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 This  research were aimed  to  developed  the costume design blouses sewing 
curriculumfor  self-employment  and  evaluated  the  efficiency of  the costume design 
blouses sewing curriculum  for  self-employment. The structure of curriculum consists of 
details with 3 units as follow ; 1 
blousesdesign  procedure  2  blousessewing  procedure  and3  selfemploymentprocedure.  
The  group  of  samples   were  twenty  students  of  the  first  year  in  the  fabric  and  costu
me  major at Surathani Vocational College. The statistic tools  used  in  this research  were  
Means  Standard Deviation and  E1 / E2 
 The  result  of  the   research found  that  the costume  design  blouses sewing 
curriculum for  self-  employment had an efficiency  score  at  E1 = 83.33 / E2 = 
88.16  and  was  higher  than  the  standard  criteria  of  80/80. 
This  research  can  conclude that  the  training  curriculum on  costume  design  blouses  
sewing  for  self-employment.  Use for  to  upgrade  their  knowledge  and 
understanding  in  costume  design  and  blouses  sewing  for  self employment. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จากสถิติการน าเข้าเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทยในช่วงคร่ึงปีแรก 2553 พบว่ามีอตัราการเติบโตท่ี
สงูร้อยละ 45.5 โดยเสือ้ผ้าส าเร็จรูปราคาแพงท่ีน าเข้าจากประเทศในยโุรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีตรา
สินค้าเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก  มีอตัราการขยายตวัถึงร้อยละ 68.1 (มองเศรษฐกิจ ฉบบัท่ี 1840. ศนูย์วิจยั
กสิกรไทย. 2553) ทัง้นีเ้สือ้ผ้าส าเร็จรูปน าเข้าเหล่านีจ้ะเน้นการสร้างความแตกตา่งในด้านคณุภาพตรา
สินค้า และรูปแบบการตัดเย็บท่ีประณีต โดยอัตราการขยายตัวของสินค้าดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของตลาดท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดเสรีการค้าสิ่งทอ และ
เสือ้ผ้าส าเร็จรูปมากขึน้ในปี 2550 ผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้าส าเร็จรูป สามารถสร้างรายได้สงูสดุซึ่งผลิตภณัฑ์
ส่วนใหญ่มีราคาถูก คณุภาพในระดบัต ่าและปานกลาง เป็นผลผลิตท่ีมาจากการพฒันาของแรงงาน
ฝีมือกลุ่มแม่บ้านร่วมตัวกันเองของผู้ประกอบการรายย่อยหรือการผลิตภายในโรงงานขนาดเล็ก ได้
พฒันามาเป็นขนาดกลาง อุตสาหกรรมส่งออกเสือ้ผ้าส าเร็จรูปขนาดเล็กและขนาดกลางของคนไทย
ขาดบุคลากรผู้ มีทักษะการออกแบบ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ และสอดคล้องต่อวัฒนธรรมท่ีฝังลึกใน
จิตใจ และความต้องการของสงัคมผู้ ซือ้ เพ่ือสร้างการเติบโต น่ีคือปัญหาท่ีภาครัฐต้องเร่งแก้ไข ผลกัดนั
พัฒนาทักษะ องค์ความรู้และเช่ือมโยงสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบเสือ้ผ้าเพ่ือการค้า ทัง้นี ้ 
เพราะการออกแบบมีผลตอ่การเติบโตของการส่งออก (Lal,1999,pp. 17-20) โดยเฉพาะการออกแบบ
สินค้าร่วมกับการบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าแฟชัน่เป็นฐานในการยกระดบัเสือ้ผ้าส าเร็จรูป   
(สชุาต ิ จนัทรานาคราช. 2545: 33) 

กระบวนการผลิตเสือ้ผ้านัน้จะประกอบไปด้วย การออกแบบ การท าแบบตดั การวางแบบตดั  
การตดัผ้า การเย็บ การตรวจสอบ การบรรจหีุบห่อ (จฬุาลกัษณ์  เทพหสัดิน ณ อยธุยา.2549: 29) ทกุ
กระบวนการจะประสบผลส าเร็จหากมีการวางแผนงานท่ีดี ถกูต้อง เหมาะสมกับลกัษณะของงาน  ใน
กระบวนการผลิตเสือ้ผ้าทกุกระบวนการมีความส าคญัเท่าเทียมกัน เสือ้ผ้าท่ีผลิตออกจ าหน่าย จะขาย
ได้หรือไมน่ัน้จดุส าคญัอยูท่ี่ความพอใจของลกูค้า ไมว่า่จะเป็นรูปแบบ สดัส่วน สีสนั หรือความพึงพอใจ
ขณะสวมใส ่การท าแบบตดัท่ีดีจะชว่ยสง่เสริมรูปทรงของเสือ้ผ้าเม่ือผลิตส าเร็จ และสร้างความพึงพอใจ
ให้ผู้ สวมใส่เป็นอย่างดี ดงันัน้การท าแบบตดัจึงเป็นเสมือนจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัยิ่งในกระบวนการผลิต
และเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีจะมองข้ามมิได้ 
 การสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การนิเทศ การฝึกอบรม การ
สอนงาน การให้ศกึษาจากเอกสาร  หนงัสือหรือคูมื่อตา่ง ๆ เป็นต้น ในขัน้ตอนการเลือกเนือ้หาสาระนัน้
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ต้องวิเคราะห์ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ค านึงถึงความส าคัญของเนือ้หาสาระ
ตลอดจนความกว้างลึกและล าดบัของความรู้แตล่ะขัน้ตอนอย่างชดัเจน (วินยั ดิสระ.2535 : 90 – 93)  
วิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การฝึกอบรม ทัง้นีเ้พราะการ
ฝึกอบรม หมายถึง การพฒันาหรือฝึกฝนอบรมบุคคลให้เหมาะสมกับงานหรือ ฝึกฝนเพ่ือการท างาน  
ซึ่งสามารถด าเนินการกับบุคคลทุกระดับในองค์กร ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาความรู้ความช านาญ 
ขัน้ตอนการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเร่ิมจากการวิเคราะห์งานแต่ละงานจะสอนจะฝึกอบรมอะไร  
อะไรบ้างท่ีผู้ เรียนจะต้องรู้อย่างละเอียดแล้วจึงก าหนด เป้าหมายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หัวข้อ
อบรมแตล่ะครัง้พิจารณาเรียงล าดบัการสอนวา่จะสอนอะไร  ก่อนสอนอะไร  รองลงมาแล้วอะไรจะสอน
เป็นตอนสดุท้าย (วินยั  เวชวิทยาขลงั.2536 : 315)   
 จากเหตผุลดงักลา่ว ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บ
เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการฝึกอบรมและเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพอิสระ ส าหรับนกัเรียนท่ีส าเร็จการศกึษามธัยมศกึษาปีท่ี 3 ขึน้ไป และบคุคลทัว่ไป
ท่ีสนใจประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและชมุชนตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 1.  เพ่ือพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบ
อาชีพอิสระ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีมี้ความส าคญั  คือ  ท าให้ได้หลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดั
เย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งได้มาจากกระบวนการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรท่ีเป็นระบบ 
สอดคล้องตามความต้องการของผู้ รับการฝึกอบรมและสภาพปัญหาท่ีแท้จริง และสามารถน าความรู้
ความสามารถท่ีได้จากหลกัสตูร ไปออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีได้อย่างมีคณุภาพ มีความประณีต 
มีแบบท่ีทนัสมยั สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึน้แต่ราคาถูกกว่าสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ 
เป็นการชว่ยชาตใินการสร้างอาชีพให้คนไทย และสนบัสนนุสินค้าไทย เป็นต้น 
 
 
 
 



 3 

ขอบเขตของการวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ

อิสระ 
เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้มาให้มีเนือ้หาและรายละเอียดครอบคลุมปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้

นักเรียน  มีความรู้ในเร่ืองการออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ  ซึง่สาระส าคญัของหลกัสตูรประกอบไปด้วยเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การออกแบบเสือ้สตรี 
1.2 การตดัเย็บเสือ้สตรี 
1.3 การประกอบอาชีพอิสระ 

 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บุคคลทัว่ไป และนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาตัง้แต่
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ขึน้ไป ท่ีมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพอิสระ ด้านการออกแบบและ
ตดัเย็บเสือ้สตรี 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 วิทยาลยั
อาชีวศกึษาสรุาษฎร์ธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนสาขาผ้าและเคร่ืองกาย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 
จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 84)  
 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม หมายถึง หน่วยการเรียนท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เกิด
ความรู้ ทักษะ อันจะมีผลให้เกิดการเรียนรู้หรือเกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม โดยใช้รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของของ ไทเลอร์ (Tyler. 1949 : 1) 
 2.  การออกแบบ (Design) หมายถึง การขีดเส้น การถ่ายทอดแบบ จากความคิดออกมาเป็น
ผลงาน บนแผน่กระดาษ หรือเป็นการแสดงความคดิของผู้ออกแบบ ท าให้รูปแบบความคิดเห็นท่ีขีดเส้น 
บนแผ่นกระดาษนัน้ออกมาเป็นผลงานท่ีผู้ อ่ืนสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสมัผสัได้ เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ผลงานร่วมกัน ดงันัน้ การออกแบบเสือ้ผ้าสตรี จึงหมายความว่า การขีดเส้น การถ่ายทอดแบบจาก
ความคิด บนกระดาษออกมาเป็นผลงาน โดยมีทัง้ชิน้ส่วนต่าง ๆ ของเสือ้สตรี ซึ่งผู้ อ่ืนสามารถมองเห็น 
รับรู้หรือสมัผสัได้ และเกิดความเข้าใจร่วมกนั  โดยใช้หลกัการสร้างแบบเสือ้สตรีของ วินิทร  สอนพินทร์. 
(2542: 53) 
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 3. การตดัเย็บเสือ้สตรี หมายถึง การตดัผ้าตามแบบท่ีวาดไว้ซึ่งเม่ือน าเอาส่วนตา่ง ๆ เหล่านีม้า
เย็บประกอบรวมกนัเป็นรูปร่างของเสือ้สตรี โดยใช้หลกัการเย็บประกอบเสือ้สตรีของ วินิทร  สอนพินทร์ 
(2542:108) 
 4. การประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง การท่ีผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เทคนิคในการ
ออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี แล้วน าไปประกอบอาชีพ โดยใช้แนวทางในการประกอบอาชีพอิสระแบบ
อตุสาหกรรมในครัวเรือน 
 5. ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม หมายถึง ผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบ
และตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ได้ตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ 
  80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนของนกัเรียนเม่ือเข้ารับการฝึกอบรมจากหลกัสตูรดงักลา่ว
แล้วท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนได้คะแนนเฉล่ีย ไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 80 
  80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนของนกัเรียนเม่ือเข้ารับการฝึกอบรมจากหลกัสตูรดงักล่าว
แล้วท าแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนนเฉล่ีย ไมต่ ่ากวา่ ร้อยละ 80 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

หลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบ 
และตดัเย็บเสือ้สตรี 

ในการประกอบอาชีพอิสระ 

     ประสิทธิภาพของหลกัสตูร
ฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บ
เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 
ตามเกณฑ์  80/80 

    
ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
สมมตฐิานงานวิจัย 

หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระท่ีสร้างขึน้มี
ประสิทธิภาพ ไมต่ ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  คือ  80/80 
 



บทที่ 2 
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการวจิยั 

 
ในการศกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีในการประกอบ

อาชีพอิสระนัน้ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
  1.  การออกแบบเสือ้สตรี 
  2.  การตดัเย็บเสือ้ผ้า 
  3.  การประกอบอาชีพอิสระ 
  4.  การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
  5.  การประเมินหลกัสตูรฝึกอบรม 
  6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   6.1 งานวิจยัในประเทศ 
   6.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
 
1. การออกแบบเสือ้สตรี 

การออกแบบเสือ้ผ้า และเคร่ืองใช้ประเภทผ้า เป็นการก าหนดลกัษณะของเสือ้ผ้าหรือของ
ชิน้งานประเภทผ้าตามแนวความคิดหรือจินตนาการ ซึ่งผลงานท่ีปรากฏจะสวยงามทีคณุคา่นัน้จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการของการออกแบบ และรู้จกัน าองค์ประกอบทางศิลปะมาใช้เพ่ือให้การ
ออกแบบท่ีปรากฏออกมามีความสวยงาม เหมาะสม 

องค์ประกอบทางศิลปะท่ีน ามาใช้ในการออกแบบงานตัดเยบ็ มีดังนี ้
1. สดัส่วน เป็นขนาดของรูปร่างท่ีก าหนดเป็นแบบ โดยในแบบจะต้องมีสดัส่วนสมัพนัธ์

กนั เช่น กระเป๋าเสือ้ ปกเสือ้ กระดมุ เป็นต้น โดยทัว่ไปเส่ือผ้านิยมใช้สดัส่วนไม่เท่ากนั ท่ีนิยมคือ 5 ตอ่ 
8 สว่น เชน่ เสือ้สัน้กวา่กระโปรง การระบายเพ่ือตกแตง่ชัน้บนสัน้กว่าชัน้ล่าง เป็นต้น  เพราะว่าสวยงาม
กวา่ 2 สว่นเทา่กนั 

2. รูปร่าง หมายถึง เส้นรอบท่ีแสดงให้เห็นในลกัษณะ 2 มิติ คือ ความสงูและความกว้าง 
เชน่ ผอม สงู เตีย้ อ้วน สงูใหญ่ สนัทดั เป็นต้น 

3. รูปทรง รูปทรงของเสือ้ผ้า ท่ีมองเห็นจากภายนอก เช่น ความยาวกระโปรง ความคบั
หลวมของเสือ้ผ้า สว่นคอดของเอว เป็นต้น 

4. จงัหวะ เป็นลีลาการจดัวางบนตวัเสือ้ เพ่ือให้เกิดความเคล่ือนไหวหรือเกิดความรู้สึก
ตา่งๆ เชน่ ออ่นหวาน หยาบกระด้าง จกัแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
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4.1 จงัหวะคงท่ี ได้แก่ การจดัรูปแบบช่องวา่งในแตล่ะจดุเทา่กนั เชน่ความหา่งของ
กระดมุ ความห่างของจีบกระโปรง เป็นต้น 

4.2 จงัหวะตอ่เน่ือง คือ การจดัรูปแบบชอ่งวา่งในแตล่ะจดุไม่เทา่กนั เชน่ กระโปรง 
หลายๆ ชัน้ ความหา่งของเสือ้คอถ่วง 

4.3 จงัหวะผสม คือ การจดัวางท่ีมีชอ่งวา่งผสมผสานระหวา่งแบบจงัหวะคงท่ีและ
แบบจงัหวะ ตอ่เน่ือง 

5. ความสมดลุ เป็นน า้หนกัเทา่กนัหรือไมเ่ทา่กนัของเสือ้ผ้าท่ีวดัด้วยสายตา 
6. ชอ่งวา่ง ในการออกแบบนัน้ชอ่งวา่งเป็นสิ่งส าคญัมากถ้า ในการตกแตง่มากจะท าให้

คณุคา่ของงานออกแบบลดลง ดงันัน้ การตกแตง่ในงานผ้า ควรเว้นชอ่งว่างของเสือ้ผ้าเพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและนา่สนใจ 

7. ความกลมกลืน เป็นจกัองค์ประกอบตา่งๆ ขอบเสือ้ผ้าให้เกิดความสวยงาม เชน่ ความ
กลมกลืนด้วยสี ความกลมกลืนด้วยเส้น ความกลมกลืนด้วยผิวสมัผสั 

8. จดุเดน่ หรือการเน้นจดัใดจดุหนึง่ท่ีชว่ยดงึดดูสายตาให้เป็นจดุสนใจ เชน่ เน้นด้วยสี 
สดใน เน้นโดยใช้เส้นในแบบเสือ้ผ้า เน้นโดยใช้เคร่ืองประดบั เป็นต้น 

9. การตดักนั การตดักนัเป็นลกัษณะในแบบเสือ้ท่ีตรงข้ามกนั ซึง่การตดักนันัน้มีอยูห่ลาย
รูปแบบ เชน่ ตดักนัด้วยเส้น ตดักนัด้วยสี ตดักนัด้วยรูปร่าง ตดักนัด้วยทิศทาง เป็นต้น 

 
การออกแบบเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ในการออกแบบเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย เพ่ือให้

เกิดความสวยงามเหมาะสมและคุ้มค่าสามารถน าไปใช้ได้ยาวนาน  ผู้ออกแบบควรค านึงถึงความ
สวยงามเหมาะสม เสือ้ผ้าบางแบบอยู่ในสมัยนิยมแต่ไม่เหมาะกับบุคลิกของผู้สวมใส่บางคน ทัง้นี  ้
ผู้ออกแบบเสือ้ผ้าจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือน าหลกัการไปใช้ในการออกแบบให้เหมาะสม  ช่วย  
อ าพรางส่วนท่ีพกพร่อง และช่วยเสริมจุดเดน่ให้มีบคุลิกลกัษณะท่ีดียิ่งขึน้  ส าหรับสิ่งท่ีควรค านึงถึงใน
การออกแบบเสือ้ผ้า มีดงันี ้

1. วยัและเพศ ในการออกแบบเสือ้ผ้าควรค านึงถึงวันและเพศ โดยทัว่ไปผู้ ท่ีอยู่ในวัย
ตา่งกนัจะสวมเสือ้ผ้าตา่งกนั เชน่ วนัเดก็ จะสวมเสือ้ผ้าตา่งกบัวยัผู้ ใหญ่ โดยท่ีเสือ้ผ้าของวยัเด็กจะเน้น
ความสะดวกสบายในการท ากิจกรรมโดยเสือ้ผ้าจะไม่ขัดต่อการพฒันาการของเด็ก  จะต้องมีความ
ปลอดภยัตอ่การสวมใส ่ไมค่บัและหลวมเกินไป เป็นต้น นอกจากนีโ้ดยทัว่ไปแล้ว ผู้หญิงและผู้ชายและ
ผู้หญิงจะสวมเสือ้ผ้าในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั  บคุลิกภาพของแตล่ะคนล้วนแตกตา่งกนั เส่ือผ้าจดัเป็น
สิ่งท่ีชว่ยสง่เสริมบคุลิกภาพของผู้สวมใส่ ผู้ออกแบบเพ่ือสง่เสริมบคุลิกภาพของผู้สวมใส ่ดงันี ้
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1.1 เรียบร้อยสุภาพ ถ้าเป็นผู้ หญิง ควรเลือกผ้าลักษณะ จีบ รูด ติดโบว์ สีอ่อน 
ลวดลายควรเป็นลายเล็กๆ บคุลิกภาพกระฉับกระเฉง แข็งแรงแบบนกักีฬา ควรออกแบบให้เป็นแบบ
เรียบ ผ้าพืน้หรือผ้าลายควร สีเข้ม เช่นสีน า้เงิน สีเทา ควรออกแบบเป็นเสือ้มีปก เช่น  ปกเชิต้ ปกโปโล 
เป็นต้น  

1.2 บคุลิกภาพสขุุม ขรึมแบบผู้ ใหญ่ ควรออกแบบเสือ้ผ้าท่ีเน้นความสง่างาม เช่น 
การตีเกล็ด การปัก เป็นต้น สวมการต่อย้วย การระบายชายเสือ้และชายกระโปรงไม่เหมาะสมกับ
บคุลิกลกัษณะบคุลิกภาพเก๋ เป็นผู้ ท่ีม่ีความมัน่ใจในตนเองมาก ควรออกแบบเสือ้ผ้าในลกัษณะสะดดุ
ตาไมซ่ า้แบบกบัผู้ อ่ืนสีสดใสและฉดูฉาด 

1.3 บคุลิกภาพว่องไว ปราดเปรียว ควรออกแบบเสือ้ในลกัษณะทะมดัทะเมง แบบ
เรียบควรเลือกใช้ผ้าสีเข้ม 

2. รูปร่าง ในการออกแบบเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายควรค านึงถึงว่ารูปร่างเสือ้ผ้าแบบ
เดียวกันจะไม่เหมาะสมกับทุกคน และการออกแบบท่ีดี ควรอ าพรางส่วนท่ีบกพร่องและช่วยเสริม
จดุเดน่ของผู้สวมใส่ เช่น รูปร่างผอมสงู ควรออกแบบโดยใช้เส้นตามขวาง มีการตกแตง่ ท่ีคอปกควรมี
ระบายลายผ้าตามขวางเพ่ือลดความสูง ตกแต่งบริเวณเอวสะโพก กระโปรงจีบรูด  เป็นต้น และควร
หลีกเล่ียงเส้นตามยาวหรือเส้นแนวตัง้ เสือ้คอแหลม ไม่มีปก แขนสัน้  ตวัยาว มีเส้นตกแต่งเสือ้และ
กระโปรงเป็นแนว ยาว คลอดจนควรหลีกเล่ียง การออกแบบเสือ้ตามขวาง เสือ้ท่ีปกใหญ่ เสือ้ปกติคอ 
เสือ้แขนพอง เสือ้สีสด ดอกใหญ่  

3. คนอกใหญ่ ควรออกแบบโดยใช้เส้นตัง้ฉาก เสือ้คอแหลม เสือ้เอวต ่าบริเวณสะโพก 
กระโปรงปลายบาน หรือกระโปรงตกแตง่ได้สดัส่วนกบัหน้าอก ควรหลีกเล่ียงเส้นขวางบริเวณอก เส่ือ
คอเหล่ียมลกึ เสือ้รัดรูป เสือ้จีบรูดตัง้แตบ่ริเวณชว่งไหลถ่ึงเอว 

4. คนสะโพกใหญ่ ใช้เส้นตกแต่งบริเวณอ่ืนท่ีไม่ใช่สะโพก กระโปรงปลายบานควร
หลีกเล่ียงเส้นขวางในแนวกระโปรง หลีกเล่ียงการตกแตง่บริเวณสะโพกชดุเข้ารูป กระโปรงปลายสอบ 

5. โอกาสท่ีใช้ในการอออกแบบควรให้มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย โดย
พิจารณาดงันี ้

5.1 การออกแบบเสือ้ชดุล าลอง ชดุล าลองเป็นเสือ้ผ้าชดุท่ีสามารถใช้สบาย และใส่
ได้ทกุโอกาส 

5.2 การออกแบบเสือ้ชดุ ท างานข้าราชการ ควรเป็นแบบเรียบไมฉ่ดูฉาด เนือ้ผ้าทรงตวั  
5.3 การออกแบบเสือ้ชุดท างานท่ีส านักงาน ช้าราชการ เช่น ธนาคาร ห้างร้าน 

บริษัท เป็นต้น ซึง่งานประเภทนีต้้องตดิตอ่กบับคุคลภายนอก ควรเป็นแบบสีสดใส สดช่ืน สบายตาแก่ผู้
พบเห็น 
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5.4 การออกแบบเสือ้ชุดเดินทาง ควรออกแบบให้สามารถสวมใส่ ได้ทัง้กลางวัน 
กลางคืนในลกัษณะสะดวกตอ่การเคล่ือนไหว แบบเรียบ เนือ้ผ้าทรงตวั  ไม่หยบัง่ายโอกาสพิเศษ เป็น
เสือ้ท่ีใสเ่ฉพาะโอกาสนัน้ๆ ไมส่ามารถน ามาสวมใส่ เป็นชดุปกตไิด้ ดงัตวัอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

5.4.1 ชดุกีฬา การออกแบบชดุกีฬาต้องดลูกัษณะแบบให้คล้อยตามความ
เคล่ือนไหวในอิริยาบถของกีฬาประเภทนัน้ๆ  

5.4.2 เสือ้กนัหนาวการออกแบบควรให้ใช้ได้ในฤดหูนาว ควรเลือกใช้ผ้าถัก
เนือ้หนา ผิวเรียบ ขนสัน้ แขนยาวแบบเรียบ 

5.4.3 ชุดว่ายน า้การออกแบบชุดว่ายน า้จะไม่เน้นเร่ืองการท าพรางรูปร่าง
ควรเป็นชดุท่ีกระชบัตวั ยืดหยุน่ได้ดี  

5.4.4 ชดุราตรี เป็นเสือ้ผ้าท่ีพีถีพีถนักวา่ปกติ มี 2 ลกัษณะ คือ ชดุราตรีแบบ
เป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ ชดุราตรีแบบไม่เป็นทางการ เป็นชดุแบบใดก็ได้ไม่จ ากดัรูปแบบ
ทัง้ชดุสัน้และยาว ใช้กบังานตัง้แตช่่วงบา่ยจนถึงกลางคืน ชดุราตรีแบบเป็นทางการ ควรเป็นชดุราตรีท่ี
เหมาะสมส าหรับงานกลางคืน งานรัฐพิธี ตกแต่งสวยงาม  เนือ้ผ้าท่ีใช้โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะมนัวาว 
(http://designer123.tumblr.com/post/107095498) 
 วาริน จนัทร์เจริญ (2544) ได้อธิบายระดบัของแฟชัน่เสือ้ผ้าแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

1. Upper moderated หรือ Houte couture ได้แก่ เสือ้ผ้าราคาแพงมาก ตดัเย็บตวัเดียว 
ใช้วสัดดีุ ฝีมือประณีต แบบเสือ้หรูหรา ออกแบบตดัเย็บจากนกัออกแบบแฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียง เป็นแบบเสือ้
ชัน้สงูออกแบบส าหรับเดนิแฟชัน่โชว์ หรือออกแบบตดัเย็บให้กบัผู้ มีช่ือเสียง และผู้ ท่ีมีรายได้สงู 

2. Moderated ได้แก่ เสือ้ผ้าท่ีมีราคาคอ่นข้างแพง ออกแบบตดัเย็บจากห้องเสือ้ท่ีมีช่ือ 
เชน่ ชดุราตรี สทู และชดุล าลอง เป็นต้น 

3. Budget ได้แก่ เสือ้ผ้าส าเร็จรูปท่ีขายตามห้างสรรพสินค้าทัว่ไป ราคาสินค้าปานกลาง 
เป็นเสือ้ผ้าท่ีผู้ มีรายได้ปานกลางหาซือ้มาใช้ได้ 

4. Lower budget ได้แก่ เสือ้ผ้าตลาดลา่ง ราคาถกู ตดัเย็บจากวสัดแุละฝีมือไม่ดีนกั เป็น
เสือ้ผ้าส าหรับกลุม่ผู้ มีรายได้น้อย มกัขายตามตลาดนดั เปิดท้ายรถขาย 
 จากระดบัของแฟชัน่เสือ้ผ้ากลุ่มของ Upper moderated หรือ Houte couture จะเป็นกลุ่มท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและเป็นกลุ่มของผู้น าแฟชัน่เสือ้ผ้า เพราะในกลุ่มนีน้กัออกแบบจะเปิดตวัผลงานการ
ออกแบบเสือ้ด้วยการให้นางแบบสวมเดินแฟชัน่โชว์ และหากเสือ้ผ้าท่ีเดินแบบเป็นท่ียอมรับของผู้ชม
แบบเสือ้แฟชัน่เหลา่นัน้ก็จะเป็นแบบเสือ้ต้นแบบท่ีจะน ามาผลิตขายให้กลุ่ม Moderated ,Budget และ 
Lower budget ตอ่ไป 
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วฏัจกัรและความผนัแปรของแฟชัน่ 
แฟชัน่มีการเคล่ือนไหวและหมนุเวียนอยูเ่สมอจะช้าหรือเร็วขึน้อยูก่บัสภาพสงัคม การเมืองและ

เศรษฐกิจ การเคล่ือนไหวของแฟชัน่จะมีความหมายและทิศทางแน่นอน ผู้ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในวงการ
แฟชัน่จะสามารถดกูารเคล่ือนไหวของแฟชัน่ และค านวณความรวดเร็วและทิศทางของแฟชัน่ได้ 
โดยดจูากระยะเวลาการพฒันาของเส้นใย การออกแบบสี และการผลิตให้เหมาะสมกบัฤดกูาล ทัง้นี ้
นกัออกแบบและผู้ขายสามารถวิเคราะห์จากระยะเวลาพฒันาการสิ่งทอจนเป็นสินค้าเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 

วฏัจกัรแฟชัน่จะต้องมีการหมุนเวียนเปล่ียนไปตามช่วงเวลาตามสมยันิยม  มีทัง้ระยะขาขึน้ 
จนถึงขัน้สงูสดุ และระยะขาลง ซึง่วฏัจกัรแฟชัน่มี 5 ชว่ง (ศรีกาญจนา พลอาสา. 2546: 177) ดงันี ้

1. ชว่งแนะน าสินค้าแฟชัน่ (Introduction) 
2. ชว่งยอดขายเพิ่มขึน้ (Rise) 
3. ชว่งความนิยมสงูสดุ (Peak) 
4. ชว่งยอดขายลดลง (Decline) 
5. ชว่งลกูค้าปฏิเสธ (Rejection) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 วฏัจกัรของแฟชัน่ 

 
ท่ีมา : Frings, G.S.Fashion (1996: 66) 

 
1. ช่วงแนะน าสินค้าแฟชั่น (Introduction) : นกัออกแบบจะใช้ข้อมูลงานวิจัย 

แรงจูงใจ หรือวสัดปุระกอบเสือ้ผ้า เพ่ือใช้ออกแบบเสือ้ผ้าแบบใหม่ ๆ นกัออกแบบจะผสมผสาน 
ความสมัพนัธ์ของ เส้น รูปทรง สี ผ้า และรายละเอียดของการตกแตง่เข้าด้วยกนั แฟชัน่แบบใหม่ ๆ ท่ีอยู่
ในช่วงนีจ้ะมีราคาแพง ใช้วสัดคุณุภาพดี นกัออกแบบอย่าง Karl Lagerfeld หรือ Donna Karan นิยม

แนะน าสนิค้า ลกูค้าปฏิเสธ 

ระยะแนะน า      ระยะยอมรับ      ระยะปฏิเสธ 

การยอมรับ 
(วดัจากมลูคา่ของการขาย) 

ยอดขายสูงสุด 
ยอดขายเพิ่มขึน้ ยอดขายขาลง 

เวลา 
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ออกแบบแฟชัน่จ านวนน้อย ๆ ซึ่งจะให้การออกแบบแฟชัน่เป็นไปได้อย่างมีอิสระและมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

2. ช่วงยอดขายเพิ่มขึน้ (Rise) : เม่ือมีความต้องการสูงจ านวนสินค้าจะมากขึน้ 
ราคาสินค้าจะลดลง และหากแฟชัน่แบบใด ได้รับความนิยมมาก ๆ แบบนัน้จะได้รับการปรับเปล่ียน
วสัด ุราคา ให้เหมาะกบัความต้องการของลกูค้า ช่วงนีจ้ะมีบางโรงงาน ผลิตลอกเลียนแบบ โดยใช้วสัดุ
ราคาถกูและลดรายละเอียดของแบบลงเพื่อจะได้ขายในราคาถกูได้ 

3. ช่วงความนิยมสูงสุด (Peak) : เป็นช่วงท่ีแฟชัน่ได้รับความนิยมสูงสดุในขณะ 
เดียวกนัก็จะมีหลาย ๆ โรงงานลอกเลียนแบบหรือเลียนแบบบางส่วน เพ่ือให้มีราคาหลายระดบั ช่วงนี ้
จะเป็นระยะท่ีแฟชัน่อยูต่ามห้างสรรพสินค้าและมีแบบตามแคต็ตาล็อกเป็นช่วงท่ีมีการผลิตจ านวนมาก
ตามความต้องการของลกูค้า 

4. ช่วงยอดขายลดลง (Decline) : เป็นช่วงลอกเลียนแบบและจ านวนการผลิตมาก 
แฟชั่นก็จะลดความนิยมไปราคาจะอยู่ในช่วงปกติ ร้านขายปลีกจะน าสินค้ามาวางขายตามแผงหรือ
กระบะ 

5. ช่วงลกูค้าปฏิเสธ (Rejection) : เป็นช่วงสดุท้ายของแฟชัน่อยู่ในระยะแฟชัน่ล้าสมยั 
ลกูค้าปฏิเสธการซือ้ ดงันัน้ผู้ขายอาจต้องใช้กลยทุธ์การขาย ด้วยการ ลด แลก แจก แถม มีแฟชัน่บางแบบ
ท่ีอยู่ในช่วงยอดขายขาลง (Decline) แตรู่ปแบบแฟชัน่ลกูค้าไม่ปฏิเสธ (Rejection) แฟชัน่เหล่านัน้ ยงัคง 
มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ล้าสมยั แฟชัน่แบบนีเ้รียกว่าแบบคลาสสิค (Classics style) เช่น สทู แจ๊คเกต 
ชดุ และโปโลเชิต้ เป็นต้น 
 องค์ประกอบท่ีท าให้แฟชัน่เคล่ือนไหว แฟชัน่จะหมนุเวียนเปล่ียนไปตามสมยันิยม แฟชัน่จะ 
ได้ความนิยมจากผู้บริโภคมากน้อยนัน้ จะขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ (ศรีกาญจนา พลอาสา. 2546: 178) 
ดงันี ้

1. การเปล่ียนตามฤดกูาล ผู้บริโภคต้องการแฟชัน่ให้เปล่ียนไปตามวนั เวลา เนือ้ผ้า
ผิวสมัผสัของเสือ้ผ้าท่ีจะเปล่ียนไปตามฤดกูาล อากาศร้อนเหมาะกบัเสือ้ผ้าบาง ๆ สีปานกลาง หน้า
หนาวเสือ้ผ้าชนิดหนาสีเข้ม การเลือกใช้เส้นใยเหมาะกับภูมิประเทศ วิถีชีวิตของคนในสงัคม และ
เศรษฐกิจ การทอ่งเท่ียว วนัหยดุพกัผอ่นจะท าให้อตัราการเคล่ือนไหวของแฟชัน่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว 

2.  องค์ประกอบท่ีท าให้พฒันาการด้านแฟชัน่ล่าช้า คือองค์ประกอบท่ีกระตุ้นไม่ให้
คนรับแบบใหม่ ๆ ให้คนในชมุชนรับแบบท่ีมีอยู่แล้ว ในขณะท่ีแบบใหม่มีแนวโน้มการใช้ต ่าลง ท าให้
ลกัษณะของแฟชัน่เปล่ียนแปลงไปอยา่งลา่ช้า เพราะศาสนา กฎหมาย ธรรมชาติของพ่อค้า และการลด
อตัราการซือ้ของผู้บริโภค 
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3.  ประเพณีท าให้วฏัจกัร ลา่ช้า ประเพณีท าให้วฏัจกัรหยดุชะงกั ประเพณีต้องห้ามมี
หลายประการอาจท าให้ประชากรไม่สนใจเสือ้ผ้าแบบใหม่ ๆ หรือสนใจน้อย เช่นประเพณีให้ชายสวม
กางเกงไปวดัได้ แตส่ตรีไมค่วรสวม และชายก็ไมค่วรสวมกระโปรง เป็นต้น 

