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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อการประยุกตเทคนิคในการตัดตอ (Patchwork) และการเย็บปะติด  

(Appliqué é) มาทำการเพ่ิมมูลคาใหกับผาเหลือใช เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอใหกับตลาดการศึกษาครั้งนี ้

ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางการศึกษาแบงเปน 2 ระยะ ระยะแรกจะเปนการเก็บ 

ขอมูลเบื้องตนเพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑ และลวดลายที่เหมาะสมในการนำมาแปรรูปเปน 

ผลิตภัณฑตนแบบ จากนั้นนำผลิตภัณฑตนแบบที่ไดไปทำการสำรวจขอมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูผลการตอบรับ 

ผลิตภัณฑที่ได จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจตอผลิตภัณฑจากผาเหลือใชในกลุมผลิตภัณฑ 

ประเภทเสื้อผา/เคร่ืองแตงกายสตรี โดยใชลวดลายจักรราศีเปนลวดลายหลัก จากนั้นศึกษาปจจัยหลักที่สงผลตอ 

การเลือกซื้อผลิตภัณฑตนแบบ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในดานเทคนิคที่นำมาใชมาก  

นอกจากนี้ ยังเห็นวาผลิตภัณฑที่ไดมีความแปลกใหม สามารถนำมาใชงานไดจริงอีกดวย ประเมินมูลคาผลิตภัณฑ 

อยูระหวาง 2,001-3,000 บาท จากเดิมที่มองวาผลิตภัณฑจากผาตัดตอเปนสินคาที่มีมูลคาไมเกิน 500 บาท 

จากผลการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑตนแบบนี้สามารถตอบสนองความตองการการใชงานไดอยางดี  

และสามารถนำไปใชเปนตนแบบเพื่อผลิตสินคาเพื่อเพิ่มรายไดครัวเรือนไดอีกทางหนึ่ง  

Abstract 

 This study was an aim to apply patchwork and appliqué é technique in to remnant fabrics  

for value added by developing the new products. It was a survey research by questionnaires  

tool. The study was divided into 2 steps. The first was collected the basis data for product  

analyzed and appropriate design to produce the prototype products. Then, the prototype was  

displayed to sample group for acceptance in designs and patterns. The results found that the  

clothes/costume and zodiac designs were the favorite patterns. The styles, quality and creative  

design were the important for buying decisions. The representative sample satisfied the  

prototype products in case of technique, attractive design, and their applicable, respectively.  

They estimated the prototype product is over 2001-3000 bath/design although the previous  

was not over 500 bath/design. That meant, these techniques were responding the relevant  

products and increased the household revenue. 
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1. บทนำ 
 การแปรรูป หมายถึง การนำวัตถุดิบชนิด

