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การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา  เป็นงานวิจัยเชิง

ศึกษาและพัฒนา  (Research & Development) มีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาวัสดุ ส่ิงทอจาก
ยางพาราและพัฒนาแนวทางสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากวัสดุผา้ใยธรรมชาติผสาน
ยางพาราและพัฒนาสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่ นไลฟ์สไตล์ท่ีตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา ผ่านกระบวนการศึกษาขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งจาก
ภาคเอกสารและทบทวนวรรณกรรม จากนัน้จึงเร่ิมการทดลองน ายางพาราสตูรเคลือบถงุมือผา้มา
ประยุกต์ใช้กับผ้าใยธรรมชาติ  5 ชนิด เพื่อน าผ้าท่ีมีคุณสมบัติดีและเหมาะสมท่ีสุดแปรรูปสู่
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล ์จากนั้นจึงออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ านวน 8 คอลเลคชั่น 
ป ระกอบด้ วย  หม วก  กระ เป๋ า หิ้ ว  เข็ ม ขั ด และ รอ ง เท้ า โดย ใช้ เท รน ด์ก ารอ อ กแบบ
แฟชั่น WGSN ปี 2020 และผลิตตน้แบบ ผลการวิจยัพบว่าการทดลองน ายางพาราสตูรเคลือบถุง
มือผา้มาผสานลงบนผา้ใยธรรมชาติทัง้ 5 ชนิด พบว่าผา้ฝา้ยและผา้ใยกญัชงมีคณุสมบติัเหมาะสม
มากท่ีสุด คุณสมบัติของผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพาราท่ีได้คือมีความเป็นธรรมชาติ  กันน ้า 
ยืดหยุ่นและทนทานต่อการใช้งาน ยางพาราสามารถเติมกล่ินหัวน า้หอมเพื่อแกปั้ญหากล่ินของ
ยางพาราไดแ้ละทดลองพัฒนาเทคนิคต่อยอดวัสดุ ผลจากการผลิตพบว่าผ้าใยธรรมชาติผสาน
ยางพาราสามารถขึน้รูปดว้ยการเย็บดว้ยจักรและสามารถใชง้านไดจ้ริง โดยผลวิจยันีก้่อใหเ้กิดการ
สรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราและต่อยอดการน าผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารามาใช้ใน
อตุสาหกรรมแฟชั่นมากขึน้ 
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Design and development of fashion lifestyle products from latex are the 

research and development (R&D) with the objective to develop textile materials from 
latex and develop ways to create fashion lifestyles products from natural fabrics 
combined with latex and develop into fashion lifestyle products that meet the needs of 
the target group and create added value for latex. The relevant information from the 
documented sector was studied and the literature was reviewed . Then have testing to 
bring latex coating gloves formula to applied with 5 natural fabrics. In order to bring the 
most suitable transform into the fashion lifestyle products and then design 8 collections 
of fashion lifestyle products including a bucket hat, a tote bag, a belt and shoes, based 
on data from WGSN Fashion Trend 2020. Then produce the prototypes. The results of 
the research identified that in testing the latex coating gloves, they combined into five 
natural fabrics, which found cotton and hemp fabrics, it has the most appropriate 
qualities. The features of the latex coated natural fabric are natural, waterproof, flexible 
and durable. Fragrance can be added to the latex to create a better smell. The 
researcher has developed materials. The result of the production found that the material 
can be formed by machine stitching and can actually be used. This research 
contributes to the creation of adding value to latex and further bringing the latex into the 
fashion industry. 

 
Keyword : Fashion Lifestyle Products, Latex, Lifestyle 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง  
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับต้นของโลก 

ยางพาราสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวนมากถือได้ว่ายางพาราเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะน า้ยาง (Latex) ซึ่งเป็นผลิตผลท่ีไดจ้ากท่อล าเลียง
อาหารในส่วนเปลือกของตน้ยางพารา ดว้ยคณุสมบติัท่ีส าคญัของยางพาราคือมีความยืดหยุ่นสูง 
สามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถดิุบในการท าผลิตภณัฑย์างหลายชนิด เช่น ยางรถยนต ์ถงุมือยาง หมอน
ยางพารา เป็นตน้ การส่งออกยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบวตัถดิุบแปรรูปขั้นตน้ เช่น ยางแผ่น
รมควัน ยางแท่ง และน า้ยางขน้    ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มต ่า ท าใหม้ีผลต่อการสรา้งรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ
และการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไม่มากเท่าท่ีควร (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 
2552) ในปัจจบุนัประเทศไทยยงัคงส่งออกยางพาราอย่างต่อเน่ืองแต่เกษตรยางพารากลบัมีรายได้
ท่ีน้อยลงอันเน่ืองมาจากปัญหาเศรษฐกิจคือ   1. ปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยางไม่
สมดุลกัน ส่งผลต่อราคาขาย โดยประเทศผู้ผลิตหลักทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ราคาปรบัตัวลดลงเช่นเดียวกัน แต่ราคายางในประเทศไทยยังคงสูงกว่าประเทศอื่น 
นอกจากนี ้ยังมีประเทศผู้ผลิตยางรายใหม่ มีผลผลิตเพิ่มขึน้จากปี 2559 สูงมาก เช่น กัมพูชา 
เพิ่มขึน้ 33.1% อินเดีย เพิ่มขึน้ 21.0% และ เวียดนาม เพิ่มขึน้ 11.3% ท าใหผ้ลผลิตทั่วโลกเพิ่มขึน้ 
2. ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศผูใ้ชย้างรายใหญ่ของโลก ทัง้จีน สหรฐัฯ และ
ญ่ีปุ่ น ท าใหเ้กิดการชะลอซือ้ของประเทศผูใ้ชย้างเหล่านี ้รวมถึง ความตึงเครียดทางการเมืองหลาย
ประเทศ ท าใหน้กัลงทนุชะลอการซือ้และราคาในตลาดล่วงหนา้มีความผนัผวนอย่างรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อราคายางของตลาดซือ้ขายจริงในประเทศท่ีปรบัตวัลดลงตามไปดว้ย 3. การเก็งก าไรของ
นักลงทุนทัง้ตลาดซือ้ขายจริงในประเทศและตลาดล่วงหน้า กระทบต่อการซือ้ขายท าให้ราคาใน
ตลาดนั้นๆ มีความผนัผวนลดลงเช่นกนั (สุนันท ์นวลพรหมสกุล, 2560) 4. ปัญหาการใชว้สัดุยาง
สังเคราะหข์องผูป้ระกอบการอันเน่ืองมาจากเป็นวัสดุทดแทนยางพาราและคุณสมบัติคลา้ยคลึง
กนัเน่ืองจากยางสงัเคราะหส์ามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างหลากหลาย ท าใหส่้งผลเสียโดยตรง
ต่อราคายางพารา  

ทัง้นีแ้นวทางการแกปั้ญหาเศรษฐกิจยางพารานั้นจึงเป็นวิธีการส าคัญท่ีจะสรา้งรายได้
ใหก้บัประเทศและเกษตรกรยางพารามากขึน้ โดยการแปรรูปยางพาราภายในประเทศสู่ผลิตภณัฑ์
ยางพารารูปแบบต่างๆ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสรา้งรายไดใ้หก้ับประเทศมากกว่าการส่งออกเพียง
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ยางแปรรูปขั้นต้น การเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศท่ีมากขึน้ เป็นนโยบายท่ีเป็น
แนวทางส าหรับการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการจากวัสดุยางพารา การบริโภคสินค้ายางพารา
ภายในประเทศท่ีมากขึน้เป็นแนวทางการกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศใหดี้ขึน้เช่นกนั ประโยชนจ์าก
แนวทางดังกล่าวนีส่้งผลต่อประชนชนภายในประเทศอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะเกษตรกรจะมี
ความเป็นอยู่ ท่ีดีขึน้ มีรายได้เพิ่มมากขึน้และลดหนีใ้นครัวเรือน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราไดก้ าไรท่ีมากขึน้และสามารถด าเนินธุรกิจได ้แนวทางทัง้หมดนี้่ส่งผลใหม้ีการบริโภคและ
การลงทุนท่ีมากขึน้ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจยางพารา (กฤษณี พิสฐิศภุกุล, 2560) โดยในปัจจุบันมี
หลากหลายวิธีการแกไ้ขปัญหาราคายางพาราจากการพฒันารว่มกนัของผูป้ระกอบการ เกษตรกร
สวนยางและรฐับาล ท าใหเ้กิดการน ายางพารามาใชอ้ย่างหลากหลายมากขึน้ เช่น หมอนยางพารา 
ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา ผ้าปูบ่อน า้จากยางพารา รองเท้าจากยางพารา เป็นต้น ซึ่งเกิดจาก
แนวคิดการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัยางพารา 

ในปัจจุบันโลกต่างตระหนักและให้ความส าคัญต่อธรรมชาติบนโลก โดยการหันมา
บริโภคสินคา้ท่ีมาจากธรรมชาติ ซึ่งยางพาราก็เป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากธรรมชาติเช่นกันจึงมีแนวโนม้ท่ี
จะไดร้บัความนิยมในการบริโภคในปัจจุบัน อีกทัง้คณุสมบัติท่ีส าคัญของยางพาราท่ีดีคือมีความ
ยืดหยุ่นท่ีดีกว่ายางสังเคราะห์ เมื่อน ามาผสานบนผ้าแล้วท าให้เกิดเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมต่อการ
น ามาผลิตผลิตภณัฑแ์ฟชั่น การน ายางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑต่์างๆนั้นต่างก็มีส่วนผสมใน
การสรา้งสตูรยางพาราที่แตกต่างกนั การเติมเคมีเขา้ไปในยางพาราเพื่อท าใหย้างพาราคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสมต่อการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑน์ั้นๆ เช่น ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความทนต่อการฉีก
ขาด การทนความรอ้น เป็นตน้ ผูว้ิจัยไดม้องเห็นถึงความส าคัญในการเพิ่มมูลค่าใหก้ับยางพารา
โดยน าแนวคิดการน าผา้ผสานเขา้กบัยางพาราจากการสรา้งถงุมือเคลือบยางพาราและผา้ปบู่อน า้
จากยางพารา เน่ืองจากคณุสมบติัของผลิตภณัฑม์ีความยืดหยุ่น สามารถกันน า้ไดดี้ ไม่ฉีกขาดได้
ง่ายและป้องกันการขีดข่วนได้ดี โดยการผสานยางพาราเข้ากับผ้ายังท าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานมากขึน้ซึ่งกล่าวโดย ราตรี สีสุข จากคุณสมบัติของวัสดุผ้าผสาน
ยางพาราสามารถเห็นไดว้่ามีแนวโนม้ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้ับผลิตภณัฑแ์ฟชั่นได ้ผูว้ิจยัจึง
ได้เลือกศึกษาวัสดุผา้ผสานยางพาราและพัฒนาคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้
ออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่น โดยการพัฒนาใหเ้ป็นวสัดท่ีุสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติไดจ้ึงเลือก
น ามาผสานลงบนผา้ใยธรรมชาติและพัฒนาใหย้างพาราสามารถผสานไดดี้กบัผา้ใยธรรมชาติ อีก
ทัง้ยางพารายงัสามารถแกไ้ขขอ้เสียบางส่วนของผา้ใยธรรมชาติไดคื้อการซับน า้ไดดี้ท าใหเ้กิดเชือ้
รา การฉีกขาดง่าย การยบัและหดตวัของผา้รว่มกับคณุสมบติัท่ีดีของยางพาราจึงม าใหไ้ดว้สัดท่ีุกัน
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น ้าและยืดหยุ่นได้ดี ท าให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นน ้าคือผืนผ้าท่ีเกิดจากผ้าใยธรรมชาติผสาน
ยางพารา การน าผา้ผสานยางพารามาใชเ้ป็นวัสดุหลกัในการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์
จึงเป็นแนวคิดหลักของการวิจัยครั้งนี ้เน่ืองจากสินคา้แฟชั่นเป็นสินค้าท่ีมีการบริโภคทั่วโลก เมื่อ
สินคา้แฟชั่นไดร้บัความนิยมจนถึงการเกิดเป็นกระแสท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคซือ้สินคา้ตามกันเป็นวง
กวา้ง ดว้ยเหตนีุผ้ลิตภณัฑแ์ฟชั่นจึงเป็นสินคา้ท่ีมีความส าคญัต่อระแบบเศรษฐกิจ 

ดังนั้นจากปัญหาราคายางตกต ่าในปัจจุบันอันเน่ืองมาจากเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้ง
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกยางพาราเป็นล าดบัตน้ของโลกแต่มีการใชย้างพาราในการสรา้ง
ผลิตภณัฑภ์ายในประเทศนอ้ยท าใหส่้งผลต่อราคายาง ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงศึกษาและวิจยัเพื่อสรา้ง
แนวทางในการน ายางพารามาต่อยอดเป็นวัสดุท่ี เกิดจากการแนวคิดการสรา้งมูลค่าเพิ่มจาก
แนวคิดการน าผา้ผสานเขา้กับยางพาราของถุงมือเคลือบยางพาราและผา้ปบู่อจากยางพารา โดย
ผู้วิจัยได้น าเทคนิคนี้ทดลองกับผ้าใยธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งผ้าผสานยางพาราท่ีมีสามารถ
น ามาใชใ้นอตุสาหกรรมแฟชั่นไดแ้ละมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมคือสามารถกนัน า้ มีความยืดหยุ่น มีสีี
ท่ีหลากหลาย สามารถน าไปแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้และเพื่อแก้ไขขอ้เสียของผา้ใยธรรมชาติ 
เน่ืองจากสินคา้แฟชั่นมีรูปแบบและการใชง้านท่ีหลากหลาย มีการบริโภคจ านวนมาก หัวขอ้การ
พฒันาและออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นจากยางพารานีน้อกจากจะเป็นการสรา้งผลิตภณัฑย์างพารา
ในประเทศท่ีมากขึ ้น ยังสามารถเป็นแนวทางในการน าวัสดุผ้าผสานยางพาราไปต่อยอดสู่
ผลิตภณัฑอ์ื่นๆและเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัยางพารา 

ความมุ่งหมายของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาข้อมูลและแนวทางในกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์จาก

ยางพารา 
2. เพื่อพัฒนาวัสดุส่ิงทอจากผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพาราท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ 
3. เพื่อพฒันาออกแบบตน้แบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

ความส าคัญของการวิจัย  
1. ไดแ้นวทางในกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 
2. ได้วัสดุส่ิงทอจากผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพาราท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ

สรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล3์. ไดต้น้แบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 
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ขอบเขตของการวิจัย   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 การทดลองวสัดส่ิุงทอจากยางพารา  

การทดลองวัสดุส่ิงทอจากยางพาราได้เลือกใช้วัสดุผ้าใยธรรมชาติในการ
ทดลอง เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติมาทดลองผสานดว้ยยางพารา
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผา้ใยธรรมชาติท่ีสามารถหาซือ้ไดท้ั่วไป โดย
น ามาเปรียบเทียบคณุสมบติัก่อนและหลงัการทดลองดว้ยยางพารา  

ระยะท่ี 2 การสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบ 
1. สร้างข้อก าหนดในการออกแบบโดยการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญใน 3 ประเด็น คือ 1. การพัฒนาวัสดุส่ิงทอจากยางพารา 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 3. การวิเคราะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์าก
ยางพารา 

2. การเลือกแบบร่างเพื่อสรา้งชิน้งานต้นแบบระยะท่ี 3 การเลือกแบบร่าง
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

ระยะท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑต์น้แบบ 
การท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อตน้แบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์

จากยางพาราโดยผูบ้ริโภค 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย      

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 การทดลองวสัดส่ิุงทอจากยางพารา  

การทดลองวัสดุส่ิงทอจากยางพาราได้เลือกใช้วัสดุผ้าใยธรรมชาติในการ
ทดลอง เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติมาทดลองผสานดว้ยยางพารา
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผา้ใยธรรมชาติท่ีสามารถหาซือ้ไดท้ั่วไปจ านวน 
5 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย, ผ้าลินิน, ผา้ป่าน, ผ้าไหมและผา้ใยกัญชง โดยน ามาเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ก่อนและหลงัการทดลองดว้ยยางพารา  

ระยะท่ี 2 การสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบ 
1. สร้างข้อก าหนดในการออกแบบโดยการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญใน 3 ประเด็น คือ 1. การพัฒนาวัสดุส่ิงทอจากยางพารา 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 3. การวิเคราะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์าก
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ยางพารา โดยใช้เกณฑใ์นการคัดเลือกผูเ้ชี่ยวชาญคือมีอายุ 25 ปีขึน้ไป มีอาชีพและความเชียว
ชาญในแต่ละดา้นท่ีก าหนดและมีประสบการณใ์นการท างานในดา้นนัน้ๆมากกว่า 5 ปี จ านวน 5 
ท่าน ไดแ้ก่  

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวสัดยุางพารา 
1. ราตรี สีสขุ 
2. ชอ่มาลี กสิบาล 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
3. เมธี กิจเจรญิไชย 
4. อรกานต ์สายะตานนัท ์

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการตลาด 
5. กิตตินนัท ์ตัง้สิริมานะกุล 

2. การเลือกแบบร่างจากผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ านวน 8 คอลเลคชั่น
เพื่อน าไปผลิตเป็นชิน้งานตน้แบบ 1 คอลเลคชั่น ประกอบดว้ย กระเป๋าหิว้, หมวก, รองเทา้และเข็ม
ขดั 

ระยะท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑต์น้แบบ 
การท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยผู้บริโภค

จ านวน 100 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราและกระบวนการออกแบบ 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ รูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นจากวสัดผุา้ผสานยางพารา 
3. ตวัแปรควบคมุ คือ สตูรยางพาราที่ใชเ้คลือบผา้ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ยางพารา หมายถึง น า้ยางพารา (Latex) ท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปคณุสมบติัทางเคมี

ท่ีสามารถผสานลงบนผา้ใยธรรมชาติไดจ้ากแนวทางการผลิตถุงมือเคลือบยางพาราเป็นวสัดส่ิุงทอ
จากยางพาราที่สามารถใชไ้ดใ้นอตุสาหกรรมแฟชั่น โดยเกิดจากการทดลองสีในยางพาราและการ
ทดลองผสานยางพาราบนผา้ใยธรรมชาติ 5 ชนิด คือ ผา้ไหม, ผา้ฝ้าย, ผา้ลินิน, ผา้ป่านและผา้ใย
กญัชง เพื่อน ามาเปรียบเทียบความเหมาะสมในการน ามาใชอ้อกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์ 

2. ไลฟ์สไตล ์หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั คือ กลุ่มคน
ท่ีรกัส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ ชอบช่วยเหลือสังคม มกับริโภคสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดย
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ใหค้วามส าคัญกบักบัการเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ไม่สรา้งขยะใหก้ับโลกมากขึน้ บริโภคผลิตภณัฑ์
ท่ีทนทาน ใชไ้ดย้าวนานหรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากธรรมชาติเน่ืองจากสามารถย่อยสลายได้ 

3. ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการออกแบบโดยใช้ยางพารา
ผสานผา้ใยธรรมชาติเป็นวัสดุหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการน าไปใช้แปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์คือ การกนัน า้, มีความยืดหยุ่น, ทนทานต่อการใชง้าน, กันการขีดข่วนและมีความ
เป็นธรรมชาติ ท าใหว้ัสดุผา้ใยธรรมชาติผสานยางพาราสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ โดยมี
รูปแบบและโทนสีของผลิตภัณฑต์ามเทรนดใ์นปัจจบุัน หน่ึงคอลเลคชั่นผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์
ประกอบดว้ย กระเป๋าหิว้, หมวก, รองเทา้และเข็มขดั 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์แปรรูปจากวัสดุผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพาราสามารถ 

สรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัยางพาราไดแ้ละเป็นท่ีพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑใ์นระดบัดี 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งนีผู้้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งเนื ้อหา

การศึกษาตามหวัขอ้ดงันี ้
1. ขอ้มลูเกี่ยวกบัยางพารา 

1.1 ประวติัยางพารา 
1.2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัยางสงัเคราะห ์
1.3 รูปแบบของยางพารา 
1.4 การแปรรูปผลิตภณัฑย์างจากน า้ยางขน้ 
1.5 คณุสมบติัยางพารา 
1.6 ผลิตภณัฑย์างพาราท่ีมีการใชก้บัผา้ 
1.7 เศรษฐกิจยางพารา 

2. วสัดส่ิุงทอและกระบวนการผลิต 
2.1 วสัดส่ิุงทอจากเสน้ใยธรรมชาติ 
2.2 ขัน้ตอนกระบวนการผลิต 

3. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3.1 หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3.2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
3.3 การออกแบบกระเป๋า 
3.4 การออกแบบรองเทา้ 
3.5 แนวคิดในการออกแบบ 
3.6 การสรา้งมลูค่าเพิ่ม 

4. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
4.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค 
4.2 กลุ่มเป้าหมาย 

5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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1. ข้อมูลเก่ียวกับยางพารา 
1.1 ประวติัยางพารา 

ตน้ยางพาราไดน้ าเขา้มาปลูกในประเทศไทยประมาณหลัง พ.ศ. 2425 ซึ่งช่วงเวลา
นัน้ไดม้ีการขยายเมล็ดและตน้กลา้ยางพารา น าไปปลกูในประเทศต่างๆ ของทวีปเอเชีย และมีการ
พบหลกัฐานท่ีแสดงว่าไวเ้มื่อปี พ.ศ. 2442 พระยารษัฎานุประดิษฐ์มหิศรภกัดี (คอซิมบี ้ณ ระนอง) 
ได้ปลูกต้นยางพาราตน้แรกของประเทศในอ าเภอกันตัง จังหวัดตรงั จึงได้ชื่อว่า  "บิดาแห่งยาง" 
จากนัน้พระยารษัฎานปุระดิษฐ์ ไดส่้งคนไปเรียนวิธีปลกูยางพาราเพื่อกลบัมาสอนชาบา้นพรอ้มน า
ตน้ยางพาราไปแจกจ่าย และส่งเสริมใหป้ลูกยางพารา ต่อมาจึงเกิดการน ายางพารามาเพาะปลูก
ในรูปแบบสวนยางพารามากขึน้ และไดม้ีการขยายพืน้ท่ีในปลูกยางพาราออกไปในจงัหวดัอื่นๆใน
ภาคใตท้ัง้ 14 จงัหวดั การพฒันาอตุสาหกรรมยางพาราของประเทศไดเ้จริญรุดหนา้เร่ือยมาจนท า
ใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตและส่งออกยางพาราไดม้ากท่ีสดุในโลก 

ในปี พ.ศ. 2444 พระสถลสถานพิทักษ์ไดน้ าตน้อ่อนยางพารามาจากประเทศอินโด
เซีย โดยปลกูไวท่ี้บริเวณหนา้บา้นพกัท่ีอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ซึ่งปัจจบุันนีย้งัคงเก็บไวใ้หเ้ห็นเป็น
หลักฐานเพียงตน้เดียวซึ่งอยู่บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรกันตัง และจากยางรุ่นแรกนีพ้ระสถล
สถานพิทกัษ์ไดข้ยายเนือ้ท่ีการปลกูยางพาราออกไป จนมีเนือ้ท่ีกว่า 45 ไร ่สามารถกล่าวไดว้่าพระ
สถลสถานพิทักษ์เป็นเจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศไทย (ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร, 2552) 

ยางธรรมชาติเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากตน้ยางพารา การผลิตยางธรรมชาติเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพราะเป็นการผลิตเชิงเกษตรกรรม มีการใช้สารเคมีน้อยในการผลิต สามารถปลูก
ทดแทนไดอ้ย่างต่อเน่ือง อีกครัง้ธรรมชาติใชพ้ลงังานนอ้ย ในการผลิตเมื่อเทียบกับสงัเคราะห ์และ
ตน้ยางพาราสามารถดดูซบัก๊าซ คารบ์อนไดออกไซด ์อนัเป็นสาเหต ุของปรากฏการณเ์รือนกระจก 
ตลอดจนช่วยสรา้งความชุ่มชื ้น โดยท าให้ฝนตกในพื ้นท่ีปลูกเพิ่มขึน้ แต่มีข้อเสียเมื่อเทียบกับ
สงัเคราะหคื์อ ผลผลิตไม่แน่นอน ซึ่งผลผลิตขึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ ในพืน้ท่ีปลูกเป็นส าคัญ 
(การยางแห่งประเทศไทย, 2561) 
 
 



  9 

 

ภาพประกอบ 2 ตน้ยางพารา 

ท่ีมา : https://www.parato4u.com/ความส าคญัทางเศรษฐกิจและสงัคมของยางพารา/ 

ยางธรรมชาติส่วนมากเป็นยางท่ีไดผ้ลผลิตมาจากตน้ยาง Hevea Brazilliensis โดย
มีตน้ก าเนิดจากลุ่มแม่น า้อเมซอนในทวีปอเมริกาใต ้น า้ยางสดท่ีกรีดไดจ้ากตน้ยางมีลกัษณะสีขาว
ขน้และมีเนือ้ยางแหง้ (Dry Rubber) ประมาณ 30% แขวนลอยอยู่ในน า้ ถา้น าน า้ยางท่ีไดนี้ไ้ปผ่าน
กระบวนการป่ันเหวี่ยง (Centrifuge) จนกระทั่ง ได้น า้ยางท่ีมีปริมาณยางแห้งเพิ่มขึน้เป็น 60% 
เรียกว่า น า้ยางขน้ (Concentrated Latex) ลักษณะเด่นของยางธรรมชาติ คือ ความยืดหยุ่น ยาง
ธรรมชาติมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อแรงภายนอกท่ีมากระท าหมดไปยางก็จะกลับคืนสู่รูปร่างและ
ขนาดเดิมอย่างรวดเร็ว และยงัมีสมบัติดีเยี่ยมดา้นการเหนียวติดกัน ซึ่งเป็นสมบัติส าคัญของการ
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งอาศยัการประกอบชิน้ส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนั เช่น ยางรถยนต์ 

 

ภาพประกอบ 3 น า้ยางพารา 

ท่ีมา : ไทยรฐั https://www.thairath.co.th/news/politic/1614115 
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อย่างไรก็ตามยางดิบจะมีขีดจ ากัดในการใช้งานเน่ืองจากมีสมบัติเชิงกลต ่าและ
ลักษณะทางกายภาพไม่เสถียรขึน้อยู่กับอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง กล่าวคือยางจะอ่อนเยิม้และ
เหนียวเหนอะเมื่อรอ้น แต่จะมีสภาพแข็งและเปราะเมื่ออยู่อณุหภมูิท่ีต ่า ดว้ยเหตนีุก้ารน ายางพารา
มางานจึงจ าเป็นตอ้งมีผสมยางพาราเขา้กบัสารเคมีและสารตัวเร่งต่างๆ โดยหลังกระบวนการบด
ผสมยางเข้ากับสารเคมีหรือยางคอมพาวด์ท่ีได้จะสามารถน าไปขึน้รูปในแม่พิมพ์โดยควบคุม
ภายใต้ความร้อนและความดัน ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าการวัลคาไนเซชัน (Vulcanization) ซึ่ ง
คณุสมบติัของยางคงรูปท่ีไดนี้จ้ะเสถียร ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพตามอุณหภมูิมากนักและมี
คณุสมบติัเชิงกลดีขึน้ 

ยางธรรมชาติถกูน าไปใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑย์างต่างๆมากมาย เน่ืองจาก 
1. ยางธรรมชาติมีสมบัติดีเยี่ยมดา้นการทนต่อแรงดึงแม้ไม่ได้เติมสารเสริมแรง

และมีความยืดหยุ่นสงู มาก จึงเหมาะท่ีจะใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑบ์างชนิด เช่น ถุงมือยาง ถงุยาง
อนามยั หนงัยาง 

2. ยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงพลวัตท่ีดี มีความยืดหยุ่นสูง มีความรอ้นภายในท่ี
เกิดขณะใชง้านต ่าและมีสมบัติการเหนียวติดกันท่ีดีเหมาะส าหรบัการผลิตยางรถบรรทุก ยางล้อ
เครื่องบิน หรือใชผ้สมกบัยางสงัเคราะหใ์นการผลิตยางรถยนต ์เป็นตน้ 

3. ยางธรรมชาติมีคุณสมบติัในดา้นการตา้นทานต่อการฉีกขาดท่ีสงูในท่ีอณุหภูมิ
ต ่าและอุณหภูมิสูง จึงเหมาะส าหรบัการน าไปผลิตเป็นยางกระเป๋าน า้รอ้น เพราะในกระบวนการ
แกะชิ ้นงานออกจากแม่พิมพ์จ าเป็นจะต้องดึงชิ ้นงานออกจากเบ้าพิมพ์ในขณะท่ียางยังคงมี
อณุหภมูิท่ีรอ้นอยู่ ยางท่ีใชจ้ึงจ าเป็นตอ้งมีค่าความทนต่อการฉีกขาดขณะรอ้นสงู 

ถึงแมว้่ายางธรรมชาติจะมีคณุสมบัติท่ีดีเหมาะส าหรบัการน าไปแปรรูปสู่ผลิตภณัฑ์
ยางต่างๆ แต่ยางธรรมชาติก็มีขอ้เสียท่ีส าคัญ คือ การเส่ือมสภาพเร็วภายใต้แสงแดด ออกซิเจน 
โอโซน และความรอ้น เน่ืองจากโมเลกุลของยางธรรมชาติมีพนัธะคู่อยู่มาก ท าใหย้างมีความไวต่อ
การท าปฏิกิริยากับออกซิเจนและโอโซนในอากาศโดยมีแสงแดดและความรอ้นเป็นตัวเร่งท าให้
เกิดปฏิกิริยาการเส่ือมสภาพ ดงันัน้ในระหว่างการผลิตผลิตภณัฑจ์ึงตอ้งมีการเติมสารเคมีบางชนิด
เพื่อยืดอายกุารใชง้านของยางธรรมชาติ อีกทัง้ยางธรรมชาติยงัมีคณุสมบติัท่ีทนต่อสารละลายไม่มี
ขั้ว น า้มันและสารเคมีต ่า จึงไม่สามารถใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีต้องสัมผัสกับส่ิงต่างๆได้ 
(พงษ์ธร แซ่อยุ, 2556) 
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1.2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัยางสงัเคราะห ์
ยางสงัเคราะห ์(Synthetic rubber) เป็นผลิตภัณฑท่ี์สังเคราะหข์ึน้เพื่อเลียนแบบยาง

ธรรมชาติ ซึ่งจดัว่าเป็นอิลาสโทเมอร ์หรือวสัดยุืดหยุ่นสงัเคราะห ์(Artificial elastomer) ชนิดหน่ึงท่ี
มีสมบติัพิเศษคือ สามารถเปล่ียนรูปภายใตค้วามเคน้ไดม้ากกว่าวัสดชุนิดอื่นและสามารถกลับคืน
รูปไดเ้หมือนเดิมโดยไม่เกิดการเสียรูปอย่างถาวร  

ยางสงัเคราะหส์ามารถสงัเคราะหไ์ดจ้ากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่น (Polymerization) 
ของสารตั้งต้นท่ีเป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งเรียกว่า มอนอเมอร์ 
(Monomer) ยางสงัเคราะหแ์ต่ละชนิดจะมีการผสมมอนอเมอรช์นิดเดียวหรือหลายชนิดในสดัส่วน
ท่ีต่างกนั เพื่อพัฒนาใหไ้ดย้างสังเคราะหท่ี์มีสมบติัทางกายภาพ ทางกล และทางเคมีท่ีแตกต่างกัน
ตามตอ้งการ (มาริสา คณุธนวงศ,์ 2561) 

สาเหตุส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดการผลิตยางสังเคราะห์จนขยายมาเป็นการผลิตเชิง
การคา้ สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1. ปัญหาการขาดแคลนยางธรรมชาติ ท่ีจ า เป็นต้องใช้ในการผลิตอาวุธ
ยทุโธปกรณใ์นช่วงสงครามของประเทศ 

2. ราคาท่ีไม่แน่นอนของยางธรรมชาติ 
3. ความตอ้งการยางท่ีมีคุณสมบัติพิเศษบางประการ เช่น มีความทนต่อน า้มัน 

สารเคมี และความรอ้นสงูๆ  
ยางสงัเคราะหไ์ดม้ีการคิดคน้และผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบดงันี ้

- ยางสงัเคราะห ์IR หรือ cis-1,4-polyisoprene  
- ยางสไตรีนบิวทาไดอีน หรือยาง SBR (styrene-butadiene rubber) 
- ยางบิวทาไดอีน (butadiene rubber, BR)  
- ยางไนไทรล ์หรือยาง NBR (nitrile rubber)  
- ยางคลอโรพรีนหรือยาง CR (chloroprene rubber)  
- ยางบิวไทล ์(butyl rubber, IIR)  
- ยางเอ ทิ ลีนโพ รพิ ลีน ไดอีนหรือยาง EPDM (ethylene-propylene diene 

rubber) (พงษ์ธร แซ่อยุ, 2556) 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบสมบติัของยางคงรูประหว่างยางธรรมชาติและยางสงัเคราะห ์
 

สมบติั 
ชนิดของยาง 

NR IR SBR BR NBR CR IIR EPDM 
ความทนต่อแรงดึง 
(ไม่มีสารเสริมแรง) 

1 2 5 6 5 3 4 5 

ความทนต่อแรงดึง 
(มีสารเสริมแรง) 

1 2 2 4 2 2 3 3 

ความยืดตวัสงูสดุ 1 1 2 3 2 2 2 3 
ความตา้นทานต่อการขดัถู 

(มีสารเสริมแรง) 
4 4 3 1 2 3 4 3 

ความทนต่อการฉีกขาด 2 2 3 5 3 2 3 3 
การกระเดง้ตวั 2 2 3 1 3 3 6 3 

ความยืดหยุ่นท่ีอณุหภมูิต ่า 2 2 3 2 3 3 2 2 
ความทนต่อความรอ้น 5 5 4 4 3 3 3 2 
ความทนต่อการเกิด

ออกซิเดชนั 
4 4 3 2 3 2 2 1 

ความทนต่อแสง UV 4 4 3 3 3 2 2 1 
ความทนต่อโอโซนและ 

สภาพอากาศ 
4 4 4 3 3 2 2 1 

ความทนต่อน า้มนั 6 6 5 6 1 2 6 4 
ความทนต่อน า้มนัเชือ้เพลิง 6 6 6 6 2 3 6 5 

ความทนต่อกรด 3 3 3 3 4 2 2 1 
ความทนต่อด่าง 3 3 3 3 4 2 2 1 

ความทนต่อการติดไฟ 6 6 6 6 6 2 6 6 
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1 1 2 2 5 4 2 2 
การซึมผ่านของก๊าซ 5 5 4 4 2 3 1 4 

หมายเหต ุ: 1 = ดีมากท่ีสดุ , 6 = ดอ้ยท่ีสดุ 
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1.3 การแปรรูปยางพารา 
การผลิตยางในรูปแบบวัตถุดิบขั้นตน้ (Primary commodity) หรือการอุตสาหกรรม

ผลิตวัตถุดิบขั้นตน้เป็นการแปรรูปน า้ยางสู่ยางวตัถดิุบขัน้ตน้ (Crude rubber) เพื่อใชส้ าหรบัป้อน
สู่โรงงานเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบยางขั้นตน้แต่ละรูปแบบนัน้มีวิธีการผลิตท่ีแตกต่างกัน 
ท าใหเ้กิดคุณสมบัติและการน าไปใชป้ระโยชนท่ี์แตกต่างกนัเช่นกนั ยางวัตถุดิบขัน้ตน้มีหลายชนิด
ดว้ยกนั ดงันี ้

1.3.1 น า้ยางขน้ (Concentrated latex) 
น า้ยางขน้เกิดจากการน าน า้ยางสดผ่านกระบวนการรกัษาสภาพดว้ยสารเต

ตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด ์(TMTD) และซิงคอ์อกไซด์ (ZnO) เพื่อป้องกันการสูญเสียสภาพน า้
ยาง เพื่อน าไปผ่านกระบวนการป่ันแยก (Centrifuge) โดยอาศัยหลักการแยกส่วนท่ีเป็นซีรมัออก
จากน า้ยางสดท่ีมีปริมาณเนือ้ยางแหง้ โดยเฉล่ีย 32% ไดเ้ป็นน า้ยางขน้ท่ีมีปริมาณเนือ้ยางแหง้ไม่
ต ่ากว่า 60% น า้ยางขน้สามารถน าไปแปรรูปเป็น เครื่องมือการแพทย ์ถงุมือ ถงุยางอนามัย หมอน
ยางพารา เป็นตน้ (การยางแห่งประเทศไทย, 2561)  

 

ภาพประกอบ 4 น า้ยางขน้ (Concentrated latex) 

ท่ีมา : https://honestversion.com/ 

 

 

 

https://honestversion.com/
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1.3.2 ยางแผ่นผ่ึงแหง้ (Air dried sheet) 
ยางแผ่นผ่ึงแห้งเกิดจากการน าน า้ยางสดท่ีผ่านการกรองแล้ว ผสมด้วยน า้

สะอาดและน า้กรด เมื่อยางจบัตัวกันจึงน ายางมานวดดว้ยมือหรือวัสดทุ่อนกลมท่ีสะอาด จากนั้น
จึงน าไปรีดดว้ยจักรรีดยางและลา้งน า้จนแผ่นยางสะอาด จึงน ายางผ่ึงใหส้ะเด็ดน า้แลว้น าไปตาก
ในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก ยางแผ่นผ่ึงแห้งสามารถน าไปแปรรูปเป็นกาว เทปกาว หนังยาง 
ตุ๊กตายาง เป็นตน้ (การยางแห่งประเทศไทย, 2561) 

 

ภาพประกอบ 5 ยางแผ่นผ่ึงแหง้ (Air dried sheet) 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/pharaphaphelin/kar-tha-yang-phaen 

1.3.3 ยางแผ่นรมควนั (Ribbed smoked sheet) 
ยางแผ่นรมควันเป็นการแปรรูปยางโดยใช้ความร้อนและควัน ด้วยการ

ควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท าให้ยางแผ่นแห้ง เป็นการลดความชืน้ในแผ่นยางและเพิ่มความ
ยืดหยุ่น สารท่ีเกิดจากการรมควนัยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดรา การผลิตยางแผ่นรมควันมี 2 
วิธี คือเร่ิมจากการน าน า้ยางสดท่ีจบัตวัน ามารีดเป็นแผ่น ผ่ึงใหส้ะเด็ดน า้แลว้น าเขา้หอ้งรมควนั อีก
วิธีคือการน ายางแผ่นดิบมาลา้งดว้ยเครื่องลา้งแลว้น าเขา้หอ้งรมควนั ยางแผ่นรมควนัสามารถแปร
รูปเป็นรองเทา้บูท ยางรถบรรทกุ ยางลอ้เครื่องบิน เป็นตน้ (การยางแห่งประเทศไทย, 2561) 
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ภาพประกอบ 6 ยางแผ่นรมควนั (Ribbed smoked sheet) 

ท่ีมา : https://www.sritranggroup.com/ 

1.3.4 ยางเครปขาว (White latex crepe) 
ยางเครปขาวเป็นยางท่ีมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น 

เน่ืองจากเป็นยางท่ีมีการแปรรูปใหเ้ป็นแผ่นบางและท าใหส้กุ การตากแหง้ท่ีอุณหภูมิต ่าประมาณ 
40-50 องศาเซลเซียสและใชร้ะยะเวลาการอบยางนาน 4-5 วัน ยางเครปขาวมีสีค่อนขา้งอ่อนกว่า
ยางแท่งเพราะมีการเติมสารฟอกสีในขั้นตอนการผสมเคมีภัณฑ ์น า้ยางสดท่ีน ามาผลิตยางเครป
ขาวตอ้งมีการคัดเลือกเป็นพิเศษ ยางเครปขาวสามารถน าไปแปรรูปเป็นจุกนมเด็ก เทปกาว หนัง
ยาง ตุ๊กตายาง เป็นตน้ (องคก์ารสวนยาง, ม.ป.ป.) 

