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บทคดัย่อ   
 

 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อศกึษาการออกแบบเสือ้บุรุษวยัท างานจากผ้าขาวม้าโดยใช้เทคนิคการ
ตัดต่อจากแรงบันดาลใจภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ (2) เพื่อสร้างแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสื้อบุรุษวยัท างานจาก
ผ้าขาวม้าโดยใช้เทคนิคการตัดต่อ จากแรงบันดาลใจภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบร่างเสื้อบุรุษวยัท างานจากผ้าขาวม้าโดยใช้เทคนิคการตดัต่อ จากแรงบันดาลใจภาพยนตร์
ซุปเปอร์ฮโีร่ โดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา จ านวน 10 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอแบบร่างเสื้อบุรุษวยัท างานของผู้วจิยั เพื่อใช้ในการผลติเป็นเสื้อบุรุษวยัท างาน เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด ในการศกึษาผูว้จิยัได้ใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดงัต่อไปน้ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศกึษาพบว่า แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจ จากตวัภาพยนตรส์ไปเดอรแ์มน แบบร่างที ่
9  เป็นทีพ่งึพอใจอนัดบั 1 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 รองลงมาคอื แบบร่างผลติภณัฑ์เสื้อบุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจ 
จากตวัละครเดดพลู แบบร่างที ่4  ค่าเฉลีย่เท่ากบั4.11 แบบร่างผลติภณัฑ์เสื้อบุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจจากตวั
ละครแอนด์แมน แบบร่างที่ 5  ค่าเฉลี่ยเท่ากบั3.94 แบบร่างผลติภณัฑ์เสื้อบุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจ จากตัว
ละครไอรอนแมน แบบร่างที่ 5  ค่าเฉลี่ยเท่ากบั3.94 แบบร่างผลติภณัฑ์เสื้อบุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจจากตัว
ละครกปัตนัอเมรกิา แบบร่างที ่1  ค่าเฉลีย่เท่ากบั3.88 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มอีายุ 31-35 
ปี  สถานภาพสมรส  การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ประสบการณ์ดา้นการออกแบบเสือ้ผา้และการตดัเยบ็ พบว่า 5-10 ปี 
อาชพีขา้ราชการ รายไดต่้อเดอืน10,001-20,000 บาท ดา้นผูบ้รโิภคใหก้ารยอมรบัแบบร่างเสื้อบุรุษวยัท างาน จากการ
คน้หาและถ่ายทอดแรงบนัดาลใจในงานออกแบบแฟชัน่ในระดบั มากถงึมากทีสุ่ด  
 
ค ำส ำคญั: แบบร่าง  เสือ้บุรุษ  วยัท างาน   
Abstract 
 The objectives of this study are: (1) to design men's working shirts from loincloth using cutting 
techniques, inspired by the superhero movies. (2) To create sketch of men's working shirts using cutting 
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technique inspired superhero movies. (3) To study satisfaction of experts on men's working sketch of the 
loincloth using cutting techniques inspired by the superhero movies by classified by personal factors. The 
samples used in the study of 10 samples used in this questionnaire is divided into two parts, the first is data 
of experts and second expert opinion on the sketch shirts work of the researchers for use in the production of 
men's work in the open-ended questions. In the study, the researchers used statistical analysis below, 
percentage, average, standard deviation. The study indicated that sketch working men's products that were 
inspired. From the movie Spider-Man in sketch no.9, average of 4.19 ranked first. The second rank is men's 
working sketch is inspired from Deadpool movie is the sketch no.4, average of 4.11. The third rank is men's 
working sketch is inspired from Antman movie is the sketch no.5, average of 3.94. The fourth rank is men's 
working sketch is inspired from Ironman movie is sketch no.5, average of 3.94. And the last rank is men's 
working sketch is inspired from Captain America movie is the sketch no.1, averaged 3.88 respectively among 
respondents aged 31-35 years old, married status, experience in clothing design and tailoring for 5-10 years, 
career civil servants, 10,001-20,000 baht monthly income of the consumer to accept a sketch of men’s works 
shirts.From searching and instruct of inspiration in fashion design. Up most 
 