หนึ่งไปเปลี่ยนสภาพดวยวิธีการตาง ๆ ใหเปน

ผลิตภัณฑที่มีรูปรางลักษณะเปลี่ยนแปลงไป โดย

ผลิตภัณฑใหมยังคงมีคุณคาของวัตถุดิบที่นำมาใช

หรืออาจใหคุณคาที่ดีกวาเดิม หรืออาจจะมี 

ความแปลกใหม เปนผลิตภัณฑที่ยังไมเคยมีมา

กอนในตลาด (โกมินทร สายสนิท, 2543) เปน 

วิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑใน 

ขั้นตอนการผลิต ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑเปน 

การนำวัตถุดิบมาทำการแปรรูป ซึ่งถือวาเปน

ปจจัยการผลิต ดังนั้น จึงทำใหผลิตภัณฑนั้นมี

มูลคาเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ตามลำดับขั้นตอนของการ

แปรรูปจนกวาจะเปนผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ

ตามความตองการในการสรางคุณคาใหกับ 

ผลิตภัณฑแปรรูปจำเปนตองมีกระบวนการวิธ ี

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนระบบ (สาธร,  

2528) ดังแสดงในรูปที่ 1 

 ขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการออกแบบ 

พัฒนาผลิตภัณฑควรเร่ิมจากการผลิตผลิตภัณฑ 

เชิงแนวความคิด ออกมาจำนวนหนึ่งไวใหเปน 

ทางเลือก แลวคอย ๆ คัดออกไปใหเหลือนอยลง 

จากนั้นคอย ๆ เติมลักษณะพิเศษจำเพาะผลิตภัณฑ  

หรือสเปค เขาไปในแนวความคิดทางเลือกให 

มากข้ึน จนกระท่ังมั่นใจไดวาถานำสเปคนี้ไปใช 

ผลิตจริงระบบการผลิตก็จะผลิตตามนั้นไดดีพอ 

อยางนามั่นใจ และทำซ้ำตามสเปคนั้นได ในขณะ 

เดียวกันก็มีผลปจจัยอีกสวนหนึ่ง คือ กระบวนการ 

ผลิตและแผนการตลาดท่ีเกิดขึ้นดวยและความ 

ตองการของผูบริโภค ผลปจจัยของชวงวางแผน 

จะกลายมาเปนภารกิจของโครงการ ซึ่งเปนตัว 

กำหนดเปาหมายทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ  

การวางแผนผลิตภัณฑ และการวิจัยความตองการ 

ของผูบริโภค จะไดอธิบายเปาหมายทางธุรกิจ  

และเพื่อถายทอดส่ิงนี้ใหทีมงานออกแบบและ 

พัฒนาผลิตภัณฑรู ขั้นตอนน้ีใหผลปจจัยออกมา

เปนหัวขอบอกความจำเปนของผูบริโภคชุดหนึ่ง 

ที่กำหนดข้ึนอยางรอบคอบ และจัดเรียงเปน

รายการพรอมกับคาน้ำหนักความสำคัญ (ธีระชัย, 

2544) 

 เทคนิคที่ใชในการแปรรูปผลิตภัณฑมีดวยกัน 

หลายเทคนิคขึ้นกับวัตถุดิบและความตองการของ 

ผูบริโภคเปนหลักเทคนิคการตัดตอ (Patchwork)  

และการเย็บปะติด (Appliqué é) ก็เปนเทคนิคหน่ึง 

ที่นิยมนำมาใชเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑจากเศษผา  

โดยการนำผาที่เปนรูปทรงเรขาคณิตมาเย็บตอกัน 

จนกลายเปนผืนใหญ หรือเกิดเปนลวดลายและ 

สามารถใชเปนการเลาเร่ืองราวโดยนำผามาตัดให 

ไดรูปแบบตามตองการ เชน ดอกไม ผลไม คน  

สิ่งของ และนำมาเย็บบนผาดวยวิธีการสอยปะติด

ลงไปบนผาอีกช้ินหนึ่ง เทคนิคเหลานี้เปนเทคนิคที่มี
รูปที่ 1 กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ 
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วิวัฒนาการมาตั้งแตยุคกอนเกิดอุตสาหกรรมผา 

ในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปในศตวรรษที่ 19  

ซึ่งเสื้อผาถือเปนสินคาที่มีคาตองใชอยางประหยัด  

เศษผาเล็กท่ีถูกตัดทิ้งของผาไหมหรือผากำมะหยี ่

หรือผาอื่น ๆ ที่มีราคา จะถูกทำข้ึนมาใหมใหเปน 

ชิ้นใหญขึ้น หรือชิ้นสวนที่ยังใชงานไดอยูของ 

เสื้อผาเกาจะถูกตัดมาใชใหมโดยการทำเส้ือผา 

หรือของใชในครัวเรือน ตัวอยางเชน โบโร (Boro)  