4. ศาสนา เป็นสิ่งส าคญัตอ่ขนบธรรมเนียนประเพณี และเป็นตวัก าหนดแบบของชดุ
ท่ีใช้ในการท าพิธีตา่ง ๆ ปัจจบุนัศาสนามีอิทธิพลตอ่แฟชัน่น้อย ดงัจะเห็นได้จากเสือ้ผ้าท่ีสวมเข้าร่วม
พิธีกรรมตา่ง ๆ ก็เป็นแบบเสือ้ผ้าทนัสมยัมากขึน้ 

จฬุาลกัษณ์ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา. (2549 : 18) กลา่วว่า แฟชัน่ผ่านมาและผ่านไปตามฤดกูาล 
มีผลให้ผู้หญิงจ านวนมากกลายเป็นคนท่ีล้าสมยัในฤดกูาลถดัไป แฟชัน่ล่าสุดท าให้ผู้หญิงจ านวนมาก
อยากท าตาม  เพราะดสูวยงามบนรูปร่างของนางแบบ โดยลืมนึกว่าไม่เหมาะสมกบัรูปร่างของตวัเอง  
ปัญหาเก่ียวกบัสรีระของร่างกายเป็นสิ่งส าคญัของมนษุย์  โดยเฉพาะผู้หญิงสามารถเรียนรู้การประเมิน
รูปร่างของตนเองและของผู้ อ่ืนไว้เพ่ือให้เป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายให้เหมาะสมกับ
สรีระ ผู้ หญิงทุกคนย่อมมีจุดดีและจุดด้อยของรูปร่าง เคร่ืองแต่งกายบนรูปร่างของคนเราจะแลดู
สวยงาม หากสามารถอ าพรางข้อบกพร่องได้อยา่งถกูต้อง 
 โดยสว่นใหญ่ผู้หญิงจะมีรูปร่างแบง่เป็น 3 ลกัษณะคือ รูปร่างทรงหวัใจ รูปร่างทรงแอปเปิล้ และ
รูปร่างทรงลกูแพร์ 
 1.  รูปร่างทรงหวัใจ: เป็นคนท่ีมีช่วงอกใหญ่ ไหล่ผายกว้าง และเรียวลงท่ีช่วงเอว สะโพกเล็ก 
ขาเรียว พดูได้วา่เป็นคนท่ีมีล าตวัชว่งบนใหญ่กว่าชว่งลา่งอยา่งเห็นได้ชดั 
  เสือ้ผ้าท่ีไม่เหมาะสม เสือ้ท่ีค่อนข้างรัดรูปบริเวณช่วงเอว และบริเวณล าตวั ท าให้ดไูหล่
และอกใหญ่ เสือ้ไม่ควรใช้สีอ่อน ไม่ควรตกแตง่จีบระบายบริเวณไหล่ ควรออกแบบเสือ้ท่ีเป็นคอวีสีเข้ม 
และถ้าเสือ้ท่ีมีตวันอกและตวัในควรใช้สีใกล้เคียงกนั และควรหลีกเล่ียงฟองน า้หนนุไหล่ 
 2.   รูปร่างทรงแอปเปิล้: เป็นคนท่ีมีล าตวัส่วนกลางใหญ่กว่าส่วนอ่ืนได้แก่ เอวและหน้าท้อง
หนา แตมี่สะโพกท่ีได้สดัสว่นไมใ่หญ่เกินไป มีล าแขนและทอ่นขาเพรียว 
  เสือ้ผ้าท่ีไมเ่หมาะสม เสือ้ตวัสัน้ ไมค่วรตกแตง่บริเวณเอวกางเกง หรือกระโปรง ไม่ควรจีบ
ท่ีเอว ควรสวมเสือ้เข้ารูปเล็กน้อยมีความยาวปิดหน้าท้อง กางเกงขาเล็กเหมาะสมกบัรูปร่าง สวมชดุสี
เข้ม ผ้านิ่มพลิว้ มีน า้หนกั 
 3.   รูปร่างทรงลูกแพร์: เป็นคนท่ีมีช่วงล่าง ได้แก่ สะโพกและต้นขาใหญ่กว่าส่วนบนและ
ส่วนกลางของล าตวัมีอกและเอวเล็ก เสือ้ผ้าท่ีไม่เหมาะสม กางเกงหรือกระโปรงท่ีรัดรูปมากเกินไป ไม่
ควรสวมเสือ้ตวัสัน้ ควรสวมเสือ้ผ้าท่ีมีการตกแต่งบริเวณไหล่ มีระบายบริเวณคอหรืออกเพ่ือดึงความ
สนใจ เสือ้ควรเสริมฟองน า้ท่ีไหล ่ควรยาวเสือ้คลมุสะโพก กางเกงตวัหลวม 
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 หลักการออกแบบเพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องของรูปร่าง 
 ผู้ ท่ีมีรูปร่างท่ีดีและดูสมบรูณ์แบบย่อมเป็นท่ีพึ่งพอใจของผู้ หญิงทุกคน แต่เราไม่อาจจะ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างพืน้ฐานของร่างกายได้ แต่เราสามารถแก้ไขจุดบกพร่องของรูปร่างได้โดยการ
แตง่กายเพ่ือปกปิดหรือเพิ่มเตมิสว่นบกพร่องของร่างกายเพ่ือให้มองดดีูได้สดัสว่น 
 การแก้ไขจดุบกพร่องของรูปร่างในลกัษณะตา่งๆ 

1. ผู้ ท่ีมีรูปร่างผอมและเตีย้ 
เม่ืออายเุกิน 20 ปีแล้ว เราไมส่ามารถพฒันาความสงูของร่างกายได้ นอกจากจะแก้ไข

ด้วยการแตง่กายให้แลดสูงูขึน้ เชน่ สวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีใช้เส้นแนวตัง้ ใช้ชดุติดตอ่แนวใต้อกสีเดียวกนัทัง้ชดุ 
เสือ้คอปกสูง ควรสวมเสือ้ผ้าสีเดียวกันทัง้ส่วนบนและส่วนล่างก็ได้ ถ้าสวมชดุคนละท่อนควรใช้เสือ้สี
อ่อนกระโปรงสีเข้ม กระโปรงแบบปล่อยทิง้แนบล าตวั ชายกระโปรงสัน้เล็กน้อย ควรใช้ผ้าสีพืน้ หรือมี
ลวดลายเล็ก ๆ เข็มขดัใช้แบบเรียบท่ีสดุ ควรหลีกเล่ียงเสือ้ผ้าท่ีลายใหญ่จีบโต เสือ้ผ้าหนา ๆ ไม่เหมาะ
กบัรูปร่างนี ้

2. ผู้ ท่ีรูปร่างธรรมดาคอ่นข้างสงู 
 ผู้ ท่ีมีรูปร่างแบบนีถื้อว่าเป็นผู้ โชคดีมาก เพราะเป็นรูปร่างท่ีทุกคนต้องการ สามารถ 

แต่งกายได้หลายแบบเลือกตามรสนิยม กาลเทศะของงงานหรือสถานท่ีจะไป  ควรเลือกแบบเสือ้ผ้าท่ี
เป็นมาตรฐานและประณีต จะชว่ยให้ดสูง่างามชวนมอง 

3. ผู้ ท่ีมีรูปร่างผอมสงู 
 ผู้ ท่ีม่ีรูปร่างผอมสงูมาก ควรแตง่กายให้ดกูะทดัรัดลง เช่น ใส่ชดุคนละท่อนใช้สีตา่งกนั 

สวมใส่เสือ้ผ้าหลายชิน้ หรือเสือ้ตวัหลวม แขนเสือ้สามสวนหรือแขนยาว แขนกว้าง ให้ใส่เสือ้ผ้าท่ีมี
น า้หนกัเบา ควรใส่เสือ้ท่ีมีปกสงู หรือปกเสือ้กว้าง ถ้ามีเสือ้ตวันอกควรยาวหลมุสะโพกเน้นสวนเอวให้
เดน่สีสดหรือเข็มขดัผ้าคาดท่ีเอว ชายกระโปรงต ่ากว่าเข่าเล็กน้อย กระโปรงอดัพลีท กางเกงทรงหลวม 
ๆ หลีกเล่ียงชายครุย เลือกใช้ผ้าลายขวาง  ลายดอกใหญ่ 

4. ผู้ ท่ีมีรูปร่างธรรมดาหรือสนัทดั 
 ผู้ ท่ีมีรูปร่างแบบนีถื้อว่าเป็นขนาดปกติของหญิงไทยโดยทัว่ไป การแตง่กายจึงควรเน้น

ให้เหมาะสมกบัวยั สีผิว โอกาสในการสวมใส ่สถานท่ี และเวลา ควรเลือกแบบเสือ้ผ้าท่ีช่วยเสริมให้ดสูงู
โปร่งขึน้ เชน่ เสือ้ผ้าท่ีมีแนวเส้นตามยาวตลอดทัง้ตวั หรือคนละทอ่นก็ได้ 

5. ผู้ ท่ีมีรูปร่างอ้วนเตีย้ 
 ผู้ ท่ีมีน า้หลักมากเกินไป ควรใช้เสือ้ผ้าท่ีมีรูปทรงเรียบง่าย มีส่วนประกอบปลีกย่อย

น้อยท่ีสุด กางเกงทรงตรง กระโปรงปลายบานเล็กน้อย ผ้าเรียบ สีทึบ หรือผ้าพืน้ ใส่ชุดลายตามยาว
หรือชดุติดกนัใช้ผ้าสีพืน้ เสือ้คอปกสงูดีท่ีสุด ควรหลีกเล่ียงเสือ้ผ้าถัก ผ้าบางมาก และรัดรูป เสือ้คบัไม่
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ช่วยให้ดอู้วนน้อยลงแต่กลบัท าให้เห็นเป็นรูปร่าง แลเห็นเนือ้เป็นมดั ๆ ไม่น่าด ูเสือ้ผ้าท่ีมีลวดลายหรือ
ลายดอกซบัซ้อน มีแถบกว้าง เสือ้แขนยาวข้อมือใส่ยางยืด การใช้เข็มขดัรัดแน่นก็ไม่ช่วยให้ดเูอวเล็กลง 
ผู้ ท่ีเอวโตจะแก้ไขได้ด้วยการสวมเสือ้ท่ีมีแนวตะเข็บยาวตลอด 

6. ผู้ ท่ีมีรูปร่างอ้วนสงู 
 ผู้ ท่ีมีรูปร่างสูง และน า้หลักเกิน ควรใช้เสือ้ผ้าท่ีมีรูปทรงง่าย ๆ ชุดสีเดียวกัน หรือชุด

ตดิกนั สีเข้ม ใช้เข็มขดัสีเดียวกบัผ้า ถ้าเป็นเสือ้คนละทอ่นให้สวมใสพ่อดีตวั 
7. ผู้ ท่ีมีรูปร่างผอมบาง 
 ผู้ ท่ีมีรูปร่างผอมบางควรสวมเสือ้ผ้าคนละท่อน ลายใหญ่ ๆ เสือ้ผ้าพอดีตวั เสือ้ผ้าท่ีมี

ปกหรือคอกลมแตค่อไม่ลึก กางเกง กระโปรงยาวบานเล็กน้อย กระโปรงจีบรอบ ควรหลีกเลีย้งเสือ้โชว์
ล าคอและเสือ้คอกว้าง เสือ้ท่ีมีปกใหญ่ หลวมโพรกหรือฟิตจนเกินไป กางเกงขาสัน้ กระโปรงสัน้รัดรูป 
 

หลักการออกแบบให้เหมาะสมกับรูปร่าง  ดงันี ้
1. รูปร่างปกต ิ(Average Shape) : รูปร่างปกตเิป็นรูปร่างซึง่มีสดัสว่นท่ีดี และมีความสมดลุ

ในโครงสร้างอยา่งลงตวัท่ีสดุไหล่ (Shoulder) และสะโพก (Hip) มีสดัสว่นเหมาะสม รวมทัง้มีเส้นเอวท่ี
ชดัเจน สามารถโชว์รูปร่างได้ทัง้ตวั ผู้ ท่ีมีรูปร่างประเภทนีจ้งึสามารถใสเ่สือ้ผ้าได้ทกุรูปแบบ 

2. รูปร่างเป็นรูปทรงลิ่ม (Wedge  Shape) : รูปร่างท่ีเป็นรูปทรงลิ่มเป็นรูปร่างท่ีมีช่วงไหล่กว้าง 
หน้าอกใหญ่ ต้นแขนใหญ่ สะโพกแคบกว่าคนท่ีมีรูปร่างปกติ แผ่นหลังกว้าง และมีช่วงขายาวเรียบ 
ผู้ออกแบบเคร่ืองแตง่กายควรเลือกแบบเสือ้ผ้าท่ีสามารถอ าพรางล าตวัช่วงบนซึ่งแลดหูนา  ให้แลดบูาง
ลง ขณะเดยีวกนัก็ควรเน้นแบบเสือ้ผ้าให้สะโพกแลดเูดน่ขึน้ การออกแบบเคร่ืองแตง่กายให้ผู้ ท่ีมีรูปร่าง
ลกัษณะนีมี้ข้อควรค านกึดงันี ้

2.1  เสือ้ ควรเป็นแบบเรียบง่าย อาจเป็นทรงตรง หรือเสือ้เชิต้ท่ีคอดตรงเอว แขนเสือ้
ควรเป็นแบบแรกแลน คือ เป็นแขนเสือ้ท่ีมีลกัษณะไมมี่แนวตอ่ระหว่างไหล่ติดกบัแขน ชว่ยน าสายตาลงต ่า 

2.2  กระโปรง ควรเป็นกระโปรงทรงยาวแบบเรียบ หรือเป็นแบบจบัจีบก็ได้ แตค่วรใช้
ผ้าเนือ้บางเบา 

2.3  ชดุตดิกนั ควรเป็นแบบหยอ่นตรงชว่งแนวเอว 
 3. รูปร่างเป็นรูปทรงนาฬิกาทราย (Hourglass Shape) : รูปร่างเป็นรูปทรงนาฬิกาทรายเป็น
รูปร่างท่ีมีชว่งไหลกว้าง มีอกและสะโพกใหญ่และดเูป็นโค้ง เส้นเอวเล็กชดัเจน ถ้าเจ้าของรูปร่างแบบนี ้
มีความสงูเพรียวหรืออยา่งน้อยมีความสงูในระดบัปานกลาง จะสามารถสวมเสือ้ผ้าได้เกือบทกุแบบ แต่
ถ้าเป็นคนเจ้าเนือ้ ผู้ออกแบบเคร่ืองแตง่กายต้องออกแบบให้อ าพรางสดัส่วน การออกแบบเคร่ืองแต่ง
กายให้ผู้ ท่ีมีรูปร่างลกัษณะนีมี้ข้อควรค านงึ ดงันี ้
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 3.1 เสือ้ควรเป็นแบบเสือ้เชิต้สวมกับกระโปรงยาว หรือชุดกระโปรงติดกันแบบเรียบ
อาจจบัจีบหรือป้ายก็ได้ 
 3.2 เสือ้เชิต้ควรตดัด้วยผ้าเนือ้บางเบา ชายเสือ้อาจบานออกในลกัษณะย้วย 
 3.3 กางเกงควรเป็นแบบขาตรง อาจอดัพลีท หรือจบัจีบด้วยผ้าเนือ้นิ่มพลิว้ 
 3.4 ควรใช้ผ้าใยสงัเคราะห์ออ่นนุม่ เนือ้บางเบา 
 4.  รูปร่างเป็นรูปทรงสามเหล่ียม (Triangle Shape) : รูปร่างเป็นรูปทรงสามเหล่ียมเป็นรูปร่าง
ท่ีมีช่วงไหล่แคบกว่าสะโพก หรือต้นขา ทรวงอกเล็กกว่าสะโพก ช่วงต ่าจากเอวลงไปจะแลดกูว้างและ
ใหญ่มาก ควรสวมเสือ้ชัน้นอก เพ่ืออ าพรางสะโพกหรือสวมเสือ้มีขนาดใหญ่คลุมสะโพก  ผู้ออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายควรเน้นตัวเสือ้ส่วนบนให้แลดูเด่น เพ่ือดึงดูดสายตาไปสู่ช่วงบนของรูปร่าง  การ
ออกแบบเคร่ืองแตง่กายให้ผู้ ท่ีมีรูปร่างลกัษณะนีมี้ข้อควรค านงึ ดงันี ้
 4.1 ควรเป็นแบบท่ีเน้นการตกแต่งตวัเสือ้ช่วงบน อาจจบัจีบหรืออินทรธนู  จีบพลีท 
หรือกระเป๋าปะเพื่อชว่ยเสริมชว่งบนให้ดเูดน่สะดดุตา 
 4.2 คอเสือ้หรือปกเสือ้ควรมีขนาดกว้าง 
 4.3 เสือ้ชัน้นอก ควรหนนุไหลใ่ห้กว้างรับกบัความกว้างของสะโพก 
 4.4 การแตง่กายส าหรับผู้ ท่ีมีรูปร่างลกัษณะนีอ้าจเป็น 2 ชิน้คือ เสือ้และกระโปรงแยก
จากกนั โดยเก็บชายเสือ้ไว้ในกระโปรงหรือปล่อยชายเสือ้เพ่ือไว้อ าพรางก็ได้ แตค่วรให้ความกว้างของ
เส้นคอเสือ้รับกบัความกว้างของเส้นสะโพกอย่างลงตวั 
 5. รูปร่างเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า (Rectangle Shape) : รูปร่างเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม ผืนผ้า
เป็นรูปร่างท่ีมีช่วงไหล่และสะโพกสมดลุกนั มีเส้นเอวท่ีไม่ชดัเจน รูปร่างไม่มีส่วนโค้งส่วนเว้า แลดเูป็น
ทรงตรงแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า แทบไม่มีความแตกต่างของเอวและสะโพกให้เป็นท่ีสงัเกต การออกแบบ
เคร่ืองแตง่กายให้ผู้ ท่ีมีรูปร่างลกัษณะนีมี้ข้อควรค านงึ  ดงันี ้
 5.1 ควรหลีกเล่ียงเสือ้ตวันอกท่ีรัดรูปและสัน้ 
 5.2 กระโปรงควรเป็นประเภท กระโปรงบานแบบต่อสะโพก หรือกระโปรงพลีทกระ
โปรง หรือกางเกงควรมีขอบเอวต ่าจากเอวจริง 
 5.3 แบบท่ีเหมาะสมกับผู้ ท่ีมีรูปร่างแบบนี ้ คือ เสือ้ผ้าประเภทท่ีช่วยให้รูปร่างแลดสูง่า
งาม 
 6. รูปร่างผอม (Thin Shape): รูปร่างผอมเป็นรูปร่างท่ีมีไหล่ เอว และสะโพกแคบ แลดบูอบ
บางมากและเป็นเส้นตรง จึงเป็นรูปร่างท่ีต้องการสร้างภาพลกัษณะให้แลดสูมบรูณ์และมีส่วนโค้งส่วน
เว้ากวา่ความเป็นจริง การออกแบบเคร่ืองแตง่กายให้ผู้ ท่ีมีรูปร่างลกัษณะนีมี้ข้อควรค านงึ ดงันี ้
 6.1 ควรออกแบบให้ชว่งบนแลดมีูเนือ้ 
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 6.2 เสือ้ควรเป็นประเภทมีแขน มีกระเป๋าปะตรงแนวอก เพ่ือชว่ยเสริมอกกระโปรงและ
กางเกงควรมีการจบัจีบ อดัพลีท มีประเป๋า เพ่ือชว่ยเสริมแนวสะโพก 
 6.3 ผ้าใยสังเคราะห์ประเภทสักหราด ก ามะหย่ี ผ้าฝ้าย หรือผ้าถักไหมพรมจะ
เหมาะสมกบัเจ้าของรูปร่างผอม 
 7. รูปร่างเป็นรูปทรงไข ่(Oval Shape): รูปร่างเป็นทรงไข่เป็นรูปร่างท่ีสมบรูณ์ไปทกุส่วน ทัง้อก 
เอว สะโพก มีช่วงเอวสัน้แลดเูป็นรูปทรงกลม ควรพรางตาโดยสร้างแบบเสือ้ผ้าให้ผู้สวมใส่แลดโูปร่ง
บอบบางลงกว่าความเป็นจริง เสือ้ผ้าท่ีเหมาะสมควรเป็นทรงตรงเพ่ืออ าพรางเอว การออกแบบเคร่ือง
แตง่กายให้ผู้ ท่ีมีรูปร่างลกัษณะนีมี้ข้อควรค านงึ  
 7.1 ควรออกแบบเสือ้ผ้าโดยใช้แนวตัง้ชว่ยท าให้รูปร่างดสูงูขึน้ 
 7.2 เสือ้ผ้าควรเป็นแบบเรียบๆ กระโปรงเอวต ่าๆ ผ้าท่ีใช้ตดัควรเป็นผ้าท่ีไมมี่ความมนัวาว 
 

การออกแบบให้เหมาะสมกับโอกาส 
 นกัออกแบบเสือ้ผ้ามืออาชีพจะต้องค านงึการออกแบบให้เหมาะสมกบัโอกาส การออกแบบ
การแตง่กาย แบง่เป็น 2 โอกาส คือ 

1. โอกาสปกติ 
2. โอกาสพิเศษ 

 การแตง่กายในโอกาสปกต ิเป็นการแตง่กายแบบธรรมดา แตง่กายเป็นประจ าทกุวนัหรือบอ่ยๆ 
ครัง้ และควรแตง่ให้เหมาะสมกบักิจกรรมท่ีท า เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายโอกาสปกติ เช่น ชดุชัน้ใน ชดุนอน 
ชดุล าลอง ชดุท างาน ชดุกีฬา เป็นต้น  
 การแต่งกายในโอกาสพิเศษ เป็นการแต่งกายยิ่งกว่าปกติ เป็นการแต่งกายเฉพาะกิจหรือ
เฉพาะงาน ไม่ได้แตง่กายกันบ่อยๆ อาจจะเป็นชดุท่ีหรูหรา หรือเป็นทางการ เช่น ชุดใส่ไปงานศพ  ชุด
ไปงานกลางคืน (ชดุราตรี) ชดุไทยพระราชนิยม ชดุเคร่ืองแบบ เป็นต้น 
 โอกาสปกติ  การเลือกผ้าให้เหมาะสมกับแบบในโอกาสปกติซึ่งจะรวมถึง ชุดท างานชุด
เดนิทางและชดุล าลองในการเลือกผ้าเพ่ือจะให้เหมาะสมกบัชดุตา่งๆ นัน้ผู้ เลือกจะต้องมีความรู้ในเร่ือง
ผ้า หรือเส้นใยพอเป็นสงัเขปเพ่ือใช้ในการพิจารณาในแตล่ะชดุดงัตอ่ไปนี ้
  ชดุท างาน  ผ้าทีควรเลือกใช้จะต้องสวมใส่สบายแข็งแรงทนทาน ทนตอ่การซกัรีด สีไม่
ตก ไมซี่ดจางเร็วและมีความคงรูปท่ีดีเพราะว่าชดุท างานเป็นชดุท่ีใช้เวลาสวมใส่มากกว่าชดุอ่ืนๆ  แบบ
ของเสือ้ผ้าควรจะเป็นแบบเรียบๆ สีและลวดลายผ้าต้องไม่สะดุดตา ไม่หรูหราหรือ รกรุงรังมาก
จนเกินไปจะท าให้ไมส่ะดวกในการท างานและสวมในการท างานและสวมใสเ่สือ้ผ้าชดุนัน้ได้ไมน่าน 
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  ชดุเดินทาง ผ้าท่ีควรเลือกใช้ควรจะเพิ่มความทะมดัทะแมง และความคล่องแคล่วของ
ผู้สวมใสใ่นขณะเดนิทาง โดยสวมเสือ้ตวันอกกบักางเกงท่ีเข้าชดุกนั หรือสีเดียวกนั  ปัจจยัส าคญัในการ
เลือกผ้าส าหรับตดัชดุเดินทาง คือผ้าท่ีเลือกจะต้องไม่ยบัง่ายและไม่เปือ้นง่ายในกรณีท่ีเป็นผ้าเนือ้หนา
ผ้าประเภทนี ้เหมาะส าหรับการพบัใส่กระเป๋าสวมใส่ได้หลายครัง้ถ้าเป็นผ้าเนือ้บางก็ได้จะต้องซกัง่าย
แห้งเร็วไมต้่องรีด 
  ชดุล าลอง ผ้าทีเลือกใช้จะไม่พิถีถนัมากนกั ต้องการความสบายแตใ่ห้ดดีู  อาจจะเป็น
ผ้าสีหรือผ้าลายเนือ้ผ้าบางเบาท่ีไมต้่องการความทนทานมากนกั หรือผ้าประเภทเนือ้หยาบ  ง่ายตอ่การ
ถูกสะกิด ถ้าการสวมใส่ไม่ระมดัระวงั เนือ้ผ้าควรท าจากเส้นใยธรรมชาติ สีสดใส ลวดลายไม่เด่นชัด
มากนกั เหมาะส าหรับชดุล าลองท่ีสวมใสช่ว่งเวลาสัน้ๆ 
 โอกาสพเิศษ  การเลือกผ้าให้เหมาะสมกบัแบบในโอกาสพิเศษ ผ้าท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเนือ้
ดีราคาคอนข้างสงู มีความหรูหรา ลวดลายของผ้าสวยงาม สะดดุตาหรือผ้าทีมีลวดลายในการทอพิเศษ
อยูใ่นตวัของผ้าชิน้นัน้ๆ โดยทัว่ไปนักออกแบบเสือ้ผ้าจะต้องเลือกผ้าท่ีหรูหราให้เหมาะกบัโอกาสพิเศษ
ท่ีหรูหราเชน่กนั 
  ชุดไปงานศพ  ส าหรับสตรี เม่ือไปในงานโศกเศร้า ผู้หญิงควรแต่งชุดด าไม่ควรสวม
แบบเสือ้ท่ีโลดโผนเกินไป เช่น ผ้าปักดอกเบา ๆ ผ้าตว่นมนัระยบั ผ้าลกูไม้บาง ผ้ามนัวาว หรือแพรเนือ้
บางมองดไูม่สภุาพ ควรเลือกแบบเรียบมีแขน และถ้าจะประดบัอาภรณ์ ควรเป็นสีขาวหรือด าเพียงชิน้
เดียว ถ้าสวมสร้อยไข่มุก ก็ใช้เพียงสายเดียว เสือ้ผ้าค่อนข้างเรียบร้อย ไม่ตามสมยันิยมมากนกั แบบ
เสือ้ควรเป็นแบบเรียบ ๆ คอเสือ้ไม่กว้างมากนัก แขนไม่สัน้จนเกินไปกระโปรงควรเป็นกระโปรงยาว  
หรือกระโปรงสัน้พอดีเขา่ 
  การแต่งกายชุดงานกลางคืน การแต่งกายไปงานกลางคืน ควรใช้ผ้าสีสดใส  เนือ้ผ้า
ลกัษณะนิ่มเบาสบาย ช่วยให้อาการเคล่ือนไหวดสูวยงามมีชีวิตชีวา ผ้าและเคร่ืองประดบัแวววาวได้
ตามความเหมาะสม แบบต้องหรูหราเหมาะสมกับงานและฐานะท่ีไปในงานนัน้ การเ ลือกแบบต้อง
ค านงึความเหมาะสมกบับคุลิกหน้าตม รูปร่าง วยั เสือ้ผ้าจะชว่ยเสริมบคุลิกให้ดีขึน้ 
  ชดุราตรีสัน้ เป็นงานคอ็กเทลท่ีไมใ่หญ่มาก งานท่ีไม่ส าคญัมากหรือไม่ได้พบปะผู้ ใหญ่
เหมาะสมส าหรับเดก็สาว รูปร่างบอบบาง ควรใช้สีอ่อน ๆ เช่น ชมพ ูโอลด์โรส ฟ้าอ่อน มีการปักตกแตง่
บางเล็กน้อย 
  ชุดราตรียาว เหมาะส าหรับงานท่ีใหญ่ และส าคญัมาก ต้องพบปะผู้ ใหญ่คนส าคญัใน
สงัคม การเลือกชุดราตรีต้องค านึงถึงบุคลิกตนด้วย สีชุดราตรีท าได้ทุกสี ขึน้อยู่กับผู้สวมใส่และแบบชุด 
ผ้าท่ีใช้อาจจะเป็นผ้าไหม ผ้าเครป ผ้าแพร มีการตกแต่งปักหรูหรา มีเคร่ืองประดับเข้าชุดกัน รวมทัง้
กระเป๋าและรองเท้า 
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  การแต่งกายแบบชุดไทยพระราชนิยม (สตรี) ชุดแตง่กายแบบไทยของผู้ หญิงไทย มี
วิวฒันาการอยา่งมาก ทัง้ในด้านความสวยงามของการออกแบบ ความประณีตในการตดัเย็บ และการ
เลือกใช้ผ้า ซึ่งเป็นผ้าทอพืน้เมือง ซึ่งน ามาตดัเย็บเคร่ืองแต่งกายแบบไทยของผู้หญิง ซึ่งแต่ละชุดมี
รูปแบบและก าหนดการแตง่กายในโอกาสตา่งๆ กนั การแตง่กายชดุไทยพระราชนิยมมีทัง้หมด 8 ชดุ 

1. ชดุไทยเรือนต้น 
2. ชดุไทยจิตรลดา 
3. ชดุไทยอมัรินทร์ 
4. ชดุไทยบรมพิมาน 
5. ชดุไทยจกัรี 
6. ชดุไทยดสุิต 
7. ชดุไทยจกัรพรรดิ 
8. ชดุไทยศิวาลยั 

 
หลักการเลือกผ้าเพื่อใช้ในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

 ในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย นักออกแบบต้องศึกษาหลักการเลือกผ้า เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการออกแบบได้ ซึ่งมีหลกัท่ีส าคญัในการพิจารณา
เลือกผ้านัน้มีอยู ่3 ประการ ดงันี ้
 3.1 พิจารณาตามความเหมาะสมของโอกาสท่ีจะน าไปใช้ 
 3.2 พิจารณาลายผ้า 
 3.3 พิจารณาลกัษณ์พืน้ผิวของผ้า 
 
