag  

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/195625177536514390/?lp=true 
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1.1.1.3 กระเป๋าถือหูจับสั้น หรือ Hand Bags เป็นกระเป๋าที่หูจับสั้นและไม่มี
สายสะพายท าให้อาจไม่เหมาะเลือกใช้ส าหรับกรณีที่ต้องการความคล่องตัวมากนัก รูปแบบของ
กระเป๋าหูจับสั้นมักถูกออกแบบให้ทันสมัย สวยงาม น้ าหนักไม่มาก และเน้นความคงทน กระเป๋า
ลักษณะนี้มีทั้งรูปแบบกึ่งคงรูปและคงรูปถาวร   

 
 

ภาพประกอบ 4 กระเป๋าถือหูจับสั้น หรือ Hand Bags 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/340655159304533099/ 

 
1.1.1.4 กระเป๋าหนีบ หรือ Clutch เป็นกระเป๋าที่ผู้นิยมใช้ในการพกพาสิ่งของ

จ านวนไม่มากนัก เน้นใช้ในกรณีที่ต้องการความคล่องตัวในการด าเนินชีวิต รวมถึงเป็นกระเป๋าที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้ใช้ดูทันสมัยและทะมัดทะแมง รูปแบบของกระเป๋าสามารถออกแบบได้อย่างหลากหลาย 
และเลือกใช้ได้ทั้งในงานล าลองและงานพิธีการ 

 

 
ภาพประกอบ 5ภาพประกอบ 19 กระเป๋าหนีบ หรือ Clutch 

ที่มา : จาก https://www.pinterest.com/pin/803188914772620604/ 
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1.1.2 กระเป๋าส าหรับใช้เมื่อต้องการพกพาสิ่งของขนาดใหญ่ 
กระเป๋าส าหรับใช้เมื่อต้องการพกพาสิ่งของขนาดใหญ่หรือสิ่งของจ านวนมาก  เป็น

กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่ และถูกออกแบบให้ค่อนข้างมีความคงทน ส่วนใหญ่ใช้ใส่เอกสาร ของใช้
ส่วนตัว อุปกรณ์การท างาน หรือเสื้อผ้า การเลือกใช้กระเป๋าประเภทนี้จะขึ้นอยู่กันความต้องการ
ผู้ใช้ในแต่ละวัน หรืออาจขึ้นอยู่กับอาชีพที่ท างานอยู่ 

1.1.2.1 Messenger Bag เป็นกระเป๋าที่ถูกเลือกใช้เมื่อต้องการใส่เอกสารหรือ
โน๊ตบุ๊ค หรือเหมาะแก่การใส่ของหลายชนิดรวมกัน มีทั้งแบบที่มีสายสะพายข้าง และแบบที่เพียงหูจับ 
กระเป๋าลักษณะนี้จะมีกระเป๋าส่วนฝาปิดหรือซิปไว้ปกป้องเอกสารหรือสิ่งของ 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 Messenger Bag 

ที่มา: จาก https://bit.ly/2SiYzjw 

 
1.1.2.2 กระเป๋าใบใหญ่ หรือ Tote Bag เป็นกระเป๋าที่นิยมใช้พกพาสิ่งของขนาด

ใหญ่หรือสิ่งของหลายๆ ชนิดรวมกัน มีขนาดประมาณกระดาษ A4 น้ าหนักเบาเหมาะส าหรับพกพา 
ท าจากวัสดุเนื้อดีและมีความเหนียว เช่น ผ้าไนล่อน ผ้าร่ม เพราะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนและรองรับ
น้ าหนักได้ดี กระเป๋าประเภทนี้มีทั้งแบบที่มีซิบและไม่มีซิบ 
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ภาพประกอบ 7 กระเป๋าใบใหญ่ หรือ Tote Bag 

ที่มา: จาก https://bit.ly/2MHpErl 

 
1.1.2.3 กระเป๋าแบบ Back Pack เป็นกระเป๋าที่ถูกเลือกใช้เมื่อต้องขนของจ านวน

มาก หรือต้องการความทะมัดทะแมง เหมาะส าหรับการใช้เมื่อต้องการเดินทาง หรือขนย้ายสิ่งของ  
 

 
 

ภาพประกอบ 8 กระเป๋าแบบ Back Pack 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/26669822768054129/ 
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1.1.2.4 กระเป๋า Bucket Bag เป็นกระเป๋าที่ใช้ในงานล าลองหรือในชีวิตประจ าวัน 
มีลักษณะคล้ายถัง และมักใช้เชือกหูรูดในการปิดกระเป๋า กระเป๋าลักษณะนี้สามารถพกพาสิ่งของได้
หลากหลาย ทั้งของใช้ส่วนตัวและเสื้อผ้า แต่ไม่ควรน ามาใช้ใส่เอกสาร 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 กระเป๋า Bucket Bag 

ที่มา: จาก https://bit.ly/2MEHnj0 

 
1.1.3 กระเป๋าส าหรับใช้ในกรณีพิเศษ  

1.1.3.1 กระเป๋าไปงานกลางคืน Evening Clutch กระเป๋าส าหรับออกงานกลางคืน 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ นิยมใช้ส าหรับของใช้เล็กๆ น้อยๆ ในการออกงานกลางคืน เช่น เครื่องส าอาง 
กระจก หรือกุญแจ กระเป๋าประเภทนี้จะมีขนาดเล็ก สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปทรง และ
หลากหลายสี 

 
 

ภาพประกอบ 10 กระเป๋าไปงานกลางคืน Evening Clutch 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/553731716680821055/ 
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1.2 การแบ่งประเภทของกระเป๋าตามลักษณะโครงสร้าง  
1.2.1 โครงสร้างกระเป๋าแบบคงรูป มีลักษณะกระเป๋าเป็นรูปทรงโครงสร้างที่คงรูป 

ส่วนใหญ่แล้วท ามาจากวัสดุที่มีความแข็ง และท าให้กระเป๋าสามารถต้ังอยู่ทรงได้ตลอดเวลา แต่
อาจสร้างล าบากในการจัดเก็บ 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 โครงสร้างกระเป๋าแบบคงรูป 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/281123201723424847/?lp=true 

 
1.2.2 โครงสร้างกระเป๋าแบบไม่คงรูป มีลักษณะโครงสร้างของกระเป๋าประเภทนี้จะ

ไม่ขึ้นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงลงไปในกระเป๋า ไม่สามารถต้ังอยู่ทรงได้ วัสดุที่นิยมใช้เป็นวัสดุ
อ่อนซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด และสะดวกในการจัดเก็บ เพราะสามารถจัดทรงของกระเป๋าให้อยู่
ในพื้นที่ที่จ ากัดได้ 

 
 

ภาพประกอบ 12 โครงสร้างกระเป๋าแบบไม่คงรูป 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/439663982354957558/?lp=true 
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1.2.3 โครงสร้างกระเป๋ากึ่งคงรูป เป็นการผสมผสานระหว่างกระเป๋าคงรูปและไม่คง
รูปเข้าไว้ด้วยกัน มีโครงสร้างที่ต้ังอยู่ได้ แต่เป็นทรงที่ไม่คงรูปถาวร มีทั้งส่วนที่ท าจากวัสดุแบบอ่อน 
และส่วนที่เสริมโครงจากวัสดุแข็ง 

 
 

ภาพประกอบ 13 โครงสร้างกระเป๋ากึ่งคงรูป 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/489625790729152122/ 

 

1.3 การแบ่งประเภทของกระเป๋าตามตามกลุ่มผลิตภัณฑ์  
การแบ่งประเภทของกระเป๋าตามตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์

กระเป๋าได้แยกประเภท ของกระเป๋าตามชื่อต่างๆ ดังนี้ 
1.3.1 กระเป๋าแบบ Flap เป็นกระเป๋าสะพายแบบทรงอ่อน มักท าจากวัสดุอ่อน เช่น 

ผ้าร่ม ผ้าไนล่อนโดยรูปลักษณ์ของกระเป๋าจะค่อนข้างมิดชิดและป้องกันสิ่งของภายในทั้งหมดได้
ส่วนใหญ่จะนิยมให้มีส่วนของกระเป๋าเป็นฝาปิด เปิด มีซิป หรือกระดุม (พิมลพรรณ ธนเศรษฐ, 
2558)    

 
 

ภาพประกอบ 14 กระเป๋าแบบ Flap 

ที่มา: จาก https://bit.ly/2sU7cTf 
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1.3.2 กระเป๋าแบบ Frame เป็นรูปแบบกระเป๋าถือและสะพายแบบมีโครงสร้าง  
ท าจากวัสดุแข็ง มีรูปแบบที่ชัดเจนตามวัสดุหรือโครงสร้างที่ท าขึ้น  

 

 
 

ภาพประกอบ 15 กระเป๋าแบบ Frame 

ที่มา: จาก https://bit.ly/2Uwdi8i 

 
1.3.3 กระเป๋าแบบ Hobo เป็นกระเป๋าสะพายแบบทรงอ่อน แต่ไม่มีฝาปิดเปิดของ

กระเป๋า เมื่อน ามาสะพายแล้วตรงกลางจะห้อยลงมาข้างล่าง กระเป๋าประเภทนี้จะใช้ซิปมาเป็นตัว
ปิดเปิดโดย เน้นใช้แบบล าลองไม่เป็นทางการ  

 

 
 

ภาพประกอบ 16 กระเป๋าแบบ Hobo 

ที่มา: จาก https://on.gucci.com/2CUfxuU 
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1.3.4 กระเป๋าแบบ Luggage Frame เป็นกระเป๋ารูปแบบเดียวกับกระเป๋า Frame 
คือมีโครงสร้างแบบแข็งและคงที่ แต่มีขนาดใหญ่กว่าและสามารถใส่ของจ านวนมากได้ มักท าเป็น
กระเป๋าเดินทางส าหรับเก็บเสื้อผ้าที่ต้องการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เพราะมีโครงสร้างที่ใหญ่ คงที่ 
และแข็งแรง ท าให้สามารถปกป้องสิ่งของด้านในได้ แต่ไม่ควรใส่สิ่งของจ านวนมากเกินไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 กระเป๋าแบบ Luggage Frame 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/571957221417901810/ 

 
1.3.5 กระเป๋าแบบ Luggage Handle เป็นกระเป๋าเดินทางทั่วไปที่มีการใช้มือจับติด

กับตัวโครงสร้างกระเป๋า ท าจากวัสดุที่มีความแข็งแรง และเน้นการใช้งานของมือจับเพื่อยกกระเป๋า 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 กระเป๋าแบบ Luggage Handle 

ที่มา: จากhttps://au.louisvuitton.com/eng-au/products/horizon-55-monogram-014190 
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1.3.6 กระเป๋าแบบ Satchel เป็นกระเป๋าที่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บของจ านวนมาก มี
การใช้งานแบบปิดเปิด และกระเป๋าจะมีซิปรอบตัวเพื่อท าให้บริเวณปากกระเป๋าสามารถเปิดกว้าง
และผู้ใช้สามารถมองด้านในได้อย่างชัดเจน รูปแบบของกระเป๋ามักถูกใช้ใส่เอกสาร หรือใส่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  

 

 
 

ภาพประกอบ 19 กระเป๋าแบบ Satchel 

ที่มา: จาก https://product.suning.com/0070621783/10768436338.html 
 

1.3.7 กระเป๋าแบบ Shoulder เป็นกระเป๋าสะพายที่สุภาพสตรีนิยมใช้เป็นอย่างยิ่ง  
มีหลากหลายรูปทรง ทั้งแบบทรงอ่อน และเสริมทรงแข็ง  

 

 
 

ภาพประกอบ 20 กระเป๋าแบบ Shoulder bag 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/545005992399064327/ 
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1.3.8 กระเป๋าแบบ Structured เป็นกระเป๋าที่ที่เน้นการใช้โครงสร้างที่อยู่ทรง ท าให้
กระเป๋ามีการเสริมอุปกรณ์โครงแข็งให้เห็นอย่างชัดเจน   

 

 
 

ภาพประกอบ 21 กระเป๋าแบบ Structured 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/601652831443302952/ 

 
1.3.9 กระเป๋าแบบ Tote มีลักษณะแบบเดียวกับ Shopping bag เน้นการใส่ของ

หลายๆ ชิ้น  
 

 
 

ภาพประกอบ 22 กระเป๋าแบบ Tote 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/209628557642467828/ 
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1.3.10 กระเป๋าแบบ Trapezoid เป็นกระเป๋าที่สุภาพสตรีนิยมใช้ มีรูปทรงแบบ
สี่เหลี่ยมคางหมู และใช้ซิปในการเปิดปิด 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 กระเป๋าแบบ Trapezoid 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/614037730414069438/ 

 
1.3.11 กระเป๋าแบบ Back Pack เป็นกระเป๋าสะพายหลัง ในกลุ่มนี้เน้นการล าลอง

เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน  
 

 
ภาพประกอบ 38 กระเป๋าแบบ Back Pack 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/101401429093172130/ 
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1.3.12 กระเป๋า Bucket Bag เป็นกระเป๋าที่มีรูปทรงเหมือนถัง มีการเสริมทรง และ
ก้นกระเป๋า ที่ท าให้สามารถก าหนดรูปร่างขณะขึ้นทรงกระเป๋าตามโครงสร้างของกระเป๋าได้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 กระเป๋า Bucket Bag 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/384002305725708650/ 

 
1.3.13 กระเป๋าแบบ Barrel เป็นกระเป็นที่มีรูปทรงเป็นทรงกระบอกกลมหรือตัดทอน

เป็นรูปแบบเหลี่ยม มีความนิยมมากในหมู่วัยรุ่นทั้งชายและหญิง  
 

 
 

ภาพประกอบ 24 กระเป๋าแบบ Barrel 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/359513982750596697/ 
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1.3.14 กระเป๋าแบบ Camera เป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะทางส าหรับใส่
กล้องถ่ายรูป  

 

 
 

ภาพประกอบ 25 กระเป๋าแบบ Camera 

ที่มา: จาก https://bit.ly/2DKjmnY 

 
1.3.15 กระเป๋าแบบ Clutch เป็นกระเป๋าถือขนาดเล็กส าหรับใส่สตางค์ หรือใช้เป็น

กระเป๋าออกงานราตรี 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 กระเป๋าแบบ Clutch 

ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/354940014353762140/ 
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1.3.16 กระเป๋าแบบ Drawstring เป็นกระเป๋าที่มักใช้วัสดุที่มาจากผ้า และใช้เชือก
แบบหูรูดในการเปิดปิด ถูกออกแบบมาใช้สะพายหลัง เน้นใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 
 

ภาพประกอบ 27 กระเป๋าแบบ Drawstring 

ที่มา: จาก https://binged.it/2MIGDJY 

 
1.3.17 กระเป๋ าแบบ Facile เป็นกระเป๋ ารูปทรงใหญ่ ที่ เน้นการใช้ งานอย่าง

สะดวกสบาย มักใช้กระดุมแม่เหล็กในการเปิดปิดหรือไม่มีที่เปิดปิด ท าให้หยิบของภายในได้ง่าย
และรวดเร็ว 

 

 
ภาพประกอบ 28 กระเป๋าแบบ Facile 

ที่มา: จาก https://binged.it/2RsYJQD 
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จากการศึกษาเรื่องกระเป๋าสามารถแบ่งประเภทกระเป๋าได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ  
การแบ่งประเภทของกระเป๋าตามรูปแบบการใช้งาน ได้แก่ 1. กระเป๋าส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
2. กระเป๋าส าหรับใช้เมื่อต้องการพกพาสิ่งของขนาดใหญ่  3. กระเป๋าส าหรับใช้ในโอกาสพิเศษ  
การแบ่งประเภทของกระเป๋าตามลักษณะโครงสร้าง และการแบ่งประเภทกระเป๋าตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ จากรูปแบบการแบ่งประเภทของกระเป๋าผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์เพื่อหาข้อก าหนด 
ในการออกแบบกระเป๋าผ้าไหมจกผสมเปลือกหอยมุกได้ ดังนี้  

1. การแบ่งประเภทของกระเป๋าตามรูปแบบการใช้งาน ผู้วิจัยได้เลือกกระเป๋าส าหรับใช้ใน
โอกาสพิเศษ กล่าวคือกระเป๋าส าหรับไปงานกลางคืนประเภทกระเป๋า Evening Clutch เนื่องจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ นิยมใช้กระเป๋า Evening Clutch ส าหรับใส่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ ในการออกงาน
กลางคืน เช่น เครื่องส าอาง กระจก หรือกุญแจ กระเป๋าประเภทนี้จะมีขนาดเล็ก สามารถออกแบบ
ได้หลากหลายรูปทรง และหลากหลายสี 

2. การแบ่งประเภทของกระเป๋าตามลักษณะโครงสร้าง ผู้วิจัยได้เลือกกระเป๋าแบบคง
รูป เนื่องจากเป็นกระเป๋ามีลักษณะเป็นรูปทรงและโครงสร้างที่คงรูป ส่วนใหญ่จะท ามาจากวัสดุที่มี
ความแข็งเพื่อท าให้กระเป๋าสามารถต้ังอยู่ทรงได้ตลอดเวลา 