ซึ่งแปลวาผาจากเศษผาของประเทศญ่ีปุนถือเปน 

ตัวอยางที่ดีในการใชประโยชนจากเศษผาเหลือใช 

จนกลายมาเปนงานศิลปะที่ควรคาแกการเก็บ 

รักษาโพจากิ (Pojagi) รูปแบบเฉพาะตัวของงาน 

ผาตอของประเทศเกาหลีเปนสินคาเศรษฐกิจที่ใช 

ผาแพรบางมาตอกัน ในปจจุบันกลายเปนรูปแบบ 

งานศิลปะท่ีแพรหลายไปในหลาย ๆ ประเทศหรือ 

งานผาตอและงานปะผาที่เกาแกชิ้นหนึ่งในชวง 

ศตวรรษที่ 11 คือ ผาหอพระศพของพระราชินี  

Istemkeb ของประเทศอียิปต ซึ่งตอนนี้ถูกเก็บ 

รักษาไวในพิพิธภัณฑแหงชาติอียิปตเมืองไคโร เปน 

ผาตอยอมรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสและตกแตงขอบดวย 

หนังเนื้อทราย ชวงปทศวรรษ 1920 ผาเกาแก 

จำนวนมากถูกคนพบที่ถ้ำพันพระในประเทศจีน 

บนเสนทางสายไหม ในจำนวนหนึ่งเปนผาตอจาก 

หลายช้ิน ผาแขวนขนาดใหญทำจากผาไหมและ 

ผายกดอกรูปสี่เหล่ียมผืนผาหลายหลากสี ผาตอ 

สวนบนใชเปนธงและมีผาไหมจับจีบในสีเหล่ียม 

ผืนผาและสี่ เหลี่ยมจัตุรัสเชื่อกันวามีอายุราว  

1,200 ป บางชิ้นแสดงใหเห็นถึงโครงสรางที่แปลก 

แตกตาง มีการเย็บริมผาผิดดานเหมือนกับเทคนิค 

ที่ เปนที่รูจักกันในปจจุบัน คือ การปะติดแบบ 

อังกฤษ (English Piecing) ในยุโรปงานของ  

Anglo-Saxon สองช้ินที่สรางในชวงศตวรรษที่ 8  

ถึง 9 ถูกพบที่ Masseik, Limburg ในประเทศ 

เบลเย่ียม ทั้งสองชิ้นถูกสรางที่ตอนใตของประเทศ 

อังกฤษ หนึ่ งในนั้นเปนเสื้อของนักบวชที่มี 

โครงสรางจากชิ้นสวนของผาไหม ผาคลุมเตียงที่ 

เปนงานผาตอชิ้นเดียวท่ีเหลืออยูนั้นอยูในหนังสือ 

กลอนของฝร่ังเศสเลมหนึ่งในชวงศตวรรษที่ 12  

หรือ 13 ซึ่งไดอธิบายไววาเปนผาคลุมลายตาราง 

หมากรุกที่ทำจากผาไหมสองชนิดอีกดวยเทคนิค 

การตอผาไมเพียงแตใชเพ่ือการทำเครื่องแตงกาย 

หรือเปนผืนผาขนาดใหญเทานั้น แตยังมีหลักฐาน 

ที่แสดงวามีการใชเทคนิคนี้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ 

เพื่อตกแตงบานเรือน โดยทำเปนผาตัดปะแขวน 

ผนังที่สวยงามที่ตกแตงดวยลวดลายตนไม สัตว  

นก และการเตนรำ ทั้งนี้ถูกพบในหลุมศพประเทศ 

อียิปตมีอายุราวคริสตศตวรรษท่ี 300 ถึง 1000 

ในชวงยุคกลาง และถูกใชแทนปายประยุกตใชเปน 

เสื้อคลุมของอัศวินเพ่ือแสดงความหมายของ 

ความเปนมิตรหรือศัตรู หลังจากนั้นไดกลายมา 

เปนเครื่องแบบทางการ ซึ่งตกแตงดวยสัญลักษณ 

ที่ทำจากชิ้นผาตัดปะ (Caroline Crabtree and  

Christine Shaw, 2007) เปนตน  

 เทคนิคการตัดตอ (Patchwork) และศิลปะ 

การเย็บปะติด (Appliqué é) ไมเพียงแตแพรหลาย 

ในตางประเทศเทานั้น ยังมีการเผยแผเขามาใน 

ประเทศไทยนับรอยปโดยมิชชั่นนารีที่เดินทางเขา 

มาเผยแพรศาสนาทางภาคเหนือของประเทศไทย  

และไดนำศิลปะการเย็บผาดวยเทคนิคดังกลาวเขา 

มาถายทอดใหชาวเขา ลวดลายก็เปนที่รูจักกัน 

ในช่ือ “ลายชาวเขา” ซ่ึงเปนการนำผาสีตาง ๆ  

มาเย็บปะติด และตัดตอ เปนเสื้อ กระโปรง  

เครื่องใช เคร่ืองนุงหม ตอมาไดมีการนำเศษผาไหม 