 

ภาพประกอบ 7 ยางเครปขาว (White latex crepe) 

ท่ีมา : www.tradeconnex.co.th 

 

 

http://www.tradeconnex.co.th/
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1.3.5 ยางแท่ง (Block rubber) 
ยางแท่งเป็นยางท่ีเกิดจากการน ายางแห้งและน ้ายางมาผสมเข้ากันด้วย

เครื่องจักรผ่านกระบวนการท าความสะอาดและแปรรูปใหอ้อกมาในลักษณะเป็นก้อน โดยแบ่ง
ออกหลากหลายเกรด เหมาะส าหรบัการน าไปท าลอ้เครื่องบิน ลอ้รถ พืน้รองเทา้ เป็นตน้ ยางแท่ง
เป็นยางท่ีมีการผลิตในรูปแบบอดัแท่งสามารถผลิตได ้2 วิธี คือ 1. การผลิตดว้ยยางแหง้ ไดแ้ก่ ยาง
แผ่นดิบ , ยางก้นถ้วย และเศษยางต่างๆ 2. การผลิตด้วยน า้ยางสด (การยางแห่งประเทศไทย, 
2561) 

 

ภาพประกอบ 8 ยางแท่ง (Block rubber)  

ท่ีมา : http://www.thaihua.com/ 

1.3.6 ยางสกิม (Skim latex) 
ยางสกิมหรือหางน า้ยางเป็นผลผลิตพลอยไดจ้ากกระบวนการป่ันน า้ยางขน้ 

มีปริมาณเนือ้ยาง 8 % ทั้งนีข้ึน้อยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องป่ัน และการปรับเครื่องป่ันน า้ยาง 
หางน า้ยางท่ีออกมาจะใช้กรดซัลฟิวริกในการจับตัว และแปรสภาพเป็นยางสกิมบล็อกหรือสกิม
เครป การผลิตยางสกิมบล็อคคือการน าก้อนยางท่ีจับตัวกันไปผ่านเครื่องตัดเพื่อใหย้างเป็นกอ้น 
ต่อจากนั้นจะลา้งกรดออกจากก้อนยางดว้ยการน าลงในบ่อหรือรางน า้ กอ้นยางจะถูกรีดใหเ้ป็น
แผ่นผ่านเครื่องตัดย่อยน าเขา้เตาอบ เมื่อออกจากเตาอบจึงน ามาอัดแท่ง การผลิตยางสกิมเครป
เกิดจากการน ายางจบัตวัไปผ่านเครื่องตัดเพื่อใหย้างเป็นกอ้น แลว้ลา้งกรดออกจากกอ้นยางรีดให้
เป็นแผ่นน าเขา้เตาอบ ยางสกิมสามารถแปรรูปเป็นลอ้รถจักรยาน หนังยาง พืน้รองเท้า เป็นต้น 
(บริษัท ไทยรบัเบอรล์าเท็คซก์รุ๊ป จ ากดั, 2561) 
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ภาพประกอบ 9 ยางสกิม (Skim latex)  

ท่ีมา : http://www.thaitechno.net/ 

1.4 การแปรรูปผลิตภณัฑย์างจากน า้ยางขน้ 
การผลิตผลิตภณัฑจ์ากน า้ยางประกอบดว้ยขัน้ตอนเช่นเดียวกบัยางแหง้ คือ เร่ิมจาก

การออกสตูร ขึน้รูป อบยางใหค้งรูป และตกแต่งตรวจสอบผลิตภณัฑ์ 
1.4.1 น า้ยางและสารผสมน า้ยาง 

น า้ยางและสารผสมน า้ยางส าหรบัท าผลิตภณัฑจ์ากน า้ยางประกอบดว้ย  
1. น า้ยาง (Latex) สามารถเลือกใช้ได้ทั้งน ้ายางธรรมชาติ (น ้ายางข้น 

60%) หรือ น า้ยางสังเคราะห์ ตัวอย่างเช่น น า้ยาง SBR (Styrene butadiene latex) น า้ยางโพลี
คลอโรพรีน (Polychloroprene Latex) น า้ยาง NBR (Acrylonitrile butadiene latex) เป็นตน้ หรือ
อาจใช้น ้ายางท่ีผ่านการท าให้คงรูปแล้ว เป็นต้น การเลือกใช้น ้ายางชนิดใดขึน้กับสมบัติของ
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 

2. สารเพิ่มความเสถียร (Stabilizer) เพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับน า้ยาง 
ท าใหส้ามารถเติมสารอื่นๆ ได ้โดยท่ีน า้ยางไม่เสียสภาพ จบัเป็นเม็ดหรือเป็นกอ้น ปกติจะเติมสาร
นีล้งในน า้ยางเป็นล าดับแรก ไดแ้ก่ สบู่กรดไขมัน เช่น โปแตสเซียมโอลีเอต (Potassium oleate) 
แอมโมเนียมลอเรต (Ammonium laurate) ซัลเฟตและซลัโฟเนต ของสารอินทรีย ์(Sulphate and 
organic sulphonate) เคซีอีน (Casein) และแอมโมเนียมเคซีเนต (Ammonium caseinate) เป็น
ตน้  

3. สารท า ให้ย างคง รูป  (Vulcanizing agent) และสารตั วก ระตุ้ น 
(Activator) สารท าใหย้างคงรูปท่ีนิยมใชก้ับน า้ยาง คือ ก ามะถนั ปริมาณการใชป้ระมาณ 0.5-2.0 
ส่วนต่อเนือ้ยางแหง้ 100 ส่วน (phr) ซึ่งอาจเป็นก ามะถันชนิดเนือ้ละเอียด หรือ ชนิดธรรมดาก็ได ้
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โดยเตรียมใหเ้ป็นสารแขวนลอย 50% โดยน า้หนัก ส่วนสารตัวกระตุน้จะใชซ้ิงคอ์อกไซด ์ปริมาณ 
1-5 phr 

4. สารตวัเรง่ใหย้างคงรูป (Accelerator) ไดแ้ก่ สารในกลุ่มไดไธโอคารบ์า
เมต (Dithiocarbamates) แซนเทต (Xanthates) และ กลุ่มไธอาโซล (Thiazole)  

5. สารตัวเติม (Filler, Extender) คือสารท่ีใส่น า้ยางเพื่อลดต้นทุน หรือ
เพิ่มสมบัติอื่นๆ เช่นเพิ่มความแข็ง สารเขม่าด าเติมใน น า้ยางเพื่อใหเ้กิดสีด าหรือสีเทา Mineral oil 
เพื่อให้น า้ยางมีสมบัติเป็นมอดูลัส เป็นต้น สารตัวเติม สามารถใส่ลงในน า้ยางโดยตรง โดยไม่
จ าเป็นตอ้งเตรียมดว้ยเครื่องผสม ตัวอย่างเช่น Clay ผสมกับน า้ยาง ไดโ้ดยการกวนกับน า้ใหเ้ปียก
ก่อนเติมลงในน า้ยาง 

6. สารป้องกนัยางเส่ือมดว้ยปฏิกิริยางออกซิเดชั่น (Antioxidant) คือสาร
ช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยางกับออกซิเจน จึงช่วยยืดอายุการใชง้าน ผลิตภัณฑ ์เป็นสาร
กลุ่มเดียวกบัสารท่ีใชก้ับยางแหง้ ได้แก่ สาร Wingstay L ซึ่งมีส่วนผสมของสารฟีโนลิค (Phenolic 
derivatives) 

7. สารช่วยในกรรมวิธีการผลิต (Processing aids) คือสารท่ีช่วยท าให้
การผลิตสะดวกขึน้ เช่น สารโปแตสเซียมโอลิเอต (Potassium oleate) ช่วยท าให้ยางเป็นฟอง 
ส าหรบัการผลิตยางฟองน า้ (Latex foam) (การยางแห่งประเทศไทย, 2561) 

1.4.2 ดิสเพสชั่น (Dispersion) และการเตรียม 
สารท่ีใช้ผสมในน า้ยางต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมก่อนท่ีเติมลง

ผสมกบัน า้ยาง คือตอ้งเตรียมใหอ้ยู่ในรูปของเหลว หรือเปียกเสียก่อน เพื่อป้องกนัปัญหาการจบัตัว
ของยาง การเตรียมสารท่ี จะเติมผสมในน า้ยางมีอยู่ 3 รูปแบบคือ 

1. ในรูปสารละลาย (Solution) ถา้เป็นสารประเภทท่ีละลายน า้ได ้
2. ในรูปสารแขวนลอย (Dispersion) ถ้าเป็นสารประเภทท่ีไม่ละลายน า้ 

ใหเ้ตรียมเป็นสาร แขวนลอยกระจายอยู่ในน า้ โดยใชเ้ครื่องบดผสม 
3. ในรูปอิมัลชัน (Emulsion) ถ้าเป็นประเภทน ้ามัน หรือของเหลวท่ีไม่

รวมกบัน า้ ใหเ้ตรียมเป็น สารท่ีกระจายอยู่ในน า้ 
1.4.3 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑจ์ากน า้ยาง 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจ์ากน า้ยางมีหลายวิธี ขึน้อยู่กับประเภทของผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการผลิต เทคนิคและหลกัการของแต่ละวิธีการ มีดงันี ้
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1. กระบวนการจุ่มแบบพิมพ์ (Dipping process) ผลิตภัณฑย์างท่ีผลิต
จากกระบวนการจุ่มแบบพิมพ ์ไดแ้ก่ ถุงมือประเภทต่างๆ เช่น ถุงมือใชใ้นทางการแพทย ์ถุงมือใช้
ประจ าบ้าน ถุงมือใชง้านอุตสาหกรรมหนัก เป็นตน้ นอกจากนีย้ังรวมถึง รองเท้าบู๊ทท่ีไม่มีรอย
ตะเข็บ ยางในไม่มีตะเข็บ เป็นตน้ หลักการส าคัญประกอบดว้ย การจุ่มแบบพิมพ ์(Former) ท่ีท า
จากกระเบือ้งเคลือบ หรือแกว้ หรือ อลมูิเนียม หรือไม  ้เป็นตน้ ลงในน า้ยางท่ีไดผ้สมสารต่างๆ แลว้
ยกพิมพ์ขึน้โดยพยายามให้น า้ยางฉาบแม่พิมพ์อย่างสม ่าเสมอ จากนั้นจึงอบยาง (Dying) ล้าง
สารเคมีท่ีอาจตกคา้งในน า้ยาง แลว้อบน า้ยางใหค้งรูป ลา้งอีกครัง้ และถอดออกจากพิมพ ์ปกติ
มกัจะมว้น ยางท่ีส่วนขอบ (Bead) เพื่อป้องกนัการฉีกขาด 

 

ภาพประกอบ 10 กระบวนการจุ่มแบบพิมพ ์(Dipping process) 

ท่ีมา : การยางแห่งประเทศไทย 

2. กระบวนการผลิตเสน้ดา้ยยาง (Threading process) ผลิตภัณฑจ์าก
กระบวนการผลิตเสน้ดา้ย เช่น เสน้ดา้ยยางท่ีใชท้ าขอบกางเกง แขนเสือ้ชัน้ใน และเสน้ดา้ยยืด เป็น
ตน้ หลักการส าคัญประกอบดว้ย การท าใหน้ า้ยางท่ีผสมสารเคมีแลว้ไหลไปตาม หลอด หรือท่อ
กลวงเล็กๆ ผ่านไปยังอ่างบรรจุกรดเพื่อท าใหน้ า้ยางจับตัว แลว้จึงดึงยางจับตัวท่ีมีลักษณะเป็น
เสน้ดา้ยออกจากอ่างกรด ลา้งกรดออกแลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้ แลว้อบยางใหย้างคงรูปในตูอ้บ 

3. กระบวนการผลิตยางฟองน ้า (Foaming process) ยางฟองน ้าเป็น
ผลิตภณัฑย์างท่ีท ามาจากน า้ยางโดยตรง มีลกัษณะเป็นรูพรุน ผิวหนา้ระบายอากาศออกได ้และ
สามารถกดหรือบิดไดโ้ดยไม่เสียรูปร่าง นิยมใช้เป็นเครื่องใชเ้พื่อการรองรบัน า้หนัก เช่น ท าเบาะ
รองเกา้อี ้หมอนหนุน หรือท่ีนอน เป็นตน้ หลักการส าคัญของการผลิตยางฟองน า้ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอนคือ 1. ท าใหย้างเกิดฟองเป็นฟองอากาศหรือฟองของก๊าซต่างๆ 2. ท าใหน้ า้ยางท่ีเป็นฟอง
แลว้เกิดเจลในเบา้หรือวิธีการอื่นท่ีตอ้งการท าใหย้างฟองเป็นรูปแบบอื่นโดยไม่ใชเ้บ้า เช่นท าเป็น
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แผ่น 3. อบฟองยางท่ีไดใ้หค้งรูป 4. ลา้งและอบยางฟองน า้ใหแ้หง้ เทคโนโลยีการผลิตโฟมยางจาก
น า้ยางธรรมชาติมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีนิยมใชใ้นอตุสาหกรรมมี 2 วิธีหลกัๆ ไดแ้ก่ 

3.1 เทค โน โลยีการผลิตแบบดัน ลอป  (Dunlop process) เป็ น
กระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติโดยอาศัยหลักการท่ีน า้ยางใหเ้กิดฟองอากาศเติมสารช่วยการ
เกิดฟอง (Foaming agent) เช่น แอมโมเนียมโอลิเอต (Ammonium oleate) ลงในน้ํ ายางคอม
พาวด์ เพื่ อ ให้ เกิ ดฟองและใช้สารก่ อ เจลอย่ างช้า  (Delayed-action geling) คือ  Sodium 
silicofluoride ใน การท าใหฟ้องเซ็ตตวัก่อนน าไปอบวลัคาไนซ ์

3.2 เทคโนโลยีการผลิตแบบทาลาเลย์ (Talalay process) เป็น
กระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ โดยอาศัยหลักการดูดสุญญากาศใหเ้ต็มแม่พิมพ์ ท าให้เกิด
ฟองยางเซ็ตตวัท่ีอณุหภมูิต ่า เติมกาซคารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้ไปในน า้ยางก่อนน าไปอบวลัคาไนซ ์

4. กระบวนการผลิตยางแบบห ล่อ เบ้าพิ มพ์  (Casting process) 
ผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการหล่อเบา้พิมพ ์ไดแ้ก่ตุ๊กตา ลกูบอล หนา้กาก หุ่น เป็นตน้ เบา้ยางเพื่อใช้
หล่อเป็นวัสดุปูนพลาสเตอรท์ าเป็นรูปแบบต่างๆ หลักการส าคัญของกระบวนการผลิตภัณฑย์าง
ประเภทหล่อเบา้พิมพ ์คือ การเทน า้ยางท่ีผสมสารต่างๆแลว้ลงเบา้พิมพ ์ซึ่งท าจากปนูพลาสเตอร์
หรือจากอลมูิเนียม แลว้ปล่อยใหน้ า้ยางฉาบทั่วดา้นในของเบา้ เมื่อยางจบัตวัดีแลว้จึงดึงหรือลอก
ออกจากเบ้า ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผิวด้านนอกเหมือนผิวด้านในของเบ้าพิมพ์ (การยางแห่ง
ประเทศไทย, 2561) 

1.5 คณุสมบติัของยางพารา 
1.5.1 ความยืดหยุ่น (Elasticity)  
1.5.2 ความเหนียวติดกนั (Tack)  
1.5.3 ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile strength)  
1.5.4 ความทนทานต่อการฉีกขาด (Tear strength)  
1.5.5 สมบติัเชิงพลวติั (Dynamic properties)  
1.5.6 ความตา้นทานต่อการขดัถ ู(Abrasion resistance)  
1.5.7 ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Insulation)  
1.5.8 ความทนทานต่อของเหลวและสารเคมี (Liquid and chemical resistance) 
1.5.9 การเส่ือมสภาพเน่ืองจากความรอ้น โอโซนและแสงแดด (Aging properties)  
1.5.10 การหกังอท่ีอณุหภมูิต ่า (Low temperature flexibility)  
1.5.11 การกระเดง้กระดอน (Rebound resilience)  
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1.5.12 อณุหภมูิการใชง้าน (Service temperature) (ธนรรจิต ธรรมรกัษ์, 2554) 
1.6 ผลิตภณัฑย์างพาราท่ีมีการใชก้บัผา้ 

1.6.1 ถงุมือผา้เคลือบยางพารา 
ถงุมือผา้เคลือบยางพาราเกิดจากเกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาราคายาง

ตกต ่า เพื่อการเพิ่มมลูค่าใหก้บัยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตท่ีมีในชมุชนมาต่อยอดดว้ยการน าถงุมือผา้
มาแปรรูปดว้ยการเคลือบดว้ยน า้ยางพาราท่ีผสมสารเคมี จากนัน้จึงจ าไปอบเพื่อใหย้างพาราสกุจึง
สามารถน ามาใช ้ซึ่งถงุมือเคลือบยางพารามีคุณสมบติัในการป้องกนัของมีคม สามารถกนัล่ืนและ
กนัความรอ้น 

 

ภาพประกอบ 11 ถงุมอืเคลือบยางพารา 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

1.6.2 บ่อน า้เคลือบยางพารา 
เกษตรกรชาวสวนยางบนพืน้ท่ีสูงมีความคิดในการสรา้งบ่อเก็บน า้จากยางพารา

อนัเน่ืองมาจากปัญหาราคายางท่ีตกต ่าและในบริเวณท่ีสูงมกัประสบปัญหาการขาดแคลนน า้ จึง
น าน า้ยางพาราผสมดว้ยสารเคมีและทาหรือพ่นลงบนผา้ดิบ จากนั้นน าผา้ท่ีทายางพาราไวไ้ปตาก
จนแหง้และน ามาเย็บ ซึ่งบ่อน า้เคลือบยางพารามีคุณสมบัติในการกันน า้รั่วซึม มีน า้หนักเบาและ
ทนทานกว่าพลาสติก 
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ภาพประกอบ 12 บอ่น า้เคลือบยางพารา 

ท่ีมา : https://kasettumkin.com/tumkin/article_16840 

1.7 เศรษฐกิจยางพารา 
1.7.1 ความส าคญัของยางพารา 

ยางพาราเป็นพืชท่ีมีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหน่ึง 
โดยมีเกษตรกรและผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกับยางพาราประมาณ 1 ลา้นครอบครวั จ านวนไม่
นอ้ยกว่า 6 ลา้นคน ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกยางพาราและผลิตภณัฑย์างพาราเป็นอนัดับ 
1 ของโลก นับตัง้แต่ พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา โดยใน พ.ศ. 2561 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้
แสดงขอ้มูลว่าประเทศไทยมีการผลิตยางพารา จ านวน 4.87 ลา้นตัน มีการส่งออก จ านวน 4.15 
ลา้นตนั (รอ้ยละ 85 ของผลผลิตทัง้หมด) แต่การส่งออกยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในรูปวตัถดิุบแปรรูป
ขั้นต้น ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มต ่า เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน า้ยางข้น ท าให้มีผลต่อการสรา้ง
รายไดเ้ขา้สู่ประเทศและการยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรไม่มากเท่าท่ีควร หากปัญหานีไ้ดร้บัการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสรา้งรายได้ท่ีมากขึน้ จะส่งผลดีต่อประเทศและเกษตรกรสวน
ยางพาราเป็นจ านวนมาก ดังนั้นยางพารายังคงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นในการ
ส่งเสริมอาชีพและควรไดร้บัการพฒันาใหดี้ยิ่งขึน้ 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้และของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะน า้ยาง (Latex) สามารถน ามาใชเ้ป็นวสัดใุนการแปรรูปผลิตภณัฑย์างชนิด
ต่างๆ ส าหรบัใชใ้นอตุสาหกรรมไดห้ลากหลาย ตัง้แต่การผลิตยางรถยนตไ์ปจนถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
ครัวเรือน น ้ายางท่ีได้จากต้นยางพารามีคุณสมบัติท่ี เฉพาะตัวและยางสังเคราะห์ (Synthetic 
Rubber) ไม่สามารถท าไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ยางพาราจึงมีความส าคญัต่อประเทศไทยดา้นต่างๆ ดงันี ้
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1. ความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากยางพาราเป็นพืชท่ีท ารายไดใ้ห้กับประเทศเป็นจ านวนมากซึ่ ง

สามารถฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศและกระจายรายไดแ้ก่เกษตรกรสวนยางพารา จ านวนมากกว่า 
6 ล้านคนทั่วประเทศท าใหเ้กษตรกรมีรายได้ นอกจากนีย้างพารายังเป็นพืชท่ีสามารถให้รายได้
เกือบตลอดทัง้ปี  

2. ความส าคญัทางสงัคม 
ยางพาราเป็นพืชท่ีเป็นต้นทุนในการสรา้งงานและอาชีพในชนบท จึง

สามารถช่วยลดปริมาณประชาชนในการเคล่ือนยา้ยแหล่งท างานจากชนบทสู่การท างานในสงัคม
เมืองและส่งผลใหช้มุชนมีรายไดม้ากขึน้ 

3. การรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
ยางพาราสามารถมีอายุไดม้ากกว่า 20 ปี มีการปลูกทั่วประเทศมากกว่า 

12.3 ล้านไร่ กระจายอยู่ทุกจังหวัดในภาคใต ้ยางพาราจึงเป็นพืชทดแทนป่าไม้ท่ีมีจ  านวนลดลง
และเป็นการเพิ่มพื ้นท่ีสีเขียวของประเทศให้มีมากขึน้ อีกทั้งยังสามารถปลูกชนิดอื่นร่วมกับ
ยางพาราได ้จึงท าใหเ้กิดเป็นท่ีอาศัยของสัตวต่์างๆตามธรรมชาติและเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากขึน้ 

4. อตุสาหกรรมไมย้างพารา 
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย 

เน่ืองจากประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกมีการปิดป่าท าใหเ้กิดการขาดแคลนไมใ้นการบริโภค จึงส่งผล
ใหไ้มย้างพาราเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากขึน้ นอกจากการท ารายไดใ้หเ้กษตรกรชาวสวนยางยัง
สรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศมากขึน้จากการส่งออกผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปจากไมย้างพารา 

5. อตุสาหกรรมยางพารา 
ผลผลิตต่างๆของยางพาราสามารถพัฒนาแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ ท่ี

หลากหลายได้ในอนาคต เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ยางพาราหลายประเภทกลายเป็นส่ิงส าคัญใน
ชีวิตประจ าวนัของคนทั่วโลก เช่น ยางรถยนต ์เครื่องมือแพทย ์เป็นตน้ หากมีการแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากยางพารารูปแบบใหม่ๆ สามารถท าให้มีการใช้ยางพารามากขึน้ ซึ่งจะสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่
ยางพาราท่ีสูงขึน้ นอกจากนีย้ังเป็นการพัฒนาของประเทศไทยในฐานะผูผ้ลิตยางพารามากเป็น
อนัดบัหน่ึงของโลกดว้ย (ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร, 2552) 

1.7.2 ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหายางพารา 
1.7.2.1 ปัญหายางพาราในปัจจบุนั 
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1. ประเด็นราคายางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ มีความเกี่ยวโยงกับ
สถานการณโ์ลก เช่น ราคาน า้มนัในตลาดโลก ซึ่งสะทอ้นตน้ทนุการผลิตยางสังเคราะห ์สามารถใช้
ทดแทนยางธรรมชาติได ้ช่วงปี 2540 - 2548 น า้มนัมีราคาแพงท าใหร้าคายางสงัเคราะหแ์พงตาม
ไปดว้ย ส่งผลใหห้ลายประเทศรวมถึงประเทศไทยหนัไปส่งเสริมการปลูกยางพาราในประเทศเพื่อ
ลดการน าเขา้ยางสังเคราะห ์เมื่อราคาน า้มันลด ราคายางสงัเคราะหก์็ลดตาม แต่ปริมาณการผลิต
ยางธรรมชาติยังคงมากและเกินความตอ้งการของตลาดเพราะการหันไปใชย้างสังเคราะห์ ส่งผล
ท าใหร้าคายางพาราตกต ่าซึ่งเกิดขึน้เป็นระยะ 

2. ประเด็นปริมาณการผลิตยางพารา สืบเน่ืองจากประเด็นแรก ในช่วงปี 
2554 - 2558 ทิศทางของโลกลดการผลิตลงแต่ประเทศไทยมีการผลิตเพิ่มขึน้ เป็นผลมาจากการ
ส่งเสริมใหป้ลูกยางพาราในอดีต ท าใหผ้ลผลิตในช่วงปัจจุบันนั้นมีจ  านวนมากท าใหเ้กิดความไม่
สมดุล อีกทัง้เกษตรกรสวนยางไทยเนน้การปลูกยางแบบพืชเชิงเด่ียวจ านวนมาก ท าใหเ้มื่อราคา
ยางผันผวนจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนอย่างรุนแรงเช่นในปัจจุบัน  ประเทศอื่นๆมี
เกษตรกรจะเพาะปลูกเป็นพืชทางเลือกเสริมควบคู่กับการปลูกยาง เช่น มาเลเซียก็มุ่งเนน้ไปปลูก
พืชเศรษฐกิจอย่างปาลม์น า้มัน ส่วนอินโดนีเซียท าเกษตรแบบยังชีพดว้ยท าประมงควบคู่ หรือท า
อาชีพอื่นไปดว้ย 

3. ประเด็นการใชย้างพาราในประเทศน้อยลง เมื่อเทียบกับผลผลิตประเทศ
ไทยผลิตยางพาราถึง 4.47 ลา้นตัน มีการใชย้างพาราในประเทศเพียง 0.60 ลา้นตัน ส่วนท่ีเหลือ
ส่งออก ซึ่งท าใหร้าคายางพาราตอ้งขึน้อยู่กับราคาตลาดโลก ซึ่งแปรผันตามปริมาณราคาน า้มัน 
จนไม่สามารถควบคุมไดท้ัง้หมดแมว้่าประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศผูผ้ลิต
ยางพารารายใหญ่ของโลก มีพืน้ท่ีสวนยางพารารวม 50.23 ลา้นไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 62.09 ของเนือ้
ท่ีสวนยางพาราของโลก มีผลผลิตรวม 8.56 ล้านตัน คิดเป็นรอ้ยละ 63.27 ของผลผลิตโลก แต่
อินโดนีเซียท่ีมีการใช้ยางพาราในประเทศน้อยมากเช่นกันแต่ยางพาราไม่เป็นรายได้หลักของ
ประเทศ ส่วนมาเลเซียได้สรา้งสมดุลการใช้ยางพาราในประเทศให้ใกล้เคียงกับผลผลิตรวมทั้ง
สนบัสนนุการปลกูปาลม์น า้มนั และการปลกูพืชเชิงซอ้น 

4. ประเด็นความไม่เหมาะสมของพืน้ท่ีปลกูยางพารา ในปี 2559 ประเทศไทย
มีพืน้ท่ีในการปลกูสวนยางพาราประมาณ 20 ลา้นไร ่โดยเฉล่ียอตัราผลผลิตประมาณ 225 ถึง 245 
กิโลกรมัต่อไร ่ในขณะท่ีพืน้ท่ีกรีดยาง ภาคเหนือใหผ้ลผลิตเฉล่ียต ่าสดุ คือ 143 กิโลกรมัต่อไร ่และ
ภาคอีสานใหผ้ลผลิตเพียง 185 กิโลกรมัต่อไร ่เน่ืองจากอากาศ ปริมาณน า้ และสภาพดินไม่เหมาะ
กบัการปลูกยางพารา เน่ืองจากยางพาราเป็นพืชท่ีตอ้งการอากาศรอ้นชืน้และฝนตกชุก ท าใหผ้ล
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ผลิตต่อไรต่ ่ากว่าค่าเฉล่ีย อีกทัง้ปัญหาค่าขนส่งผลิตภณัฑย์างมาสู่ตลาดกลางในภาคใตม้ีตน้ทนุท่ี
แพง (ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา, 2560) 

1.7.2.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหายางพารา 
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น เกษตร

ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การปลกูพืชแซม เช่น ไมย้ืนตน้ พืชผกั ไมผ้ล พืชไรแ่ละพืชสมนุไพร ท่ี
เหมาะสมกับตลาดทอ้งถิ่นของตนเอง การท าปศุสัตวแ์ละประมงควบคู่ไปกับการท าสวนยางเป็น
ทางเลือกเพื่อใหม้ีรายไดท่ี้หลากหลายและกระจายความเส่ียง ลดการพึ่งพารายไดจ้ากการท าสวน
ยางแต่เพียงอย่างเดียว เกษตรกรชาวสวนยางมีการประกอบอาชีพเสริมประมาณ 380,000 ราย 
และในปี 2560 มีชาวสวนยางหันมาท าเกษตรแบบผสมผสานมากขึน้อีกกว่า 3,000 ราย คิดเป็น
รอ้ยละ 7 ของจ านวนเกษตรกรทัง้หมดท่ีโค่นยางแลว้ปลกู 

2. สนับสนนุสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ต ่า รฐับาลจะชดเชยอตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 
3 ต่อปีให้แก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจแปรรูปยาง ทั้ง เป็นเงินทุน
หมุนเวียน การปรบัปรุงอาคาร การจดัหาเครื่องจักร อปุกรณส์มัยใหม่ เพื่อพฒันาศักยภาพในการ
ส่งออกและแปรรูปยางในอนาคต 

3. ส่ งเสริมการใช้ยางพาราเป็ นวัตถุ ดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ภายในประเทศ รวมทัง้การผสานหน่วยงานภาครฐัท่ีเกี่ยวขอ้งใหม้ีการใชย้างพาราเพิ่มขึน้ เช่น การ
สรา้งถนน ลานกีฬา ถงุมือยาง เป็นตน้ 