 3.1  พจิารณาตามความเหมาะสมของโอกาสที่จะน าไปใช้ 
   ในการเลือกผ้าเพ่ือใช้ในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย นกัออกแบบควรพิจารณา
ตามความเหมาะสมของโอกาสท่ีจะน าไปใช้ เช่น ในการออกแบบเสือ้ส าหรับฤดหูนาวประเภทเสือ้โค้ท  
หรือเสือ้กันหนาว นกัออกแบบควรเลือกผ้าท่ีมีเนือ้หนา ทอแน่น ๆ ไม่มีช่องให้อากาศผ่านทะลุได้ง่าย  
เช่น ผ้าขนสัตว์ เพราะจะช่วยป้องกันอากาศหนาวจากภายนอกได้เป็นอย่างดี  ยังสามารถเก็บความ
อบอุน่ให้กบัร่างกายได้ดีอยูเ่สมอ ในการออกแบบเสือ้ผ้าส าหรับฤดรู้อน นกัออกแบบก็ควรเลือกผ้าท่ีทอ
จากเส้นใยธรรมชาต ิประเภทเส้นใยจากพืช เชน่ ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เพราะจะชว่ยซบัเหง่ือและให้ความ
เย็นสบายแก่ร่างกายได้มากกว่า ส่วนเสือ้ผ้าท่ีต้องใช้อยู่เป็นประจ า เช่น ชุดท่ีใส่ไปท างาน หรือชุด
ข้าราชการ ไมค่วรใช้ผ้าประเภทเนือ้หยาบ ทอหา่งๆ ผิวสมัผสัเป็นปุ่ มปม ซึ่งง่ายตอ่การถกูสะกิด  หากผู้
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สวมใส่ไม่ระมดัระวงั อาจท าให้ปุ่ มปมเหล่านัน้หลุดลุ่ยออกมาได้ เป็นผลให้เนือ้ผ้าเสียหาย ผ้าท่ีมีเนือ้
หยาบทอหา่งๆ จงึเหมาะกบัเสือ้ผ้าประเภทล าลองซึง่ใช้อยา่งฉาบฉวยมากกวา่  ส าหรับเสือ้ผ้าท่ีใช้ใส่ไป
งานราตรีนัน้ ควรใช้ผ้าท่ีท าจากใยสงัเคราะห์ ท่ีมีความมนัเงา เบาบาง ได้แก่ ผ้าแพร ผ้าต่วน และผ้า
ทาฟต้า หรือผ้าท่ีท าจากเส้นใยธรรมชาต ิเชน่ ผ้าไหม ก็นิยมใช้ตดัชดุราตรี เชน่เดียวกนั 
 3.2 พจิารณาลายผ้า 
  หลักการพิจารณาเลือกลายผ้าเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบเคร่ืองกาย ให้
เหมาะสมกับแฟชัน่สงูนัน้ เป็นทฤษฎีท่ีค่อยข้างลึกซึง้และเป็นปัญหามากส าหรับนกัออกแบบรุ่นใหม่ท่ี
จะท าความเข้าใจ อยา่งไรก็ดีหากนกัออกแบบรุ่นใหม่มีความพยายามฝึกฝนและเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองผ้า
อย่างแท้จริง ก็สามารถเลือกใช้ผ้าได้อย่างรวดเร็ว ถกูต้อง และเหมาะสมกับบคุคล โอกาสและสถานท่ี
ได้ ลกัษณะของลายผ้าแบง่ได้เป็น 5 ประเภทดงันี ้
 3.2.1 ผ้าพืน้ (Plain Fabric) เป็นผ้าท่ีไม่มีลวดลายใดๆ มีสีให้เลือกมากมาย
มีลกัษณะพืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ ผิวล่ืนเป็นมนั ผิวหยาบกร้าน ผิวนุ่มน่าสวมใส่ ผิวบางเบา และผิว
หนาหนกัการเลือกใช้ผ้าพืน้มกัจะดงึดดูความสนใจน้อยกว่าผ้าท่ีมีลวดลาย ผ้าพืน้จึงจ าเป็นต้องใช้ฝีมือ
ในการตดัเย็บค่อนข้างสูงและต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ ถ้าตดัเย็บไม่ดีจะท าให้เคร่ืองแต่งกายนัน้หมด
คณุคา่ หากตดัเย็บประณีตยอ่มแลดสูวยงาม โดยไมต้่องใช้วสัดใุดมาตกแตง่บนตวัเสือ้ 
   3.2.2 ผ้าลายเรขาคณิต (Geometric Patterns) ผ้าซึ่งมีลายท่ีเกิดจากการ
ใช้เส้นประกอบขึน้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปเหล่ียม วงกลม วงรี เส้นโค้ง และเส้นตดักัน เป็นต้น 
ลายเร่ิมแรกของผ้าลายเรขาคณิตประกอบด้วย ผ้าลายทางแนวตัง้ ผ้าลายทางแนวขวาง และผ้าตา 
ผ้าลายเรขาคณิตมี 2 ประเภท 
    3.2.2.1 ประเภทลายในโครงสร้างของผ้า ผ้าประเภทนีล้ายเกิดจาก
การทอหรือถักให้กลายเป็นลายเรขาคณิตในโครงสร้างของผ้า ซึ่งการเกิดลายชนิดนีจ้ะต้องท าขึน้
พร้อมๆ กบัการทอผ้าผืนนัน้ๆ โดยมากมกัจะเป็นผ้าเนือ้หนา ซึ่งเกิดจากการทอ หรือการถกั เหมาะท่ีจะ
น าไปตดัเสือ้ผ้าส าหรับฤดหูนาวโดยนิยมตดัเป็นชดุสทูของผู้ชาย เน่ืองจากลายผ้าชนิดนีมี้จดุเดน่ในตวั
ของมนัเอง นกัออกแบบจึงต้องเพิ่มความระมดัระวงัมากขึน้ในการออกแบบ โดยต้องคิดวางแผนให้ดี
ก่อนท่ีจะลงมือตดัเย็บจริง 
    3.2.2.2 ประเภทพิมพ์ลายลงบนเนือ้ผ้า ผ้าประเภทนีเ้กิดจากการท่ี
นกัออกแบบท าการออกแบบลายแล้วพิมพ์ลงไปบนเนือ้ผ้า ภายหลงัจากท่ีผ้าได้รับการทอหรือถกัส าเร็จ
แล้ว ผ้าประเภทนีเ้รียกว่า ลายนอกโครงสร้าง เม่ือใช้นานไปอาจเส่ือมลงหรือสีจืดจางลงกลายเป็น
ผ้าพืน้ธรรมดาลายไมท่นทานเหมือนผ้าท่ีลายในโครงสร้าง 
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ข้อควรรู้ในการใช้ผา้ลายทางในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 1. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งมีความสมดลุแบบสมมาตร ท่ีมีความสมดุล
แบบสองด้านเหมือนกัน ผู้ ออกแบบควรเลือกใช้ผ้าลายทางท่ีสม ่าเสมอกัน แต่ในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้ผ้าลายทางท่ีไมส่ม ่าเสมอกนั ในการออกแบบเคร่ืองแตง่กายท่ีมีความสมดลุแบบสมมาตร
ผู้ออกแบบควรวางแบบ ชิน้หน้าสองชิน้ให้กลบัหวักลบัหางกันบนผืนผ้า และในการวางแบบชิน้หลงัก็
ต้องท าเชน่เดียวกบัชิน้หน้า 
 2. การใช้ผ้าลายทางท่ีสม ่าเสมอกัน เวลาวางแบบลงบนผ้าควรให้ช่องไฟ ของ
ลายทางอยูท่ี่เส้นกลางหน้า และกลางหลงั 
 3. ผ้าลายทางแนวนอนราบ นิยมวางแบบไปในทิศทางเดียวกนัทกุชิน้ 
 4. ผ้าลายทางสีออ่น-แก่ ให้วางลายทางสีออ่นไว้ท่ีเส้นกลางหน้าและกลางหลงั 
 5. ผ้าลายทางเล็กๆ เหมาะสมกับเสือ้ประเภทคลาสสิค หรือกระโปรง แบบแยก
ชิน้สว่นของผู้หญิง 
 6. ผ้าลายทางมีหลายสีหลายขนาดในผืนเดียวกนั เหมาะส าหรับเสือ้แบบล าลอง
ใสใ่นฤดรู้อน 
 ข้อควรรู้ในการใช้ผา้ตาในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 1.  ผ้าตาเล็ก ๆ เวลาน าไปใช้ในการออกแบบ มกัไม่ต้องค านึงถึงรอยต่อตะเข็บ 
เหมือนผ้าตาใหญ่ ๆ 
 2.  ผ้าตาเล็ก ๆ เหมาะส าหรับท่ีจะน าไปใช้ออกแบบเสือ้กระโปรงชุดส าหรับ
ผู้หญิง 
 3.  ผ้าตาเล็ก ๆ เหมาะส าหรับเสือ้แบบคลาสสิคของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และ
เหมาะกบักระโปรงจีบรอบเอว 
 4.  ผ้าตาเนือ้บางท่ีมีสีตดักนั ไม่ควรใช้ออกแบบเสือ้ปกเทเลอร์ ควรออกแบบเป็น
กระโปรงชดุแทนจะเหมาะสมกวา่ 
 5.  ผ้าตาใหญ่ ๆ แถบลายในแนวเส้นด้ายยืนมกัถ่ีกว่าแถบลาย ในแนวเส้นด้าย
พุ่ง เพ่ือให้เกิดความสมดลุในความรู้สึกดงันัน้ ผ้าตาใหญ่ๆ จึงมีตาท่ีไม่เป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุสแท้ ถ้าน ามา
ตดักระโปรงแบบผ้าเฉลียงจะดไูมส่วยงาม 

3.2.3  ผ้าลายธรรมชาติ (Naturalistic Patterns) เป็นผ้าท่ีนกัออกแบบได้รับ
แรงบนัดาลใจมาจาก สิ่งท่ีมีอยูใ่นธรรมชาต ิเชน่ พืช สตัว์ คน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผ้าลายธรรมชาติ
ท่ีมีลวดลายซึ่งได้แนวคิดมาจากส่วนตา่ง ๆ ของพืช เช่น ดอก ใบ ผล จะเรียกว่า “ลายดอกไม้” (Floral) 
สว่นผ้าลายธรรมชาติท่ีมีลวดลายซึ่งได้แนวคิดมาจากสตัว์ทกุประเภท จะเรียกว่า  “ลายสตัว์” แม้ว่าจะ
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มีการน าเอาลายดอกไม้และลายสตัว์มาผสมผสานกันในการออกแบบลายผ้าแบบของเสือ้ผ้าสตรีก็
ยงัคงนิยมน าผ้าลายดอกไม้มาใช้ในการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 
  ข้อควรรู้ ในการใช้ผา้ลายธรรมชาติในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 1. ผ้าลายธรรมชาตท่ีิมีความคมเข้มอยูใ่นตวั ควรใช้ในการออกแบบเสือ้ผ้าเคร่ือง
แตง่กายแบบเรียบๆ สว่นตกแตง่ก็ใช้ผ้าในตวัได้ 
 2. ผ้าลายธรรมชาตท่ีิไมค่มเข้ม ควรน าไปใช้ในการออกแบบโดยใช้ผ้าพืน้มาช่วย
ในการตกแตง่ เพ่ือให้เสือ้ผ้าแลดไูมเ่รียบจนเกินไป 
 3. ผ้าลายธรรมชาติท่ีเป็นลายดอกไม้ดอกโต หรือลายใหญ่ มกัจะมีช่องห่างของ
ลายยาวอาจท าให้สิน้เปลืองมากขึน้ เพราะต้องใช้จ านวนผ้ามากจงึควรใช้ผ้าประเภทนี ้ออกแบบเสือ้ผ้า
ท่ีต้องการให้ดสูง่างามเทา่นัน้ 
   3.2.4   ผ้าลายรวม (Conventional Patterns) เกิดจากการรวมลายเรขาคณิต
กบัลายธรรมชาติไว้ในผืนเดียวกัน แลดมีูเสน่ห์แปลกตา ผ้าฝ้ายท่ีพิมพ์ลายรวมเป็นผ้าท่ีน่าสนใจ เพราะ
ลายรวมนีส้ามารถลวงตาให้ดมีูคา่มากขึน้ได้ท าให้โอกาสท่ีจะใช้มีมากขึน้ ผ้าลายรวมมีวิธีการท าได้ 2 วิธี 
คือ 
    3.2.4.1 ได้จากการทอ มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์มาหยุดนิ่ง จึง
ผลิตผ้าไหมยกดอกขึน้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นลายธรรมชาติ “ลายดอกไม้” อยู่ในลายเลขาคณิต ซึ่งเป็นรูป
สามเหล่ียมขนมเปียกปนู และตอ่มาได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดผ้าลายรวมแบบอ่ืน ๆ ขึน้ 
    3.2.4.2 ได้จากการพิมพ์ ในการพิมพ์นัน้จะใช้บล็อก (Block) ไม้แกะ
ด้วยมือและพิมพ์ด้วยมือเป็นลายผ้าชนิดลายรวม ลายท่ีเกิดจากการพิมพ์เป็นลายท่ีแปลกตาสนอง
ความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไปของมนษุย์ผ้าพิมพ์ด้วยบล็อกดูดีและแปลกตา กว่าผ้าท่ีพิมพ์ด้วยลกูกลิง้
เพราะรอยตอ่ระหวา่งลายของบล็อกย่อมไมต่รงกนัทกุชิน้ 
   3.2.5  ผ้าลายจดุ (Dots  And  Spots) ผ้าลายจดุเป็นลายผ้าท่ีให้ความรู้สึก
แข็งกระด้างมากท่ีสดุ ในจ านวนบรรดาลายผ้าทัง้หมดท่ีกลา่วมาแล้ว แตใ่นขณะเดียวกนัผ้าลายจดุก็บง
บอกถึงความรู้สึกร่าเริงเบิกบานละอ่อนเยาว์ได้เช่นเดียวกัน ทัง้นีเ้นือ้ผ้าก็มีส่วนตอ่ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้
ด้วยผ้าลายจุดกลมท่ีเป็นผ้าป่านจะให้ความรู้สึกอ่อนหวานสง่างามอยู่ในตวั ผ้าลายจดุท่ีมีขนาดใหญ่
จะให้ความรู้สึกแข็งแรงกว่าผ้าลายจุดท่ีมีขนาดเล็ก การท่ีนกัออกแบบเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายน าผ้าลาย
จดุมาใช้ในการออกแบบนัน้จึงควรศึกษาถึงลกัษณะพิเศษของผ้าลายจุด และวิธีการน าผ้าลายจุดมา
ใช้ได้อยา่งเหมาะสม ดงันี ้
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   ลกัษณะพิเศษของผ้าลายจดุ 
     ผ้าลายจุดกลม ๆ ถ้าใช้เนือ้ผ้าท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันไป
ด้วย เช่น ผ้าป่าน ผ้าชีฟอง จะให้ความรู้สึกอ่อนหวานสง่างามอยู่ในตวั เหมาะส าหรับน ามาออกแบบ
เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ประเภทกระโปรงชดุท่ีแลดดีู เชน่ ชดุราตรี แตถ้่าผ้าป่านนัน้มีจดุหลาย ๆ สี  แม้ว่า
จดุนัน้ ๆ จะเป็นจดุสีออ่นทัง้หมดก็ตาม ก็ยงัไมเ่หมาะส าหรับท่ีจะน ามาตดัชดุราตรี ควรน าไปตดัเป็นชดุ
กลางวันจะดีกว่า เพราะผ้าท่ีมีจุดหลาย ๆ สี มักนิยมใช้กันทั่วไปในตลาดเสือ้ผ้า มีทุกระดับราคา  
ส าหรับผ้าลายจุดเรขาคณิต ซึ่งลักษณะของจุดจะไม่กลมแต่จะเป็นเหล่ียมเป็นมุมมกัจะได้รับความ
นิยมน้อยกวา่ผ้าลายจดุกลม ๆ และสว่นใหญ่น าไปใช้ในการออกแบบเสือ้ผ้าประเภทชดุล าลอง  การน า
ผ้าลายจุดมาใช้เป็นจ านวนมาก ๆ จะดไูม่สวย ควรใช้ผ้าลูกไม้มาใช้ในการตกแต่งในตวัเสือ้  หรือให้ดู
เรียบหรูโดยใช้ผ้ากุ๊นมาใช้ตกแตง่ในตวัเสือ้ เช่น ผ้าพืน้สีกรมท่าจดุสีขาวควรใช้ผ้ากุ๊นสีขาว หรือลกูไม้สี
ขาวมาตกแต่งตรงปกหรือแขนเสือ้ เป็นต้น โดยใช้ผ้ากุ๊ นหรือผ้าลูกไม้ท่ีน ามาตกแต่งผ้าลายจุดนัน้
จะต้องเป็นสีเดียวกบัสีของจดุ 
     ผ้าลายจุดท่ีมีสีพืน้เป็นสีอ่อนจุดเป็นสีเข้ม ขนาดของจุดมักมีขนาดใหญ่  
ชอ่งไฟมกัจะอยู่ห่าง ๆ กนัแตถ้่าสีพืน้เป็นสีเข้มจดุเป็นสีอ่อน ขนาดของจดุมกัมีขนาดเล็ก ช่องไฟมกัจะ
อยูใ่กล้ ๆ กนัแตถ้่าสีพืน้เป็นสีเข้มจดุเป็นสีออ่น ขนาดของจดุมกัมีขนาดเล็ก ชอ่งไฟมกัจะอยูใ่กล้ ๆ กนั 
   วิธีการลดความแข็งกระด้างของผ้าลายจดุ 
   1.  ควรลดขนาดจุดลงโดยหลีกเล่ียงลายจุดท่ีมีขนาดใหญ่ เพราะความ
แข็งแรงของจดุขึน้อยูก่บัขนาดของจดุ ถ้าใช้จดุท่ีมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งรู้สึกแข้งมากเท่านัน้ หากน ามา
ตดัเย็บทัง้ชดุควรเลือกพืน้เป็นสีเข้มจดุเป็นสีอ่อน จดุจะมีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ๆ กนั ผ้าจดุสีตา่งๆ บน
พืน้ขาวหรือจดุขาวบนพืน้สีอ่ืนๆ (ยกเว้นส า) มกัมีความแข็งแรงน้อยลงอยูใ่นตวัเอง 
   2.  ควรลดความบริสทุธ์ิของของจดุลง โดยอาจใช้ผ้าลายจดุท าหน้าท่ีเสมือน
เป็นสว่นประกอบตกแตง่บนตวัเสือ้ก็ได้ เชน่ ตวัเสือ้เป็นผ้าพืน้สีแดง สว่นปกและขอบแขนเป็นผ้าลายจดุ
พืน้สีแดงก็จะแลดแูปลกตาและวิธีนีเ้ป็นท่ีนิยมใช้กันมาก แตค่วรระมดัระวงัให้สีพืน้ของผ้าจุดกบัสีตวั
เสือ้เป็นสีเดียวกนั 
   3.  ควรลดการตดักนัอย่างรุนแรงของสี ในกรณีนีค้วรหลีกเล่ียงผ้าลายจดุ ท่ีมี
สีตดักันอย่างรุนแรง เช่น จุดด าบนพืน้ขาว หรือจุดขาวบนพืน้ด า เพราะจะแลดแูข็งกระด้างมาก หาก
เล่ียงไปใช้จดุขาวบนพืน้สีเทาก็จะแลดนูุม่นวลมากขึน้ 
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 3.3 พจิารณาลักษณะพืน้ผิวของผ้า (Texture) 
  ลกัษณะพืน้ผิวของผ้า แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1. แบ่งตามความนุ่มและความกระด้าง สามารถแบ่งตามการใช้งานได้ 3 
ชนิด ได้แก่ 
 1.1 ชนิดปานกลาง เช่น ผ้าไหม นิยมใช้ส าหรับเคร่ืองแต่งกายท่ี
ต้องการออกแบบให้มีเส้นกรอบนอกปกติ 
 1.2 ชนิดกระด้างมาก เชน่ ผ้าทาฟต้า 
 1.3 ชนิดอ่อนนุ่มมาก เช่น ผ้าเครป (Crepe) ซึ่งทัง้สองชนิดหลังนี ้
นิยมใช้ส าหรับเคร่ืองแตง่กายท่ีต้องการออกแบบให้มีเส้นกรอบนอกแบบพิเศษ เช่น เส้นกรอบนอกพอง
มาก หรือ บานมาก เป็นต้น 
 2. แบง่ตามความหนาและความบาง ผ้าบางชนิดนอกจากจะมีความหนาบาง
ตา่งกันแล้ว ยงัมีพืน้ผิวแตกตา่งกันอีกด้วย เช่น ผ้าไหมเนือ้บางบางชนิดอาจมีพืน้ผิวกระด้างคล้ายผ้า
ออแกนซ่า แต่บางชนิดมีพืน้ผิวอ่อนนุ่มคล้ายผ้าชีฟอง ในขณะท่ีผ้าไหมเนือ้หนาหนกั บางชนิดอาจมี
พืน้ผิวกระด้าง บางชนิดก็อาจมีพืน้ผิวนุ่มคล้ายก ามะหย่ี เป็นต้น โดยทัว่ไปแล้วผ้าไหมท่ีมีพืน้ผิวคล้าย
ผ้าก ามะหย่ี หรือผ้าชีฟอง เหมาะกบักระโปรงชดุท่ีหรูหรา 
 หลักการพืน้ฐานในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายจะพบว่ามีปัจจัยส าคัญท่ีเป็นรายละเอียด
มากมาย ซึ่งนกัออกแบบเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายจะต้องเรียนรู้ เร่ิมตัง้แตก่ารรู้จกัน าวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็น
มาใช้ให้ประโยชน์สูงสดุในการออกแบบ การมีความรู้พืน้ฐานและมีทกัษะในการน าเส้นและสีมาใช้ใน
การออกแบบ การมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ให้เหมาะสมกบัรูปร่างท่ีตน
ออกแบบ และสอดคล้องกบัความต้องการ รวมทัง้บคุลิกลกัษณะของผู้สวมใส่  สิ่งตา่ง ๆ เหล่านีจ้ าเป็น
จะต้องใช้เวลาในการศกึษาท าความเข้าใจด้วยความมุง่มัน่และมานะพยายามจงึจะประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ในการออกแบบเคร่ืองแตง่กายได้อย่างแท้จริง 
 
2.  การตัดเยบ็เสือ้ผ้า 

วินิทร  สอนอินทร์. (2542: 108) กล่าวว่า การตดัเย็บเสือ้ผ้าในสมยัโบราณนัน้เป็นงานท่ีหยาบ
และเป็นการคาดคะเนเอาเท่านัน้ โดยหวงัว่าเม่ือตดัเย็บเสร็จเรียนร้อยและจะสวมใส่เสือ้ผ้านัน้ได้พอดี
กบัรูปร่าง การสร้างแบบตดัได้เกิดขึน้ครัง้แรกในประเทศอียิป เป็นการสร้างแบบบนก้อนหิน ตอ่มาชาว
ฮีบรู ก็ได้น าแบบตัดไปใช้ละท่องเท่ียวไปตามทะเลทรายจนกระทั่งพ่อค้าชางกรีกได้รับช่วงไป และ
น าเข้าไปในประเทศแถบทวีปยโุรป แล้วได้มีช่างช านาญได้น าไปดดัแปลงจากก้อนหินมาเป็นดินชนวน 
แตก่ารใช้ดนิชนวนน ามาสร้างแบบตดันัน้ก็ยงัไม่เป็นท่ีพอใจ ตอ่มาในศตวรรษท่ี 13 ได้มีช่างตดัเสือ้ชาว
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ฝร่ังเศสได้ใช้ใบไม้บาง ๆ มาสร้างแบบตดัและได้เก็บเป็นความลับโดยสมาคม ช่างเสื อ้ชาวฝร่ังเศส
จนกระทัง่ช่างตดัเสือ้ส่วนพระองค์ของพระเจ้าจอห์นท่ี 2 แห่งประเทศฝร่ังเศสได้คิดสร้างแบบเสือ้ด้วย
กระดาษและการสร้างแบบก็พัฒนาและทันสมัยขึน้ตามล าดับ โดยได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียด
เก่ียวกบัวิธีการสร้างแบบตดัขึน้ในสมยันัน้ด้วย 
 การสร้างแบบตดั (Pattern Making) หมายถึง การขีดเส้นบนกระดาษซึ่งเป็นการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ออกแบบท าให้รูปแบบความคิดท่ีขีดเส้นบนแผ่นกระดาษนัน้ออกมาเป็นชิน้ส่วนตา่ง  ๆ ซึ่ง
เม่ือน าเอาส่วนต่าง ๆ เหล่านีม้าประกอบรวมกันเป็นรูปร่างของเสือ้ผ้าท่ีสวยงามตามแบบตดัซึ่งได้ขีด
เส้นไว้ และน ามาสวมใสไ่ด้พอดีกบัรูปร่างของผู้สวมใสน่ัน้ ๆ 
 การสร้างแบบตดันบัได้ว่าเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัของการเรียนตดัเย็บเสือ้สตรี วิธีการสร้าง
แบบตดันัน้มีมากมายหลายวิธีตา่ง ๆ กนัไป แตก็่มีวตัถปุระสงค์เดียวกนัคือจะต้องท าให้ผ้าผืนเรียบนัน้ ๆ 
สวมใสพ่อดีกบัรูปร่างท่ีมีความโค้งมนให้แนบเนียนและพอดีกบัรูปร่างของสตรีแตล่ะบคุคลให้มากท่ีสดุ  
การสร้างแบบตดั แบง่ได้ดงันี ้
  1.  การสร้างแบบตดัเสือ้และการสร้างแบบตดัแขนเสือ้ 
  2.  การสร้างแบบตดักระโปรง 
  3.  การสร้างแบบตดักางเกง 
 แบบตดัเบือ้งต้น คือ เสือ้พอดีกบัรูปร่าง คอกลม แขนยาว กระโปรงสองชิน้ตรง ๆ และกางเกง
แบบเรียบ ๆ เรียกว่า แบบตดัเสือ้ กระโปรงและกางเกงเบือ้งต้น เพราะว่าแบบตดัท่ีใช้ตดัเสือ้ แขนเสือ้  
กระโปรงและกางเกงเบือ้งต้นนัน้ น ามาใช้เป็นแม่แบบส าหรับตดัเสือ้ผ้าได้ทกุแบบทกุชนิดโดยไม่ต้องมี
การสร้างแบบทุกๆครัง้ท่ีมีการตดัเย็บ แบบตัดเบือ้งต้นจะใช้  ขนาดตวัของเจ้าของเสือ้น ามาสร้างแบบ
เพียงครัง้เดียวและเก็บไว้ใช้ได้ถาวร ถ้ารูปร่างนัน้ ๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลงเม่ือจะตดัเสือ้ผ้าครัง้ใดเพียง
น าแบบตดัเบือ้งต้นนัน้มาลอกและปรับแบบตดัให้เหมาะกบัลกัษณะรูปร่างของแตล่ะบคุคลซึ่งเป็นสิ่งท่ี
มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าไม่มี การสร้างแบบวิธีใดท่ีเหมาะกบัรูปร่างของคนทกุคน ผู้ตดัเย็บ
เสือ้ผ้านัน้ ๆ จะต้องมีไหวพริบ ในการพิจารณาวิเคราะห์รูปร่างของแตล่ะบุคคลให้ใกล้เคียงกับรูปร่าง
จริงๆให้มากท่ีสุด เม่ือปรับแบบตดัได้เหมาะสมกับลกัษณะของรูปร่างแล้วจึงน าแบบตดัไปออกแบบ
แบบตดัเสือ้ แขนเสือ้ คอเสือ้หรือปกเสือ้ กระโปรงหรือกางเกงท่ีได้ออกแบบไว้ตามต้องการ 
 กระบวนการตดัเย็บ การท างานหรือปฏิบตัิงานประเภทผ้าอย่างมีขัน้ตอนเพ่ือให้การท างาน
ได้ผลงานท่ีบรรลตุามความคาดหวงัหรือเป้าหมายท่ีวางไว้  โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ท่ีแบบท่ีต้องการ 
งบประมาณเร่ืองเงินท่ีต้องใช้จ่าย วิเคราะห์เร่ืองเคร่ืองมืออปุกรณ์ วางแผนการเตรียมการและการเย็บ 
วา่จะใช้เวลาใด เม่ือไร นานเทา่ไร และในการปฏิบตัิการควรประเมินผลการประเมินผลการท างาน  โดย
ด าเนินการตามกระบวนการตดัเย็บเสือ้ผ้า ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้



 26 

  1. ขัน้ตอนการวดัตวั เป็นการวดัขนาดเพ่ือตรวจสอบความกว้าง ความยาว ความหนา 
ของสดัส่วน ซึ่งการวดัตวันีส้ าคญัมากกว่าเพราะว่าจะส่งผลถึงลกัษณะของผลส าเร็จ เช่น  ผลงานได้
สดัสว่น สวมใสไ่ด้สวยงามเหมาะสม หรือผลงานตงึรัง้สวมใสไ่มไ่ด้ ดงันี ้

2. ขัน้ตอนการสร้างแบบและแยกแบบ ท าได้โดยการน าสดัส่วนท่ีได้วดัขนาดไว้มา
สร้างแบบตดัลงกระดาษสร้างแบบ ตามกระบวนการการของการสร้างแบบเสือ้ผ้าแตล่ะชนิด เช่น สร้าง
แบบตดัเสือ้ สร้างแบบตดักระโปรง สร้างแบบตดักางเกง และเม่ือสร้างเสร็จแล้วควรท าเคร่ืองหมาย
ป้องกนัความผิดพลาด และควรตรวจสอบขนาดให้ละเอียดถ่ีถ้วน โดยท าเคร่ืองหมายตา่งๆ ลงบนแบบ
ตดัและเขียนรายรายละเอียดตา่งๆ ให้ชดัเจน 

3. ขัน้ตอนการค านวณผ้า เลือกผ้า ในการตดัเย็บเสือ้ผ้านัน้เราควรค านวณผ้าให้
ถกูต้องเพ่ือความประหยดัและเลือกผ้าให้เหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอย  โดยค านึงถึงคณุสมบตัิของผ้า
ซึ่งผลิตจากเส้นใยแต่ละชนิด เช่น ผ้าฝ้าย จะเป็นผ้าท่ีได้จากเส้นใยจากเมล็ดฝ้าย ซบัน า้ได้ดี ทนต่อ
ความร้อนสงู แตย่บัง่าย ผ้าไนลอน เป็นผ้าใยสงัเคราะห์ ไม่ทนตอ่ความร้อนและแสงแดด ไม่ขึน้ราคา  
จบัแตจี่บได้คงรูป เป็นต้น 

4. ขัน้จดัเตรียม ผ้าเป็นการจดัเตรียมวสัดท่ีุเก่ียวข้องกบัการเย็บทกุชนิช เช่น เข็ม ด้าย 
กรรไกร ผ้า จกัรเย็บผ้า บริเวณปฏิบตังิานและแสงสวา่ง เป็นต้น ส าหรับผ้าท่ีต้องการตดัเย็บ ถ้าไม่แน่ใจ
ว่าจะหดหรือไม่ ควรน าผ้าไปแช่น า้ถ้าเป็นผ้าขาวให้แช่ด้วยน า้ป่าว  ถ้าเป็นผ้าสีให้แช่ในน า้เกลือโดยแช่
ประมาณ 3 ชัว่โมง และน าไปผึง่ให้แห้ง พร้อมทัง้จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ ในการตดัเย็บให้ครบถ้วน 

5. ขัน้ตอนการวางแบบตดัและตดัผ้า ในขัน้ตอนนีค้วรระมดัระวงัโดยอ่านรายระเอียด
บนแบบตดั การท าเคร่ืองหมายตา่งๆ ท่ีเขียนไว้ และกดรอยผ้าเส้นเย็บทกุเส้น เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายหรือ
เป็นเส้นแนวในการเย็บ 

6. ขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงาน ซึ่งในการ
ตรวจสอบคณุภาพของงานตดัเย็บเสือ้ผ้าท่ีสวยงาน ไม่ผิดพลาด ควรตรวจสอบทัง้ขณะท าการเย็บ เช่น 
เนาลองตวั ตรวจสอบกาประกอบการเย็บทกุขัน้ตอน ตรวจสอบความเรียบร้อยของตะเข็บเป็นต้น 

7. ขัน้ตอนการแก้ไขจดุบกพร่อง ในการตดัเย็บผ้าทุกชนิด เม่ือพบข้อบกพร่องไม่ควร
ปลอ่ยทิง้ไว้ ควรด าเนินการแก้ไขเพ่ือความสวยงามของผลงาน  

ดงันัน้ การตดัเย็บเสือ้ผ้าในเบือ้งต้น จ าเป็นจะต้องรู้จกัวิธีการเลือกใช้  การเก็บรักษาอปุกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เหมาะสมกบังาน รู้จกัวิธีการเลือกผ้า การค านวณผ้าและการกดรอยผ้า นอกจากนี ้
จะต้องรู้เก่ียวกับกระบวนการตดัเย็บเสือ้ผ้า  ซึ่งได้แก่ การวัดตวั การสร้างแบบ และแยกแบบ การ
ค านวณผ้าและเลือกผ้า การเตรียมผ้า การวางแบบตดั และการตดัผ้า การตรวจสอบคณุภาพและการ
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แก้ไขจุดบกพร่องทัง้นีเ้พ่ือจะได้สามาร๔ตดัเย็บได้ถูกต้องตามขัน้ตอน อันจะส่งผลให้ได้ผลงานท่ี
สวยงามและมีคณุภาพ  

 
การเลือกผ้า การค านวณผ้า การวางแบบตัดผ้า 
การเลือกผ้า การค านวณผ้า การวางแบบตดัและการตดัผ้าจดัเป็นความรู้พืน้ฐานในการตดัเย็บ

เสือ้ผ้า ท่ีผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้เพ่ือน าไปปฏิบตัิอยา่งถกูต้อง 
1. การเลือกผ้า การเลือกผ้ามีความจ าเป็นตอ่การเย็บมาก ก่อนการตดัสินใจซือ้ผ้า

ควรค านงึถึงเร่ืองตอ่ไปนี ้
1.1 เส้นรอบนอกของแบบเสือ้ 

- แบบท่ีต้องการความแข็ง ควรใช้ผ้าตว่นเนือ้แข็ง หรือผ้าอ่ืนๆ ท่ีมี
เนือ้แข็ง 

- แบบท่ีต้องการความอ่อนสวย ควรใช้ผ้าเนือ้บาง น า้หนกัเบา 
เชน่ ผ้าเรยอน ผ้าชีฟอง ผ้าเจอซ่ี เป็นต้น 

- แบบท่ีต้องการเส้นรอบนอกไมก่างแข็ง ไมแ่นบตวั ควรใช้ผ้าฝ้าย 
ผ้าลินิน ผ้าไหม 
 

1.2 ความช านาญการในการเย็บ ผู้ ท่ีฝึกเย็บควรเลือกผ้าท่ีเย็บง่าย โดย
พิจารณาดงันี ้

- ควรเลือกผ้าทอเนือ้หนาปานกลาง รูปทรงคงท่ี ทนทานต่อการรีด 
เชน่ ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เป็นต้น 

- ไมค่วรเลือกผ้านิ่ม รูปทรงไมค่งท่ี 
- ไมค่วรเลือกผ้ายืด ทกุชนิด เพราะลกัษณะเนือ้ผ้านิ่มจะท าให้เย็บยาก 
- ไมค่วรเลือกตากผ้า เพราะจะท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัการเย็บตอ่

ลายผ้าไมต่รงกนั 
- ไมค่วรเลือกผ้าพิมพ์ท่ีมีลายทาง หรือลายพิมพ์ท่ีเป็นผ้าตา ถ้าใช้

ผ้าพิมพ์ควรเป็นผ้าท่ีมีลวดลายไมจ่ ากดัรูปเพราะจะช่วยไมใ่ห้เกิดปัญหาในการตดัเย็บหรือประกอบตวั
เสือ สว่นลายจ ากดัรูปนัน้ไม่ควรเลือก เพราะจะท าให้เกิดปัญหาในการาวางแบบตดับนผ้า 

1.3 ความกว้างของหน้าผ้า ก่อนการซือ้ผ้าควรดขูนาดความกว้างของหน้าผ้า
ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

- หน้าแคบหรือหน้าธรรมดาโดยทัว่ไปจะมีหน้ากว้างประมาณ 36-45 นิว้ 
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- หน้ากว้าง โดยทัว่ไปจะมีหน้ากว้างประมาณ 60 นิว้ จ านวนเมตรท่ี
ใช้จะน้อยกวา่ผ้าหน้าแคบหรือธรรมดา 

 
2. การค านวณผ้ามี 2 วิธีดังนี ้

2.1 การค านวณจากแบบตดั มีหลกัการค านวณ ดงันี ้
 - การตดักระโปรงเข้ารูปและกางเกง ผ้าหน้าแคบหรือหน้าธรรมดา 

ใช้ผ้า 2 เท่าของความยาวบวก 20 เซนติเมตร ส าหรับเผ่ือตะเข็บและพบัชายกระโปรง หากเป็นผ้าหน้า
กว้าง ใช้ผ้า 1 เทา่ของความยาวบวกเผ่ือ 20 เซนตเิมตร เหมือนกบัผ้าหน้าแคบหรือหน้าธรรมดา 

 - การตดักระโปรงจีบรอบตวั ใช้ผ้า 2 เท่าของกระโปรงเข้ารูป บวก 
20 เซนตเิมตร ส าหรับบวกเผ่ือพบัและตะเข็บเชน่เดียวกนั 

 - การตัดเสือ้ ไม่มีปก ปกฮาวาย ปกบัว ผ้าหน้าแคบ หรือหน้า
ธรรมดา ใช้ผ้า 2 เท่าของความยาวตวัเสือ้ บวก 1 เท่าของความยาวแขนเสือ้ บวก 20 เซนติเมตร 
ส าหรับเผ่ือตะเข็บและพบัชาย หากเป็นผ้าหน้ากว้างใช้ผ้า 1 เท่าของความยาว ตวัเสือ้ บวก 1 เท่าของ
ความยาวแขนเสือ้ บวก20 เซนตเิมตร ส าหรับพบัชายและเผ่ือตะเข็บ ถ้าเป็นเสือ้ปก ย้วยระบาย ให้บวก
เผ่ือเพิ่มอีกประมาณ 1.5 – 1.75 เมตร 