ที่ทอขึ้นโดยชาวบานภาคเหนือ มาตัดเปนลวดลาย 

ดอกไมแบบตาง ๆ และนำไปเย็บปะติดกับเครื่องใช  

เครื่องนุงหมมาจนปจจุบัน (จารุลักษณ สุทธิโชติ, 
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2540) 

 จากขอมูลขางตนในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิด 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปผา 

เหลือใช โดยการใชเทคนิคการตัดตอ และการเย็บ 

ปะติดผา ผสมผสานกับแนวคิด และเทคนิคการ 

ออกแบบเครื่องแตงกาย เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี 

คุณภาพ และสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 

ที่ไดจากการแปรรูป หากเรานำสินคาเหลานี้มา 

เพิ่มมูลคา จะเปนการเพิ่มรายไดใหแกชุมชน และ 

ผูประกอบการอีกทางหนึ่ง 

2. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการนำเศษ 

ผาเหลือใชมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ โดยอาศัย 

เทคนิคการตัดตอผาและการเย็บปะติด เขามา 

ชวยเพิ่มความนาสนใจตอการนำผลิตภัณฑเหลานี้ 

ไปใชในชีวิตจริง รูปแบบงานวิจัยเปนการวิจัยเชิง 

สำรวจสรางคำถามจากการเก็บขอมูลเอกสาร 

ดานเทคนิค เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑที่มา 

จากผาเหลือใชในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย  

และเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑจากผาเหลือใช 

ในตางประเทศ ใหความสำคัญกับการวิเคราะห 

ขอมูล และการจัดทำผลิตภัณฑตนแบบโดยอาศัย 

ขอมูลจากแบบสอบถามเปนสำคัญในการเก็บ 

ขอมูลสำรวจความตองการในการใชงานและนำ 

ผลท่ีไดมาใชในการผลิตเปนชิ้นงานตนแบบที่ตรง 

ตามความตองการของผูใชงานจริง การดำเนิน 

การแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การสอบถามความคิดเห็นของ 

กลุมตัวอยางท่ีมีตอการแปรรูปผลิตภัณฑ ชนิด

ของแบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการ 

(Check List) ในตอนที่ 1-3 และเปนคำถาม

ปลายเปดเพ่ือดูขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในตอนที่ 4 

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตน 

ดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามใน 

เรื่องของ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได และระดับ 

การศึกษา ทำการสุมจากกลุมประชากรในสาขา 

อาชีพตาง ๆ ท่ีอาศัยในเขตจังหวัดปริมณฑล 5  

จังหวัด ไดแก จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร  

นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีจำนวน 

ทั้งสิ้น 4,450,811 คน และกำหนดขนาดของ 

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน ตาม

สมการที่ 2.1 และประเมินความคลาดเคล่ือน 

จากตัวอยางได 5%  

 n =                                 ............2.1 

 

เมื่อ 

n = กลุมตัวอยาง (คน) 

N = จำนวนประชากร (คน) 

e = ความคลาดเคล่ือนจากตัวอยาง (%) 