4. ควบคุมและลดพืน้ท่ีการปลูกยางพาราให้เหมาะสม  โดยลดพืน้ท่ีในการ
ปลูกยางโดยมีเป้าหมายปีละ 4 แสนไร่ โดยทดแทนด้วยการปลูกพืชชนิดอื่นมากขึ ้น  โดยมี
จุดประสงค์เพื่อจ ากัดปริมาณผลผลิตยางพาราให้สมดุลกับความต้องการในการใช้ ปัจจุบัน
สามารถลดพืน้ท่ีปลูกได้ 1.19 ล้านไร่ สามารถลดผลผลิตได้ 0.27 ล้านตัน ซึ่งจะท าให้ปริมาณ
ผลผลิตยางในตลาดโลกใกลเ้คียงกบัความตอ้งการและท าใหร้าคาไม่ตกต ่ามากนกั โดยเนน้การลด
พืน้ท่ีปลกูยางท่ีไม่เหมาะสมในบางพืน้ท่ี 

5. จัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย ขึน้เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ตาม
พระราชบัญญั ติการยางแห่งประเทศไทย พ .ศ . 2558 ได้มีการยุบรวม 3 หน่วยงาน ก็ คือ 
สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร ส านกังานกองทนุสงเคราะหก์ารท าสวนยาง และองคก์ารสวน
ยาง เขา้ดว้ยกัน มีภารกิจในการจัดท ายุทธศาสตรส์ าหรบัการบริหารจัดการยางของประเทศแบบ
ครบวงจรใหม้ีประสิทธิภาพ 
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6. ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราท่ีส าคัญ ของโลก  ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศมีมาตรการควบคุมอุปทานยางให้
อนาคตมีปริมาณการผลิตยางพาราของแต่ละประเทศในปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ความต้องการของตลาดโลก ในกรณีสถานการณ์ยางพาราตกต ่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
มาตรการในการควบคมุปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศสมาชิก เน่ืองจากประเทศไทยมี
ปัญหายางพารามากท่ีสดุจึงตอ้งสรา้งความรว่มมือในพฒันา (ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา, 2560) 

2. วัสดสุิ่งทอและกระบวนการผลิต 
2.1 วสัดส่ิุงทอจากเสน้ใยธรรมชาติ 

2.1.1 เสน้ใยไหม  
เส้นใยไหมเป็นผลผลิตท่ีได้มาจากรังไหม (Silk cocoon) ของหนอนท่ีผ่านการ

ลอกคราบมาแลว้ประมาณ 4 ครัง้ ก่อนจะกลายเป็นขั้นท่ีสมบรูณ์และเร่ิมสรา้งเสน้ใยรอบตัวเอง 
ตวัหนอนมีต่อมผลิตเสน้ใยโปรตีน 2 ต่อมโดยเสน้ใยจะออกมาจากรูใกลป้ากของตวัหนอน เรียกว่า 
Spinneret เส้นใยทั้งสองเส้นจะถูกเชื่อมติดกันด้วยสารคลา้ยกาว (Silk gum) และเส้นใยจะพัน
รอบตวัหนอนจนเป็นรงัไหม จากนั้นจึงน ารงัไหมไปตม้ใหแ้มลงตายและสาวรงัไหมออกมา เสน้ใย
ไหมประกอบด้วยเส้นใยโปรตีนเรียกว่า Fibroin ติดกัน 2 เสน้และสารคล้ายกาวเรียกว่า Sericin 
เสน้ใยไหมมีความเรียบตรงและมีภาคตดัขวางคลา้ยรูปสามเหล่ียม การดึงเสน้ใยออกจากรงัไหม
เรียกว่าการสาวไหม (Reeling) เสน้ไหมเสน้เดียวมีความบางมาก ดงันั้นในการใชง้าน จะรวมเสน้
ไหมประมาณ 3 - 10 เสน้เขา้ดว้ยกนั จากนัน้จะน าไปผ่านกระบวนการบิดรวมเสน้ไหมอีกครัง้ เพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงใหก้บัเสน้ดา้ยท่ีใชใ้นการทอเป็นผา้ ผา้ไหมมีคณุสมบติัท่ีมีความเงางาม สามารถ
ตดัเสือ้ผา้ไดส้วยท าใหม้ีราคาแพง (ธัญลกัษณ ์จงมี, 2553) 

 

ภาพประกอบ 13 ผา้ไหม 
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ท่ีมา : http://www.surinthaisilk.com/_Product_htm/C_smooth.htm 

2.1.2 เสน้ใยฝา้ย 
โครงสรา้งของเสน้ใยฝา้ยมีความซับซอ้น ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต เสน้ใย

ฝา้ยจะเร่ิมจากการสรา้งผนงัชัน้นอก (Primary wall) จากนัน้มีการพฒันาโครงสรา้ง ภายในใหห้นา
ขึน้เป็นผนังชั้นท่ี 2 (Secondary wall) โดยส่วนใหญ่เป็นเซลลูโลส ผนังชั้นนอกของเส้นใยฝ้าย
ประกอบดว้ยเสน้ใยเซลลูโลสท่ีเคลือบดว้ยผนังชัน้นอกสดุประกอบดว้ยเพคติน โปรตีน แร่ธาตุและ
ไขมัน ผนังชัน้ท่ี 2 เป็นชั้นท่ีสมบูรณข์องเสน้ใยฝ้ายประกอบดว้ยเสน้ใยเซลลโูลสเล็กๆ (Fibrils) ใน
แต่ละเส้นเซลลูโลสเล็กๆ นีย้ังประกอบด้วยเส้นใยระดับไมโคร (Micro fibrils) มัดรวมตัวกันอยู่
มากมาย ดังนั้นโครงสรา้งเหล่านีม้ีผลในการท่ีเสน้ใยฝ้ายจะดูดซับน า้ สียอ้ม หรือท าปฏิกิริยากับ
สารเคมีขึน้อยู่กับระดับการเข้าถึงของสสารว่าอยู่ผิวชั้นนอก ผิวชั้นในหรือในระดับไมโคร เสน้ใย
ฝา้ยจะมีลักษณะคลา้ยริบบิน้แบน กวา้งประมาณ 12 - 20 ไมโครเมตรและบิดเป็นเกลียว หลงัจาก
การเก็บเกี่ยวฝ้ายและผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเส้นใยจึงสามารถน ามาทอเป็นผ้า ผ้าฝ้ายมี
คณุสมบัติท่ีดีและมีราคาถูก มีความทนทาน เรียบเงา ดูดซับน า้ไดดี้ สามารถใชไ้ดน้าน ยอ้มสีติด
ไดดี้ ยากต่อการติดไฟสามารถท่ีจะผสมกับกระบวนการในทางเคมีไดผ้า้ท่ีมีคุณสมบัติตามความ
ตอ้งการ (ธัญลกัษณ ์จงมี, 2553) 

 

ภาพประกอบ 14 ผา้ฝา้ย 

ท่ีมา : http://www.ok-bag.com/2018/06/15/ลกัษณะผา้ดิบ/ 

2.1.3 เสน้ใยลินิน 
ลินินเป็นเสน้ใยท่ีไดจ้ากล าตน้ของ Flax นบัไดว้่าเป็นเสน้ใยท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ีมนษุย์

รูจ้ัก ใช ้คาดว่าเป็นเวลากว่า 4,500 ปีมาแลว้จากการใชพ้นัมัมมี่ เสน้ใยลินินในธรรมชาติเกาะติด
แน่นด้วยสารท่ีคล้ายเรซิน หรือกาวจับกันตลอด ดังนั้นต้องก าจัดสารเหล่านี้ออกก่อน  ซึ่ง
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ประกอบดว้ยสารประกอบจ าพวกเปคติน ไขและยาง วิธีการในการก าจัดหรือแยกเสน้ใยให ้เป็น
อิสระจากกนัเป็นวิธีท่ีเรียกว่า Reting (การแช่ใหเ้ป่ือยในน า้โดยอาศยัแบคทีเรีย) ซึ่งมีหลายรูปแบบ
ด้วยกัน เช่น ทิ้งไว้ในกลางแจ้งโดยอาศัยน ้าค้าง ทิ้งแช่ไว้ในน ้าคลอง หรือในอ่างน ้าท่ีสรา้ง
โดยเฉพาะ สามารถควบคมุระดบัอณุหภมูิและปริมาณแบคทีเรียได ้จากนัน้จึงไดเ้สน้ใยส าหรบัการ
น าไปทอเป็นผืน ซึ่งผา้ลินินเป็รนผา้ท่ีระบายอากาศไดดี้ ดซูับเหงื่อไดดี้ แต่สามารถยับไดง้่าย (จารุ
วรรณ อมัพฤกษ์, 2555) 

 

ภาพประกอบ 15 ผา้ลินิน 

ท่ีมา : https://th.aliexpress.com/item/32732165748.html 

2.1.4 เสน้ใยป่าน 
เสน้ใยป่านมาจากส่วนใบของตน้ไมส่้วนใบของตน้ป่าน ซึ่งองคป์ระกอบหลักทาง

เคมี คือ เซลลูโลส (Cellulose), เฮมิเซลลูโลส (Hemi-cellulose), ลิกนิน (Lignin), เพนโทซาน 
(Pentosan) และแวกซ ์(Waxes) ซึ่งคณุภาพของเสน้ใยทีไดจ้ะขึน้อยู่กบัสภาวะแวดลอ้มของเสน้ใย
ป่าน เช่นแหล่งเพาะปลูก,ปริมาณน า้และอาหารทีพืชไดร้บัและอายุของพืช เป็นตน้ หลังจากการ
เก็บเกี่ยวใบป่านผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตรจ์นเหลือเป็นเสน้ใยป่าน จึงสามารถน ามาแปร
รูปเป็นผืนผา้หรือเชือกป่าน ผ้าป่านมีความทนทานต่อการซักรีด มีความเงา สามารถแห้งได้เร็ว 
(ปราณี ชมุส าโรง, 2556) 
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ภาพประกอบ 16 ผา้ป่าน 

ท่ีมา : https://thailandshopy.com/ 

2.1.5 เสน้ใยกญัชง 
กัญ ชง หรือ  เฮมพ์  (Hemp) เป็นพื ช ท่ี จัดอยู่ ในตระกูล เดียวกับ  กัญ ชา 

(Marijuana) แต่มีสารออกฤทธิ์กระตุน้ประสาท หรือ สารเสพติด (Tetrahydrocannabinol: THC) 
นอ้ยมาก ในช่อดอกกญัชามีค่า THC ประมาณ 1-10 เปอรเ์ซ็นต ์แต่ในกญัชงมีค่า THC ประมาณ 
0.3 เปอรเ์ซ็นต์ ในประเทศไทยกัญชงก็ยังถูกจัดเป็นพืชสารเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 ตาม
พระราชบญัญัติ ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 จึงปลกูอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะในพื ้นท่ีควบคุมเท่านั้น 
ดว้ยประโยชนจ์ากเสน้ใยกัญชงท่ีเหนียวนุ่ม แข็งแรงกว่าผา้ฝ้าย ให้ความอบอุ่นกว่าลินิน ดูดซับ
ความชืน้ไดดี้กว่าไนล่อน ป้องกนัรงัสียูวีไดร้อ้ยเปอรเ์ซ็นต ์แถมเนือ้ผา้ยังมีเสน่ห ์สวยงามแปลกตา 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กัญชงจึงถูกน ามาแปรรูป ท าเป็นเครื่องนุ่งห่มมาเน่ินนาน ยิ่งในประเทศ
ญ่ีปุ่ นดว้ยแลว้ ชาวญ่ีปุ่ นถือว่าใยกญัชงเป็นเสน้ใยมงคล เฉกเช่นเดียวกบัชาวมง้ ชาวญ่ีปุ่ นจึงนิยม
น ามาตดักิโมโน (กลัยาณมิตร นรรตันพ์ทุธิ, 2562) 

 

ภาพประกอบ 17 ผา้ใยกญัชง 

ท่ีมา : https://www.indiamart.com/proddetail/hemp-fabric-20745901697.html 
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จากขอ้มูลของเสน้ใยและผา้ใยธรรมชาติสามารถบ่งบอกถึงขอ้ดีและขอ้เสียของ
ของเสน้ใยธรรมชาติไดว้่า เสน้ใยธรรมชาติเป็นทรพัยากรท่ีไม่หมดสิน้ เน่ืองจากลว้นเป็นพืชท่ีมีการ
ปลูกเป็นจ านวนมาก ซึ่งพืชแต่ละชนิดท่ีน ามาผลิตเป็นเสน้ใยยังช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้มได้อีก
เช่นกัน คณุสมบัติของเสน้ใยธรรมชาตินัน้มีขอ้ดีมากมาย คือ มีน า้หนกัเบา ไม่เป็นพิษ สามารถกัน
ความรอ้นไดดี้และสามารถย่อยสลายไดโ้ดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม แต่ผา้ใยธรรมชาติบางชนิดต่าง
มีขอ้เสียเช่นกัน คือ มีคณุภาพท่ีไม่คงท่ี ราคาท่ีไม่คงท่ี มีคุณสมบัติดูดความชืน้ส่งผลใหเ้กิดเชือ้รา
และมีขอ้จ ากดัในการน ากลับมาใชใ้หม่ ซึ่งคณุสมบัติหลายๆอย่างสามารถถกูทดแทนไดด้ว้ยผา้ใย
สงัเคราะห ์(กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม, 2548) 

2.2 กระบวนการผลิต 
2.2.1 กระบวนการผลิตเสน้ใย  

การผลิตเสน้ใยมีหลากหลายวิธี โดยประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ ดงันี ้
- กระบวนการป่ันแบบหลอมเหลว (Melt spinning process) 
- กระบวนการป่ันแบบแหง้ (Dry spinning process) 
- กระบวนการป่ันแบบเปียก (Wet spinning process) 
- กระบวนการท าเสน้ใยจากฟิลม์ (Film-to-fiber process) 
- กระบวนการป่ันแบบใชส้ารแขวนลอย (Suspension spinning process) 

2.2.2 กระบวนการผลิตผืนผา้ 
ผืนผา้เกิดจากการน าเสน้ใยมาผ่านกระบวนการทอ (Woven) การถัก (Knitted) 

หรือเป็นผา้ไม่ทอ (Nonwoven) ซึ่งเป็นกระบวนการสรา้งผืนผา้ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั ดงันี ้
2.2.2.1 ผา้ทอ (Woven fabrics) 

ผ้าทอเป็นผ้าท่ีเกิดจากกระบวนการทอโดยใช้เครื่องทอ โดยมีเส้นยืน 
(Warp yarn) และเส้นพุ่ ง (Welf yarn) ท่ีทอขัดในแนวตั้งฉากกันและจุดท่ี เส้นทั้งสองสอด
ประสานกัน จะเป็นจุดท่ีเสน้ดา้ยเปล่ียนต าแหน่งจากดา้นหน่ึงของผา้ไปยังดา้นตรงขา้ม การทอใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาจากการทอด้วยมือ ไปเป็นการใช้เครื่องจักรในการทอ โดยใช้เทคนิคหลาย
รูปแบบแตกต่างกนั  
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ภาพประกอบ 18 ผา้ทอ (Woven fabrics) 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

2.2.2.2 ผา้ถกั (Knitted fabrics) 
เป็นผ้าท่ีเกิดจากการใชเ้ข็มถักเพื่อให้เกิดเป็นห่วงของด้ายท่ีมีการสอด

ขดักัน การถกัผา้เป็นเทคโนโลยีท่ีมนุษยรู์จ้ักมานาน เน่ืองจากสามารถใชเ้ข็ม 1 ดา้ม ก็สามารถถัก
ด้วยมือได้ หลักในการถักผ้าเกิดจากการใช้เส้นด้ายเพียงชุดเดียวแล้วใช้เข็มเกี่ยวให้ห่วงคล้อง
ต่อเน่ืองกันไปเรื่อยๆ ผ้าท่ีไดจ้ะมีการดึงยืดได้ทุกทิศทาง แมเ้ส้นด้ายท่ีใชจ้ะไม่มีความยืดหยุ่นก็
ตาม ลักษณะของผา้จะมีความโปรง่อากาศ ผ่านได้ดี สามารถดูดความชืน้ไดดี้ มีน า้หนักเบา ทน
ต่อการยับ แต่อาจมีการหดตัวสงู ขอ้เสียของผา้ถัก คือ หากผา้มีการขาดท่ีผา้จะมีการขาดต่อเน่ือง
เป็นวงกวา้ง การถักผ้ามีขอ้ดีคือ สามารถเปล่ียนรูปแบบการถักไดต้ลอดเวลาในเครื่องถักเครื่อง
เดียวกนั โครงสรา้งของ ผา้ประกอบดว้ย 2 แนว คือแนวท่ีห่วงถกัวิ่งไปตามแนวยาวเรียกว่า ห่วงถัก
หรือเวล (Wale) ซึ่งเปรียบไดก้บัเสน้ดา้ยยืนในผา้ทอ อีกแนวคือจ านวนแถวของห่วงถักท่ีเพิ่มขึน้ไป
เร่ือยๆ เรียกว่าแถวถกูหรือคอรส์ (Course) 

 

ภาพประกอบ 19 ผา้ถกั (Knitted fabrics) 

ท่ีมา : https://www.123rf.com/ 
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2.2.2.3 ผา้ไม่ทอ (Nonwoven fabrics) 
เป็นผืนผ้าท่ีเกิดจากการน าเส้นใยมาผลิตโดยไม่ต้องผ่านการท า เป็น

เสน้ด้ายก่อน ท าใหล้ดขั้นตอนของการท าเป็นเสน้ดา้ยแต่ดัง้เดิม เกิดจากการน าใยขนสัตวม์าอัด
ดว้ยความดันและความรอ้นใหก้ลายเป็นแผ่นขนสัตว ์ผา้ไม่ทอไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีแตกต่าง
ไปจากเดิม เร่ิมตน้ดว้ยการเลือกเสน้ใยให้เหมาะสมแล้วน ามาท าให้เป็นแผ่นเสน้ใยบางๆ น ามา
เรียงซอ้นเป็นแผ่นใหม้ีความหนาตามตอ้งการ จากนัน้ท าแผ่นเสน้ใยใหม้ีความแข็งแรง (Bonding) 
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

- กระบวนการเชิงกล (Mechanical bonding) ความแข็งแรงของผืน
ผา้เกิดจากการสานกนัไปมาของเสน้ใย มีการยึดกนัดว้ยการพนักนัไปมา (Mechanical 
entanglenment) วธีิการท่ีนิยมคือการใชร้ะบบใชเ้ข็มปรุ (Needle punching) จะไดผื้นผา้ท่ีมี
ลกัษณะทนแรงดึง ระบบท่ีใชน้ า้หรือลมแทนเข็ม (Spunlace) จะไดผื้นผา้ท่ีท่ีดีกว่าแบบแรก และ
ระบบการปัก (Stitch bonding) โดยการใชห่้วงถกัปักลงไปท าใหเ้สน้ใยเกิดการยึดตวั 

- กระบวนการทางสารเคมี (Chemical bonding) ส่วนมากเกิด จาก
การใชเ้รซินหรือสารเคมีในการท าใหเ้กิดการยึดกันระหว่างเสน้ใย โดยการใชค้วามรอ้นช่วยใหเ้กิด
การหลอมตวั สารท่ีใชย้ึดเหน่ียว (Binding) แบ่งออกเป็น ประเภทของเหลว เสน้ใยชนิดเทอรโ์ม
พลาสติก หรือเทอรโ์มพลาสติกชนิดผง โดยใชว้ิธีการน าแผ่นเสน้ใย ลงไปชบุในน า้ยาโดยตรง หรือ
ใชก้ารพ่นใหส้ารเคมีกระจายใหท้ั่วทัง้แผ่น สมบติัของสารเคมีท่ีใชเ้ป็นสารยึดเหน่ียวตอ้งมี
ความสามารถในการเสริมใหเ้กิดความแข็งแรง มีการยืดหยุ่น ทนต่อการซกั ทนต่อสารเคมี และมี
สีสนัสวยงาม (เข็มชยั เหมะจนัทร, 2549) 

 

ภาพประกอบ 20 ผา้ไม่ทอ (Nonwoven fabrics) 

ท่ีมา : https://www.thaitextile.org/th/insign/detail.942.2.0.html 
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3. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ์
3.1 หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์

การออกแบบ คือ การใชค้วามคิดในการเลือกใชว้ัสดุ เพื่อสรา้งสรรคง์านศิลปะให้มี
หนา้ท่ีใชส้อยตามความตอ้งการ ทัง้ในดา้นอัตถะประโยชนแ์ละความงามในรูปร่างลกัษณะตลอด
ทัง้รูปทรง ในทางศิลปะใหค้ าจ ากดัความการออกแบบไวว้่าเป็นการรวมมูลฐานของศิลปะทัง้หลาย
เขา้ดว้ยกนั ดว้ยการเลือกหรือการจดั ไม่ว่าจะจดัดว้ยวสัดชุนิดไหน ผูอ้อกแบบจะตอ้งน าเอาส่ิงนั้น
ไปใช ้คือ เสน้ รูปรา่ง รูปทรง สี ช่องว่างและความงามของพืน้ผิว (ท านอง จนัทิมา, 2532)  

ท านอง จันทิมา กล่าวว่า หลักการออกแบบท่ีดีนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ในการยึดถือ
ปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบันกัออกแบบ ดงันี ้

1. หน้าท่ีของการน าไปใช้ (Function) เป็นส่ิงท่ีนักออกแบบจะต้องค านึงถึง 
เพราะของแต่ละชิน้มีหนา้ท่ีในการใชส้อยไม่เหมือนกนั การออกแบบจะตอ้งเหมาะสมและถกูตอ้ง 

2. การประหยัด (Economy) การประหยัดวัสดุและเงินทองท่ีจะน ามาลงทุน 
นอกจากแบบท่ีสรา้งสรรคอ์อกมาแลว้มีราคาท่ีไม่แพง 

3. ความอดทด (Durability) ในการออกแบบแต่ละชิน้ควรค านึงถึงความทนทาน
ในการใชง้านเหมาะสมกบัการใชส้อย 

4. วสัดุ (Material) การเลือกวสัดตุ่างๆมาใชง้านควรใชว้สัดท่ีุมีคณุภาพ ซึ่งส่งผล
ต่อชิน้งานใหม้ีความทนทานในการใชส้อยและเหมาะสม 

5. โครงสรา้ง (Construction) การออกแบบจะตอ้งศึกษาโครงสรา้งหรือวัสดใุหดี้
เสียก่อนการน ามาออกแบบ 

6. ความงาม (Beauty) ความงามคือความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป การ
ออกแบบส่ิงต่างๆจึงจะเหมาะสมและสวยงาม ในดา้นการออกแบบนัน้ความงามถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญ
ท่ีสดุ 

7. ลกัษณะเด่น (Personality) ในการออกแบบชิน้งานแต่ละชิน้จะตอ้งมีจดุดีของ
แต่ละชิน้ออกมาใหเ้ห็นเด่นชดั  

การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) เป็นการออกแบบเพื่อการผลิตผลิตภณัฑ์
ชนิดต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภทการใชง้าน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์นัก
ออกแบบค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะทางด้าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑม์ีหลักการออกแบบผลิตภัณฑน์ักออกแบบตอ้ง
พิจารณาดา้นต่างๆ ดงันี ้ 
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- หนา้ท่ีใชส้อย (function) 
- ความปลอดภยั (safety) 
- ความแข็งแรงทนทาน (durability 
- ความประหยดั (economic) 
- วสัด ุ(material) 
- โครงสรา้ง (construction) 
- ความสะดวกสบายในการใช ้(ergonomic) 
- ความสวยงาม (aesthetic) 
- มีลกัษณะเฉพาะ (personality) 
- กรรมวิธีการผลิต (production) 
- การซ่อมบ ารุงรกัษา (ease of maintenance) 
- การขนส่ง (transportation) (อดุมศกัด์ิ สาริบุตร, 2549) 

จากการศึกษาข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถสรุปได้ว่า การออกแบบ
ผลิตภัณฑคื์อการออกแบบท่ีค านึงถึงประโยชนใ์นการใชส้อย วัสดุ โครงสรา้ง การผลิตและความ
สวยงามของผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั โดยใชห้ลกัการออกแบบเพื่อสรา้งสรรคช์ิน้งาน  

3.2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
3.2.1 ความหมายของผลิตภณัฑแ์ฟชั่น 

แฟชั่น หมายถึง การแต่งกายท่ีดี รูจ้ักเลือกเสือ้ผา้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง ส่งเสริม
ให้รูปร่างดูสมดุล แสดงออกถึงบุคลิกภาพของตน แต่งตัวเหมาะสมกับกาลเทศะและดูทันสมัยมี
แบบฉบับของตนเอง โกโก ชาเนล กล่าวว่า แฟชั่นกบัสไตลไ์ม่เหมือนกัน สไตล ์คือ เอกลกัษณข์อง
แต่ละคนท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีลา้สมัย แต่แฟชั่นคือส่ิงท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและลา้สมัย
ไดง้่าย แฟชั่นไม่ได้หมายถึงแต่เสือ้ผ้าหรือทรงผมเท่านั้น แต่เป็นการรวมถึงทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
นบัตัง้แต่เครื่องส าอาง รองเทา้ กระเป๋าถือ เครื่องประดบั ตลอดจนบุคลิกท่าทางท่ีมีการดดัแปลงให้
เหมาะสมกบัความงามของแต่ละบุคคล (อจัฉรา สโรบล, 2551) 

แฟชั่น หมายถึง การวางรูป, การท าแบบ, รูปแบบ, ส่ิงท่ีก าลงันิยมกนั, ความนิยม
ของคน, สมยันิยมและความหรูหรา 

แฟชั่น หมายถึง รูปแบบของเสือ้ผา้หรือส่ิงอื่นๆ ท่ีประชาชนส่วนใหญ่นิยมชมชอบ
ในช่วงเวลาหน่ึงหรือแนวทางในการท าบางส่ิงบางอย่าง (จารุพรรณ ทรพัยป์รุง, 2543) 
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แฟชั่น หมายถึง ความมีเสน่หแ์ละทัศนคติ, พืน้ผิวและลวดลาย, ความเซ็กซี่และ
ความเหมาะสม, ความหรูหราและความแปลก นอกเหนือส่ิงอื่นใดคือวิธีการแสดงออกความเป็น
ตวัตนของทัง้นกัออกแบบและผูส้วมใส่ (The Metropolitan Museum of Art, 2014) 

แฟชั่น หมายถึง เครื่องแต่งกายสมัยใหม่หรือโมเดิรน์คอสตูมท่ียอมรบักันว่ามี
วิวัฒนาการมาจากศูนยร์วมแฟชั่นท่ีปารีส ประเทศฝรั่งเศส ส่งผลให้ภูมิภาคต่างๆได้รบัอิทธิพล
ขยายไปทั่วทุกมุมโลก จนเกิดเป็นวัฒนธรรมทางสังคมใหม่ของพืน้ท่ีนั้นๆ หมุนเวียนไดร้บัอิทธิพล
ของกนัและกนั จนกระทั่งแฟชั่นเครื่องแต่งกายในยุคใหม่กลายเป็นวัฒนธรรมท่ีถูกผสมรวมกันไป
ทั่วโลกสามารถเรียกว่าโมเดินแฟชั่นหลากหลายยุคสมัย ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามรสนิยมและ
การตลาดเสมอ (รวิเทพ มสิุกะปาน, ม.ป.ป.) 

จากความหมายของแฟชั่นทั้งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แฟชั่น 
หมายถึง ส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย การแต่งตัว มุมมอง ทัศนคติท่ีเป็นท่ีนิยมใน
ปัจจบุันหรือช่วงเวลาหน่ึง ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย การตลาดและรสนิยมของผูบ้ริโภค
อยู่ตลอด ซึ่งสามารถวนเวียนกลบัมาในยคุอื่นในอนาคตไดอ้ีกเช่นกัน สามารถกล่าวไดว้่าการสรา้ง
ผลิตภัณฑเ์พื่อตอบโจทยแ์ฟชั่น (ผลิตภณัฑแ์ฟชั่น) คือ สินคา้ท่ีขึน้อยู่กบัส่ิงต่างๆท่ีนิยมในปัจจุบัน
หรือช่วงเวลาหน่ึงซึ่งตอบโจทยต่์อส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการ สามารถเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย และ
รสนิยมของผูบ้ริโภคในแต่ละสมยั 

3.2.2 ความหมายของผลิตภณัฑไ์ลฟ์สไตล ์
วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล ์(Lifestyle) หมายถึง หมายถึง การด าเนินชีวิตความเป็นอยู่

ตามความ ต้องการและความสนใจของบุคคลนั้นๆ การใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกันขึน้อยู่กับสังคม 
วฒันธรรม และ สภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลไดถ้กูปลกูฝังค่านิยมและเติบโตมา (กัญญณ์ัชชา เพ็ชรส์ขุ, 
2561) รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีบ่งบอกถึงทัศนคติ ค่านิยม และมุมมอง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
ตามแต่บุคคล เช่น การเล่นกีฬา การเดินป่า การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การเท่ียวกลางคืน การอ่าน
หนังสือ เป็นตน้ สามารถกล่าวไดว้่าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล ์คือ สินคา้ท่ีตอบโจทยใ์นแต่ละรูปแบบ
การใชช้ีวิตและการเป็นอยู่ของผูบ้ริโภค 

สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการคา้ยคุใหม่ (NEA) แบ่งประเภทกลุ่มสินคา้ไลฟ์สไตล์
ของไทยออกเป็น 5 ประเภท ประกอบดว้ย 

3.2.2.1 กลุ่มสินคา้ของขวญั ของฝากและของท่ีระลึก 
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กลุ่มสินค้าของขวัญ ของฝากและของท่ีระลึกไทยท่ีมีการบริโภคอย่าง
ต่อเน่ืองอยู่ในกลุ่มอาหาร เน่ืองจากอัตลักษณ์ในดา้นรสชาติ ความคิดสรา้งสรรค์ การออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑ ์

3.2.2.2 กลุ่มสินคา้เฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่งบา้น 
สินค้าเฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่งบ้านท่ีได้รับความนิยมจะอยู่ในกลุ่ม

เครื่องประดับตกแต่งบา้นท่ีมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผลิตภัณฑท่ี์ท าจากไมแ้กะสลัก เน่ืองดว้ย
ความมีเอกลกัษณ ์ฝีมือท่ีเลียนแบบไดย้าก นอกจากนีสิ้นคา้ประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม
ยงัไดร้บัความนิยมเช่นกนั 

3.2.2.3 กลุ่มสินคา้ของเล่น 
สินคา้ของเล่นไทยส่วนใหญ่จะเนน้ของเล่นเพื่อการศึกษาและเสริมทกัษะ 

(Educational Toys) ซึ่งเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค ประกอบกบัการออกแบบท่ีสรา้งสรรคแ์ละ
ทันสมัย ส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะท าให้สินค้าในกลุ่มของเล่นเติบโตได้ดียิ่งขึน้คือการชูนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัเพื่อเพิ่มฐานผูบ้ริโภคมากขึน้ 

3.2.2.4 กลุ่มสินคา้เครื่องหนงัและเครื่องนุ่งห่ม 
กลุ่มสินคา้เครื่องหนังและเครื่องนุ่งห่มเป็นสินคา้ท่ีใช้ฝีมือและทักษะสูง 

มุ่งเนน้การออกแบบท่ีมีมาตรฐาน รวมถึงสินคา้ของไทยไดร้บัการยอมรบัดา้นคณุภาพและฝีมือการ
ตดัเย็บท่ีประณีต มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการพัฒนางานออกแบบสินคา้ใหต้รงกับความตอ้งการ
ของแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค 

3.2.2.5 กลุ่มสินคา้อญัมณีและเครื่องประดบั 
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมสูงสุดมา

อย่างต่อเน่ืองจากผูบ้ริโภค จดุแข็งของไทยในการส่งออก คือ ตามเทรนดใ์นตลาดโลก ประกอบกับ
ช่างไทยมีทกัษะและฝีมือประณีตในสรา้งสรรคเ์ครื่องประดับ รวมถึงอญัมณีทอ้งถิ่นท่ีสรา้งจุดขาย 
และเป็นท่ีจดจ าอตัลกัษณใ์นดา้นการสรา้งเร่ืองราวของชิน้งาน (นนัทพงษ ์จิระเลิศพงษ,์ 2562) 

3.2.3 ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์(Fashion lifestyle) เกิดจากการน าค าว่าแฟชั่นและค าว่าไลฟ์

สไตลม์ารวมกัน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงความหมายของผลิตภัณฑ์แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์
สไตลส์ามารถอธิบายได้ว่า ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล ์หมายถึง รูปแบบของสินค้าท่ีขึน้อยู่กับ
ความนิยมในปัจจุบันหรือช่วงเวลาหน่ึง ซึ่งตอบโจทยต่์อรูปแบบการใชช้ีวิตของผูบ้ริโภคและส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ สามารถเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย และรูปแบบการใชช้ีวิตของผูบ้ริโภคในแต่ละ
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สมยั เช่น รูปแบบเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายของแบรนด ์TAKTAI (ทกัทาย) ท่ีน าเสน้ใยธรรมชาติ 100% 
มาแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น จากแนวคิดการสรา้งผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่
กระบวนการและขั้นตอนการผลิต เพื่อช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรรมและเพื่อตอบโจทย์ผูบ้ริโภคท่ี
บริโภคสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.3 การออกแบบกระเป๋า 
3.3.1 ประเภทของกระเป๋า 

กระเป๋าในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ การออกแบบท่ีพัฒนาจากอดีตท าให้มี
รายละเอียดของการออกแบบและรูปแบบกระเป๋ามากขึน้ เช่น ผา้ซบัใน อะไหล่ตกแต่งกระเป๋าหรือ
เครื่องตกแต่งกระเป๋าต่างๆ โดยสามารถแบ่งแยกประเภทของกระเป๋าได ้2 หลกัการ คือ 

1. แบ่งแยกตามวตัถปุระสงคข์องการใชง้าน 
1.1 กระเป๋าเล็ก สามารถแบ่งประเภทไดด้งันี ้

1.1.1 กระเป๋าใส่ธนบตัร โดยบุคคลทั่วไปจะมีการพกติดตวัอย่างนอ้ย 
1 ชิน้เป็นของ การเลือกซือ้กระเป๋าใส่ธนบตัรขึน้อยู่กบัความพอใจและลกัษณะนิสยัส่วนตวั ปัจจยัท่ี
เป็นองคป์ระกอบหลกั คือ ขนาดช่องใส่ธนบตัร, ช่องใส่เหรียญ, ชอ่งใส่การด์, ชอ่งใส่บตัรประชาชน 
ใบขบัขี่ หรือรูปถ่าย  

1.1.2 กระเป๋าใส่พวงกุญแจ กระเป๋าประเภทนีม้อีะไหล่ช่วยในการ
เก็บกุญแจไวด้ว้ยกนัเป็นห่วงรวม หรือ ห่วงแยกขนาด 

1.1.3 กระเป๋าใส่เหรียญ มีการออกแบบกระเป๋าใส่เหรียญ
หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้รูปแบบท่ีเป็นกระเป๋าซิปรูด กระเป๋าแบบมีฝา
ติดกระดมุ เป็นตน้ 