Keywords: sketch, shirt, working age 
  
บทน า 
 คนไทยจ านวนมากมคีวามใกล้ชดิกบัผ้าชนิด
น้ี ตั ้ ง แ ต่ เ ด็ ก จ น โ ต  ผ้ า ข า ว ม้ า ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่บอกเล่าถึงลักษณะความ
เป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นตาม
ระยะเวลา โดยมจีุดประสงค์มุ่งไปที่ใช้สอยเป็นสิง่แรก 
ต่อมาเมื่อสงัคมขยายออกไปคุณค่าในการใช้สอยของ
ผา้ขาวมา้ซึ่งเคยเป็นวตัถุประสงค์หลกัในการท างานก็
เปลี่ยนไป โดยจากเดิมไว้ท าเพื่อใช้สอยในครอบครวั
กลายมาเป็นท าเพื่อใช้แลกเปลี่ยน หรือผลิตเพื่อ
จ าหน่าย เน่ืองจากรฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการน าเอา
ภูมิปญัญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อเป็น
ผลผลติใหเ้กดิรายไดแ้ก่ชุมชน สามารถพึง่พาตนเองได ้
(นันทิยา ดอนเกดิ, 2557) กลุ่มทอฝ้าย ต าบลหนองอี
ยอ อ าเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร์ เป็นอีกกลุ่มที่มกีารทอ
ผ้าขาวม้าจากเส้นใยฝ้ายด้วยเทคนิคการทอมือ 
ปจัจุบันผ้าขาวม้าฝ้ายได้มีการผลิตจากโรงงานซึ่งมี
ราคาถูกกว่าผ้าขาวม้าฝ้ายทอมอื กลุ่มทอฝ้าย ต าบล
หนองอยีอ อ าเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร ์จงึไดป้ระสบกบั
ปญัหาเน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมใช้บริโภค
ผ้าขาวม้าฝ้ายจากโรงงานมากกว่า ผู้วจิยัจงึต้องการ

สร้างมูลค่าเพิม่ของผลติภณัฑ์โดยการพฒันาต้นแบบ
ผลติภณัฑ์เสื้อบุรุษที่หลากหลายรูปแบบ เน่ืองจากใน
หน่วยงานราชการ มีการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทย 
เสือ้ผา้ไทยของบุรุษวยัท างานยงัคงรปูแบบเดมิ  
          จากทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งต้นผูว้จิยัจงึเกดิแนวคดิใน
การใช้เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเสื้อบุรุษ ร่วมกับ
หลกัการออกแบบเสือ้ผา้เพื่อสรา้งความน่าสนใจในการ
ออกแบบเสือ้บุรุษโดยใชผ้า้ขาวม้าฝ้ายที่ได้แรงบนัดาล
ใจจากภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮโีร่ และเป็นตวัอย่างให้กบั
นักออกแบบเสื้อผ้า รวมถึงห้องเสื้อต่าง ๆ  ได้น า
แนวคิดการออกแบบเสื้อบุรุษน าไปพฒันาผ้าขาวม้า 
จงัหวดัสุรนิทรแ์ละเพิม่ทางเลอืก ส าหรบัเสื้อบุรุษที่ตดั
เยบ็จากผา้ขาวมา้ไหมใหก้บัวยัท างาน ใหห้นัมาสวมใส่
เสือ้บุรุษจากผ้าขาวม้า และเป็นการสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนเพิม่มากขึน้ 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการออกแบบเสือ้บุรุษวยัท างานจาก
ผา้ขาวมา้โดยใชเ้ทคนิคการตดัต่อจากแรงบนัดาลใจ
ภาพยนตรซุ์ปเปอรฮ์โีร่ 
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2 เพื่อสรา้งแบบร่างผลติภณัฑต์้นแบบเสือ้บุรุษวยั
ท างานจากผา้ขาวมา้โดยใชเ้ทคนิคการตดัต่อ จากแรง
บนัดาลใจภาพยนตรซุ์ปเปอรฮ์โีร่ 

3 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอ
แบบร่างเสือ้บุรุษวยัท างานจากผา้ขาวมา้โดยใชเ้ทคนิค
การตดัต่อ จากแรงบนัดาลใจภาพยนตรซุ์ปเปอรฮ์โีร่ 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและกรอบแนวคิด 
 ผ้าขาวม้า หมายถึง  ผ้าอเนกประสงค์มี
ลกัษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผนืผ้า มกีารทอสลบัสกีนั
เป็นลายตาหมากรุกหรือเป็นลายทาง มีความยาว
โดยประมาณผืนละ 1 วา หรือประมาณ 1 เมตรครึ่ง 
ผา้ขาวมา้ เป็นค าทีม่าจากภาษาเปอร์เซยีที่มคี าเต็มว่า 
“กามาบนัด์” (Kamar band) “ กามาร์ ” หมายถึง เอว 
หรอืท่อนล่างของร่างกาย “ บนัด ์” แปลว่าพนั รดั หรอื
คาด เมื่อน าทัง้สองค ามารวมกนั จงึหมายถึง เขม็ขดั 
ผ้าพัน หรือคาดสะเอว(อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง , 
2523) 
 ประวัติศ าสตร์แห่ งผืนผ้ าที่ มีบันทึก ใน
ฐานขอ้มลู แสดงใหเ้หน็ว่าผา้ขาวม้าเป็นผ้าโบราณ คน
ไทยรู้จกัการใช้ผ้าขาวม้ามาตัง้แต่สมยัพุทธศตวรรษที ่
16 นับย้อนเวลาไป จะตรงกับยุคสมยั เชียงแสน ใน
สมยัเชยีงแสนผู้หญิงมกัจะนุ่งผ้าถุง ส่วนผู้ชายเริ่มใช้
ผา้เคยีวเอว(ผา้ขาวมา้) ซึง่ไดร้บัถ่ายทอดวฒันธรรมมา
จากไทยใหญ่ (ธชัฤทธิ ์ปนารกัษ์, 2556) แต่ไทยใหญ่
นัน้กลบัใช้ผ้าขาวม้าในการโพกศรษีะ  คนไทยเรยีนรู้
จากเชียงแสนโดยใช้มาเคียนเอว จากนัน้เริ่มปรับ
ประยุกต์มาใช้ประโยชน์ในการเดนิทางไกล โดยใช้ห่อ
อาวุธ เก็บสมัภาระ ปูเป็นที่นอน นุ่งอาบน ้ า เช็ดท า
ความสะอาดร่างกาย ส านกัหอสมุดกลาง  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
(http://www.lib.ru.ac.th/journal/loincloth.html.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รปูที ่[1]: [แสดงลกัษณะลวดลายและสสีนัผา้ขาวมา้] 