หมายเหตุ: จากขอมูลขางตน กลุมตัวอยางที่นำมาใช

ในการวิจัยมีจำนวน 400 คน ดังนั้น จึงทำการ

สอบถามจากกลุมประชากรใน 5 จังหวัดขางตน 

จังหวัดละ 80 คน 

 ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มี 

ตอการแปรรูปผลิตภัณฑผาเหลือใช และการเพิ่ม 

มูลคาของผลิตภัณฑที่มาจากการแปรรูปผา 

เหลือใช โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) พื้นฐาน 

ความรูเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ 2) ประเภท 

ของผลิตภัณฑที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ 

ผาเหลือใช และ 3) ลวดลายท่ีเหมาะสมในการ 

แปรรูปผลิตภัณฑผาเหลือใช 

N 

1 + Ne2 
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 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นดานการตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑจากผาเหลือใช แบงเปน 1) การตัดสินใจ 

ซื้อผลิตภัณฑจากการแปรรูปผาเหลือใช และ  

2) มูลคาของผลิตภัณฑจากการแปรรูปผาเหลือใช 

 ตอนที่ 4 คำถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา  

และขอเสนอแนะ ในการแปรรูปผลิตภัณฑจากผา 

เหลือใช เพื่อนำขอมูลที่ไดมาเสริมดานการผลิต

เปนผลิตภัณฑตนแบบเพื่อการใชงานจริงไดอยาง 

สมบูรณ ตรงตามความตองการของผูบริโภค 

 ระยะที่ 2 นำขอมูลในระยะที่ 1 มาสรุป 

ประเด็น จัดกลุมแนวคิดใหเปนระบบ และนำ 

ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหและสรุปขอมูล 

เพื่อนำมาสรางเปนการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ  

และนำผลิตภัณฑเหลานั้นไปทำการสำรวจตลาด 

อีกคร้ังหนึ่ง ดวยแบบสอบถามในกลุมประชากร 

เดิม จำนวน 400 คน แบงการสำรวจขอมูลเปน 3 

ตอน ไดแก 

 ตอนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจตอ 

รูปแบบผลิตภัณฑใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวน 

ประมาณคา (Rating Scale) ระดับ 1-5 ตาม 

แบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) เพื่อวัดความ 

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอผลิตภัณฑ 

ตนแบบ โดยแบงตามความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 

ดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจดานความสวยงาม 

2) ความพึงพอใจดานเทคนิคในการแปรรูปผา 

เหลือใช 3) ความพึงพอใจดานการออกแบบ 

ลวดลาย 4) ความพึงพอใจดานการนำผลิตภัณฑ 

ตนแบบไปใชงานจริง และ 5) ความพึงพอใจดาน 

คุณภาพของผลิตภัณฑตนแบบ 

 การแปรความหมายตามแบบของลิเคิรท  

เปนดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  

มีความพึงพอใจมากที่สุด, 3.50-4.49 หมายถึง 

มีความพึงพอใจมาก, 2.50-3.49 หมายถึง มีความ 

พึงพอใจปานกลาง, 1.50-2.49 หมายถึง มีความ 

พึงพอใจนอย และ 1.00-1.49 หมายถึง ความพึง 

พอใจนอยที่สุด 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑจากผาเหลือใช หลังจากเห็นผลิตภัณฑ 

ตนแบบ แบงเปน 3 ขอ คือ 1) การรับรูของ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตอผลิตภัณฑตนแบบ 

2) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตนแบบ และ  

3) ราคาประเมินของผลิตภัณฑตนแบบใชแบบ 

สอบถามเปนแบบสำรวจรายการ  

 ตอนที่ 3 คำถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหา  

และขอเสนอแนะ 

 การประเมินผล การวิจัยทั้งในระยะที่ 1  

และระยะที่ 2 ใชคารอยละ และการจัดลำดับ 

ความสำคัญของขอมูลที่ไดเปนเกณฑหลัก 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากผลการสำรวจขอมูลเบ้ืองตนของกลุม 