3. การแบ่งประเภทกระเป๋าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้เลือกกระเป๋าแบบ Frame 
เนื่องจากเป็นรูปแบบกระเป๋าถือและสะพายแบบมีโครงสร้าง ท าจากวัสดุแข็ง ท าให้มีรูปแบบที่
ชัดเจนตามวัสดุหรือโครงสร้างที่ท าขึ้น  

  
2. กระบวนการผลิตผ้าไหม  

กระบวนการผลิตผ้าไหม คือ การปลูกต้นหม่อนและเลี้ยงหนอนไหมซึ่งหนอนไหมเป็น
แมลงตระกูลผีเสื้อมีลักษณะพิเศษคือตัวหนอนจะพ่นเส้นไยออกมาเพื่อเป็นรังก่อหุ้มร่างกายและ
ลอกคราบเป็นดักแด้ภายในรังก่อนที่จะกลายเป็นผีเสื้อจะสังเกตได้ว่ารังของหนอนไหมพันธุ์ไทยจะ
มีรังสีเหลืองทองอาหารหลักของหนอนไหมคือใบหม่อนตัวไหมมีลักษณะคลายตัวหนอนมีการ
เจริญเป็นช่วงวัย 1 วัย 2 วัย 3 วัย 4 และ วัย 5 เข้าจ่อท ารัง (กระด้งเลี้ยงไหม) ผู้เลี้ยงจะต้องดูแล
อย่างใกล้ชิดทั้งการให้อาหารและการรักษาตัวไหมเพื่อให้ตัวไหม เจริญเติบโตจนสามารถชักใยเป็น
เส้นไหมได้เมื่อได้ฝักไหม หรือรังไหมแล้วจะไปสู่ขั้นตอนต่อไป 

2.1 การสาวไหม 
เริ่มต้นจากการน ารังไหมไปต้มในหม้อปากบานใช้รังไหมราว 80 - 120 รัง แล้วใช้

ปลายนิ้วมือขยุ้มรังไหมอย่างเบามือแล้วดึงเส้นไหมออกจากรังผ่านรูไม้ขึ้นพันกับรอกพวงสาว
จากนั้นจึงดึงตีเกลียวขั้นต้นแล้วท าการสาวไหมในระหว่างการสาวไหมจะใช้ไม่เขี่ยไหมในหม้อต้ม
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ให้เส้นออกมาเสมอกัน ในการสาวไหมแบบพื้นบ้านต้องสาวไหมผ่านหน้าขาเพื่อให้ร่างกายได้
สัมผัสกับเส้นไหมเป็นการตรวจสอบความสม่ าเสมอของเส้นที่ดึงออกมาจากรังการสาวไหมจะต้อง
ใช้ความช านาญจึงจะได้เส้นที่เล็กและเรียบเสมอกัน 

เส้นไหมจัดเป็นเส้นใยโปรตีนจากสัตว์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นเส้นใย
ที่ แท้จริง  (Fibroin Protein) ประมาณ  62 - 67 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่ เป็นกาว (Sericin Protien) 
ประมาณ 22-25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เป็นน้ า 10 - 11 เปอร์เซ็นต์ และสารจ าพวกเกลือแร่อ่ืนๆ 1 - 1.5 
เปอร์เซ็นต์  

ไหม แบ่งออกเป็น 4 ชนิด 1. ไหมลืบ คือ เปลือกชั้นนอกสุดเส้นใยมีขนาดใหญ่ที่สุด
ไม่สม่ าเสมอ 2. ไหมน้อย คือ เปลือกชั้นกลางถึงชั้นในลักษณะเส้นไยมีความเล็กเรียบเนียน
สม่ าเสมอ 3. ไหมแลง คือ ไหมชั้นในสุดเป็นส่วนที่สาวสุดท้ายมีลักษณะเป็นปุ่มปมเยอะมีขี้ไหมติด
อยู่จ านวนมาก 4.ไหมสาวรวม คือ เส้นไหมที่ถูกสาวออกมาทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวโดยไม่ได้แบ่ง
ชั้นลักษณะของไหมลืบมีความไม่สม่ าเสมอตลอดความยาวเส้น 

ทั้งนี้ขนาดของเส้นใยขึ้นอยู่กับจ านานของรังไหมที่ใส่ลงไปในหม้อสาวในคราว
เดียวกันทั้งนี้โดยปกติแล้วจะใส่รังไหมคราวละ 80 - 120 รังไหมขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นไหมที่
ต้องการ แพรวา รุจิณรงค์ (2562) 

2.2 การเตรียมเส้นไหม  
2.2.1 การเหล่งไหม คือ การน าไหมที่ ได้จากการสาวมาจับรวมกันให้ เป็นไจ 

(diamond cross) ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเหล่งแต่ละไจจะมีน้ าหนัก 2 - 3 ขีด  
2.2.2 การตีเกลียวเมื่อได้เส้นไหมออกมาแล้วจ าเป็นจะต้องตีเกลียวเพื่อให้เส้นไหมมี

ความแข็งแรงก่อน การน าไปทอหากไม่ได้ผ่านการเข้าเกลียวจะท าให้เส้นไหมแตกตาดได้ง่าย 
2.2.3 ด่องไหมหรือการฟอกกาวไหม เส้นใยไหมเกิดจากน้ าลายของสัตว์ซึ่งเรียกวา 

“เซอริซิน” (Sericein) ซึ่งมีส่วนประกอบของกาวท าให้เกิดเป็นรังไหมขึ้นมาได้การที่จะแยกเส้นไหม
ออกจากรังต้องไปฟอกแยกกาวออกเสียก่อน การฟอกกาวด้วยวิธีการทางธรรมชาติโดยการใช้เหง้า
กล้วยเผาแล้วน าขี้เถ้าที่ได้จากการเผามาท าน้ าด่างจึงน าน้ าด่างที่ได้มาท าการฟอกเส้นไหม  

2.2.4 การย้อมสี แบ่งออกเป็นการย้อมเคมีและย้อมธรรมชาติก่อนที่จะท าการย้อม
ต้องซักเส้นไหมด้วยผงซักฟอกก่อนเพื่อล้างด่างที่ตกค้างบนเส้นไหมออก  

2.2.5 การกวักไหมคือการรื้อไหมออกจากไจที่ผ่านการเหล่งมาแล้วเพื่อเป็นการกรอ
เข้าอักเตรียมไว้เข้ากระสวยหรือเตรียมท าเส้นยืนต่อไป 
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2.3 การเตรียมไหมเส้นยืน 
2.3.1 การค้นหูกหรือค้นเครือ คือ กรรมวิธีน าเอาไหมที่เตรียมไว้ส าหรับเป็นไหมเครือ  

(ไหมเส้นยืน) ไปค้น (กรอ) ให้ได้ความยาวตามจ านวนผืนของผู้ทอผ้าไหมตามที่ต้องการ ไหมหนึ่ง
เครือจะท าให้เป็นผ้าไหมได้ประมาณ 20 - 30 ผืน (1 ผืนยาวประมาณ 180 - 200 ซม.) เครื่องมือ
ในการค้นหูกเรียกว่าหลักเฝือ 

2.3.2 การย้อมไหมเครือ (ไหมเส้นยืน) คือ การน าไหมเครือที่คนเสร็จแล้วไปย้อมใน
น้ าเดือด โดยน าผงด่างลงด้วย สีที่นิยมจะเป็นสีด าเพราะเขากับสีของหมี่ใช้ทอได้ทุกสี 

2.3.3 การเก็บเขาหรือตะกอ คือ การน าเส้นดายที่สืบเรียบร้อยแล้วมาต่อเข้ากับเขา 
(ตะกอ) เพื่อให้เส้นด้ายเกิดการขัดกันระหว่างเส้นพุ่งกับเส้นยืนในการทอผ้า 

2.3.4 การสืบหูก คือ กรรมวิธีน าเอาไหมเครือที่ยอมสีแล้วไปต่อกับหูกคือส่วนที่ติดอยู่
กับฟืม ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ส าหรับการทอผ้า ฟืมมี 2 ชนิด คือ ฟืม ฟืมมีสองชนิดท าด้วยไม้และท า
ด้วยเหล็กส่วน ประกอบของฟืม คือ เขาหรือตะกรอ มี 2 เขา (สองตะกอ) และ 3 เขา (สามตะกอ)  

2.4 การทอผ้าไหม  
การทอผ้า คือ การสานขัดกันระหว่างเส้นด้ายพุ่งและด้ายยืนเพื่อให้เกิดเป็นผืนผ้าเส้น

ไหมที่จัดเรียงขนานกับกี่ทอผ้าเรียกว่าเส้นยืนเส้นไหมที่ใช้กระสวยสอดเข้าไปในเส้นยืนเรียกว่า  
เส้นพุ่ง  

ขั้นตอนการทอผ้าไหม  
2.4.1 สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน และร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าใน

ตะกอแต่ละชุดและฟันหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับ
ความตึงหย่อนให้พอเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง 

2.4.2 เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ เส้นด้ายยืนชุดที่ 1 จะถูกแยกออกและ
เกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่าน สลับตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที่ 2 สอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ  
ท าสลับกันไปเรื่อยๆ  

2.4.3 การกระทบฟันหวี (ฟืม) เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบ ฟันหวี 
เพื่อให้ด้ายพุ่งแนบติดกัน ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา  

2.4.4 การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บใน แกนม้วนผ้า  
โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ 

ในขั้นตอนการทอผ้าไหมประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนต้องการฝีมือ
และความประณีตแตกต่างกันออกไปโดยในส่วนที่กล่าวถึงไปแล้วนั้นเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการ
ทอผ้าไหมทั่วไปเช่นผ้าพื้นเป็นต้น  



  24 

ผ้าไหมทอมือสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่ในส่วนที่ผู้วิจัยน ามาศึกษานั้น
เน้นไปในส่วนของผ้าจกที่จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป  

 
3. ผ้าจก การท าไหมจก และ การออกแบบผ้าไหมจก  

จากการศึกษาจากผ้าทอพื้นเมืองในภาคกลาง/โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัด
ของประเทศไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า การทอผ้าจกเป็นการทอและท าให้เกิดลวดลายผ้าไป
พร้อมๆ กัน การจกคือการทอลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการเพิ่มด้ายเส้นพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ 
ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า การจกจะใช้ไม้หรือขนเม่นหรือนิ้วมือยกขึ้นจก (ควัก) เส้นด้าย
สีสันต่างๆ ขึ้นมาบนเส้นยืนให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการการทอผ้าจกในประเทศไทย (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543) 

ในประเทศไทยมีการทอผ้าจกในภาคเหนือและภาคกลางรูปแบบ ลวดลาย สีสัน ของผ้า
จก จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าพันธุ์ที่สืบเชื้อสายมาจาก  
บรรพบุรุษผ้าจกของไทย หากแบ่งตามชนเผ่าจะพบว่ามีการทอผ้าจกตามชนเผ่าใหญ่ๆ ดังนี้   

1. ผ้าจกไท - ยวน 
2. ผ้าจกไท-พวน (ลาวพวน)  
3. ผ้าจกไท-ลื้อ 
4. ผ้าจกลาวครั่ง 
การทอผ้าจกตามเผ่าพันธุ์นั้น รูปแบบลักษณะมีความแตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ ผ้าจกไทย

จังหวัดราชบุรีเป็นผ้าจกที่พบในหมู่ช่างทอผ้าชาวไทยวน ในจังหวัดราชบุรี มีแหล่งก าเนิดแตกต่าง
กัน โดยแบ่งตามลักษณะของลวดลายได้เป็น 3 ตระกูล คือ  

3.1 ผ้าจกตระกูลคูบัว 
เป็นผ้าจกที่มีลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง เช่น ลายดอกเซีย ลายหักนกคู่ 

ลายโก้งเก้ง ลายหน้าหมอน และลายนกคู่กินน้ าฮ่วมเต้า ผ้าจกตระกูลคูบัวจะพบมากใน ต าบลคู
บัว ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพราะมีชุมชนไท-ยวนอาศัยอยู่ โดยในการจกจะใช้
เส้นด้ายยืนสีด า พุ่งด า โดยไม่มีลายประกอบมากลาย พื้นผ้าเว้นพื้นต่ าไว้มากตามแบบของ
ลวดลาย เพื่อจกให้เห็นลายชัดเจน ส่วนสีสันของเส้นใยที่ใช้ทอ จะใช้เส้นใยที่มีสีสันหลากหลาย 
เช่น จะใช้พุ่งต่ าด าจกแดง แซมเหลืองหรือเขียว เป็นต้น โดยตีนซิ่นจะมีความกว้างประมาณ 9 - 11 
น้ิว 
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3.2 ผ้าจกตระกูลหนองโพ-บางกะโด 
เป็นผ้าจกที่มีลวดลายขนาดและสีสันที่มีความใกล้เคียงกับจกตระกูลคูบัว เป็นผ้าจก

ที่ได้จากชุมชนไท-ยวน ในต าบลหนองโพ-บางกะโด อ าเภอโพธาราม โดยผ้าจกตระกูลหนองโพ-
บางกะโด จะมีความแตกต่างจากผ้าจกตระกูลคูบัวตรงที่ ชายของตีนซิ่น ซึ่งผ้าจกตระกูลหนองโพ-
บางกะโด จะมีการเว้นพื้นที่ต่ าระหว่างลายซะเปา ถึงเล็บเหลืองไว้กว้างมากกว่าผ้าจกตระกูลคูบัว 
และผ้าจกตระกูลหนองโพ -บางกะโดจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับลายนกของผ้าไท -พวนใน
ภาคเหนือ คือ ลักษณะของนกคู่กินฮ่วมเต้าของผ้าจกตระกูลหนองโพ-บางกะโด จะมีหางที่ยาว
มากกว่าผ้าจกตระกูลคูบัว 

3.3 ผ้าจกตระกูลดอนแร่ 
เป็นผ้าจกที่มีลายที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เช่น ลายกาบ ลายกาบดอกแก้ว และ

ลายนกคู่กินน้ าฮ่วมเต้า พบมาในชุมชนไท-ยวน ต าบลดอนแร่ ต าบลห้วยไผ่ ต าบลหนองปลาหมอ
และต าบลรางบัว โดยลักษณะของการจก จะประกอบด้วยหลากหลายของลวดลาย และจะมีการ
จกลายแน่นเต็มผืนผ้า มีการเว้ยพื้นต่ าไว้น้อย ท าให้ลดความเด่นชัดของลายหลักลงไป โดยจะคง
สีสันของเส้นใยเป็นสีแดงเป็นหลัก จะไม่นิยมใช้เส้นใยหลายสี และตีนจกจะมีความกว้างประมาณ 
14-15 น้ิว 

3.4 ผ้าจกของชาวไทย-ยวน ราชบุรี  
มีการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันหลายประเภท ได้แก่ ผ้าปรกหัวนาค (ใช้คลุมหัวนาค

ในขณะที่แห่นาคไปบวช) ย่ามจก ผ้าขาวม้าจก ผ้าแตะจก (เป็นผ้าจกขนาดเล็กใช้ส าหรับเช็ดหน้า
หรือเช็ดน้ าหมาก) หมอนจกและ ผ้าซิ่นตีนจก  

ผ้าซิ่นตีนจก คือซิ่นที่มีตีนประกอบด้วยส่วนที่เป็นผ้า ลวดลายทอด้วยวิธีจก หรือ  
ควักเส้นด้ายพิเศษมาผูกมัดขัดกับเส้นอ่ืนเป็นลวดลายแบบต่างๆ ซึ่งซิ่นตีนจกมีโครงสร้าง 
ประกอบด้วยผ้า 3 ส่วน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น และ ตีนซิ่น ซิ่นตีนจกที่พบในลักษณะการแต่งกายของ
สตรีชาวไท-ยวน ราชบุรี มี 3 ลักษณะ คือ 

1. ซิ่นตีนจก จกเฉพาะตีน ตัวซิ่นเป็นผ้าพื้นสีด า หรือ สีคราม ซิ่นบางผืนมีตัวซิ่นทอ
ด้วยวิธียกมุกหัวซิ่น ใช้ผ้าขาวผ้าแดงเย็บต่อกันแล้วจึงเย็บต่อกันกับตัวซิ่น 

2. ซึ่งลักษณะนี้จะมีตัวซิ่นและตีนซิ่นทอด้วยวิธีจก แต่ทอเป็นผ้าคนละชิ้น แล้วน ามา
เย็บต่อเป็นผืนเดียวกัน ตัวซิ่นส่วนมากจะทอด้วยลายกูด ลายนก ลายมะลิเลื้อย เป็นลายพัน
รอบตัวซิ่นตีนซิ่นทอลายหลักทั้ง 9 ลาย หัวซิ่นมีลักษณะเดียวกับซิ่นตีนจกจึงถือได้ว่า ซิ่นชนิดนี้เป็น
ผลงานทางศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของ ไท-ยวน ราชบุร ี
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3. ซิ่นตีนจก ตัวยกมุกสลับมัดหมี่ ตีนซิ่นทอด้วยวิธีจกเหมือนตัวซิ่นตีนจกทั่วไป ตัว
ซิ่นทอด้วยวิธียกมุกสลับด้วยการทอแบบมัดหมี่ ถือได้ว่าเป็นเทคนิคของภาคอีสาน ตัวซิ่นใช้เส้นใย
ประเภทไหม เป็นวัสดุทอ พบไม่มากในผ้าซิ่นตีนจกของไท-ยวน ราชบุรี    