ทีม่า: http://www.tcdc.or.th/articles/business-
industrial/14996/# สบืคน้วนัที ่27 สงิหาคม 2559 
ลกัษณะของผา้ขาวมา้สุรนิทร ์
 ชาวสุรินทร์มกัใช้ผ้าขาวม้าในการแต่งกาย
ประจ าจงัหวดัในพธิกีรรมที่ส าคญัตัง้แต่เกดิจนกระทัง่
ตาย มกัจะมผีา้ขาวมา้มาเกีย่วขอ้งเสมอ ลายผา้ขาวม้า
ของจงัหวดัสรนิทร ์จะเป็นผา้ลายตารางสแีดงด า เขยีว
เข้ม และชาวสุรนิทร์จะมผี้าขาวม้าประจ าตระกูล เมื่อ
สิ้นบุญผู้อาวุโสมักจะมอบผ้าขาวม้าให้เป็นมรดกแก่
ลกูหลาน (จรสัพมิพ ์วงัเยน็ และคณะ, 2556) 
 
 
 
 
  

รปูที ่[2]: [ผา้ขาวมา้สุรนิทร]์ 
ทีม่า: อุบลศร ีและเพชร (2551) 
 ดงันัน้ ผู้ศกึษาจงึมุ่งเน้นศกึษาผ้าขาวม้าของ 
กลุ่มทอฝ้าย ต าบลหนองอียอ อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์  ซึ่งด้านการทอผ้าขาวม้ากลุ่มชุมชนนั ้นมี
ความสามารถทอไดด้ ีและมกีระบวนการผลติไม่ยุ่งยาก 
สมาชกิในชุมชนสามารถท าได้เพราะการทอผ้าขาวม้า
เป็นสิง่ทีทุ่กครวัเรอืน ได้สบืทอดภูมปิญัญา การทอผ้า
ไว้ใช้สอยในครวัเรือน และยงัต้องการแนวทางในการ
พฒันาผลติภณัฑ ์
การถ่ายทอดแรงบนัดาลใจไปสู่ผลงานออกแบบ
แฟชัน่ในเชิงปฏิบติั 

เมื่อสามารถคน้หาแรงบนัดาลใจไดแ้ลว้  

http://www.lib.ru.ac.th/journal/loincloth.html
http://www.tcdc.or.th/articles/business-industrial/14996/# สืบค้น
http://www.tcdc.or.th/articles/business-industrial/14996/# สืบค้น
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ความท้าทายของนักออกแบบแฟชัน่ที่ตามมา คอื จะ
แปรเปลี่ยนแรงบันดาลใจ ให้เป็นแนวความคิดที่มี
ความชดัเจนมากขึน้ไดอ้ย่างไร ขัน้ตอนดงักล่าว 
จ าเป็นต้องอาศยั การตีความหมายของแรงบนัดาลใจ
เพื่อระดมความคดิ (Ideas) ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด จากนัน้
จงึน ามาผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และตกผลกึเป็น
แนวคดิในการออกแบบ (Design Concept) ซึ่งเป็น 
กระบวนการที่ส าคัญมาก เน่ืองจากแนวความคิด
ดงักล่าว เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์
(Creativity) และยงัเป็นเครื่องชีว้ดั ระดบัความน่าสนใจ
ของผลงานนัน้ ในขัน้ตอนน้ีได้แนะน าวิธีการเพื่อจะ
เข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยขบวนการคิดสอง
รูปแบบได้แก่ Convergent Thinking และ Divergent 
Thinking อ้างอิงมาจากทฤษฏีของ Joy Paul Guilford 
นักจิตวิทยาชาวสหรัฐฯ มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา
วเิคราะห์สติปญัญาและความเฉลยีวฉลาดของมนุษย ์
Convergent Thinking แทนลกัษณะการคดิที่มุ่งเน้น
เพื่อหาค าตอบที่ควรจะเป็น จากข้อมูลที่ก าหนดให้
เพยีงค าตอบเดยีวส่วน Divergent Thinking แทนการ
คดิอย่างหลากหลาย เป็นการปล่อยความคดิอย่างอสิระ 
โดยไม่สนใจว่าจะน าไปสู่รูปแบบใด เพื่อหาค าตอบที่
เป็นไปได้หลายทาง จะพบว่ามคีวามคิดสร้างสรรค์ที่
แตกยอดออกมาไดอ้ย่างมากมาย มทีัง้ที่เป็นไปได้และ
อาจเป็นไปไม่ได้ โดยทัว่ไปมกัจะถูกน ามาใช้ควบคู่กบั 
Convergent Thinking เพื่อกลัน่กรองและหาจุดสมดุล
ทางความคิด น าไปสู่แนวทางของค าตอบที่เป็นไป
ไดม้ากที่สุด ผลลพัธ์ที่ได้คอืการตกผลกึแนวคดิในการ
ออกแบบที่น่าสนใจนัน้เอง ค าถามส าคญัต่อมาที่นัก
ออกแบบแฟชัน่ต้องเผชญิในการท างานสร้างสรรค์คอื 
เมื่อได้แนวคิดในการออกแบบที่น่าสนใจแล้วจะน า
แนวคดิดงักล่าวไปถ่ายทอดเป็นผลงานออกแบบเครื่อง
แต่งกาย ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร ได้ให้ค าอธบิายถึง
ล าดบัขัน้ตอนการท างานของนักออกแบบแฟชัน่เริ่ม
ตัง้แต่การค้นหาแรงบันดาลใจ รวบรวมข้อมูลที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อจดัท าแผนภาพแสดงแรงบนัดาลใจและ
แนวคิด (Mood Board) ควบคู่ไปกบัการส ารวจ