ตัวอยางจาก 5 จังหวัดปริมณฑล พบวา กลุม 

ตัวอยางรอยละ 88 เปนผูหญิง มีอายุระหวาง  

20-40 ปซึ่งเปนวัยทำงาน ประกอบอาชีพใน 

บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจถึงรอยละ 62 มี 

รายไดตอเดือนระหวาง 10,000-15,000 บาท  

จากขอมูลเบื้องตนนี้สามารถกลาวไดวากลุม 

ตั วอย า งที่ ตอบแบบสอบถามเ ม่ือแบ งตาม 

พฤติกรรมการบริโภคจะผสมผสานกันระหวาง  

Generation X และ Generation Y (ออนไลน,  

2554) เปนกลุมบุคคลที่มีกำลังซ้ือ ตอบโตการซ้ือ 

สินคาอยางทันทีทันใด ลักษณะพฤติกรรมชอบ 

อะไรงาย ๆ ไมตองเปนทางการและเปนกลุมหนึ่ง 

ที่สามารถนำมาใชเปนดัชนี้ชี้วัดการประเมิน 
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แนวโนมของแฟชั่น และผลิตภัณฑไดเปนอยางดี  

กลุมตัวอยางมีแนวคิดวาเศษผาไมสามารถนำมา 

ใชเพื่อการแปรรูปใหไดผลิตภัณฑที่ดีได และการ 

ประเมินมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปผาเหลือใชม ี

ราคาไมสูงนัก กลาวคือ ประเมินวาราคาผลิตภัณฑ 

ไมเกิน 500 บาทตอผลิตภัณฑ 1 ช้ิน แตผูบริโภค

ก็เปดรับแนวคิดในการนำเศษผามาแปรรูปเปน 

ผลิตภัณฑ หรือตกแตงเปนสวนประกอบผลิตภัณฑ  

ดังแสดงในตารางที่ 1 

 จากตารางท่ี 1 เห็นไดวากลุมตัวอยางเชื่อวา 

เศษผาเหลือใชนาจะมีการนำมาเพื่อแปรรูปเปน 

เสื้อผาและเครื่องแตงกายเทานั้น ความเห็นมาก 

ถึงรอยละ 88 มีเพียงบางสวนเทานั้นที่เชื่อวาเศษ 

ผาเหลือใชจะสามารถนำไปเปนสวนประกอบหรือ 

แปรรูเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน เครื่องเรือน หรือ  

เคร่ืองใชตกแตงในบาน เปนตน เนื่องจากคิดวา 

เศษผาเหลือใชจะตองเปนเศษผาชิ้นเล็ก ๆ เทานั้น  

การนำมาประกอบขึ้นเปนผาผืนใหญเพื่อใชงานใน 

หนาที่อื่น ๆ เปนการยาก และไมมีความคงทน 

ดานการใชงาน 

 การนำเศษผามาใชประกอบเปนผลิตภัณฑ 

ตาง ๆ ผูบริโภคมีความเห็นวาควรนำมาทำเปน 

ลวดลายตาง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค  

ผลการสำรวจแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 รูปแบบผลิตภัณฑที่คาดวาจะแปรรูปจาก 

 เศษผาเหลือใช 

 ผลิตภัณฑ รอยละ ลำดับ 

 1. เสื้อผา/เคร่ืองแตงกาย 88 1 

 2. เครื่องเรือน 4 2 

 3. เครื่องนอน 2 3 

 4. เครื่องใชตกแตงบาน 4 2 

 5. ของใชเบ็ดเตล็ด 2 3 

 

ตารางท่ี 2 ลวดลายที่ เหมาะสมในการทำเปน 

 ผลิตภัณฑจากผาเหลือใช 

 ลวดลาย รอยละ ลำดับ 

 1. ดอกไม 2 3 

 2. จักรราศี 86 1 

 3. นักษัตร 6 2 

 4. ฤดูกาล 6 2 

 