3.5 ผ้าซิ่นตีนจกจะประกอบไปด้วย 
3.5.1 ส่วนเอวซิ่น คือส่วนบนสุดของซิ่น มีความกว้างประมาณ 1 คืบ ในส่วนนี้ยัง

แยกเป็นส่วนย่อยได้อีก 2 ส่วนคือ ส่วนบนสุดบ้างเรียก หัวซิ่น ใช้ผ้าฝ้ายสีขาว ซึ่งมีความนุ่มนวล
และแน่นไม่หลุดง่ายเวลานุ่ง ส่วนถัดลงมาเป็นแถบเล็กสีแดงกว้างประมาณ 5 - 6 เซนติเมตร นิยม
ย้อมด้วยสีเปลือกมะนมวัว สมอ หรือมะเกลือ ซึ่งสีเปลือกไม้เหล่านี้มีส่วนช่วยในการดูดกลิ่นและ
รักษาผิวหนังที่อ่อนบางบริเวณเอวด้วย 

3.5.2 ส่วนตัวซิ่น คือส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเอวซิ่นกับตีนซิ่น มีความกว้าง
ประมาณ 50 เซนติเมตร มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ทั้งแบบเป็นลายริ้วขวางล าต้น มีสีต่างๆ เรียกซิ่น
ตา หรือซิ่นต๋า นิยมเรียกตามสีของซิ่น คือ ซิ่นตาเหลือง ซิ่นตาขาว ซิ่นตาแดงมุด หรือถ้ามีเทคนิค
การปั่นไกเข้าประกอบใน ตัวซิ่น เรียกว่า ซิ่นแอ้ม (การปั่นไก คือวิธีการน าด้ายหรือเส้นฝ้าย 2 เส้น 
2 สีมาป่ันหรือพันเกลียวเข้า ด้วยกัน) 

3.5.3. ส่วนตีนซิ่น คือส่วนที่อยู่ล่างสุดของซิ่น ทอด้วยฟืมหน้าแคบ มีความกว้าง
ประมาณสองคืบและจกลวดลายลงบนผ้าพื้นด้วยปลายขนเม่น ปลายไม้หรือนิ้วมือ เพื่อสอดเส้น
พุ่ง พิเศษที่เตรียมไว้ต่างหากด้วยสีสันต่างๆ กันไป การจกจะท าด้านหลังของผืนผ้าเผื่อสะดวกใน
การต่อด้าย หรือยกด้ายข้ามกันไปมาได้สะดวก ลายก็จะไปปรากฏอยู่ด้านหน้าของผืนผ้า 

 
 

ภาพประกอบ 29 ภาพประกอบ 5 ผ้าซิ่นตีนจก 

ที่มา: จาก https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_21.php 
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3.6 ลักษณะลายผ้าจก 
ลายผ้าจกประกอบขึ้นจากลวดลายเรขาคณิตและจะมีรายละเอียดแตกต่างกัน

ออกไปตามแต่ละพื้นที่ท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ของตนเองประกอบด้วยสามชนเผ่าหลักไท-ยวน, 
ไท-ลื้อ, ลาว-ครั่ง  

3.6.1 ไท-ยวน ลายโก้งเก้งซ้อนเซีย  
 

 
 

ภาพประกอบ 30 ลายผ้าจกไท-ยวน 

ที่มา: จาก  http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/TaiYuan/taiyuan.htm 

 
3.6.2 ไท-ลื้อ มีลักษณะพิเศษคือลายจกอยู่กลางผืนแตกต่างจากอีกสองเผ่าที่ลายจก

อยู่ชายซิ้น (ตีนจก) 

 
 

ภาพประกอบ 31 ผ้าซิ่น ไท-ลื้อ 

ที่มา: จาก http://yutthanaasian.blogspot.com/ 

http://yutthanaasian.blogspot.com/
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3.6.3 ลาวครั่ง เชิงซิ่นลายง้างมูก มีส่วนประกอบของลายดอกแก้ว ขอไม้ไล่ ตะ
เหลียวฮ่อ ชายซิ่นเป็นลายสร้อยสาที่ต่างจากแบบของไท-ยวน 

 

 
  

ภาพประกอบ 32 ลายผ้าจกลาวครั่ง 

ที่มา: จาก http://www.openbase.in.th/files/u10/thaitext-177.jpg 

 
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าลวดลายผ้าจกจากแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันไป

อาทิด้านคู่สีของเส้นด้ายที่เลือกมาใช้ คู่สีของตีนจกและผ้าพื้น โอกาสในการใช้งาน ชื่อเรียกของ
ลาย องค์ประกอบของลายและมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป 
 

3.7 การออกแบบผ้าจก  
จากการศึกษางานวิจัยของดร.วรรณา โชคบันดาลสุขได้กล่าวถึงกระบวนการ

ออกแบบลายผ้าจกว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนให้อาจารย์สมบุญ ค ายอด ปราชญ์ชาวบ้านมา
เป็นวิทยากรสอนทอผ้าตีนจกให้ โดยอาจารย์สมบุญ ค ายอด ได้น าผ้าซิ่นเก่าๆ ของแม่ของยาย 
และของเพื่อนบ้านที่แขวนอยู่ตามรั้วบ้าน มาแกะลายตีนจกแล้วระบายลงในกระดาษกราฟ ท าให้
ได้ลายผ้าตีนจกที่จัดเก็บอยู่ในกระดาษ (โฉนด)มีความสะดวกที่จะน าไปสอนและถ่ายทอดให้กับ
ผู้เรียนได้ครั้งละหลายๆ คน จึงนับเป็นบุคคลแรกๆ ที่ท าให้องค์ความรู้ด้านลวดลายผ้าตีนจกที่ฝัง
ลึกอยู่ในตัวคน (tacit knowledge) ถูกน าออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge) โดย
แกะลวดลายผ้าตีนจกออกมาเป็นกราฟที่คนอ่านสามารถเข้าใจได้โดยทั่วไป และท าการถ่ายทอด
ได้โดยง่าย (ดร. วรรณา โชคบรรดาลสุข, 2559)       
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ลายที่พบทั่วไปมีลักษณะดังนี้  

 

 
ภาพประกอบ 33 ลายโก้งเก้ง 

3.7.1 ลายโก้งเก้ง มีลักษณะเป็นเส้นท ามุมสามเหลี่ยมต่อๆ กัน มีลายกูดอยู่ในเส้น
สามเหลี่ยม สาเหตุที่เรียกว่าโก้งเก้ง เพราะว่ามีลักษณะเก้ๆ กัง 

 

 
ภาพประกอบ 34 ลายโก้งเก้งซ้อนเซีย 
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3.7.2 ลายโก้งเก้งซ้อนเซีย เป็นลายผสมระหว่างลายโก้งเก้ง  และกับลายดอกเซีย 
มีลักษณะเป็นเส้นท ามุมสามเหลี่ยม ต่อๆ กัน โดยมีลายกูดอยู่ในเส้นสามเหลี่ยมและซ้อนอยู่กับ
ลายเซีย 

 

 
ภาพประกอบ 35 ลายกาบ 

3.7.3 ลายกาบ มีลักษณะเหมือนขนมเปียกปูน ด้านในมี ลักษณะคล้ายกับกาบของ
ล าไม้ไผ่และมีนก 4 ตัวนอนอยู ่ในรัง 

 

 
ภาพประกอบ 36 ลายเกี้ยวซ้อนกาบ 
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3.7.4 ลายเกี้ยวซ้อนกาบเป็นลายกลุ่มบ้านคุณยายซ้อน ก าลังหาญ  มีลักษณะ
เหมือนขนมเปียกปูนด้านนอกจกเป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านในเป็นลายกาบและมีนก 4 ตัวอยู ่ในรัง 

 

 
ภาพประกอบ 37 ลายกาบซ้อนหัก 

3.7.5 ลายกาบซ้อนหักเป็นลายกาบผสมกับลายหักรูปทรงเหมือนขนมเปียกปูนด้าน
นอกเป็นลายหักที่เรียกว่าลายหักเพราะมีลักษณะหักๆ งอๆ ด้านในเป็นลายกาบและมีนก 4 ตัวอยู่
ในรัง 

 

 
ภาพประกอบ 38 ลายกาบดอกแก้ว 
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3.7.6 ลายกาบดอกแก้วรูปทรงลักษณะเหมือนขนมเปียกปูนด้านในมีนก 2 ตัว และ
มีดอกแก้ว ส่วนด้านนอกเป็นลายกาบ 

 

 
ภาพประกอบ 39 ลายดอกเซีย 

3.7.7 ลายดอกเซียรูปทรงลักษณะเหมือนขนมเปียกปูนด้านนอกจะมีเส้นขีดสั้นและ
ขีดยาวสลับกันไปชาวบ้านเรียกดอกเซียส่วนด้านในเป็นลายกูด (คล้ายยอดของใบผักกูด) 

 

 
ภาพประกอบ 40 ลายหน้าหมอน 

3.7.8 ลายหน้าหมอน รูปทรงลักษณะเหมือนขนมเปียกปูน ด้านในเป็นลายกูด 
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ภาพประกอบ 41 ลายหักนกคู่ 

3.7.9 ลายหักนกคู่เป็นลายผสมมีลายหักกับลายกูดผสมกันรูปทรงเหมือนขนมเปียก
ปูนด้านในเป็นลายกูดมีนกคู่อยู่ตรงกลางด้านนอกเป็นลายหัก 

จากการศึกษาด้านการออกแบบลวดลายผ้าจกแบบด้ังเดิมพบว่าลวดลายผ้าจกเกิดขึ้น
คล้ายลักษณะของการออกแบบด้วยกริด (Grid) หรือช่องตารางสี่เหลี่ยมโดยมีแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบจากสิ่งของเครื่องใช้และธรรมชาติรอบตัวอาทิลายกาบ ลายดอกเซีย ผู้วิจัยจึงมีความ
ต้ังใจน าเอาแนวคิดด้านการออกแบบลายจากแนวคิดด้ังเดิมมาเป็นจุดในการวิจัยในครั้งนี้  

 
4. เปลือกหอยมุก 

เป็นการน าเปลือกหอยมาขัดเอาหินปูนที่อยู่ภายนอกออกเพื่อน าเปลือกหอยที่มีความ
แวววาวสวยงามที่อยู่ ภายในมาใช้งานซึ่งเปลือกหอยแต่ละชนิดจะให้สีและความเงางามแตกต่าง
กันออกไปเปลือกหอยที่นิยม น ามาใช้งานประดับมุก ได้แก่ หอยอูดหรือหอยโข่ง ,หอยเป๋าฮื้อหรือ
หอยร้อยรู, หอยจาน หอยกาบน้ าจืด, หอยนมสาว, หอยแมลงภู่ ในอดีตหอยมุกมักถูกใช้ในงานฝัง
มุกข้าวของเครื่องใช้ เครื่องเรือน บานประตูวัด จัดอยู่ในงานประเภทของงานช่างสิบหมู่เรียกว่างาน
ช่างประดับมุก (กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลปไทย ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร, 2553)   

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์ได้ให้ความหมายของค าว่าหอยมุกหมายถึงค า
ว่า  มัส เสล  (Mussel) จะหมายถึงหอยมุกน้ าจืดกาบคู่และหอยมุก(ออยสเตอร์  Oyster)  
จะหมายถึงหอยมุกน้ าเค็ม ทั้งนี้ ในหนังสือหลายเล่มเรียกออยสเตอร์ว่าหอยนางรมแต่ใน
พจนานุกรมอาจจะแปลอีกความหมายว่าหอยมุกทั้งๆ ที่หอยที่ผลิตไข่มุกที่ส าคัญๆ ไม่ใช่หอย
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นางรมที่ใช้ท าอาหาร ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ออสเตรีย อิดูลิส (Ostrea edulis) ซึ่งแม้จะเคยพบว่า
มีมุกแท้เกิดขึ้นได้ก็ตามแต่ไม่ใช่ที่น ามาท ามุกเลี้ยงหอยมุกที่น ามาท ามุกเลี้ยงเป็นหอยที ่

อยู่ ในจีนัส (Genus) ชื่อ พิงซ์ทาดา (Pinctada) และ พะเทอเรีย (Pteria) ในแฟมิลี่ 
(Family)  พะเทอริเด (Pteridae)หอยมุกน้ าเค็มมักจะพบอยู่ในสามบริเวณซึ่งแต่ละบริเวณจะมี
หอยสปีชีส์ต่างๆ กันหอยมุกน้ าเค็มอยู่ในสายพันธุ์พิงซ์ทาดา แต่ละสปีชีส์มีความแตกต่างกันที่
สามารถแยกได้ด้วยขนาดและรูปลักษณะของเปลือกหอยแต่ลักษณะทางชีววิทยาของเนื้อหอย
ภายในไม่มีความแตกต่างกันหอยมุกน้ าเค็มที่ส าคัญได้แก่หอยพิงซ์ทาดามาร์เทนไสอิ (Pinctada 
martensii) หรือพิงซ์ทาดาฟูคาตะ (Pinctada fucata), หอยพิงซ์ทาดามาร์การิติเฟอรา (Pinctada 
margaritifera), หอยพิงซ์ทาดา แมกซิมา (Pinctada maxima), หอยพะเทอเรีย เพนกวิน (Pteria 
penguin)ส าหรับหอยมุกน้ าจืดมักพบในบริเวณนอกเหนือจากบริเวณทรอบปิเคิลแต่อาจมี
ข้อยกเว้นสองสามเขตหอยน้ าจืดมักจะอยู่บริเวณที่ขึ้นไปของซีกโลกเหนือมีสายพันธุ์ที่ส าคัญคือ
หอยสปีชีส์ ไฮริออพสิสคูมินกิอิ (Hyriopsis cumingii), หอยไฮริออพสิสเชลกีไลอิ (Hyriopsis 
schlegelii), หอยสปีชีส์ คริสทาเรียพลิคาตา (Cristeria plicata)  (รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา 
ชูครุวงศ,์ 2555)  

4.1 คุณค่าของงานประดับมุกเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานในแวดวงศิลปะไทยคุณปัณฐ์ชนิต รัตนวิไล และคุณ

อัจฉรา ชุติกาญจน์ ที่โรงเรียนช่างผีมือวังชายแผนกประดับมุกงานช่างประดับมุกนั้นมีคุณค่าทั้ง
ทางวัตถุและมีค่าทางจิตใจในอดีตงานประดับมุกถือเป็นเครื่องสูงของสูงเป็นเครื่องใช้ที่มักท าถวาย
เป็นพุทธบูชาต้องใช้เวลาและความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากนอกจากฝีมือจะต้องดีที่สุดเพื่อให้
ผลงานที่ออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ที่ท าแล้วนั้นยังท าเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวผู้ร่วมบุญ
ร่วมถวายอีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ท างานด้านนี้จึงทุ่มทั้งแรงกายแรงใจลงในผลงานทั้งหมด ในด้าน
ของวัฒนธรรมจึงบ่งบอกได้ว่าชาวไทยผู้มีจิตเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนาจึงอาจหาหนทางตอบ
แทนสิ่งศักด์ิสิทธิที่ตนเชื่อถือด้วยหนทางแห่งความยากล าบากและประณีตสวยงามเผื่อบุญอัน
สูงสุดที่จะเกิดแก่ตนเอง  

ในเชิงคุณค่าทางวัตถุนอกจากจะกล่าวได้ว่าเป็นผลงานศิลปะที่ต้องใช้ความสามารถ
อย่างเดียวคงไม่พอแต่ยังต้องใช้ทุนทรัพย์จ านวนมากในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาอีกด้วยเพราะ
เปลือกหอยชนิดที่ให้ไฟดีที่สุดเป็นหอยที่เริ่มหายากและมีราคา 

4.2 การผลิตเปลือกหอยมุก  
ขั้นตอนการเตรียมเปลือกหอยมุกเพื่อน าไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะประกอบด้วย

ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ (กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลปไทย ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร, 2553) 
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- ขัดลอกเปลือกชั้นนอกออกด้วยความระมัดระวัง  
- ตัดแบ่งหอยตามแนวให้ได้แผ่นหอยชิ้นใหญ่ที่สุดออกมาเป็นแผ่นๆ 
- หลังจากที่ตัดแล้วจึงขัดด้านในด้านนอกให้ได้แผ่นแบน 
- น าลายที่ออกแบบไว้ลอกจากกระดาษมาวางลายบนหอยแล้วฉลุลายไปใช้งาน 
จากการศึกษาในส่วนของเปลือกหอยมุกผู้วิจัยพบว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันการใช้งาน

เปลือกหอยมุกยังถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบและยังพบว่าแท้จริงแล้วเปลือกหอยมุกยังมีความน่าสนใจ
สามารถน าไปพัฒนาต่อให้เข้ากับสิ่งทอเพื่อก่อเกิดนวัตกรรมได้ โดยที่กระบวนการการแปรรูป
เปลือกหอยมุกในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการตัดด้วยเครื่อง CNC สามารถท าให้เปลือกหอยมุกนั้น
บางขึ้นและสามารถสร้างพื้นผิวที่แตกต่างได้อีก 