แนวโน้มการออกแบบและการตลาดการออกแบบ
ผลงานแฟชัน่ไปสู่การผลิตผลงานต้นแบบ ดังที่ได้
แสดงไวใ้นแผนภาพน้ี (อุกฤษ ดษิด า, 2552) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่[3]: [แผนภาพแสดงขัน้ตอนการผลติผลงาน
ออกแบบแฟชัน่ ดดัแปลงจาก Mckelvey, K and 

Munslow,J.(2003) Fashion Design: 
Process,Innovation&practice] 

ทีม่า : (ณฐัสุภา เจรญิยิง่วฒันา, 2554) 
ทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์สญัลกัษณ์ (Symbolic Interaction 
Theory) บลูมเมอร์ (1969) (Herbert Blumer) อธบิาย
ว่า ปฏิส ัมพันธ์ส ัญลักษณ์ เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่ลกัษณะเฉพาะ กล่าวคอื บุคคลจะมีการสร้าง
สัญลักษณ์แปลความและให้ความหมายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่บุคคลอื่นแสดงออก และมีพฤติกรรม
ตอบสนองต่อความหมายที่ตนสร้างขึ้นนัน้ๆ มากว่าที่
จะมปีฏิกิรยิาตอบสนองต่อสิ่งหรอืพฤติกรรมที่บุคคล
นั ้นแสดงออกโดยตรง ซึ่งจะมีความแตกต่างจาก
แนวคิดทางจิตวิทยา ที่มักจะมองว่าพฤติกรรมของ
บุคคลมผีลมาจากปจัจยัต่างๆ ที่เป็นสิง่เร้าหรอืกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ขึ้น ทัง้น้ีบลูมเมอร์ได้อธบิาย
หลกัการส าคญั ๓ ประการของปฏิสมัพนัธ์สญัลกัษณ์
ดงัน้ี  
 1 มนุษย์มีพฤติกรรมการกระท าต่อสิงต่างๆ 
ขึน้อยู่กบั “การใหค้วามหมาย” ของสิง่นัน้ 
 2 การให้ความหมายของวตัถุหรือสิ่งต่างๆ 
ของมนุษย์เป็นการกระท าผ่าน “สญัลกัษณ์” และเป็น
กระบวนการทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ือง 

Design 

Research Direction 
- Fashion trend reports 
- Directional retails  
  reports 
- Market research 

The Design Process 
- Silhouette    - Colour 
- Fabric         - Proportion 
- Pattern/construction 
- Print           - Etc. 

Prototyping 

Research Inspiration 
- Personal    
  Inspiration&Concept 
- Collect data (text, visual,  
  diary) 
- Communicate image&idea 
- Through mood board 
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 3 การอธิบายให้ความหมายต่อสิ่งใดๆ นัน้
เป็นผลผลติอนัเกดิจากการมปีฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของ
มนุษยใ์นสงัคม 