 - การกะประมาณ วิธีนี ้ เป็นท่ีนิยมของผู้ ซือ้ผ้า เพ่ือจ้างผู้ อ่ืนตดัเย็บ 
หรือช่างตดัเสือ้ท่ีซือ้ผ้าเข้าร้านตนเอง เพ่ือบริการลูกค้าเลือกผ้าส าหรับตดัเย็บการกะประมาณ วิธีนี ้
เป็นท่ีนิยมของผู้ ซือ้ผ้า เพ่ือจ้างผู้ อ่ืนตดัเย็บ หรือชา่งตดัเสือ้ท่ีซือ้ผ้าเข้าร้านตนเอง เพ่ือบริการลกูค้าเลือก
ผ้าส าหรับตดัเย็บ  

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผ้าตอ่การตดัเย็บเบือ้งต้น ดงันี ้
 

ชนิดของผ้า ผ้าหน้าธรรมดาจ านวนท่ีใช้(เมตร) ผ้าหน้ากว้าง(เมตร) 

เสือ้แขนสัน้(มีปก) 1.75 1.25 

เสือ้แขนยาว(มีปก) 2.00 1.75 

กระโปรงเข้ารูป 1.50 0.75 

กระโปรงจีบรอบตวั 2.25 1.75 

กางเกงขายาว 2.50 1.25 
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การวางแบบตัด ก่อนการวางตดัควรค านงึถึงเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
1. ตรวจดรูอยต าหนิของผ้า ถ้าผ้ามีรอยต าหนิ เชน่ รอยเปือ้น ผ้า มีรู มีรอยขาดหรือ

มีต าหนิอ่ืนๆ ควรหลีกเล่ียงส่วนนัน้ ๆ ถ้าจ าเป็นหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ควรวางแบบตดัให้สว่นทีมีต าหนิอยูใ่น
ต าแหนง่ท่ีไมเ่ป็นจดุเดน่ เชน่ ข้างตวั ใต้วงแขน เป็นต้น 

2. ค านึงถึงแนวเส้นด้ายในผืนผ้าประกอบด้วย เส้นด้ายพุ่งและเส้น ด้ายยืน ใช้
สญัลกัษณ์โดยการวางแบบตดัเสือ้ แขนและกระโปรง ให้วางแขนเสือ้และกระโปรง  ให้วางแนวความ
ยาวของการวดัตวั ตามแนวเส้นด้ายยืนหรือตามแนวริมผ้า 

3. พบัทบผ้าให้ด้านท่ีมีลายชดัเจนอยู่ด้านนอก หรือเรียกว่า ด้านถกูอยู่ด้านนอก จะ
ท าให้สะดวกในการกรอยผ้า สามารถกดรอยในครัง้เดียวได้ทัง้ซีกซ้ายและซีกขวา ในกรณีเป็นผ้าสีเดียว
สามารถพบัทบดานใดก็ได้ เน่ืองจากผืนผ้าเหมือนกนัทัง้ 2 ด้าน 

4. วางแบบตดัชิน้ใหญ่ก่อนชิน้เล็ก โดยวางแบบตดัชิน้ใหญ่ให้เสร็จเรียนร้อยก่อน จึง
วางชิน้เล็กสอดแทรกเนือ้ท่ีวางให้ครบทกุชิน้  

5. กลดัเข็มหมดุบนแบบตดัทกุชิน้ โดยกลดัเข็มหมดุให้หา่งจากเส้นท่ีต้องการกดรอย
ประมาณ 3-5  เมตร 

 
 การตัดผ้า  ในการตดัผ้า ควรยดึหลกัปฏิบตัดิงันี ้

1. ให้วางผ้าอยู่กบัท่ี ผู้ ท่ีตดัผ้าไม่ควรเคล่ือนท่ี เพราะการเคล่ือนท่ีผ้าในขณะตดัผ้า 
จะท าให้แบบตดัท่ีกลดัอยูบ่นผ้าเคล่ือนต าแหนง่ ท าให้ชิน้ผ้าไมเ่ทา่แบบตดั 

2. กรรไกรตดัผ้าต้องคม สามารถตดัผ้าขาดได้ในครัง้เดียว 
3. มือซ้ายท าหน้าท่ีกดผ้า มือขวาจบักรรไกรตดัผ้า 
4. ตดัตามแนวริมแบบตดัท่ีเผ่ือตะเข็บในแบบตดัเรียบร้อยแล้ว 
5. ตดัผ้าให้เรียบ อยา่ให้เป็นรอยตอ่หรือเว้าแหวง่ 
6. ตดัตามแบบตดัให้ครบทกุชิน้ 
 

 การกดรอยผ้า ในการกดรอยผ้า ให้ปฏิบตั ิดงันี ้
1. ตรวจผ้าท่ีตดัเสร็จแล้วทกุชิน้ก่อนการกดรอย 
2. พบัก่ึงกลางกระดาษกดรอย ให้ด้านท่ีมีสีอยูด้่านนอก 
3. สอดกระดาษกดรอยระหวา่งผ้าในแบบตดั 
4. กดรอยตามแนวเส้นในแบบตดั โดยใช้ไม่บรรทดัทาบเส้นในแบบตดั ใช้มือซ้ายกด

ไม้บรรทดั และมือขวาจบัลกูกลิง้กดรอยตามเส้นในแบบตดั ในกรณีกดรอยเส้นโค้ง ให้เคล่ือนไม่บรรทดั
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ตามแนวเส้นและกดรอยทีละนิดตามเส้นโค้ง หรืออาจใช้มือซ้ายกดผ้า มือขวาจบัลกูกลิง้กดรอย แตว่ิธีนี ้
ใช้ไมไ่ด้กบัผู้ ท่ีไมช่ านาญในการกดรอย เพราะจะท าให้เส้นท่ีได้จากการกดรอย ไมส่ม ่าเสมอ ไมเ่รียบ  

5. เม่ือกดรอยเสร็จในแตล่ะชิน้ ให้ตรวจดเูส้นท่ีกดรอย จะต้องกดรอยให้ครบทกุเส้น
ก่อนการถอดเข็มหมดุ 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ เคร่ืองมืออปุกรณ์การตดัเย็บ เป็นสิ่งท่ีช่วยให้งานตดัเย็บมีความ

ละเอียด เรียบร้อย รวดเร็ว และได้ผลดี อนึ่ง เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ต้องมีการท า
ความสะอาด และควรเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อยู่เสมอ เพราะงานตดัเย็บต้องใช้ฝีมือ  มี
ความละเอียดเรียบร้อย มีความประณีต และมีความเท่ียงตรงเป็นหลกัส าคญั  ซึ่งการใช้และการถนอม
เคร่ืองมือเป็นการฝึกนิสยัของคนชา่งท่ีดี ดงันัน้จึงควรรู้จกัอปุกรณ์ทกุชนิด เพ่ือการเลือกใช้ให้เหมาะสม
ตามชนิดของผลงานและดแูลรักษาให้อยูใ่นสภาพดีท่ีสดุ เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งานดงันี ้

1. อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการวดัตวัและการสร้างแบบ ในการสร้างแบบตดั
เย็บเสือ้ กระโปง อปุกรณ์การวดัตวั ถือเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคญัเป็นอนัดบัแรกของงานตดัเย็บ  การวดั
ตวัท่ีไม่ถกูต้องจะท าให้เส่ือผ้าท่ีตดัเย็บไม่ได้สดัส่วน คบั หรือหลวมเกินไป  ดงันัน้ ผู้ เรียนจะต้องศกึษา
เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์การวดัตวัให้ละเอียด เพ่ือน าไปใช้ในงานตดัเย็บอย่างถกูต้อง ส าหรับอปุกรณ์ท่ี
ใช้ในการวดัตวัมี ดงันี ้

 1.1 สายวดั สายวัดท่ีมีขายในท้องตลาดมีอยู่หลายชนิด เช่น ผ้าเทป ไฟเบอร์
กราส พลาสติก เป็นต้น สายวดัท่ีดีควรท าด้วยวัสดไุม่ยืด ไม่หด  สามารถใช้ได้ทัง้หลักนิว้และหลัก
เซนติเมตร สายวดัจะมีความยาย 60 นิว้ 150 เซนติเมตร มีการแบง่ช่องอย่างชดัเจน ในการวดัตวัหลกั
เซนติเมตรจะมีความละเอียดกว่าหลักนิว้  ซึ่งการเย็บผ้าสตรีส่วนใหญ่นิยมใช้หลักเซนติเมตร 
1.การอ่านสายวดัหลกันิว้ แบง่เป็น 8 ช่อง นิยมอ่านเป็นเศษส่วน ดงันี ้1 ช่อง อ่านว่า เศษ 1 ส่วน 8 2 
ชอ่ง อา่นวา่ เศษ 1 สว่น 4 3 ชอ่ง อา่นวา่ เศษ 3 สว่น 8 เป็นต้น 

 การอ่านสายวดัหลกันิว้ แบง่เป็น 10 ช่อง นิยมอ่านเป็นทศนิยม ดงันี ้1 ช่อง อ่าน
ว่า .1,2 ช่อง อ่านว่า .2 ,3 ช่อง อ่านว่า .3 , 4 ช่อง อ่านว่า .4 , 5 ช่อง อ่านว่า .5 เป็นต้น  การเก็บดแูล
รักษาสายวดั ให้ปฏิบตัดิงันี ้

1. ห้ามใช้สายวดัแทนเชือกผกูเอว เพราะจะท าให้สายวดับดิเบีย้วเสียรูป 
2. ควรเก็บรักษาสายวดัโดยวิธีแขวน จะท าให้สายวดัอยู่ในสภาพเดิมไม่เสีย

รูปทรง สะดวกตอ่การใช้งาน 
1.2 ไม้บรรทดั ท่ีใช้งานตดัเย็บมี 3 ขนาด คือ ขนาดยาว 12 นิว้ ขนาดยาว 18  

นิว้ และขนาดยาว 24  นิว้ ส าหรับไมบ่รรทดัยาว 12 นิว้ ใช้ส าหรับขีดเส้นระยะ สัน้ เช่น เส้นไหล่ เส้นบา่ 
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เป็นต้น ไม่บรรทดัยาว 18 นิว้ และ 24 นิว้ ใช้ส าหรับ ขีดเส้นท่ีเป็นเส้นยาว ในการสร้างแบบตดัเพ่ือ
ความสะดวก ควรมีไม่บรรทดัอย่างน้อย 2 อนั คือ ขนาดยาว 12 นิว้ และขนาดยาว 18 นิว้ หรือ 24 นิว้ 
ไม่บรรทดัท่ีเป็นพลาสติกใสจะสะดวกตอ่การใช้ เพราะเห็นรอยเส้นด้านล่างชดัเจน  การเก็บดแูลรักษา
ไมบ่รรทดั ในการเก็บรักษาไมบ่รรทดัควรเก็บโดยวิธีแขวนถ้าเป็นไม้บรรทดัพลาสติก ควรระวงัไม่ให้ เกิด
รอยขดูขีด เพราะจะท าให้ตวัเลขระยะวดัเลือนหายไมส่ามารถอา่นระยะวดัได้ 

1.3 ไม้ฉาก มีทัง้ชนิดท่ีท าด้วยไม้และพลาสตกิใส มีความยาวตัง้แต ่6 เซนติเมตร
ขึน้ไป มีหน่วยวดัข้างหนึ่งเป็นนิว้ ข้างหนึ่งเป็นเซนติเมตรเช่นเดียวกนักบัไม้บรรทดั ใช้ส าหรับท ามมุท่ี
ต้องการให้เป็นมมุฉาก หรือขีดเกรนผ้าบนแบบตดั การเก็บรักษาไม้ฉากควรจดัเก็บในกล่องเคร่ืองมือ
อปุกรณ์การตดัเย็บให้เรียบร้อย 

1.4 ยางลบ ใช้ลบเส้นท่ีต้องการแก้ไขขณะสร้างแบบตัด ยางลบท่ีใช้ควรมี
คณุภาพดี สามารถลบรอยได้สะอาด ไมค่วรใช้ยางลบท่ีหวัดนิสอเพราะวา่ลบไมส่ะดวกและไมส่ะอาด 
การเก็บดแูลรักษายางลบ ควรเก็บไว้ด้วยกนักบัดนิสอ 

1.5 ดินสอ ใช้ส าหรับท าเคร่ืองหมาย และขีดเส้นต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างแบบ 
ก่อนการสร้างแบบ ควรเหลาดนิสอให้แหลมเพ่ือความคมชดัของเส้น ไม่ควรใช้ดินสอท่ีไส้อ่อนจนเกินไป 
จะท าให้ทู่ เร็วดินสอไส้แข็งเกินไปท าให้กระดาษสร้างแบบขาดได้ง่าย และมองเห็นเส้นไม่ชดัเจน การ
เก็บดแูลรักษาดนิสอ ควรจดัเก็บใสก่ลอ่งเคร่ืองมืออปุกรณ์การตดัเย็บให้เรียบร้อย 

1.6 กระดาษสร้างแบบ ควรใช้กระดาษสีขาว หรือสีน า้ตาล ซึ่งมีขายตามร้าน
ขายเคร่ืองเขียน และร้านขายอปุกรณ์การตดัเย็บ ราคาแผ่นละ 2-3 บาท มีขนาดกว้าง 79 เซนติเมตร 
ยาว 190 เซนติเมตร การเก็บรักษากระดาษสร้างแบบ ในกรณีท่ีซือ้กระดาษจ านวนมาก  ควรเก็บดแูล
รักษาดงันี ้

1.6.1 เก็บในท่ีอากาศถ่ายเทได้ดี ไมเ่ปียกชืน้ 
1.6.2 วางกระดาษตามแนวนอน โดยทบัซ้อนกนั 
1.6.3 อยา่ให้กระดาษถกูแสงแดดส่อง เพราะจะท าให้กระดาษเหลืองกรอบ 

 1.7 ลกูกลิง้ ใช้ในขัน้ตอนการสร้างแขนเสือ้ และใช้กดรอยเพ่ือลอกเส้นในแบบท่ี
เป็นเส้นเย็บลงผ้า มีลกัษณะปลายแหลมคมสม ่าเสมอ ท าด้วยเหล็ก ไม่เป็นสนิม ส่วนท่ีเป็นด้ามท าด้วย
ไมห่รือพลาสติก รอยระหว่างลกูกลิง้กบัด้ามมีความแข็งแรง ทนทาน การดแูลรักษาลกูกลิง้ ควรเก็บใน
กล่องเคร่ืองมือสร้างแบบเสือ้ด้วยสูตรส าเร็จรูปหรือกล่องอุปกรณ์การตดัเย็บ  ควรดูแลรักษาไม่ให้
ลกูกลิง้เป็นสนิม โดยไมใ่ห้ลกูกลิง้สมัผสัสิ่งเปียกชืน้ลกูกลิง้ท่ีเป็นสนิมไมค่วรน ามาใช้ 
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 1.8 กระดาษกดรอย เป็นกระดาษเทียนไข มีหลายสี ควรเลือกใช้สีให้ใกล้เคียง
กบัผ้า กระดาษกดรอยใช้คูก่บัลกูกลิง้ การเก็บดแูลรักษากระดาษกดรอย เพ่ือให้กระดาษกดรอยใช้งาน
ได้ยาวนาน ควรปฏิบตัดิงันี ้
  1.8.1 ใช้กระดาษขาว ขนาด A4 ปิดทบั ด้านท่ีเป็นสีขาว 
  1.8.2 เม่ือต้องการเก็บกระดาษกดรอยให้ใช้กระดาษไขหรือกระดาษขาวปิด
ทบัด้านสี 
  1.8.3 ชอล์กเขียนผ้า ใช้ในการท าเคร่ืองหมายบนผ้า ใช้ขีดท าแนวผ้า มีอยู่
หลายสีทัว่ไปลกัษณะเป็นแท่งสามเหล่ียม ในการตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีแบบง่ายหรือเย็บของใช้  ผู้ ท่ีมี
ความสามารถช านาญมกัใช้ในการสร้างสร้างแบบตดัเย็บบนผ้า การเก็บรักษาชอล์กเขียนผ้า ให้ปฏิบตัิ
ดงันี ้
   1. เม่ือใช้งานควรระมดัระวงัไมใ่ห้ตก เพราะจะท าให้แตกหรือหกัได้ 
   2. ไม่เก็บชอล์กเขียนไว้ในท่ีท่ีมีแดดส่อง เพราะจะท าให้แห้งกรอบ 
เม่ือน าไปใช้งานจะขีดเส้นไมค่อ่ยตดิผ้า 
   3. ก่อนเก็บชอล์กใช้น า้มนัจกัรหรือโลชัน่ลูบไล้ทัง้สอง ด้าน เพ่ือให้
ชอล์กสีไมแ่ห้ง แข็ง 
 1.9 กรรไกรตดักระดาษ ใช้ส าหรับตดักระดาษท่ีสร้างแบบตดั ราคาไม่แพง ท า
ด้วยเหล็กหรืออะลมูิเนียม มีด้ามเป็นพลาสตกิสีตา่งๆ เชน่ สีส้ม สีเขียว เป็นต้น ขนาดท่ีเหมาะแก่การใช้
งาน คือ ยาวประมาณ 7-8 นิว้ การเก็บดแูลรักษากรรไกรตดักระดาษ ให้ปฏิบตัดิงันี ้
   1. ขณะใช้งาน ควรระมัดระวังกรรไกรตก  จะท าให้ด้ามซึ่งเป็น
พลาสตกิแตกได้ 
   2. ควรจดัเก็บให้เป็นท่ี โดยเก็บในกล่องเคร่ืองมือสร้างแบบเส่ือด้วย
สตูรส าเร็จรูปหรือกลอ่งอปุกรณ์การตดัเย็บ 
   3. ห้ามใช้กรรไกรตดักระดาษน าไปตดัลวด เพราะจะท าให้คมกรรไกร
เสีย เน่ืองจากกรรไกรตดักระดาษท าด้วยเหล็กเนือ้อ่อนหรืออะลมูิเนียม 

  
2. อปุกรณ์เคร่ืองเคร่ืองใช้ในการวางแบบตดัและการตดัผ้า 
 2.1 กรรไกรตดัผ้า กรรไกรท่ีใช้สะดวกเหมาะมือคือกรรไกรยาว 7-8 นิว้ มี 2 

ชนิด คือ กรรไกรด้ามโค้งและกรรไกรตดัผ้า มีอยู่หลายแบบหลายย่ีห้อ มีทัง้กรรไกรส าหรับคนถนดัซ้าย
และขวา ควรเป็นกรรไกรท่ีท าด้วยเหล็กท่ีมีคุณภาพดี กรรไกรท่ีดีต้องมีความคมตัง้แต่โคนถึงปลาย
กรรไกรการเก็บดแูลรักษากรรไกร ให้ปฏิบตันีิ ้
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  2.1.1 ขณะใช้งานควรวางเบา ๆ และ ระวงัอย่าให้กรรไกรตก เพราะจะท า
ให้สญูเสียศนูย์ ตดัผ้าไมข่าด 

  2.1.2 ไมค่วรใช้กรรไกรตดัผ้าท่ีซ้อนกนัหลายๆชัน้เพราะจะท าให้คมกรรไกร
เสีย 

  2.1.3 ห้ามน ากรรไกรตดัผ้าน าไปตดักระดาษหรือสิ่งอ่ืนท่ีไม่ใช้ผ้า เพราะจะ
ท าให้กรรไกรท่ือน าไปตดัผ้าไมข่าด 

  2.1.4 ควรเก็บกรรไกร ในกลอ่งเคร่ืองมือตดัเย็บ หรือเก็บในลิน้ชกัจกัร 
  2.1.5 ก่อนเก็บกรไกร ควรเช็ดละอองผ้าท่ีจบัอยู่ท่ีกรรไกร และเช็ดด้วย

น า้มนัจกัร เพ่ือป้องกนัการเป็นสนิม 
 2.2 ท่ีเลาะผ้า มีด้ามจบัเป็นไม้ หรือเป็นพลาสติก ตรงปลายท าด้วยโลหะเคลือบ 

มีความคม ไม่เป็นสนิม มีปลอกสวมเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากปลายแหลม ใช้ส าหรับเลาะเส้นด้ายหรือ
เส้นเย็บท่ีไม่ต้องการและใช้เจาะรังดมุท่ีเย็บด้วยจกัร การเก็บดแูลรักษาท่ีเลาะผ้า ไม่ควรให้สมัผสัของ
เปียกชืน้ เพราะจะท าให้เป็นสนิมควรจดัเก็บในกลอ่งอปุกรณ์การตดัเย็บ 

 2.3 เข็มหมดุ ใช้งานได้ 3 ลกัษณะคือ ใช้กลดัแบบตดักระดาษกบัผ้าก่อนการตดั 
ใช้กลดัผ้าเพ่ือเตรียมเนา และกลดัผ้าแทนการเนาเพ่ือการเย็บผ้า หลกัเกณฑ์ในการกลดัเข็มหมดุเพ่ือ
การกลัดแบบตดักระดาษกับผ้าก่อนการตดัคือ ควรกลัดเข็มหมุดให้ห่างจากเส้นท่ีต้องการกดรอย 
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร เพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการถอดเข็มหมดุ ซึ่งปฏิบตัิตอ่จากขัน้ตอนการตดัผ้า 
และควรให้มีระยะหา่งประมาณ 15 เซนตเิมตร 
 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเยบ็ 
1. เข็มเย็บด้วยมือ ใช้ส าหรับ เนา สอย เย็บตดิเคร่ืองเกาะเก่ียว ถกัรังดมุ เย็บในส่วนท่ี

จกัรเย็บไมไ่ด้ เข็มมีอยู่หลายขนาด ได้แก่ เข็ม เบอร์ 7-8 ใช้เย็บผ้าหนาและถกัรังดมุ เข็มเบอร์ 9 ใช้เย็บ
ผ้าหนาปานกลาง เข็มเบอร์ 10 ใช้เย็บผ้า บาง เข็มเบอร์ 11 ใช้เย็บผ้าเนือ้บาง เข็มส าหรับสอยผ้าจะใช้
ตัง้แตเ่บอร์ 9-11 การเก็บดแูลรักษาเข็มเย็บผ้าด้วยมือ เข็มเย็บผ้าด้วยมือหลงัจากการใช้ ถ้าจดัเก็บไม่
ถกูต้องจะท าให้เป็นสนิม เข็มท่ีเป็นสนิมไมค่วรน ามาใช้งาน เพราะจะท าให้สนิมติดผ้า ซกัออกยาก เพ่ือ
ยืดอายกุารใช้งานของเข็มเย็บด้วยมือ ให้ปฏิบตัดิงันี ้

1.1 ในกรณี ท่ีเก็บนาน หลงัจากการใช้งานให้เช็ดด้วยน า้มนัจกัร เก็บในห่อท่ี
เป็นกระดาษตะกัว่หุ้มด้วยกระดาษสีด า และควรแยกหอ่กบัเข็มท่ียงัไมผ่า่นการใช้งาน 
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1.2 ในกรณีท่ีใช้งานบอ่ย ๆ ควรเก็บใส่กล่องเข็ม ก่อนการเก็บควรเช็ดเข็มให้
แห้ง อยา่ให้เปือ้นเหง่ือ หรือเช็ดด้วยน า้มนั การปักเข็มไว้ท่ีหมอนเข็มหลงัจากการช้างานโดยไม่เช็ดเข็ม  
จะท าให้เข็มเกิดสนิมได้ง่าย เน่ืองจากท าด้วยเหล็กจงึท าปฏิกิริยากบัสิ่งเปียกชืน้ คือ เหง่ือและอากาศ 
  2.  เข็มหมดุ ดงัท่ีได้กล่าวในขัน้ต้นแล้วว่า เข็มหมดุสามรถใช้งานได้ 3 ลกัษณะ การ
กลดัเข็มหมดุเพ่ือการเนา และการกลดัเข็มหมดุเพ่ือการเย็บ ให้กลดัวิธีเดียวกนั คือ กลดัท่ีเส้นเย็บแต่
การกลดัเข็มหมดุเพ่ือการเย็บแตก่ารกลดัเข็มหมดุเพ่ือการเย็บผู้ ฝึกเย็บผ้าไม่แนะน าให้ใช้  เพราะจะท า
ให้เส้นเย็บคลาดเคล่ือน นิยมใช้ส าหรับเย็บผ้าจ านวนมากหรือช่างช านาญเท่านัน้ ในการกลดัเข็มหมดุ
ท่ีเส้นเย็บโดยกลดัในลกัษณะขวางเส้นเย็บ เพ่ือความสะดวกในการเนา  ท าให้ไม่เสียเวลาในการถอด
เข็มหมดุ ผู้ปฏิบตัสิามารถเนาผา่นเข็มหมดุไปได้ และการกลดัาเข็มหมดุเส้นเย็บเป็นเส้นตรง ความห่าง
ตามลกัษณะของความโค้งถ้าเส้นโค้งมากให้กลดัถ่ีกว่าเส้นโค้งเล็กน้อย เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้เส้น
เย็บคลาดเคล่ือน  การเก็บรักษาเข็มหมดุ ควรเก็บใสก่ลอ่งเข็มหมดุหรือปักไว้บนหมอนปักเข็ม 
   3. ด้าย มี 2 ชนิด คือด้ายเย็บผ้าและด้ายเนา ด้ายท่ีใช้เย็บผ้าจะมีความเหนียวและ
ราคาแพงกว่าด้ายเนา ผ้าท่ีมีราคาถูกและไม่เหนียว ด้ายเย็บผ้าควรเลือกสีแก่กว่าสีผ้าเล็กน้อย 
เน่ืองจากเสือ้ผ้าเม่ือผา่นการซกัรีดนานๆ สีของด้ายจะซีดเร็วกว่าสีของผ้า  การเก็บดแูลรักษาด้าย ก่อน
การเก็บหลอดด้าย ควรน าปลายด้ายเสียบตรงรอยบากหรือท่ีเก็บด้าย ถ้าหลอดด้ายแบบท่ีไม่มีรอยบาก
ส าหรับเสียบปลายด้ายให้ใช้สก๊อตเทปทบัปลายด้ายเก็บรักษาด้ายในกลอ่งกรหรือหอ่ด้วยพลาสตกิ 
   4.  ท่ีสนเข็ม ใช้ส าหรับสนเข็มหรือร้อยด้ายให้รวดเร็วยิ่งขึน้ การเก็บดแูลรักษาทีสนเข็ม 
ควรเก็บท่ีเดียวกบัเข็ม และก่อนการเก็บควรเช็ดด้วยน า้มนัจกัร เพ่ือป้องกนัการเกิดสนิม 
   5.  ปลอกนิว้ ใช้ส าหรับสวนนิว้ เพ่ือป้องกนัเข็มแทงมือขณะเย็บผ้า การเก็บดแูลรักษา
ปลอกนิว้ เน่ืองจากปลอกนิว้มือมีขนาดเล็ก อาจท าให้ตกล่นสูญหายได้ง่าย  ควรเก็บในกล่องอปุกรณ์
การตดัเย็บ 
   6.  ปากคีบ ใช้เก็บด้ายท่ีเกิดจากการเลาะผ้าหรือการเนา 
 
 อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการรีด 

1. เตารีด มี 2 ชนิด เตารีดธรรมดา และเตารีดไอน า้ ใช้รีดผ้าก่อนตดัและในขณะท่ีเย็บ 
เพ่ือให้ตะเข็บเรียบและท าให้งานตดัเย็บดสูวยประณีตมากขึน้ เพ่ือให้ได้เสือ้ผ้าท่ีมีตะเข็บเรียบ ไม่ย่น 
หรือโป่ง 

2. โต๊ะรองรีด เป็นโต๊ะท่ีพบัเก็บได้ มี 2 แบบคือแบบนัง่ และแบบผืนรีด 
3. หมอนรองรีด ใช้รีดสว่นประกอบของเสือ้ หรือตะเข็บท่ีมีส่วนเว้าโค้ง หมอนรองรีดมี

หลายแบบ หลายขนาด ควรเลือกใช้ให้เหมาะกบัตะเข็บ 
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4. ผ้ารองรีด ใช้ชบุน า้บิดบนเสือ้ผ้าท่ีจะรีด วิธีนีจ้ะช่วยป้องกนัไม่ให้เตารีดติดผ้าใน
กรณีท่ีความร้อนสูงมาก และผ้าท่ีรองรีดควรใช้ผ้าฝ้าย ประเภทเนือ้หาปานลาง เช่น ผ้าสทู ผ้ามสัลิน 
เป็นต้น 
 การตดัเย็บเสือ้ผ้าในเบือ้งต้น จ าเป็นจะต้องรู้จกัวิธีการเลือกใช้ การเก็บรักษาอปุกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เหมาะสมกบังาน รู้จกัวิธีการเลือกผ้า การค านวณผ้าและการกดรอยผ้า นอกจากนี ้
จะต้องรู้เก่ียวกับกระบวนการตดัเย็บเสือ้ผ้า ซึ่งได้แก่ การวัดตวั การสร้างแบบ และแยกแบบ การ
ค านวณผ้าและเลือกผ้า การเตรียมผ้า การวางแบบตดั และการตดัผ้า การตรวจสอบคณุภาพและการ
แก้ไขจุดบกพร่องทัง้นีเ้พ่ือจะได้สามารถตดัเย็บได้ถูกต้องตามขัน้ตอน อันจะส่งผลให้ได้ผลงานท่ี
สวยงามและมีคณุภาพ 
 
3. การประกอบอาชีพอสิระ  

ความหมายของการประกอบอาชีพอิสระ 
การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตวัตา่งๆ ในการผลิตสินค้าหรือบริการท่ี

ถกูต้องตามกฎหมายเป็นธุรกิจของตนเองไมว่า่ธุรกิจนัน้เล็กหรือใหญ่ก็ตาม ซึ่งผู้ประกอบการสามารถท่ี
จะก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินงานของตวัเองได้ตามความเหมาะสม ๆ ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ท่ี
แน่นอนตายตวั ผลตอบแทนคือเงินก าไรจากการลงทุนนัน่เอง และมีผู้ ให้ความหมายของอาชีพอิสระ
ดงันี ้

สรีุพร  ศรีทองกิตตกิลู (2521:5) ได้ให้ความหมายว่า อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทกุประเภทท่ี
ผู้ประกอบการด าเนินการด้วยตนเอง แตเ่พียงผู้ เดียวหรือเป็นกลุ่ม อาชีพอิสระเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องใช้คน
จ านวนมาก แตห่ากมีความจ าเป็นอาจมีการจ้างคนอ่ืนมาช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทนุ  และ
จ าหน่ายเอง คิดและตดัสินใจด้วยตนเองทกุเร่ือง ซึ่งช่วยให้การพฒันางานอาชีพ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทนัต่อเหตกุารณ์ การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขายอาหาร ขายของช า  ซ่อมรถจกัรยานยนต์ ฯลฯ ใน
การประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้  ความสามารถในเร่ือง การบริหาร การจดัการ 
เช่น การตลาด ท าเล ท่ีตัง้ เงินทุน การตรวจสอบ และประเมินผล เป็นต้น นอกจากนีย้งัต้องมีความ
อดทนตอ่งานหนกั ไมถ้่อถอยตอ่ ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ และมองเห็นภาพ
การด าเนินงาน ของตนเองได้ทะลปุรุโปร่ง  

สุนทร  โคตรบรรเทา (2527:77) ได้ให้ความหมายของอาชีพอิสระว่า “อาชีพอิสระ หมายถึง
อาชีพท่ีผู้ ประกอบอาชีพสร้างขึน้มาเอง ลงทุนด า เนินการเอง ไม่รับค าสั่งและไม่มีการออกค าสั่ง  
ตดัสินใจด้วยตนเอง  ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ตนเอง  มีการลงทุนเพ่ือหวังก าไรและเส่ียงต่อการ
ล้มเหลว”     
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วินยั  ณรงค์ฤทธ์ิ (2530:11) ได้ให้ความหมายว่า อาชีพอิสระ เป็นอาชีพท่ีสามารถด าเนินการ
เองได้โดยลงทุนน้อย ใช้ความคิด ก าลังกายค่อนข้างมาก เน้นการพึ่งตนเอง ค าว่าอาชีพอิสระมี
ความหมายคล้ายกนักบัอาชีพสว่นตวั ธุรกิจขนาดยอ่ม การประกอบการขนาดยอ่ม เป็นต้น 

จริยา  ทัพพะกุล ณ อยุธยา (อยุธยา.2530:48) ให้ความหมายว่า อาชีพอิสระ หมายถึง การ
ประกอบกิจกรรมขนาดเล็กท่ีท าด้วยตนเอง ท่ีอาศยัทกัษะและเทคนิคการจดัการให้เกิดรายได้และก าไร 
ซึ่งอาจมีลกัษณะเป็นการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพหรือท าลายสิ่ง
ใดๆ  รวมทัง้การบริหารและการประกอบกิจการอ่ืนๆ  ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัสิ่งเหล่านีส้่วนใหญ่แล้ว
เจ้าของจะเป็นผู้ด าเนินกิจการ และขัน้ตอนตา่งๆ  เองเป็นสว่นมาก 

เจตจรัส ศรีรัตนพร. (2542: 12) กล่าวว่า อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพท่ีมีขนาดของกิจการ
ขนาดย่อม สามารถด าเนินการด้วยตนเอง โดยการลงทนุน้อย ใช้ก าลงักายและความคิดคอ่นข้างมาก 
เน้นการพึง่พาตนเอง ค าวา่ อาชีพอิสระมีความหมายคล้ายกบั อาชีพส่วนตวั ธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งอาศยั
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และเทคนิคการจดัการให้เกิดรายได้ ซึง่เกิดจากการลงทนุมีผลตอบแทนใน
รูปของก าไร มีลกัษณะเป็นการผลิตและการบริการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอิสระ จะต้องเน้นทางด้าน
ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ  

อารีรัตน์ พนัธุ์โยธิน. (2548: 13) อาชีพอิสระ หมายถึง การท่ีบคุคลประกอบอาชีพหารายได้เอง 
ไม่มีนายจ้างหรือยู่ในฐานะลกูจ้าง โดยบคุคลนัน้เป็นเจ้าของกิจการเอง ด าเนินธุรกิจด้วยการลงทนุใน
รูปแบบของการผลิต การจ าหนา่ยหรือการให้บริการเพ่ือหวงัก าไรและเส่ียงตอ่การล้มเหลว  