 
5. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5.1 การเพิ่มมูลค่าสินค้า  
5.1.1. โมเดลของคาโน Kano’s Model   
โมเดลของคาโน ถูกสร้างขึ้นโดย ดร.โนริอากิ คาโน ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งคุณสมบัติของสินค้าที่มีผลต่อการเกิดความพึงพอใจของลูกค้า
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) Basic Attribute คือ คุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานหรือคุณสมบัติที่จ าเป็น
จะต้องมีของสินค้า หากสินค้าไม่มีคุณสมบัติพื้นฐานดังกล่าว จะท าให้สินค้าไม่สามารถใช้งานได้
หรือเกิดความไม่พึงพอใจต่อสินค้าของผู้บริโภค เช่น ระบบเบรกของรถยนต์ เป็นต้น แต่ในทาง
กลับกันหากสินค้ามีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะไม่มีผลช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น 
เนื่องจากคุณสมบัติประเภทนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีอยู่ในสินค้าแต่ละชนิด 

2) Performance Attribute คือ  คุณ สมบั ติที่ ส ร้างความพึ งพอใจให้ กับลูก ค้า 
คุณสมบัติประเภทนี้ยิ่งมีมากขึ้นเท่าไหร่ ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น แต่หากสินค้ามี
คุณสมบัติประเภทนี้น้อยลงเท่าไหร่ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะลดลงตามไปด้วย โดยคุณสมบัติ
ประเภทนี้เป็นคุณสมบัติที่ลูกค้าคาดหวังไว้อยู่แล้ว เช่น ความจุที่มากขึ้น หรือความเร็วที่เร็วขึ้นของ
โทรศัพท์รุ่นใหม่ 

3) Excitement Attribute คือ คุณสมบัติที่เกินความคาดหมายของลูกค้าที่มีต่อสินค้า 
คุณสมบัติประเภทนี้เป็นคุณสมบัติที่ทางผู้พัฒนาสินค้าจะต้องศึกษาและค้นคว้าเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ เดิมหรือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อ่ืน หานักพัฒนาสินค้าสามารถหา
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คุณลักษณะพิเศษของสินค้าได้ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเกินความคาดหมายจนเลือกซื้อ
สินค้าดังกล่าว 

 
5.2 ทฤษฎีการพัฒนาสินค้า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการท าให้สินค้าหรือบริการที่ก าลังจะเสื่อมความนิยมยังคง
สามารถเติบโตต่อไปได้ ด้วยวิธีการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น แต่
ยังคงสามารถตอบสนองความต้องการเดิมหรือใหม่ของผู้บริโภคได้อยู่ ดังนั้นการเข้าใจความ
ต้องการของผู้บริโภคจึงมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคมีเทคนิค
ในการวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

5.2.1 สินค้าเดิมพัฒนาสู่สินค้าใหม่  
การพัฒนาสินค้าเดิมเป็นการน าสินค้ามาพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้สินค้านั้น

แตกต่างไปจากเดิม ทั้งจากการพัฒนาคุณภาพและความแปลกใหม่ลงไปในสินค้า ซึ่งการพัฒนา
ในลักษณะนี้จะช่วยท าให้กลุ่มลูกค้าเดิมเกิดความรู้สึกแปลกใหม่กับสินค้า และยังช่วยส่งเสริมให้
ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ หันมาสนใจสินค้าด้วย ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ผ้าไทยกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็น
การพัฒนาสินค้าเดิมให้อยู่ในรูปลักษณ์ใหม่ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  

5.2.2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสินค้าเดิม 
การใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในสินค้าเดิมเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาสินค้าให้เกิด

ความน่าสนใจ โดยผู้พัฒนาสินค้าควรค านึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องของสินค้าเดิม
กับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่ใส่ลงไป เพราะหากการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาไม่สอดคล้องกับ
สินค้ามากเกินไป ก็จะท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ยาก 

5.2.3 การสร้างพันธมิตรเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ 
การร่วมมือกับแบรนด์สินค้าอ่ืนที่มีความสอดคล้องและต่างส่งเสริมสินค้าร่วมกันนั้น 

จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เปิดกว้างยิ่งขึ้น เพราะหากไม่มีการร่วมมือกับแบรนด์สินค้าอ่ืนก็จะ
ท าให้สินค้าถูกรู้จักอย่างจ ากัด แต่หากมีการสร้างพันธมิตรหรือร่วมมือกับแบรนด์สินค้าอ่ืน ก็จะ
เป็นการเปิดช่องทางทางการตลาดใหม่ และท าให้ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากขึ้นอีกด้วย  
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5.2.4 สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ 
การท าธุรกิจนั้นต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะหากไม่มีการพัฒนา

หรือหยุดนิ่งจะท าให้ธุรกิจไม่อาจเติบโตได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมองหาและสร้างกลยุทธ์ใหม่ให้มี
ความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถปรับกลยุทธ์ได้ ดังนี้ 

5.2.4.1 ปรับเปลี่ยนรูปร่างและแพ็กเกจให้ทันสมัย การปรับเปลี่ยนรูปร่างและ
แพ็กเกจใหม่เป็นสิ่งที่ต้องท าอยู่เสมอ เนื่องจากเทรนด์ความนิยมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นการท าให้สินค้าแปลกใหม่และสะดุดตาจึงช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าเก่าและดึงดูด
ความสนใจให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้ 

5.2.4.2 ปรับสูตรใหม่ เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
สินค้าให้มีความทันสมัย ดังนั้นการปรับสูตรสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยอาศัย
เทคโนโลยีต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดลูกค้าและเป็นการเปิดช่องทางการขายใหม่ๆ  

5.2.4.3 ปรับสไตล์สินค้าใหม่การท าให้สินค้าดูทันสมัยอยู่เสมอเป็นการเพิ่มมูลค่า
และความน่าสนใจของแบรนด์ ผู้พัฒนาสินค้าจ าเป็นต้องศึกษาทิศทางความนิยมในช่วงเวลานั้นๆ 
เช่น เทรนด์รักสุขภาพ ผู้พัฒนาสินค้าควรจะประยุกต์สินค้าให้เข้ากับเทรนด์การรักสุขภาพของคนใน
ยุคปัจจุบัน เป็นต้น การน าเทรนด์มาปรับให้เข้ากับสินค้าจึงเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้สินค้าทันสมัย
และก้าวน าคู่แข่งได้ 

5.2.4.4 การให้ความส าคัญกับการบริการความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ
ของการด าเนินธุรกิจ การส ารวจความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาระบบบริการให้ดีและมี
คุณภาพ จึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าได้ เพราะสินค้าในท้องตลาดมีให้เลือก
หลากหลายแบรนด์ ดังนั้นการบริการที่ดีจึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินเลือกซื้อสินค้าได้ในอีกทางหนึ่ง 

5.2.4.5 ภาพลักษณ์ของแบรนด์ การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ คือ การพัฒนา
ทิศทางของสินค้า เพราะเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้านั้นได้ ดังนั้นการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าให้ดูทันสมัยโดยการใช้สีสันหรือลวดลายที่ดูแปลกใหม่ จะท าให้ลูกค้า
เดิมรู้สึกดีต่อภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์มากขึ้น รวมทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าใหม่
ด้วย  
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5.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
แนวคิด Value Proposition Canvas หรือ แม่แบบการเสนอคุณค่า ถูกพัฒนาขึ้นโดย 

Alexander Osterwalder เจ้าของ Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างโมเดลธุรกิจที่
ถูกใช้อย่างแพร่หลาย โดยแนวคิดนี้จะช่วยให้สามารถพัฒนาสินค้าหรือรูปแบบการบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เครื่องมือนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ  

5.3.1 Customer Segment การท าความรู้จักและท าความเข้าใจผู้บริโภคที่ผู้ผลิตควร
ท าการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

5.3.1.1 Customer Job ศึกษาความต้องการขั้ นพื้ นฐานของกลุ่ มผู้ บริ โภค  
เพื่อค้นหาและระบุความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตจะต้องเติมเต็มทั้งในเชิง
กายภาพและความพึงพอใจทางด้านอารมณ์ 

5.3.1.2 Pain ศึกษาความกังวลของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อค้นหาและระบุสิ่งที่ผู้บริโภค
ไม่พึงพอใจหรือไม่ต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ โดยอาจศึกษาได้จากประสบการณ์ของผู้บริโภค
หลังใช้บริการ หรือความกังวลใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันกับของ
ผู้ผลิต เพื่อคาดการณ์ความกังวลใจหรือไม่พึงพอใจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ป้องกันความรู้สึกไม่
ปรารถนาที่อาจเกิดขึ้น 

5.3.1.3 Gain ศึกษาความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีมากกว่าความต้องการพื้นฐาน
หรือความกังวลใจ เพื่อระบุสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังนอกเหนือจากความพึงพอใจขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีส่วนท าให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจและต้องการใช้สินค้าหรือรับบริการจากผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง 

5.3.2 Value Proposition การท าให้ผู้ผลิตได้ศึกษาถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้แนวคิดนี้ในการก าหนดคุณค่าที่จะส่งมอบให้กับ
ผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมให้ทราบถึงสิ่งที่ควรเติมเต็มลงไปในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะท าให้เกิด
ความประทับใจกับผู้ใช้สินค้าและบริการของผู้ผลิต โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

5.3.2.1 Product or Service การใส่คุณค่าหรือคุณลักษณะพิเศษลงไปในสินค้า
หรือบริการเพื่อตอบโจทย์ Customer job กล่าวคือ ความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค โดยผู้ผลิต
ควรตอบค าถามของผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ได้ว่า สินค้าหรือบริการน้ันคืออะไร และมีคุณลักษณะ
อย่างไร 

5.3.2.2 Pain Reliever ป้องกันและแก้ไขปัญหา หรือความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่
อาจเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ Pain และวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า 
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5.3.2.3 Gain Creator การระบุคุณสมบัติพิเศษของสินค้าหรือบริการที่จะช่วยให้
เกิดความประทับใจ โดยเป็นแนวทางการน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เพิ่มเติมมา
จากคุณลักษณะเดิมที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานไปแล้ว  

การน าส่วนประกอบหลักทั้ ง  Customer Segment และ Value Proposition มา
วิเคราะห์อย่างสอดคล้องกัน โดยใช้ Customer Job วิเคราะห์คู่กับ Product or Service, Pain 
วิเคราะห์คู่กับ Pain Reliever และ Gain วิเคราะห์คู่กับ Gain Creator จะท าให้ผู้ผลิตสามารถ
เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้ง 3 มิติ กล่าวคือ ความต้องการขั้นพื้นฐาน การป้องกันความ
ไม่พึงพอใจ และความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจ แนวคิดนี้
จึงมีส่วนส าคัญในการเป็นกรอบหลักของการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ผลิตให้ตอบสนองความต้องการในทุกๆ ด้าน   

5.4 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking Process 
Design Thinking Process หรือ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” ถูกพัฒนาขึ้นโดย 

Hasso Plattner Institute of Design แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยเน้นที่การท าความเข้าใจ
กับปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จนน าไปสู่การสร้างสรรค์หรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าหรือสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผู้บริโภคกังวลได้ โดยใช้วิธีการระดมสมอง
ของคนจากหลากหลายกลุ่ม และน าไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค และเก็บผลทดสอบเพื่อ
น าผลของการใช้งานมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกครั้ง ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่หยุดนิ่ง และพัฒนา
ได้อย่างตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ท าให้สินค้าเกิดมูลค่าเพิ่ม และเป็นที่ต้องการของลูกค้า โดย
แนวคิดนี้มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

5.4.1 EMPATHIZE การท าความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุของความต้องการ
และการเลือกซื้อสินค้า โดยให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจคุณค่าที่ลูกค้าค้นหาในผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้นกระบวนการส าคัญในขั้นตอนนี้จึงเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าให้ 

ได้ครบถ้วนและมากที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจลูกค้า จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับการด าเนินการในขั้นแรก โดยผู้ผลิตควรตอบค าถามหลักๆ เช่น ลูกค้าของเราเป็นใคร 
มีกิจวัตรประจ าวันอย่างไร มีความเชื่อหรือทัศนคติต่อเรื่องต่างๆ อย่างไร  ชอบหรือไม่ชอบอะไร 
ท าไมลูกค้าถึงซื้อสินค้าของเรา ลูกค้าอยากจะได้อะไรจากสินค้าของเรา  ลูกค้าก าลังมองหาอะไร 
สินค้าของเราจะช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ลูกค้าต้องการให้สินค้าพัฒนา
อะไรเพิ่มเติมบ้าง จากการใช้สินค้าหรือทดลองสินค้าใกล้เคียงมีสิ่งใดที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกไม่พึงพอใจ
บ้าง เป็นต้น ซึ่งวิธีการค้นหาข้อมูลดังกล่าวสามารถท าได้หลายวิธี ทั้งการท าแบบสอบถาม การ
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สังเกตพฤติกรรมผู้บริโภค หรือการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 

5.4.2 DEFINE การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้า ซึ่งผู้ผลิตสามารถน าข้อมูลจากขั้นตอนแรกมาคัดกรองและก าหนดโจทย์ว่าสิ่งใด คือ
สิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่าหรือให้ความส าคัญ ท าให้สามารถกรองข้อมูลเฉพาะที่ส าคัญและจะช่วยต่อ
ยอดในการคิดเชิงออกแบบในขั้นต่อไป โดยการคัดกรองนี้ควรคัดกรองแล้วน ามาแบ่งออกเป็น
ประเภท เช่น ลักษณะของกลุ่มลูกค้า ความต้องการของลูกค้า ความรู้สึกนึกคิดเชิงลึกของลูกค้า 
และการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลที่มีมากเกินไปจากขั้นตอน
แรกถูกจัดกลุ่มอย่างเหมาะสม และเกิดการคิดอย่างเป็นระบบของผู้ผลิต  

5.4.3 IDEATE การร่วมระดมสมองจากคนหลากหลายกลุ่มเพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ที่จะพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการ หรือเติมเต็มในสิ่งที่สินค้าหรือบริการใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่ โดยน าโจทย์ที่ก าหนดจากในขั้นตอนที่ 2 มาเป็นจุด
ต้ังต้นของการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่การให้ความส าคัญกับสิ่งที่จ าเป็นส าหรับลูกค้ามาก
ที่สุด และการแก้ไขปัญหาที่ท าให้ลูกค้าหนักใจมากท่ีสุด  

5.4.4 PROTOTYPE การสร้างหรือผลิตสินค้าต้นแบบ คือ การน าเอาผลลัพธ์จาก
ขั้นตอนการระดมสมองมาคัดเลือกสิ่งที่เหมาะสม และน ามาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงได้ ท าให้กลุ่มผู้ผลิตเข้าใจและทราบเกี่ยวกับสินค้าของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น 

5.5.5 TEST การทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเพื่อให้ทราบผลตอบรับที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ การน าสินค้าต้นแบบที่ผลิตขึ้นไปทดสอบความคิดเห็นกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
และน าผลตอบรับจากการทดลองใช้สินค้ามาปรับปรุงพัฒนาสินค้า จะช่วยให้สินค้าสามารถตอบ
โจทย์ผู้บริโภคและป้องกันความไม่พึงพอใจของผู้บริโภคได้ 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์  จะเห็นได้
ว่าการเข้าใจวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ออกแบบสินค้า 
และพัฒนาสินค้าได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้นแนวคิด
ดังกล่าวจึงเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมได้ 
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6. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจสาเหตุในการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งของผู้บริโภค ซึ่งหากสามารถเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังในการ
ตัดสินใจซื้อได้นั้นก็จะท าให้นักการตลาดสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค (ชัยพร ใคร้ทอง, 2550; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539) สามารถ
จ าแนกพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดังนี้  

 
ภาพประกอบ 42 แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคตาม S-R theory โดย Phillip Kotler 

6.1 สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S) 
สิ่งเร้า (stimuli) เกิดจากทั้งภายในและจากภายนอกร่างกาย ซึ่งในทางการตลาดจะสนใจ

และให้ความส าคัญกับสิ่งเร้าภายนอกเท่านั้น เนื่องจากเป็นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเร้าภายนอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

6.1.1 สิ่งเร้าทางการตลาด เป็นสิ่งเร้าที่นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดการให้มี
ขึ้น โดยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps ประกอบด้วย  

6.1.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การรออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภค 

6.1.1.2 ราคา (Price) คือ การก าหนดสินค้าให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และ
กลุ่มเป้าหมาย 
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6.1.1.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ การจัดจ าหน่วยสินค้าให้ทั่วถึง
ผู้บรโิภค เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อ  

6.1.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การโฆษณาสม่ าเสมอ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อ 

6.1.2 สิ่งเร้าอ่ืนๆ  
เป็นสิ่งเร้าที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมทางการตลาดและเป็ น

ส่วนประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการควบคุมพฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบด้วย    
6.1.2.1 เศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริโภค 
6.1.2.2 เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีใหม่ มีอิทธิพลต่อความต้องการของผู้บริโภค 
6.1.2.3 สั งคม การเมือง กฎหมาย เช่น กฎหมายเพิ่ มหรือลดภาษีสินค้า  

มีอิทธิพลต่อการลดหรือเพิ่มความต้องการของผู้บริโภค 
6.1.2.4 วัฒนธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ มีผลกระตุ้น

ความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้นๆ  
6.2 กล่องด า หรือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box)  

กล่องด า หรือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ เป็นพื้นที่รวบรวมปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแต่ละคน ซึ่งความรู้สึกนึกคิดนี้จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ
และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ  

6.3 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristic)  
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors) ปัจจัย

ด้านสังคม (Social Factors) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) และปัจจัยด้านจิตวิทยา 
(Psychological Factors) 

6.3.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม (cultural) และปัจจัยทางสังคม (social)  
ปัจจัยทางวัฒนธรรม (cultural) เป็นปัจจัยที่อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่าง

มาก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 วัฒนธรรม ได้แก่ 1) วัฒนธรรมหลัก (core culture) เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
ทุกกลุ่มหรือในทุกสังคมของมนุษย์ และเป็นตัวก่อให้เกิดค่านิยม การรับรู้ ความต้องการ และ
พฤติกรรมของมนุษย์ 2) วัฒนธรรมย่อย (subculture) เป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่มย่อยที่รวมกันเข้า
เป็นสังคมกลุ่มใหญ่ โดยวัฒนธรรมเหล่านี้จะส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อของมนุษย์ในแต่ละ
วัฒนธรรมแตกต่างกันไปด้วย  
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ปัจจัยทางสังคม (social) ปัจจัยทางสังคมที่ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคมีหลากหลายปัจจัย เช่น กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพในสังคม เป็นต้น 

6.3.2 ปัจจัยส่วนบุคคล (personal) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค ได้แก่ อายุ วัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได้ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
บุคลิกภาพและมโนทัศน์ที่มีต่อตนเอง 

6.3.3 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่ส่งอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่   

6.3.3.1 การจูงใจ (motivation) คือ การชักน าหรือการเกลี้ยกล่อมเพื่อให้บุคคลเห็น
คล้อยตาม สิ่งที่ใช้ชักน าหรือเกลี้ยกล่อมเรียกว่าแรงจูงใจ (Motive)   

6.3.3.2 การรับรู้ (perception) คือ กระบวนการที่บุคคลเลือกรับสารหรือสิ่งเร้า เพื่อ
ท าความเข้าใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งในชีวิตประจ าวันผู้บริโภคอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้าจ านวนมาก 
ผู้บริโภคจึงมีการเลือกรับสารที่แตกต่างกัน ดังนั้นการส่งสิ่งเร้า เช่น การโฆษณา จึงต้องโดดเด่น 
ชัดเจน และจ าง่าย จึงจะท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองได้ 

6.3.3.3 การเรียนรู้ (learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการ
ได้มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยหากผู้บริโภคมีประสบการณ์ว่าผลิตภัณฑ์ใด
สามารถตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพอใจให้แก่ตนเองได้ ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์เดิม
ไปบริโภคอีก 

6.3.3.4 ความเชื่อและทัศนคติ (beliefs and attitudes) คือ ความเชื่อ ความคิด 
ความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก และท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็นตัวก่อให้เกิด
จินตภาพต่อผลิตภัณฑ์ในหมู่ผู้บริโภค ถ้าหากผู้บริโภคมีความเชื่อหรือทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ นักการตลาดต้องท าการรณรงค์เพื่อแก้ไขความเชื่อให้ถูกต้องด้วยกลวิธีต่างๆ 

6.4 ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (buyer’s decision process) 
6.4.1 การรับรู้ปัญหา (problem recognition) หมายถึง การรับรู้ความจ าเป็นและ

ความต้องการในสินค้า กระบวนการรับรู้ปัญหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การเกิดสภาวะที่
อยากจะให้เป็น (Ideal State or Desired State) การทราบถึงสภาวะที่เป็นอยู่ (Actual State) การ
เปรียบเทียบสภาวะที่อยากให้เป็นกับสภาวะที่เป็นอยู่ และการรับรู้หรือการตระหนักว่ามีปัญหา
เกิดขึ้น (Problem Recognition) 

6.4.2 การค้นหาข้อมูล (information search) เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือความ
จ าเป็น ก็จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่สามารถแก้ปัญหา หรือสนองต่อความ
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ต้องการจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายในตัวผู้บริโภคเองและหากไม่เพียงพอก็จะแสวงหาเพิ่มเติม
จากแหล่งอื่นๆ 

6.4.3 การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternatives) หลังจากที่ได้รับข้อมูล
เพียงพอต่อการตัดสินใจแล้วผู้บริโภคจึงพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ โดยก าหนดทางเลือกจ านวนหนึ่งขึ้นมาแล้วน ามาเปรียบเทียบเพื่อเลือกเอาทางเลือกที่
คิดว่าดีที่สุด ซึ่งวิธีก าหนดทางเลือกจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรู้หรือข้อมูลที่ผู้บริโภคมีอยู ่

6.4.4 การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการซื้อ 
เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคลงมือกระท าการซื้อ ภายหลังจากที่ได้ผ่านขั้นตอนอ่ืนๆ ก่อนหน้านี้
มาตามล าดับการตัดสินใจซื้อมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การต้ังใจซื้อและการลงมือซื้อ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม และความแตกต่างในตัวผู้บริโภค 

6.4.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post purchase behavior) เป็นความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจ หลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความรู้สึกนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังของผู้บริโภค 

6.5 การตอบสนองของผู้ซื้อ (Response = R)  
เป็นผลลัพธ์จากอิทธิพลของปัจจัยและกลไกการท างานของกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ที่อยู่ในกล่องด าของผู้บริโภค ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางบวกผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้  

6.5.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม 
ผู้บริโภคมีทางเลือก คือ น้ าเปล่า น้ าผลไม้ น้ าอัดลม นม เป็นต้น 

6.5.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น ถ้าผู้บริโภคเลือกน้ าเปล่า จะเลือก
ยี่ห้อ เน/สเล่ ช้าง สิงห์ เป็นต้น 

6.5.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) เช่น ผู้บริโภคจะเลือกห้างสรรพสินค้า หรือ 
ร้านค้าใกล้บ้านร้านใด 

6.5.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) เช่น ผู้บริโภคจะเลือกเวลา เช้า 
กลางวันหรือเย็นในการซื้อสินค้า 

6.5.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) เช่น ผู้บริโภคจะเลือกว่าจะ
ซื้อหนึ่งขวด ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า การเข้าใจ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมีความส าคัญอย่างมาก เพราะถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มี
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ความส าคัญในการช่วยให้ผู้วิจัยรู้จักและเข้าใจกลุ้มผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นแนวทางให้
ผู้วิจัยสามารถสร้างตัวแปรที่จะน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือกลุ้มเป้าหมายที่ผู้วิจัยสนใจ
ได้  
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

7.1 การศึกษาแนวโน้มความนิยมในการเลือกใช้รูปแบบกระเป๋าหนังของสตรี 
นักธุรกิจไทย (สินีนาถ เลิศไพรวัน, 2549) 

พบว่าสตรีนักธุรกิจมีความนิยมกระเป๋าถือหูจับสั้น ในวันท างานสูงถึง 40.18% และ
กระเป๋าที่มีสายสะพาย โดยส่วนใหญ่ไม่ใช้กระเป๋าราคาสูงมากนักเพราะกลุ่มสตรีที่ตอบ  
แบบสอบถาม 40.18% นิยมถือกระเป๋าที่มีราคาต่ ากว่า 1,000 บาท แต่ยังคงเลือกซื้อกระเป๋าจาก 
ห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก และตามมาด้วยกลุ่มที่ไม่เจาะจงว่าจะซื้อกระเป๋าจากแหล่งอ่ืนๆ และ  
มีความเชื่อมั่นในรูปแบบกระเป๋าตราสินค้าสากล และรู้จัก Louis Vuitton 29.89% ในขณะที่ความ
สนใจในการเลือกใช้กระเป๋าที่มีตราสินค้าและไม่มีตราสินค้ามีเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกัน คือ 
21.07% และ 20.58% แต่กลับสนใจเรื่องวัสดุที่ทนทาน, สีสนถูกใจ ฝีมือประณีต และมีช่องใส่ของ
พอเพียงสูงมากถึง 51.94% และสตรีนักธุรกิจมีความนิยมในกระเป๋าที่ท าด้วยหนังแท้ทั้งใบสูงถึง 
49.98% โดยให้ ความสนใจอย่างสูงในเรื่องของวัสดุที่น ามาท ากระเป๋า ในขณะที่สตรีนักธุรกิจส่วน 
ใหญ่ยังคงเลือกใช้กระเป๋าสีด าเป็นหลักในวันท างาน และส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของกระเป๋าถือ 
โดยให้ความส าคัญ ของช่องส าหรับใส่โทรศัพท์มือถือ 49.49% และตามมาด้วยช่องส าหรับใส่
กระเป๋าสตางค์เล็ก 36.75% และให้ความนิยมส าหรับกระเป๋าที่มีซิบเปิดปิด ใช้สายวัสดุเดียวกับตัว
กระเปา๋ 62.72% และ นิยมกระเป๋าถือหูจับสั้นสูงที่สุด 40.67% 

7.2 โครงการการวิจัยศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าขิดไทยอีสานเพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยร่วมสมัย (กรมหม่อนไหม, 2557)  

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแนวทางและวิธีการในการพัฒนาผ้าขิดไหมไทย
และผลิตภัณฑ์แฟชั่นไหมไทย เป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น และเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมไทย เป็นการเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
และผลักดันสินค้าผ้าไหมไทยออกสู่ตลาดโลก ผลจากการวิจัยพบว่า จากการสรุปความคิดเห็นของ
นักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น ต่อลวดลายผ้าขิดไหมของกลุ่มเกษตรกรผู้ทอ
ผ้าไหมในกรณีศึกษา อันได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมขิดศรีอุบล จังหวัดหนองบัวล าภู และกลุ่มทอผ้ า
ไหมขิดศรีชมชื่น จังหวัดอุดรธานี มีลวดลายและรูปแบบที่ค่อนไปทางกลุ่มคนที่มีอายุ เหมาะกับ
การท าเป็นผ้านุ่งที่ใช้ในงานตามประเพณีของไทยมากกว่าการที่จะแปรรูปไปเป็นเครื่องแต่งกาย
รูปแบบอ่ืนๆ ประกอบกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าขิดไหมทั้งสองกลุ่มมีความต้องการในการพัฒนา
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ลวดลายผ้าของตนเองให้มีความหลากหลายและขยายฐานผู้บริโภค คณะผู้วิจัยจึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกลักษณ์ของกลุ่ม การสอบถามความคิดเห็น
จากนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น ประกอบกับการศึกษาเทรนด์โลก  
ค.ศ. 2014 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จากนั้นสร้างแบบร่างลวดลายผ้าขิดไหม
จ านวน 20 ลวดลาย/กลุ่ม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่นและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าขิ
ดไหม คัดเลือกให้ได้ 5 ลวดลาย/กลุ่ม และปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องต่อรูปแบบและวิธีในการ
ผลิตของแต่ละกลุ่ม จากนั้นจัดท าผ้าขิดไหมผืนต้นแบบ และพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น
ต้นแบบประเภทเครื่องแต่งกายสตรี จ านวน 1 คอลเลคชั่น จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ได้องค์
ความรู้ในรูปแบบของผ้าขิดไทยอีสาน กระบวนการพัฒนาลวดลายของผ้าไหมขิด เป็นการใช้ภูมิ
ปัญญาการสร้างสรรค์งานการทอผ้า สร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ในเชิงร่วม
สมัยและสามารถสวมใส่ได้จริง  

7.3 การศึกษารูปแบบลายจกที่สามารถน ามาออกแบบเป็นลายปักผ้าด้วยจักร
คอมพิวเตอร์(ปิยะนุช นุ่มเนียม, 2553) 

การศึกษารูปแบบลายจกที่สามารถน ามาออกแบบเป็นลายปักผ้าด้วยจักร
คอมพิวเตอร์และศึกษาความเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อลวดลายผ้าจกที่พัฒนาด้วยการปักจักร
คอมพิวเตอร์และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีที่ปักลวดลายผ้าจกโดยมี
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มสตรีที่สนใจผ้าไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน  

เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ านวน 15 แบบวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด าเนินการโดยศึกษาลวดลาย
จกด้ังเดิมจ านวน 15 ลาย แล้วน ามาพัฒนาใหม่โดยการใช้จักรปักคอมพิวเตอร์จ านวน3ลายเพื่อ
น าไปตกแต่งบนกระเป๋าถือสตรีจ านวน5แบบได้รูปแบบที่พัฒนาจ านวน 15 ใบ ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไปการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

สถานภาพสมรสมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนที่มีรายได้ระหว่าง 15,000-20,000 บาท 
และซื้อสินค้าผ้าไทยจากสถานที่ท่องเที่ยวเหตุผลที่ซื้อเพราะเป็นของฝากและเคยซื้อผ้าจกที่เป็น
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสิ่งที่พิจารณาในการซื้อผ้าจกคือลวดลายผ้าและน าผ้าจกไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดหรือตกแต่งเสื้อผ้ามีความสนใจในลวดลายผ้าจกที่พัฒนาโดยการปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์และ
เห็นความสามารถน าไปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งเสื้อผ้าได้ 

ส าหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรีจะพิจารณาในด้านรูปแบบชอบตกแต่ง
ลวดลายการปักลายด้วยเส้นไหมและคิดว่ารูปแบบกระเป๋าถือของสตรีที่มาตกแต่งด้วยลายที่ได้
พัฒนาขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
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ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรีที่ปักลวดลายผ้าจกที่พัฒนาด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมาก 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวคิดและทฤษฎีหล่านี้ เป็น
แนวทางส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาเครื่องมือศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค
ได้ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวนี้จะมีส่วนส าคัญอย่างมากในการช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจลักษณะของ
กลุ่มผู้บริโภค และสามารถน าความรู้และความเข้าใจนี้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
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  บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการพัฒนารูปแบบกระเป๋าด้วยลวดลายผ้าไหมจกสมเปลือกหอยมุกผู้วิจัยได้

ด าเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มผู้บริโภคสตรีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มผู้บริโภคสตรีรายได้สูงที่สนใจแฟชั่นและผ้าไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
ขั้นในตอนการสร้างเครื่องมือชิ้นที่ 1 

ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ 1 ผู้วิจัยก าหนดเครื่องมือชิ้นที่ 1 เป็นค าถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยได้ท าการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิด้านการออกแบบกระเป๋าและรูปแบบ
กระเป๋าเพื่อสรุปเป็นแนวคิดเพื่อน าเสนอในที่ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสรุปเป็นค าถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ลงลึก (in depth interview) โดยมีประเด็นค าถามประกอบด้วยค าถามด้านรูปแบบ
รูปทรง สี และ ขนาด ที่ เหมาะสมแก่การน ามาวิจัยโดยได้ข้อสรุปเพื่อให้ผู้วิจัยน ามาใช้เป็น
ข้อก าหนดในการออกแบบรูปทรงของกระเป๋า 

วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 1  
ในการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 1 ผู้วิจัยได้น าประเด็นค าถามปรึกษากับอาจารย์ที่

ปรึกษาและให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมก่อนในเชิงประเดินค าถามว่ามีความกว้าง
เกินไปหรือไม่และค าถามลงลึกเพียงพอหรือไม่ 
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือชิ้นที่ 2  
เครื่องมือชิ้นที่สองเป็นแบบร่าง (sketch) ที่ใช้ในกระบวนการออกแบบและพัฒนา 

ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการท างานออกเป็น 2 ขั้นตอน เพื่อให้ได้แบบร่างสุดท้ายจ านวน 3 แบบ 
ก่อนการน าไปพัฒนาเป็นชิ้นงานจริงโดยแบ่งการร่างแบบด้ังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 แบบร่างเพื่อน าเสนอแนวคิดการออกแบบกระเป๋าโดยแบบร่างในครั้งนี้
เป็นแบบร่างคร่าวๆ (rough sketch) ประกอบด้วยแนวคิดหลากหลายเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
แนวคิดที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมาจากนั้นเมื่อผู้เชี่ยวชาญเลือกแนวคิดที่เหมาะสมสามแนวทางจึง
น าไปสู่แบบร่างถัดไป 

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ได้แนวคิดในการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วผู้วิจัยจึงน า
แนวคิดมาพัฒนาต่อในรูปแบบของแบบร่างสองมิติในโปรแกรม adobe illustrator ที่ทดลองใส่ลาย
และสีลงไปโดยขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน าแนวทางการออกแบบสามแนวทางจากในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนา
ต่อให้ทั้งสามแนวทางมีการพัฒนารูปแบบจ านวนสามรูปแบบและน าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
เพื่อให้ได้แบบร่างสุดท้ายสามรูปแบบ 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือชิ้นที่ 3 
เป็นเครื่องมือประเมินความพึงพอใจต่อชิ้นงานจริงเป็นแบบสอบถามที่ใช้แจก

กลุ่มเป้าหมายสตรีมีรายได้อยู่ในระดับสูงและชื่นชอบผ้าไทยผ่านทางออนไลน์และการแจกแบบสุ่ม
โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคข้อมูลในส่วนนี้เป็นแบบสอบถามถามออนไลน์เพื่อ
ความสะดวกต่อต่อการแจกแบบสอบถามได้แก่ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ของผู้บริโภค  

ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อชิ้นงานโดยใช้ภาพถ่ายผลงานจริงสามรูปแบบ 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้บริโภคเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อน ามาพัฒนา

ต้นแบบต่อไป 
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน จากแบบมาตราส่วนประมานค่า

(Rating Scale) เป็น 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้  
        คะแนน 5 หมายถึงมากที่สุด 
        คะแนน 4 หมายถึงมาก 
        คะแนน 3 หมายถึงปานกลาง 
        คะแนน 2 หมายถึงน้อย 
        คะแนน 1 หมายถึงน้อยที่สุด 
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จากนั้นได้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
        คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด 
        คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงบวกมาก 
        คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงบวกปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงบวกน้อย 
        คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงบวกน้อยที่สุด  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบกระเป๋าด้วยลวดลายผ้าไหมจกผสม

เปลือกหอยมุกผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1. รวบรวมรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยจ าแนกกระเป๋าตามประเภทตามการใช้งานตาม

โครงสร้างและแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเอกสารและงานวิจัยและสื่อออนไลน์ 
2. รวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบลายผ้าจกทั้งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสื่อออนไลน์

ต่างๆ 
3. ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าจกในอดีตและแนวโน้มการพัฒนาผ่านการ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ 
4. ศึกษาด้านแนวโน้มของผู้บริโภคและแนวโน้มแฟชั่น 
5. เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคด้านการเปรียบเทียบรูปแบบกระเป๋าและ

ลายผ้า 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนที่  1 เพื่อหาแนว

ทางการออกแบบรูปทรงกระเป๋า 2 เพื่อหาแนวคิดการออกแบบลาย 3 เพื่อบูรณาการงานออกแบบ
สองด้านคือด้านกระเป๋าและลวดลายโดยแบ่งออกเป็นข้อดังนี้ 

1. การออกแบบกระเป๋า 
1.1 ศึกษารูปแบบกระเป๋าและวัสดุได้แก่ผ้าจกและเปลือกหอยมุก  
1.2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและประชุมกลุ่ม  
1.3 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อก าหนดด้าน

การออกแบบ  
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2. การวิจัยหาแนวคิด (concept) การออกแบบลวดลายจกผู้วิจัยได้ท าวิธีการดังนี้  
2.1 ศึกษาลวดลายดังเดิมของผ้าจก  
2.2 ใช้กระบวนการการออกแบบสร้างสรรค์ในการออกแบบกระเป๋า 
2.3 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอค าแนะน าด้านความเหมาะสม 

3. น าแบบกระเป๋าและลายที่ได้ผ่านกระบวนการวิจัยมาออกแบบบูรณาการณ์ร่วมกัน
และผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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กรอบแนวทางการศึกษาและวิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อหาข้อก าหนดในการออกแบบรูปทรงกระเป๋าผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบมากกว่าสิบปี โดยท าการศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิด้านการออกแบบกระเป๋าและรูปแบบกระเป๋า เพื่อสรุปเป็นแนวคิดน าเสนอในที่
ประชุมร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญ จากนั้นสรุปเป็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( in depth 
interview)  

โดยมีประเด็นค าถามประกอบด้วยค าถามด้านรูปแบบรูปทรง สี และ ขนาด ที่เหมาะสม
แก่การน ามาวิจัย โดยข้อสรุปที่ได้ผู้วิจัยจะน ามาใช้เป็นข้อก าหนดในการออกแบบรูปทรงของ
กระเป๋า ซึ่งการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปทรงกระเป๋าและลวดลายจกที่ใช้กับเปลือกหอยมุก ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษากระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จนกระทั้งประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคและสร้างชิ้นงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยเพื่อออกแบบรูปทรงกระเป๋า 
2. ผลการวิจัยเพื่อออกแบบลวดลายจกผสมเปลือกหอยมุก 
3. ผลการวิจัยด้านรูปแบบการทอมุก 
4. ผลการวิจัยเพื่อบูรณาการการออกแบบ 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค 

 
1. ผลการวิจัยเพื่อออกแบบรูปทรงกระเป๋า 

จากการศึกษาข้อมูลในบทที่ 2 และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระเป๋า
สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยเพื่อออกแบบรูปทรงกระเป๋าได้โดยการก าหนดข้อก าหนด
ด้านการออกแบบได้เป็นข้อดังนี้ 

1. รูปทรงกระเป๋าต้องมีลักษณะเป็นทรงกล่องไม่สามารถท าทรงย้วยได้และต้องเป็นทรงที่
แสดงลวดลายทอได้อย่างเต็มพื้นที่เนื่องจากทรงโค้งจะส่งผลให้เปลือกหอยมุกแตกหักได้ง่าย 

2. รูปแบบที่จะท าการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบโดยผ่านการประเมิ นโดย
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสามรูปแบบ 

3. ขนาดของกระเป๋าที่วิจัยมาจะต้องมีขนาดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคใน
การออกแบบเป็นลักษณะคอลเลคชั่น 
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ในส่วนของการวิจัยเพื่อหารูปทรงของกระเป๋าผู้วิจัยได้ท าการแบ่งการวิ เคราะห์ผล
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

1.1 รูปทรงกระเป๋าที่เหมาะกับการออกแบบ 
 จากการการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบมากกว่า

สิบปี ผู้เชี่ยวชาญแนะน าว่ากระเป๋าที่ท าจากผ้าไหมและเปลือกหอยมุกนั้น ควรเป็นกระเป๋าที่มี
รูปทรง 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. กระเป๋าสุภาพสตรีทรงเหลี่ยมมีสายคล้องไหล่ 
2. กระเป๋าคลัช (clutch) ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
3. กระเป๋าคล้องข้อมือ (small pouch) 
เนื่องจากในการออกแบบคอลเลคชั่นของกระเป๋าผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องออกแบบให้

รอบด้านโดยอ้างอิงจากการใช้งานกระเป๋าสตรีส าหรับงานราตรีและค านึงถึงการซื้อไปใช้งานของ
ผู้บริโภคจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องออกแบบกระเป๋าส าหรับการใช้งานต่างกันออกไป โดยในคอล
เลคชั่นนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยการประชุมร่วมกันได้ข้อสรุปว่ากระเป๋า3 รูปทรง
ที่เลือกมามีขนาดเหมาะสมคือ ไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนเกินไปอีกทั้งยังเป็นรูปทรงท่ีได้รับ
ความนิยมในปัจจุบันโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญโดยมีรูปแบบต่างกัน 
 

 

1.2 รูปทรงกระเป๋าที่ได้รับการออกแบบโดยผู้วิจัย 
เมื่อได้ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้วิจัยจึงน ากรอบ

ข้อก าหนดมาเข้าสู่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เชี่ย วชาญ
พิจารณาแบบร่างกระเป๋าจากภาพจ านวน 10 รูปแบบ ประกอบด้วย 1. กระเป๋าสุภาพสตรีทรง
เหลี่ยมมีสายคล้องไหล่ 2. กระเป๋าคลัช (clutch) ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3. กระเป๋าคล้องข้อมือ (small 
pouch) ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 43 ภาพแบบร่างโดยรวม 

 
 จากภาพแบบร่างจะเห็นได้ว่าผู้วิจัยยึดแนวทางตามข้อก าหนดที่ได้ผ่านการพิจารณา

ของผู้เชี่ยวชาญ โดยร่างแบบออกมาโดยการใช้กระบวนการ Design thinking ซึ่งผู้วิจัยคิดถึง
ภาพรวมของคอลเลคชั่นที่จ าเป็นต้องมีความเข้ากันในเชิงสุนทรียะและองค์ประกอบจ าเป็นจะต้อง
มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกลักษณ์ที่ล้อกันให้ภาพรวมไม่หลุดแยกออกจากกัน ในการ
ออกแบบเบื้องต้นผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ในด้านของสัดส่วนของสายสะพายให้มีขนาดใหญ่กว่ากระเป๋า
ปกติและมีสายคาดที่มีปลายแหลมเข้ากันทุกใบเรียกว่าเป็น Design elements ของคอลเลคชั่นให้
แตกต่างกันที่สัดส่วนและต าแหน่งของลายทอหรือรูปทรงของกระเป๋าโดยผู้วิจัยได้แบ่งกระเป๋า
ออกเป็นสามกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มกระเป๋าทรงเหลี่ยมแบบกล่อง ทรงเหลี่ยมผืนผ้าแบบแบน และ
ทรงโค้งจ านวนสิบรูปแบบดังนี้ 
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1.2.1 กระเป่าทรงเหลี่ยมแบบกล่องแบบมีสายคาดใช้สายคาดเป็นผ้ามุกเป็นชิ้น
ตกแต่งคาดด้านหน้าตามความยาวของกระเป๋า 

 

                             
 

1.2.2 กระเป๋าทรงเหลี่ยมแบบกล่องแบบที่สองเป็นการทอลายเต็มผืนบนหน้ากระเป๋า
และตกแต่งสายคาดแบบเรียบและมีอะไหล่ตกแต่งด้านหน้า  
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1.2.3 กระเป๋าทรงกล่องแบบปากอ้าใช้ผ้าทอเป็นเป็นสายตกแต่งและมีสายคาดหน้า
ห้อยประดับมุกเป็นเส้นๆ 

 

                                 
 

1.2.4 กระเป๋าทรงเหลี่ยมผืนผ้าแบบแบนใช้ผ้าทอมุกเต็มผืนเฉพาะชิ้นหน้าและมีสาย
คาดขนาดใหญ่ตกแต่งและมีอะไหล่โลหะตกแต่ง 
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1.2.5 กระเป๋าทรงเหลี่ยมผืนผ้าแบบแบนแบบที่สองใช้ผ้าทอมุกเป็นสายคาดตกแต่ง 
 

                                     
 

1.2.6 กระเป๋าทรงเหลี่ยมผืนผ้าใช้ผ้าทอมุกเป็นชิ้นแต่งด้านข้างกระเป๋าและมีมือจับ
ส าหรับถือ 
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1.2.7 กระเป๋าทรงเหลี่ยมผื้นผ้าแบบคลัชใช้ผ้าทอมุกบริเวณก้นกระเป๋ามีสายคาด
ตกแต่งด้านหน้าและมีมือจับบริเวณด้านบน 

 

                                                               
 
1.2.8 กระเป๋าทรงโค้งใช้ผ้าทอมุกเต็มผืนบริเวณชิ้นหน้าและมีมือจับแบบโค้งรับกัน 
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1.2.9 กระเป๋าทรงโค้งใช้ผ้าทอมุกเป็นสายคาดด้านหน้าและมีมือจับ 

                       
 

1.2.10 กระเป๋าทรงโค้งแบบมีสายคล้องข้อมือใช้ผ้าทอมุกเต็มผืนเฉพาะด้านหน้า
กระเป๋า 
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ตาราง 1 ตารางผลการประเมินรูปแบบกระเป๋าทั้งสิบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รูปแบบกระเป๋า ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อพิจารณาปรับแก้ 

 

กระเป๋าทรงกล่องรูปแบบที่ 1  
มีความเหมาะสมน้อย 

สายคาดหน้าไม่ควรเป็นผ้า
ทอลายเนื่องจากต้องมีการ
เคลื่อนที่ตลอดเวลาท าให้
เกิดความเสียหายได้ง่าย 

 

กระเป๋าทรงกล่องรูปแบบที่ 2 
มีความเหมาะสมระดับมาก 

ไม่ควรมีสายคาดด้านหน้า
เพื่อโชว์ลายทอที่สวยงาม 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

รูปแบบกระเป๋า ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อพิจารณาปรับแก้ 

 

กระทรงกล่องรูปแบบที่ 3 
มีความเหมาะสมระดับน้อย 

สายสะพายไม่ควรเป็นสาย
ผ้าทอเนื่องจากแตกหัก
เสียหายได้ง่าย 

 

กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมผืน  
ผ้ารูปแบบที่ 1 มีความ
เหมาะสมระดับน้อย 

รูปทรงลักษณะแบนท าให้
ลายทอมุกได้รับการขยับ
หรือดันเข้าออกตลอดเวลา
ท าให้แตกหักเสียหายได้
ง่าย 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

รูปแบบกระเป๋า ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อพิจารณาปรับแก้ 

 

กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสม
ระดับน้อย 

รูปทรงลักษณะแบนท าให้
ลายทอมุกได้รับการขยับ
หรือดันเข้าออกตลอดเวลา
ท าให้แตกหักเสียหายได้
ง่าย 

 

กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมผืน ผ้า
รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสม
ระดับน้อย 

การใช้ผ้าทอในส่วน
ด้านข้างที่ต้องมีการขยาย
ข้างขณะใช้งานท าให้
แตกหักเสียหายง่ายเกินไป 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

รูปแบบกระเป๋า ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อพิจารณาปรับแก้ 

 

กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมผืน ผ้า
รูปแบบที่ 4 มีความเหมาะสม
ระดับมาก 

รูปทรงนี้ออกแบบมาให้โชว์
ผิวลายและไม่มีจุดที่เกิด
การพลิกไปมาแต่ไม่ควรมี
สายคาดหน้าเพื่อโชว์ลาย 

   

 

กระเป๋าทรงโค้งรูปแบบที่ 1  
มีความเหมาะสมระดับปาน
กลาง 

รูปทรงมีความทันสมัยแต่
มือจับมีลักษณะที่ไม่เข้ากับ
ใบอ่ืนๆ ในคอลเลคชั่น
เดียวกัน 

 

กระเป๋าทรงโค้งรูปแบบที่ 2  
มีความเหมาะสมระดับปาน
กลาง 

รูปทรงมีความทันสมัยแต่
มือจับมีลักษณะที่ไม่เข้ากับ
ใบอ่ืนๆ ในคอลเลคชั่น
เดียวกัน 

 

กระเป๋าทรงโค้งรูปแบบที่ 3 
มีความเหมาะสมระดับมาก 

รูปทรงมีความทันสมัยหูหิ้ว
เข้ากับใบอ่ืนๆ และมีการ
โชว์ลวดลายทอได้อย่าง
เหมาะสม 
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1.3 แบบกระเป๋าที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญสามรูปแบบ 
เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบร่าง จ านวน 10 รูปแบบแล้วจึงน าผลการพิจารณา

และประเมินมาพัฒนาต่อโดยการปรับทรงและต าแหน่งของอะไหล่ได้แบบร่างต้นแบบ จ านวน 3 
รูปแบบ ที่จะน ามาพัฒนาและการบูรณาการร่วมกับการออกแบบลายทอผสมเปลือกหอยมุกดังนี้ 

1.3.1 กระเป๋าสะพายไหล่ 
 

 
ภาพประกอบ 44 ภาพกระเป๋าคล้องไหล่ 

 

จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญความเหมาะสมของรูปแบบ
สะพายไหล่สามารถแบ่งออกเป็นข้อได้ดังนี้  

1.3.1.1 รูปทรงลักษณะกล่องเสริมทรงแข็งเพื่อลดการหักงอของผ้า 
1.3.1.2 สามารถแสดงพื้นผิววัสดุได้อย่างเต็มที ่ 
1.3.1.3 การใช้งานเปน็แบบซิปรูดส าหรับเปิดและปิด ด้านบนฝากระเป๋า 
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1.3.2 กระเป๋าคลัช (clutch)  
 

 
ภาพประกอบ 45 ภาพกระเป๋าคลัช 

 

จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ เชี่ยวชาญความเหมาะสมของ
รูปแบบคลัช (clutch )สามารถแบ่งออกเป็นข้อได้ดังนี้  

1.3.2.1 รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส าหรับถือและมีหูจับ  
1.3.2.2 สามารถแสดงถึงพื้นผิววัสดุเพียงบางส่วนและเป็นส่วนที่จะไม่ถูกบิดหรืองอ  
1.3.2.3 การใช้งานเป็นแบบแม่เหล็กส าหรับเปิดปิดบริเวณหน้ากระเป๋า 

1.3.3 กระเป๋าคล้องข้อมือ 
 

 
ภาพประกอบ 46 ภาพกระเป๋าคล้องข้อมือ 
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จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญความเหมาะสมของรูปแบบ
คล้องข้อมือ (small pouch) สามารถแบ่งออกเป็นข้อได้ดังนี้  

1.3.3.1 รูปทรงครึ่งวงรีมีห้วงคล้อง (D-ring) สามต าแหน่งสามารถสลับสายคล้องได้  
1.3.3.2 สามารถแสดงถึงพื้นผิววัสดุเต็มชิ้นหน้าและเป็นส่วนที่จะไม่ถูกบิดหรืองอ  
1.3.3.3 การใช้งานเป็นแบบแม่เหล็กส าหรับเปิดปิดบริเวณหน้ากระเป๋า 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบกระเป๋าที่ได้รับการเลือกจากผู้เชียวชาญมีความเหมาะสมใน
การน ามาออกแบบและพัฒนาร่วมกับไหมทอผสมเปลือกหอยมุกทั้งสามรูปแบบ 
2. ผลการวิจัยเพื่อออกแบบลวดลายจกผสมเปลือกหอยมุก 

จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิในบทที่สองผู้วิจัยพบว่าในการออกแบบลวดลายจกมักใช้
การน าแรงบันดาลใจจากสิ่งของรอบตัวและสิ่งที่พบเจอในธรรมชาติและเมื่อศึกษารูปแบบกระเป๋า
ในปัจจุบันกระเป๋ามูลค่าสูงทั้งหมดท ามาจากหนังสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหนังวัว หนังจระเข้ หนังงู หรือ
หนังตัวเงินตัวทอง ในกระบวนการนี้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่อ้างอิงจากแนวคิดของการออกแบบลายจก
จากรูปทรงในธรรมชาติ จากการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ว่าควรท าต้นแบบการออกแบบขึ้นมาอย่างน้อยสองชนิดเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกัน  

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าลายเกล็ดของหนังจระเข้และหนังงูมาใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน
เปลือกหอยมุกส าหรับใช้ในการจกเข้ากับผ้าจกในครั้งนี้ เมื่อได้แนวคิดนี้แล้วผู้วิจัยจึงทดลองน า
ลายหนังจระเข้และหนังงูมาเข้าสู่กระบวนการออกแบบ โดยการลดทอนรายละเอียดให้เหลือแต่
ลายเกล็ดที่เห็นเป็นชิ้นส่วนหลักของผิวหนังและใช้กระบวนการออกแบบกราฟิก โดยได้ออกมาเป็น 
2 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกล็ดจระเข้ 

 
ภาพประกอบ 47 ภาพลายเกล็ดจรเข้ 
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จากภาพประกอบลายเกล็ดจระเข้ จะเห็นว่าลวดลายดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่เท่ากัน 

และมีความแตกต่างกันในทุกๆ ชิ้นส่วน (random pattern ) ซึ่งจะมีลักษณะลวดลายเหมือน
ผิวหนังของจระเข้ 

2.2 ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกล็ดงู 
 

 
ภาพประกอบ 48 ภาพลายเกล็ดงู 

 

จากภาพประกอบลายเกล็ดงู จะเห็นว่าลวดลายดังกล่าวมีขนาดที่แตกต่างกันสอง
ขนาดและให้ลวดลายลักษณะคล้ายเกล็ดงูซึ่งเป็นลายรีพีท 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปผลในข้อนี้ว่าด้วยเรื่องลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายเกล็ดงู
เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอ จ านวน 2 ท่าน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแปรรูปเปลือกหอยมุก 
พิจารณาลวดลายทั้ง 2 รูปแบบ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้า 2 ท่าน ให้ความเห็นตรงกันว่าในระบบการทอผ้าเพื่อการ
ผลิตจริง ชิ้นงานควรเป็นงานลักษณะที่เป็นลายที่เกิดจากการท าซ้ า (repeat) เพื่อให้สามารถเรียง
ลายต่อเนื่องได้  

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเปลือกหอยมุกได้ให้ความเห็นว่าในการผลิตแปรรูปเปลือกหอยมุกจะ
ใช้กระบวนการที่เรียกว่า การตัดด้วยเครื่อง cnc โดยขนาดของชิ้นงานไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินกว่า 
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1.5 x 1.5 เซ็นติเมตร เนื่องจากข้อจ ากัดด้านขนาดของเปลือกหอยที่น ามาใช้และควรจะเป็นชิ้นงาน
ที่สามารถท าซ้ าๆ ได้ เพื่อความรวดเร็วในการผลิต   

 
3. ผลการวิจัยด้านการทอ 

เมื่อได้ลวดลายที่จะใช้ในการทอเป็นลายงูท่ีสรุปผลจากการวิจัยด้านลวดลายแล้วผู้วิจัย
จึงออกแบบแพทเทิร์นของกระเป๋าควบคู่กับการออกแบบลายด้วยโปรแกรม adobe illustrator ใน
ขนาดจริง เนื่องจากต้องการให้เกิดความแม่นย าเพื่อการน าไปสั่งตัดเปลือกหอยมุก แล้วพิมพ์ลงบน
กระดาษขนาด a0 เพื่อออกแบบช่องสีและนับจ านวนเกล็ดที่ต้องใช้เพื่อสั่งตัดเปลือกหอยมุก
ออกมาตามจ านวนโดยในการวิจัยครั้งนี้สั่งตัดมุกออกมาเป็นวงรีสองขนาดแบ่งออกเป็นขนาด 
0.25 x 1 เซ็นติเมตร และ 0.5 x 1 เซ็นติเมตร ความหนา 0.45 มิลลิเมตร   

ในส่วนของการวิจัยเพื่อความเหมาะสมด้านการทอผู้วิจัยได้แบ่งการท างานออกเป็น  2
ขั้นตอน ได้แก่  

3.1 การหาขนาดที่เหมาะสมของเปลือกหอยมุกทั้งด้านความหนาและขนาด 
ในขั้นตอนการวิจัยเพื่อหารูปแบบความหนาและขนาดที่เหมาะสมในการน าเปลือก

หอยมุกมาใช้งานผู้วิจัยได้ท าการทดลองตัดเปลือกหอยมุกด้วยความหนา 3 ระดับ คือ 0.2 
มิลลิเมตร, 0.45 มิลลิเมตร และ 1 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นความหนามาตรฐานที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน าโดย 
ได้ผลดังนี้ 

3.1.1 ความหนา 0.2 มิลลิเมตร ให้ความเงางามที่สวยที่สุดเนื่องจากให้แสงสะทอนที่
ดีและมีความบาง โดยปกติถูกใช้ในการท าไปประกบติดกับแผ่นโลหะ เช่น ทองเหลืองส าหรับน าไป
ท าหน้าปัดนาฬิกา แต่มีข้อเสีย คือ ความเปราะแตกหักง่าย 

3.1.2 ความหนา 0.45 มลิลิเมตร เป็นความหนาที่ให้ความเงางามพอสมควรสามารถ
ใช้ท าหน้าปัดนาฬิกาได้เช่นเดียวกันกับความหนา 0.2 มลิลิเมตร 

3.1.3 ความหนาขนาด 1 มิลลิเมตร เป็นขนาดความหนาที่ให้ความแข็งแรงได้ดีที่
สุดแต่ขาดความเงางามและการสะท้อนสีรุ้ง 

หลังจากการทดลองตัดเปลือกหอยที่ความหนาทั้ง 3 ระดับแล้ว ผู้วิจัยได้น าเปลือก
หอยมุกไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการทอและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระเป๋า สรุปได้ว่า
ความหนาที่ 0.45 มิลลิเมตร มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีการแตกหักได้ยากพอสมควร และ
ไม่แตกหักเสียหายในระหว่างขั้นตอนการทอ การตัดเย็บกระเป๋าและยังสะท้อนแสงได้ความเงางาม  

 
โดยขั้นตอนการปฏิบัติในการตัดเปลือกหอยมุกสามารถด าเนินการได้ดังนี้  
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1. ออกแบบลายหรือรูปทรงที่จะตัดด้วยโปรแกรม Adobe illustrator  
2. เลือกเปลือกหอยที่เหมาะสมแก่การน ามาใช้งาน 
3. น าเปลือกหอยมาเข้าเครื่องตัดตามรูปทรงและแบ่งความหนาด้วยเครื่อง CNCs 
4. น ามาขัดตกแต่งเพิ่มความเงางามด้วยมือ   
5. ตรวจสอบความหนา 

 
ภาพขั้นตอนการตัดเปลือกหอยมุก 
 

 
 

ภาพประกอบ 49 ภาพเปลือกหอยมุก  

ภาพเปลือกหอยมุกสีขาวจากอ่าวไทยเป็นหอยมุกที่นิยมน ามาใช้ในการแปรรูป
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าเป็นหอยมุกที่ให้แสงเงาที่ดีที่สุด 

 

 
 

ภาพประกอบ 50 ภาพเปลือกหอยมุกที่ถูกตัดแล้ว 
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เปลือกหอยมุกที่ผ่านการเจาะเพื่อน าไปผลิตเป็นหน้าปัดนาฬิกาจะถูกเจาะออกเป็น
วงกลมตามขนาดของหน้าปัดในหนึ่งฝาหอยจะมีบริเวณที่แบนพอที่จะท าเป็นหน้าปัดนาฬิกาได้
เพียงห้าถึงแปดชิ้นเท่านั้นเศษที่เหลือจึงต้องน าไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

 

 

 

ภาพประกอบ 51 ภาพเปลือกหอยมุกที่ถูกตัดแล้ว 

ชิ้นส่วนจากเปลือกหอยที่ถูกตัดเป็นวงกลมเพื่อเตรียมน าไปแบ่งให้บางลงและน าไป
ขัดขึ้นเงาเป็นหน้าปัดนาฬิกา 

 

 
 

ภาพประกอบ 52 เครื่องตัดเปลือกหอยมุก 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแบ่งเปลือกหอยมุกกรณีที่ต้องการตัดให้เปลือกหอยบางลงโดย
ที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดมาดนักจะใช้เครื่องโต๊ะเลื่อยในการหั่น 
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ภาพประกอบ 53 ภาพหัวตัดเปลือกหอย 

ในการออกแบบชิ้นส่วนเปลือกหอยโรงงานจะใช้หัวเจาะขนาดต่างกันออกไปตามแต่
ขนาดของชิ้นงานและความอะเอียดที่ต้องการ 

 

 

 

ภาพประกอบ 54 หน้าจอแสดงการท างานของเครื่อง cnc 

ในการออกแบบชิ้นส่วนเปลือกหอยเมื่อได้แบบที่ต้องการที่วาดโดยโปรแกรม auto 
cad จะต้องใช้เครื่อง cnc ในการตัดออกมาเป็นชิ้นๆ  



  73 

 

 

ภาพประกอบ 55 หัวตัดท าการเซาะลายบนเปลือกหอยมุก 

และหากต้องการสร้างลวดลายหรือพื้นผิวบนชิ้นส่วนเปลือกหอยมุกที่ผ่านการตัด
มาแล้วจะใช้เครื่อง cnc เครื่องเดียวกันนี้แต่เปลี่ยนหัวในการฉลุลายเป็นพื้นผิว (texture) 

 

 

ภาพประกอบ 56 การขัดให้เกิดเงา 

หลังจากที่ได้ชิ้นงานแล้วจะใช้กระดาษทรายในการขัดให้ขึ้นเงาโดยเริ่มจากกระดาษ
ทรายเบอร์หยาบไปจนถึงการใช้ผ้าขัดในขั้นตอนสุดท้าย 
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ภาพประกอบ 57การตรวจสอบความหนาของเปลือกหอยมุก 

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและความหนาของเปลือกหอยมุกที่ได้
ผลิตออกมา 

 

 

ภาพประกอบ 58 ภาพขนาดเกล็ดแบบต่างๆ 

ขนาดของเปลือกหอยมุกที่ผู้วิจัยใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยวงรีสองขนาดขนาด 
0.25 x 1 ซม และ 0.5x 1 ซม ความหนา 0.45 มม. และประกอบด้วยเปลือกหอยมุกสามสีคือสีขาว 
สีด าและสีทอง 

 
3.2 การหาเทคนิคที่จะใช้ในการทอ  

ในขั้นตอนการหาเทคนิคการทอผู้วิจัยได้น าเปลือกหอยมุกที่ตัดแล้วขนาด 3 x 3 
เซ็นติเมตร, 0.25 x 1 เซ็นติเมตร และ 0.5 x 1 เซ็นติเมตร ความหนา 0.45 มิลลิเมตร เข้าพบ
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ผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันหาแนวทางโดยได้ทดลองน าเปลือกหอยมุกทอแทรกเข้าไประหว่างเส้นยืน
พบว่าการที่จะใช้เทคนิคจกแบบด้ังเดิมจะท าให้เปลือกหอยมุกสามารถหลุดร่วงออกจากผ้าได้ง่าย
เกินไปจึงได้ทดลองน าเปลือกหอยมุกประกบติดกับชิ้นส่วนผ้าที่ตัดเป็นเส้นก่อนแล้วจึงน าเข้ากี่ทอ
จึงได้ผลการทอที่เหมาะสมที่สุด   

 

 
 

ภาพประกอบ 59การทดลองทอเปลือกหอยมุก 

  
 

ภาพประกอบ 60การทดลองแทรกเปลือกหอยมุก 
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ผู้วิจัยได้ทดลองน ามุกวงรีแทรกระหว่างเส้นยืนบนกี่ทอผ้าไหมเพื่ อทดสอบ
กระบวนการทอว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ทั้งมุกแบบวงรีและแบบสี่เหลี่ยมสองขนาดใน
ภาพประกอบที5่9 และ 60  

หลังจากได้ทดลองวิจัยในส่วนของเทคนิคการทอจนได้เทคนิคที่เหมาะสมแล้วผู้วิจัย
จึงท าการออกแบบลวดลายที่ใช้ในการทอโดยได้ท าการพิมพ์ลวดลายและแพทเทิร์นลงบนกระดาษ
ขนาด a0 และท าการออกแบบเนื่องจากลายของหนังงูจะมีช่วงของช่องสีที่แตกต่างกันออกไป
ผู้วิจัยจึงใช้มุกสีขาวเป็นหลักและใช้สีทองและด าเป็นส่วนเสริมเพื่อให้เกิดแสงเงาที่ดูน่าสนใจมาก
ขึ้นโดยพิมพ์ขนาดจริงลงบนกระดาษขาวเพื่อน ามาออกแบบช่องของสีและลาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 61 ภาพการออกแบบต าแหน่งสีและลาย 
โดยการใช้สีไม้ระบายบนต าแหน่งของสีที่ต้องการ 

เมื่อได้จ านวนของเกล็ดและต าแหน่งครบถ้วนแล้วจึงเริ่มท าการเตรียมเส้นก่อนทอ
โดยผู้วิจัยใช้การตัดผ้าตาข่ายออกเป็นเส้นขนาด 0.5 ซม น ามาเรียงกันตามแถว เท่ากับขนาดของ
หน้ากี่ทอโดยแบ่งช่องให้พอดีกับขนาดของกระเป๋า เมื่อเรียงรูปแบบของเกล็ดเสร็จและจึงน ามาเริ่มทอ  
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ภาพประกอบ 62 ภาพประกอบการวางลาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 63 ภาพผลการทอ 
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เมื่อท าการทอโดยการน าเส้นผ้าตาข่ายที่ท าการติดเปลือกหอยมุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ล าเลียงเข้ากี่ทอผ้าทุกๆ หนึ่งเส้นเปลือกหอยมุกจะต้องใช้เส้นไหมสองทอขัดระหว่างเส้นมุก 
 

 

 

ภาพประกอบ 64 ภาพผลการทอ 

4. ผลการวิจัยเพื่อบูรณาการการออกแบบ 
จากการบูรณาการรูปทรงกระเป๋าและลวดลายต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยและการพิจารณา

จากผู้เชี่ยวชาญเข้าด้วยกันแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดลองสัดส่วนของลายจกและการจกเปลือก
หอยมุกเข้ากับผ้า เพื่อออกแบบเป็นกระเป๋า 

จากการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญโดยผ่านการประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิง
ลึก สามารถสรุปแบบร่างกระเป๋าได้ จ านวน 3 แบบ โดยผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่า แบบและลายที่
ได้ผ่านการพัฒนามานั้นจะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และลวดลายหนังงูที่ผู้วิจัยออกแบบมาได้ดี
ที่สุด 3 รูปแบบ ดังนี้ 
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4.1 กระเป๋าสะพายไหล่ 
 

 

ภาพประกอบ 65 รูปแบบกระเป๋าสะพายไหล่ 

กระเป๋าสะพายที่ผู้วิจัยออกแบบโดยใช้ผ้าทอเปลือกหอยมุกเพียงด้านเดียวโดยเป็น
ทรงกล่องสี่เหลี่ยมที่มีการเสริมโครงสร้างด้านในเพื่อป้องกันการพับงอของกระเป๋าจะส่งผลต่อผ้า
ทอก่อให้เกิดการแตกหักเสียหายได ้
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ภาพประกอบ 66 ภาพการวางแพทเทิร์นกระเป๋า 

 

ในขั้นตอนแรกสุดในการตัดเย็บเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการตัดแพทเทิร์นผู้วิจัย 
ได้ใช้การเจาะบางส่วนของแพทเทิร์นเพื่อตรวจสอบต าแหน่งของผ้าทอก่อนการตัดตาม
ภาพประกอบ 66  
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ภาพประกอบ 67กระบวนการตัดเย็บกระเป๋าสะพายไหล่ 

ในกระบวนการตัดเย็บกระเป๋าลักษณะทรงกล่องต้องใช้การเสริมด้วยกระดาษแข็ง 
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ภาพประกอบ 68 กระบวนการตัดเย็บกระเป๋าสะพายไหล่ 

 

ในขั้นตอนการประกอบกระเป๋าจะท าการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ แยกกันก่อนเช่นส่วนฝา
กระเป๋าท าการเย็บใส่ซิปมาก่อนแล้วจึงเย็บรวมกับตัวกระเป๋า และส่วนผ้าทอชิ้นนอกเย็บแยกส่วน
กับตัวซับในก่อนแล้วจึงมาประกอบรวมกันภายหลัง 
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ภาพประกอบ 69 ภาพกระเป๋าสะพายไหล่ที่เสร็จแล้ว 
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4.2 กระเป๋าคลัช 