 โดยทฤษฎีปฏิส ัมพันธ์ส ัญลักษณ์จะถูก
น ามาใช้อธบิายพฤติกรรมหรือการกระท าใน 2 ระดบั
คอื  1) ระดับปฏิสัมพันธ์ (Behavioral or 
Interaction Level) และ 2) ระดบัรูปสญัลกัษณ์ 
(Symbolic Level) ดังนัน้การเรียกชื่อทฤษฎีน้ีว่า 
“ท ฤ ษ ฎี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ส ั ญ ลั ก ษ ณ์  ( Symbolic 
Interactionism) ท าให้สามารถเข้าใจถึงมโนมติย่อย
ต่างๆ ว่าจะประกอบด้วย มโนมติที่เกี่ยวกับบุคคล 
ปฏิสัมพันธ์ ส ัญลักษณ์ พฤติกรรมหรือการกระท า 
กระบวนการแปลความหมาย สถานการณ์ และบรบิท 
(Context) หรือสิง่แวดล้อมที่เกดิปฏิสมัพนัธ์นัน้ๆ ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นแบบจ าลองของความสมัพนัธ์ของ
มโนมตต่ิางๆ (วรรณภา, 2540) 
  1.1 บุคคลจะปฏิบัติหรือลงมือกระท าหรือมี
ปฏิกิริยาต่อสิ่ง ต่างๆ เช่น ว ัตถุ สถาบัน แนวคิด 
สถานการณ์ ต่อบุคคลอื่น หรือแม้แต่ต่อตนเองตาม
ความหมายทางวฒันธรรม (Cultural Meaning) ของสิง่
นัน้ๆ ทีม่ต่ีอตนเอง 
 1.2 ความหมายของสิ่งนัน้ๆ เป็นผลมาจาก
การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมระหว่างบุคคลนัน้กบัผูอ้ื่น 
 1.3 ความหมายดงักล่าวจะถูกถ่ายทอดและ
ปรบัเปลีย่นไปตามกระบวนการแปลความหมายของ 
บุคคลนัน้ต่อสิง่ต่างๆ ทีเ่ผชญิอยู่  
วิธีด าเนินการวิจยั 

 ในการศกึษาเรื่อง การออกแบบเสื้อบุรุษวยั
ท างาน จากการค้นหาและถ่ายทอดแรงบันดาลใจใน
งานออกแบบแฟชัน่ มีวิธดี าเนินการซึ่งประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและวิธีการศึกษา  โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี  
 1. แบบร่างผลติภณัฑ์เสื้อบุรุษวยัท างานที่ได้
แรงบนัดาลใจจากตวัละคร ประกอบด้วย ตวัละครเดด
พูล, ตวัละครสไปเดอร์แมน, ตวัละครแอนด์แมน, ตวั
ละครไอรอนแมน, ตวัละครกปัตนัอเมรกิา จ านวนตัว
ละครละ 10 แบบร่างรวมทัง้หมด  50  แบบร่าง 

        2. แบบสอบถาม แบบสอบถามความคดิเหน็
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิง่ทอ การออกแบบเสือ้ผา้ และการตดั
เยบ็ ที่มต่ีอแบบร่างผลติภณัฑ์เสื้อบุรุษวยัท างานที่ได้
แรงบนัดาลใจจากตวัละคร ทัง้  50  แบบ  เพื่อคดัเลอืก
ใหเ้หลอื  5  แบบร่าง 
วิธีการ  
 ขัน้ตอนที่  1 ค้นหาแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ   
 ท าการค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ
จากตัวละครหลกัภาพยนตร์ฮีโร่ จ านวน 5 ตัวละคร 
ภาพยนตร์ละ 1 ตวัละคร โดยเลือกจากตวัละครหลกั 
ไดแ้ก่ 1) ตวัละครเดดพลู,2) ตวัละครสไปเดอรแ์มน,  
3) ตวัละครแอนดแ์มน, 4) ตวัละครไอรอนแมน,  
5) ตวัละครกปัตนัอเมรกิา 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างแบบร่างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเสือ้บุรุษวยัท างานจากการค้นหาและถ่ายทอด
แรงบนัดาลใจในงานออกแบบแฟชัน่  
 ถ่ายทอดผ่านทางโครงเสื้อผ้า (Silhouette) 
สีส ัน (Colour) เ น้ือผ้า (Fabric) ขนาดสัดส่วน 
(Proportion) เทคนิคการตัดเย็บและโครงสร้างของ
เสื้อผ้า (Pattern & Construction) ผสมผสานกับ
ลวดลายของผา้ขาวมา้ (Print) โดยการออกแบบ 
แบบร่าง ไดแ้ก่  
 1. แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ด้
แรงบนัดาลใจจากตวัละครเดดพลูจ านวน 10 แบบร่าง 
 
 
 
 
 

รปูที ่[4]: [แบบร่างเสือ้กลุ่มตวัละครเดดพลู] 
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2. แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ดแ้รง
บนัดาลใจจากตวัละครสไปเดอรแ์มนจ านวน 10 แบบ
ร่าง 

 
 
 
 

     รปูที ่[5]: [แบบร่างเสือ้กลุ่มตวัละครสไปเดอรแ์มน] 
 3. แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ด้
แรงบนัดาลใจจากตวัละครแอนดแ์มนจ านวน 10 แบบ
ร่าง 
 