1.1.4 กระเป๋าใส่นามบตัร กระเป๋าประเภทนีอ้อกแบบมาเพื่อใช้
ประโยชนส์ าหรบัผูซ้ือ้ท่ีมีบตัรเครดิตการด์จ านวนมาก หรือ ตอ้งใชน้ามบตัรจ านวนมากในการ
ติดต่อธุรกิจ 

1.1.5 กระเป๋าอื่นๆ เช่น กระเป๋าใส่พาสปอรต์ กระเป๋าใส่สมดุเช็ค 
กระเป๋าใส่ของเบ็ดเตล็ด เป็นตน้ 

1.2 กระเป๋าสะพาย เป็นกระเป๋าท่ีใชบ้รรจุส่ิงของในชีวิตประจ าวัน การ
เลือกซือ้กระเป๋าสะพายขึน้อยู่กบัปัจจยั 4 ประการ ดงันี ้
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 1.2.1 ประโยชนใ์ชส้อย ซึ่งขึน้อยู่กบัความความจ าเป็นและ
ปริมาณของท่ีจะใชบ้รรจ ุและความนิยมในกระเป๋าแต่ละประเภท เช่น บางคนนิยมใชก้ระเป๋าท่ีมี
ซิปเพราะสะดวกในการใชง้านและปลอดภยั 

1.2.2 แฟชั่นตามสมยันิยม กระเป๋าไดก้ลายเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึง
ในการบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ดงันัน้แฟชั่นจึงไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงในการเลือกซือ้กระเป๋า 

1.2.3 วสัดท่ีุใชใ้นการท ากระเป๋าและฝีมือในการตดัเย็บ วสัดท่ีุน ามา
ตดัเย็บกระเป๋ามีความส าคญัต่อการเลือกซือ้กระเป๋าอนัเน่ืองมาจากคณุภาพของวสัด ุเช่น ความ
คงทนของกระเป๋าระหว่างการใชห้นงัแทแ้ละหนังเทียม 

1.2.4 สีสนัของกระเป๋า สีมีผลต่อการเลือกซือ้กระเป๋าเน่ืองจากเทรนด์
แฟชั่นเป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเลือกสีของกระเป๋า เพราะเทรนดแ์ฟชั่นมีการปรบัเปลี่ยนอยู่ตลอด
ท าใหผู้บ้ริโภคเลือกซือ้ตามความตอ้งการในการตามเทรนด ์หรือ การเลือกซือ้กระเป๋าสีต่างๆ 
เพื่อใหเ้ขา้กบัรองเทา้และเสือ้ผา้ 

1.3 กระเป๋าเดินทาง การเลือกใชช้นิดของกระเป๋าขึน้อยู่กบั 
 1.3.1 ระยะเวลาของการเดินทาง ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดและ

ปริมาณของสมัภาระท่ีตอ้งน าไป 
1.3.2 ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง เน่ืองจากการเดินทางแต่ละ

แบบมีขีดจ ากดัท่ีแตกต่างกนั 
1.3.3 ส่ิงของท่ีใชบ้รรจ ุเน่ืองจากกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าท่ีตอ้ง

บรรจส่ิุงของหลากหลายรูปแบบ โดยมีการออกแบบกระเป๋าเดินทางท่ีมีช่องเก็บของตามชนิดของ
ส่ิงของ ท าใหเ้ห็นว่าการค านึงถึงส่ิงของท่ีตอ้งพกพาเป็นปัจจยัส าคญัเช่นกนั  

1.4 กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเอกสารเป็นส่ิงจ าเป็นควบคู่กบัการท างานใน
ปัจจบุันโดยเฉพาะนักธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการออกแบบกระเป๋าเอกสารในรูปแบบต่างกนั เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการพกพาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่างๆ นอกจากนีก้ระเป๋าเอกสารยังเป็นปัจจัยหลักใน
การเสริม บุคลิกใหก้บัผูใ้ชเ้ช่นกนั สามารถแยกกระเป๋าเอกสารออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 1.4.1 กระเป๋าเอกสารทรงแข็ง หรือ กระเป๋าเจมสบ์อนด ์เป็น
กระเป๋าท่ีมีโครงเป็นไมห้รือพลาสติก โดยมีขนาดและโครงสรา้งท่ีหลากหลาย 

1.4.2 กระเป๋าเอกสารทรงน่ิม เป็นกระเป๋าท่ีไม่มีโครงไมห้รือพลาสติก 
โดยออกแบบใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคคื์อใส่เอกสารและอปุกรณ ์ปัจจบุนักระเป๋าประเภทนี้
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ไดร้บัความนิยมอย่างมาก กระเป๋าหนีบจดัอยู่ในกระเป๋าประเภทนีเ้ช่นกนั (ปิยวรรณ แสงฤทธ, 
2555)  

2. แบ่งตามรูปแบบของกระเป๋า 
2.1 Clutch bag โดยปกติแล้วเป็นกระเป๋าท่ีไม่มีสายหรือท่ีจับ เป็นกระเป๋า

ขนาดเล็กท่ีออกแบบมาเพื่อใหใ้ชม้ือถือพกพาได ้มักใชใ้นงานราตรีเน่ืองจากใชพ้กพาส่ิงของขนาด
เล็กอย่างโทรศพัท ์บตัรเครดิตหรือเครื่องส าอาง 

 

ภาพประกอบ 21 Clutch bag 

ท่ีมา : https://www.hermes.com/ 

2.2 Doctor bag เดิมทีแลว้กระเป๋าประเภทนีส้รา้งจากหนัง มีหูกระเป๋าแยก
ออกจากกันด้านบนเพื่อใช้เปิดกระเป๋า ในปัจจุบันมีการออกแบบท่ีหลากหลายมากขึน้ ทั้งวัสดุ
กระเป๋าและอะไหล่ท่ีใชเ้ปิดกระเป๋า 

 

ภาพประกอบ 22 Doctor bag 

ท่ีมา : https://eu.louisvuitton.com/ 

2.3 Boston bag เป็นกระเป๋าทรงกระบอก มีซิป ปิดด้านบนและมีหูจับ
กระเป๋า 2 ขา้ง 
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ภาพประกอบ 23 Boston bag 

ท่ีมา : https://www.fendi.com/ 

2.4 Hobo bag เป็นกระเป๋าท่ีมีรูปลักษณ์ท่ีไม่มีการดามทรง มีหูกระเป๋าท่ี
เอาไวเ้กี่ยวกบัไหล่ เดิมทีแลว้กระเป๋าทรง Hobo เป็นกระเป๋า Unisex  

 

ภาพประกอบ 24 Hobo bag 

ท่ีมา : https://www.jimthompson.com/ 

2.5 Shopper bag เป็นรูปแบบของกระเป๋า Tote ท่ีเหมาะส าหรบัการน าไป
ซือ้ของ เหมาะส าหรบัการบรรจุส่ิงของส่วนตัวและน าไปซือ้ของต่างๆ มีทัง้รูปแบบถือดว้ยมือและ
สะพายบนบ่า 
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ภาพประกอบ 25 Shopper bag 

ท่ีมา : https://www.fendi.com/ 

 

 

2.6 Tote bag กระเป๋าประเภทนี้เป็นกระเป๋าทรงใหญ่ ท่ีเปิดทางด้านบน 
สามารถบรรจส่ิุงของไดป้ริมาณมาก มีหจูบักระเป๋า 2 ขา้ง เป็นประเภทกระเป๋าท่ีผูซ้ือ้นิยมบริโภค 

 

ภาพประกอบ 26 Tote bag 

ท่ีมา : https://us.longchamp.com/ 

https://www.fendi.com/
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2.7 Bucket bag ฐานของกระเป๋ามีรูปแบบโคง้มน มีการเปิดปิดกระเป๋าดว้ย
เชือก ชื่อของกระเป๋ามาจากทรงของกระเป๋าท่ีมีลักษณะเหมือนถัง มักมีความสูงมากกว่าความ
กวา้ง 

 

ภาพประกอบ 27 Bucket bag 

ท่ีมา : https://www.prada.com/ 

 
 
2.8 Satchel bag เดิมทีแล้วเป็นกระเป๋าของนักเรียนท่ีใช้พกพาหนังสือ มี

ลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมมีฝากระเป๋าท่ีพองและสายคลอ้งไหล่ท่ียาว 

 

ภาพประกอบ 28 Satchel bag 

ท่ีมา : https://www.cambridgesatchel.com/ 
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2.9 Bum bag or Waist pack เป็นกระเป๋าท่ีมีสวมใส่ท่ีเอว ใช้ส าหรับบรรจุ
ส่ิงของขนาดเล็กหรือส่ิงของส าคัญ กระเป๋าประเภทนีอ้อกแบบมาเพื่อเหมาะส าหรบัการสวมใส่ใน
การท่องเท่ียว จ๊อกกิง้หรือการเดินป่า 

 

 

ภาพประกอบ 29 Bum bag 

ท่ีมา : https://uk.burberry.com/ 

2.10 Handheld handbag เป็นกระเป๋าขนาดใหญ่ท่ีออกแบบส าหรบัผูห้ญิง
ใชพ้กพาส่ิงของส่ิงของส่วนตัวและส่ิงของส าคัญ เป็นรูปแบบของกระเป๋าท่ีไดร้บัความนิยมอย่าง
มาก 

 

ภาพประกอบ 30 Handheld handbag 

ท่ีมา : https://www.lyst.com/ 



  44 

2.11 Backpack เป็นกระเป๋าทรงใหญ่ใชส้ าหรบับรรจส่ิุงของสะพายดา้นหลัง 
กระเป๋าเป้มีความนิยมเน่ืองจากสามารถสะพายและท ากิจกรรมกลางแจง้ได ้  

 

 

ภาพประกอบ 31 Backpack  

ท่ีมา : https://www.myer.com.au/ 

2.12 Barrel bag เป็นกระเป๋ารูปทรงกระบอกส าหรบับรรจส่ิุงของ ไดร้บัความ
นิยมมากในหมู่นกักีฬา 

 

ภาพประกอบ 32 Barrel bag 

ท่ีมา : https://guide.alibaba.com/ 
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2.13 Bowling bag เป็นกระเป๋าสไตลย์อ้นยคุ เดิมทีเป็นกระเป๋าส าหรบัใส่ลูก
โบลล่ิงและอปุกรณต่์างๆ รูปทรงของกระเป๋าเป็นทรงส่ีเหล่ียมคางหม ูมีหกูระเป๋าส าหรบัจบั 2 ขา้ง 

 

 

ภาพประกอบ 33 Bowling bag 

ท่ีมา : https://leprix.com/ 

2.14 Crossbody bag เป็นรูปแบบกระเป๋าท่ีมีการออกแบบหรูหรา ลักษณะ
การสวมใส่คือสามารถสะพายพาดระหว่างรา่งกายได ้

 

ภาพประกอบ 34 Crossbody bag 

ท่ีมา : https://spy.com/ 

2.15 Laptop bag เป็ น รูปแบบกระเป๋ า ท่ี ออกแบบมาส าหรับการใส่
คอมพิวเตอรพ์กพา โดยสามารถป้องกนัอนัตรายที่จะเกิดกบัคอมพิวเตอรไ์ด ้
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ภาพประกอบ 35 Laptop bag 

ท่ีมา : https://www.currys.ie/ 

2.16 Messenger bag รูปแบบการสวมใส่ของกระเป๋าสามารถคาดตาม
ร่างกาย เดิมทีเป็นกระเป๋าส าหรบัไปรษณียกร ภายหลังได้มีการออกแบบให้สามารถปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้(Fashionary, 2016) 

 

ภาพประกอบ 36 Messenger bag 

ท่ีมา : https://www.gucci.com/ 

3.3.2 วสัด ุอปุกรณแ์ละเครื่องมือในการผลิตกระเป๋า 
1. วสัดใุนการผลิตกระเป๋า 

1.1 วสัดภุายนอก 
 - ผา้หลากหลายชนิดสามารถน ามาผลิตกระเป๋าได ้การเลือกใชผ้า้ในการ

ผลิตกระเป๋าขึน้อยู่กบัคณุสมบติัและความเหมาะสม  
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- หนังสัตว์และหนังเทียมเป็นวัสดุท่ีนิยมน ามาผลิตกระเป๋า เน่ืองจาก
ผิวสัมผัสท่ีเป็นเอกลักษณ์และความคงทนต่อการใชง้านของหนังสัตวแ์ท ้หนังท่ีนิยมมากท่ีสุดใน
การผลิตกระเป๋าคือหนงัววั 

- วัสดุอื่นๆ มีหลากหลายวัสดุทีสามารถน ามาผลิตกระเป๋าได้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการตดัเย็บหรือการท าแพทเทิรน์ เช่น โลหะ, ลกูปัด, เชือก เป็นตน้ 

1.2 วสัดภุายใน 
 - โครงกระเป๋า กระเป๋าบางชนิดมีความจ าเป็นในการสรา้งโครงภายใน

หรือการดามทรงเพื่อให้ได้รูปทรงของกระเป๋าตามท่ีต้องการ วัสดุหลักท่ีใช้ในการดามทรง คือ 
กระดาษ, พลาสติก, ฟองน า้และโลหะ 

- ซบัใน เพื่อการเพิ่มความสวยงามและความสะดวกในการใชก้ระเป๋า ซบั
ในเป็นวัสดสุ าคัญในการผลิตกระเป๋า เน่ืองจากเป็นวสัดท่ีุอยู่ภายในกระเป๋าสามารถใชแ้บ่งช่องใน
กระเป๋า, กันน ้าซึมเข้าภายในกระเป๋าและช่วยเพิ่มความหนาให้กับกระเป๋าท าให้กระเป๋าไม่
เส่ือมสภาพไดง้่าย 

 
2. อปุกรณใ์นการผลิตกระเป๋า 

2.1 อะไหล่ 
อะไหล่กระเป๋าเป็นส่ิงจ าเป็นในการผลิตกระเป๋าหลากหลายรูปแบบ 

เน่ืองจากกระเป๋ามีองค์ประกอบหลายอย่างท าให้อะไหล่มีหลากหลายรูปแบบตามไปดว้ย โดย
อะไหล่กระเป๋ามีรูปแบบและประโยชนท่ี์หลากหลาย การใชง้านในแต่ละองคป์ระกอบของกระเป๋าก็
แตกต่างออกไป อะไหล่กระเป๋ามีหลากหลายชนิด ดงันี ้
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ภาพประกอบ 37 ซปิ 

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 

 

ภาพประกอบ 38 กระดมุ 

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 
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ภาพประกอบ 39 ตวัล็อค 

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 

 

ภาพประกอบ 40 ตวัหุม้มมุกระเป๋าและปลายสาย 

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 

 

ภาพประกอบ 41 ตาไก ่

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 
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ภาพประกอบ 42 หมดุ 

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 

 

ภาพประกอบ 43 ตะขอและห่วง 

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 

 

ภาพประกอบ 44 หวัซปิและหางซิป 

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 
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ภาพประกอบ 45 หวัเข็มขดัและท่ีปรบัสาย 

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 

 

ภาพประกอบ 46 โซ ่

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 
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2.2 ของตกแต่ง 
ของตกแต่งกระเป๋ามีหลากหลายตามแต่ผูผ้ลิตจะน ามาใช ้เช่น การปัก

เล่ือมหรือลกูปัด, การประดบัเพชรพลอยและการประดบักระเป๋าดว้ยพวงกุญแจต่างๆ 

 

ภาพประกอบ 47 ของตกแต่งกระเป๋า 

ท่ีมา : Fashionary.  (2016).  Bag design.  pp. 18-21. 

3.3.3 ขัน้ตอนการผลิตกระเป๋า 
1. เตรียมหนงัหรือผา้ท่ีตอ้งการผลิตกระเป๋า 
2. ตดัผา้หรือหนงัตามแพทเทิรน์ของกระเป๋า 
3. ตัดเตรียมโครงภายในกระเป๋าตามส่วนท่ีต้องการใส่และประกอบเข้ากับผ้า

หรือหนงัท่ีตดัเตรียมไว ้
4. ลงสีทาขอบโดยรอบของผืนผา้หรือหนงัโดยรอบและเสมอกนั 
5. ท าความสะดาดผา้หรือหนงัก่อนท าการเย็บ 
6. ประกอบกระเป๋าภายในตามรูปแบบของกระเป๋า 
7. ประกอบฝากระเป๋าและหจูบั 
8. ติดอะไหล่ต่างๆลงบนกระเป๋า 
9. เย็บองคป์ระกอบต่างๆภายนอกของกระเป๋าเขา้ดว้ยกนั 
10. เย็บกระเป๋าเล็กภายนอกกบัตวักระเป๋าหลกั 
11. เย็บซบัในเขา้กบัตวักระเป๋า 
12. ประกอบชิน้ส่วนต่างๆของกระเป๋าเขา้ดว้ยกนั 
13. ติดประกอบเครื่องตกแต่งกระเป๋า 
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14. เช็ดและท าความสะอาดกระเป๋าหลังการประกอบทุกอย่างเสร็จสิ ้น 
(Fashionary, 2016) 

3.4 การออกแบบรองเทา้ 
3.4.1 ประเภทของรองเทา้ 

การแบ่งประเภทของรองเทา้นั้นสามารถแบ่งไดจ้ากเพศของผูส้วมใส่ เน่ืองจาก
ขนาดเทา้ของผูห้ญิงและผูช้ายมีขนาดท่ีแตกต่างกัน ท าให้เกิดรูปแบบของรองเทา้ท่ีหลากหลาย
มากขึน้ รูปแบบของรองเท้าบางชนิดสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย (Unisex) เช่นกัน โดย
สามารถแบ่งตามประเภทของรองเทา้ได ้3 ประเภทหลกัดงันี ้

1. รองเทา้แบบไม่เป็นทางการ (Casual Shoes) เป็นรองเทา้ท่ีใส่ไดท้กุวนั มัก
เป็นรองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย สามารถใส่ไดท้ัง้งานกลางวนัและกลางคืน ความสงูของรองเทา้จะไม่สูง
มากจนเกินไป 

 

ภาพประกอบ 48 รองเทา้แบบไม่เป็นทางการ (Casual Shoes) 

ท่ีมา : https://www.shoezone.com/ 
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2. รองเทา้แบบทางการ (Dress Shoes) เป็นรองเท้าท่ีมีความสวยงามและ
สง่ากว่าแบบไม่เป็นทางการ โดยจะมีรูปแบบท่ีมีความหรูหราและมีความสูงมากกว่า โดยมักใส่ใน
งานกลางคืน  

 

ภาพประกอบ 49 รองเทา้แบบทางการ (Dress Shoes) 

ท่ีมา : https://www.shoezone.com/ 

3. รองเท้าบูท (Boots) เป็นรูปแบบของรองเท้าท่ีมีความยาวในการสวมใส่
ตัง้แต่ขอ้เทา้ขึน้ไป โดยสามารถใส่ไดท้กุโอกาสหรือทกุฤดกูาล (Shoe Zone, n.d.) 

 

ภาพประกอบ 50 รองเทา้บูท (Boots) 

ท่ีมา : https://www.shoezone.com/ 
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3.4.2 วสัดแุละอปุกรณใ์นการผลิตรองเทา้ 
1. วสัดใุนการผลิตรองเทา้ 

1.1 ผา้หลากหลายชนิดสามารถน ามาผลิตรองเท้าได ้การเลือกใชผ้้าในการ
ผลิตรองเทา้ขึน้อยู่กบัคณุสมบติัและความเหมาะสม 

1.2 หนังสัตว์และหนังเทียมเป็นวัสดุท่ีนิยมน ามาผลิตรองเท้า เ น่ืองจาก
ผิวสัมผัสท่ีเป็นเอกลักษณ์และความคงทนต่อการใชง้านของหนังสัตวแ์ท ้หนังท่ีนิยมมากท่ีสุดใน
การผลิตรองเทา้คือหนงัววั  

1.3 วัสดุอื่นๆ  มีหลากหลายวัสดุทีสามารถน ามาผลิตรองเท้าได้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการตดัเย็บหรือการท าแพทเทิรน์ เช่น ยาง, โลหะ, ลกูปัด, เชือก เป็นตน้ 

2. อปุกรณใ์นการผลิตรองเทา้ 
การเลือกใชอ้ปุกรณผ์ลิตรองเทา้ขึน้อยู่กับรูปแบบของรองเทา้แต่ละชนิดและ

รูปแบบของการดีไซน ์โดยมีอปุกรณด์งันี ้

 

ภาพประกอบ 51 หมดุ 

ท่ีมา : https://www.alibaba.com/product-detail/ 

 

ภาพประกอบ 52 ตาไก่  

ท่ีมา : https://www.amazon.com /  
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ภาพประกอบ 53 เชอืกรองเทา้ 

ท่ีมา : https://www.bangsshoes.com/products/shoelaces 

 

ภาพประกอบ 54 แผ่นรองเทา้ 

ท่ีมา : https://www.comfortdee.com/ 

 

ภาพประกอบ 55 พืน้รองเทา้ 

ท่ีมา : http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=71842&uid=40865 
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ภาพประกอบ 56 สน้รองเทา้ 

ท่ีมา : https://www.amazon.com/Lovirs-Womens-Pointed-Stiletto-Wedding 

3.4.3 ขัน้ตอนการผลิตรองเทา้ 
ขัน้ตอนการผลิตรองเทา้ทั่วไปสามารถอธิบายเป็นขัน้ตอนไดด้งันี ้

1. วาดแพทเทิรน์ตามรูปแบบรองเทา้ท่ีออกแบบไว ้
2. ตดัผา้หรือหนงัตามรูปแบบแพทเทิรน์ของส่วนประกอบต่างๆของรองเท้า 
3. ตดัหนงัส าหรบัเย็บเป็น Heel Counter ส าหรบัหุม้สน้เทา้และประกอบเขา้

กบัแบบเทา้ตามขนาดท่ีเตรียมไว ้ 
4. เย็บประกอบส่วนต่างๆของรองเทา้เขา้ดว้ยกนั 
5. ติดและประกอบอะไหล่ต่างๆลงบนรองเทา้ 
6. เก็บรายละเอียดรองเทา้และทากาวดา้นล่างส าหรบัติดพืน้รองเทา้ 
7. ติดพืน้รองเทา้เขา้กบัตวัรองเทา้ 
8. ตกแต่งรายละเอียด เช่น ทาสีทาขอบ ขัดเงาและรอ้ยเชือกรองเทา้ (Alan 

Zerobnick & Jayne Woodward, 2002) 
3.5 แนวคิดในการออกแบบ 

กระบวนการสรา้งขอ้ก าหนดการออกแบบในงานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลแนว
ทางการออกแบบจาก WGSN ในช่วง Spring/Summer ปี 2020 ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่น
อันประกอบดว้ยด้านเครื่องตกแต่ง ดา้นกระเป๋า ด้านรองเทา้และศึกษาแนวทางการออกแบบใน
ดา้นทิศทางของสีท่ีเป็นเทรนดเ์พื่อสรา้งให้งานออกแบบในงานวิจัยมีรูปแบบท่ีทันสมัยและสรา้ง
ความโดดเด่นของวสัดใุนงานวิจยั  

3.5.1 เทรนดรู์ปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่น 
3.5.1.1 เทรนดรู์ปแบบกระเป๋า  

https://www.amazon.com/Lovirs-Womens-Pointed-Stiletto-Wedding/dp/B01K6US7SK
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เทรนด์รูปแบบกระเป๋าโดย WGSN ช่วง Spring/Summer 2020 ของผู้ชาย
ประกอบดว้ย กระเป๋าเป้ซิบหนา้, กระเป๋าสะพายไหล่ทรง Camcorder, กระเป๋า Holdall ทรงแข็ง, 
กระเป๋า tote จากวสัดเุหลือใชแ้ละกระเป๋า tote จากวสัดุธรรมชาติสาน เทรนดรู์ปแบบกระเป๋าของ
ผูห้ญิงประกอบดว้ย กระเป๋าสะพายไหล่ทรงเหล่ียม, กระเป๋า cross body ทรงตัว D, กระเป๋าสาย
คลอ้งหัวและทา้ยดว้ยอะไหล่โลหะขนาดใหญ่, กระเป๋าถือทรงสามเหล่ียม, กระเป๋า Bucket ท่ีมีสี
ตดักนั, กระเป๋า Tote ทรงแข็งจากผา้แคนวาส, กระเป๋าท างานทรง Hobo, กระเป๋าถือประดบัดว้ยพู่
ยาวและกระเป๋าขนาดเล็กท าจากลกูปัด (WGSN, 2019) 

 

ภาพประกอบ 57 เทรนดรู์ปแบบกระเป๋า 

ท่ีมา : https://www.wgsn.com/fashion/ 

3.5.1.2 เทรนดรู์ปแบบเครื่องตกแต่ง 
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เทรนด์รูปแบบเครื่องตกแต่งโดย WGSN ช่วง Spring/Summer 2020 ของ
ผูห้ญิงประกอบด้วย เข็มขัดขนาดกวา้งตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้, เข็มขัดขนาดเล็กมีรูปแบบ 
Minimal, หมวก Hat กันแดดทรงสั้น ทีมีปีกหมวกกว้าง, หมวกกันแดดทรง Ladylike, กิ๊ฟติดผม
ทรง Banana, ผา้พันคอเย็บปะท่ีมีลวดลายของผา้หลากชนิดและผา้พันคอผา้ไหม เทรนดรู์ปแบบ
เครื่องตกแต่งของผูช้ายประกอบดว้ย หมวกกนัแดดทรงวินเทจและ Street, หมวกทรง Bucket ใน
ลกัษณะงานฝีมือ, หมวก cap เสริมกันลมส่วนทา้ยของหมวก, หมวก hat ทรง Boater, เข็มขัดหัว
โลหะ, เข็มขัดข้อต่อหนัง, เข็มขัดตาไก่รอบเส้น, ผ้าพันคอขนาดเล็กและเนคไทด์ลายทางเฉียง 
(WGSN, 2019) 

 

ภาพประกอบ 58 เทรนดรู์ปแบบเครื่องตกแต่ง 

ท่ีมา : https://www.wgsn.com/fashion/ 
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3.5.1.3 เทรนดรู์ปแบบรองเทา้ 
เทรนด์รูปแบบเครื่องตกแต่งโดย WGSN ช่วง Spring/Summer 2020 ของ

ผูช้ายประกอบดว้ย รองเทา้ Sandal หุ้มนิว้เท้า, รองเท้าทรง Mule, รองเท้าวิ่งจาก 4D printing, 
รองเทา้ผ้าใบ Twist-Lock, รองเทา้ Sandal ท่ีผลิตตามสรีระ, รองผ้าผ้าใบถักหุ้มขอ้และรองเท้า
ผา้ใบหุม้ขอ้ลวดลายปุ่ มทรง Sock เทรนดร์องเทา้ผูห้ญิงประกอบดว้ย รองเทา้สะเทินน า้สะเทินบก, 
รองเท้า Sandal ส าหรับวิ่งบนพื ้นดิน, รองเท้าผ้าใบทรง Mule, รองเท้าวิ่งจาก 4D printing, 
รองเทา้ผา้ใบ Twist-Lock, รองเทา้ผา้ใบหุม้ขอ้แบบไม่สมมาตรและรองเทา้วิ่งหุม้ขอ้แบบ Cutout 
(WGSN, 2019) 

 

ภาพประกอบ 59 เทรนดรู์ปแบบรองเทา้ 

ท่ีมา : https://www.wgsn.com/fashion/ 
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3.5.2 เทรนดสี์และการออกแบบ 

 

ภาพประกอบ 60 เทรนดสี์  

ท่ีมา : https://www.wgsn.com/fashion/ 

โทนสีได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งชุดสีนี้มีโทนสีท่ีเกิดจากการทดลองและสีธรรมชาติ โดยมีสีโทนสว่างอย่าง Hot 
Tigerlily และ Fierce Magenta น ามาตัดกับสีโทนอื่น และสี Rich Rosewood และ Summer 
Cinnamon ท่ีมีความเหมาะสมกับงานเครื่องหนังออกแบบคู่กับสีหลักอย่างสีด า สีขาวและสีเขียว
เข้ม สีของอะไหล่และโลหะเน้นโทนสีเงินและทองเพื่อสรา้งความโดดเด่นให้กับงานออกแบบ 
(WGSN, 2019) 

3.5.2.1 Dynamic Blues 
โทนสีหลักคือสีน า้เงิน ใช้ออกแบบงานท่ีมีลักษณะสปอรต์และรูปแบบ

งานท่ีสวมใส่ไดท้ั่วไป ใชสี้ Hot Tigerlily และ ทอง ตดักบัสีน า้เงินเพื่อใหโ้ทนสีน า้เงินโดดเด่นขึน้ 



  62 

 

ภาพประกอบ 61 Dynamic Blues 

ท่ีมา : https://www.wgsn.com/fashion/ 

3.5.2.2 Hot Accents 
โทนสีท่ีใชเ้ป็นโทนสีสนุกสนานเหมาะกับเด็กเป็นแนวทาง โดยมีรูปแบบ

สไตลส์ปอรต์และมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้หญิง สามารถใช้สี น า้เงินและสีชมพูเป็นสีของอะไหล่เพื่อ
สรา้งความโดดเด่น 

   

ภาพประกอบ 62 Hot Accents 

ท่ีมา : https://www.wgsn.com/fashion/ 
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3.5.2.3 Reddened Browns   
โทนสีส่วนใหญ่เป็นโทนสีน า้ตาล เหมาะส าหรบังานออกแบบท่ีมีความ

เป็นหน้ารอ้น มีลักษณะเป็นชั้นและส่ือถึงวัสดุธรรมชาติ รูปแบบโทนสีนี้เหมาะกับรูปแบบงาน
เครื่องหนงัท่ีเป็นรองเทา้และเครื่องตกแต่งต่างๆ 

 

ภาพประกอบ 63 Reddened Browns   

ท่ีมา : https://www.wgsn.com/fashion/ 

3.5.2.4 Synthetic Green  
โทนสีหลักเป็นโทนสีเขียวอ่อนเป็นแนวทางในการออกแบบ ตัดด้วยสี

เขียวเขม้และสีน า้ตาล เหมาะกับการดีไซนง์านออกแบบท่ีท าจากหนงัและโลหะดา้น การออกแบบ
ใหสี้เงินตดักบัสีเขียวท าใหง้านออกแบบมีลกัษณะโดดเด่นมากขึน้ (WGSN, 2019) 
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ภาพประกอบ 64 Synthetic Green 

ท่ีมา : https://www.wgsn.com/fashion/ 

3.6 การสรา้งมลูค่าเพิ่ม 
มูลค่า หมายถึง ราคาทางจิตใจท่ีไดจ้ากการประเมินตีค่าส่ิงๆหน่ึง โดยเปรียบเทียบ

ระหว่างส่ิงท่ีไดร้บักบัตน้ทนุท่ีเสียไป ตามกรอบแนวคิดนี ้

 

ภาพประกอบ 65 กรอบแนวคิดการสรา้งมลูค่าเพิ่ม 

ท่ีมา : กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

จากกรอบแนวคิดการสรา้งมลูค่าเพิ่มสามารถอธิบายไดด้งันี ้
- ประโยชน ์(Benefit) คือ สามารถสรา้งไดโ้ดยการคิดใหม่ ปรบัปรุง หรือพฒันาจากท่ี

มีอยู่ 
- ค่าใช้จ่าย (Cost) คือ ลดค่าใช้จ่ายได้โดยการบริหารความเส่ียง และก าจัดส่ิงไม่

จ  าเป็นออก 
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- มลูค่า (Value) คือ ส่วนต่างระหว่างส่ิงท่ีลกูคา้จะไดร้บักบัส่ิงท่ีลกูคา้จ่ายไป โดยการ
สรา้งมูลค่าเพิ่มท าไดด้ว้ยการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หต้อบโจทย ์หรือลดค่าใชจ้่ายในส่วนท่ีไม่จ  าเป็น
ออกไปได ้

มูลค่าของส่ิงต่างๆอาจมีความไม่แน่นอน โดยอาจมีมูลค่ามากหรือน้อยขึน้โดยอยู่กับ
สถานการณ ์สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะ และความรูสึ้กของผูบ้ริโภคท่ีตีมูลค่าของส่ิงนัน้ๆแตกต่างกัน 
เช่น น า้เปล่าหน่ึงขวดอาจมีมลูค่าเพียงเล็กนอ้ยเมื่อวางขายอยู่ในรา้นคา้สะดวกซือ้ น า้เปล่าอีกขวด
วางขายอยู่ท่ีเดียวกนัแต่มีการออกแบบบรรจภุัณฑท่ี์สวยงามท าใหดู้มีมูลค่ามากกว่าน า้เปล่าขวด
แรก แต่เมื่อน าน า้เปล่าขวดแรกไปขายในพืน้ท่ีอย่างทะเลทราย ท าใหน้ า้เปล่าขวดอาจมีมูลค่าท่ี
เพิ่มขึน้มากกว่าน า้เปล่าขวดท่ีสอง  

สามารถเห็นได้ว่ามีวิธีการหลากหลายท่ีจะสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินค้าหรือบริการ ซึ่ง
นอกจากนี ้ยังมีแนวทางในการพัฒนามูลค่าเพิ่มอีกหลายวิธีเช่น การพัฒนาคุณสมบัติใหม่ให้ดี
มากขึน้ การปรบัปรุงรูปลกัษณใ์หส้วยงามยิ่งขึน้ การสรา้งแบรนดใ์หม้ีคณุค่ามากขึน้ การใหบ้ริการ
เสริมเพิ่มเติมแก่ผูบ้ริโภค เป็นตน้ ซึ่งการเลือกวิธีสรา้งมูลค่าเพิ่มท่ีเหมาะสมกับสินคา้หรือบริการ 
และตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบในการวางแผน มีการ
คดักรองไอเดียแนวคิดต่างๆ ก่อนจะน าไปใชจ้ริง เพื่อสรา้งความมั่นคงต่อธุรกิจไดแ้ละสามารถจูง
ใจใหล้กูคา้บริโภคได ้

การสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการสามารถสรา้งด้วยแนวคิดแม่แบบการเสนอ
คุณ ค่า  (Value Proposition Canvas) และ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 
Process) โดยสามารถอธิบายไดด้งันี ้

1. แม่แบบการเสนอคุณค่า หรือ Value Proposition Canvas เป็นกรอบแนวคิดท่ี
พัฒนาขึน้โดย Alexander Osterwalder โดยเครื่องมือ Value Proposition Canvas ใช้ในการ
สรา้งมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ ซึ่งช่วยใหส้ามารถพัฒนาสินคา้หรือรูปแบบการให้บริการในแนวทางท่ี
สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ เครื่องมือนี ้ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่  

1.1 Customer Segment เป็นการศึกษาท าความรูจ้ักตัวลูกค้า หรือผู้ใชบ้ริการ
ของ 

1.2 Value Proposition เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับคณุสมบัติ และคุณค่าของ
สินคา้หรือบริการ  

2. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking Process เป็นกรอบแนวคิดท่ี
พัฒนาโดย Hasso Plattner Institute of Design (d.School) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์ โดย
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เร่ิมจากการท าความเขา้ใจกับปัญหา และความตอ้งการของลูกคา้อย่างลึกซึง้ จากนั้นจึงระดม
ความคิดสรา้งสรรค์การสรา้งคุณค่าหรือแกไ้ขปัญหาตจากคนหลายกลุ่ม เพื่อน าไปทดสอบ  หรือ
ทดลองน าเสนอใหก้ับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินคา้หรือบริการ
นั้นๆ แล้วจึงน าไปพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ด้สินค้าหรือบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์ และเป็นท่ี
ตอ้งการของลกูคา้  