 

 

ภาพประกอบ 70 รูปแบบกระเป๋าคลัช 

 

กระเป๋าคลัชที่ผู้วิจัยออกแบบโดยใช้ผ้าทอเปลือกหอยมุกเพียงด้านเดียวบริเวณ
ด้านบนของชิ้นหน้าโดยเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าอนวยาวที่มีการเสริมโครงสร้างด้านในเพื่อ
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ป้องกันการพับงอของกระเป๋าจะส่งผลต่อผ้าทอก่อให้เกิดการแตกหักเสียหายได้และมีมือจับ
ด้านบน 
 

  
 

  

 

ภาพประกอบ 71 ขั้นตอนการตัดเย็บกระเป๋าคลัช 
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ในส่วนของการเย็บกระเป๋าคลัชท าการเย็บสายคล้องมือและส่วนประกอบภายนอกขึ้นมา
ก่อนแล้วจึงท าการประกอบกับส่วนซับในเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 

  

 

ภาพประกอบ 72 ขั้นตอนการตัดเย็บกระเป๋าคลัช 

 

ส่วนประกอบของสายและอะไหล่ที่ใช้ในการคล้องไหล่ที่สามารถถอดแยกได้โดยการใช้ไข
ค ว ง 
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ภาพประกอบ 73 กระเป๋าคลัชที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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4.3 กระเป๋าคล้องข้อมือ  
 

 

 

ภาพประกอบ 74 รูปแบบกระเป๋าคล้องข้อมือ 
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กระเป๋าคล้องข้อมือที่ผู้วิจัยออกแบบใช้ผ้าทอเปลือกหอยมุกเพียงด้านเดียวบริเวณ
ด้านหน้าโดยเป็นทรงโค้งครึ่งวงรีที่มีการเสริมโครงสร้างด้านในเพื่อป้องกันการพับงอของกระเป๋าจะ
ส่งผลต่อผ้าทอก่อให้เกิดการแตกหักเสียหายได้และมีสายคล้องข้อมือด้านบน 
 

   
 

  
 

ภาพประกอบ 75 ขั้นตอนการตัดเย็บกระเป๋าคล้องข้อมือ 
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ในส่วนของการเย็บกระเป๋าคล้องข้อมือท าการเย็บสายคล้องมือและส่วนประกอบ
ภายนอกขึ้นมาก่อนแล้วจึงท าการประกอบกับส่วนซับในเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
 

 

ภาพประกอบ 76 ภาพด้านหน้ากระเป๋าคล้องข้อมือ 
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ภาพประกอบ 77 ด้านหลังกระเป๋าคล้องข้อมือ 
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5. ผลการประเมินความพึงพอใจ  
จากการประเมินความพึงพอใจ จากกลุ่มสตรีที่มีรายได้อยู่ในระดับสูงและชื่นชอบผ้าไทย 

จ านวน 100 คน ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค  

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค  
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 

62.0 อายุ 28 - 32 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ เจ้าของธุรกิจ ร้อยละ 
52.0 และ 41.0 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 88.0 และผู้บริโภค
ครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 50.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท ส่วนเรื่องมูลค่ากระเป๋า 
ที่ซื้อโดยเฉลี่ย พบว่า ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 56.0 ซื้อกระเป๋ามูลค่า 20,000 บาท 
ขึ้นไป (ตาราง 1) 

 
ตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค (n = 100) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
อายุ 
 23 - 27 ปี 
 28 - 32 ปี 
 38 - 42 ปี 
 43 - 47 ปี 

 
21 
62 
10 
7 

 
21.0 
62.0 
10.0 
7.0 

อาชีพ 
 เจ้าของธุรกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 อ่ืนๆ 

 
41 
52 
7 

 
41.0 
52.0 
7.0 

ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท ขึ้นไป 

 
88 
12 

 
88.0 
12.0 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 15,000 - 25,000 บาท 
 35,001 - 45,000 บาท 
 มากกว่า 45,000 บาท 

 
18 
32 
50 

 
18.0 
32.0 
50.0 

มูลค่ากระเป๋าที่ซื้อโดยเฉลี่ย 
 35,001 - 45,000 บาท 
 20,000 บาท ขึ้นไป  
 ต่ ากว่า 7,000 บาท  

 
16 
56 
28 

 
16.0 
56.0 
28.0 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋า 

จากผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋า พบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคมีความพึง
พอใจกระเป๋าในทุกรูปแบบค่อนไปทางพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอทั้งหมด 
รูปแบบของกระเป๋าที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด คือ กระเป๋าถือ (Clutch)  

1. กระเป๋าคล้องข้อมือ (small pouch) 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าคล้องข้อมือ (small pouch) ของผู้บริโภค ใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจค่อนไปทางพึงพอใจมาก โดยผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเรื่องสีของ
กระเป๋ามากที่สุด ร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ พึงพอใจในเรื่องรูปทรงกระเป๋า และ พึงพอใจในเรื่อว
ลวดลายกระเป๋า ร้อยละ 42.0 และ 41.0 ตามล าดับ 

2. กระเป๋าถือ (Clutch) 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าถือ (Clutch) ของผู้บริโภค ในภาพรวมมีความพึง

พอใจค่อนไปทางพึงพอใจมาก โดยผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเรื่องสีของกระเป๋ามากที่สุด ร้อย
ละ 92.0 รองลงมาคือ พึงพอใจในเรื่อวลวดลายกระเป๋า และ พึงพอใจในเรื่องรูปทรงกระเป๋า ร้อย
ละ 62.0 และ 52.0 ตามล าดับ 

3. กระเป๋าสะพายไหล่ (Shoulder Bag) 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าสะพายไหล่ (Shoulder Bag) ของผู้บริโภค ใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจค่อนไปทางพึงพอใจมาก โดยผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเรื่องสีของ
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กระเป๋ามากที่สุด ร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ พึงพอใจในเรื่องรูปทรงกระเป๋า และ พึงพอใจในเรื่อว
ลวดลายกระเป๋า ร้อยละ 43.0 และ 35.0 ตามล าดับ (ตาราง 2) 
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ตาราง 3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋า 

ข้อมูล 
ระดับความเห็นพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กระเป๋าคล้องข้อมือ (small pouch)      
ความพึงพอใจของท่านต่อรูปทรงกระเป๋า 42.0 

(42) 
40.0 
(40) 

10.0 
(10) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

ความพึงพอใจของท่านต่อลวดลายกระเป๋า 41.0 
(41) 

48.0 
(48) 

11.0 
(11) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

ความพึงพอใจของท่านต่อสีของกระเป๋า 89.0 
(89) 

11.0 
(11) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

2. กระเป๋าถือ (Clutch)      
ความพึงพอใจของท่านต่อรูปทรงกระเป๋า 52.0 

(52) 
40.0 
(40) 

8.0 
(8) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

ความพึงพอใจของท่านต่อลวดลายกระเป๋า 62.0 
(62) 

18.0 
(18) 

11.0 
(11) 

9.0 
(9) 

0.0 
(0) 

ความพึงพอใจของท่านต่อสีของกระเป๋า 92.0 
(92) 

8.0 
(8) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3. กระเป๋าสะพายไหล่ (Shoulder Bag)       
ความพึงพอใจของท่านต่อรูปทรงกระเป๋า 43.0 

(43) 
30.0 
(30) 

19.0 
(19) 

8.0 
(8) 

0.0 
(0) 

ความพึงพอใจของท่านต่อลวดลายกระเป๋า 35.0 
(35) 

45.0 
(45) 

20.0 
(20) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

ความพึงพอใจของท่านต่อสีของกระเป๋า 71.0 
(71) 

17.0 
(17) 

12.0 
(12) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 
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จากผลการประเมินความพึงพอใจสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจที่
ผู้บริโภคมีต่อการออกแบบกระเป๋าประเภทต่างๆ นั้น สามารถเรียงล าดับความพึงพอได้ ดังนี้  
1. กระเป๋าถือ (Clutch) 2. กระเป๋าคล้องข้อมือ (Small pouch) และ 3. กระเป๋าสะพายไหล่ 
(Shoulder Bag)  

ทั้งนี้ปัจจัยที่อาจส่งผลให้กระเป๋าถือ (Clutch) เป็นกระเป๋าที่ผู้บริโภคมีระดับความพึง
พอใจมากที่สุดนั้น อาจเนื่องมาจากกระเป๋าถือ (Clutch) เป็นกระเป๋าที่นิยมน าใช้ในงานกลางคืน 
ดังนั้นกระเป๋าที่ออกแบบโดยใช้ผ้าไหมผสมเปลือกหอยมุก ซึ่งมีลักษณะประณีตสวยงามจึงเป็น
การออกแบบที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของกระเป๋าถือ (Clutch) ดังนั้นจึง
ส่งผลให้แนวโน้มความพึงพอใจของผู้บริโภคมีมากกว่ากระเป๋ารูปแบบอื่นๆ  
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บทท่ี 5  
การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผล 
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ 1. เพื่อศึกษารูปทรงของกระเป๋าที่มีความเหมาะสม

กับการผลิตด้วยผ้าจกไหมผสมเปลือกหอยมุก 2. เพื่อออกแบบกระเป๋าผ้าไหมจกผสมเปลือกหอย
มุกท่ีได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสตรีที่สนใจแฟชั่นและผ้าไทยในเกณฑ์สูง โดย
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการประชุมกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองเพื่อให้ได้ข้อสรุป
ผลการวิจัยดังนี้  

การอภิปรายผลในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจนได้องค์ความรู้ส าหรับความมุ่งหมาย
ข้อที่ 1สามารถแบ่งข้อสรุปได้ออกเป็น 3 ข้อย่อย ประกอบด้วย ด้านรูปทรง ด้านลายทอ ด้านการ 
บูรณาการรูปทรงและลวดลาย สามารถอภิปรายได้ดังนี้  

1. ด้านรูปทรงในส่วนของรูปทรงผู้วิจัยได้ท าการออกแบบโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ 
(พิมลพรรณ ธนเศรษฐ, 2558) ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้จากแนวทางการ
แบ่งประเภทของกระเป๋าทั้งหมด ผู้วิจัยน าลักษณะของกระเป๋านี้มาเป็นข้อก าหนดในการออกแบบ
โดยเริ่มต้นจากกลุ่มของรูปแบบที่แบ่งตามโครงสร้าง และได้เลือกกระเป๋าแบบคงรูปที่มีลักษณะ
เป็นกระเป๋ารูปทรงโครงสร้างที่คงรูป ส่วนใหญ่แล้วท ามาจากวัสดุที่มีความแข็ง และท าให้กระเป๋า
สามารถต้ังอยู่ทรงได้ตลอดเวลา  

และเมื่อพิจารณาจากการแบ่งตามประเภทชนิดกระเป๋าส าหรับโอกาสพิเศษกระเป๋า
ไปงานกลางคืนประเภทกระเป๋า Evening Clutch กระเป๋าส าหรับออกงานกลางคืน ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ นิยมใช้ส าหรับของใช้เล็กๆ น้อยๆ ในการออกงานกลางคืน เช่น เครื่องส าอาง กระจก หรือ
กุญแจ กระเป๋าประเภทนี้จะมีขนาดเล็ก สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปทรง และหลากหลาย
กับกลุ่มรูปแบบที่แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์  

กระเป๋าแบบ Frame เป็นรูปแบบกระเป๋าถือและสะพายแบบมีโครงสร้าง ท าจากวัสดุ
แข็ง มีรูปแบบที่ชัดเจนตามวัสดุหรือโครงสร้างที่ท าขึ้น ผู้วิจัยท าการออกแบบตามหลักการ
ออกแบบคอลเลคชั่นอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่ในหนึ่งคอลเลคชั่นจ าเป็นจ าต้องมี
รูปแบบที่หลากหลายครบตามประเภทการใช้งานโดยอาจมีหลายขนาดก็ได้ 

โดยผู้วิจัยท าการออกแบบทั้งหมด 10 รูปแบบ จากนั้นเลือกเพียง 3 รูปแบบ ใน
ภายหลังโดยรูปแบบที่เลือกประกอบด้วย 1. กระเป๋าสะพายไหล่ 2. กระเป๋าคลัช 3. กระเป๋าคล้อง
ข้อมือ โดยมีเกณฑ์ในการออกแบบ คือ 1. ผ้าไหมที่ทอผสมเปลือกหอยมุกแล้วจะมีความเปราะ
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เนื่องจากเป็นสมบัติของวัสดุอย่างเปลือกหอยที่มีความเปราะแตกง่าย และ 2. วัสดุเปลือกหอยมี
ความเงางามผู้วิจัยต้องการโชว์ลายที่สวยงามของมุกจึงเลือกใช้กระเป๋าราตรีเป็นแนวทางหลักใน
การออกแบบ  

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการออกแบบกระเป๋า
สตรีท าให้พบว่า รูปแบบกระเป๋าในงานวิจัยนี้จ าเป็นจะต้องเป็นกระเป๋าส าหรับงานราตรีเพื่อโชว์ผิว
ของวัสดุ และจะต้องใช้ผ้าทอเปลือกหอยมุกนี้ได้บางส่วนเท่านั้นเพื่อลดการกระแทกโดยไม่ต้ังใจ
ป้องกันการแตกหักเสียหายดังนั้นรูปทรงที่เหมาะแก่การผลิตด้วยผ้าจกไหมมุกจึงจ าเป็นต้องเป็น
รูปทรงลักษณะกล่องที่จะเป็นรูปเหลียมหรือครึ่งวงกลมหรือรูปทรงใดก็ได้แต่จ าเป็นจะต้องมีการ
เสริมโครงแข็งด้านในและควรโชว์ลวดลายอย่างเต็มที่ไม่ควรมีสายคาดหรืออะไหล่มาปิดบัง 

2. ด้านลายทอผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากการทอจก การทอผ้าจกเป็นการทอท่ีท า
ให้เกิดลวดลายผ้าไปพร้อมๆ กัน การจก คือ การทอลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการเพิ่มด้ายเส้นพุ่ง
พิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า การจกจะใช้ไม้หรือขนเม่นหรือนิ้วมือ
ยกขึ้นจก (ควัก) เส้นด้ายสีสันต่างๆ ขึ้นมาบนเส้นยืนให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการ  

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิพบว่า 1. 
ลายจกประกอบขึ้นในกรอบสีเหลี่ยมข้าวหลามตัด 2. เป็นลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงน า
แนวคิดทั้งสองมาออกแบบเป็นลายโดยจากผลจากการทดลองพบว่า ลายที่เหมาะสมน ามาใช้ใน
การตัดมุกจ าเป็นจ าต้องเป็นลายที่สามารถต่อลายหรือท ารีพีทได้ (repeat) เนื่องจากผู้วิจัยต้องการ
ออกแบบลายแบบเต็มผืนหน้าของกระเป๋าการใช้ลายแบบสุ่มหรือ random pattern ท าให้เกิด
ปัญหาระหว่างการขนส่งแผ่นมุกไปช่างทอท าให้ไม่สามารถต่อลายได้อย่างสมบูรณ์  และสามารถ
สรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ได้ว่าในการออกแบบลายที่มีรีพีทหรือลายซ้ าๆ กันสามารถตัดวัสดุ
เปลือกหอยมุกเพียงสองขนาดและช่างทอสามารถจัดเรียงได้เองโดยง่ายและต้องมีขนาดไม่เกิน  
2 เซ็นติเมตร เนื่องจากเป็นขนาดที่ช่างทอเมื่อทอแล้วสามารถม้วนเก็บได้และเป็นขนาดที่เหมาะสม
ต่อผู้ผลิตเปลือกหอยมุกอีกด้วย โดยก าหนดความหนาขอแผ่นมุก 0.45 มิลลิเมตร เนื่องจากเป็น
ความหนาที่ไม่หักง่ายและยังคงให้ความเงาที่สวยงาม หากหนากว่านี้ความเงางามก็จะลดลงและ
หากว่าบางกว่านี้ก็จะเกิดปัญหาแตกหักในขณะทอ   

3. ด้านการบูรณาการรูปทรงและลวดลาย ในส่วนนี้ผู้วิจัยพบว่า ในการออกแบบ
พื้นผิวของวัสดุที่ใช้ในการออกแบบจ าเป็นจะต้องละเว้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวเช่นสายสะพาย ส่วน
ที่ต้องรับแรงกระแทกเช่นก้นกระเป๋าหรือมุมตะเข็บต่างๆ ให้มีพื้นที่ว่างบางส่วน 
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ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

1. ควรออกแบบให้มีตัวเลือกสีอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น สีแดง burgundy  
2. ควรเพิ่มรูปทรงที่ให้ความรู้สึกความอ่อนหวานกว่านี้  
3. ควรมีลายอ่ืนๆ ด้วย เช่น ลายกราฟฟิก ซึ่งน่าจะช่วยให้ดูสวยและหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น 
4. ควรเพิ่มเติมอะไหล่ที่ดูเป็นเปลือกหอยมุก 
จากข้อสรุปที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยพบว่าผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้  และใน

อนาคตต่อไปผู้วิจัยคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการแปรรูปเปลือก
หอยมุกให้มาอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าโดยใช้กระบวนการทอมือเข้ามาเกี่ยวข้อง  
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