 ดงันัน้จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า อาชีพอิสระหมายถึง  อาชีพส่วนตัวทัง้ในภาค
เศรษฐกิจท่ีเป็นระบบ (Formal Sector) และภาคเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นระบบ (Informal Sector) เจ้าของ
กิจการเป็นผู้ประกอบการเองทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้  โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปของก าไร ไม่ใช่
เงินเดือน  

ประเภทของการประกอบอาชีพอิสระ 
กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2530 : 4) ได้จ าแนกประเภทของการประกอบอาชีพอิสระ

ได้ ดงันี ้ คือ อาชีพด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านคหกรรม ด้านพาณิชกรรม และด้าน
ศลิปหตัถกรรม  

พิพรรณ์  อินทรศพัท์. (2531 : 161 – 170) แบง่อาชีพอิสระไว้ 5 ประเภท ดงันี ้
1. กิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ร้านค้าย่อยจ าหน่ายของใช้ประจ า

บ้าน ร้านจ าหนา่ยอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ประปา วสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น 
2. กิจการจ าหนา่ยประเภทอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอย และรถเข็ญอาหาร 
3. กิจการผลิตสินค้า ได้แก่ การผลิตสินค้าอปุโภคและบริโภค 
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4. กิจการด้านบริการ ได้แก่ งานบริการชมุชน 
5. กิจการประกอบตามสายวิชาชีพ ได้แก่ อูซ่อ่มรถ รับเหมาก่อสร้าง ส านกังาน

ทนายความ 
กรมสามญั. (2535) ได้แบง่ประเภทการประกอบอาชีพเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อาชีพอิสระ โดยแบง่เป็น 
1.1 อาชีพผู้ผลิต ได้แก่ อาชีพท่ีผู้ด าเนินกิจการผลิตชิน้งานเพ่ือจ าหน่าย เช่น 

งานประดษิฐ์ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ เคร่ืองปัน้ดนิเผา ผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น 
1.2 อาชีพบริการ ได้แก่อาชีพท่ีผู้ด าเนินการได้เอือ้อ านวยความสะดวก หรือ

ให้บริการแก่ผู้บริโภค เชน่ชา่งซอ่มวิทยโุทรทศัน์ แมค้่า ชา่งตดัผม ชา่งเสริมสวย เป็นต้น 
2. อาชีพรับจ้าง หมายถึงอาชีพใดก็ตามท่ีผู้ประกอบอาชีพไม่ได้เป็นผู้ประกอบ

กิจการเองแต่ท างานภายใต้ระบบหรือข้อก าหนดของหน่วยงาน  หรือนายจ้างท่ีตนสงักัดอยู่ เช่น 
ข้าราชการ ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ พนกังานห้างร้าน บริษัท ฯลฯ เป็นต้น 

เน่ืองจากการประกอบอาชีพอิสระ เป็นอาชีพท่ีผู้ประกอบการต้องด าเนินกิจการด้วยตนเอง
เพราะเหตผุลและความจ าเป็นท่ีแตกตา่งกนัหลายประการตามระดบัความสามารถแตล่ะบคุคล  ดงันัน้ 
ผู้ ท่ีประกอบอาชีพอิสระจงึควรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัอาชีพท่ีตนตดัสินใจเลือก 

 
 คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

เฉลียว สวุรรณกิตติ (2530 : 7 – 16 ) ได้กลา่วถึง คณุสมบตัขิองผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดงันี ้
1. มีความอดทนในการท างานหนกัได้ 
2. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
3. ในการประกอบกิจการใด ๆ มกัจะตัง้เป้าหมายสงูและสามารถปฏิบตัไิด้ 
4. เป็นผู้ มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ 
5. ไมเ่บื่อง่าย ไมช่อบทิง้อะไรกลางคนัเม่ือพบอปุสรรค 
6. มีหลกัในการแก้ปัญหาอยา่งไมเ่ส่ือมคลาย 
7. รู้จกัใช้ค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ อ่ืนให้เป็นประโยชน์ 
8. รู้จกัใช้ความคิดแตห่นหลงัเป็นบทเรียน 
9. มีความคิดริเร่ิม และกล้ารับผิดชอบตอ่การริเร่ิมตา่ง ๆ 
10. เห็นคณุคา่ของเงิน 

ดนยั เทียนพฒุ. (2531 : 26 ; อ้างอิงมาจาก Committee for Economic Development : n.d.) 
กลา่ววา่คณุลกัษณะของธุรกิจขนาดยอ่ม หรือการประกอบอาชีพอิสระ มีดงันี ้
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1. การบริหารงานต้องเป็นอิสระไมมี่บริษัทอ่ืนมาควบคมุ เจ้าของต้องเป็นผู้บริหารเอง 
2. บคุคลคนเดียวหรือกลุม่เล็ก ๆ เพียงกลุม่เดียวหาทนุและเป็นผู้บริหารเอง 
3. การด าเนินงานก็ดี พนกังานและเจ้าของก็ดี มกัอาศยัอยูใ่นชมุชนเดียวกนั ตลาด

หรือลกูค้าอาจอยูน่อกชมุชนนัน้ 
4. ธุรกิจต้องเป็นธุรกิจขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเภทเดียวกนั 

การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ จ าเป็นต้องมีคณุสมบตัิตา่ง ๆ เพ่ือประกอบการ เป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระอยา่งมีคณุภาพ ได้แก่ 

1. กล้าเส่ียง (Taking risk) อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตวั จึงต้องมีการ
ลงทนุในขณะท่ีถ้าเป็นลกูจ้างไม่ต้องลงทนุอะไร ซึ่งการลงทนุย่อมมีความเส่ียง เพราะไม่รู้ว่าผลลพัธ์
จะออกมาอยา่งไร ดงันัน้ ก่อนท่ีจะตกลงใจประกอบอาชีพใด จงึต้องพิจารณา วิเคราะห์ และไตร่ตรอง
อยา่งดีเสียก่อน 

2. มีความคดิสร้างสรรค์ (Taking initiative) การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกบั
รูปแบบใดๆ เน่ืองจากผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเป็นนายของตนเอง ดงันัน้  ในการปรับปรุงสินค้าหรือ
บริการสามารถท าได้อยา่งมีอิสระ เพ่ือให้ได้มาซึง่ก าไรในการด าเนินธุรกิจ 

3. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self - Confidence) ธุรกิจแตล่ะประเภทต้องการการ
ตดัสินใจท่ีแตกตา่งกนั ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  ในภาวะการณ์ท่ี
ตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจบางประเภทสามารถสวนกระแสเศรษฐกิจโดยรวมได้ 
ดงันัน้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้องมีความมัน่ใจ เพ่ือจะได้พาธุรกิจของตนให้ผ่านพ้นอปุสรรคตา่งๆ 
ได้ ดงันัน้ ถ้าไตร่ตรองดีแล้ววา่จะท าอะไร เม่ือไร เวลาใดจงท าทนัที 

4. อดทน ไม่ท้อถอย (Persistence and dealing with failure) การประกอบอาชีพ
ทกุอย่างย่อมมีทัง้ก าไรและขาดทนุ โดยเฉพาะเม่ือเร่ิมประกอบการใหม่ ๆ จะต้องประสบปัญหาและ
อปุสรรคบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพจึงต้องพร้อมท่ีจะรับข้อผิดพลาดและน ามา
แก้ไขด้วยความอดทน ไมท้่อแท้ ท้อถอย 

5. มีวินยัในตนเอง (Having discipline) การประสบความส าเร็จในอาชีพซึ่งเรา
เป็นเจ้าของกิจการเอง จ าเป็นจะต้องมีวินยั มีกฎระเบียบการท างานต้องสม ่าเสมอ ถ้าขาดวินยัการ
ประกอบอาชีพก็อาจไม่ประสบผลส าเร็จการเป็นผู้ มีวินยันบัเป็นสิ่งส าคญัส าหรับผู้ประกอบอาชีพทุก
ประเภท เพราะวินยัจะเป็นสิ่งท่ีคอยก าหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบตัิงานตามแผนงานท่ีได้วางไว้  ถ้า
ผู้ประกอบการขาดวินยั ธุรกิจยอ่มจะต้องประสบกบัการขาดทนุ และล้มเหลวไปในท่ีสดุ 

6. มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ (Good attitude) ไม่ว่างานนัน้จะเป็นงานท่ีมีเกียรติ
หรือไม ่ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องรักในงานท่ีท า และให้เกียรตกิบังานนัน้ๆ เสมอ 
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7. มีความรอบรู้ (Seeking information) การประกอบอาชีพอิสระจะต้องรับรู้
ข่าวสารอยู่เสมอ เพ่ือปรับตวัให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งเปล่ียนแปลงไปเร็วมาก  ประโยชน์
ของการรับรู้ข่าวสารจะท าให้สามารถปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา  ผลท่ีได้ก็คือ
ก าไร 

8. มีมนษุย์สมัพนัธ์ (Good human relationship) การประกอบอาชีพอิสระ จะต้อง
เป็นผู้ มีมนษุสมัพนัธ์อนัดี เพ่ือผลประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า บคุคลรอบข้าง หรือคู่
แขง่ขนัก็ตาม เพราะการมีมนษุยสมัพนัธ์อนัดี จะท าให้มีความคล่องตวัในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 

9. มีความซ่ือสตัย์ (Honesty with customer) ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมี
ความซ่ือสตัย์และจริงใจตอ่ลกูค้า การบริการลกูค้าให้เกิดความประทบัใจในการขายสินค้าหรือบริการ
และกลบัมาใช้บริการอีกเป็นหวัใจสงูสดุ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ธุรกิจและตอ่ตวัเองในท่ีสดุ 

10. มีความรู้พืน้ฐานในการเร่ิมท าธุรกิจ การท่ีจะท าอะไรสกัอย่างหนึ่งเราควรได้รู้จกั
สิ่งท่ีจะท าอย่างน้อยให้รู้ว่าท าจากอะไร ซือ้วตัถดุิบจากไหนตลาดอยู่แหล่งใด และหากต้องการทราบ
ข้อมลูเพิ่มเตมิจะหาได้จากท่ีไหน 

11. มีการพฒันาตนเอง ให้มีคณุลกัษณะเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพอิสระ เม่ือ
มีความรู้พืน้ฐานในการประกอบอาชีพแล้ว ก็ควรได้มีการศกึษาอบรมเพ่ือพฒันารูปแบบของสินค้า
หรือบริการ อีกทัง้ยงัต้องพฒันาตนเองให้มีคณุลกัษณะเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพนัน้ๆ เช่น หาก
เป็นชา่งเสริมสวยก็ต้องพฒันาตนเองให้ดสูวยงาม เม่ือลกูค้าเห็นได้ดนู่าเช่ือถือหรือหากเลือกท่ีจะขาย
อาหาร ผู้ขายก็ควรแตง่ตวัให้ดสูะอาด ไมส่บูบหุร่ีขณะท าอาหาร เป็นต้น 

สิ่งท่ีส าคญัท่ีเช่ือถือได้ว่าการประกอบอาชีพอิสระจะประสบผลส าเร็จควรมีความสามารถด้าน
เทคนิค ความคดิริเร่ิม บคุลิกภาพ ความเฉลียวฉลาดลกัษณะเป็นผู้น า ความกล้าหาญความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสามารถในการติดตอ่ส่ือสาร สร้างสรรค์ ความซ่ือสตัย์ และมีความมัน่คง
ทางอารมณ์ 

 
ปัจจัยหลักที่ส าคัญก่อนเร่ิมการประกอบอาชีพอิสระ  

ปัจจยัแรก คือ ทนุ  
ทุน คือสิ่งท่ีจะเป็นปัจจัยพืน้ท่ีของการประกอบอาชีพ  โดยจะต้องวางแผนแนว

ทางการด าเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ ทราบว่าจะต้องใช้เงินทนุประมาณเท่าไร แล้วพิจารณาว่า มี
เงินทุนเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจากท่ีใด อาจได้จากการรวมหุ้นลงทุนกันในหมู่
ญาตพ่ีิน้อง และเพ่ือนฝงู หรือการกู้ ยืมจากหน่วยราชการ หรือสถาบนั การเงินตา่ง ๆ อย่างไรก็ตามใน
ระยะแรกไมค่วรลงทนุมากเกินไปเน่ืองจาก ยงัไมท่ราบความต้องการของตลาดท่ีแท้จริง  
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ปัจจยัท่ีสอง คือ ความรู้  
ความรู้ หมายถึง ความรู้ในงานอาชีพท่ีจะมาประกอบอาชีพหากไม่ต้องศึกษาและ

ฝึกฝนขวนขวายหาความรู้ โดยการเรียนจากสถาบนั ท่ีให้ความรู้ด้านอาชีพ  ซึ่งมีทัง้ของรัฐบาล และ
เอกชน หรือสมคัร เรียนกบัชมรมตา่ง ๆ หรือท างานเป็นลูกจ้างคนอ่ืน หรือทดลอง ปฏิบตัิด้วย ตนเอง 
เพ่ือให้มีความรู้ เกิดทกัษะ ความช านาญ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนัน้ ๆ 

ปัจจยัท่ีสาม คือ การจดัการ  
การจัดการ เป็นความสามารถในการบริหารงานของแต่ละบุคคลในการ  จัดการ

เก่ียวกบัอาชีพของตนเอง เป็นสถานท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผน การท างานในเร่ืองคน เงิน เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และ กระบวนการท างานตา่ง ๆ  

ปัจจยัท่ีส่ี คือ การตลาด  
การตลาด เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหนึ่ง เพราะ หากสินค้าและบริการ  ท่ีผลิตขึน้

ไม่เป็นท่ีติดหู ติดตาของผู้บริโภค ก็ถือว่ากระบวนการ  ทัง้ระบบไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากไม่
สามารถแปรสินค้า และบริการเหล่านัน้ให้เป็นตวัเงินได้ ดงันัน้การวางแผนการตลาด ซึ่งใน  ปัจจบุนัมี
การแข่งขนัสูง จึงควรได้รับการสนใจในการพฒันา เทคนิคด้านตา่ง ๆ  ให้ทนัสมยั เพ่ือให้เป็นท่ีสนใจ
ของกลุม่เป้าหมาย 

 
อุปสรรคในการประกอบอาชีพอิสระพอ จ าแนก 2 ลักษณะ ได้แก่ 

อุปสรรคภายใน ได้แก่ ตวับคุคลเอง เช่น ขาดความรู้ท่ีจะประกอบอาชีพเรียกว่า ท า
มาหากินไมเ่ป็น ขาดการกระตือรือร้นท่ีจะประกอบอาชีพด้วยตวัเอง ซึ่งคณุสมบตัิเฉพาะของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระท่ีจะประสบความส าเร็จจ าเป็นจะต้อง มีคณุลกัษณะดงันี ้ 

1. ต้องเป็นคนท่ีสามารถทนท างานหนกัได้เกินกว่าบคุคลปกติ  
2. เป็นผู้ ท่ีมีความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ 
3. มีความเช่ือมัน่ในตวัเองและมีความมุง่มัน่ท่ีจะท าอะไรให้ได้ 
4. ในการประกอบกิจการใดๆ มกัจะตัง้เป้าหมายสงู (แตส่ามารถปฏิบตัไิด้) 
5. ไมเ่บื่อง่าย ไมช่อบทิง้อะไรกลางคนัเม่ือพบอปุสรรค 
6. เห็นคณุคา่ของเงิน 
7. มีพลงัในการแก้ปัญหาอยา่งไมเ่ส่ือมคลาย 
8. ควรเส่ียงอยา่งมีเหตผุล 
9. รู้จกัใช้ความผิดแตห่นหลงัเป็นบทเรียน 
10. รู้จกัใช้ค าวิพากษ์วิจารณ์ของคนอ่ืนให้เป็นประโยชน์ 
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11. มีความคดิริเร่ิมและกล้าท่ีจะรับผิดชอบตอ่ความคดิริเร่ิมนัน้ 
12. รู้จกัใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้มีประโยชน์ให้มากท่ีสดุ 
13. ในการท างานต้องตัง้เกณฑ์สงูสดุเข้าไว้และต้องท าให้ได้เสมอ 

 
  อุปสรรคภายนอก ได้แก่ องค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมอ านวยความสะดวก พืน้ฐาน
ของผู้อยากประกอบอาชีพอิสระได้แก่ ปัจจยัพืน้ฐานของการประกอบการ คือ เงินทนุ  การตลาด แหล่ง
วตัถดุบิ การแขง่ขนั  
 ดงันัน้จะเห็นว่า การประกอบอาชีพอิสระเป็นเร่ืองไม่ง่าย และมีอุปสรรคมากมาย แต่อาชีพ
อิสระก็เป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชากรอย่างมาก ตวัอย่างแผนภาพจ าลอง
การศกึษา การประกอบอาชีพอิสระ หนทางแก้ไขปัญหาของการวา่งงาน ดงัภาพประกอบ 3 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แผนภาพของจ าลองการศกึษา การประกอบอาชีพอิสระ หนทางแก้ปัญหาวา่งงาน 

กองก าลังแรงงาน 
แรงงานไมมี่ฝีมือ : แรงงานมีฝีมือ 

มีงานท า 
- ลกูจ้างในตลาดแรงงาน 
- ผู้ประกอบการอิสระ 

ไม่มีงานท า 
- วา่งงาน, รองาน 
- ศกึษาตอ่ ไมม่งีานท า 

ความส าเร็จของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 

การจดัการ
ศกึษาแนวใหม ่

ปัจจัยภายใน 
- ทศันคตแิละ

ประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการ 

-  

ปัจจัยภายนอก 
- วตัถดุิบ 
- เงินทนุ 
- ราคา 
- ตลาด 
- การแข่งขนั 
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4.  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
 ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนัน้จะต้องมีความสัมพันธ์ในด้านหลักการของการฝึกอบรม  
โดยได้มีการรวบรวมและสรุปความรู้และความสมัพนัธ์กันในด้านของหลกัการจากผู้ รู้  นกัการศึกษา 
และนกัวิชาการ โดยมีหวัข้อทีเป็นรายละเอียดดงันี ้
 ธ ารง  บัวศรี (2531:6) หลักสูตร หมายถึง แผนท่ีจ าท าขึน้เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมาย เนือ้หา 
กิจกรรมและประมวลประสบการณ์แตล่ะโปรแกรมการศกึษา เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้มีพฒันาการในด้านตา่ง ๆ 
ตามจดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ 
 เครือวลัย์  ลิ่มอภิชาต (2531:2) ได้ให้ความหมายว่า การฝึกอบรมและการพฒันาคือกิจกรรม
การเรียนรู้เฉพาะอยา่งของบคุคลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะหรือความช านาญ
และทศันะคตอินัเหมาะสม เพ่ือมาตรฐานการปฏิบตังิานให้อยู่ในระดบัสงูขึน้และท าให้บคุลากรมีความ
เจริญก้าวหน้าในงาน 

คาร์เตอร์ วี.กู๊ด (Good.1973: 157) ได้ให้ความหมายของหลกัสตูรไว้ 3 ด้าน คือ 
1. หลกัสตูร คือ กลุม่ของรายวิชาและประสบการณ์ท่ีโรงเรียนก าหนดให้ผู้ เรียนได้เรียน 
2. หลกัสตูร คือ โครงการศกึษาท่ีทางโรงเรียนวางไว้กว้างๆ เพ่ือจดัสอนให้เดก็แตล่ะชัน้ 
3. หลกัสตูร คือ ล าดบัของวิชาท่ีต้องเรียนเพ่ือให้ส าเร็จการศกึษา 

ทาบา (Taba.1962: 75) ได้กล่าวไว้ว่า “ การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงหลกัสตูรอนัเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึน้ ทัง้ในด้านการวางจดุมุ่งหมาย การจดัเนือ้หาวิชา การเรียนการ
สอน การวดัผลประเมินผล และอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอนัใหม่ท่ีวางไว้ การเปล่ียนแปลง
หลกัสตูรเป็นการเปล่ียนแปลงทัง้ระบบหรือเปล่ียนแปลงทัง้หมด ตัง้แตจ่ดุมุ่งหมายและวิธีการ และการ
เปล่ียนแปลงหลกัสตูรนี ้จะมีผลกระทบกระเทือนทางด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทกุฝ่าย สว่นการปรับปรุงหลกัสตูร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลกัสตูรเพียงบางส่วนโดยไม่เปล่ียนแปลง
แนวคดิพืน้ฐาน หรือรูปแบบของหลกัสตูร ” 
 กู๊ ด (Good.1973:166) ได้ให้ความเห็นว่า “การพัฒนาหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ การ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลกัสูตร การปรับปรุงหลกัสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลกัสูตรอย่างหนึ่งเพ่ือให้
เหมาะสมกบัโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จดุมุ่งหมายของการสอน วสัดอุปุกรณ์ วิธีการสอน รวมทัง้การ
ประเมินผล สว่นค าว่าเปล่ียนแปลงหลกัสตูร หมายถึงการแก้ไขหลกัสตูรให้แตกตา่งไปจากเดิม เป็นการ
สร้างโอกาสทางการเรียนขึน้ใหม”่ 
 กริช อัมโภชน์ (2545:2) ได้ให้ความเห็นว่า หัวใจของการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีองค์ประกอบ ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1. วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม ซึง่ตอบสนองตอ่ความจ าเป็นในการฝึกอบรมท่ีแท้จริง 
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2. แนวทางการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ เข้าอบรม หรือท่ีเรียกวา่ หลกัสตูร ซึง่
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม และความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

3. โครงการบริหารงานฝึกอบรม ท่ีรัดกมุและละเอียดครบถ้วน 

 เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander.1974: 43) ให้ความหมายว่า “การพฒันา
หลกัสตูร หมายถึง การจดัท าหลกัสตูรเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึน้ หรือเป็นการจดัท าหลกัสูตรใหม่โดยไม่มี
หลกัสตูรเดมิอยูก่่อน การพฒันาหลกัสตูร อาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับนกัเรียนด้วย” 
 

แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba.1962:422-425) หลกัสูตร
ประกอบด้วยส่วนตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบัความสมัพนัธ์และสอดคล้องดงัท่ี ได้เสนอว่า หลกัสตูรไม่ว่าจะ
สร้างขึน้ในลกัษณะใดก็ตามยอ่มประกอบด้วยสว่นส าคญั 4 สว่นคือ  

1. จดุมุง่หมาย (Aim Specific Objective) เป็นสว่นท่ีกลา่วถึงจดุมุง่หมายโดยทัว่ไป
และวตัถปุระสงค์เฉพาะวิชา 

2. เนือ้หาวิชา (Content) เป็นส่วนท่ีกลา่วถึงเนือ้หาท่ีจดัไว้ในหลกัสตูรเพ่ือให้ผู้ เรียนได้
ศกึษาจนมีลกัษณะตามจดุมุ่งหมาย 

3. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน (Leaning and implied) เป็นสว่นท่ีกลา่วถึง
วิธีการและกระบวนการหนึง่ท่ีท าให้ผู้ เรียนได้รับเนือ้หาวิชาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การประเมินผล (Evaluation Program) เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงวิธีการตรวจสอบว่า
ผู้ เรียนได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์เพียงใด 

ทาบา (Taba.1962:80) ได้กล่าวถึง กระบวนการพฒันาหลกัสตูรท่ีตอบสนองความต้องการ
ของผู้ เรียนตามความเช่ือท่ีว่าผู้ เรียนมีพืน้ฐานแตกต่างกนั โดยก าหนดกระบวนการพฒันาหลกัสตูร ไว้ 7 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. วินิจฉัยความต้องการ ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นตา่งๆ 
ของสงัคม และผู้ เรียน 

2. ก าหนดจดุมุ่งหมาย หลงัจากได้วินิจฉัยความต้องการของสงัคมและผู้ เรียนแล้วจะ
ก าหนดจดุมุง่หมายท่ีต้องการให้ชดัเจน 

3. คดัเลือกเนือ้หาสาระ จดุมุง่หมายท่ีก าหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนือ้หาสาระ ให้
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมาย วยัและความสามารถของผู้ เรียน โดยเนือ้หาต้องมีความเช่ือถือได้ และส าคญั
ตอ่การเรียนรู้ 

4. จดัเนือ้หาสาระ เนือ้หาสาระท่ีเลือกได้ ยงัต้องจดัโดยค านึงถึงความตอ่เน่ือง และ
ความยากง่ายของเนือ้หา วฒุิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้ เรียน 
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5. คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรูครูผู้ สอนหรือผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องจะต้องคัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาวิชา และจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

6.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจดัโดยค านึงถึงเนือ้หา
สาระและความตอ่เน่ือง 

7.  ก าหนดสิ่งท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผล ตดัสินใจวา่จะต้องประเมินอะไร เพ่ือ
ตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผล
อยา่งไร ใช้เคร่ืองมืออะไร 

 
แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ (Tyler.1949:9)  
หลกัการและเหตผุลของไทเลอร์ ได้ก าหนดปัญหาพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรและการสอน 

4 ข้อ ซึง่จะต้องตอบให้ครบเรียงล าดบัดงันี ้
1.  จดุมุ่งหมายทางการศกึษา (Education Purposes) ท่ีโรงเรียนต้องการให้ผู้ เรียน

บรรลมีุอะไรบ้าง 
2. การท่ีให้บรรลตุามจดุมุ่งหมายทางการศกึษาท่ีก าหนดนัน้จะต้องประสบการณ์ทาง

การศกึษา (Education Experiences) อะไรบ้าง 
3. ประสบการณ์ทางการศกึษาท่ีก าหนดนัน้ สามารถจดัให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
4. จะทราบได้อยา่งไรวา่ผู้ เรียนได้บรรลตุามจดุมุง่หมายทางการศกึษานัน้ๆ แล้ว 

 การก าหนดจดุมุ่งหมาย ไทเลอร์ ยงัได้กล่าวถึงจดุประสงค์ตา่ง ๆ โดยเขาเสนอว่า นกัพฒันา
หลกัสูตรควรก าหนดจุดประสงค์ทัว่ไป (General Objective) โดยศึกษาจากข้อมูล 3 แหล่ง คือ 
เนือ้หาวิชาจากผู้ เช่ียวชาญข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เรียน  และข้อมลูเก่ียวกบัสงัคม จุดประสงค์ทัว่ไปนีจ้ะเป็น
จดุประสงค์ชัว่คราว (Tentative Objective) จากนัน้จุดประสงค์ชัว่คราวจะได้รับการกลัน่กรองจาก 
ข้อมลูด้านปรัชญาการศกึษาและปรัชญาสงัคมท่ีโรงเรียนยึดถืออยู่ และด้านจิตวิทยาการเรียนซึ่งจะตดั
ทอนจุดประสงค์ท่ีไม่จ าเป็นออก และท าให้จุดประสงค์มีความชดัเจนขึน้ จุดประสงค์ท่ีได้นีจ้ะเป็น
จุดประสงค์ท่ีแท้จริงในการพัฒนาหลักสูตรจากนัน้จึงเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ทางการศึกษาส าหรับผู้ เรียน เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดขึน้ และก าหนดการ
ประเมินผลหลกัสตูรท่ีได้ 
 

แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท์ (อ้างจาก ชิโนรส ละอองวรรณ. 
2549: 10) มีความเห็นว่าการพฒันาหลกัสตูรมีความครอบคลมุถึงการร่างหลกัสตูรขึน้มาใหม่  และการ
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ปรับปรุงหลกัสตูรท่ีมีอยูแ่ล้วให้ดีขึน้ด้วย การใช้หลกัสตูรและการประเมินหลกัสตูรนัน้ เป็นกระบวนการ
อนัหนึง่ของการพฒันาหลกัสตูร โดยได้จดัล าดบัขัน้ตอนของการพฒันาหลกัสตูรไว้ ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 
2. การก าหนดจดุมุง่หมาย 
3. การคดัเลือกและจดัเนือ้หาสาระ 
4. การก าหนดมาตรการวดัและการประเมินผล 
5. การน าหลกัสตูรไปใช้ 
6. การประเมินผลการใช้หลกัสตูร 
7. การปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร 
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ดงักล่าวข้างตน้ มีสาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจ าเป็นและ
ปัญหาทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศกึษาของรัฐ ข้อมลู
ทางด้านจิตวิทยา ปรัชญาการศกึษา ความต้องการของผู้ เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลกัสตูรเดิม เพ่ือ
พิจารณาข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

2.  การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานจะต้องร่วมกัน
พิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัข้อมูลพืน้ฐาน โดยจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร
จะระบคุณุสมบตัิของผู้ ท่ีจบหลกัสตูรนัน้ๆ มุ่งพฒันาผู้ เรียนทัง้ 3 ด้าน คือ พทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะ
พิสยั โดยก าหนดทัง้จดุมุ่งหมายทัว่ไป และจดุมุ่งหมายเฉพาะ แตล่ะรายวิชา ซึ่งจะเน้นการปฏิบตัิมาก
ขึน้ โดยค านงึถึงพฒันาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลกูฝังนิสยัท่ีดีงาม เพ่ือให้เป็นพลเมืองดี 

3.  การก าหนดเนือ้หาและประสบการณ์การเรียนรู้ หลงัจากได้ก าหนดจดุมุ่งหมายของ
หลักสูตรแล้ว ก็ถึงขัน้การเลือกสาระความรู้ต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ เพ่ือความสมบรูณ์ให้ได้วิชาความรู้ท่ีถกูต้องเหมาะสม กระบวนการขัน้นี  ้ จึง
ครอบคลมุถึงการคดัเลือกเนือ้หาวิชาแล้วพิจารณาจดัล าดบัเนือ้หาเหล่านัน้ว่า  เนือ้หาสาระใดควรเป็น
พืน้ฐานของเนือ้หาใดบ้าง ควรให้เรียนอะไรก่อนอะไรหลงั แล้วแก้ไขเนือ้หาท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทัง้แง่สาระ
และการจดัล าดบัท่ีเหมาะสม ตามหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ 

4.  การน าหลกัสตูรไปใช้ เป็นขัน้ของการแปลงหลกัสตูรไปสู่การสอน ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีมี
ความส าคญั และเก่ียวข้องกับครูผู้สอน หลกัสตูรจะประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพนัน้ขึน้อยู่กับ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจะต้องศกึษาท าความเข้าใจ และมีความช านาญในการใช้หลกัสตูรซึ่ง
ครอบคลมุถึงการเตรียมการสอน การจดัการเรียนการสอน การจดัสภาพแวดล้อมตา่งๆ ภายในโรงเรียน
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เพ่ือเสริมหลกัสตูร การนิเทศการศกึษา และการบริหารการบริการหลกัสตูร ฯลฯ นอกจากนี ้ในขัน้นีย้งั
ครอบคลมุถึงการน าหลกัสตูรไปทดลองใช้ก่อนน าไปเผยแพร่ด้วย 

5.  การประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินสัมฤทธ์ิผลของหลักสูตรว่าเม่ือได้น า
หลกัสตูรไปใช้แล้วนัน้ ผู้ ท่ีจบหลกัสตูรนัน้ๆ ไปแล้ว มีคณุสมบตัิ มีความรู้ความสามารถตามท่ีหลกัสตูร
ก าหนดไว้หรือไม ่นอกจากนี ้การประเมินหลกัสตูรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่การปรับปรุงหลกัสตูรให้
มีคุณค่าสูงขึน้ อันเป็นผลในการน าหลกัสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้  การประเมิน
หลกัสูตรควรท าให้ครอบคลุมระบบหลกัสูตรทัง้หมด และควรจะประเมินให้ต่อเน่ืองกัน ดงันัน้ การ
ประเมินหลกัสตูร จงึประกอบด้วยการประเมินสิ่งตอ่ไปนี ้คือ 
 5.1  การประเมินเอกสาร หลกัสตูร เป็นการตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูร ว่ามี
ความเหมาะสมดีและถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใดหากมีสิ่งใดบกพ ร่องก็จะได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะได้น าไปประกาศใช้ในโอกาสตอ่ไป 
 5.2  การประเมินการใช้หลกัสตูร เป็นการตรวจสอบว่าหลกัสตูร สามารถน าไปใช้
ได้ดีในสถานการณ์จริงเพียงใดมีส่วนไหนท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การใช้หลกัสตูรโดยมากหากพบข้อบกพร่อง
ในระหว่างการใช้หลักสูตรก็มักได้ รับการแก้ไขโดยทันที เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.3  การประเมินสมัฤทธิผลของหลักสูตร โดยทัว่ไปจะด าเนินการหลงัจากได้มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว การประเมินหลักสูตร ในลักษณะนีม้ักจะท าการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศกึษาวา่สามารถประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด 
 5.4  การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลกัสูตรในลกัษณะท่ีมีความ
สมบูรณ์ และสลับซับซ้อนมาก กล่าวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบอ่ืน ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรด้วย เช่น ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ความสมัพนัธ์ของระบบ
หลกัสตูร กบัระบบบริหาร โรงเรียน ระบบการจดัการเรียนการสอน และระบบการวดัและประเมินผล
การเรียนการสอน เป็นต้น 

6.  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสตูร เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้หลงัจากได้ผ่านกระบวนการ
ประเมินผลหลกัสูตรแล้ว ซึ่งเม่ือมีการใช้หลกัสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปล่ียนแปลงทางสภาวะ
แวดล้อมและสงัคม จนท าให้หลกัสตูรขาดความเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กบัสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 
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หลักสูตรการฝึกอบรม 
หลกัสตูรฝึกอบรมได้มีนกัวิชาการและนกัการศกึษาให้หลกัเกณฑ์ทรรศนะไว้ ดงันี ้
ร าไพพรรณ  อภิชาติพงศ์ชยั. (2545: 33) ได้ให้ทรรศนะว่า การจดัหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นการ

ด าเนินการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียนตามความคาดหวังโดยก าหนดขอบข่ายล าดับขัน้ตอนของ
ประสบการณ์ตลอดจนเนือ้หาและวิธีการท่ีให้ผู้ เรียนได้ท าหรือมีประสบการณ์โดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม จะจดัเนือ้หาสาระตามแบบรูปแบบการเรียนการสอนได้ 3 สว่น ดงันี ้

1. เนือ้หาสาระท่ีผู้ ท่ีเข้ารับการอบรมต้องรู้เป็นพืน้ฐาน 30% 
2. เนือ้หาสาระท่ีพฒันาสมรรถภาพความรู้ความสามารถและทกัษะในการท างานท่ี

ปฏิบตัิอยู่ 60% 
  3.  เนือ้หาสาระท่ีเสริมการปฏิบตังิานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 10% 