 จากตารางที่ 2 ลวดลายท่ีผูบริโภคมีความ 

พึงพอใจ และคิดวาควรนำมาใชในการทำผลิตภัณฑ 

จากเศษผามากที่สุด คือ ลายจักรราศี เนื่องจาก 

ลายลักษณะนี้เปนที่นิยมและส่ือถึงตัวตนของผูใช 

งานที่เกิดในราศีตาง ๆ ไดเปนอยางดี รูปลักษณ

จะดูลำลอง ไมเปนทางการ สามารถใชงานได

ตลอดทั้งปซึ่งตรงกับลักษณะพฤติกรรมการบริโภค

ของ Generation X และ Y ท่ีไมชอบอยูในกรอบ 

และไมชอบเงื่อนไข (Philip, 2001) สวนลาย 

นักษัตร ลายตามฤดูกาล และลายดอกไม มีการ

ใชงานที่เปนทางการและเปลี่ยนตามสภาพสังคมมี

การใชงานจำกัดในชวงระยะเวลาหน่ึง ๆ เทานั้น 

 แตอยางไรก็ดีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ 

ซื้อผลิตภัณฑก็ไมไดขึ้นกับลวดลายเพียงอยางเดียว 

ยังขึ้นกับปจจัยดานอื่น ๆ อีกดังแสดงในตารางที่ 3 

 

 

ตารางที่ 3 ความสำคัญของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

 จากการแปรรูปผาเหลือใช 

 การตัดสินใจดาน รอยละ ลำดับ 

 1. คุณภาพ 60 2 

 2. การออกแบบ 92 1 

 3. ความคิดสรางสรรค 58 3 

 4. ราคา 34 4 

 5. วัสดุที่ใช 30 5 

 6. ประโยชนใชสอย 30 5 

 

 

หมายเหตุ: ผลการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

 เที ยบทุกรายการจากรอยละของกลุ ม 

 ตัวอยางที่ทำการประเมิน 
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 ตารางที่ 3 ผลการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ ผูบริโภคเห็นวาการออกแบบผลิตภัณฑ 