 
 
 

รปูที ่[6]: [แบบร่างเสือ้กลุ่มตวัแอนดแ์มน] 
 4. แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ด้
แรงบนัดาลใจจากจ ตวัละครไอรอนแมนจ านวน 10 
แบบร่าง 

 
 
 
 
 
 

   รปูที ่[7]: [แบบร่างเสือ้กลุ่มตวัละครไอรอนแมน] 
 5. แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ด้
แรงบนัดาลใจจากจ ตวัละครกปัตนัอเมรกิา จ านวน 10 
แบบร่าง 

 
 
 
 
 

รปูที ่[8]: [แบบร่างเสือ้กลุ่มตวัละครกปัตนัอเมรกิา] 
  

ขัน้ตอนที ่3 การคดัเลอืก  
 ท าการคดัเลือกแบบร่างผลิตภัณฑ์เสื้อบุรุษ
วยัท างานจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบและตดัเยบ็
เสื้อผ้า โดยใช้แบบสอบถาม ให้เหลือประเภทละ 1 
แบบร่าง ไดแ้ก่ 

1) แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ด้
แรงบนัดาลใจจากตวัละครเดดพลูจ านวน 1 แบบร่าง 

2) แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ด้
แรงบนัดาลใจจากตวัละครสไปเดอรแ์มน 
จ านวน 1 แบบร่าง 

3) แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ด้
แรงบนัดาลใจจากตวัละครแอนดแ์มน 
จ านวน 1 แบบร่าง 

4) แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ด้
แรงบนัดาลใจจากตวัละครไอรอนแมน 
จ านวน 1 แบบร่าง 
 5) แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ด้
แรงบนัดาลใจจากจ ตวัละครกปัตนัอเมรกิาจ านวน 1 
แบบร่าง 

ผลการวิจยั  
จากการศกึษาเรื่อง การออกแบบเสื้อบุรุษวยั

ท างาน จากการค้นหาและถ่ายทอดแรงบันดาลใจใน
งานออกแบบแฟชัน่ ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างผูเ้ชีย่วชาญ ที่เป็นเพศ
ชาย อยู่ในวยัท างานอายุระหว่าง 25-35 ปี อาศยัอยู่ใน
เขตจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 10 คน และน าข้อมูล
ดงักล่าวมาวเิคราะหป์ระมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยมีข ัน้ตอนดงัน้ี ตอนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ ตอนที่ 2  ศกึษาความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบร่างเสื้อบุรุษวัย
ท างาน  

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูของการ
น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้น้ี  ไดก้ าหนด
สญัลกัษณ์และตวัอกัษรย่อ  ดงัน้ี 

n   แทน   จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
X   แทน   ค่าเฉลีย่                   
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1. ผลวเิคราะหก์ารศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้ชีย่วชาญ 
 อายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าอาย ุ 31-
35 ปี  จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70 รองลงมาคอื
อายุ น้อยกว่า 30 ปี จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30  

สถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม  
พบว่าสถานภาพสมรส  จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
60 รองลงมาคอืสถานภาพ โสด จ านวน 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 40  

ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม  
พบว่าระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี  จ านวน 5 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาคอืระดบัการศกึษาสงูกว่า   
ป.ตร ี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40  ระดบั
การศกึษาต ่ากว่า ป.ตร ี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
10  

ประสบการณ์ดา้นการออกแบบเสือ้ผา้และ
การตดัเยบ็ พบว่า 5-10 ปี จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 60 รองลงมาคอื 10-15 ปี จ านวน 3 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 30 15 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
10 

อาชพีของผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าอาชพี
รบัราชการ  จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมา
คอืนกัออกแบบเสือ้ผา้ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 
อาชพีเจา้ของธุรกจิ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 
  รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่ารายได้
ต่อเดอืน 10,001-20,000  จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
40 รองลงมาคอื 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 3 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 30 รายไดต่้อเดอืน น้อยกว่า 10,000 
จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 รายไดต่้อเดอืน 
20,001-30,000 จ านวน 1 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 10 
 2. ผลวิเคราะห์การศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอแบบร่างเสือ้บุรุษวยัท างาน น าเสนอ
ในรปูแบบตารางและประกอบความเรยีง ดงัตารางที่ 
 1-5  
 
 
 
 

 ตาราง 1 ความพึงพอใจที่มีต่อแบบร่าง
ผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจจากตวั
ภาพยนตรเ์ดดพลู จากจ านวน 10 แบบร่าง 

 
 
 
 
 

รปูท่ี 9: แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที ่ผ่านการ
คดัเลอืกจากการไดแ้รงบนัดาลใจจากตวัละครเดดพลู 