ขัน้ตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบมี 5 ขัน้ตอนดงันี ้
1. การท าความเขา้ใจลกูคา้ (Empathize) 
2. การก าหนดโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ (Define) 
3. การระดมความคิดเห็น (Ideate) 
4. การสรา้งตน้แบบหรือสินคา้จ าลอง (Prototype) 
5. การทดสอบตลาด (Test) 

แนวคิดทั้งสองมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกัน โดย Value Proposition Canvas 
เป็นกรอบแนวคิดท่ีสามารถน าไปใชไ้ดใ้น Design Thinking Process ในขั้นตอนการก าหนดโจทย์
ความต้องการของลูกค้า (Define) และการระดมความเห็น (Ideate) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 
2559) 

4. พฤติกรรมของผู้บริโภค 
4.1 พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการตัดสินใจเลือก (Select) การซือ้ (Purchase) การใช ้(Use) และการจัดการส่วนท่ี
เหลือ (Dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการในความปรารถนาของ
ตนเอง สามารถอธิบายไดด้งันี ้

การตดัสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผูบ้ริโภคในการ
ตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆตัง้แต่การตระหนักถึงความตอ้งการ 
การคน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือกต่างๆ และการตดัสินใจซือ้ 

การซือ้ หมายถึง การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
ตัง้แต่การเลือกแหล่งท่ีจะซือ้และวิธีการจ่ายเงินค่าสินคา้หรือบริการ 

การใช้ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคน าสินค้ามาใช้ประโยชน์ตามท่ีมุ่งหวัง หรือการรับ
บริการจากองคก์ารธุรกิจ 
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การก าจัดส่วนท่ีเหลือ หมายถึง การน าส่วนท่ีเหลือของผลิตภัณฑ์ไปก าจัดทิง้ โดย
อาจกระท าในรูปแบบต่างๆ เช่น การทิง้ในถงัขยะ การน ากลบัมาใชใ้หม่ การน าไปผลิตไหม เป็นตน้ 

4.1.1 ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ้ 

4.1.1.1 ปัจจยัภายใน (Internal Factors) 
ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ดงันี ้
- การรบัรู ้(Perception) หมายถึง การเปิดรบัและการใหค้วาม

สนใจต่อส่ิงเรา้ หรือขอ้มลูต่างๆ ท่ีบุคคลไดร้บัผ่านประสาทรบัสมัผสัทัง้ 5 
- การเรียนรู ้(Learning) หมายถึง ประสบการณต่์างๆท่ีไดร้บัใน

ชีวิตท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของตนเองท่ีเปลี่ยนไปค่อนขา้งถาวร 
- ความตอ้งการและแรงจงูใจ (Needs and Motives) หมายถึง 

ส่ิงท่ีท าใหบุ้คคลมีความปรารถนาในส่ิงต่างๆ เกิดความต่ืนตวัและพลงัท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ เพื่อให้
ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการนัน้ๆมา 

- บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคล 
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบ่งชีถ้ึงความเป็นปัจเจคบุคคล มีผลต่อการมีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์
ของบุคคลอื่นๆ 

- ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ผลสรุปจากการประเมินส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ซึ่งท าใหเ้กิดความรูสึ้กบ่งชีว้่าส่ิงนัน้ๆเป็นอย่างไร 

- ค่านิยมและวิถีชวีิต (Values and Lifestyle) ค่านิยมคือรูปแบบ
ความเชื่อท่ีแต่ละบุคคลยึดถือ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการตดัสินว่าว่าส่ิงใดดีหรือเลว และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในดา้นวิถีชีวิตคือ รูปแบบการใชช้ีวิตของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปของ
ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นการแสดงความคิดเห็น 

4.1.1.2 ปัจจยัภายนอก (External Factors) 
ปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอกตัวของผู้บริโภค ซึ่งมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรม การบริโภค ไดแ้ก่ปัจจยัดงัต่อไปนี ้
- ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึน้ไป ท่ีมี

ความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด หรือการแต่งงาน หรือการรับเลีย้งดูบุคคล ท่ีเข้ามา อาศัยอยู่
ดว้ยกนั 
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- กลุ่มอ้างอิง (Reference group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลอย่างมาก ต่อพฤติกรรมของบุคคลโดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอา้งอิงจะถูกน าไปใช้
เป็นแนวทางส าหรบัการแสดงพฤติกรรมต่างๆของบุคคล 

- วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง แบบแผนการด าเนินชีวิตของ
กลุ่มคนในสังคม ร่วมทางส่ิงต่างๆท่ีมนุษย์สรา้งขึน้มา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อค่านิยม
ทศันคติ และแบบแผนพฤติกรรมท่ีหยดุคืออยู่ในสงัคมนานๆ แบบนีก้ารถ่ายทอดจากคนรุน่ 1 ไอ 0 
คนอีกรุน่ 1 

- ชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การจ าแนกกลุ่มบุคคล
ในสังคมออกเป็นชั้นๆ โดยบุคคลท่ีอยู่ในชั้นเดียวกัน จากนีค้วามคลา้ยคลึงกันในดา้นค่านิยม วิถี
ชีวิตความสนใจพฤติกรรมแต่ฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษา (ชชูยั สมิทธิไกร, 2556) 

4.1.2 การรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
การเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นกระแสท่ีก าลังได้รับความสนใจอย่างมาก 

การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจะยั่งยืนและส าเร็จไดน้ัน้ตอ้งเร่ิมจากตวัเองและอาศยัความรว่มมือจาก
ทกุคนในสงัคม จนท าใหเ้ป็นระบบสีเขียว 

 

ภาพประกอบ 66 ระบบสีเขียว 

ท่ีมา : เหมือนจิต จิตสนุทรชยักุล 

4.1.2.1 ตลาดสีเขียว 
วัตถุประสงค์ของตลาดสีเขียวคือการสรา้งเครือข่ายตลาดสีเขียวท่ีเป็น

ส่ือกลางในการเชื่อมโยงและขยายความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ดว้ยแนวคิดการผลิต

ตลาดสีเขียว 

ผูบ้ริโภคสีเขียว ชมุชนสีเขียว 

ระบบสีเขียว (Green System) 
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สินคา้โดยวิธีธรรมชาติ การน ากลับมาใชไ้ดอ้ีก การท าบรรจภุัณฑท่ี์ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย
องคป์ระกอบของตลาดสีเขียว 4 Ps มีดงันี ้

- สินคา้สีเขียว (Green Product) เป็นสินคา้เชิงนิเวศนท่ี์ไม่ท าลาย
สภาพแวดลอ้ม เน่ืองดว้ยผูบ้ริโภคในปัจจบุนัมีระดบัความ เป็นอยู่ท่ีดี มีความสนใจในการดแูล
สขุภาพ ใส่ใจในอาหารและสินคา้ท่ีเลือกซือ้ หลายบริษัทไดต้อบสนองความ ตอ้งการของกลุ่ม
ลกูคา้โดยการผลิตและจ าหน่ายสินคา้เชิงนิเวศนม์ากขึน้รวมถึงคณุสมบติับรรจภุณัฑ ์

- ราคาสีเขียว (Green Price) ราคาของสินคา้สีเขียวอาจจะสงูขึน้
เล็กนอ้ยเน่ืองจากวิธีการผลิต ดว้ยการเลือกใชว้ตัถดิุบท่ีดีมากขึน้ เช่น อาหารมงัสวิรติั ยาสีฟัน
เกลือ แชมพสูมนุไพร อภยัภเูบศร ์สบู่ขิงมาดามเฮง ราคาอาจสงูกว่าสินคา้ทั่วไป แต่ก็ไม่เสมอไป
หากสินคา้ดงักล่าวสามารถ ชือ้เพลิงในการผลิตได ้เช่น น า้มนัแก๊สโซฮอลล ์E20 ราคาถกูกว่า
น า้มนัเบนซิน 

- ชอ่งทางการจ าหน่ายสินคา้ออกสู่ตลาด (Green Place) ช่อง
ทางการจ าหน่ายอาจจ าหน่ายในรา้นคา้ท่ีส่งเสริมสขุภาพหรือระบบเชิงนิเวศนเ์ป็นหลกั เช่น 
รา้นอาหาร    เลมอนฟารม์ โดยเนน้ขายอาหารและขนมเพื่อสขุภาพเป็นหลกั หรือขายรว่มกบั
สินคา้ทั่วไปในซูเปอรม์ารเ์ก็ตโดยการแยกชัน้วาง 

- การส่งเสริมการตลาดสีเขียว (Green Promotion) การส่งเสริมทาง
การตลาดเนน้เร่ืองเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น ใบรบัรองสินคา้สะอาด (Product Certificate) หรอื
การรบัรอง ISO เพือ่เสริมภาพลกัษณข์ององคก์ร หรือการสนบัสนนุกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น  
ท็อปสซ์ูเปอรใ์หค้ะแนนคณู 2 เท่า ส าหรบัผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้โดยน าถงุผา้ไป  

กิจกรรมทั้งหลายตั้งแต่การผลิต จัดจ าหน่าย การส่งมอบ ตลอดจนการ
บริโภคหรือการใชง้าน การก าจัดมีแนวคิดในการเห็นความส าคญักับส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีมี
ต่อชมุชนมากขึน้ อีกทัง้ผูบ้ริโภคเองก็ใหค้วามส าคัญต่อการเลือกซือ้สินคา้ประเภทปลอดสารพิษ 
ตลอดจนทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างเล็งเห็นการมีส่วนร่วมและการตอบแทนก าไรคืนสู่ชุมชนและ
สังคมท่ีตนประกอบธุรกิจ นอกจากจะเป็นการท าเพื่อเหตุผลทางการตลาดแล้ว ยังเป็นเรื่องของ
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมการปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุค
สมยัใหม่มากยิ่งขึน้ (เหมือนจิต จิตสนุทรชยักุล, 2561) 

4.1.2.2 ผูบ้ริโภคสีเขียว 
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กลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียวเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีศึกษาขอ้มูลของสินคา้ก่อนตัดสินใจ
ซือ้ โดยสนใจในดา้นคุณภาพและการส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า แมว้่าสินคา้จะมีราคา
สงูหรือขัน้ตอนการผลิตท่ียุ่งยาก มีการแบ่งลกูคา้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี ้

- กลุ่มเขียวมือใหม่ ประมาณ 12 เปอรเ์ซ็นต์ กลุ่มนีม้ีพฤติกรรมเร่ิมรกัษ์
โลกแต่ไม่แสดงออก เป็นกลุ่ม ท่ีเห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด แต่มักจะเห็น
ความส าคัญเร่ืองของราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลง (Sensitive Pricing) และปัจจยัท่ีจะดึงดดูลกูคา้ได ้
เช่น รูปลกัษณภ์ายนอก ขนาดเล็ก หรือเน่ืองจากราคาไม่แพงมาก บรรจุภณัฑ ์และใชเ้วลานอ้ยใน
การอ่านฉลาก นิยมหาขอ้มลูผ่านอินเตอรเ์น็ต 

- กลุ่มเขียวใส่ใจ ประมาณ 24 เปอรเ์ซ็นต ์กลุ่มนีม้ีพฤติกรรมเร่ิมใชถุ้งผา้ 
ปิดไฟเวลาไม่ใช ้ไม่ขับรถเร็วเพื่อประหยดัน า้มัน สนใจในคณุสมบติัของสินคา้มากขึน้ ดูแลสุขภาพ
ของตวัเองและคนรอบขา้ง อ่านป้าย ฉลากเวลาซือ้สินคา้ โดยมีค าอธิบายสรรพคณุและวิธีใชอ้ย่าง
ละเอียด 

- กลุ่มเขียวบอกต่อ ประมาณ 24 เปอรเ์ซ็นต ์กลุ่มนีม้ีพฤติกรรมรกัษ์โลก
มากขึน้ ไม่ใหค้วาม ส าคัญกับฉลากมากนักเน่ืองจากมีสินคา้สีเขียวท่ีใชอ้ยู่เป็นประจ า ดังนั้นการ
ใชเ้วลาอ่านป้าย ณ จุดขายจึงไม่มากนัก ราคาไม่เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซือ้สินคา้ท่ีมี
ประโยชน์ และจะบอกต่อคนรอบข้าง ให้หันมาสนใจสินค้าท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมมากขึน้ 
สนใจหาขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต สนใจกรรมวิธี การผลิต และกระบวนการในการผลิตสินคา้เหล่านี้
มากขึน้ 

- กลุ่มเขียวเพื่อให้ ประมาณ 40 เปอรเ์ซ็นต ์กลุ่มนีม้ีพฤติกรรมรกัษ์โลก
และใหค้วามร่วมมือ อย่างจริงจัง รณรงคป์ระหยัดพลังงาน ลดโลกรอ้น น าของเหลือใชม้าใชใ้หม่ 
ชอบแลกเปล่ียนกับคนอื่นเพื่อใหส้ังคม ดังนั้นการใหข้อ้มูลและการจัดกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัคนกลุ่มนี ้

4.1.2.3 ชมุชนสีเขียว 
หากคนส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นความส าคัญของการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม

และขยายตัวในวงกวา้งของกระแสรกัษ์ส่ิงแวดล้อมออกไป จนท าให้เกิดชุมชนท่ีบริโภคสินค้าสี
เขียวทั้งระบบและก่อให้เกิดสังคมสีเขียวท่ียั่งยืน น ามาซึ่งการเป็นชุมชนท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ ความ
เป็นอยู่ กินดีอยู่ดี และการไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม จนสามารถเกิดเป็นระบบเชิงนิเวศน์ท่ีสมดุล 
(เหมือนจิต จิตสนุทรชยักุล, 2561) 
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4.2 กลุ่มเป้าหมาย  
4.2.1 Generation Y 

Generation Y หรือ Millennial คือกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 ถึง 2540 
หรือมีอายุในช่วง 22 ถึง 39 ปี ณ เวลาปัจจุบัน จากข้อมูลการเจาะลึกเทรนด์ปี 2019 ของศูนย์
สรา้งสรรคง์านออกแบบ (TCDC) ไดม้ีการอธิบายถึงกลุ่มมิลเลนเนียลไวด้งันี ้

4.2.1.1 ทศันะคติ 
กลุ่มมิลเลนเนียลเป็นกลุ่มท่ีเปิดกวา้งทางความคิดหรือแชรค์วามคิดเห็น

อย่างเปิดเผย โดยเชื่อมั่นในส่ิงท่ีตนศรทัธา เป็นกลุ่มท่ีมักสรา้งพืน้ท่ีส าหรบัเชื่อมโยงผู้ท่ีสนใจใน
เร่ืองเดียวกนัมาพบกนัและรว่มกนัท ากิจกรรมดว้ยกนั ในการคน้หาค าตอบของชีวิตดว้ยปรชัญาดีๆ
บนอินเทอรเ์น็ต หรือบนชั้นหนังสือจิตวิทยาใหเ้กิดเป็นส่วนส าคัญในการสรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับ
ชาวมิลเลนเนียล พฤติกรรมการเลือกใชสิ้นคา้ท่ีเขา้กับความเชื่อในเร่ืองราศีและหลักโหราศาสตร ์
ชาวมิลเลนเนียลเป็นผูบ้ริโภคท่ีช่างเลือก ตอ้งหาขอ้มลูและอ่านรีวิวของส่ิงต่างๆ จึงจะตัดสินใจซือ้
สินคา้หรือบริการนัน้ๆ โดยเฉพาะสินคา้จ าพวกอาหารและผลิตภณัฑต่์างๆตอ้งค านึงถึงวตัถดิุบเป็น
หลกั 

4.2.1.2 พฤติกรรมและกิจกรรมที่เขา้รว่ม 
มักสนใจเรื่องต่างๆตามหลักโหราศาสตรแ์ละดวงชะตาราศี หรือการใช้

ส้นค้าจากสี อัญมณีเสริมดวงท่ีเหมาะกับตน กลุ่มลูกค้ามิลเลนเนียลให้ความสนใจกับก าร
ท่องเท่ียวตอ้งการไปผ่อนคลายซึ่งปราศจากการ กีดกนัเร่ืองเพศและอายุ เน่ืองจากกลุ่มมิลเลนเนีย
ลชอบอยู่ในบา้น จึงมักจัดสรรพืน้ท่ีใหส้ะดวกสบาย แวดลอ้มไปดว้ย ธรรมชาติหรือระบบนิเวศท่ีดี
ทัง้อากาศ แสง และเสียงท่ีเป็นมิตรก็สามารถเสริมสรา้งพลังดา้นจิตใจใหแ้ก่ผู้อยู่อาศัยได ้มักให้
ความสนใจในดา้นการดแูลสขุภาพและความพรอ้มส าหรบัการสรา้งครอบครวั 

4.2.1.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการที่ตอ้งการ 
ชาวมิลเลนเนียลมักเลือกบริโภคโปรตีนจากพืชเป็นส่วนประกอบใน

อาหาร ตัง้แต่เครื่องด่ืม ขนม รวมไปถึงอาหารฟาสตฟ์ู้ด ชาวมิลเลนเนียลกลุ่ม LGBT ตอ้งการหา
พืน้ท่ีตนเองสามารถเป็นอิสระ ซึ่งสอดคลอ้งไปกบัการเติบโตขึน้ของการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากคนกลุ่ม
นี ้เกิดเป็นบริการใหม่ๆท่ีใหอ้ิสระแก่ผู้ท่ีเขา้มาอยู่อาศยั เกิดความปลอดภยัและไม่ถูกกีดกดัในเร่ือง
เพศ ชาวมุสลิมมิลเลนเนียลต้องการบริการด้านการท่องเท่ียวอย่างโรงแรมฮาลาลท่ีเขา้ใจกลุ่ม
ลกูคา้ตัง้แต่การจดัเตรียมพืน้ท่ีและบอกทิศทางส าหรบัการละหมาด จดัเตรียมส่ิงต่างๆ เช่น อาหาร
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และเครื่องด่ืมท่ีไม่มีหมูและแอลกอฮอลล์ผสมอยู่  รวมถึงการมีการบริการพื ้นท่ีส่วนกลางท่ี
เหมาะสมกบัความเป็นส่วนตวัส าหรบัมสุลิมผูห้ญิง  

4.2.1.4 ศกัยภาพต่อธุรกิจ 
การสรา้งประสบการณ์ของชาวมิลเลนเนียลส่ิงส าคัญอยู่ท่ีช่องทางการ

ติดต่อและพืน้ท่ีให้บริการต่างๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ พืน้ท่ีสาธารณะ หรือพื ้นท่ีท่ีถูกจัดไว้อย่าง
ปลอดภัย ในด้านการบริโภคอาหารจ าพวกโปรตีนจะเข้ามามีบทบาทส าคัญ โดยท าหน้าท่ีเป็น
อาหารหลกัไปจนถึงขนมและเครื่องด่ืม ซึ่งตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการในแต่ละมือ้อาหารท่ีมีความ
หลากหลาย ไม่ซ  า้กันจนท าใหรู้สึ้กเบื่อหน่าย ในขณะเดียวกันจ าเป็นก็ตอ้งเห็นส่วนประกอบของ
อาหารท่ีสามารถบอกไดต้ัง้แต่โภชนาการตน้ทางจนถึงการแปรรูป ชาวมิลเลนเนียลมีทัศนคติต่อ
ชีวจริยธรรมค่อนขา้งเปิดกวา้งกว่าคนเจเนอเรชั่นอื่น การเปิดกวา้งของพ่อแม่มิลเลนเนียลเริ่มต้น
จากการฝึกใหเ้ด็กเรียนรูส่ิ้งรอบตัวในรูปแบบโฮมสคลู อีกทัง้ยงัสรา้งมาตรฐานใหม่ดา้นสขุภาพของ
เด็กด้วยการเน้นโภชนาการด้านอาหาร เน้นการออกก าลังกายไปจนถึงวิตามินบ ารุงท่ีเข้ามามี
บทบาทรองรบัรุน่ลกูๆของเหล่ามิลเลนเนียลใหส้อดคลอ้งไปกบัพฤติกรรมในการดแูลสขุภาพของผู้
ท่ีเป็นพ่อแม่ (ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ, 2561) 

4.2.2 ผูบ้ริโภคสีเขียว 
- กลุ่มเขียวมือใหม่ ประมาณ 12 เปอรเ์ซ็นต ์กลุ่มนีม้ีพฤติกรรมเร่ิมรกัษ์โลกแต่ไม่

แสดงออก เป็นกลุ่มท่ีเห็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ แต่มกัจะเห็นความส าคญัเร่ืองของ
ราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลง (Sensitive Pricing) และปัจจัยท่ีจะดึงดูดลูกค้าได้ เช่น รูปลักษณ์
ภายนอก ขนาดเล็ก หรือเน่ืองจากราคาไม่แพงมาก บรรจุภณัฑ ์และใชเ้วลานอ้ยในการอ่านฉลาก 
นิยมหาขอ้มลูผ่านอินเตอรเ์น็ต 

- กลุ่มเขียวใส่ใจ ประมาณ 24 เปอรเ์ซ็นต ์กลุ่มนีม้ีพฤติกรรมเร่ิมใชถุ้งผา้ ปิดไฟ
เวลาไม่ใช ้ไม่ขับรถเร็วเพื่อประหยัดน า้มัน สนใจในคุณสมบัติของสินคา้มากขึน้ ดูแลสุขภาพของ
ตัวเองและคนรอบขา้ง อ่านป้าย ฉลากเวลาซือ้สินคา้ โดยมีค าอธิบายสรรพคุณและวิธีใช้อย่าง
ละเอียด 

- กลุ่มเขียวบอกต่อ ประมาณ 24 เปอรเ์ซ็นต ์กลุ่มนีม้ีพฤติกรรมรกัษ์โลกมากขึน้ 
ไม่ใหค้วาม ส าคัญกับฉลากมากนักเน่ืองจากมีสินคา้สีเขียวท่ีใชอ้ยู่เป็นประจ าดังนั้นการใชเ้วลา
อ่านป้าย ณ จุดขายจึงไม่มากนัก ราคาไม่เป็นปัจจัยส าคญัในการตัดสินใจซือ้สินคา้ท่ีมีประโยชน ์
และจะบอกต่อคนรอบขา้ง ใหห้นัมาสนใจสินคา้ท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึน้ สนใจหาขอ้มูล
ทางอินเทอรเ์น็ต สนใจกรรมวิธี การผลิต และกระบวนการในการผลิตสินคา้เหล่านีม้ากขึน้ 
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- กลุ่มเขียวเพื่อให้ ประมาณ 40 เปอรเ์ซ็นต์ กลุ่มนีม้ีพฤติกรรมรกัษ์โลกและให้
ความร่วมมือ อย่างจริงจัง รณรงคป์ระหยัดพลังงาน ลดโลกรอ้น น าของเหลือใช้มาใชใ้หม่ ชอบ
แลกเปลี่ยนกบัคนอื่นเพื่อใหส้งัคม ดงันัน้การใหข้อ้มลูและการจดักิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรบัคนกลุ่มนี ้(เหมือนจิต จิตสนุทรชยักุล, 2561) 

ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายหลักของการท าวิจัยครั้งนีคื้อ กลุ่มมิลเลนเนียลหรือ 
Generation Y เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีความใส่ใจในการดูแลรกัษาสุขภาพของตน คนรอบขา้ง
และส่ิงแวดลอ้ม มีนิสัยในการศึกษาขอ้มลูของสินคา้และบริการก่อนการบริโภคท าใหท้ราบถึงท่ีมา
และประโยชนท่ี์แทจ้ริงของสินคา้และบริการนั้นๆ โดยเนน้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการบริโภคสินคา้ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ ผู้บริโภคสีเขียวเน่ืองจากกระแสการบริโภคสินค้าสีเขียวเป็นท่ีนิยมใน
ปัจจุบันและสามารถเพิ่มฐานปริมาณผูบ้ริโภคสีเขียวมากขึน้เน่ืองจากการบอกต่อถึงสินคา้และ
บริการที่ดีของกลุ่มมิลเลนเนียล ท าใหส่้งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มและตวัของผูบ้ริโภค 

5. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
ธนรรจิต ธรรมรักษ์  (2554) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่ อการออกแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดบัอตุสาหกรรมส าหรบัสตรี : กรณีศึกษาทดลองการใชย้างพารา  
ผลวิจัยพบว่า 1. ด้านการออกแบบพบว่าจากการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับด้าน

โครงสรา้ง รูปรา่ง รูปทรง และความหนาของเครื่องประดบั พบว่าเครื่องประดบัสามารถแบ่งไดจ้าก
แหล่งท่ีมา 3 รูปแบบคือ รูปแบบกราฟฟิค รูปแบบธรรมชาติ และรูปแบบวฒันธรรม ซึ่งเหมาะสมท่ี
จะน ามาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ โดยรูปแบบกราฟฟิคมีความเหมาะสมในการน ามาใช้
มากท่ีสดุ รองมาคือรูปแบบธรรมชาติและรูปแบบวัฒนธรรมตามล าดับ 2. ดา้นความเหมาะสมใน
การออกแบบเครื่องประดบัอตุสาหกรรมส าหรบัสตรีโดยใชย้างพารา ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหโ์ดยเลือกใช้
ยางพาราซึ่งเป็นวสัดธุรรมชาติเพื่อทดแทนการใชว้ัสดอุื่น ซึ่งมีคณุสมบติัการยืดหยุ่นและทนต่อการ
เส่ือมสภาพ อีกทัง้ยงัลดตน้ทุนการผลิตเครื่องประดับสตรี 3. ดา้นเทคนิคและการประกอบชิน้งาน
ของเครื่องประดับ ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหด์า้นเทคนิคและการประกอบชิน้งานท่ีนิยมน ามาใชใ้นการท า
เครื่องประดบั ไดแ้ก่ การหล่อ การเชื่อม พ่นทราย กลวงดา้นใน ติดกาว ฉลลุาย ห่วงและการฝังอัญ
มณี (ธนรรจิต ธรรมรกัษ์, 2554) 

พิมลพรรณ ธนเศรษฐ (2558) ไดว้ิจัยเรื่อง โครงการธุรกิจออกแบบ ผลิต และจ าหน่าย
กระเป๋าแฟชั่น  

ผลวิจัยพบว่าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวขอ้งโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีช่วงอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้เฉล่ีย ต่อเดือนอยู่ ท่ี 30,001 - 
40,000 บาท ใหเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกซือ้กระเป๋าแฟชั่น คือ กระเป๋าเดิมเสียหายชารุด เลือก
ตามการออกแบบของกระเป๋า โอกาสการใชง้านในการท างาน ชอบวัสดุท่ีเกิดจากการผลิตท่ีน า
วสัดุมาผสมผสานกัน ความถี่การเลือกซือ้กระเป๋าแฟชั่นนอ้ยกว่าเดือนละ 1 ใบ สถานท่ีท่ีนิยมซือ้
คือหา้งสรรพสินคา้ทั่วไป ราคาท่ีเห็นว่าเหมาะสมคือราคา 1,000 - 2,000 บาท อายุการใชง้านของ
กระเป๋านั้น 6 เดือน - 1 ปี มีทัศนคติต่อกระเป๋าแฟชั่นท่ีมีเอกลักษณต์ามประโยชนท่ี์ไดน้ั้นคือเก็บ
ของใชไ้ดเ้ป็นระเบียบ ใหค้วามสนใจกระเป๋าแฟชั่นท่ีมีเอกลกัษณต์ามการใชผ้า้ หนัง หรือวัสดุของ
ไทย เน้นการดีไซน์เป็นงานฝีมือ ดา้นปัจจัยทางการตลาด (8P’s) ท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้กระเป๋า
แฟชั่น ปัจจัยท่ีให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสวยงามของแบบ
กระเป๋า ด้านราคา คือ ราคาจัดจ าหน่ายมีความเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ 
หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าในเขตเมือง ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ ขอ้มูลดา้นคุณสมบัติของสินคา้ 
ด้านบรรจุภัณฑ์ คือ หน้ารา้นเชิญชวนให้เข้าไปเลือกสินค้า ด้านบุคลากร คือ พนักงานขายมี
บุคลิกภาพและกิริยามารยาทดี ด้านการให้ข่าวสารในส่ือออนไลน์และด้านพลังควรมีความ
ทรงคณุค่าและความมีพลงัของแบรนด ์(พิมลพรรณ ธนเศรษฐ, 2558) 

ปิยวรรณ แสงฤทธ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเป๋าถือจาก
ผกัตบชวาส าหรบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กรณีศึกษา กระเป๋าจกัสานศนูยศิ์ลปาชีพบางไทร.   

ผลการวิจัยพบว่า กระเป๋าจักสานจากผักตบชวาท่ีจ าหน่ายภายในศนูยศิ์ลปาชีพบางไทร
นัน้ มีรูปทรงส่ีเหล่ียม และมักใชสี้ตามธรรมชาติของผักตบชวาเป็นส่วนใหญ่ในดา้นลวดลายแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ลายแม่บท ลายพัฒนา และลายถัก กระเป๋าส่วนใหญ่มี การขึน้รูปด้วย
ผกัตบชวาเพียงอย่างเดียว จากนัน้จึงมีกระตกแต่งดว้ยผา้ริบบิน้ ลกูปัดไม ้หรือดอกไมป้ระดิษฐ์ ใน
ดา้นการสรา้งสรรคผ์ลงานพบว่า กระเป๋าจักสานจากผักตบชวามีกระบวนการผลิตท่ีคล้ายคลึงกัน 
โดยเริ่มจากการขึน้รูปกระเป๋า ประกอบหูหิว้ ตกแต่ง และเคลือบเงาเป็นขั้นตอนสุดทา้ย จากนั้น
ผูว้ิจัยน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าวมาทดลองเพื่อพัฒนารูปแบบกระเป๋าตาม
หลักการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยได้น าผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อกระเป๋าจักสาน ประกอบกับผลจากการศึกษาและวิเคราะห์
แนวโนม้กระเป๋า 2012 (Trend 2012) มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบ ทัง้นีเ้พื่อใหไ้ดแ้บบรา่งของ
กระเป๋าท่ีมีรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกับความ ตอ้งการของผูบ้ริโภคจ านวนทัง้สิน้ 28 แบบ และน าแบบ
ร่างทัง้หมดนั้นมาให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเลือก เพื่อคัดให้ได้แบบร่างท่ีมีผู้เลือกมากท่ีสุด 7 
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แบบ จากนัน้จึงน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาต่อเพื่อใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมิน และเลือกรูปแบบเพื่อน ามาผลิต
เป็นชิน้งานจริงจ านวน 3 แบบ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสรา้งสรรค์ผลงาน และพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานท่ีผลิตจากผักตบชวา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ท่ีมีความสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถเป็นแนวทางในการสรา้งรายไดเ้พิ่มใหแ้ก่ชุมชน (ปิยวรรณ 
แสงฤทธ, 2555) 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัเรื่อง โครงการพฒันาการใชย้างพาราส าหรบัผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ผู้วิจัย

ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
2. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
3. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบ 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
6. การวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลท่ีผ่านการรวบรวมโดยการคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

การทดลอง การสมัภาษณ ์แบบสอบถาม การพฒันาเทคนิคและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตลจ์ากผา้ผสานยางพารา มาจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูโดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1. ศึกษาขอ้มลูประเภททติุยภูมิจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อศึกษาขอ้มูล
ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

1.1 ศึกษาขอ้มลูและคณุสมบติัของยางพารา 
1.2 ศึกษากระบวนการผลิตและการน าไปใช ้
1.3 ศึกษาขอ้มลูและคณุสมบติัวสัดผุา้ใยธรรมชาติ 
1.4 ศึกษาขอ้มลูดา้นการออกแบบและเทรนดแ์ฟชั่น 
1.5 ศึกษาขอ้มลูดา้นการตลาด 

2. ทดลองวสัดผุา้ใยธรรมชาติผสานดว้ยยางพารา โดยมีขอบเขตดงันี ้
2.1 การทดลองผสมสีกบัยางพารา 
2.2 การทดลองคณุสมบติัความทนทานของวสัด ุ
2.3 การทดลองเทคนิคต่างๆเพื่อต่อยอดวสัดุ 
2.4 การแปรรูปในระบบอตุสาหกรรม 

3. ศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญในด้านวัสดุ, ด้านการออกแบบและ
ดา้นการตลาด 
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4. รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดศึ้กษาเพื่อสรา้งแนวทางในการออกแบบ 
5. ออกแบบรา่งผลิตภณัฑแ์ฟชั่นเป็นคอลเลคชั่นจ านวน 8 คอลเลคชั่น ในคอลเลคชั่น

ประกอบดว้ย กระเป๋าหิว้, หมวก, รองเทา้และเข็มขดั 
6. สรา้งแบบสอบถามส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญในการเลือกคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่น 1 

คอลเลคชั่นจาก 8 คอลเลคชั่น เพื่อผลิตตน้แบบผลิตภณัฑ ์
7. น าผลขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญมาวิเคราะหส์ าหรบัการสรา้งชิน้งาน

ตน้แบบ 
8. ผลิตตน้แบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์1 คอลเลคชั่น  
9. สรา้งแบบประเมินส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑต์น้แบบ 
10. สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
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ภาพประกอบ 67 การก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 
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การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 การทดลองวสัดส่ิุงทอจากยางพารา  

การทดลองวัสดุส่ิงทอจากยางพาราได้เลือกใช้วัสดุผ้าใยธรรมชาติในการ
ทดลอง เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติมาทดลองผสานดว้ยยางพารา
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผา้ใยธรรมชาติท่ีสามารถหาซือ้ไดท้ั่วไป โดย
น ามาเปรียบเทียบคณุสมบติัก่อนและหลงัการทดลองดว้ยยางพารา  

ระยะท่ี 2 การสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบ 
1. สร้างข้อก าหนดในการออกแบบโดยการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญใน 3 ประเด็น คือ 1. การพัฒนาวัสดุส่ิงทอจากยางพารา 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 3. การวิเคราะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์าก
ยางพารา 

2. การเลือกแบบร่างเพื่อสรา้งชิน้งานต้นแบบระยะท่ี 3 การเลือกแบบร่าง
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

ระยะท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑต์น้แบบ 
การท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อตน้แบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์

จากยางพาราโดยผูบ้ริโภค 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย      

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 การทดลองวสัดส่ิุงทอจากยางพารา  

การทดลองวัสดุส่ิงทอจากยางพาราได้เลือกใช้วัสดุผ้าใยธรรมชาติในการ
ทดลอง เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติมาทดลองผสานดว้ยยางพารา
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผา้ใยธรรมชาติท่ีสามารถหาซือ้ไดท้ั่วไปจ านวน 
5 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย, ผ้าลินิน, ผา้ป่าน, ผ้าไหมและผา้ใยกัญชง โดยน ามาเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ก่อนและหลงัการทดลองดว้ยยางพารา  