พฒันา สขุประเสริฐ. (2540: 35) ได้สรุปว่าหลกัสตูรฝึกอบรมหมายถึงความรู้ และประสบการณ์ 
การเรียนรู้ท่ีจดัให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้บรรลถุึงวตัถปุระสงค์ตามท่ีต้องการของโครงการส่วน
ท่ีส าคญัของหลกัสตูรท่ีจะต้องพิจารณาได้แก่วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมเนือ้หาสาระท่ีจัดและควร
ระบเุป็นรายหวัข้อและระบกิุจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งรวมถึงการใช้ส่ือการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 
  

ความหมายของการฝึกอบรม 
สมชาติ กิจยรรยง (2545: 15) ได้ให้ความเห็นว่า การฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการท่ีจะท าให้

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
จนกระทัง่ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถปุระสงค์ของ
การฝึกอบรม อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กมัปนาท อว่มกลุ (2548:12) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ ในการ
พฒันาบคุคลเพื่อท่ีจะท าให้บคุคลท่ีผา่นการฝึกอบรม มีความสามารถสงูขึน้ 

บีช (Beach.1975: อ้างมาจาก มาโนช โกมลวนิช.2541: 51) ได้ให้ความหมาย การฝึกอบรมว่า 
เป็นกระบวนการท่ีจดัท าขึน้ เพ่ือให้บคุคลได้เรียนรู้และมีความช านาญ โดยมีวตัถปุระสงค์อย่างใดอย่าง
หนึง่ เพ่ือให้บคุคลรู้เร่ืองนัน้โดยเฉพาะ 
 กิตต ิ พชัรวิชญ์. (2544 :  445)  ได้สรุปไว้ว่า  การฝึกอบรม หมายถึง 
   1.  กระบวนการจดักิจกรรมท่ีตรงกบัความเป็นจริงของปัญหา 
   2.  จดัเพ่ือพฒันาความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะและเปล่ียนเจตคตขิองบคุลากร 
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   3.  น าประสบการณ์ทัง้หมดท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานท่ีท าอยูใ่ห้
บรรลคุวามส าเร็จตามความต้องการขององค์การ 

ดงันัน้ การฝึกอบรม จึงหมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ทกัษะ และความช านาญในการปฏิบตัิงาน หลงัจากผ่านการฝึกอบรม ตามวตัถปุระสงค์เร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ 

 
ความส าคัญและประโยชน์ของการฝึกอบรม 

 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ (2540 : 163) กล่าวถึงความส าคญัของการฝึกอบรมไว้ว่า การฝึก
อบจะท าให้ผู้ปฏิบตังิานใหมแ่ละผู้ มีประสบการมาแล้วท างานได้ดีขึน้ทัง้ทางคณุภาพและปริมาณเพราะรู้
วิธีท างานท่ีถูกต้อง รู้จกัใช้เคร่ืองมือช่วยในการท างาน สามารถปรับตวัเข้ากับสภาพการท างานได้ดี ช่วย
ลดปัญหาในการปฏิบตัิงานท าให้มีขวญัก าลงัใจของคนท างานดีขึน้ มีการควบคมุการกระท าโดยผู้ปฏิบตัิ
เอง ลดอบุตัเิหต ุลดความสิน้เปลืองและเป็นการเสริมสร้างความมัน่คงขององค์การ 

ทองฟู ชินโชติ (2531: 19) ได้กล่าวถึง ความส าคญัและประโยชน์ของการฝึกอบรมว่า การ
ฝึกอบรมเป็นการพฒันาบคุคล เพิ่มทกัษะ ความรู้ ความถนดั ทศันคติและความเข้าใจ พฒันานิสยัการ
ท างานให้ถกูต้อง เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการท างานและความส าเร็จในการท างาน 
 กิตต ิพชัรวิชญ์ (2544 : 447- 448)  ได้กลา่วถึงความส าคญัการฝึกอบรมไว้ ดงันี ้
   1.  สร้างความประทบัใจให้พนกังานท่ีเร่ิมท างาน 
   2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้สงูขึน้ 
   3.  เตรียมขยายงานขององค์การ 
   4.  พฒันาพนกังานขององค์การให้ทนักบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
   5.  สร้างขวญัและก าลงัใจให้พนกังานขององค์การให้เกิดความมัน่คงการท างาน 
   6.  เพิ่มพนูวิทยาการท่ีเป็นประโยชน์กบัการพฒันาคณุภาพชีวิตพนกังานองค์การ 
   7.  ลดงบประมาณคา่วสัดสุญูเปลา่ 
   8.  สร้างความสามคัคีในหมู่พนกังาน 
   9.  เป็นวิธีการแหง่ประชาธิปไตย 
   10.  เป็นการสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิตของบคุคล 

กมัปนาท อว่มกลุ (2548: 15) ได้สรุปว่า ความส าคญัและประโยชน์ของการฝึกอบรม เป็นผลท่ี
ส่งให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีจะท าให้บุคคลมีความสามารถสงูขึน้และได้รับผลประโยชน์ในด้านการ
ปฏิบตังิานและความคดิท่ีดีตอ่การปฏิบตังิาน 
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 ดงันัน้ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในอนัท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ความช านาญ ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อนัจะเป็นผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม จึงหมายถึง การก าหนดว่าจะท าให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ และทศันคติ ในเร่ืองอะไรบ้าง โดยเทคนิค และวิธีการอย่างใด 
และจะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดจึงจะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม ตามวตัถปุระสงค์ 
 

ขัน้ตอนในการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม  
 การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมอย่างถกูต้องตามหลกัการฝึกอบรม ส าหรับการพฒันากลุ่มบคุลากร 
ในต าแหน่งใด ต าแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือส าหรับบุคลากรซึ่งจะต้องปฏิบตัิงานใดงานหนึ่ง
เหมือน ๆ กัน ถึงแม้ว่าบุคลากรนัน้ จะต้อง อยู่ในต่าง ๆ หน่วยงานกันก็ตาม ควรจะต้องปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนดงันี ้ 
  ขัน้ท่ี 1 ทบทวนความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
  แม้ว่าจะได้มีการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมมาแล้วก็ตาม  ก่อนจะสร้าง
หลกัสตูรฝึกอบรม จ าเป็นต้องมีการทบทวนปัญหาท่ีได้ก าหนดไว้วา่เป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้
ว่า มีปัญหาอะไรบ้าง และเก่ียวข้องกับบุคลากร ในต าแหน่งงานใด ระดับใดบ้างมีจ านวนเท่าใด  
เหมาะสมส าหรับการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก หรือมีจ านวนมาก เพียงพอ  ท่ีจะจัดการ
ฝึกอบรมในองค์การหรือหน่วยงานให้โดยเฉพาะ (ดงัท่ีเรียกกันว่า In-house training) เม่ือคิดว่ามี
บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง จ าเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรม ซึง่เห็นวา่ควรจะจดัขึน้ในจ านวนท่ีเหมาะสมแล้ว จึง
เตรียมการในขัน้ตอนตอ่ไป 
  ขัน้ท่ี 2 ระบุ "ภารกิจ" ที่เป็นปัญหาหรือต้องการพัฒนา 
  การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกันกับความจ าเป็นในการฝึกอบรมของ
บคุลากรซึ่งด ารงต าแหน่งหนึ่ง ต าแหน่งใด เช่น ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต์ หรือต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
บนัทกึข้อมลูโดยเฉพาะ ผู้สร้างหลกัสตูรจ าเป็นจะต้องเข้าใจ ถึงความแตกตา่งในความหมายของค าว่า 
งาน หน้าท่ี และ ภารกิจ เสียก่อน 

              "งาน" (Job) หมายถึง หนว่ยการปฏิบตังิานท่ีบคุลากรในต าแหนง่หนึง่ต าแหนง่ใดคือ
ครอบอยูใ่นสายการปฏิบตังิาน เป็นสิ่งก าหนดไว้อยา่งเป็นทางการและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปใน
องค์การ งานแตล่ะต าแหนง่ จะประกอบไปด้วย"หน้าท่ี" ตัง้แต ่1 หน้าท่ีขึน้ไป 

  หน้าท่ี" (Duty) หมายถึง สิ่งท่ีผู้ ครอบครองงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบตัิ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดผลงานซึ่งตรงกบั ต าแหน่งงาน ของตน ทัง้นี  ้ ในหน้าท่ีแตล่ะหน้าท่ีจะประกอบ
ไปด้วย "ภารกิจ" หลาย ๆ ภารกิจด้วยกนั 
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  ส่วน "ภารกิจ" (Task) หมายถึง หน่วยการปฏิบตัิท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีจะก่อให้เกิดผลงาน 
และเป็นสว่นของการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้อง โดยตรงกบัใช้วิธีการ เทคนิค หรือระเบียบตา่ง ๆ ดงันัน้ การ
ปฏิบตัิตามภารกิจนัน้จึงจะต้องใช้ความรู้ ความช านาญ และความสามารถด้วย โดยการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจนัน้ จะประกอบไปด้วย รายละเอียดในการปฏิบตัิงาน ตัง้แต่หนึ่งอย่างขึน้ไป ดงัแผนภูมิ
ตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง งาน หน้าท่ี ภารกิจ และรายละเอียดในการปฏิบตัิ 
 

 ประเดน็ส าคญัในการสร้างหลกัสตูร คือ เราพยายามท่ีจะฝึกอบรมในระดบัของภารกิจ (Task) 
เน่ืองจากเป็นหน่วยของงาน ในระดบัท่ีไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป กล่าวคือ หากฝึกอบรมในระดบัของ
งานหรือหน้าท่ีก็มกัจะกว้างจนเกินไป แตถ้่าฝึกอบรมในระดบั  รายละเอียดของงานก็จะแคบจนเกินไป 
ดงัตวัอยา่งความสมัพนัธ์ ของงาน หน้าท่ี และภารกิจ ดงัตาราง 2  
 
 
 
 
 
 

งาน 

หน้าที่ หน้าที่ หน้าที่ หน้าที่ 

ภารกิจ  
1ก 

ภารกิจ  
1ข 

ภารกิจ  
2ก 

ภารกิจ  
2ข 

ภารกิจ  
3ก 

ภารกิจ  
3ข 

ภารกิจ  
4ก 

ภารกิจ  
4ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการปฏิบัตใินแต่ละภารกิจ 
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ตาราง 2 ตวัอย่างความสมัพนัธ์ ของงาน หน้าท่ี และภารกิจ 
 

งาน : หัวหน้างานฝึกอบรม 

หน้าที่ 01 การวางแผน  

 ภารกิจ 0101 รวบรวมนโยบายด้านการฝึกอบรม 
ภารกิจ 0102 เสนอแผนการจดัโครงการฝึกอบรมประจ าปี 
ภารกิจ 0103 ก าหนดค าขอตัง้งบประมาณ 
ภารกิจ 0104 วางแผนการใช้งบประมาณ 
ภารกิจ 0105 วางแผนการจดัโครงการฝึกอบรมแตล่ะโครงการ 

หน้าที่ 02 การบุคคล   

 

ภารกิจ 0201  มอบหมายงาน 
ภารกิจ 0202 ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ภารกิจ 0203  ติดตามผลการปฏิบตังิาน 
ภารกิจ 0204 ดแูลและสง่เสริมให้มีการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 

หน้าที่ 04 การควบคุมงาน   

 

ภารกิจ 0401 ก าหนดแนวทาง/มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
ภารกิจ 0402 ตรวจร่างหนงัสอื เอกสารการด าเนินงาน 
ภารกิจ 0403 เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา 
ภารกิจ 0404 ประเมินผลงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

หน้าที่ 05  การประสานงาน   

  
ภารกิจ 0501 ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีร่วมรับผิดชอบจดัโครงการฝึกอบรม 
ภารกิจ 0502 ประสานงานกบัหนว่ยงานอื่น ๆ ใน มธ. เพื่อขอความร่วมมือ 
ภารกิจ 0503 ประสานงานกบัวิทยากรฝึกอบรม 

 
  เม่ือวิเคราะห์ทราบถึงภารกิจต่าง ๆ ของต าแหน่งงานท่ีมีความจ าเป็นในการฝึกอบรม
แล้ว จะต้องหาข้อมลู หรือวิเคราะห์ ให้ได้ว่า ภารกิจใดท่ีเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหรือสิ่งท่ีมุ่งหวงั จนท า
ให้เกิดปัญหาขึน้ จะได้ก าหนดหลกัสตูร เพ่ือท าการฝึกอบรม ให้บคุคลในต าแหน่งงานนัน้สามารถปฏิบตัิ
ภารกิจได้ถกูต้องตรงกบัมาตรฐาน ซึง่จะเป็นการแก้ปัญหา อนัเป็นความจ าเป็น ในการฝึกอบรมตอ่ไป 
  ขัน้ท่ี 3 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
  ก่อนท่ีจะสามารถก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมได้ เราจ าเป็นต้องก าหนดวตัถปุระสงค์ใน
การฝึกอบรมเสียก่อน ทัง้นี ้เน่ืองมาจากวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมมีความส าคญั คือ 
  1. วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมจะช่วยให้สามารถประสานทรัพยากรในการฝึกอบรม 
(ได้แก่ ก าลงัคน เงิน วสัด ุและอปุกรณ์) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและด าเนินไปในแนวทางเดียวกนั               
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  2. วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมจะช่วยท าให้วิทยากร และเจ้าหน้าท่ีผู้บริหารโครงการ 
ฝึกอบรมจะมีความเข้าใจตรงกนัและปฏิบตังิานอยา่งสอดคล้องกนั ตลอดจน ผู้ เข้ารับการอบรมมีความ
เข้าใจการปฏิบตังิานของวิทยากรและเจ้าหน้าท่ี 

  3. วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมจะช่วยท าให้สามารถก าหนดหวัข้อวิชา  และเนือ้หา 
สาระในการฝึกอบรมได้อยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้เพราะวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมจะช่วยชีช้ดัว่าต้องการ
จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เข้าอบรมไปในลกัษณะใด รวมทัง้ช่วยให้สามารถเลือกเทคนิคหรือ
วิธีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม และชว่ยในการก าหนดระยะเวลาของหลกัสตูรและระยะเวลาของหวัข้อวิชา
ในการฝึกอบรมอีกด้วย          

 4. เราสามารถใช้วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมใช้เป็นมาตรฐาน ในการประเมินผลและติดตาม
ผลโครงการฝึกอบรม ประเมินผลการให้การฝึกอบรมของวิทยากร ตลอดจนการประเมินสมัฤทธ์ิผลของ
การอบรม   
          

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 อ านวย  เตชไชยศรี (2542 : 12-18) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมไว้ว่า การ
ฝึกอบรมต้องมุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรู้จกัแก้ปัญหาได้จริง มีความทนัสมยัตอ่การเปล่ียนแปลง
ของสงัคมโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนือ้หา เจตคติ ทกัษะ แต่โดยวตัถุประสงค์ทัว่ไปในการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่มกัจะเน้นการสนบัสนนุทางด้านความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีต้องการเพ่ือส่งเสริมทกัษะ ส่วน
การเปล่ียนแปลงเจตคติ คา่นิยม ความเช่ือ เป็นพฤติกรรมภายในท่ีเป็นผลพลอยได้ เพราะเป็นเร่ืองท่ี
ฝึกอบรมได้ยากมากกวา่การฝึกอบรมทางด้านความรู้และทกัษะ 

ดงันัน้ วตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม หมายถึง "สิ่งท่ีก าหนดว่าในโครงการฝึกอบรมนัน้จะต้อง
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เข้ารับ การฝึกอบรมให้เป็นไปในลกัษณะใดและระดบัใด จึงจะสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมได้" 
 ขัน้ตอนในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม     
            ขัน้ตอนในการก าหนดวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมไว้ พอสรุปได้ดงันี ้      
                       ขัน้ท่ี 1 : ทบทวนปัญหาท่ีเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
 ขัน้ท่ี 2 : ระบบุคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม    
 ขัน้ท่ี 3 : ระบภุารกิจและพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา                       
 ขัน้ท่ี 4 : ระบถุึงวตัถปุระสงค์ขัน้สงูสุด หรือพฤติกรรมตามอดุมคติซึ่งต้องการให้เกิด
ขึน้กบับคุคลหรือกลุ่มบคุคลในขัน้ท่ี 2 (ตวัอย่าง เช่น จากการพิจารณาในขัน้ท่ี 1 จนถึงขัน้ท่ี 3 พบว่า
เจ้าหน้าท่ีของงานฝึกอบรมไม่สามารถปฏิบตัิภารกิจ ในการกล่าวแนะน า หลกัสตูร  หวัข้อวิชา วิทยากร 



 53 

รวมทัง้กลา่วขอบคณุวิทยากร ฯลฯ ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้วตัถปุระสงค์ 
ตามอดุมคติ ในขัน้ท่ี 4 จึงได้แก่ การท่ีเราต้องการให้เจ้าหน้าท่ีของงานฝึกอบรมสามารถ  กล่าวแนะน า
และขอบคณุ วิทยากรในได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นต้น)      
  ขัน้ท่ี 5 : ระบถุึงสิ่งสนบัสนนุท่ีจะท าให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ขัน้สงูสดุตามขัน้ท่ี 4 
กลา่วคือ เป็นการพิจารณา ถึงสภาพ แวดล้อม หรือองค์ประกอบอ่ืนท่ีจะสนบัสนนุให้การฝึกอบรมบรรลุ
วตัถุประสงค์ได้ เช่น วิทยากรท่ีมีความสามารถ ภูมิหลงัท่ีดีของ ผู้ ท่ีจะเข้าอบรม หรือ  นโยบายท่ี
สนบัสนนุการจดัฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาดงักลา่ว                         
  ขัน้ท่ี  6 : ระบถุึงสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินงานฝึกอบรมให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามอดุมคติใน ขัน้ท่ี 4 กล่าวคือ เป็นการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ เช่นเดียวกนัในขัน้ท่ี 5 ว่ามี
อะไรบ้างท่ีเป็นอปุสรรคหรือขดัขวางตอ่การด าเนินการฝึกอบรม ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามอดุมคติ เช่น 
มีงบประมาณจ ากดั ระยะเวลาอบรมมีจ ากดั เป็นต้น                         
  ขัน้ท่ี 7 : ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมท่ีเป็นไปได้ ขึน้ หลงัจากท่ีได้พิจารณาถึง
วตัถุประสงค์ตามอดุมคติ ประกอบกับสิ่งสนบัสนนุตามขัน้ท่ี 5 และสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคตามข้อ 6 แล้ว 
อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีวตัถปุระสงค์ตามอดุมคติอาจจะ เป็นวตัถปุระสงค์ท่ีเป็นไปได้ก็ได้ ถ้าหากว่า
มีสิ่งสนบัสนนุทกุอยา่ง และไมมี่สิ่งท่ีเป็นอปุสรรคตอ่วตัถปุระสงค์ตามอดุมคตเิลย                     
  ขัน้ท่ี 8 : ก าหนดวตัถปุระสงค์ประกอบ ซึ่งหมายถึง วตัถปุระสงค์ท่ีเรามิได้คาดหวงัมา
ก่อน แตค่าดว่าจะเป็นผลพลอยได้ จากการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมจะช่วยให้ผู้ เข้าอบรมซึ่งมาจาก
ตา่งหนว่ยงานกนัเกิดความรู้จกัคุ้นเคยกนั และชว่ยให้เกิดการ ประสานงานในอนาคต เป็นต้น  
  วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมท่ีเป็นไปได้ตามขัน้ท่ี 7 และวตัถปุระสงค์ประกอบตามขัน้
ท่ี 8 จะเป็นวตัถปุระสงค์ของโครงการ ฝึกอบรม ซึ่งอาจจะได้หลายข้อ และในการเขียนวตัถปุระสงค์นัน้
เรามกัจะเอาวตัถปุระสงค์ประเภทท่ีเป็นไปได้เขียนไว้ในล าดบัแรก และวตัถปุระสงค์ประกอบเขียนไว้ใน
ล าดบัสดุท้าย 

 ลักษณะวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมที่ดีมีดังนี ้:-                       
 1. ควรระบวุา่ต้องการให้เกิดพฤตกิรรมใดขึน้ หรือต้องการจะแก้ไขปัญหาใด ตามความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมท่ีพบ 
             2. มีความเป็นไปได้ 
    3. สามารถท่ีจะวดัหรือประเมินผลได้ 
            4. มีความกะทดัรัดและชดัเจน 
         5. ใช้ภาษาง่าย ๆ ให้เป็นท่ีเข้าใจของบคุคลทัว่ไป                       
 6. สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หลกัและนโยบายของหนว่ยงาน    
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 7. ถ้ามีวตัถปุระสงค์หลายอยา่ง ควรจะแยกออกเป็นข้อ ๆ ตามลกัษณะของวตัถปุระสงค์ 
 8. วตัถปุระสงค์ประกอบควรจะเรียงล าดบัอยูใ่นส่วนท้ายของวตัถปุระสงค์ทัง้หมดทัง้นี ้โดยมี
ตวัอยา่งแสดงขัน้ตอน การก าหนดวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรม ดงัตาราง 3  

ตาราง 3 ตวัอยา่ง: ตารางก าหนดวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรม 

1.  ปัญหาที่เป็นความ 
จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม 

2.  กลุ่มบุคคลที่ท า         
ให้เกดิ ปัญหา 

3.  ภารกิจหรือ  
พฤติกรรมที่        
เป็นปัญหา 

4. วัตถุประสงค์          
ตามอุดมคต ิ

งานให้บริการตา่ง ๆ ของ 
หน่วยงานในส านักงาน 
อธิการบดีไม่ เ ป็นที่พึง
พอใจของผู้ รับบริการ 

หวัหน้างานทกุงาน ใน
ส านกังาน อธิการบดี 
รวม 48 คน 

- ขาดการจดัวางระบบ 
งานท่ีมีประสทิธิภาพ 

- หวัหน้างานจะต้อง
สามารถจัดวางระบบ 
งานทีท าให้งานบริการ  
มีประสิทธิภาพและ
ผู้ รับบริการเกิดความ
พอใจสงูสดุ 

    

- ขาดการควบคมุ
คณุภาพของงาน
ให้บริการด้านตา่งๆ 

- หวัหน้างานจะต้อง
สามารถสร้างระบบ    
การควบคุมงานบริการ
ให้ได้มาตรฐาน  

5. สิ่งสนับสนุน 6. สิ่งที่เป็นอุปสรรค 
7.  วัตถุประสงค์ที่          

เป็นไปได้ 
8. วัตถุประสงค์ 

ประกอบ 
- มีวิทยากรที่มคีวาม สามารถ 
- งบประมาณและสถาน      
ที่มีพร้อม 
- ผู้ เข้าอบรมมีเวลาเข้าอบรม 
- ผู้ที่จะเข้าอบรมมีความ
สนใจอยากทราบเร่ืองการ  
จดัวาง ระบบงานมาก 

- ผู้ เข้าอบรมบางคนขาด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
หรือขาดประสบการณ์
เก่ียวกับงานบริการที่มี
คณุภาพมาก่อน  

- เพื่อให้หัวหน้างานที่ 
เ ข้ า อ บ ร ม ส า ม า ร ถ
ปรับปรุงระบบงานการ
ให้บริการในหน่วยงาน
ของ ตนให้มี ประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึน้  

- สร้างความกระตือรือร้น 
มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ พั ฒ น า
คุณภาพงานบริการให้
ลู ก ค้ า เ กิ ด ค ว า มพึ ง
พอใจ  

- มีหน่วยงานภายนอกที่
เ ก่ียวข้องกับการสร้าง
มาตรฐานคอยให้การ
สนับสนุนให้ค่าแนะน า
และท าการตรวจสอบ 

- หวัหน้างานเห็นว่าการ
ควบคุมคุณภาพงาน
บริการท า ไ ด้ล าบาก 
เนื่องจากมีปริมาณงาน
มากเกินไป 

- เพื่อให้หวัหน้างานที่
เข้าอบรมสามารถวาง
แผนการจัดระบบการ
ควบคุมคุณภาพ งาน
บริการให้ได้มาตรฐาน  

- สร้างความกระตือรือร้น 
มุ่งมัน่ที่จะพัฒนาคุณภาพ
งานบริการให้ลูกค้าเกิด 
ความพงึพอใจ  
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ขัน้ท่ี 4 : การจัดระดับความส าคัญของภารกิจที่เป็นปัญหา                  
 เม่ือเราทราบถึงภารกิจต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหา  ซึ่งเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมแล้วนัน้ 
เน่ืองจากมกัจะมีหลายภารกิจ ท่ีควรจดัฝึกอบรมเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เข้าอบรม ดงันัน้  ถ้า
เราทราบถึงระดบัความส าคญั ของแต่ละภารกิจ ดงักล่าว  เสียก่อนท่ีจะก าหนดหัวข้อวิชาท่ีควรจัด
ฝึกอบรม ก็จะท าให้เรามีเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจ ก าหนดหวัข้อวิชา ในหลกัสตูร  ฝึกอบรมได้อย่าง
เหมาะสม กล่าวคือ ช่วยในการก าหนดว่าควรจะมีหวัข้อวิชาใดบ้าง  ใช้ระยะเวลาเท่าใด ล าดบัก่อน-
หลงัอย่างไร ทัง้นี ้ เพ่ือให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถใช้ทรัพยากรในการฝึกอบรมได้อย่างคุ้มคา่  ทัง้
ในด้านของ เงิน เวลา สถานที วสัดอุปุกรณ์ ตลอดจนคา่เสียโอกาสของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง และตวัผู้ เข้า
อบรมเอง  
 William R. Tracy (1971 pp.86-95) นกัวิชาการทางด้านการพฒันาบุคคลได้ ให้แนวคิด
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีสามารถ น ามาใช้ ในการจดัล าดบัความส าคญั  ของภารกิจท่ีเป็นความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมไว้ ดงันี ้    
 1. หลกัความจ าเป็นมลูฐาน เป็นการพิจารณาว่าภารกิจท่ีคาดว่าจะจดัอบรมนัน้เป็นความ
จ าเป็นขัน้พืน้ฐาน ท่ีผู้ปฏิบตัิงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ หรือทศันคติท่ีเหมาะสม จนสามารถ
ปฏิบตัิได้เสียก่อน จึงจะสามารถปฏิบตัิงาน ในหน้าท่ีของงาน ในต าแหน่งนัน้ ๆ ได้ เช่น ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ี
หวัหน้างานทกุคน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัหลกัการบริหารงานเบือ้งต้น ไม่ว่าจะเป็นหวัหน้า
งานใดก็ตาม ดงันัน้ หากภารกิจใด เป็นความจ าเป็นขัน้มูลฐานมาก ก็ควรจะมีความส าคญัสงู ท่ีจะต้อง
น ามาเป็น หวัข้อวิชาในการฝึกอบรม   
 2. หลกัความยากง่ายในการเรียนรู้ เป็นการพิจารณาว่าภารกิจนัน้ ๆ บคุลากรสามารถท่ี
จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ยาก หรือง่ายเพียงใด หากเป็นภารกิจท่ียากในการท่ีบคุลากรจะสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้จากการปฏิบตัิงาน (ท่ีเรียกว่า On The Job Training) ได้ก็สมควรจะต้องจดัการ
ฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการได้ และจดัว่าภารกิจนัน้ ๆ มีระดบัความส าคญัสงู 
 3. หลกัความส าคญั เป็นการพิจารณาว่าภารกิจนัน้ ๆ มีความส าคญัตอ่ความส าเร็จและ
ความสมบรูณ์ของงานท่ีปฏิบตั ิมากน้อยเพียงใด ซึง่ถึงแม้ภารกิจดงักลา่วจะไมจ่ าเป็นต้องปฏิบตัิบอ่ย ๆ 
ก็ตาม แต่ถ้าหากไม่สามารถปฏิบตัิได้ ก็จะท าให้งานเสียหาย บกพร่องอย่างมาก ดงันีจ้ะถือว่าเป็น
ภารกิจท่ีมีความส าคญัมาก                        
 4. หลกัความถ่ีในการปฏิบตัิ เป็นการพิจารณาว่าหากภารกิจใดซึ่งเป็นความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม มีความถ่ีในการปฏิบตั ิคือ ต้องปฏิบตับิอ่ยๆ ก็เหมาะสมในอนัท่ีจะจดัการฝึกอบรมขึน้ แต่
ในทางตรงกนัข้าม หากภารกิจใดมีความถ่ีในการปฏิบตัิน้อย ก็ย่อมมีความจ าเป็นหรือความเร่งดว่นใน
การจดัการฝึกอบรมน้อยเชน่กนั          
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 5. หลักความสมัพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์หรือความคุ้มค่าเป็นการพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่าง การใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ ในการจดัฝึกอบรม ได้แก่ เวลา เงิน วสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี และ
บคุลากร ตลอดจนค่าเสียโอกาส ท่ีผู้ เข้าอบรม ควรจะได้ปฏิบตัิงานต่าง ๆ กบัผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
จดัฝึกอบรมเพ่ือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เข้าอบรมในการปฏิบตัิภารกิจท่ีเป็นความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมแล้วว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด หากมีความคุ้มค่าในอนัท่ีจะฝึกอบรม เร่ืองของ
ภารกิจนัน้ ๆ มาก ก็จดัภารกิจนัน้ให้มีระดบัความส าคญัในอนัท่ีจะจดัการฝึกอบรมสงู      
 6. หลกัศกัยภาพในการท่ีจะส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ เป็นการพิจารณาถึงพืน้ฐานความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม และแรงจงูใจ ของผู้ ท่ีจะเข้ารับการอบรมเก่ียวกบัภารกิจนัน้ๆ 
ว่า มีโอกาสท่ีจะสนบัสนนุให้บรรลุ วตัถุประสงค์ของการ ฝึกอบรมได้มากน้อยเพียงใด ทัง้นี  ้ เพราะ
ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมใดก็ตาม ย่อมจะต้องมีส่วนสมัพนัธ์กบั  ศกัยภาพดัง้เดิม
ของผู้ เข้าอบรมอยา่งแนน่อน                       
 7. หลกัคณุภาพ เป็นการพิจารณาวา่การฝึกอบรมในภารกิจนัน้ ๆ จะชว่ยให้บคุลากรส่วน
ใหญ่โดยเฉล่ียมีการ ปฏิบตัิงาน ท่ีมีคุณภาพดียิ่งขึน้ มากกว่าจะช่วยให้คนท่ีปฏิบตัิงานต ่ากว่า
มาตรฐานบางคนปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ หลกัข้อนีใ้ห้ความส าคญั กบัการฝึกอบรมเก่ียวกบัภารกิจซึ่งจะ
ช่วยให้คนส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึน้ มากกว่าจะมุ่งฝึกอบรมบุคลากรเพียงบางคน ซึ่งจะท าให้
เสียเวลาและคา่ใช้จา่ยโดยไมคุ่้มคา่                       
 8. หลกัความบกพร่องของภารกิจ เป็นการพิจารณาถึงความบกพร่องของภารกิจซึ่งเป็น
ความจ าเป็นในการฝึกอบรม วา่มีมากน้อยเพียงใด หากภารกิจนัน้ๆ มีการปฏิบตัิบกพร่องบอ่ยๆ  ย่อมมี
ความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีจะท าการฝึกอบรมมากกวา่ ภารกิจท่ีมีการปฏิบตับิกพร่องน้อย                 
 9. หลกัการเก่ียวกบัช่วงเวลาคงอยู่ของพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ เป็นการพิจารณาว่าหลงัจาก
การฝึกอบรมแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะสามารถรักษาการเรียนรู้ หรือมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงจาก
การฝึกอบรมคงอยู่ไปเป็นระยะเวลานานสกัเท่าใด หากการฝึกอบรม ในเร่ืองของภารกิจใดสามารถท า
ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนาน  ย่อมมีคณุค่ากว่าการ 
ฝึกอบรมท่ีท าให้ผู้ผา่นการอบรมมีพฤตกิรรมเปล่ียนแปลงอยูไ่ด้เพียงชว่งระยะเวลาสัน้ 
 10. หลกัความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติม เป็นการพิจารณาว่าภารกิจใดบ้างท่ีเม่ือได้
ท าการฝึกอบรมไปแล้ว ก็ยงัมีความจ าเป็นจะต้องจดัฝึกอบรมเพิ่มเติมให้อีก จึงจะท าให้กลุ่มบคุลากร
เป้าหมายสามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจหรือหน้าท่ีนัน้ ๆ ได้อย่างสมบรูณ์ ทัง้นี ้เพราะโดยปกติภารกิจ
ใดท่ีได้จัดการฝึกอบรมไปแล้ว และผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถกลับไปปฏิบตัิงานได้ทันที  โดยไม่
จ าเป็นต้องฝึกอบรมในเร่ืองนัน้ๆ อีกย่อมมีคณุคา่กว่าการฝึกอบรมในภารกิจท่ีจะต้องมีการฝึกอบรม
เพิ่มเตมิอีก เพราะจะ ท าให้สิน้เปลืองทรัพยากรเพิ่มขึน้ 
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ขัน้ท่ี 5 : การก าหนดหัวข้อวิชาความหมายของหัวข้อวิชา                   
หวัข้อวิชา หมายถึง เนือ้หาสาระของเร่ืองท่ีต้องการจะให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความ

เข้าใจทศันคติ และความสามารถ การก าหนดหวัข้อวิชา จึงหมายถึง การระบุว่า ภารกิจหรือหน้าท่ีท่ี
เป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้ ควรจะน าวิชาอะไรบ้าง  มาช่วยแก้ไขปัญหา หรือเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม 

ขัน้ท่ี 6 : การก าหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาความหมายของวัตถุประสงค์ของ
หัวข้อวิชา            

วตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชา หมายถึง ข้อความท่ีระบวุา่ ในวิชาท่ีท าการฝึกอบรมนัน้ ต้องการให้
ผู้ เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในลกัษณะอย่างไร ภายหลงัการฝึกอบรมใน
วิชานัน้แล้ว  โดยปกติแล้ววตัถปุระสงค์รายวิชาจะต้องสอดคล้อง และเป็นส่วนหนึ่งของวตัถปุระสงค์
รวมของโครงการฝึกอบรม          

ขัน้ท่ี 7 : การก าหนดแนวอบรม       
 ความหมายของแนวการอบรมแนวการอบรม หมายถึง สิ่งท่ีระบุว่า ภายในหวัข้อวิชานัน้
ประกอบด้วย เนือ้หาอะไรบ้าง ไมว่า่จะเป็นทฤษฎี แนวคิด หลกัการ หรือแนวปฏิบตัิใดก็ตาม ท่ีจะท าให้
ผู้ เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทศันคต ิหรือความสามารถตรงตามวตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชา 