จากตาราง 1 ในดา้นความพงึพอใจแบบร่างผลติภณัฑ์
เสื้อบุรุษวยัท างานที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวละครเด
ดพูล พบว่าระดบัความพงึพอใจ อยู่ในระดบัมากที่สุด 
คือ.  รูปแบบการตัดต่อเสื้อค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  
รองลงมาคือความเหมาะสมในรูปแบบเสื้อที่ได้แรง
บันดาลใจจากตัวละครเดดพูล ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 
ความเหมาะสมส าหรบับุรุษ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09   
 ตาราง 2 ความพึงพอใจที่มีต่อแบบร่าง
ผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจจากตวั
ละครสไปเดอรแ์มนจากจ านวน 10 แบบร่าง 
 

 รปูที ่10: แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยั
 ท างานทีผ่่านการคดัเลอืกจากการได้แรง

 บนัดาลใจจากตวัละครสไปเดอรแ์มน 
  

รายการประเมิน    S.D. แปลผล 
 แบบร่างท่ี 9  แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ไดแ้รง
บนัดาลใจจากตวัละครเดดพูล  
1.  รูปแบบการตดัต่อเสือ้ 4.13 .745 มากที่สดุ 
2.  ความเหมาะสมส าหรบับุรุษ 4.09 .803 มากที่สดุ 
3.  ความเหมาะสมในรูปแบบเสือ้ 
    ที่ไดแ้รงบนัดาลใจจากตวั  
    ภาพยนตร์เดดพูล 

4.11 .743 มากที่สดุ 

รวม 4.11 .786 มากที่สดุ 
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จากตาราง 2 ในดา้นความพงึพอใจแบบร่างผลติภณัฑ์
เสือ้บุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจจากตวัละครสไป
เดอรแ์มน พบว่าระดบัความพงึพอใจ อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด คอื.  ความเหมาะสมส าหรบับุรุษค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.22  รองลงมาคอืรูปแบบการตัดต่อเสื้อค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.19 ความเหมาะสมในรูปแบบเสื้อที่ได้แรงบนัดาลใจ
จากตวัละครสไปเดอรแ์มนค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 

 ตาราง 3 ความพึงพอใจที่มีต่อแบบร่าง
ผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจจากตวั
ละครแอนดแ์มนจากจ านวน 10 แบบร่าง 
 
      รปูที1่1: แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษ
     วยัท างานทีผ่่านการคดัเลอืกจากการได้
     แรงบนัดาลใจจากตวัละครแอนดแ์มน 
  

 
 

รายการประเมิน    S.D. แปลผล 
 แบบร่างท่ี 5   
แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ไดแ้รงบนัดาลใจ 
จากตวัละครแอนดแ์มน 
1.  รูปแบบการตดัต่อเสือ้ 4.01 .872 มากที่สดุ 

2.  ความเหมาะสมส าหรบับุรุษ 3.87 .905 มาก 

3.  ความเหมาะสมในรูปแบบเสือ้
ที่ไดแ้รงบนัดาลใจจากตวัละคร 
แอนดแ์มน 

3.94 .878 มาก 

รวม 3.94 .830 มาก 

 จากตาราง 3 ในด้านความพงึพอใจแบบร่าง
ผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจจากตวั
ละครแอนดแ์มนพบว่าระดบัความพงึพอใจ อยู่ในระดบั
มาก คอื.  รปูแบบการตดัต่อเสื้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01  
รองลงมาคอืความเหมาะสมในรปูแบบเสือ้ทีไ่ด ้

แรงบนัดาลใจจากตวัละครแอนด์แมน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.94 ความเหมาะสมส าหรบับุรุษค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 

 ตาราง 4 ความพึงพอใจที่มีต่อแบบร่าง
ผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจจากตวั
ละครไอรอนแมนจากจ านวน 10 แบบร่าง 
 
 รปูที ่12: แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยั
 ท างานทีผ่่านการคดัเลอืกจากการได้แรง
 บนัดาลใจจากตวัละครไอรอนแมน 
  
 

 จากตาราง 4 ในดา้นความพงึพอใจแบบร่างผลติภณัฑ์
เสือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจจากตวัละครไอรอน
แมนพบว่าระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คือ.  
รูปแบบการตดัต่อเสื้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69  รองลงมา
คอืความเหมาะสมในรูปแบบเสื้อที่ได้แรงบนัดาลใจจาก
ตัวภาพยนตร์ไอรอนแมน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 ความ
เหมาะสมส าหรบับุรุษค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน    S.D. แปลผล 
 แบบร่างท่ี 4 แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ไดแ้รง
บนัดาลใจจากตวัภาพยนตร์สไปเดอร์แมน  

1.  รูปแบบการตดัต่อเสือ้ 4.19 .805 มากที่สดุ 
2.  ความเหมาะสมส าหรบับุรุษ 4.22 .823 มากที่สดุ 