มีความสำคัญเปนอันดับ 1 มีผลตอการตัดสินใจ 

รอยละ 92 เพราะทำใหไดผลิตภัณฑที่มีความ 

ทันสมัย ตรงความตองการใชประโยชน และยัง 

สามารถใชเปนเครื่องประดับหรือองคประกอบ 

เสริมตอการใชงานของผูบริโภคได คุณภาพกับ 

ความคิดสรางสรรคก็เปนอีกปจจัยนึงที่มีผลตอ 

การเลือกซื้อผลิตภัณฑทำใหไดสินคาที่มีรูปลักษณ 

และตอยอดแนวคิด เพื่ อความสมบูรณของ 

ผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจรอยละ 60 และ  

58 ตามลำดับ นอกจากน้ี ราคาและการใช

ประโยชนก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคไมไดมอง

ขามโดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน 

 สำหรับขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง  

พบวา กลุมตัวอยางเสนอใหมีการแปรรูปผลิตภัณฑ 

จากผาเหลือใชใหมีความทันสมัย และแตกตาง 

จากผ ลิตภัณฑ แปรรู ปผ า เห ลือ ใช ที่ มี อยู ใน 

ทองตลาด ตลอดจนใหมีการปรับปรุงรูปลักษณ 

ของผลิตภัณฑที่แปรรูปใหเปนที่ยอมรับ เพื่อใหผูใช 

งานเกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจ 

 จากขอมูลทั้งหมดในระยะที่ 1 ผูวิจัยไดนำ 

ขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและจัดทำเปนผลิตภัณฑ 

ตนแบบประเภทเครื่องแตงกาย ดวยลวดลาย 

จักรราศี และนำเทคนิตการตัดตอ และการเย็บปะ

ติดท่ีเปนท่ีนิยมในตางประเทศมาประยุกตใชกับ 

วัฒนธรรมการแตงกายของประเทศไทย ไดเครื่อง 

แตงกายที่มีลักษณะดังรูปที่ 2 

 จากตัวอยางผลิตภัณฑดังรูปที่ 2 เมื่อนำ 

ไปใหกลุมตัวอยางในพื้นที่เดิมประเมินความพึง 

พอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑตนแบบที่ทำการจัด 

สรางข้ึนมา ผลการสำรวจความพึงพอใจแสดง 

ดังตารางที่ 4 

 จากขอมูลที่ได พบวา กลุมตัวอยางมีความ 

พึงพอใจตอเทคนิคที่ใช คือ เทคนิคการตัดตอ 

และการปะติดผาในระดับที่มากที่สุด เนื่องจาก 

เห็นวาเปนเทคนิคที่สามารถนำมาสรางสรรค 

ผลงานใหมีความสวยงาม แปลกใหมและดูทันสมัย  

สามารถนำไปใชงานไดจริง มีความทันสมัยตอบ 

สนองตอการใชงานของผูบริโภคไดอยางแทจริง 

 เมื่อนำผลิตภัณฑตนแบบมาประเมินมูลคา 

ผลการประเมินมูลคาแสดงดังตารางที่ 5 

รูปท่ี 2 ผลิตภัณฑตนแบบและลวดลายที่เลือกใช 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑตนแบบ 

 ความพึงพอใจ X S.D. ความหมาย ลำดับ 

 1. ความสวยงาม 4.22 0.73 มาก 4 

 2. เทคนิคที่ใช 4.66 0.62 มากที่สุด 1 

 3. ความแปลกใหม 4.52 0.78 มากที่ลุด 2 

 4. การใชงานจริง 4.24 0.76 มาก 3 

 5. คุณภาพผลิตภัณฑ 4.14 0.75 มาก 4 
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ตารางที่ 5 การประเมินราคาผลิตภัณฑตนแบบ 

 ราคา (บาท) รอยละ ลำดับ 

 <500  2.0 5 

 501 - 1,000 2.0 5 

 1,001 - 2,000 30.0 2 

 2,001 - 3,000 42.0 1 

 3,001 - 4,000 14.0 3 

 > 4,001 10.0 4 

  

 จากขอมูลที่ไดจากการสำรวจในตารางที่ 5 

พบวา สามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากเดิม

ที่ทำการประเมิน คือไมเกิน 500 บาท เปนมูลคา 

2,001-3,000 บาท แสดงวาเทคนิคการตัดตอและ

การเย็บปะติดเปนเทคนิคที่นาสนใจ สามารถนำมา

ใชเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑจากเศษผาไดเปน

อยางดี 

4. สรุป 
 การตัดตอผา เปนเทคนิคหนึ่งที่นำผาที่เปน 

รูปทรงเรขาคณิตมาเย็บตอกันจนกลายเปนผืนใหญ  

เกิดเปนลวดลาย ตามการบอกเลาเรื่องราวโดยใช 

ผามาตัดใหไดรูปแบบตามตองการ และนำมาเย็บ 

บนผาดวยวิธีการสอยปะติดลงไปบนผาอีกชิ้นหนึ่ง  

เปนเทคนิคหนึ่งที่นิยมนำมาใชเพื่อการแปรรูป 

ผลิตภัณฑ และการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑใน 

ขั้นตอนการผลิต ในการวิจัยนี้ก็ไดมีการนำแนวคิด 

นี้เขามาชวยทำใหเศษผาเหลือใชมีการประเมิน

มูลคาเพิ่มมากถึง 4-6 เทา โดยการใสแนวคิด

สรางสรรคและทำใหผลิตภัณฑที่ไดตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค โดยการใชลวดลาย

จักรราศี นำมาแปรรูปเปนเครื่องแตงกายที่มี

ความทันสมัย และตอบสนองตอความตองการ

ของผูบริโภคไดเปนอยางดี 
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