 
 ประโยชน์ของแนวการอบรม                

1. ช่วยให้วิทยากรทราบว่า โดยหลักการแล้วตนจะต้องเตรียมตวัถ่ายทอดเนือ้หา
อบรมอะไรบ้างให้แก่ผู้ เข้าอบรม       

2. แนวการอบรม มีประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ช่วยป้องกันมิให้วิทยากรแต่ละคนท า
การบรรยาย หรืออภิปรายในเนือ้หาวิชา ท่ีไม่ซ า้ซ้อน เพราะถึงแม้ว่าจะมีวตัถุประสงค์ของหวัข้อวิชา
แล้วก็ตาม แต่บางหวัข้อวิชาอาจมีเนือ้หาใกล้เคียงกัน จนวิทยากรอาจพูด รายละเอียดซ า้ซ้อนกันได้  
เช่น หวัข้อหลกัมนุษยสมัพนัธ์กับ หวัข้อการจูงใจผู้ ใต้บงัคบับญัชา วิทยากรทัง้สองหวัข้ออาจพูด ถึง
ทฤษฎี ความต้องการของบคุคลเหมือนกนัก็ได้ 

ขัน้ตอนในการจัดท าแนวการอบรม                        
 ในการก าหนดแนวการอบรม เราควรด าเนินการขัน้ตอนดงันี ้                    
  1. พิจารณาภารกิจหน้าท่ีซึง่เป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
         2. พิจารณาระดบัความส าคญั 
         3. พิจารณาช่ือของหวัข้อวิชา 
         4. พิจารณาวตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชา 
           5. ก าหนดแนวการอบรมอยา่งไรก็ตาม    
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การระบุเนือ้หาของหวัข้อวิชาจะเป็นเร่ืองยาก หากเจ้าหน้าท่ีผู้จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรม  ไม่มี
ความรู้ข้อง กับหัวข้อ วิชานัน้มาก่อน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ จัดท าหลักสูตรต้องขอค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่งมีความรู้เก่ียวกบัวิชาตา่ง ๆ ท่ีจะก าหนด ในหลกัสตูร รวมทัง้อาจต้องศกึษาค้นคว้าจาก
ต าราทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง หรือเอกสารประกอบการอบรมในหวัข้อวิชาตา่ง ๆ แต่การค้นคว้าจากเอกสาร
ประกอบการอบรม อาจจ าเป็นต้องตระหนกัอยู่เสมอด้วยว่า อาจเป็นเอกสารท่ีได้รับการเขียนหรือรวบรวม 
เพ่ือวตัถปุระสงค์โดยเฉพาะของแตล่ะครัง้ และตามสภาพความจ าเป็นในการฝึกอบรม ท่ีอาจจะแตกตา่ง
จากครัง้ท่ีเจ้าหน้าท่ี ก าลงัพฒันาหลกัสตูรอยู่ 

ขัน้ท่ี 8 : การก าหนดเทคนิคการฝึกอบรม      
 ความหมายของเทคนิคการฝึกอบรม                        
 เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ทศันคต ิและความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ        

ขจรศกัดิ์ หาญณรงค์ .(2521:38) ได้ให้ค าจ ากดัความว่า เทคนิคการฝึกอบรม คือ วิธีการตา่งๆ 
ท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับ การฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีถูกต้องเหมาะสม และ/หรือเกิด
ความช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จนเกิดการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมนัน้ ๆ 

ดงัความหมายข้างต้น เทคนิคการฝึกอบรม จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือไปสู่ความส าเร็จเท่านัน้ แต่
ก็ถือวา่มีความส าคญั เพราะถ้าผู้จดัการฝึกอบรม หรือวิทยากรเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม จะท าให้ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติ และความสามารถหรือทกัษะได้อย่างรวดเร็ว อนัเป็น
การประหยดัคา่ใช้จ่ายและเวลาได้เป็นอย่างมาก จึงมีผู้พยายาม คิดเทคนิค  การฝึกอบรมใหม่ ๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ    

    
หลักการเลือกใช้เทคนิคในการฝึกอบรม      

 หลกัการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมไว้พอสรุปได้ดงันี ้         
  1. ถ้าผู้ เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีอบรมมาบ้างแล้ว ควรจะใช้
เทคนิคแบบกลุ่ม ผู้ เข้าอบรม เป็นศนูย์กลาง แตถ้่าหากผู้ เข้าอบรมยงัไม่มีความรู้ หรือประสบการณ์ใน
เร่ืองท่ีอบรมมาก่อนเลยควรจะใช้เทคนิคแบบวิทยากร เป็นจดุศนูย์กลาง (โดยอาจใช้ในช่วงแรก แล้วจึง
ใช้เทคนิคอ่ืนๆ ประกอบในชว่งอ่ืนๆ -ผู้ เขียน)                                                                                                                        
  2. หากวตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชาต้องการให้ผู้ เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ  ควร
จะใช้เทคนิคฝึกอบรม แบบ วิทยากรเป็นศนูย์กลาง แตห่ากวตัถปุระสงค์ต้องการให้ผู้ เข้าอบรมเกิดการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ และความสามารถหรือทกัษะ ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบกลุ่มผู้ เข้าอบรมเป็น
ศนูย์กลาง (ทัง้นี ้เพราะเทคนิคฝึกอบรมแบบยึดกลุ่ม ผู้ เข้าอบรมเป็นศนูย์กลาง  จะเอือ้อ านวยให้ผู้ เข้า
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อบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ผลงานวิจยัชีช้ดัว่า กากรเปล่ียนแปลงทศันคติมกั จะเกิด
จากการ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองมากกว่าเพียงค าบอกเล่าเท่านัน้  การสร้างทักษะก็
เช่นเดียวกัน จะเกิดขึน้ได้จากการ ทดลอง ปฏิบตัิด้วยตนเอง  ไม่ใช่เพียงจากการฟังหรือมองเห็นแต่
เพียงอยา่งเดียว - ผู้ เขียน) 

  3. หากระยะเวลาในการฝึกอบรมมีน้อย ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบมีวิทยากรเป็น
ศนูย์กลาง หากมีระยะเวลามาก ควรจะใช้เทคนิคแบบกลุม่เป็นศนูย์กลาง                     
  4. หากสถานท่ีในการฝึกอบรมมีจ ากัด จนไม่อาจจะจดัให้เป็นอย่างอ่ืนได้ นอกจาก
แบบห้องเรียน ควรใช้เทคนิคฝึกอบรม แบบวิทยากรเป็นศนูย์กลาง แตถ้่าหากสามารถจดัแบง่เป็นกลุ่ม
ได้ หรือจดัให้ทกุคนมองเห็นหน้ากนัได้ ย่อมจะเป็นการ สะดวกท่ีจะใช้  เทคนิคฝึกอบรมแบบกลุ่มเป็น
ศนูย์กลาง เม่ือพิจารณาจากหลกัในการเลือกเทคนิคการฝึกอบรมดงัระบขุ้างต้นแล้ว  จะเห็นได้ว่าแท้ท่ี
จริงแล้วนัน้ ปัจจยัหรือองค์ประกอบ ในการเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรม 5 ประการด้วยกนั คือ  

 4.1 วตัถุประสงค์ของหวัข้อวิชา ว่าต้องการจะให้เกิดการเรียนรู้ด้านใดเป็น
หลกั ความรู้ ความ1เข้าใจ ความสามารถ หรือทศันคต ิ 

 4.2 เนือ้หาวิชา วา่มีแนวการอบรมอะไรบ้าง เก่ียวข้องกบัประเด็นใดบ้าง และ
แตล่ะประเดน็จะเหมาะสมกบัเทคนิคฝึกอบรมใด 

4.3 วิทยากรผู้ด าเนินการฝึกอบรม วา่มีความถนดัในการใช้เทคนิคฝึกอบรมใด 
4.4  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีความรู้พืน้ฐานอะไร มีคณุสมบตัิอยา่งใด 
4.5 ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่  
 - ระยะเวลา: ต้องค านงึถึงทัง้ระยะเวลาฝึกอบรม และระยะเวลาใน

การจดัเตรียม 
 -  วสัดอุปุกรณ์ซึง่จะใช้ในเทคนิคฝึกอบรมแตล่ะเทคนิค 
 -  คา่ใช้จ่าย : ทัง้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้

ขณะท่ีใช้เทคนิคการฝึกอบรมนัน้ ๆ 
 -  ความพร้อมของสถานท่ี โสตทศันูปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ านวยความ

สะดวก  
  นอกจากองค์ประกอบทัง้ 5 ประการดงักล่าวข้างต้นแล้ว ในคู่มือการเขียนโครงการ
ฝึกอบรม/สมัมนา ของสถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ.สายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์.
(2534 :60-61) กล่าวว่า ผู้จดัโครงการฝึกอบรมต้องค านึง ไว้เสมอว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการ
หนึง่ในการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมก็คือ หลกัการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ ทัง้นี ้เพราะเทคนิคการฝึกอบรม
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ท่ีเลือกใช้นัน้ ควรจะมีลกัษณะท่ีเอือ้อ านวยตอ่ลกัษณะการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ให้มากท่ีสดุ คือ  ควรเป็น
เทคนิค ซึง่ 

- ชว่ยกระตุ้นความสนใจ และก่อให้เกิดความต้องการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
- เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิด อภิปราย หรือ

กระท ากิจกรรม 
- ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทัง้ในด้านความถนัด แนวคิด 

ประสบการณ์ และความสนใจ และเป็นหน้าท่ี เหมาะสมกบัลกัษณะของกลุม่ผู้ เข้าอบรม 
- เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองปรับใช้หลกัการ/ทฤษฎี และ

มีการให้ผลย้อนกลบั (Feedback) ก็จะท าให้เรียนรู้ได้เร็วขึน้ และมัน่ใจในสิ่งท่ีเรียนรู้มากขึน้ 
ขัน้ท่ี 9 : การก าหนดระยะเวลาของหัวข้อวิชาและหลักสูตร 
ระยะเวลาของหวัข้อวิชาและหลกัสตูร หมายถึง ช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ว่าจะสามารถท าให้ผู้ เข้า

รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติ และทกัษะ จนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ของ
หวัข้อวิชาหรือหลกัสตูรฝึกอบรม   
 หลักในการพจิารณาก าหนดระยะเวลาอบรมของหัวข้อวิชา   

1. หวัข้อวิชาใด ท่ีมีวตัถปุระสงค์ต้องการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเปล่ียนแปลงทศันคติ
หรือเพิ่มพนูความสามารถหรือทกัษะ ควรจะให้ระยะเวลานานกว่า หวัข้อวิชาท่ีต้องการ เพียงจะให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ    

2. วิชาใดท่ีสนองตอบภารกิจหรือหน้าท่ีซึ่งมีระดบัความส าคญัสูง  และต้องการให้ผู้
เข้าอบรม สามารถปฏิบตัิภารกิจนัน้ ด้วยความถกูต้องและรวดเร็ว  ควรจะให้เวลามากกว่าหวัข้อวิชาท่ี
ตอบสนองภารกิจท่ีมีประดบัความส าคญัต ่า    

3. วิชาใดใช้เทคนิคในการฝึกอบรมแบบกลุ่มเป็นศนูย์กลาง  ควรจะให้เวลามากกว่า
วิชาท่ีใช้เทคนิคแบบวิทยากร เป็นศนูย์กลาง 

โดยสรุป สิ่งส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการก าหนดระยะเวลาอบรมแต่ละหัวข้อวิชาก็คือ 
วตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชา เนือ้หาวิชา และเทคนิคการฝึกอบรม นัน่เอง  

ขัน้ท่ี 10 : การเรียงล าดับหัวข้อวิชา       
 ความหมายของการเรียงล าดบัหวัข้อวิชาหมายถึง การก าหนดว่า หวัข้อวิชาใดควรจะท าการ
ฝึกอบรมก่อน และหวัข้อวิชาใดควรจะท าการอบรมภายหลงั อนัจะ ท าให้ผู้ เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   
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หลักการเรียงล าดับหัวข้อวิชา      
1.  หัวข้อวิชาท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีเนือ้หาเป็น

พืน้ฐานตอ่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติ หรือทกัษะในหวัข้อวิชาอ่ืน ๆ จ าเป็นต้องอยู่ในล าดบัต้นๆ 
ของการอบรม                   

2. หวัข้อวิชาใดท่ีมีเนือ้หาวิชาท่ีสามารถเรียนรู้ได้ง่ายกว่า ควรจะอยู่ในล าดบั
ก่อนหวัข้อวิชาท่ีมีเนือ้หาวิชาท่ีเข้าใจยากกว่า สลบัซบัซ้อนกวา่ หรือมีรายละเอียดมากกวา่   

3. หวัข้อวิชาและประเด็นท่ีเป็นภาคปฏิบตัิ ควรจัดให้อยู่ในระดบัต่อเน่ืองจาก
ภาคทฤษฎี     

4. หวัข้อวิชาท่ีมีกิจกรรมซ า้กันหลายชัว่โมง เช่น ใช้เทคนิคการบรรยาย หรือ
การอภิปรายเพียงอย่างเดียว หากสามารถ ท าได้ ควรจดัให้กระจายอยู่ในวนั หรือเวลาตา่ง ๆ กันโดย
สรุปคือ การเรียงล าดบัหวัข้อวิชา ควรพิจารณาจดัตาม  วตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชา ความยากง่ายของ
หวัข้อวิชา และหลกัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นัน่เอง 

          
 สรุปแนวปฏิบัตใินการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม : แนวคิดของผู้เขียน    
 ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วทัง้หมด จะเห็นได้วา่การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน และ
ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ถึง 10 ขัน้ตอน คือ 

1. การทบทวนความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
2. ระบภุารกิจท่ีเป็นปัญหาหรือต้องการพฒันา 
3. การก าหนดวตัถปุระสงค์การฝึกอบรม 
4. การจดัระดบัความส าคญัของภารกิจท่ีเป็นปัญหา 
5. การก าหนดหวัข้อวิชา 
6. การก าหนดวตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชา 
7. การก าหนดแนวการอบรม 
8. การก าหนดเทคนิคการฝึกอบรม 
9. การก าหนดระยะเวลาของหวัข้อวิชาและหลกัสตูร 
10. การเรียงล าดบัหวัข้อวิชา        

หากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบจัดโครงการฝึกอบรมสามารถสร้างหลักสูตรฝึกอบรมได้ตาม
กระบวนการ และขัน้ตอนท่ีระบมุาแล้วทัง้หมด ผู้ เขียนเช่ือเป็นอย่างยิ่งว่า จะท าให้ได้หลกัสตูรฝึกอบรม
ท่ีมีคณุภาพ สามารถก่อให้เกิดประสิทธิผล ในการฝึกอบรม ได้อย่างแน่นอน แตอ่ย่างไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติอาจมีข้อจ ากัดท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามกระบวนการและขัน้ตอน ดงักล่าวได้
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ทัง้หมด ข้อจ ากดัท่ีส าคญัคือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการสร้างหลกัสตูรยงัขาดความรอบรู้ทาง
วิชาการ เก่ียวกบั หลกัสตูรฝึกอบรมนัน้ ๆ อย่างเพียงพอ ท าให้ไม่สามารถก าหนดวิชาซึ่งตรงกบัความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมได้ จงึต้องแสวงหา ความชว่ยเหลือจากผู้ทรงคณุวฒุิ หรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เพ่ือขอรับการให้ค าปรึกษา 
 นอกจากนัน้ ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ อาจได้แก่ ข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลาในการปฏิบตัิงานของเจ้า 
หน้าท่ีในการสร้างหลกัสตูร ทัง้ในการรวบรวมข้อมลูท่ีจ าเป็น และในการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ตาม
ขัน้ตอนของกระบวนการสร้างหลกัสตูร ส่วนข้อจ ากดัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีได้ทัง้ในด้านเงินงบประมาณในการ
ฝึกอบรม การขาดแคลนวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจ านวนระยะเวลา  ท่ีกลุ่มบคุลากร
เป้าหมายจะสามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้นัน้ อาจดเูหมือนไม่ได้มีผลกระทบโดยตรง แตก็่ล้วนเป็น
ข้อจ ากดั ซึ่งจะมีส่วนท าให้หลกัสตูรการฝึกอบรม ต้องมีลกัษณะท่ีมิใช่เป็นไปตามความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมแตเ่พียงอยา่งเดียวทัง้หมด 

 การก าหนดหวัข้อวิชาในหลกัสตูรเพ่ือให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้ ในทาง
ปฏิบตัิ ผู้ สร้างหลักสูตรอาจใช้วิธีการศึกษาจาก  ตวัอย่างหลักสูตรฝึกอบรมของกลุ่มบุคลากรซึ่งมี
ลักษณะงานเทียบเคียงกัน หรือมีความจ าเป็น ในการฝึกอบรมคล้ายคลึงกันได้  แต่เจ้าหน้าท่ีผู้  
รับผิดชอบสร้างหลกัสตูรก็จะต้องระมดัระวงั หากจะน าหวัข้อ วิชาเช่นเดียวกนั กบั หลกัสตูรตวัอย่างมา
ใช้ จะต้องค านงึอยูเ่สมอถึงข้อแตกตา่งของกลุ่มผู้ เข้าอบรม และความจ าเป็นในการฝึกอบรมท่ีแตกตา่ง
กัน หลกัสูตร ฝึกอบรมท่ีน ามาใช้เป็นตวัอย่างควรจะช่วยได้ดีในแง่ของการเปรียบเทียบและขยาย
ความคดิของผู้สร้างหลกัสตูรให้กว้างขวาง ขึน้เทา่นัน้ ทางท่ีดีท่ีสดุในทางปฏิบตัิในการสร้างหลกัสตูรซึ่ง
ผู้สร้างอาจไม่มีความรู้กว้างขวางเพียงพอ คือการรับฟังความคิดเห็น ของผู้บริหาร และนกัวิชาการใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาของหลกัสตูรฝึกอบรม อาจโดยการขอความคิดเห็นเป็นรายบคุคล หรือ
จากการ จดัประชมุเพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิในการก าหนดหลกัสตูรและหวัข้อวิชา  ตาม
ความจ าเป็น ในการ ฝึกอบรมก็ได้ 
 
5. การประเมินผลและการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการ

ออกแบบและตัดเยบ็เสือ้ผ้าในการประกอบอาชีพอิสระ 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ รับการอบรมได้เพิ่มพนูประสบการณ์ด้าน ความรู้ 

ความเข้าใจเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และเจตคติของตนเพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลง การ
ปฏิบตัิงานในทางท่ีดีขึน้ ซึ่งนิยมใช้กนัอย่างกว้างขวางในการพฒันาบคุลากร ทัง้ก่อนการท างาน (Pre-
Service Training) และระหว่างการท างาน (In-Service Training) การประเมินผลการอบรมเป็น
กระบวนการหนึ่งในการฝึกอบรมท่ีจะให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ  ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม เพ่ือให้
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ผู้ รับผิดชอบการฝึกอบรมได้น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

การประเมินผล (Evaluation Phase) การฝึกอบรมควรจะมีการประเมินเพ่ือให้ทราบถึงระดบั
ของการพฒันาผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ แตเ่ป็นท่ีน่าเสียดาย
ว่า มีเพียงองค์กรจ านวนน้อยท่ีจะมีระบบในการประเมินผลอย่างเพียงพอท่ีจะวดัประสิทธิผลในการ
ฝึกอบรม 

ความหมายของการประเมินผล  
ประชมุ รอดประเสริฐ (2539 :72) กลา่วว่า “การประเมินหรือการประเมินผล” มีความหมายตรง

กบัค าในภาษาองักฤษว่า “EVALUATION” หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ตดัสินใจด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนีย้งัมีความหมายเก่ียวเน่ืองกบัค าอ่ืน ๆ อีกหลายค า เช่น การ
วิจยั (Research) การวดัผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคมุดแูล 
(Monitoring) การประมาณการ (Assessment) และการพิจารณาตดัสิน (Judgment) เป็นต้น ค าดงักล่าว
อาจสรุปเป็นความหมายหรือค าจ ากัดความร่วมกันได้ว่า การประมาณค่าหรือการประมาณผลท่ีเกิดขึน้
จากการด าเนินงานโดยอาศยัข้อมลูท่ีได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สงัเกตและวิธีการอ่ืน
แล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือตดัสินว่าการด าเนินงานนัน้มีคณุคา่หรือบรรลวุตัถปุระสงค์ของการด าเนินงาน
นัน้มากน้อยเพียงใด 

การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation Process) คือ กระบวนการในการวัดผลการ
ฝึกอบรมและท าการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการฝึกอบรม หรือ ตวัชีว้ัดความส าเร็จ 
(KPIs) การประเมิน คือ การตดัสินคณุคา่ท่ีวดัได้ วา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์เป้าหมายของการฝึกอบรม
หรือไม ่ขนาดไหน เพียงใด การประเมินจะแบง่ได้เป็น 4 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ  

ด้านท่ี 1 การประเมินความพึงพอใจ (Reaction Evaluation) เป็นการวดัความคิดเห็น 
ทศันคต ิและความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีตอ่ หลกัสตูร วิทยากร การต้อนรับอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ 

ด้านท่ี 2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการวดัผลการเรียนรู้ เช่น
การทดสอบความรู้ การมอบหมายให้จดัท าแผน โครงการ ตา่ง ๆ หรือการให้แก้ปัญหาตามกรณีศกึษาท่ี
ก าหนด 

ด้านท่ี 3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) เป็นการวดัการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมเปรียบเทียบ ก่อน-หลงั การฝึกอบรม และการติดตามผลการปรับเปล่ียนทศันคติ ท่าทีในการ
ปฏิบตัิงาน เช่นการให้บริการลูกค้า การบริหารจดัการลูกน้องผู้ ใต้บงัคบับญัชา การปฏิบตัิงานด้วย
ความปลอดภยั เป็นต้น 
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ด้านท่ี 4 การประเมินผลลพัธ์ (Result Evaluation) เป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิของการ
ฝึกอบรมว่าก่อให้เกิดการประหยดัคา่ใช้จ่าย การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มยอดขาย การลดอบุตัิเหต ุตา่ง ๆ 
เป็นต้น 

ความรู้พืน้ฐานการตดิตามประเมินผล 
1. การติดตาม (Follow up) หมายถึง การติดตามการปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับ

มอบหมายวา่ได้ด าเนินการไปแล้วอยา่งไร 
2. การติดตามงาน(Monitoring) หมายถึงการติดตามการใช้ทรัพยากร กระบวนการ

ในการท างานตามแผนงาน ตลอดจนผลงานจากการปฏิบตังิาน 
3. การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปท่ี

สามารถตีความได้ เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับน าไปสูก่ารตดัสินใจในชัน้ประเมินผล (Evaluation) 
4. การประเมินผล (Evaluation) กระบวนการค้นหาหรือการตดัสินคณุคา่หรือจ านวน 

ของบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้มาตรฐานของการประเมิน รวมทัง้การตดัสินโดยอาศยัเกณฑ์ภายในและ
หรือภายนอก 

5. การวิจยัประเมินผล (Evaluation Research) หมายถึง การน าเอาวิธีการท าวิจยัมา 
ประยกุต์ใช้ในการประเมินผล 

 
การประเมินผล 

 เม่ือนักวิชาการด้านการพัฒนาบุคคลได้ประชุมระดมสมองกันเพ่ือให้ความหมายของการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ปรากฏผล สรุปได้ว่า หมายถึง การวินิจฉัยและค้นหาคุณค่าท่ีได้รับจากการ
ฝึกอบรม ว่า การฝึกอบรมท่ีจดัขึน้นัน้บรรล ุวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร และโครงการหรือไม่อย่างไร อีกทัง้
เปรียบเทียบผลท่ีได้กบัการปฏิบตัิงานว่า ผู้ เข้าอบรมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ หรือ กล่าวอีกนยัหนึ่ง 
การประเมินผลการฝึกอบรม ก็คือ การประเมินผลปฏิกิริยาตอ่การฝึกอบรม การเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิ การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ในการปฏิบตัิงาน และผลงานของผู้ เข้ารับการอบรมนั่นเอง (ส านกังาน ก.พ. 
2520:188) 
 จากความหมายของการประเมินผลการฝึกอบรมดงักล่าวมาแล้วข้างต้นทัง้หมด อาจสรุปได้ว่า 
ถึงแม้ว่าการประเมินผล การฝึกอบรมเน้นถึงการวดัประสิทธิผล  ซึ่งหมายถึงการศกึษาว่าการฝึกอบรม
ได้ผลบรรลุดังวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพียงใด  แต่ก็ควรจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบการ
ประสิทธิภาพ ซึง่หมายถึงความคุ้มคา่ของการบริหารงานฝึกอบรมโดยรวมด้วยเชน่กนั 
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 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการฝึกอบรม 
 ทนง ทองเตม็. (2553). เห็นว่าโดยปกตแิล้ว การประเมินผลการฝึกอบรมนัน้ก็เพ่ือท่ีต้องการจะ
ทราบว่า 

1. ผู้ เข้าอบรมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางด้านความคิด อันได้แก่ ความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญ และความสามารถ ในการประเมิน วิเคราะห์ และสงัเคราะห์เพียงใด 

2. ผู้ เข้าอบรมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้สึก เช่น ความสนใจ ทศันคติ  
ความเช่ือ คา่นิยม ในทิศทางใด ระดบัใด 

3. ผู้ เข้าอบรมมีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมทางด้านการประพฤติปฏิบตัิ ตลอดจน ผลการ
ปฏิบตังิานภายหลงั การฝึกอบรมอยา่งไร และเพียงใด 

4. การเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงซึ่งผู้ รับผิดชอบการฝึกอบรม
ต้องการให้เปล่ียนแปลงหรือไม ่และได้ผลดีกวา่ การเปล่ียนแปลงด้วยวิธีการอ่ืนหรือไม่ 

5. การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างถาวร หรือเป็นการเปล่ียนแปลง
เพียงชัว่คราวเทา่นัน้ 
  วตัถปุระสงค์ในการประเมินผลการฝึกอบรมดงักล่าวข้างต้น  มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นของการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผล ท่ีเกิดขึน้ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเท่านัน้  หากทว่า
วตัถปุระสงค์ในการประเมินผลการฝึกอบรมควรจะครอบคลมุกว้างขวางกว่า 5 ข้อดงัระบขุ้างต้น โดย
ขยายขอบข่ายไปถึงความมุ่งหมายในการประเมินกระบวนการฝึกอบรมทัง้ระบบด้วย  กล่าวคือ 
(สายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์. 99-100) 

1. เพ่ือทราบสมัฤทธิผลของโครงการฝึกอบรมนัน้ ๆ ว่าได้ผลตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม ่
เชน่ เกิดการเรียนรู้ (Learning) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างาน (Behavior) หรือไม่เพ่ือทราบ
ข้อดี ข้อบกพร่อง ความเหมาะสม รวมถึงปัญหา และอปุสรรคต่าง ๆ ของโครงการฝึกอบรม ทัง้ในแง่
ของกระบวนการฝึกอบรม (เช่น เนือ้หาวิชา วิทยากร ระยะเวลา เป็นต้น)  และการจดัฝึกอบรม (เช่น 
สถานท่ี การอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ) เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงโครงการฝึกอบรมในครัง้ตอ่ ๆ ไปให้ดี
ยิ่งขึน้ 

2. เพ่ือทราบคณุคา่หรือความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมตอ่การปฏิบตัิงานของผู้
เข้าอบรม เชน่ ประโยชน์ของหวัข้อวิชาตา่ง ๆ ในหลกัสตูรการฝึกอบรมในครัง้ตอ่ ๆ ไปให้ดียิ่งขึน้ 

3. เพ่ือทราบผลลพัธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการฝึกอบรม เช่น  การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการท างาน ผลการปฏิบตัิงาน เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการฝึกอบรม ความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการวางหลงัจากการผา่นการฝึกอบรมแล้ว 
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4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการตัดสินใจของผู้ บริหาร เช่น พิจารณาว่าควรจะ
ด าเนินการจดัฝึกอบรม หลกัสตูรนัน้ ๆ ตอ่ไปหรือไม่ ช่วยประกอบการตดัสินใจในการแตง่ตัง้หรือพฒันา
บคุคลให้สอดคล้องเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 
 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการฝึกอบรม 
             วตัถปุระสงค์  5 ข้อ หลงัเกิดมาจากแนวคดิ (Concept) ซึง่มองการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ 
และเห็นวา่การประเมินผลการฝึกอบรม ควรจะครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้: 

1. ปัจจยัน าเข้าของการฝึกอบรม (Inputs) 
2. กระบวนการด าเนินการฝึกอบรม (Process) 
3. ผลจากการฝึกอบรม (Outputs) 

ซึง่แตล่ะสว่น จะมีปัจจยัส าคญัท่ีควรได้รับการพิจารณา หรือตรวจสอบในการประเมินผล ข้างลา่งนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ปัจจยัส าคญัท่ีควรได้รับการพิจารณา หรือตรวจสอบในการประเมินผล 
 

ประเด็นที่ควรพิจารณาตรวจสอบในการประเมินผลการฝึกอบรม 
          เม่ือพิจารณาตามแผนภูมิดงักล่าวข้างต้น มีสิ่งท่ีควรพิจารณาตรวจสอบในการประเมินผล
โครงการฝึกอบรมดงัตอ่ไปนี ้

1. ปัจจยัน าเข้าของการฝึกอบรม (Inputs) ควรตรวจสอบเก่ียวกบั 

INPUTS PROCESS OUTPUTS 

การวเิคราะห์หาความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม 
วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
หลกัสตูรและวธีิการฝึกอบรม 
โครงการและก าหนดการ
ฝึกอบรม 
การบริหารโครงการก่อนการ
ฝึกอบรม 
การส่ง/คดัเลือกผู้ เข้าอบรม 
งบประมาณ/เกณฑ์การเบกิ
จ่ายเงิน 

วทิยากร 
ผู้ เข้าอบรม 
เอกสารประกอบการอบรม 
การด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 

ปฏิกิริยา 
การเรียนรู้ 
พฤตกิรรม 
ผลลพัธ์/ผลกระทบ 

FEEDBACK 
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 1.1 การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
- มีการวิเคราะห์หาความจ าเป็นมาก่อนหรือไม่ 
- ข้อมลูท่ีได้ครอบคลมุ และเช่ือถือได้เพียงใด มีอะไรเป็นเคร่ืองชีว้ดั 
- ความจ าเป็นดงักล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมหรือไม่   

1.2 วตัถปุระสงค์หลกั/วตัถปุระสงค์รองของโครงการฝึกอบรม 
-  วตัถปุระสงค์หลกัของโครงการสอดคล้องกบัความจ าเป็นในการ 

ฝึกอบรมหรือไม ่
- วตัถปุระสงค์หลกัของโครงการเขียนในลกัษณะท่ีสามารถจะประเมินผล

ได้หรือไม่ 
- วตัถปุระสงค์ของโครงการฝึกอบรมมีสว่นสนบัสนนุโครงการเพียงใด 

1.3 หลกัสตูรและวิธีการฝึกอบรม 
  - หวัข้อวิชาตา่ง ๆ ในหลกัสตูรสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หลกัของโครงการ
หรือไม ่
 - วตัถปุระสงค์รายวิชาแตล่ะวิชาสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หลกัของโครงการ
หรือไม่ 
 - ระยะเวลาของแตล่ะหวัข้อวิชาเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้หาวิชา
ของวิชานัน้ ๆ หรือไม ่
 - เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมท่ีใช้ในแต่ละหัวข้อวิชาเหมาะสมและสอด 
คล้องกบัวตัถปุระสงค์และระยะเวลาของหวัข้อวิชานัน้ ๆ หรือไม่ 
 - โสตทศันปูกรณ์เหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ระยะเวลา และสถานการณ์ใน
การฝึกอบรมเพียงใด 
 1.4  โครงการและก าหนดการฝึกอบรม 
 - การขออนมุตัโิครงการลา่ช้า หรือมีอปุสรรคหรือไม ่และควรจะขจดั
อปุสรรคอยา่งไร 
 - วนัเวลาท่ีฝึกอบรมเหมาะสมกบัหลกัสตูร ทกุหมวดวิชาหรือไม่ 
 - รายละเอียดโครงการและก าหนดการฝึกอบรมท่ีใช้เวียนแจ้งหนว่ยงาน 
วิทยากร และแจกผู้ เข้าอบรม มีความชดัเจนเพียงใด 
 1.5 การบริหาร/ เตรียมการก่อนการฝึกอบรม 
 - การคดัเลือกวิทยากรมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 - การเชิญและประสานงานกบัวิทยากรมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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 - การเลือกสถานท่ีฝึกอบรมมีเหตผุลอยา่งไร 
 - สถานท่ีฝึกอบรมมีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและวิธีการฝึกอบรมหรือไม่ 
 - การประสานงานกบัเจ้าของสถานท่ีฝึกอบรมมีปัญหาหรือไม่ 
 1.6 การสง่/ คดัเลือกผู้ เข้าอบรม 
 - ในการแจ้งเชิญสง่ผู้ เข้าอบรม ได้มีการให้เวลาหน่วยงานผู้สง่และผู้ เข้า
อบรมในการพิจารณา สง่/เตรียมสมคัร เข้าอบรมเพียงพอหรือไม่ 
 - หนว่ยงานคดัเลือกผู้ ท่ีจะสง่เข้าอบรมอย่างเหมาะสมตรงกบัคณุสมบตัิท่ี
ก าหนดในโครงการหรือไม่ 
 - มีการคดัเลือกผู้สมคัรเข้าอบรม (ในกรณีให้สมคัรเอง) โดยใช้เกณฑ์อะไร 
และเกณฑ์ดงักลา่วมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 - มีปริมาณการขอถอนการสง่เข้าอบรม/สมคัรเข้าอบรมเป็นจ านวนมาก
หรือไม ่และขอถอนไปเพราะเหตใุด                    
 1.7 งบประมาณ/ การเบกิจา่ยเงิน 
 - ได้รับการจดัสรรงบประมาณส าหรับโครงการนี ้ตลอดทัง้โครงการหรือไม่ 
 - สามารถใช้จา่ยเงินในโครงการได้ตรงตามท่ีประมาณการไว้หรือไม ่ถ้าไม่
ตรง เพราะเหตใุด และจะต้องปรับปรุงอยา่งไร 
                  - สามารถด าเนินการเบิกจา่ยเงินได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีหนว่ยงานก าหนดไว้
หรือไม ่หรือมีปัญหาอปุสรรคในการเบิกจา่ยเงินอยา่งไรบ้าง 