3.  ความเหมาะสมในรูปแบบ
เสือ้ที่ไดแ้รงบนัดาลใจจากตวั
ละครสไปเดอร์แมน 

4.16 .879 มากที่สดุ 

รวม 4.19 .786 มากที่สดุ 

รายการประเมิน    S.D. แปลผล 
      แบบร่างท่ี 5   
     แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ไดแ้รงบนัดาลใจ 
     จากตวัละครไอรอนแมน 
     1. รูปแบบการตดัต่อ 3.69 .952 มาก 
     2. ความเหมาะสมส าหรบับุรุษ 3.50 .967 มาก 

     3. ความเหมาะสมในรูปแบบ    
     เสือ้ที่ไดแ้รงบนัดาลใจจากตวั   
      ละครไอรอนแมน 

3.52 .979 มาก 

รวม 3.94 .830 มาก 
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 ตาราง 5 ความพงึพอใจที่มต่ีอแบบร่างผลติภณัฑ์เสื้อ
บุรุษวัยท างานที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวละครกัปตัน
อเมรกิาจากจ านวน 10 แบบร่าง 

 
 รปูที ่13: แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยั
 ท างานทีผ่่านการคดัเลอืกจากการได้แรง
 บนัดาลใจจากตวัละครกปัตนัอเมรกิา 
  

 
 

รายการประเมิน    S.D. แปลผล 

 แบบร่างท่ี 1   
แบบร่างผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ไดแ้รงบนัดาลใจ 
จากตวัละครกปัตนัอเมรกิา 
1.  รูปแบบการตดัต่อเสือ้ 3.93 .791 มาก 
2.  ความเหมาะสมส าหรบับุรุษ 3.86 .920 มาก 
3.  ความเหมาะสมใน
รูปแบบเสือ้ที่แรงบนัดาลใจ
จากตวัละครกปัตนัอเมรกิา 

3.84 .837 มาก 

รวม 3.88 .781 มาก 

จากตาราง 5 ในดา้นความพงึพอใจแบบร่างผลติภณัฑ์
เสือ้บุรุษวยัท างานทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจจากตวัละคร
กปัตนัอเมรกิาพบว่าระดบัความพงึพอใจ อยู่ในระดบั
มาก คอื.  รปูแบบการตดัต่อเสือ้ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93  
รองลงมาคอืความเหมาะสมส าหรบับุรุษค่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.86 ความเหมาะสมในรปูแบบเสือ้ทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจ
จากตวัละครกปัตนัอเมรกิาค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 
 
สรปุและอภิปรายผล 

     ขอ้มูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ  กลุ่มตวัอย่าง
ทีต่อบแบบสอบถาม มอีายุ 31-35 ปี  สถานภาพสมรส  
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ประสบการณ์ด้านการ
ออกแบบเสื้อผ้าและการตดัเยบ็ พบว่า 5-10 ปี อาชพี
ขา้ราชการ รายไดต่้อเดอืน10,001-20,000 บาท  
        การศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญที่มต่ีอ
แบบร่างเสื้อบุรุษวยัท างานของผู้วิจยั เพื่อใช้ในการ
ผลิต เ ป็นเสื้อ บุรุษวัยท างาน เ ป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด ในการศกึษาผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติใินการวเิคราะห์
ข้อมูล ดงัต่อไปน้ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการศกึษาพบว่า แบบร่างผลติภณัฑ์เสื้อ

บุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจ จากตวัภาพยนตร์ส
ไปเดอร์แมน แบบร่างที่ 9  เป็นที่พึงพอใจอันดับ 1 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 รองลงมาคอื แบบร่างผลติภณัฑ์
เสื้อบุรุษวยัท างานที่ได้แรงบันดาลใจ จากตัวละครเด
ดพูล แบบร่างที่ 4  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.11 แบบร่าง
ผลติภณัฑเ์สือ้บุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาลใจจากตัว
ละครแอนด์แมน แบบร่างที่ 5  ค่าเฉลี่ยเท่ากบั3.94 
แบบร่างผลติภณัฑ์เสื้อบุรุษวยัท างานที่ได้แรงบนัดาล
ใจ จากตัวละครไอรอนแมน แบบร่างที่ 5  ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั3.94 แบบร่างผลติภณัฑเ์สื้อบุรุษวยัท างานที่ได้
แรงบนัดาลใจจากตวัละครกปัตนัอเมรกิา แบบร่างที่ 1  
ค่าเฉลีย่เทา่กบั3.88 ตามล าดบั ซึ่งพบว่าทุกแบบได้รบั
ความพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก-มากทีสุ่ด 
 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมกีารกระจายกลุ่มตวัอย่างที่จะศกึษา  
ไปยังเขตพื้นที่อื่น เพื่อจะได้ข้อมูลที่แตกต่างและ
สมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
และตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
และการตอบค าถาม 
 ขอขอบคุณคุณคุณพ่อ และคุณแม่บุคคลอนัเป็น
ทีย่ดึเหน่ียวจติใจใหมุ่้งมัน่และมสีติ 
 ขอขอบคุณบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในวทิยานิพนธ์
น้ีแต่มไิดเ้อ่ยนามทุกท่าน   
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