ระยะท่ี 2 การสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบ 
1. สร้างข้อก าหนดในการออกแบบโดยการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญใน 3 ประเด็น คือ 1. การพัฒนาวัสดุส่ิงทอจากยางพารา 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 3. การวิเคราะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์าก
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ยางพารา โดยใช้เกณฑใ์นการคัดเลือกผูเ้ชี่ยวชาญคือมีอายุ 25 ปีขึน้ไป มีอาชีพและความเชียว
ชาญในแต่ละดา้นท่ีก าหนดและมีประสบการณใ์นการท างานในดา้นนัน้ๆมากกว่า 5 ปี จ านวน 5 
ท่าน ไดแ้ก ่

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวสัดยุางพารา 
1. ราตรี สีสขุ 
2. ชอ่มาลี กสิบาล 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
3. เมธี กิจเจรญิไชย 
4. อรกานต ์สายะตานนัท ์

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการตลาด 
5. กิตตินนัท ์ตัง้สิริมานะกุล 

2. การเลือกแบบร่างจากผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ านวน 8 คอลเลคชั่น
เพื่อน าไปผลิตเป็นชิน้งานตน้แบบ 1 คอลเลคชั่น ประกอบดว้ย กระเป๋าหิว้, หมวก, รองเทา้และเข็ม
ขดั 

ระยะท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑต์น้แบบ 
การท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยผู้บริโภค

จ านวน 100 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราและกระบวนการออกแบบ 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ รูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นจากวสัดผุา้ผสานยางพารา 
3. ตวัแปรควบคมุ คือ สตูรยางพาราที่ใชเ้คลือบผา้ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ การรวบรวมขอ้มูล ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขตของงานวิจยัดงันี ้
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือขั้นที่ 1  

กระบวนการศึกษาขอ้มูลเอกสารจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง และศึกษาขอ้มูลจากการ
ทดลองวัสดุยางพาราท่ีผ่านกระบวนการปรบัโครงสรา้งเพื่อเหมาะส าหรบัการผสานลงบนผา้ใย
ธรรมชาติจ านวน 5 ชนิด เพื่อน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะหค์ณุสมบติัวสัด ุส าหรบัเป็น
แนวทางในการพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่น และการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการ
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สมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญในการใหค้วามรู ้ขอ้มลูและส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัส่ิงท่ีผูว้ิจยัก าลงัศึกษา ซึ่งแบบ
สมัภาษณเ์ชิงลึกไดก้ าหนดกรอบค าถามไวด้งันี ้

1. ค าถามสัมภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นวัสดุจ  านวน 2 ท่าน โดยการถามในประเด็น
การพัฒนาต่อยอดน า้ยางพารา การพัฒนาคุณสมบัติยางพารา การผสานลงบนผา้ใยธรรมชาติ
และการท าสีในวสัดยุางพารา 

2. ค าถามสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบจ านวน 2 ท่าน โดยการถามใน
ประเด็นการน าวัสดมุาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่น รูปแบบของผลิตภัณฑแ์ฟชั่นในปัจจุบัน กระแส
นิยมของผูบ้ริโภค เทรนดก์ารออกแบบของโลก 

3. ค าถามสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการตลาดจ านวน 1 ท่าน โดยการถามใน
ประเด็นแนวโนม้ทางการตลาด สภาพตลาดในปัจจุบัน การพัฒนาในอนาคตและการพัฒนาเพื่อ
สงัคม 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือขั้นที่ 2 
กระบวนการทดลองวสัดกุารโดยการใชย้างพาราเคลือบลงบนผา้ใยธรรมชาติ 5 ชนิด

ได้แก่ ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย , ผ้าลินิน, ผ้าป่านมัสลินและผ้าใยกัญชง เพื่อให้ได้มาซึ่งผ้าท่ีมีความ
เหมาะสมส าหรบัการผลิตสินคา้แฟชั่น โดยค านึงถึงเกณฑต่์างๆ ดังนี ้1. ดา้นสีสัน 2. ดา้นการยึด
ติดกบัเสน้ใย 3. ดา้นความยืดหยุ่น 4. ดา้นการกนัน า้ 5. ดา้นความทนทาน 6. ดา้นความเหมาะสม
ต่อ 7. ดา้นการแปรรูปสู่ผลิตภณัฑ ์

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือขั้นที่ 3 
กระบวนการออกแบบคอลเลคชั่นผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์ใชผ้า้ผสานยางพารา

เป็นวัสดุหลักในการผลิต ประกอบด้วย กระเป๋าหิ้ว, หมวก, รองเท้าและเข็มขัด จ านวน 8 คอล
เลคชั่น โดยการเลือกคอลเลคชั่นท่ีสวยงามและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด จ านวน 1 
คอลเลคชั่น คัดเลือกโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นออกแบบและดา้นการตลาดโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการผลิต ประกอบดว้ย วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต, การปรบัปรุงแกไ้ขวัสดุและ
ดา้นการพฒันาเทคนิคจากวสัด ุ

2. ด้านการออกแบบ ประกอบด้วย ด้านความงาม , เทรนด์การออกแบบและ 
Moodboard  

3. ด้านการตลาด ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย , ไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
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ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือขั้นที่ 4 
กระบวนการสรา้งตน้แบบจากแบบร่างคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์ใชผ้า้

ใยธรรมชาติผสานยางพาราท่ีผ่านการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเหมาะสมต่อ
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสดุ 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือขั้นที่ 5 
กระบวนการวัดคุณภาพดว้ยการประเมินดว้ยแบบประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์ใช้ผ้าผสานยางพาราเป็นวัสดุหลักในการผลิตโดยผูบ้ริโภคจ านวน 
100 คน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดงันี ้

1. สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) 

2. สอบถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามประโยชนใ์ชส้อย รูปทรง ความ
สวยงาม และการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยใชเ้กณฑม์าตรวดัค่าของลิเคอรท์ (Likert Scale) ดังนีผู้ว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

5  หมายถึง  มากท่ีสดุ 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  มากปานกลาง 
2  หมายถึง  นอ้ย 
1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสดุ 

จากนั้นน าคะแนนท่ีได้ในแต่ละตัวแปร มาหาค่าเฉล่ียนแล้วแปรความหมาย
ค่าเฉล่ียตามเกณฑด์งันี ้

ค่าเฉล่ียคะแนน 4.21-5.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 3.41-4.20 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 2.16-3.40 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00-1.80 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

3. แบบสอบถามท่ีมีค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื่อใหผู้้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื่นๆต่อผลิตภณัฑต์น้แบบ 
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การสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ 
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากวัสดผุา้ใยธรรมชาติผสานยางพารา 

โดยการเลือกจากวัสดุท่ีมีคุณสมบัติดีท่ีสุดจากผา้ 5 ชนิด ท่ีผ่านทดลองคุณสมบัติ โดยออกแบบ
ผลิตภณัฑจ์ านวน 8 คอลเลคชั่น โดยค านึงถึงหลกัเกณฑ ์3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการผลิต ประกอบดว้ย วัสดุท่ีใชใ้นการผลิต, การปรบัปรุงแกไ้ขวัสดุและดา้น
การพฒันาเทคนิคจากวสัด ุ

2. ด้านการออกแบบ ประกอบด้วย ด้านความงาม , เทรนด์การออกแบบและ 
Moodboard  

3. ดา้นการตลาด ประกอบดว้ย กลุ่มเป้าหมาย, ไลฟ์สไตลแ์ละผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1. ท าการศึกษา คน้ควา้ และเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2. เก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 
3. เก็บขอ้มลูจากผลการทดลองคณุสมบติัวสัด ุ 
4. เก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
5. เก็บขอ้มลูจากแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

การวิเคราะหข์้อมูล  
ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูจากการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ี

เกี่ยวขอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายและประเด็นท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอบเขตการวิจัยตาม
ขัน้ตอนดงันี ้

1. น าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ผลท่ีได้จากการทดลองคุณสมบัติวัสดุและแบบ
สมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญมาวิเคราะห ์

2. น าขอ้มลูท่ีผ่านการวิเคราะหห์าแนวทางส าหรบัการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
3. คัดเลือกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อน าแบบร่างผลิตเป็นต้นแบบ

จ านวน 1 คอลเลคชั่น 
4. กลุ่มเป้าหมายท าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑ ์
5. สรุปและอภิปรายผล 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและออกแบบ

ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูดงันี  ้

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมลู 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและออกแบบ

ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอเป็นล าดบัดงันี้ 
ตอนท่ี 1 การทดลองวสัดส่ิุงทอจากยางพารา  

ศึกษาคณุสมบติัของยางพาราสตูรเคลือบถงุมือผา้เบือ้งตน้ดว้ยการทดลองเคลือบลง
บนผา้ใยธรรมชาติ 5 ชนิด คือ ผา้ฝา้ย, ผา้ป่านมสัลิน, ผา้ลินิน, ผา้ใยกญัชงและผา้ไหม โดยวิธีการ
เหมือนการเคลือบถงุมือผา้ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผา้ทั้ง 5 ชนิดและคณุสมบติัทัง้ก่อน
และหลังเคลือบยางพารา พัฒนาต่อยอดเทคนิคอื่นๆจากวัสดเุพื่อน าผลท่ีไดม้าวิเคราะหถ์ึงความ
เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสดุในขัน้ตอนต่อไป 
 ตอนท่ี 2 การสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบ 

วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญในงานวิจัยจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวสัด,ุ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการตลาด ส าหรบัเลือกผา้
ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราทัง้ 5 ชนิด ว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดและสรา้ง
ขอ้ก าหนดในการออกแบบ เพื่อออกแบบคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา
จ านวน 8 คอลเลคชั่น และคัดเลือกคอลเลคชั่นท่ีเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 1 คอลเลคชั่น
เพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ 

1. สรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบโดยการสรา้งแบบสอบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ
ใน 3 ประเด็น คือ 1. การพัฒนาวัสดุส่ิงทอจากยางพารา 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์
สไตลจ์ากยางพารา 3. การวิเคราะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

2. การเลือกแบบรา่งเพื่อสรา้งชิน้งานตน้แบบ 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑต์น้แบบ 

การวิเคราะหป์ระเมินผลความพึงพอใจจากผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตน้แบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา โดยส ารวจความคิดเห็นในเกณฑด์า้นการผลิต, การออกแบบ, การใชส้อย
และการตลาด 
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ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
ตอนท่ี 1 เบือ้งต้นผู้วิจัยได้เร่ิมวิเคราะห์ผ้าใยธรรมชาติทั้ง 5 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย, ผา้ป่าน

มัสลิน, ผา้ลินิน, ผา้ใยกัญชงและผ้าไหม เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติในดา้นขอ้ดี ขอ้อเสียของผ้า
และเปรียบเทียบในดา้นตน้ทุนของผา้เพื่อน าผลท่ีไดร้่วมพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติหลังจากการ
เคลือบดว้ยยางพาราแลว้ ผลจากการวิเคราะหผ์า้ทัง้ 5 ชนิดสามารถสรุปออกมาเป็นตารางไดด้งันี ้

ตาราง 2 ตารางการวิเคราะหผ์า้ 

ชนิดผ้า ราคา/หลา ข้อด ี ข้อเสีย 
ผา้ฝา้ย 20 สามารถระบายความรอ้นไดดี้ 

ดดูซึมน า้ไดดี้ ทนความรอ้น ยอ้มสีไดดี้ 
ดดูความชืน้ไดดี้ เนือ้ผา้นุ่ม ราคาถกู 

ยบัง่าย ผา้ไม่ค่อยอยู่ตวั 
ไม่ค่อยยืดหยุ่น 
ขึน้ราไดง้่าย 

ผา้ป่านมสัลิน 40 มีความแข็งแรง เหน่ียว เนือ้ผา้นุ่ม ยอ้ม
สีไดง้่าย ทนทานต่อแสงแดด ราคาถกู 

สามารถขึน้ราได ้ยบัได้
ง่าย ผา้ไม่ค่อยอยู่ตวั 

ผา้ลินิน 130 ระบายความรอ้นไดดี้ เสน้ใยแข็งแรงไม่
ขาดง่าย ซึมซบัน า้ไดดี้ ยอ้มสีไดง้่าย ดดู
ซบัความชืน้ 

ไม่อยู่ตวั ยบัง่าย รีดยาก 
มีความยืดหยุ่นนอ้ย 
ราคาแพง 

ผา้ใยกญัชง 290 เสน้ใยอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นไดดี้ ดดูซบั
ความชืน้ไดดี้ แหง้ไว ระบายความรอ้น 
ทนความรอ้นไดดี้ กนัแสง UV ไม่มี
แบคทีเรีย ไม่เกิดเชือ้รา 

ผิวท่ีไม่เรียบเนียน ราคา
แพง 

ผา้ไหม 450 มีความมนัเงา เสน้ใยเหนียว แข็งแรง 
ล่ืน ยบัยาก ดดูความชืน้ไดดี้ ยอ้มสีติด
ไดง้่าย น า้หนกัเบา 

ไม่ทนต่อสารซกัฟอก ไม่
ทนต่อแสงแดดและ
สารเคมี ราคาแพง 

 
จากตารางการเปรียบเทียบผา้ทัง้ 5 ชนิด ดา้นราคาพบว่าผา้ไหมมีราคาแพงท่ีสุดผา้ ตาม

ดว้ยผา้ใยกัญชง ผ้าลินิน ผ้าป่านมัสลินและผ้าฝ้ายมีราคาถูกท่ีสุดตามล าดับ จากการวิเคราะห์
ขอ้ดีและข้อเสียของผา้ทัง้หมดพบว่าผ้าแต่ละชนิดมีขอ้ดีท่ีเหมือนกัน คือ มีเสน้ใยท่ีอ่อนนุ่มและ
สามารถย้อมสีได้ง่าย ส่วนข้อเสียของผ้าแต่ละชนิดมีแตกต่างกันตามชนิดผ้า โดยการทดลอง
เคลือบผา้ดว้ยยางพาราอาจท าใหข้อ้ดีและขอ้เสียของผา้ทัง้ 5 ชนิดมีคณุสมบติัแตกต่างไปจากเดิม 
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จากการวิเคราะหก์ารเคลือบยางพาราสูตรเคลือบถงุมือผา้ลงบนผา้ใยธรรมชาติ 5 ชนิด 
คือ ผา้ฝา้ย, ผา้ป่านมสัลิน, ผา้ลินิน, ผา้ใยกัญชงและผา้ไหม เบือ้งตน้ไดเ้คลือบโดยวิธีการเดียวกับ
ถงุมือผา้คือการพ่นสารแคลเซียมไนเตรท (Calcium Nitrate) ลงผา้ก่อนเคลือบ ส่งผลใหย้างพารา
เกาะอยู่บนผา้มีการซึมของยางพาราเพียงเล็กนอ้ยท าใหย้างพาราสามารถหลดุออกจากผา้ไดง้่าย  

ผู้วิจัยได้ท าการทดลองต่อไปโดยการเคลือบยางพาราลงบนผ้าโดยปราศจากสาร
แคลเซียมไนเตรท (Calcium Nitrate) ส่งผลใหย้างพาราสามารถซึมลงบนผา้ไดดี้และจับตัวกบัผา้
ไดดี้เมื่อแห้งดีแลว้ สามารถสรุปผลการทดลองการเคลือบยางพาราลงบนผา้ใยธรรมชาติ 5 ชนิด 
ไดด้งันี ้

ตาราง 3 ตารางการเปรียบเทียบคณุสมบติัผา้หลงัการเคลือบยางพารา 

คุณสมบัต ิ ผ้าฝ้าย ผ้าป่านมัสลนิ ผ้าลินิน ผ้าใยกัญชง ผ้าไหม 

การยึดเกาะ ยึดเกาะไดดี้ 
ยึดเกาะได ้
ปานกลาง 

ยึดเกาะไดดี้ ยึดเกาะไดดี้ ยึดเกาะไม่ดี 

การคงสภาพ 
คงสภาพ 
ไดดี้ 

มีการหดตวัของ
ผา้ 

คงสภาพ 
ไดดี้ 

คงสภาพ 
ไดดี้ 

มีการหดตวั
ของผา้ 

สี ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

ผิวสมัผสั ขรุขระมาก เรียบ 
ขรุขระ 

ปานกลาง 
ขรุขระมาก เรียบ 

การขีดข่วน 
กนัการขีด
ข่วนไดดี้ 

กนัการขีด 
ข่วนไดดี้ 

กนัการขีด 
ข่วนไดดี้ 

กนัการขีด 
ข่วนไดดี้ 

กนัการขีดข่วน
ไดดี้ 

การกนัน า้ กนัน า้ได ้ กนัน า้ได ้ กนัน า้ได ้ กนัน า้ได ้ กนัน า้ได ้

 
จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผ้าทั้ง 5 ชนิดในประเด็นของการยึดเกาะ, การคง

สภาพ, สี, ผิวสมัผสั, การขีดข่วนและการกนัน า้ พบว่าผา้ทัง้ 5 ชนิดมีคุณสมบัติการกันน า้, การกัน
การขีดข่วนและมีสีท่ีเหมือนกนัทัง้หมด โดยสีของยางพาราเมื่อแหง้ดีแลว้ยางพาราจะสีเขม้ขึน้กว่า
ตอนเป็นสภาณะของเหลว ดา้นการยึดเกาะผา้ฝ้าย, ผา้ลินินและผา้ใยกญัชงยางพาราสามารถยึด
เกาะไดดี้กบัผา้ ส่วนผา้ป่านมสัลินและผา้ไหนมีการยึดเกาะไดไ้ม่ดีเท่าผา้ 3 ชนิดแรก เช่นเดียวกับ
การคงสภาพ ผา้ป่านมัสลินและผา้ไหมมีการหดตวัของผา้เพื่อเคลือบดว้ยยางพารา ท าใหส้ามารถ
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แปรรูปไดล้ าบาก ผิวสัมผสัของผา้หลงัเคลือบยางพาราเป็นไปตามพืน้ผิวเดิมของผา้ท าใหผ้า้ท่ีมีผิว
ขรุขระหลงัเคลือบยางพาราผิวท่ีไดจ้ะขรุขระเช่นเดียวกบัผา้ 

หลังจากนั้นผูว้ิจัยจึงไดท้ดลองการเคลือบผา้ดา้นเดียวและสองดา้นเพื่อดูความแตกต่าง 
โดยก าหนดใหผ้้าเป็นชนิดเดียวกันคือผา้ฝ้ายและใชป้ริมาณยางในปริมาณเท่าๆกัน โดยทดสอบ
ดา้นความทนต่อการฉีกขาด (Tear Strength), ความตา้นแรงดึง (Tensile Strength) และความยืด
เมื่อขาดท่ีความเคน้ 300% (Elongation at break modulus at 300%) โดยทดสอบตามมาตรฐาน
ของผา้ยางพาราปบู่อน า้ สามารถสรุปออกมาเป็นตารางไดด้งันี ้

ตาราง 4 ตารางการทดสอบความทนทานของผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพารา 

รูปแบบ 
ความทนต่อการ 

ฉีกขาด  
(Tear Strength) 

ความต้านแรงดงึ 
(Tensile Strength) 

ความยืดเมื่อขาดที่
ความเค้น 300% 

(Elongation at break 
modulus at 300%) 

ผา้เคลือบ
ยางพาราหน่ึงดา้น 

42.3 N 227.2 N 42 

ผา้เคลือบ
ยางพาราสองดา้น 

45 N 196.1 N 31 

 
จากตารางการทดสอบดา้นความทนต่อการฉีกขาด (Tear Strength), ความตา้นแรงดึง 

(Tensile Strength)และความยืดเมื่อขาดท่ีความเค้น 300% (Elongation at break modulus at 
300%) สามารถสรุปได้ว่าการเคลือบยางพาราบนผา้ฝ่ังเดียวสามารถทนต่อแรงฉีกขาดได้ดีกว่่า 
ส่วนการเคลือบยางพาราทัง้ 2 ดา้นของผา้ท าใหผ้า้สามารถยืดหยุ่นไดดี้กว่าดา้นเดียว 

 
การทดลองผสมสีในยางพารา 

ผูว้ิจัยได้ทดลองผสมสีในยางพาราใชย้างพาราสูตรเคลือบถุงมือผา้ผสมกับสีผสม
ยางพารา โดยทดลองใชสี้หลกัผสมกบัยางพาราและทดลองผสมสีอื่นๆเขา้ดว้ยกนั 
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ภาพประกอบ 68 การทดลองผสมสีในยางพารา 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

จากการทดลองพบว่าสีของยางพาราเป็นสีขาวขุ่นท าใหก้ารผสมสีในยางพาราเป็น
การผสมสีแบบผสมสีขาว (Tint Mixing) ทั้งหมด กล่าวคือหากใช้สีต่างๆในปริมาณน้อยมาผสม
ยางพาราจะไดสี้โทนอ่อน (Pastel) โดยสีจะเขม้ขึน้โดยการเติมสีเพิ่มมากขึน้หรือการเติมสีด าลงไป 

การผลิตผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารา 
ในการท าวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยได้ทดลองการผลิตผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารา โดย

ผูว้ิจยัไดท้ดลอง 3 วิธี คือ  
1. การทายางพาราลงบนผา้  

 การทายางพาราลงบนผ้าสามารถทาไดด้ว้ยแปรงทาสีและลูกกลิง้ทาสี โดย
เทคนิคการทาดว้ยแปรงทาสีท าใหไ้ดผ้า้เคลือบยางพาราท่ีมีความเสมอกนัทั่วทัง้แผ่น ยึดติดกนัผา้
ไดดี้ สามารถผลิตไดร้วดเร็วแต่การทาท าใหเ้กิดรอยฝีแปรงเป็นลวดลายของผา้ การทาดว้ยลกูกลิง้
ทาสีสามารถท าใหไ้ดผ้า้เคลือบยางพาราท่ีเสมอทั่วกนัทัง้แผ่น ยึดติดกนัผา้ไดดี้ ไม่มีรอยของการทา
ท่ีชัดเจนนักและสามารถผลิตผ้าไดร้วดเร็วกว่าการทาดว้ยแปรง โดยขนาดของผา้ท่ีตอ้งการผลิต
ขึน้อยู่กบัพืน้ท่ีในการทาผา้เช่นกนั ซึ่งการผลิตในปริมาณท่ีมากจ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ท่ีกวา้งในการผลิต 

2. การจุ่มผา้ลงบนยางพารา  
 การผลิตผ้าเคลือบยางพาราโดยการจุ่มเป็นวิธีการผลิตผ้าท่ีรวดเร็วและ

ยางพาราสามารถยึดติดกับผา้ได้ดี แต่การผลิตจ าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีกว้างหากต้องการผลิตผ้าท่ีมี
ขนาดกวา้ง วิธีการจุ่มท าใหไ้ดผ้า้ท่ีไดม้ีพืน้ผิวท่ีเรียบแต่ความหนาไม่เสมอกนัทั่วทัง้แผ่น 

3. การพ่นยางพาราผ่านเครื่องพ่นสี  
 การพ่นยางพาราลงบนผ้าท าให้ได้ผ้าท่ีมีความหนาท่ีเสมอกันทั่วทั้งผืนแต่

ผิวสัมผัสท่ีไดจ้ะมีความขรุขระเน่ืองจากยางพาราท่ีผ่านการพ่นจะมีลักษณะท่ีเป็นกอ้นเล็กจบัตัว
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กนัอยู่บนผา้ การยึดติดบนผา้ของยางพาราที่ผลิตดว้ยวิธีการพ่นนัน้มีการยึดติดท่ีไม่ดีเท่าวิธีการทา
และการจุ่ม 

ลวดลายด้านหลงัผ้า 
จากการเคลือบยางพาราลงบนผา้ใยธรรมชาติพบว่าไดเ้กิดลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของผ้าแต่ละชนิด โดยเกิดขึน้จากการซึมของยางพาราจากผ้าดา้นหนา้สู่ด้านหลัง  โดยใน
การทดลองครัง้นีไ้ดพ้บลวดลายเกิดขึน้กบัผา้ฝา้ยและผา้ใยกญัชง 

 

ภาพประกอบ 69 ลวดลายดา้นหลงัผา้ฝา้ยและผา้ใยกญัชง 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

จากการทดลองครัง้นีผู้ว้ิจัยสันนิษฐานว่าลวดลายท่ีเกิดขึน้แปรผันตามชนิดของผา้ , 
ความเหลวของน า้ยาง, ความหน้าของผ้า, รูปแบบการถักทอของผ้าและแรงกดในการเคลือบ
ยางพาราลงบนผา้ 

การพัฒนาเทคนิคสร้างสรรคต์่อยอดจากวัสดุผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารา 
ผูว้ิจัยได้ท าการทดลองพัฒนาเทคนิคต่างๆสรา้งสรรค์แนวทางในการน าวัสดุผ้าใย

ธรรมชาติเคลือบยางพาราไปต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบงานออกแบบท่ี
หลากหลายมากขึน้และสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้ับวสัดมุากยิ่งขึน้ โดยเทคนิคท่ีผูว้ิจัยไดท้ าการทดลองมี
ดงันี ้

1. การพ่นยางพาราผ่านเครื่องพ่นสี (Airbrush) 
ผู้วิจัยได้น ายางพาราสูตรเคลือบถุงมือผ้าทดลองพ่นด้วยเครื่องพ่นสี 

(Airbrush) โดยใชต้น้แบบลวดลาย (Template) ท่ีฉลุลวดลายตามท่ีตอ้งการเป็นตัวกลางส าหรบั
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กรองยางพาราท่ีพ่นจากเครื่องพ่นสี ท าใหล้วดลายท่ีเป็นไปตามตน้แบบ การพ่นซ า้หลายๆรอบท า
ใหย้างพารามีความนนูขึน้ได ้หากยางพาราเหลวเกินไปสามารถท าใหล้วดลายเกิดความเสียหาย
ไดเ้น่ืองจากยางพาราจะไม่เกาะอยู่บนผา้ท่ีพ่น ซึ่งจากการทดลองเทคนิคนีส้ามารถใชไ้ดก้ับผ้าท่ี
เคลือบยางพาราแลว้และยงัไม่เคลือบไดท้ัง้คู่ 

 

ภาพประกอบ 70 การพ่นยางพาราผ่านเครื่องพน่สี (Airbrush) 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

2. การไล่สี (Gradient) 
ผู้วิจัยได้น ายางพาราสูตรเคลือบถุงมือผ้าทดลองไล่สีตั้งแต่ 2 สีขึน้ไปเพื่อ

สังเกตุผล โดยจากการทดลองพบว่ายางพาราสามารถเคลือบไล่สีได้เช่นเดียวกับสีทั่วไป โดย
ขอ้เสียของยางพาราในการท าเทคนิคไล่สีคือ ยางพาราแหง้ไดไ้วท าใหก้ารไล่สีตอ้งท าดว้ยเวลาท่ี
รวดเร็ว 

 

ภาพประกอบ 71 การไล่สี (Gradient) 
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ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

3. การซอ้นผา้ 
ผูว้ิจัยไดท้ดลองน าผา้หลายชั้นมาซอ้นกันแลว้จึงเคลือบยางพราเพื่อทดลอง

สรา้งพืน้ผิวท่ีเป็นระดับ โดยจากการทดลองพบว่าผา้แต่ละชั้นสามารถยึดติดกันไดดี้ โดยการยึด
ติดกนัของผา้แต่ละชัน้ขึน้อยู่กบัการซึมของยางพาราและความหนาขอ้งผา้ 

 

ภาพประกอบ 72 การซอ้นผา้ 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

4. การสรา้งพืน้ผิว 
ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ผ้า 2 ชั้น โดยแทรกพื ้นผิวในรูปแบบท่ีต้องการลงไป

ระหว่างชัน้ของผา้ ผูว้ิจยัไดท้ดลองในลกัษณะเดียวกนั 2 รูปแบบ คือ 
4.1 แทรกดว้ยผา้ 

 ผูว้ิจยัไดท้ดลองแทรกดว้ยผา้ท่ีมีความหนากว่าผา้ท่ีใชป้ระกบ 2 ชั้น โดย
ตัดให้เป็นรูปตัวอักษร ผลจากการทดลองพบว่าผ้าทั้งหมดสามารถยึดติดกันได้ดีและมีพืน้ผิวท่ี
คมชดัและนนูขึน้ของพืน้ผิว 
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ภาพประกอบ 73 การสรา้งพืน้ผิวดว้ยผา้ 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

4.2 แทรกดว้ยลกูปัดไม ้
 ผูว้ิจัยได้ทดลองแทรกด้วยลูกปัดไม้ระหว่างผ้า 2 ชั้น เพื่อทดลองสรา้ง

พืน้ผิวท่ีมีความคลา้ยคลึงกับพืน้ผิวของหนงันกกระจอกเทศ ผลจากการทดลองพบว่าพืน้ผิวสัมผัส
และรูปลกัษณท่ี์คลา้ยหนงันกกระจอกเทศและมีความนนูขึน้ของพืน้ผิว 

 

ภาพประกอบ 74 การสรา้งพืน้ผิวดว้ยลกุปัดไม ้

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

5. การจีบพลีท 
ผูว้ิจัยไดท้ดลองน าผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราจีบพลีทโดยใชค้วามรอ้น

เป็นเวลา 1 นาที พบว่าสามารถสรา้งพลีทจากผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพาราได้และมีการคง
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สภาพของพลีทไดดี้ไม่คลายตวั พบว่ารอยพลีทท่ีเกิดขึน้มีสีเขม้ขึน้เน่ืองจากความรอ้นท่ีสามารถท า
ใหย้างพารามีสีท่ีเขม้มากขึน้ 

 

ภาพประกอบ 75 การจบีพลีท 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

การผสมกลิ่นน ้าหอมลงในยางพารา 
ผูว้ิจยัไดท้ดลองน าหวัน า้หอมกล่ินดอกไมธ้รรมชาติผสมลงในยางพาราสตูรเคลือบถุง

มือผา้เพื่อทดลองในการแกปั้ญหากลบกล่ินของยางธรรมชาติโดยไดท้ดลองผสมในอัตราส่วนหัว
น า้หอม 1.5 มิลลิกรมั ต่อ น า้ยาง 100 มิลลิกรมั  

ผลจากการทดลองพบว่าการผสมน า้หอมลงไปท าใหย้างพาราเกิดการจบัตัวเป็นกอ้น
ขนาดเล็กในปริมาณเล็กนอ้ยแต่ยังคงสภาพใกลเ้คียงเดิมอยู่ กล่ินของยางพาราท่ีเคลือบลงบนผา้
เมื่อยางพาราแหง้สนิทดีแลว้พบว่ากล่ินของน า้หอมติดอยู่กบัยางพาราและสามารถคงสภาพกล่ิน
ไดใ้นเวลาหลายวนัและกล่ินจะค่อยๆจางลงเร่ือยๆตามเวลา 

การสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ 
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไลฟ์สไตลจ์ากแหล่งข้อมูลโดยสถาบันพัฒนา

ผูป้ระกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) แบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตลอ์อกเป็น 5 ประเภท คือ กลุ่ม
สินคา้ของขวัญ ของฝากและของท่ีระลึก, กลุ่มสินคา้เฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่งบา้น, กลุ่มสินคา้
ของเล่น, กลุ่มสินคา้เครื่องหนังและเครื่องนุ่งห่มและกลุ่มสินคา้อญัมณีและเครื่องประดับ ผูว้ิจัยได้
ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญและวิเคราะหค์วามเหมาะสมของวสัดผุา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราผนวกกับ
ความช านาญของผูว้ิจยั โดยเลือกรูปแบบสินคา้ไลฟ์สไตลใ์นกลุ่มสินคา้เครื่องหนังและเครื่องนุ่งห่ม 
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เน่ืองจากวัสดุผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพารามีความเหมาะสมกับสินค้ากลุ่มนีใ้นด้านการผลิต
และคณุสมบติัการใชง้าน 

การวิเคราะหเ์ทรนดก์ารออกแบบแฟชั่น 2020  
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเทรนด์การออกแบบแฟชั่น Spring/Summer 2020 โดย 

WGSN ในดา้นของรูปแบบผลิตภณัฑ ์แนวทางการออกแบบและโทนสี  
1. เทรนดรู์ปแบบผลิตภณัฑ ์

จากการวิเคราะห์เทรนด์แฟชั่ นปี  2020 และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถึง
ประเด็นในการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยอา้งอิงถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ท่ีมีต่อไลฟ์
สไตลข์องกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สามารถสรุปไดว้่ารูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ใชก้ารสรา้งสรรคใ์น
งานวิจัยครัง้นีคื้อ กระเป๋าหิว้ (Tote Bag) , หมวก (Bucket Hat) , รองเทา้ (Sandal) และ เข็มขัด 
(Belt) เน่ืองจากรูปแบบของผลิตภัณฑแ์ฟชั่นเป็นเทรนดท่ี์ตรงกันของทัง้เพศชายและหญิงสามารถ
สวมใส่ไดแ้ละสามารถใชผ้า้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราแปรรูปสู่ผลิตภณัฑไ์ด ้ 

 

ภาพประกอบ 76 เทรนดรู์ปแบบผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : https://www.wgsn.com/fashion/ 
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2. เทรนดก์ารออกแบบและโทนสี 
จากเทรนดสี์ท่ีใชใ้นงานออกแบบแฟชั่นดา้นเครื่องตกแต่งและรองเทา้โดย 

WGSN ปี 2020 ได้มีการก าหนดแนวทางการออกแบบและโทนสีในการออกแบบไว้ 4 ทิศทาง 
ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะหข์อ้มลูของเทรนดท์ัง้ 4 เพื่อสรา้งแนวทางการออกแบบในรูปแบบ Moodboard 
แบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ดงันี ้

2.1 Moodboard Dynamic Blues 

 

ภาพประกอบ 77 Moodboard Dynamic Blues 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

2.2 Moodboard Hot Accents 
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ภาพประกอบ 78 Moodboard Hot Accents 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

2.3 Moodboard Reddened Browns 

 

ภาพประกอบ 79 Moodboard Reddened Browns 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 
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2.4 Moodboard Synthetic Green  

 

ภาพประกอบ 80 Moodboard Synthetic Green 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ ์  
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลโ์ดยอิงจากเท

รนดก์ารออกแบบและรูปแบบไลฟ์สไตลท่ี์เหมาะสมกับผลิตภัณฑใ์นงานวิจัย หลังจากการศึกษา
ขอ้มูลผูบ้ริโภคและค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัย ผู้วิจัยจึงไดก้ าหนดกลุ้มเป้าหมายของ
ผลิตภณัฑไ์วด้งันี ้

ตาราง 5 กลุ่มเป้าหมายของผลิคภณัฑ ์

ตัวแปร ลักษณะ 

เพศ 
(Gender) 

Unisex 

อาย ุ
(Age) 

18 – 38 ปี 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ตัวแปร ลักษณะ 

สถาณะทางสงัคม 
(Economic Status) 

ชนชัน้กลาง (Middle Class) 

เงินเดือน 
(Salary) 

มากกว่า 13,000 บาทเป็นตน้ไป 

อาชีพ 
(Occupation) 

นกัศึกษา กลุ่มผูเ้ร่ิมท างาน พนกังานทั่วไป นกั
ออกแบบ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชอบช่วยเหลือสงัคมและ

ผูบ้ริโภคท่ีสนใจ 
ในผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ 

ท่ีอยู่อาศยั 
(Demographic) 

อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

รูปแบบการใชช้ีวิต 
(Lifestyle) 

กลุ่มคนรุน่ใหม่รกัส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ ชอบ
ช่วยเหลือสงัคม บริโภคสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มและไม่
สรา้งขยะใหก้บัโลกมากขึน้ โดยมกัจะใชผ้ลิตภัณฑท่ี์
ทนทานสามารถใชไ้ดย้าวนานหรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก
ธรรมชาติซึ่งสามารถยอ่ยสลายได ้ท าใหป้ริมาณขยะที่
เกิดขึน้ลดลอ้ยลง ใชจ้่ายซือ้ของประเภทเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสดุจากกลุ่มอื่นๆ 
งานอดิเรก 
(Hobbies) 

ช่วยเหลือสงัคม มกัท างานตามสถานท่ีต่างๆ มกัพกถงุ
ผา้หากตอ้งการซือ้ของนอกบา้น 

ลกัษณะการซือ้สินคา้ 
(Consumer Habits) 

ซือ้สินคา้ไม่บ่อย โดยมกัจะซือ้สินคา้ท่ีมีคณุภาพท่ีดี 
ทนทานต่อการใชง้านและไม่สรา้งขยะ โดยให้

ความส าคญัต่อการเลือกซือ้สินคา้ตัง้แต่ผลิตภณัฑ์
จนถึงบรรจภุณัฑ ์ 

มกัมอบส่ิงดีๆใหก้บัผูอ้ื่นเช่นกนั 
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การเปรียบเทียบผลิตภัณฑกั์บแบรนดส์นิค้า 
1. Molly Younger แบรนด์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากยางพาราท่ีน าเสนอการขึ ้นรูป

ยางพาราด้วยแม่พิมพ์และการป้ัน เป็นการพัฒนาเทคนิคแฟชั่นจากยางพาราท าให้เกิดรูปแบบ
ผลิตภณัฑจ์ากยางพาราท่ีรว่มสมยั มีรูปแบบเป็นงานคราฟทแ์ละมีสีสนัท่ีหลากหลาย 

 

ภาพประกอบ 81 Molly Younger 

ท่ีมา : https://jeanes.co/Molly-Younger 

 2. TOMS แบรนดผ์ลิตภณัฑร์องเทา้ท่ีมีการตอบแทนสงัคมดว้ยการมอบรองเทา้ใหก้ับเด็ก
ท่ียากไรด้้วยโมเดล one for one คือการซือ้รองเท้าหน่ึงคู่เท่ากับการบริจาครองเทา้หน่ึงคู่ ซึ่งเป็น
แบรนดต์วัอย่างท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจในการเปล่ียนแปลงสงัคม 

 

ภาพประกอบ 82 TOMS 

ท่ีมา : https://www.toms.com/ 
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 3. Least Studio แบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากยางพารา  ด้วยคอนเสปการพัฒนา
ยางพาราใหม้ีคณุฟังกช์ั่นคือสามารถรองตัดกระดาษไดเ้หมือนแผ่นรองตัด ท าใหเ้กิดผลิตภัณฑท่ี์มี
ความทนทาน กนัน า้ กรีดดว้ยมีดไม่ขาด โดยมีรูปแบบของผลิตภณัฑ์ส าหรบักลุ่มคนท างานและมี
การออกแบบท่ีเรียบง่าย 

 

ภาพประกอบ 83 Least Studio 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/LeastStudio/ 

 4. P.A.D. Banana leaf product แบรนดผ์ลิตภัณฑไ์ลฟ์สไตลจ์ากใบตองแห้ง ท่ีเกิดจาก
แนวคิดการน าวัสดุเหลือใชใ้บตองแหง้มาแปรรูปสรา้งมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภณัฑ ์จากการน าไปตอง
แหง้ไปผสานกบัผา้ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑต์น้น า้ท่ีแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์ื่นๆ 

 

ภาพประกอบ 84 P.A.D. Banana leaf product 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/padbananaleaf/ 
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การก าหนดต าแหน่งการตลาด 
1. กราฟการเปรียบเทียบดา้นความหลากหลายของรูปแบบต่อความงามหรือการใช้

งาน โดยต าแหน่งของผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเนน้ดา้นการใช้
งานและมีรูปแบบท่ีไม่หลากหลายมาก เน่ืองจากการใชว้ัสดท่ีุมีความแข็งแรงทนทานต่อการใชง้าน
และเพื่อสรา้งความน่าจดจ าดา้นรูปแบบผลิตภัณฑจ์ึงจัดอยู่ในต าแหน่งท่ีมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่
หลากหลายเกินไป 

 

ภาพประกอบ 85 กราฟต าแหน่งการตลาด 1 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

2. กราฟการเปรียบเทียบดา้นระดับของผูบ้ริโภคและการท าเพื่อสังคม โดยต าแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเนน้ดา้นการท าเพื่อสังคมมาก
และมีผู้บริโภคระดับทั่วไปเน่ืองจากเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราจึงเป็นการสรา้ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถบริโภคผลิตภัณฑจ์ากยางพารามากขึน้จึงเนน้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทั่วไป การบริโภคในปริมาณมากส่งผลใหเ้กิดการตอบแทนสงัคมท่ีมากขึน้ตามและการท า 
CSR สามารถช่วยใหเ้กิดการตอบแทนสงัคมท่ีมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 86 กราฟต าแหน่งการตลาด 2 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

3. กราฟการเปรียบเทียบด้านคุณภาพและด้านราคา โดยต าแหน่งของผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเนน้ดา้นราคาปานกลางเน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์
สรา้งสรรค์ท่ีผู้คนทั่วไปสามารถบริโภคได้และไม่ส่งกระทบต่อการเงินและมีคุณภาพค่อนข้างดี
เน่ืองจากวสัดท่ีุทนทานต่อการใชง้านและผ่านกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพ 
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ภาพประกอบ 87 กราฟต าแหน่งการตลาด 3 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

4. กราฟการเปรียบเทียบดา้นการสรา้งมูลค่าเพิ่มและปริมาณการผลิตสินคา้ โดย
ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราวางอยู่ในต าแหน่งท่ีมีการสรา้งมูลค่าเพิ่ม
เน่ืองจากการน ายางพาราเป็นวสัดหุลักของผลิตภัณฑท์ าใหม้ีการสรา้งมลูค่าเพิ่มกบัยางพารา เกิด
การใชย้างพาราภายในประเทศมากขึน้เมื่อมีการบริโภคสินคา้ท าใหม้ีเกิดการผลิตผลิตภณัฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราเพิ่มมากขึน้ตาม 

 

ภาพประกอบ 88 กราฟต าแหน่งการตลาด 4 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย           คือต าแหน่งของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์าก
ยางพารา 

การสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ 
การสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบผูว้ิจัยไดใ้ชเ้ครื่องมือแบบสัมภาษณใ์นการสรา้ง

ขอ้ก าหนดในการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านวัสดุ , 
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ดา้นการออกแบบและดา้นการตลาดในประเด็นต่างๆ โดยใชแ้บบสัมภาษณช์ุดเดียวกนั จากการ
สมัภาษณส์ามารถอธิบายผลไดเ้ป็นตารางดงันี ้

ตาราง 6 ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 

ค าถาม ค าตอบ 

1. จากวัสดุผ้าใยธรรมชาติ เคลือบ
ยางพาราท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ี
จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ ม ให้กับ
ยางพาราหรือไม่ 

ปรบัผิวของผา้ใหม้ีความสม ่าเสมอ เรียบเนียนน่าสัมผัส
มากขึ ้น  สามารถทดลองน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ ท่ี
หลากหลายมากขึน้ โดยวสัดุนีส้ามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มได้
เน่ืองจากวสัดธุรรมชาติก าลงัเป็นเทรนด ์ 

2. จากวัสดุตัวอย่างผ้าใยธรรมชาติ
ผสานยางพารา ท่านคิดว่าผา้ชนิดใดมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุดในการน าไป
สร้างสรรค์สู่ ผลิตภัณฑ์แฟชั่ นไลฟ์
สไตลจ์ากผ้าใยธรรมชาติ 5 ชนิด คือ 
ผ้าฝ้าย ผ้าป่านมัสลิน ผ้าลินิน ผ้าใย
กญัชงและผา้ไหม เพราะเหตใุด 

ผ้ า ฝ้ า ย เน่ื อ งจ า ก รา ค า ท่ี ไม่ แ พ ง  เห ม า ะสม กั บ
กลุ่มเป้าหมาย ผา้ฝา้ยใยกญัชงและผา้ลินินเบาเหมาะกับ
การน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผ้าทั้ง 5 ชนิดสามารถ
สรา้งมลูค่าเพิ่มได ้โดยขึน้อยู่กบัการน าไปใช ้

3. จากวัสดุตัวอย่างผ้าใยธรรมชาติ
ผสานยางพารา ควรแก้ไขปรับปรุง
เพิ่มเติมหรือไม่ หากควรแก้ไขเพราะ
เหตใุด 

แกไ้ขใหผ้้าไม่ยับง่าย มีความหนามากขึน้ ปัญหาผ้าจับ
ส่ิงสกปรกเมื่อสัมผัสกับฝุ่ นและผิวสัมผัสท่ีไม่เรียบเนียน 
โดยแก้ให้ผ้ามีความสม ่าเสมอมากขึ ้น อาจทดลอง
รูปแบบการยึดติดกนัของผา้ท่ียึดไดดี้ขึน้ 

4. จากเทคนิคตัวอย่างการพัฒนาผ้า
ใยธรรมชาติผสานยางพารา ท่านคิด
ว่าเทคนิคใดมีความน่าสนใจในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์เพราะเหตุ
ใด 

พฒันาผา้ตัง้ตน้ใหคุ้ณสมบัติเหมาะสมก่อนจึงจะพัฒนา
เทคนิคอื่นๆ เทคนิคการสร้างพื ้น ผิวให้วัสดุมีความ
น่าสนใจมากขึน้และเทคนิคท่ีน ามาแปรรูปผลิตภัณฑค์วร
ขึน้อยู่กบัจดุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย  
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ตางราง 6 (ต่อ) 

ค าถาม ค าตอบ 

5. จากกลุ่มเป้าหมายและไลฟ์สไตลท่ี์
ผูว้ิจัยก าหนดไวท่้านมีความคิดเห็นว่า
มี ค ว าม เหม าะสมกั บ วั ส ดุ ผ้ า ใย
ธรรมชาติผสานยางพาราหรือไม่ 

มีความเหมาะสม เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถซื ้อได้ใน
ราคาท่ีไม่แพงเกินไปไลฟ์สไตลใ์ชทุ้กอย่างเป็น ECO จะ
ใชว้สัดธุรรมชาติ 

6 .  จ า ก  Moodboard ท่ า น คิ ด ว่ า
รูปแบบของผลิตภัณฑ์และรูปแบบ
ส ไ ต ล์ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 

มีความสอดคลอ้ง โดยทุกองคป์ระกอบของ Moodboard 
ควรมีความส าคัญ แนะน าใหผ้ลิตภัณฑ์สามารถพับเก็บ
ไดแ้ละสามารถบรรจส่ิุงของท่ีกลุ่มเป้าหมายพกพา 

7. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์
สไตลท่ี์มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน
ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผลิตภัณฑท่ี์มี
ลกัษณะการใชง้านอย่างไร อะไรบา้ง 

เหมาะสมกับกระเป๋า Tote ใส่ของเล็กๆ ใส่แก้วน ้า 
ผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกสบาย เป้สะพายหลัง กระเป๋าขนาด
เล็ก กระเป๋าใส่โน๊ตบุค โดยค านึงถึงความรกัษ์โลก ความ
ยั่ งยืน ช่วยเหลือสังคม แฟชั่ นท่ีไม่หวือหวา อยู่ยาว 
รูปแบบสามารถเขา้ใจได้ง่าย ควรมีการคืนก าไรสู่สังคม 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ECO แต่มีไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่างกัน 
ตอ้งดวู่าไลฟ์สไตลเ์หมาะสมกบัใครมากกว่า 

8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการใช้
ยางพาราสูตรอื่นเป็นองค์ประกอบใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์
สไตล ์

อาจใชผ้ลิตภัณฑจ์ากยางแหง้ได ้cutting ยางตีฟอง ยาง
แห้งขึน้รูปแบบไดห้ลายชนิด เอาผา้ใส่ใน mold หรือการ
เคลือบยางบางส่วน รูปทรงสวยก็กันน า้ได้อยู่ดี ท าพวง
กุญแจโลโก ้

9. ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือ
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้นีห้รือไม่ 

เรื่องกล่ินของวัสดุ พัฒนาให้วัสดุยืดหยุ่นกว่าเดิม น่า
สมัผัสมากขึน้ ทดลองเปรียบเทียบตน้ทุนการในการผลิต 
เนน้การคืนก าไรสู่สังคม ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้อย่างไร แนะน า
ให้ตัง้ชื่อแบรนดแ์ละออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีธรรมดาก่อน 
อาจเลือกผา้ชนิดอื่นท่ีสามารถสรา้งความโดดเด่นมากขึน้
ไดอ้ีก โดยปลายทางใหค้ านึงถึงการน าไปใช ้ 
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จากการสัมภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญจากชุดค าถามสามารถสรุปไดว้่าผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด
เลือกผา้ฝ้ายในการน ามาผลิตตน้แบบเน่ืองจากผา้ฝ้ายมีราคาท่ีถูก มีคุณสมบัติท่ีดีและเหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมาย โดยควรแกไ้ขวสัดุในดา้นผิวสมัผสัใหม้ีความสม ่าเสมอและเรียบเนียนมากขึน้ท า
ให้วัสดุน่าสัมผัสมากขึน้ แก้ไขด้านกล่ินของยางพาราและการจับส่ิงสกปรกของยางพาราอัน
เน่ืองจากคณุสมบัติเฉพาะของยางพารา จากกลุ่มเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวผู้เ้ชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมและศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายมากขึน้เพื่อก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ ์
จากค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญเสนอรูปแบบกระเป๋าหิว้และกระเป๋าใส่สัมภาระต่างๆท่ีมีขนาดเล็ก
เน่ืองจากเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การน ายางพารา รูปแบบอื่นๆเข้า
มารว่มออกแบบในผลิตภัณฑผ์ูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามเห็นว่าดีและควรดคูวามเหมาะสมของวัสดแุละ
งานออกแบบ ในประเด็นดา้นการตลาดผูเ้ชี่ยวชาญมีขอ้เสนอแนะใหส้รา้งเป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑท่ี์
แปรรูปจากวัสดุยางพาราเน่ืองจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากธรรมชาติก าลังได้รบัความ
นิยมและเสนอแนะใหม้ีการคืนก าไรสู่สงัคม 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
หลังจากกระบวนการสรา้งข้อก าหนดในการออกแบบในประเด็นด้านวัสดุ การ

ออกแบบและการตลาด โดยผ่านการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการงานวิจัยโดยเครื่องมือแบบ
สมัภาษณ ์โดยผูเ้ฃี่ยวชาญในงานวิจัยทัง้ 5 ท่าน ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ผ่านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้วิจัยจึงได้ออกแบบคอลเลคฃั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์าก
ยางพารา 8 รูปแบบดงันี ้

 

ภาพประกอบ 89 คอลเลคชั่นผลิตภณัฑรู์ปแบบท่ี 1 
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ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

 

ภาพประกอบ 90 คอลเลคชั่นผลิตภณัฑรู์ปแบบท่ี 2 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

 

ภาพประกอบ 91 คอลเลคชั่นผลิตภณัฑรู์ปแบบท่ี 3 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 



  108 

 

ภาพประกอบ 92 คอลเลคชั่นผลิตภณัฑรู์ปแบบท่ี 4 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

 

ภาพประกอบ 93 คอลเลคชั่นผลิตภณัฑรู์ปแบบท่ี 5 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 
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ภาพประกอบ 94 คอลเลคชั่นผลิตภณัฑรู์ปแบบท่ี 6 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

 

ภาพประกอบ 95 คอลเลคชั่นผลิตภณัฑรู์ปแบบท่ี 7 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 
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ภาพประกอบ 96 คอลเลคชั่นผลิตภณัฑรู์ปแบบท่ี 8 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

การคดัเลือกแบบสเก็ตส าหรบัการผลิตตน้แบบผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเลือก
แบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและการตลาดจ านวน 3 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมิน
โดยผูเ้ชี่ยวชาญไดด้งันี ้

ตาราง 7 การเลือกแบบสเก็ตโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

รูปแบบที่เลือก หมายเหต ุ

คอลเลคชั่นที่ 2 และ 6 

- คอลเลคชั่นท่ี 2 เพราะมีรูปแบบ street เป็นสินคา้อุตสาหกรรม
ท่ีสามารถใชไ้ดท้กุเพศทกุวัย สามารถผลิตไดง้่ายและมีตน้ทนุไม่
สูงมาก แต่ควรเพิ่มสีจากสีส้ม ประมาณสองถึงสามสี อาจจะ
เป็นสีเหลืองหรือสีแดงเป็นรูปแบบการเล่นแม่สี  
- คอลเลคชั่นท่ี 6 เพราะลวดลายบนผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ
แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร สามารถผลิตได้ในต้นทุนท่ีไม่สูง
มาก ค าแนะน าคืออาจท าลายเส้นให้นูนเพื่อท าใหผ้ลิตภัณฑ์มี
ความน่าสนใจมากขึน้เวลาเกิดการสมัผสั 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

รูปแบบที่เลือก หมายเหต ุ

คอลเลคชั่นที่ 2 และ 3 

หากผู้บริโภคเป็นผู้ชายเลือกคอลเลคชั่นท่ี  2 หากลูกค้าเป็น
ผูห้ญิงเลือกคอลเลคชั่นท่ี 3 เน่ืองจากลวดลายและสีท่ีน ามาใช้
ของทั้ ง 2 คอลเลคชั่ นนี้ตอบโจทย์กับผู้ใช้กลุ่มวัยรุ่น ท่ีรัก
ธรรมชาติมากกว่ารูปแบบอื่น ลวดลายท่ีใชอ้อกแบบเนน้รูปแบบ 
Geometric เหมาะกับการใช้งานตามรูปแบบชีวิตประจ าวันท่ี
เคยก าหนดไว ้

คอลเลคชั่นที่ 6 

ส่ือถึงยางพาราท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากธรรมชาติผ่านกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมเป็นส่วนน้อย ท าให้สามารถเล่าเรื่องราวได้
กวา้งขึน้ในอนาคต โทนสีท่ีมาก าหนดความเป็นแบรนดม์ีความ
แพงมากกว่ามูดบอรด์อื่นๆ อีกทั้งไม่จ  ากัดเพียงแค่รูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงในการออกแบบ การเล่นกับรอยยับรอยย่นของผ้า
ช่วยสรา้งความประหลาดใจว่าวัตถุดิบเป็นยางสามารถส่ือสาร
ออกมาได้อย่าพลิว้ไหว อีกทั้งเมื่อมองถึงคู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาด 
ท าให้เห็นว่ามีช่องว่างให้เข้าไปแข่งขันได้อยู่ โดยไม่ถูกมองว่า
เป็นการก็อปปี้ ทั้งนีก้ารสรา้งรอยยับรอยย่นของผ้าให้ออกมา
สวยงามตอ้งอาศยัฝีมือช่างเป็นอย่างมากเน่ืองจากไม่มีรูปแบบ
ตายตัว แต่จะมีความพิเศษตรงท่ีแต่ละชิ ้นงานจะออกมาไม่
เหมือนกนั สรา้งความผกูพนัธก์บัฐานลกูคา้ของแบรนดไ์ด ้

 
การผลิตต้นแบบ 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามเลือกแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือก
คอลเลคชั่นท่ี 2 มาพัฒนาต่อเพื่อออกแบบเป็นผลิตภัณฑต์น้แบบท่ีมีความเหมาะสมต่อการผลิต
ยิ่งขึน้ โดยไดพ้ฒันาสู่รูปแบบดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 97 รูปแบบผลิตภณัฑส์ าหรบัผลิตตน้แบบ 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

กระบวนการผลิตต้นแบบ 
1. ผลิตผา้เคลือบยางพาราโดยน าน า้ยางสูตรเคลือบถุงมือผา้ท่ีผสมสีแลว้ทาลง

บนผา้ฝา้ยใหท้ั่วและเสมอกนัทัง้ผืน 
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ภาพประกอบ 98 การผลิตผา้เคลือบยางพารา 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

2. น าฝ้ายเคลือบยางพาราท่ีแห้งสนิทดีแล้วมาตัดตามแพทเทิรน์ของรูปแบบ
ผลิตภณัฑต์น้แบบ 

3. ใชเ้ทคนิคการพ่นน ่า้ยางผ่าน Airbrush โดยมี Template เป็นตวักรองลวดลาย 

 

ภาพประกอบ 99 การพ่นยางพาราผ่าน Airbrush 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

4. เตรียมชิ ้นส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์เพื่ อไปสู่ขั้นตอนการขึ ้นรูปโดยจักร
อตุสาหกรรม  
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ภาพประกอบ 100 ชิน้ส่วนผลิตภณัฑก์่อนการแปรรูป 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

5. เย็บขึน้นรูปผลิตภณัฑด์ว้ยจกัรอตุสาหกรรม  

 

ภาพประกอบ 101 การเย็บแปรรูปผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 
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6. เก็บรายละเอียดต่างๆของผลิตภณัฑต์น้แบบ 

 

ภาพประกอบ 102 ตน้แบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

จากการผลิตตน้แบบผูว้ิจัยใชก้ารผลิตผา้ใยธรรมชาติโดยวิธีการทายางพาราลง
บนผา้โดยแปรงทาสี ส่วนลวดลายผูว้ิจัยไดใ้ชก้ารพ่นดว้ยเครื่องพ่นสีโดยมี Template ของลวดลาย
รองรบั ท าใหไ้ดผ้า้ตามแพทเทิรน์ท่ีตอ้งการ การผลิตตน้แบบผูว้ิจัยใชจ้กัรอุตสาหกรรมในการเย็บ
ขึน้ตน้แบบซึ่งพบว่าตน้แบบผลิตภณัฑส์ามารถผลิตและใชง้านไดจ้ริง  
 

ต้นทุนการผลติผลิตภัณฑจ์ากผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารา 
ในการวิจัยผู้วิจัยได้มีการทดลองผลิตกระเป๋าหิว้จ านวน 500 ใบ ส าหรบังานมศว 

วิจัยครัง้ท่ี 13 โดยผลิตในระบบอุตสาหกรรมโรงงานเย็บกระเป๋าท าให้สามารถค านวณตน้ทุนใน
การผลิตกระเป๋าหิว้จากผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราไดด้งันี ้ 

ผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพารา 1 ตารางเมตร สามารถผลิตกระเป๋าหิว้ไดป้ระมาณ 2 
ใบ ซึ่งขนาดของกระเป๋ามีผลต่อปริมาณผ้าท่ีใช้ ผ้าฝ้าย 1 ตารางเมตรใช้ปริมาณน า้ยางในการ
เคลือบประมาณ 250 มิลลิลิตร เมื่อเทียบเป็นราคาตน้ทุนของผ้าฝ้าย 1 ตารางเมตร เท่ากับ 20 
บาท และราคาน า้ยางสูตรเคลือบถุงมือผา้ต่อลิตรประมาณ 100 บาท  ท าใหผ้า้ 1 ตารางเมตรใช้
น า้ยางประมาณ 25 บาท  
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จากราคาต้นทุนของวัสดุท่ีใช้ในการผลิตกระเป๋าหิ้วจากผ้าใยธรรมชาติเคลือบ
ยางพารา 1 ใบ มีตน้ทุนวสัดเุท่ากบั 45 บาท เมื่อรวมกับค่าเย็บกระเป๋าเฉล่ียต่อใบเท่ากบั 60 บาท 
บวกค่าแรงงานในการท าผา้เคลือบยางพาราและค่าขนส่งจึงจะไดร้าคาตน้ทนุของกระเป๋าหิว้ 1 ใบ 

ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑต์น้แบบ 
การวิเคราะหป์ระเมินผลความพึงพอใจจากผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตน้แบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่น

ไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา โดยผูบ้ริโภคทั่วไปจ านวน 100 คน ผูว้ิจัยไดส้ ารวจความคิดเห็นผูบ้ริโภค
ในเกณฑด์า้นการผลิต, การออกแบบ, การใชส้อยและการตลาด โดยแบบประเมินความพึงพอใจ
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ขอ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม , การประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อผลิตภณัฑรู์ปแบบท่ี 1 และ การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑรู์ปแบบท่ี 2 สามารถ
สรุปผลเป็นตารางไดด้งันี ้

ตาราง 8 ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 ชอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน (คน) รอ้ยละ(100%) 
เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

32 
68 

32 
68 

อายุ ต ่ากว่า 21 ปี 
21-39 ปี 
40-54 ปี 
55 ปีขึน้ไป  

2 
71 
24 
3 

2 
71 
24 
3 

ระดับการศึกษา มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท  
ปริญญาเอก 

2 
78 
18 
2 

2 
78 
18 
2 

อาชีพ รบัราชการ 
พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน 
อาชีพอิสระ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 
อื่นๆ 

31 
5 
27 
7 
25 
5 

31 
5 
27 
7 
25 
5 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน (คน) รอ้ยละ (100%) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ำกว่ำ 15,000 บำท 

15,001 - 30,000 บำท 
30,001 - 60,000 บำท  
60,001 - 100,00 บำท 
มำกกว่ำ 100,000 บำท 

19 
51 
24 
3 
3 

19 
51 
24 
3 
3 

 
จากการวิ เคราะห์ตารางข้อมูลทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ดังนี ้

กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศชายรอ้ยละ และเพศหญิงรอ้ยละ โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21-39 ปี รอ้ย
ละ 71 ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย อายรุะหว่าง 40-54 ปี รอ้ยละ 24 อาย ุ55 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 3 
และอายตุ ่ากว่า 21 ปี รอ้ยละ 2 ตามล าดบั ระดบัการศึกษาสงูสดุตามล าดบัไดแ้ก่ ปริญญาตรี รอ้ย
ละ 78 ปริญญาโท รอ้ยละ 18 มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่ารอ้ยละ 2 และปริญญาเอกรอ้ยละ 2 โดยมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาทรอ้ยละ 19 รายไดร้ะหว่าง 15,001 - 30,000 บาท รอ้ยละ 
51 รายไดร้ะหว่าง 30,001 - 60,000 บาท รอ้ยละ 24 รายได้ระหว่าง 60,001 - 100,00 บาท รอ้ย
ละ 3 และรายไดม้ากกว่า 100,000 บาท รอ้ยละ 3 

ตาราง 9 การสรุปความพึงพอใจเกี่ยวกบัผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นท่ี 1 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านการผลิต   
วสัดธุรรมชาติผสานยางพารา 
ความเหมาะสมของวสัดท่ีุมีต่อผลิตภณัฑ์ 
เทคนิคท่ีใชใ้นการผลิตมีความน่าสนใจ 

4.46 
4.46 
4.40 

0.642 
0.658 
0.636 

ด้านการออกแบบ   
รูปแบบทนัสมยัตามเทรนดปั์จจบุนั 
ความสวยงาม สีสนัและลวดลาย 
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการต่อยอดวสัดุ 

4.34 
4.23 
4.53 

0.699 
0.763 
0.627 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านการใช้สอย   
ความสะดวกสบายในการใชง้าน 
ความเหมาะสมของผลิตภณัฑท่ี์มีต่อไลฟ์สไตลข์อง
กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบผลิตภณัฑส์ามารถใชง้านไดจ้ริง 

4.58 
4.44 

 
4.69 

0.622 
0.625 

 
0.506 

ด้านการตลาด   
ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑ ์
ผลิตภณัฑส์ามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัยางพารา 
มีความเหมาะสมต่อแนวคิดความยั่งยืน 
(Sustainable) 
มีความเหมาะสมกบัการต่อยอดเชิงพาณชิย ์

4.26 
4.74 
4.62 

 
4.52 

0.676 
0.463 
0.582 

 
0.541 

รวม 4.48 0.443 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากยางพาราในด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการใช้สอยและด้าน
การตลาด ความพึงพอใจโดยรวมของคอลเลคชั่นท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 4.48 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉล่ีย 0.443 

ตาราง 10 การสรุปความพึงพอใจเกี่ยวกบัผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นท่ี 2 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านการผลิต   
วสัดธุรรมชาติผสานยางพารา 
ความเหมาะสมของวสัดท่ีุมีต่อผลิตภณัฑ์ 
เทคนิคท่ีใชใ้นการผลิตมีความน่าสนใจ 

4.34 
4.35 
4.26 

0.639 
0.657 
0.733 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านการออกแบบ   
รูปแบบทนัสมยัตามเทรนดปั์จจบุนั 
ความสวยงาม สีสนัและลวดลาย 
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการต่อยอดวสัดุ 

4.13 
4.04 
4.44 

0.720 
0.816 
0.641 

ด้านการใช้สอย   
ความสะดวกสบายในการใชง้าน 
ความเหมาะสมของผลิตภณัฑท่ี์มีต่อไลฟ์สไตลข์อง
กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบผลิตภณัฑส์ามารถใชง้านไดจ้ริง 

4.42 
4.33 

 
4.50 

0.606 
0.620 

 
0.628 

ด้านการตลาด   
ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑ ์
ผลิตภณัฑส์ามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัยางพารา 
มีความเหมาะสมต่อแนวคิดความยั่งยืน 
(Sustainable) 
มีความเหมาะสมกบัการต่อยอดเชิงพาณชิย ์

4.15 
4.64 
4.56 

 
4.48 

0.730 
0.612 
0.625 

 
0.643 

รวม 4.36 0.507 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากยางพาราในด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการใช้สอยและด้าน
การตลาด ความพึงพอใจโดยรวมของคอลเลคชั่นท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 4.36 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉล่ีย 0.507 
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ตาราง 11 ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรต่อยอดดา้นสีสนั รูปแบบ เทคนิคและลวดลายเพิ่มเติม 
2. พฒันารูปแบบผลิตภณัฑอ์ื่นๆจากผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพารา 
3. อยากให้เกิดการพัฒนารูปแบบท่ีส่ือถึงความเป็นไทยมากขึน้เพื่อสามารถส่งออกและส่ือ         
อตัลกัษณไ์ทย 
4. เทคนิคท่ีไดท้ดลองสามารถน ามาต่อยอดสู่งานออกแบบอื่นๆไดอ้ีก 
5. ลาดลายท่ีเกิดขึน้ดา้นหลงัผา้สามารถน ามาประยกุตส์รา้งสรรคง์านศิลปะได้ 
6. ควรหาจดุส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาของยางพารามากขึน้ 

 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้มีโอกาสในการเผยแพร่
ผลงานต้นแบบได้มี ท่ีงาน Bangkok design week 2020 ณ TCDC และ งาน 65th Bangkok 
gems & jewelry fair 2020 จากการเผยแพร่ผลงานจึงไดร้บัขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาปรบัใชพ้ัฒนา
งานวิจยั และไดผ้ลิตกระเป๋าหิว้จ านวน 500 ใบส าหรบันกัวิจยัในงาน มศว วิจยัครัง้ท่ี 13 

 

ภาพประกอบ 103 งาน Bangkok design week 2020 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 
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ภาพประกอบ 104 งาน Bangkok design week 2020 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

 

ภาพประกอบ 105 งาน 65th Bangkok gems & jewelry fair 2020 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 
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ภาพประกอบ 106 งาน 65th Bangkok gems & jewelry fair 2020 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 

 

ภาพประกอบ 107 กระเป๋างาน มศว วิจยัครัง้ท่ี 13 

ท่ีมา : ศิโรดม รกัษนาเวศ 
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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา เป็นวิจยัแบบ การวิจัย

และพฒันา (Research and Development) หรือ R&D จัดท าขึน้เพื่อศึกษาและพัฒนาวัสดส่ิุงทอ
จากยางพาราท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยสามารถน าไปเป็นขอ้มูลและแนวทางในกระบวนการ
สรา้งสรรคส์ู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นท่ีตรงกบัความตอ้งการของไลฟ์สไตลใ์นปัจจบุนั ซึ่งมีกระบวนการวิจัย 
ดงันี ้ 

1. ศึกษาขอ้มลูประเภททติุยภมูิจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง  
2. การทดลองวสัดผุา้ใยธรรมชาติผสานดว้ยยางพารา  
3. บูรณาการองคค์วามรูสู้่รูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 
4. การเผยแพรแ่ละการประเมินผลงานผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

สรุปผลการวิจัย 
1. ศึกษาขอ้มลูประเภททติุยภมูิจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์องคค์วามรูเ้กี่ยวกับยางพาราสามารถ
สรุปไดว้่าในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดเ้ลือกน ายางพาราสูตรส าหรบัเคลือบถุงมือผา้มาพัฒนาต่อใน
งานวิจยัเพื่อสรา้งส่ิงทอท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมต่อการน าไปแปรรูปสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลอ์ัน
เน่ืองมาจากคุณสมบัติพืน้ฐานของถุงมือผา้เคลือบยางพาราคือทนทานต่อการใชง้าน ไม่ฉีกขาด
ง่ายและทนต่อการขีดข่วน 

2. การทดลองวสัดผุา้ใยธรรมชาติผสานดว้ยยางพารา 
จากการทดลองคุณสมบัติของผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราสามารถสรุปออกเป็น

ประเด็นต่างๆไดด้งันี ้
2.1 การเปรียบเทียบคณุสมบติัของผา้หลงัการเคลือบยางพารา 

ผา้ท่ีน ามาทดลองประกอบดว้ยผา้ 5 ชนิด ไดแ้ก่ ผา้ฝ้าย, ผา้ป่านมัสลิน, ผา้
ลินิน, ผา้ใยกัญชงและผา้ไหม พบว่าผา้ทัง้ 5 ชนิดสามารถผสานกับยางพาราไดท้ัง้หมด จากการ
วิเคราะหค์ุณสมบัติของผา้ทัง้หมดและไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวัสดุ ผุเ้ชี่ยวชาญดา้น
การออกแบบและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการตลาด สามารถสรุปไดว้่าผา้ฝ้ายมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยครัง้นีม้ากท่ีสดุเน่ืองจากราคาท่ีถกูและคณุสมบัติเหมาะสมในการแปรรูป
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มากท่ีสุด คือ คุณสมบัติในการกันน า้, ทนทานต่อการใช้งาน, ทนต่อการขีดข่วน, ยืดหยุ่นและมี
ความเป็นธรรมชาติ 

2.2 การทดลองผสมสีกบัยางพารา 
จากการทดลองพบว่าสีของยางพาราเป็นสีขาวขุ่นท าให้การผสมสี ใน

ยางพาราเป็นการผสมสีแบบผสมสีขาว (Tint Mixing) ทัง้หมด กล่าวคือหากใชสี้ต่างๆในปริมาณ
นอ้ยมาผสมยางพาราจะไดสี้โทนอ่อน (Pastel) โดยสีจะเขม้ขึน้โดยการเติมสีเพิ่มมากขึน้หรือการ
เติมสีด าลงไป 

2.3 การผลิตผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพารา 
จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าวิธีการทายางพาราลงบนผ้าด้วยลูกกลิง้

ทาสีเป็นวิธีการท่ีสามารถควบคมุผลลัพธ์ของผา้เคลือบยางพาราไดดี้ท่ีสดุ เน่ืองจากสามารถไดผ้า้
ท่ีมีความหนาเสมอกนัทั่วทัง้แผ่นและสามารถผลิตไดใ้นเวลารวดเร็ว 

2.4 การพฒันาเทคนิคสรา้งสรรคจ์ากวสัดผุา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพารา 
จากการทดลองพัฒนาเทคนิคสรา้งสรรค์เพื่อต่อยอดวัสดุผ้าใยธรรมชาติ

เคลือบยางพาราสู่แนวทางการพฒันางานสรา้งสรรคแ์ละสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับวัสดผุา้ใยธรรมชาติ
เคลือบยางพารา โดยไดม้ีการทดลองดังนี ้การพ่นยางพาราผ่านเครื่องพ่นสี (Airbrush), การไล่สี 
(Gradient), การซอ้นผา้, การสรา้งพืน้ผิวและการสาน จากเทคนิคท่ีไดท้ดลองมาขา้งตน้สามารถ
ผลิตไดท้ัง้หมดและสามารถน าไปประยกุตต่์อยอดใชก้บังานสรา้งสรรคไ์ด้ 

3. บูรณาการองคค์วามรูสู้่รูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 
3.1 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

ผู้วิจัยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่ นไลฟ์สไตล์จากยางพาราออกเป็น 8 คอล
เลคชั่น โดยไดส้รา้งเครื่องมือในการวิจัยแบบสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
ออกแบบและการตลาดในการเลือกรูปแบบคอลเลคชั่นท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและเหมาะสม
ต่อการผลิตตน้แบบมากท่ีสดุ โดยหลงัจากการสรุปผลแบบสอบถามผู้วิจยัไดท้ าการพัฒนารูปแบบ
ต่อจากค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญจึงไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมต่อการผลิตตน้แบบมากท่ีสดุ 

3.2 การสรา้งตน้แบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 
ในการแปรรูปผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราเป็นผลิตภัณฑผ์ูว้ิจยัไดใ้ชก้ารแปร

รูปดว้ยการเย็บดว้ยจกัรอุตสาหกรรมเน่ืองจากผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพารามีความยืดหยุ่นมาก
และมีความหนาท าให้เหมาะกับจักรอุตสาหกรรมมากกว่าจักรเย็บผา้ จากการแปรรูปด้วยจักร
อตุสาหกรรมพบว่าสามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยไม่พบปัญหา 
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4. การเผยแพรแ่ละการประเมินผลงานผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 
ผลงานตน้แบบไดม้ีการเผยแพรท่ี่งาน Bangkok design week 2020 ณ TCDC และ 

งาน 65th Bangkok gems & jewelry fair 2020 จากการเผยแพรผ่ลงานจึงไดร้บัขอ้เสนอแนะเพื่อ
น ามาปรบัใช้พัฒนางานวิจัย และไดผ้ลิตกระเป๋าหิว้จ านวน 500 ใบส าหรบันักวิจัยในงาน มศว 
วิจยัครัง้ท่ี 13 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคจ านวน 100 คน ประเมินผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราจ านวน 2 คอลเลคชั่น ผลงานแรกเผยแพรใ่นงาน Bangkok design 
week 2020 ณ TCDC และผลงานท่ี 2 เผยแพรใ่นงาน 65th Bangkok gems & jewelry fair 2020 
พบว่าผลจากการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑดี์มาก สามารถสรุปโดยแยกไดด้งันี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์
แฟชั่ นไลฟ์สไตล์จากยางพาราในด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการใช้สอยและด้าน
การตลาด ความพึงพอใจโดยรวมของคอลเลคชั่นท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 4.48 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉล่ีย 0.443 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากยางพาราในด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการใช้สอยและด้าน
การตลาด ความพึงพอใจโดยรวมของคอลเลคชั่นท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 4.36 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉล่ีย 0.507 

จากการท าวิจัยสามารถสรุปไดว้่าผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไฟลส์ไตลจ์ากยางพาราสามารถ
สรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไดจ้ริง จากการประเมินโดยผู้บริโภคพบว่าผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์
สไตลอ์ยู่ในเกณฑดี์มากและเป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภคและสามารถคาดการไดจ้ะได้รบัการบริโภค
เมื่อท าการผลิตจัดจ าหน่ายจริง โดยการออกแบบมีผลท าใหผ้ลิตภัณฑจ์ากยางพารามีมูลค่าเพิ่ม
มากขึน้ การบริโภคผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยท่ีมากขึน้ภายในและนอกประเทศท าให้เกิดการผลิต
ผลิตภณัฑจ์ากยางพาราท่ีมากขึน้ส่งผลใหย้างพารามีมลูค่าเพิ่มมากขึน้เช่นกนั  

จากการผลิตกระเป๋าจ านวน 500 ใบใหก้บังาน มศว วจััยครัง้ท่ี 13 สามารถสรุปดา้น
การสรา้งมลูค่าเพิ่มในยางพาราไดใ้นประเด็นท่ีผูว้่าจา้งไดเ้ห็นถึงคณุสมบติัและคุณค่าของกระเป๋า
ผ้าจากยางพารามากกว่าเมื่อเทียบกับกระเป๋าผ้าธรรมดา จึงตัดสินใจเลือกใช้กระเป๋าผ้าจาก
ยางพาราในงาน มศว วิจยัครัง้ท่ี 13 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

พบว่าจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหอ์งคค์วามรูส้ามารถอภิปรายผลได ้3 ดา้น ดงันี ้
1. ด้านหลักเกณฑ์ในการออกแบบ ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้เลือกใช้น ้ายางพาราสูตร

เคลือบถุงมือผา้เป็นวัสดหุลกัในการผลิตโดยเคลือบลงบนผา้ใยธรรมชาติ เพื่อสรา้งสรรคว์สัดุผา้ใย
ธรรมชาติผสานยางพาราใหเ้กิดเป็นวัสดุตน้น า้ท่ีสามารถน าไปแปรรูปและมีคุณสมบัติท่ีดีในการ
น าไปใช้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑต่์างๆ คือ มีความยืดหยุ่น ทนทาน กันน า้และมีความเป็นธรรมชาติ 
เพื่อใหเ้กิดการสรา้งมลูค่าเพิ่มในยางพารา สอดคลอ้งกบั ธนรรจิต ธรรมรกัษ์ (2554) ท่ีไดก้ล่าวถึง
การน ายางพารามาใชส้รา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับผลิตภัณฑเ์น่ืองจากคุณสมบัติท่ีส าคัญของยางพารา 
คือ ราคาท่ีไม่สูง มีความเป็นธรรมชาติ ทนทานและยืดหยุ่น โดยการวิจัยครั้งนี ้ได้น าวัสดุผ้าใย
ธรรมชาติ 5 ชนิด คือ ผ้าฝ้าย , ผ้าป่านมัสลิน, ผ้าลินิน, ผ้าใยกัญชงและผ้าไหมทดลองเคลือบ
ยางพาราเพื่อทราบถึงคุณสมบัติท่ีเกิดขึน้กับผ้าแต่ละชนิดและเพื่อทราบว่าผ้าชนิดใดมีความ
เหมาะสมในการน ามาพัฒนาต่อยอดในงานวิจัยครัง้นี ้จากการทดลองและปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญใน
งานวิจัยพบว่าผา้ฝ้ายและผา้ใยกัญชงมีคุณสมบัติเหมาะสมมากท่ีสุด จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอด
วสัดชุนิดนีใ้หเ้กิดเป็นเทคนิคต่างๆท่ีสามารถน าไปต่อยอดและสรา้งสรรคไ์ด ้คือ ลวดลายท่ีเกิดจาก
การซึมของยางพาราในผา้เป็นลวดลายท่ีมีเอกลกัษณณเ์ฉพาะในแต่ละชนิดผา้, การพ่นยางพารา
ดว้ยเครื่องพ่นสีผ่านแม่พิมพเ์พื่อสรา้งลวดลายตามแม่พิมพท่ี์ตอ้งการ, การไล่สีในยางพารา, การ
ซอ้นกันของผา้ท่ีเคลือบยางพาราเพื่อสรา้งพืน้ผิวท่ีมีระดับแตกต่างกัน , การสรา้งพืน้ผิวด้วยวัสดุ
ต่างๆ เช่น ผ้าและลูกปัด ท าใหเ้กิดพืน้ผิวท่ีนูนขึน้และการจีบพลีทเพื่อสรา้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถพับเก็บไดส้ะดวก โดยน าเทคนิคเหล่านีผ่้านกระบวนการออกแบบท่ีอา้งอิงถึงไลฟ์สไตลใ์น
ปัจจุบันท่ีนิยมบริโภคผลิตภัณฑท่ี์เกิดจากวัสดุธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติคือสามารถย่อยสลายได้
และไม่สรา้งขยะใหก้ับโลกมากขึน้ เน่ืองจากความทนทานในการใชง้านของวัสดุท่ีน ามาแปรรูปสู่
ผลิตภัณฑม์ีผลท าให้สามารถใชง้านได้อย่างยาวนานผนวกกับเทรนด์การออกแบบปี 2020 โดย 
WGSN ท่ีกล่าวถึงรูปแบบผลิตภัณฑต่์างๆ การออกแบบและโทนสีท่ีร่วมสมยัเป็นท่ีนิยมในปัจจบุัน
และแนวโนม้ในการบริโภคผลิตภณัฑแ์ฟชั่นในอนาคต เพื่อสรา้งสรรคค์อลเลคชั่นผลิตภัณฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตลจ์ากผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพารา 

2. ด้านการผลิตในการวิจัยครั้งนี ้กระบวนการผลิตผา้ใยธรรมชาติผสานยางพารา
เป็นการผลิตดว้ยแรงงาน คือ การใชลู้กกลิง้ทาสีในการทายางพาราลงบนผา้ใยธรรมชาติเพื่อให้
ยางพาราสามารถผสานเขา้กบัผา้ไดเ้รียบเนียนเพื่อใหเ้กิดเป็นผา้ใยธรรมชาติท่ีสามารถน าไปแปร
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รูปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งในกระบวนการนี้สามารถส่ือเอกลักษณ์ของงานท ามือ (Craft) ของ
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราได ้เช่น ลวดลายท่ีเกิดจากการซึมของยางพาราหลังผา้ท่ีเคลือบแลว้เกิด
เป็นลวดลายท่ีมีเอกลกัษณ ์ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของวสัดท่ีุเกิดจากการผลิตในโรงงานท่ีมีความ
สม ่าเสมอมากกว่าแต่ไม่มีลวดลายท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ ในงานวิจัยครัง้นีไ้ด้น าผา้ใยธรรมชาติ
เคลือบยางพารามาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์เบือ้งตน้ผูว้ิจัยไดผ้ลิตตน้แบบในปริมาณ
นอ้ยก่อนเพื่อทราบถึงกระบวนการในการแปรรูปผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราโดยทดลองแปรรูป
ดว้ยจักรอุตสาหกรรม ท าใหท้ราบว่าผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราสามารถแปรรูปไดด้้วยจักร
อุตสาหกรรมได ้ขั้นตอนต่อมาผูว้ิจัยไดผ้ลิตผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราไปแปรรูปในรูปแบบ
อตุสาหกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการแกไ้ขปัญหายางพารา โดย ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา (2560) 
ท่ีกล่าวถึ งการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราเพื่ อ เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ภายในประเทศใหม้ากขึน้ รวมทัง้ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานภาครฐัท่ีเกี่ยวขอ้งมีการใชย้างพารา
เพิ่มขึน้ โดยผู้วิจัยได้น าวัสดุผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารามาผลิตในระบบอุตสาหกรรมใน
รูปแบบกระเป๋าหิ้วจ านวน 500 ใบ ท าให้สามารถทราบถึงข้อจ ากัดในการผลิตในรูปแบบ
อตุสาหกรรมและสามารถประเมินตน้ทนุในการผลิตไดแ้ม่นย ามากขึน้ 

3. ดา้นประโยชนใ์ชส้อยและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค จากการส ารวจกลุ่มผูบ้ริโภค
ถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีต่อคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราโดย
รวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งด้านการผลิตท่ีเลือกใชย้างพารามาและผ้าใยธรรมชาติมาสรา้งวัสดุท่ี
สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราในรูปแบบคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์ ด้านการ
ออกแบบท่ีมีความทันสมัย มีสีสันท่ีสวยงามและรูปแบบท่ีเรียบง่าย ดา้นการใชส้อยสามารถใชไ้ด้
จริง เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจ าวันและดา้นการตลาดท่ีไดร้บัผลตอบรับท่ีดีจากกลุ่ม
ผูบ้ริโภคว่าสามารถน าไปใชง้านไดใ้นชีวิตจริงและสามารถน าไปพฒันาต่อยอดสูรู้ปแบบผลิตภณัฑ์
อื่นๆได ้โดยสอดคล้องกับ พิมลพรรณ ธนเศรษฐ (2558) ไดก้ล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความสนใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกระเป๋าแฟชั่นใน คือ ด้านการน าวัสดุผสมผสานกันในรูปแบบของงานฝีมือ 
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นและปัจจัยดา้นความสวยงามและรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากในงานวิจัยครั้งนี ้รูปแบบผลิตภัณฑ์เกิดจากการใช้งานฝีมือตั้งแต่
กระบวนการผลิตวัสดุผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราจนถึงกระบวนการแปรรูปสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่น
โดยฝีมือของช่างเครื่องหนังในไทย ท าใหผ้ลิตภัณฑ์ในงานวิจัยนีส้ามารถเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีชอบผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีไลฟ์สไตลแ์บบยั่งยืน (Sustainable) และ
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กลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบงานฝีมือ ด้วยรูปแบบและดีไซน์ท่ีอิงจากเทรนด์การออกแบบสามารถสรา้ง
ความพึงพอใจใหก้บัคนรุน่ใหม่ไดเ้ช่นกนั 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลวิจยัไปใช ้

ผลจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จาก
ยางพารา มีขอ้เสนอแนะดงันี ้

1. วสัดผุา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราตอ้งการปรบัปรุงในดา้นของผิวสมัผัสของ
วสัดุท่ีมีความขรุขระใหม้ีความเรียบท าใหผิ้วของผลิตภัณฑน่์าสัมผัสมากขึน้และทดลองผลิตวัสดุ
ผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราในรูปแบบอุตสาหกรรมโดยเครื่องจักร จึงจะสามารถผลิตผา้ใย
ธรรมชาติเคลือบยางพาราท่ีมีความสม ่าเสมอทั่วทั้งผืนและสามารถผลิตได้รวดเร็วและผลิตได้
ปริมาณมากกว่าการผลิตดว้ยแรงงานคน เน่ืองจากเป็นวสัดธุรรมชาติจึงควรทดลองระยะเวลาการ
ย่อยสลายของวสัดเุพื่อทราบผลท่ีชดัเจน 

2. การออกแบบเนน้การพัฒนารูปแบบของสีสันและลวดลายของผลิตภัณฑ์ให้
หลากหลายมากขึน้เพื่อเป็นทางเลือกส าหรบักลุ่มเป้าหมาย พัฒนารูปแบบของการตัดกันของสี
และลวดลายเพื่อสรา้งความน่าสนใจของผลิตภณัฑแ์ละเจาะจงกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนมากขึน้ 

3. การต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑใ์หม้ีความหลากหลายมากขึน้เน่ืองจากเป็นวสัดุ
ท่ีเป็นผืนผ้าจึงสามารถน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท สามารถเพิ่มฐาน
กลุ่มเป้าหมายของวัสดุผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารา อีกทั้งวัสดุในงานวิจัยเป็นวัสดุจาก
ธรรมชาติท่ีก าลงัเป็นท่ีเทรนดใ์นปัจจบุันจึงสามารถต่อยอดไปสู่รูปแบบของผลิตภัณฑท่ี์ตอบโจทย์
ต่อไลฟ์สไตล ์ECO โดยต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์สามารถพับเก็บได้และประหยัดพืน้ท่ีในการพกพา
มากขึน้ 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
ผลจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จาก

ยางพารา มีขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไปดงันี ้
1. เน่ืองจากการผลิตผา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพาราดว้ยวิธีการทายางลงไปบน

ผา้ใช้เวลานานและมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน จึงควรหาวิธีการผลิตท่ีมีความรวดเร็วและ
สะดวกสบายกว่าวิธีท่ีใชใ้นงานวิจยัครัง้นี ้อีกทัง้ควรค านึงถึงปัจจยัต่างๆในการผลิต เช่น ความรอ้น
ท่ีท าใหย้างพาราแหง้ไวขึน้ พืน้ท่ีท่ีใชใ้นการผลิตควรเรียบจะท าใหไ้ดผ้า้ท่ีเรียบตาม 
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2. การออกแบบควรใชรู้ปทรงท่ีเรียบง่ายในการออกแบบเพื่อใหง้่ายต่อการผลิต
เน่ืองจากวสัดผุา้ใยธรรมชาติเคลือบยางพารามีคุณสมบติัท่ีแข็งแรงและแปรรูปไดย้ากกว่าผา้ทั่วไป 
ยางพาราสามารถผสมสีไดห้ลากหลาย การออกแบบท่ีมีสีสันหลากหลายจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจใน
การน ามาใชก้บัยางพารา 

3. การผลิตควรใช้วิธีการท่ีใช้พลังงานในการผลิตและค่าใช้จ่ายท่ีน้อยเพื่อให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ยั่งยืน (Sustainable) ในการผลิตผู้วิจัยแนะน าให้สรา้งตน้แบบท่ีแปรรูป
แลว้เหลือเศษวัสดุน้อยท่ีสุดเพื่อลดการสรา้งปริมาณขยะ เน่ืองจากคุณสมบัติของยางพาราเป็น
วัสดุท่ีขึน้รูปได้ดีในรูปแบบของตัวหล่อ (Mold) การแปรรูปด้วยตัวหล่อจะลดปริมาณขยะและได้
รูปแบบผลิตภณัฑไ์ดต้ามท่ีตอ้งการ 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบ 
เรื่อง การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

 
 

 แบบสัมภาษณ์จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับการพัฒนายางพาราสู่
ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ในหวัขอ้วิจยัเร่ือง การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
จากยางพารา ของ นายศิโรดม รักษนาเวศ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีค าถาม ดงันี ้
 
งานวิจัยเร่ือง : การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 
ผู้วิจัย : นาย ศิโรดม รกัษนาเวศ 
1. จากวัสดผุา้ใยธรรมชาติผสานยางพาราท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีจะสามารถสรา้งมลูค่าเพิ่ม
ใหก้บัยางพาราหรือไม่ 
2. จากวสัดตุวัอย่างผา้ใยธรรมชาติผสานยางพารา ท่านคิดว่าผา้ชนิดใดมีความเหมาะสมมากท่ีสุด
ในการน าไปสรา้งสรรคส์ู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ใยธรรมชาติ 5 ชนิด คือ ผา้ฝา้ย ผา้ป่าน
มสัลิน ผา้ลินิน ผา้ใยกญัชงและผา้ฝา้ย เพราะเหตใุด 
3. จากวัสดุตัวอย่างผ้าใยธรรมชาติผสานยางพารา ควรแก้ไขปรบัปรุงเพิ่มเติมหรือไม่ หากควร
แกไ้ขเพราะเหตใุด 
4. จากเทคนิคตัวอย่างการพัฒนาผ้าใยธรรมชาติผสานยางพารา ท่านคิดว่าเทคนิคใดมีความ
น่าสนใจในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์เพราะเหตใุด 

 

การพ่นยางพาราผ่าน 
เคร่ืองพ่นสี (Airbrush) 

การไล่สี (Gradient) การซ้อนผ้า 
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การสร้างพืน้ผิวดว้ยผ้า การสร้างพืน้ผิวดว้ยลูกปัด การจีบพลีท 

   

 
5. จากกลุ่มเป้าหมายและไลฟ์สไตลท่ี์ผูว้ิจัยก าหนดไว้ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมกับวัสดุผา้ใย
ธรรมชาติผสานยางพาราหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gender : Unisex 
Age : 18 - 38 (Millennial) 
Economic Status : ชนช้ันกลาง (Middle Class) 
Salary : 13,000 - 30,000 บาทเป็นต้นไป 
Occupation : นักศึกษา กลุ่มผู้เริ่มทำงาน พนักงานท่ัวไป นักออกแบบ กลุ่มคนช่วยเหลือสังคม นัก
สังคมสงเคราะห์และผู้บริโภคท่ีสนใจในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
Demographic : อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
Lifestyle : กลุ่มคนรุ่นใหม่รักส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ ชอบช่วยเหลือสังคม บริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตร
ต่อตนเองและส่ิงแวดล้อม ให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมและไม่สร้างขยะให้กับโลกมากข้ึน โดยมักจะ
ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีทนทานสามารถใช้ได้ยาวนานหรือผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 
ทำให้ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นลดล้อยลง ใช้จ่ายซื้อของประเภทเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดจากกลุ่ม
อื่นๆ 
Hobbies : ช่วยเหลือสังคม มักทำงานตามสถานท่ีต่างๆ มักพกถุงผ้าหากต้องการซื้อของนอกบ้าน 
Consumer Habits : ซือ้สินค้าไม่บ่อย โดยมักจะซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีดี ทนทานต่อการใช้งานและ
ไม่สร้างขยะ โดยให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าต้ังแต่ผลิตภัณฑ์จนถึงบรรจุภัณฑ์ มักมอบส่ิงดีๆ
ให้กับผู้อื่นเช่นกัน 
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6. จากขอ้มลู Mood Board ท่านคิดว่ารูปแบบของผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบสไตลม์ีความสอดคลอ้ง
กบักลุ่มเป้าหมายหรือไม ่
                         Moodboard 1                                         Moodboard 2 

 
                         Moodboard 3                                        Moodboard 4    

 
 
7. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์มีความเหมาะสมกบัการใชง้านของกลุ่มเป้าหมาย เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะการใชง้านอย่างไร อะไรบา้ง 
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้ยางพาราสูตรอื่นเป็นองค์ประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์
9.ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้นีห้รือไม่ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกรูปแบบในการออกแบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
เรื่อง การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

 

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกรูปแบบในการออกแบบ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณา ประเมิน และให้ค าแนะน า เป็นส่วนหน่ึงของวิจัย เรื่อง ก ารพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา ของ นายศิโรดม รักษนาเวศ นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อคัดเลือกรูปแบบในการ
ออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราต่อไป 
 
ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นที่ 1  
 รูปแบบของคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระกอบดว้ย กระเป๋าหิว้ , หมวก , เข็ม
ขัดและรองเท้ารัดส้น โดยใช้วัสดุผ้าฝ้ายผสานยางพาราน ามาขึน้รูปโดยวิธีการเย็บด้วยจักร
อตุสาหกรรม 

 
 
 สาเหตทุี่เลือก
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นที่ 2  
 รูปแบบของคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระกอบดว้ย กระเป๋าหิว้ , หมวก , เข็ม
ขัดและรองเท้ารัดส้น โดยใช้วัสดุผ้าฝ้ายผสานยางพาราน ามาขึน้รูปโดยวิธีการเย็บด้วยจักร
อตุสาหกรรม 
 

 
 
 สาเหตทุี่เลือก 

 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นที่ 3 
 รูปแบบของคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระกอบดว้ย กระเป๋าหิว้ , หมวก , เข็ม
ขัดและรองเท้ารัดส้น โดยใช้วัสดุผ้าฝ้ายผสานยางพาราน ามาขึน้รูปโดยวิธีการเย็บด้วยจักร
อตุสาหกรรม 
 

 
 

 สาเหตทุี่เลือก 

 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นที่ 4 
 รูปแบบของคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระกอบดว้ย กระเป๋าหิว้ , หมวก , เข็ม
ขัดและรองเท้ารัดส้น โดยใช้วัสดุผ้าฝ้ายผสานยางพาราน ามาขึน้รูปโดยวิธีการเย็บด้วยจักร
อตุสาหกรรม 

 

 
 

 สาเหตทุี่เลือก 

 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นที่ 5 
 รูปแบบของคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระกอบดว้ย กระเป๋าหิว้ , หมวก , เข็ม
ขัดและรองเท้ารัดส้น โดยใช้วัสดุผ้าฝ้ายผสานยางพาราน ามาขึน้รูปโดยวิธีการเย็บด้วยจักร
อตุสาหกรรม 

 

 
 

 สาเหตทุี่เลือก 

 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นที่ 6 
 รูปแบบของคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระกอบดว้ย กระเป๋าหิว้ , หมวก , เข็ม
ขัดและรองเท้ารัดส้น โดยใช้วัสดุผ้าฝ้ายผสานยางพาราน ามาขึน้รูปโดยวิธีการเย็บด้วยจักร
อตุสาหกรรม 
 

 
 

 สาเหตทุี่เลือก 

 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นที่ 7 
 รูปแบบของคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระกอบดว้ย กระเป๋าหิว้ , หมวก , เข็ม
ขัดและรองเท้ารัดส้น โดยใช้วัสดุผ้าฝ้ายผสานยางพาราน ามาขึน้รูปโดยวิธีการเย็บด้วยจักร
อตุสาหกรรม 
 

 
 

 สาเหตทุี่เลือก 

 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพาราคอลเลคชั่นที่ 8 
 รูปแบบของคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระกอบดว้ย กระเป๋าหิว้ , หมวก , เข็ม
ขัดและรองเท้ารัดส้น โดยใช้วัสดุผ้าฝ้ายผสานยางพาราน ามาขึน้รูปโดยวิธีการเย็บด้วยจักร
อตุสาหกรรม 
 

 
 

 สาเหตทุี่เลือก 

 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ ์
เร่ือง การพัฒนาและออกแบบผลติภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

 
ตอนที่ 1 ขอ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 
1. เพศ 
 ชาย                  
 หญิง  
2. อายุ 
 ต่ำกว่า 21 ปี 
 21-39 ปี 
 40-54 ปี 
 55 ปีข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 
 มัธยมหรือเทียบเท่า 
 ปริญญาตร ี
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
4. อาชีพ 
 รับราชการ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 อาชีพอิสระ 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 อื่นๆ....................... 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ต่ำกว่า 15,000 บาท 
 15,001 - 30,000 บาท 
 30,001 - 60,000 บาท  
 60,001 - 100,00 บาท  
 มากกว่า 100,000 บาท  
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ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความพึงพอใจตามความเป็นจริง 
 
รูปแบบที่ 1  
 

 
 

ตารางที่ 1 : ตารางประเมินความพึงพอใจตอ่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา
รูปแบบที่ 1 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยมาก 
(1) 

ด้านการผลิต 
1 วสัดผุา้ใยธรรมชาติผสานยางพารา      
2 ความเหมาะสมของวสัดทุี่มีต่อผลิตภณัฑ ์      
3 เทคนิคที่ใชผ้ลิตมีความน่าสนใจ      

ด้านการออกแบบ 
1 รูปแบบทนัสมยัตามเทรนดปั์จจุบนั      
2 ความสวยงาม สีสนัและลวดลาย      
3 ความคิดสรา้งสรรคใ์นการต่อยอดวสัดุ      
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ด้านการใช้สอย 
1 ความสะดวกสบายในการใชง้าน      
2 ความเหมาะสมของผลิตภณัฑท์ี่มีต่อไลฟ์

สไตลข์องกลุ่มเป้าหมาย 
     

3 รูปแบบของผลิตภณัฑส์ามารถใชง้านได้
จริง 

     

ด้านการตลาด 
1 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑ ์      
2 สามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้บัยางพารา      
3 มีความเหมาะสมต่อแนวคิดความยั่งยืน 

(Sustainable) 
     

4 มีความเหมาะสมกบัการต่อยอดเชิง
พาณิชย ์

     

รวม  

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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รูปแบบที่ 2 

 
 

ตารางที่ 2 : ตารางประเมินความพึงพอใจตอ่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา
รูปแบบที่ 2 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยมาก 
(1) 

ด้านการผลิต 
1 วสัดผุา้ใยธรรมชาติผสานยางพารา      
2 ความเหมาะสมของวสัดทุี่มีต่อผลิตภณัฑ ์      
3 เทคนิคที่ใชผ้ลิตมีความน่าสนใจ      

ด้านการออกแบบ 
1 รูปแบบทนัสมยัตามเทรนดปั์จจุบนั      
2 ความสวยงาม สีสนัและลวดลาย      
3 ความคิดสรา้งสรรคใ์นการต่อยอดวสัดุ      

ด้านการใช้สอย 
1 ความสะดวกสบายในการใชง้าน      
2 ความเหมาะสมของผลิตภณัฑท์ี่มีต่อไลฟ์

สไตลข์องกลุ่มเป้าหมาย 
     

3 รูปแบบของผลิตภณัฑส์ามารถใชง้านได้
จริง 
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ด้านการตลาด 
1 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑ ์      
2 สามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้บัยางพารา      
3 มีความเหมาะสมต่อแนวคิดความยั่งยืน 

(Sustainable) 
     

4 มีความเหมาะสมกบัการต่อยอดเชิง
พาณิชย ์

     

รวม  

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑโ์ดยผู้บรโิภค 

เร่ือง การพัฒนาและออกแบบผลติภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 

 
 แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของเครื่องมือวิจยั (IOC) ส าหรบัผูท้รงคณุวฒุิพิจารณา
ประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑโ์ดยผูบ้ริโภค เร่ือง “ การพฒันาและ
ออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา” 
 
งานวิจัยเร่ือง :  การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา 
ผู้วิจัย : นายศิโรดม  รกัษนาเวศ 
ค าชีแ้จง : ขอความอนเุคราะหผ์ูท้รงคณุวฒุิพิจารณาค าถามส าหรบัการวจิยัแต่ละขอ้ว่ามีความ
เหมาะสม ไม่ขดัจริยธรรม หากพิจารณาแลว้เห็นว่าสอดคลอ้งใหเ้ขียนเครื่องหมาย  ในช่อง +1, 
ไม่แน่ใจช่อง 0 และไม่สอดคลอ้งช่อง -1 และกรุณาใหค้ าแนะน า 
 
รูปแบบที่ 1  
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ตารางที่ 1 ตารางประเมนิความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา
รูปแบบที่ 1  

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิต 
1 วสัดผุา้ใยธรรมชาติผสานยางพารา     
2 ความเหมาะสมของวสัดทุี่มีต่อผลิตภณัฑ ์     
3 เทคนิคที่ใชใ้นผลิตมีความน่าสนใจ     

ด้านการออกแบบ 
1 รูปแบบทนัสมยัตามเทรนดปั์จจุบนั     
2 ความสวยงาม สีสนัและลวดลาย     
3 ความคิดสรา้งสรรคใ์นการต่อยอดวสัดุ     

ด้านการใช้สอย 
1 ความสะดวกสบายในการใชง้าน     
2 ความเหมาะสมของผลิตภณัฑท์ี่มีต่อไลฟ์

สไตลข์องกลุ่มเป้าหมาย 
    

3 รูปแบบของผลิตภณัฑส์ามารถใชง้านได้
จริง 

    

ด้านการตลาด 
1 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑ ์     
2 ผลิตภณัฑส์ามารถสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้บั

ยางพารา 
    

3 มีความเหมาะสมต่อแนวคิดความยั่งยืน 
(Sustainable) 

    

4 มีความเหมาะสมกบัการต่อยอดเชิง
พาณิชย ์

    

รวม  

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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รูปแบบที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ตารางประเมนิความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากยางพารา
รูปแบบที่ 2 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิต 
1 วสัดทุี่ใชใ้นการผลิต     
2 วสัดมีุความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์     
3 เทคนิคที่ใชผ้ลิตมีความน่าสนใจ     

ด้านการออกแบบ 
1 รูปแบบมีความเหมาะสมกบัเทรนด์

ปัจจุบนั 
    

2 ความสวยงามของโทนสีและลวดลาย     
3 รูปแบบมีความเหมาะสมกบัการใชง้าน     

ด้านการใช้สอย 
1 ความสะดวกสบายในการใชง้าน     
2 ขนาดมีความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภค     
3 รูปแบบของผลิตภณัฑส์ามารถใชง้านได้

จริง 
    

ด้านการตลาด 
1 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑ ์     
2 สามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้บัยางพารา     
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3 มีความเหมาะสมต่อแนวคิดความยั่งยืน 
(Sustainable) 

    

รวม  

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
จริยธรรมในมนุษย ์
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ภาคผนวก ง 
เอกสารแสดงการเผยแพร่บทความวิจยั 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารแสดงการจดสิทธิบัตร 
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ภาคผนวก ฉ 
Lookbook 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ศิโรดม รกัษนาเวศ 
วัน เดือน ปี เกิด 27 เมษายน 2539 
สถานที่เกิด จงัหวดัพทัลงุ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2551 ระดบัมธัยมศึกษา  

    โรงเรียนสตรีพทัลงุ   
พ.ศ. 2557 ระดบัปริญญาตรี สาขาการออกแบบเครื่องประดบั  
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561 ระดบัปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ  
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 256 ถ.วีรศกัด์ิราษฎรพ์ฒันา ต.คหูาสวรรค ์อ.เมือง จ.พทัลงุ 93000   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	ตัวแปรที่ศึกษา

	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมติฐานการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา
	2. วัสดุสิ่งทอและกระบวนการผลิต
	3. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์
	4. พฤติกรรมของผู้บริโภค
	5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	ตัวแปรที่ศึกษา

	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือขั้นที่ 1
	ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือขั้นที่ 2
	ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือขั้นที่ 3
	ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือขั้นที่ 4
	ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือขั้นที่ 5

	การสร้างข้อกำหนดในการออกแบบ
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	การทดลองผสมสีในยางพารา
	การผลิตผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารา
	ลวดลายด้านหลังผ้า
	การพัฒนาเทคนิคสร้างสรรค์ต่อยอดจากวัสดุผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารา
	การผสมกลิ่นน้ำหอมลงในยางพารา
	การสร้างข้อกำหนดในการออกแบบ
	การวิเคราะห์เทรนด์การออกแบบแฟชั่น 2020

	กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
	การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับแบรนด์สินค้า
	การกำหนดตำแหน่งการตลาด
	การสร้างข้อกำหนดในการออกแบบ
	การออกแบบผลิตภัณฑ์
	การผลิตต้นแบบ
	กระบวนการผลิตต้นแบบ

	ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใยธรรมชาติเคลือบยางพารา
	ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
	การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน


	บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