2.  กระบวนการด าเนินการฝึกอบรม (Process) มีสิ่งท่ีควรพิจารณาในการประเมินผล คือ 
 2.1 วิทยากร 
 - มีการชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชาให้ผู้ เข้าอบรมทราบหรือไม่ 
 - มีความรอบรู้ในเนือ้หาวิชานัน้หรือไม่ 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้
เพียงใด 
 - การจดัล าดบัขัน้ตอนของเนือ้หาวิชาเหมาะสมเพียงใด 
 - มีการตอบค าถามชดัเจนและตรงประเด็นหรือไม่ 
 - ให้โอกาสผู้ เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 - มีการใช้โสตทศันปูกรณ์ชว่ยในการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
           2.2  ผู้ เข้าอบรม 

- สนใจและเอาใจใส่ตอ่การฝึกอบรมหรือไม่ 
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- มาเข้าอบรมตามก าหนดเวลาตลอดทัง้หลกัสตูรหรือไม่ 
- มีการซกัถามแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความมีสว่นร่วมในการ

ฝึกอบรมหรือไม่ 
- ให้ความร่วมมือตา่ง ๆ ระหว่างการอบรมหรือไม่ 

2.3 เอกสารประกอบการอบรม 
- แตล่ะวิชามีเอกสารประกอบการอบรมหรือไม่ 
- เนือ้หาสาระของเอกสารประกอบการอบรมสอดคล้องและสนบัสนนุ

วตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชานัน้หรือไม่ 
- เอกสารแจกได้ทนัเวลา/ทนัความต้องการหรือไม่ 

2.4 การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
 - มีการควบคมุเวลาระหว่างการอบรมให้เป็นไปตามก าหนดการหรือไม่ 
 - การกลา่วแนะน าวิทยากรส าหรับแตล่ะหวัข้อวิชาด าเนินไปอย่าง

เหมาะสม และสามารถสร้างบรรยากาศ ในการเรียนรู้ได้หรือไม่ 
 - การกลา่วขอบคณุวิทยากรส าหรับแตล่ะหวัข้อวิชาด าเนินไปอยา่ง

เหมาะสมหรือไม ่และชว่ยสร้างความรู้สกึท่ีดีแก่วิทยากร และผู้ เข้าอบรมหรือไม่ 
 - ชว่ยให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้ เข้าอบรมอย่าง

เตม็ใจ กระตือรือร้นหรือไม่ 
 - มีมนษุย์สมัพนัธ์ดีกบัผู้ เข้าอบรมหรือไม่ 
2.5 สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ 

- การจดัสถานท่ีอบรม รวมทัง้โต๊ะ เก้าอี ้เหมาะสมหรือไม่ 
- อณุหภมูิ การถ่ายเทอากาศเหมาะสมหรือไม่ 
- แสงสวา่งเพียงพอหรือไม่ 
- เสียงดงัชดัเจนหรือไม ่
- อปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีต้องใช้ในการฝึกอบรม มีเพียงพอหรือไม่ 
- มีสิ่งรบกวนตา่ง ๆ ในระหวา่งการฝึกอบรมหรือไม ่(เชน่ เสียงรบกวน การ

เดนิเข้าออก การตามผู้ เข้าอบรม หรือวิทยากรไปรับโทรศพัท์บอ่ยครัง้) 
3. ผลท่ีได้จากการฝึกอบรม (Outputs) - เป็นส่วนส าคญัท่ีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์เพ่ือ

ประเมินผลการฝึกอบรมทัง้ระบบ โดยอาจแบง่การประเมินผลในชว่งนีอ้อกได้เป็น 4 ระดบั หรือประเภท 
คือ 
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         3.1 ขัน้ปฏิกิริยา (Reaction) ของผู้ เข้าอบรม - หมายถึง ความคดิเห็น ความรู้สกึ 
และทศันคตท่ีิผู้ เข้าอบรมมีตอ่สิ่งตอ่ไปนี ้

- ความเหมาะสมของหลกัสตูรและหวัข้อวิชา 
- การด าเนินการฝึกอบรมของวิทยากร 
- ประโยชน์ของการฝึกอบรมตอ่การปฏิบตังิานของผู้ เข้าอบรม 
- ความเหมาะสมในการบริหารโครงการฝึกอบรมและสิ่งอ านวยความ

สะดวกตา่ง ๆ 
- สมัพนัธภาพในกลุม่ผู้ เข้าอบรม 
- ความคุ้มคา่ในการเข้ารับการอบรม 

         3.2 ขัน้การเรียนรู้ (Learning) ของผู้ เข้าอบรม วา่เกิดการเรียนรู้จริงหรือไม ่โดย
อาจแยกออกเป็น 2 ประเดน็ คือ 
 - ผู้ เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์หลกัของ
โครงการหรือไม่ 
 - ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้จากความรู้สึกของตนเอง
เพียงใด 
 3.3 ขัน้พฤตกิรรม (Behavior) ของผู้ เข้าอบรม เม่ือกลบัไปปฏิบตังิาน ณ สถานท่ี
ท างานแล้ว วา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ หรือไม่ โดยอาจแยกประเดน็พิจารณา คือ 
 - ผู้ เข้าอบรมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีคาดหวงัไว้ในวตัถปุระสงค์ของ
โครงการหรือไม่ 
 - พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงเป็นไปในทางไหน ระดบัใด ชัว่คราวหรือถาวร ดี
ขึน้หรือเลวลง 
   4. ขัน้ผลลพัธ์ (Outcomes หรือ Results) อาจแยกเป็น 2 ประเดน็หลกั คือ 

4.1  ผลท่ีองค์การได้รับ - มีประเดน็ท่ีควรพิจารณา คือ 
 - ผลงานทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ 
- ผลลพัธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดคา่ใช้จา่ย ลดการสญูเสียหรือ

ของเสีย จากการผลิตหรือการด าเนินงาน ลดอบุตัเิหต ุและลดความสิน้เปลืองตา่ง ๆ 
                    - ขวญัและก าลงัใจของผู้ใต้บงัคบับญัชา หรือผู้ ร่วมงาน ของผู้ผา่นการ
อบรม 

- การลดความขดัแย้ง บตัรสนเทห์่ หรือข้อร้องเรียน ซึง่มีผลมาจากการ
บริหารงาน หรือการด าเนินงานของผู้ผา่นการอบรม 
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- ความพงึพอใจ หรือความนิยม ของผู้ รับบริการ หรือหนว่ยงานท่ี
ประสานงานหรือด าเนินงานเก่ียวเน่ืองด้วยกบัผู้ผ่านการอบรม 

4.2 ผลท่ีผู้ เข้าอบรมเองได้รับ อาจพิจารณาได้จาก 
 - มีทกัษะด้านตา่ง ๆ พร้อมท่ีปฏิบตังิานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการ

เล่ือนระดบัต าแหนง่เพียงใด 
 - ผู้ผา่นการอบรม มีความก้าวหน้าในสายงานเพียงใด 
 - มีทกัษะด้านตา่ง ๆ พร้อมท่ีจะเป็นผู้บริหารส าหรับต าแหน่งท่ีครองอยู ่

และต าแหนง่ใหมเ่พียงใด (ในกรณีโครงการ ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาผู้บริหาร) 
 

การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม 
 ผู้ วิจัยได้ศึกษาการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การสร้างและวางแบบตัด
เสือ้ผ้าด้วยมือ ซึ่งปรับปรุงมาจากการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยอาศยัแนวคิดของ
(เสาวนีย์  สิขาบณัฑิต.2528:295-298) ดงันี ้
 เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ไปด าเนิน
กิจกรรมเป็นระดบัท่ีผู้สร้าง ก าหนดเป็นเกณฑ์ เช่น 80/80 (เสาวนีย์  สิขาบณัฑิต.2528: 295-298) ใน
การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีใน
การประกอบอาชีพอิสระ  ท าได้ดงันี ้

 80    ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของผู้ เรียนจากการท าแบบฝึกหดัระหว่างการฝึกอบรมการ
ออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าในการประกอบอาชีพอิสระ คดิเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
 80   ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียของผู้ เรียนจากการท าแบบทดสอบหลงัจากฝึกอบรมการ
ออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าในการประกอบอาชีพอิสระ คดิเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
 ประสิทธิภาพของระดบัประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม ก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้ วิจัยสร้าง
ความคาดหวงัวา่ผู้ เรียนสามารถด าเนินการได้ตามหวัข้อตา่ง ๆ  โดยก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉล่ีย
ของคะแนนการท าแบบฝึกหดัและการท าแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรมดงันี ้คือ   
   การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีดี  ต้องมีการหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้  โดยผา่นขัน้ตอนหรือขบวนการทดลองและแนะน ามาแก้ไขปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่องเกณฑ์ทัว่ไปนิยม
ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพของหลกัสตูรเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเป็นความรู้ความเข้าใจจะใช้เกณฑ์ 90/90 และ 
เกณฑ์เนือ้หาท่ีเป็นวิชาทกัษะจะใช้เกณฑ์ 80/80 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สญัญา  จตัตานนท์ (2521:87–91) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศึกษากับการประกอบอาชีพอิสระ
โดยใช้กลุ่มตวัอย่างของผู้ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 345 คน และกลุ่มผู้ ว่างงานจ านวน 170 คน  
ผลการวิจยัพอสรุปได้ดงันี ้ภูมิหลงัของผู้ ท่ีประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่อยู่ในวยั 36 -40 ปี ส่วนผู้
ว่างงานอยู่ในวยั 15 – 21 ปี ผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่มีครอบครัวและเกิดในเตเทศบาล ส่วนผู้
ว่างงานมีสถานภาพโสดและเกิดนอกเขตเทศบาล บิดา-มารดาผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่  ประกอบ
อาชีพค้าขาย แต่บิดามารดาของผู้ ว่างงานส่วนใหญ่ท านา ท าสวน และเม่ือมองในด้านการศึกษาและ
ประสบการณ์ พบว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระมีการศึกษาในระดับต ่า คือระดบัประถมศึกษา ในขณะท่ีผู้
ว่างงานส่วนใหญ่การศึกษาระดบัมัธยมศึกษา นอกจากนีผู้้ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 10 ไม่ได้เข้า
โรงเรียน  แต่ในกลุ่มผู้ ว่างงานไม่มี  ดงันัน้จะเห็นว่าผู้ ว่างงานได้รับการศึกษานอกระบบ โดยอาศยัการ
ฝึกฝนตนเองจากครอบครัวเพ่ือนฝงูและท่ีอ่ืน ๆ ในด้านเจตคติตอ่อาชีพนัน้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีเจตคติ
ตอ่อาชีพโดยทัว่ ๆ ไปดีกวา่ผู้วา่งงานและไมช่อบรับราชการ ท างานบริษัท หรืองานประเภทรับจ้างทัว่ ๆ ไป 
เป็นสดัส่วนเปรียบเทียบกับผู้ว่างงานถึง 5 : 1 และชอบความมัง่คัง่มากกว่าเกียรติยศ ช่ือเสียง โดยสรุป
แล้วเจตคติต่ออาชีพของผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีแนวโน้มไปในทางเกือ้อูลการประกอบอาชีพอิสระ
มากกวา่ผู้วา่งงาน 
 เฉลียว  บรีุภกัดี (2529 : 23–25) ท าการวิจยัเชิงส ารวจทัว่ประเทศเร่ืองแนวโน้มการเข้าท างานของ
เยาวชนไทย พ.ศ.2526 พบว่าเหตุผลท่ีเลือกอาชีพอิสระเพราะมีความรู้ความสามารถของตนเอง  
สภาพแวดล้อมจากภายในครอบครัวเอือ้อ านวยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพนี ้ 
สรุปได้ว่าส่วนใหญ่มีความพอใจด้วยเหตผุลท่ีงานท่ีมีอิสระการเดินทางไปท างานสะดวกเพราะใกล้บ้าน  
ก าไรดี ได้อยู่กับพ่อแม่ ท าให้สบายใจ ได้ใช้ความคิดและความสามารถของตนเอง และสนุกเพลิดเพลิน  
เพราะได้พบคนมาก ในด้านความช่วยเหลือท่ีต้องการปรากฏว่าผู้ ประกอบอาชีพอิสระต้องการความ
ช่วยเหลือด้าน เช่น เงินกู้ ยืมเพ่ือลงทุน การหาตลาดขายส่ง การฝึกอบรมด้านต่าง  ๆ การประกันราคา
ผลผลิต ตลอดจนอยากได้รับความรู้และบริการเก่ียวกบัสขุภาพ และยารักษาโรค อนัเกิดจากการประกอบ
อาชีพของตน ในด้านลู่ทางการก้าวหน้าในงานอาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระเล็งเห็นว่าการประกอบอาชีพ
ของตนแจ่มใส มีจ านวนหนึ่งท่ีคิดว่าไม่แจ่มใสแต่ก็ยินดีท าไปเร่ือยๆ ผู้ ท่ีเห็นว่าลู่ทางแจ่มใสได้ให้
ค าอธิบายว่าเพราะได้ผลผลิตเพิ่มขึน้ทกุปี  มีทนุขยายกิจการและมีความรู้ในอาชีพนีท้ าไปได้ตลอดชีวิต 
นอกจากนีข้้อมูลจากการวิจัยและจากแหล่งอ่ืนเช่ือว่าคุณสมบัติส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ ประกอบอาชีพ
ประสบผลส าเร็จในการท างานมีหลายประการ เช่น การรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การรู้จกัใช้เงิน
ในการลงทุน ความตัง้ใจในการท างาน หมัน่แสวงหาความรู้และประการณ์อยู่เสมอ มีนิสยัร่าเริงแจ่มใส 
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เป็นต้น คณุลกัษณะเหล่านี ้ เป็นเร่ืองท่ีปลูกฝังได้ทัง้ในครอบครัว และในระบบโรงเรียน จึงควรส่งเสริม
อาชีพอิสระทัง้ในด้านทกัษะการประกอบอาชีพ ทัศนคติ ความเช่ือ และนิสยัการท างาน  รวมทัง้ความ
ชว่ยเหลือด้านเงินทนุและการตลาด 
 อารีรัตน์  พัฒนเพ็ญ (2529: 42) ได้ทดลองให้ข้อมูลด้านอาชีพอิสระโดยจัดกิจกรรมตาม
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลปรากฏว่าหลงัการทดลองแล้ว
นกัเรียนท่ีได้รับข้อมลูด้านอาชีพอิสระมีเจตคตทิางอาชีพสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
 วินัย  ณรงค์ฤทธ์ิ (2530: 63) ได้ศึกษาเจตคติตามเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ออาชีพต่าง ๆ ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีมีเหตผุลเชิงจริยธรรมในระดบัก่อนเกณฑ์และระดบัตามเกณฑ์มี
เจตคติเชิงบวกต่ออาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างและอาชีพอิสระ ส่วนนกัเรียนท่ีมีเหตผุลเชิงจริยธรรม
ระดบัเหนือเกณฑ์มีเจตคตเิชิงบวกมากตอ่อาชีพรับราชการ 
 ยุพิน  ประจวบเหมาะ (2531: ข-ค)  ได้ศึกษาการหางานท าและการประกอบอาชีพอิสระของ
บณัฑิตผู้จบจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เพ่ือน าผลการศกึษาไป
พิจารณาลดปัญหาการวา่งงานของบณัฑิตลง โดยการแนะน าและส่งเสริมทกัษะให้บณัฑิตสร้าง งานเอง  
ผลการศกึษาสรุปได้วา่บณัฑิตเศรษฐศาสตร์ยงัมีปัญหาการว่างงานตา่ง ๆ ทัง้ เอกชนและรัฐ มีถึงร้อยละ 
63.8 ท างานโดยเป็นเจ้าของกิจการ มีเป็นส่วนน้อยเพียงร้อยละ 22.6 โดยท่ีบณัฑิตเศรษฐศาสตร์มีความ
ประสงค์จะไปประกอบอาชีพอิสระมีมากถึงร้อยละ 83.4 แตพ่บว่ายงัขาดคณุสมบตัิการเป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ ผลการศกึษาด้านทศันคตขิองผู้ เคยและไมเ่คยประกอบอาชีพอิสระจะมีความเห็นไม่แตกตา่ง
กนั และเห็นว่าการประกอบอาชีพอิสระให้ประสบ ความส าเร็จขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ ทัง้ปัจจยั
ภายในและภายนอก โดยปัจจยัภายในคือตวัผู้ประกอบการ เพราะยงัขาดความสามารถเฉพาะตวัและ
ขาดประสบการณ์ 
 วัฒนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ (2532: 162-170) ได้ศึกษาเร่ืองตลาดแรงงานของ
บัณฑิตในเชิงพฤติกรรม เม่ือพิจารณาเฉพาะบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจประเภทต่าง  ๆ 
จ านวน 272 คน เป็นชายร้อยละ 62.1 และหญิงร้อยละ 37.9 เม่ือส าเร็จการศกึษาบณัฑิตมุ่งดลูู่ทางการ
ประกอบอาชีพอิสระท่ีตนเองสนใจมากกว่าการติดตามข่าวสารเร่ืองตลาดแรงงาน ภาครัฐและเอกชน 
ก่อนการประกอบอาชีพอิสระบัณฑิตร้อยละ 53.3 เคยท างานอ่ืน ๆ มาแล้วโดยแยกเป็นท างานใน
ภาคเอกชนร้อยละ 76 ประกอบอาชีพอิสระอ่ืน ๆ ร้อยละ 14 และร้อยละ 10 ท างานในภาครัฐ  สาเหตท่ีุ
เปล่ียนงานคือ งานเดิมรายได้ไม่ดี ไม่มีความก้าวหน้า และไม่ชอบงานท่ีท าอยู่ เหตุผลท่ีเปล่ียนมา
ประกอบอาชีพอิสระเพราะเป็นอาชีพท่ีมีความเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง ได้ใช้ความสามารถและการ
ตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ ด้วยตวัเองอย่างเต็มท่ี  และในบางลกัษณะอาชีพก็ให้ รายได้คอ่ยข้างสงู บณัฑิต
ท่ีประกอบอาชีพอิสระซึ่งได้ท างาน  ไม่ตรงกบัสาขาท่ีศกึษามา ส่วนใหญ่ได้อาศยัการเรียนรู้และการฝึก
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ทกัษะจากการปฏิบตัิงานในกิจการของพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง หรือคนรู้จกั ส่วนบณัฑิตท่ีประกอบ
อาชีพอิสระท่ีตรงกันกับวิชาท่ีเรียนมาสามารถอาศยัความรู้ท่ีเรียนมาในการท างานได้ และเรียนรู้จาก
บคุคลในครอบครัว เพ่ือนฝงู หรือบคุคลอ่ืน 
 ยพุิน  องคานนท์ (2533:82)  ได้ศกึษาทศันคติของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร  ท่ีมีตอ่การประกอบอาชีพอิสระ ผลการศกึษาทศันคติด้านความรู้ของนิสิตท่ีดีตอ่การประกอบอาชีพ
อิสระทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย เพศชายและเพศหญิง พบว่า นิสิตทุกกลุ่มมีความรู้สึกท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพอิสระ และผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบคุณลักษณะส าคัญสองประการคือ
คณุลกัษณะท่ีหนึ่ง เป็นคณุลกัษณะทางจิตหรือจิตลกัษณะ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยท่ีส าคญั
คือ 1) ความรักความก้าวหน้าในอาชีพ  2) รักความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 3) ความมัน่ใจในการ
ประกอบอาชีพ 4) การรักความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 5) ความคล่องตวัในการประกอบอาชีพ  
คณุลกัษณะท่ีสอง เป็นคณุลกัษณะด้านพืน้ฐานความรู้ประสบการณ์ ประกอบด้วย ความรู้ด้านการตลาด 
การเลือกท าเลท่ีเหมาะสม การจดัสถานท่ีดี เงินทุนเพียงพอ ความรู้เร่ืองการลงทุน เพียงพอ ความรู้เร่ือง
การลงทนุและประสบการณ์ 

พลัลภา สินธุวารินทร์. (2545 : บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในจังหวัดเชียงใหม่จาก
การศกึษาพบว่า ผู้ประกอบการเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.50 และเพศชาย ร้อยละ 37.50 มีอายเุฉล่ีย 
38.71 ปี ส่วนใหญ่สมรสแล้วและยงัคงอยู่ด้วยกนั มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีและมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เฉล่ีย 10.08 ปี มีทนุจดทะเบียนครัง้แรกไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือคิดเป็น
คา่เฉล่ีย 4.33 ล้าน แหลง่เงินทนุหลกัของธุรกิจกวา่ร้อยละ 80 มาจากธนาคารพาณิชย์และเงินทนุของตน 
ผู้ประกอบการมากกว่าคร่ึง (ร้อยละ 58.33) มียอดขายของธุรกิจสงูกว่า 25 ล้านบาท โดยส่งออกไปยงั
ตลาดต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 60 ของก าลงัการผลิตด้วยการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงถึงร้อยละ 
81.82 ตลาดสง่ออกคือ ตลาดยโุรปและสหรัฐอเมริกาสว่นใหญ่เป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ 
 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 อเล็กซานเดอร์ (ประเสริฐ พรหมศร. 2531: 38-39; อ้างอิงมาจาก Alexander.1980: 4554-A)  
ได้ศึกษาถึงการใช้หลักสูตรอาชีพศึกษาต่อเจตคติทางอาชีพของนักเรียนระดับ 8 ในเซนต์หลุยส์
ตะวนัออก รัฐอิลลินอยส์ พบว่า หลกัสูตรอาชีพศึกษาสามารถพฒันาเจตคติทางอาชีพของนกัเรียนให้
สูงขึน้ได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มากิล (magill. 1980-4559-A) เก่ียวกับการใช้โปรแกรม
การศกึษาเร่ืองอาชีพตอ่วฒุิภาวะด้านเจตคติทางอาชีพของนกัเรียนระดบั 7 และ 8 พบว่า นกัเรียนมีเจต
คติทางอาชีพสงูขึน้ เช่นเดียวกบัผลการศกึษาของสมิท (Smith.1980: 4561-A) ซึ่งได้ประเมินความรู้ทาง
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อาชีพของนกัเรียนระดบั 12 บนเกาะเวอร์จิน (The Virgin Island) ผลปรากฏว่า นกัเรียนท่ีเรียนตาม
โปรแกรมอาชีพศกึษา มีความรู้ทางด้านอาชีพสงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนโปรแกรมทัว่ไป 
 จาคอบโบวิทซ์ และ วิดเลอร์ (Jacobowitz and Vidler. 1982: 252-257) ได้ศึกษาโดยการ
สมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการจากผู้ประกอบการ จ านวน 430 ราย ท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจ
การผลิตท่ีมีคนงานกว่า 500 คนขึน้ไป ผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 73 เป็นชาย ร้อยละ 11 
เป็นหญิง ท่ีเหลือเป็นสามีและภรรยาท่ีเป็นหุ้นส่วนกนั ผู้ประกอบการเกือบร้อยละ 75  มาจากครอบครัว 
ท่ีบิดามารดาหรือญาติใกล้ชิด ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและอาชีพอิสระ ผู้ ประกอบการมักมีลักษณะ
ก้าวร้าวขยนัหมัน่เพียรชอบการแขง่ขนั  รักความเป็นอิสระและการพึง่ตนเองผู้  ประกอบการประมาณร้อย
ละ 30 ออกจากโรงเรียนเม่ืออยูร่ะดบัมธัยม 
 ฮิสวิช (Hisrich 1984: 3-8) ได้ส ารวจผู้ปรกอบการสตรีชาวอเมริกัน  468 คน อายุระหว่าง               
20 – 70 ปี และผู้ประกอบการสตรีชาวเปอโตริกนั 30 คนปลาย อายรุะหว่าง 23 – 64 ปี โดยตัง้ค าถาม
เก่ียวกับภูมิหลัง ลักษณะนิสัยส่วนตวั และเจตคติ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นชนชัน้กลาง สมรสแล้ว และมี
การศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัแรงจูงใจท่ีท าให้ประกอบการสตรีชาวอเมริกันมาประกอบธุรกิจ ก็คือเป็น
งานท่ีมีอิสระความส าเร็จ และมีความพึ่งพอใจในอาชีพ  ส าหรับแรงจงูใจของผู้ประกอบการสตรีชาวเปอ
โตริกนั คือ ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มเห็นว่าตนมีลกัษณะชอบการแข่งขัน มี
ความมั่นในตนเอง และวิตกกังวล นอกจากนีย้ังเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถหลาย ๆ อย่าง มิได้เป็น
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะอยา่ง เป็นคนท่ีเอาจริงเอาจงัและกลบัตวัตามสถานการณ์ได้อยา่งดี 
 วิบเบนท์ (Wibben.1988: 1440-A) ได้วิจัยเก่ียวกับการรับรู้ของผู้ประกอบการสตรีในเร่ือง
ประสิทธิภาพในการเป็นผู้ประกอบการ โดยศึกษาจากผู้ประกอบการสตรี จ านวน 151 คน ในเชาท์อิส
เทอร์น โอคลาโฮมา ในช่วงปี ค.ศ.1986 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการค้า และมี
รายได้มากกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ กว่าร้อยละ 90 มีการศึกษาระดบัมัธยมปลายหรือเทียบเท่า  
เหตผุลประกอบส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้มาประกอบธุรกิจ คือรายได้ถึงแม้ผู้ประกอบการสตรีเป็นสิ่งส าคญั  
ประสิทธิภาพในการประกอบการท่ีส าคญั ได้แก่ 1) ความเข้าใจในพืน้ฐานของการท าธุรกิจ 2) ความรู้
เก่ียวกับความต้องการของลูกค้า 3) ความเข้าใจพืน้ฐานของการท าธุรกิจ 4)ความเข้าใจเก่ียวกับการ
บริหารเวลา 5) ความสามรถในการประเมินทักษะและความสามารถบุคคล 6)ความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร 7) ความเข้าใจเก่ียวกับก าไรสุทธิ และก าไรก่อนหักภาษี 8)ความมีมนุษย์สัมพันธ์  9) 
ความรู้ทางบญัชีรายรับ-รายจา่ย 10) ความสามารถในด้านการเงิน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศจะเห็นได้ว่า การ
ประกอบอาชีพอิสระ เป็นสิ่งท่ีเราสามารถปลกูฝังหรือชว่ยสร้างเสริมให้แก่เยาวชนได้ ซึ่งจะท าให้เกิดผลดี
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ตออนาคตการท างาน และการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคณุภาพเอือ้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศชาติด้วย 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ

อิสระครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ 

  

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บุคคลทัว่ไป และนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาตัง้แต่

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ขึน้ไป ท่ีมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพอิสระ ด้านการออกแบบและ
ตดัเย็บเสือ้สตรี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 วิทยาลยั

อาชีวศกึษาสรุาษฎร์ธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนสาขาผ้าและเคร่ืองกาย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 
จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 84) 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 2 
สว่นหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

ส่วนที่ 1 : หลกัสตูรท่ีใช้ส าหรับฝึกอบรม  
ส่วนที่ 2 : แบบทดสอบท่ีใช้ในการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย แบบทดสอบ จ านวน 2 ตอน 

คือ ได้แก่ 
1. แบบทดสอบท่ีใช้ในการฝึกอบรมและแบบทดสอบท่ีใช้หลักฝึกอบรม (วิธีการ

สร้างหลกัสตูรฝึกอบรมนัน้ได้กลา่วมาใน ขัน้ท่ี 1)  
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2. แบบทดสอบ วิธีการสร้างแบบทดสอบ โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบ 4 ขัน้ตอน (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 
2543: 101-102) รายละเอียด ดงันี ้
   2.1.1 ก าหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษาส าหรับการสร้างแบบทดสอบในรับ
การฝึกอบรม เพ่ือจะเป็นตวัก าหนดกรอบของแบบทดสอบให้สอดคล้องกับตัวหลักสูตรท่ีใช้ในการ
ฝึกอบรม 
   2.1.2 ก าหนดลกัษณะของแบบทดสอบท่ีใช้ ซึ่งในขัน้ตอนนีเ้ป็นการก าหนด
รูปแบบของแบบทดสอบท่ีจะใช้ในงานวิจยั โดยก าหนดใช้แบบทดสอบประเภทเลือกตอบในส่วนของ
การวัดความรู้ระหว่างฝึกอบรม และทดสอบปฏิบัติส่วนของทักษะหลักการฝึกอบรม ซึ่งในส่วนของ
เนือ้หาจะครอบคลมุหลกัสตูรทัง้ส่ีด้าน 
   2.1.3 การสร้างแบบทดสอบ จะท าการร่างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ
เนือ้หาท่ีต้องการประเมินในด้านความรู้และทกัษะในการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบ
อาชีพอิสระ ไปเสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม ซึง่คา่ท่ีได้จะอยูร่ะหวา่ง 0.6-1 หลกัจากนัน้ น าแบบทดสอบท่ีได้รับค าแนะน า
จากผู้ เช่ียวชาญ กลบัมาแก้ไขเพ่ือให้แบบทดสอบท่ีจะใช้ถกูต้องสอดคล้อง 
   2.1.4 ท าการประเมินคุณภาพแบบทดสอบ ในครัง้นีจ้ะเป็นการน าเอา
แบบทดสอบท่ีได้ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอของกรรมการควบคมุปริญญาและผู้ เช่ียวชาญ ไปทดสอบ
กบักลุ่มตวัอย่าง เพ่ือตรวจสอบดวู่าเนือ้หาและพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีน ามาสร้างเป็นแบบทดสอบนัน้เป็น
ตวัแทนท่ีดีหรือไม่ ครอบคลมุเนือ้หาหรือไม่ โดยการตรวจสอบคณุภาพท่ีส าคญั ๆ จะมีดงัตอ่ไปนี ้คือ 
การหาคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (B) และคา่ความเช่ือมัน่ (r) 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการวางโครงการล่วงหน้า ว่าการสร้างแบบทดสอบในครัง้นีต้้องการน าแบบทดสอบไปใช้
ประเมินกบัผู้ เข้า 
 ดงันัน้ หลักสูตรท่ีใช้ส าหรับฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ ในการวิจยัครัง้นีโ้ดยวิธี รายละเอียดการด าเนินงานดงัภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนและวิธีการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรี 

  
 จากภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนและวิธีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บ
เสือ้ผ้าสตรี ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและแบบสอบถาม เพ่ือน ามาใช้ก าหนดกรอบปัญหา
ในแตล่ะด้านของงานออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
  1.1  ในส่วนของขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ตอนของการ สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและศึกษา
เอกสารการออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือน ามาวิเคราะห์จัดล าดับ
ประเดน็ความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดในการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  ไม่

   ขัน้ตอนท่ี 1 

ศกึษาเอกสารและแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห์จดัล าดบัประเดน็ความส าคญั    
ของปัญหาเพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาวางแผนในการสร้างหลกัสตูร 

ก าหนดโครงสร้างของหลกัสตูร  จดุประสงค์   
และเนือ้หารสาระของวิชาในหลกัสตูรตามความส าคญั 

ตรวจสอบหลกัสตูรโดยผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 

ท าการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 

ด าเนินการฝึกอบรมตามหลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ 

ประเมินผลการใช้หลกัสตูร 

   ขัน้ตอนท่ี 2 

   ขัน้ตอนท่ี 3 
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ว่าจะเป็นเร่ืองของการออกแบบ, กระบวนการผลิต, เร่ืองของการจ าหน่าย เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาวางแผน  
เพ่ือก าหนดกรอบโครงสร้างของหลกัสตูรฝึกอบรมให้ตรงกบัประเดน็ล าดบัความส าคญัของปัญหา 
 1.2 เม่ือศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและสมัภาษณ์ครูผู้สอน และล าดบัความส าคญัของ
ประเดน็ปัญหาท่ีพบในการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระได้แล้ว ในส่วนของ
ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการ ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร จุดประสงค์ ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม
และเนือ้หาสาระของวิชาในหลกัสูตรซึ่งในส่วนนี ้จะน าข้อมลูท่ีได้จากขัน้ตอนแรกมาใช้ในการก าหนด
เพ่ือให้หลกัสูตรเป็นไปตามล าดบัประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งการสร้างหลกัสูตรการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้
สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 1.2.1 ก าหนดจุดประสงค์ของหลกัสูตรและขอบเขตของเนือ้หา : น าข้อมูลท่ีมี
การวิเคราะห์จดัล าดบัประเด็นความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีใน
การประกอบอาชีพอิสระ จากขัน้ตอนแรกมาก าหนดเป็นโครงสร้างของหลกัสตูร จดุประสงค์ ระยะเวลา
ท่ีใช้ในการอบรม รวมถึงคัดเลือกและจัดเนือ้หาท่ีจะน ามาใช้ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับประเด็น
ความส าคญัของปัญหา ซึง่รายละเอียดของเนือ้หามีดงัตอ่ไปนี ้
 1.2.1.1  ด้านกระบวนการออกแบบ 

ความหมายของการใช้เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
     ลกัษณะของเส้น  สีและผ้าท่ีใช้ในการออกแบบเสือ้สตรี 
     วสัดเุสริมแตง่และวสัดตุกแตง่ 
     หลกัการออกแบบเสือ้สตรี 
 1.2.1.2  ด้านกระบวนการตดัเย็บ 
     การใช้เคร่ืองมือในการตดัเย็บ 
     หลกัการวดัตวัและท าแบบตดัเสือ้สตรี 
     หลกัการค านวณผ้า ตดัผ้า และการท าเคร่ืองหมายบนผ้า 
     การเย็บสว่นประกอบของเสือ้  และหลกัการตกแตง่ 
 1.2.1.3  ด้านกระบวนการประกอบอาชีพอิสระ 
     แนวคิดทางการประกอบอาชีพอิสระ 
     องค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ 
     การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
     แนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทย 
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 1.2.2 สร้างอปุกรณ์ท่ีจะใช้ส าหรับในการฝึกอบรมก าหนดภายใต้ขอบเขตของ
จดุประสงค์และเนือ้หา 
 1.2.3 ก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการตดิตอ่ประสานงานเพ่ือขอใช้สถานท่ีในการ
ฝึกอบรมซึง่ในท่ีนีจ้ะอยูใ่นชว่งภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 
 1.2.4 จดัท าแผนและขัน้ตอนตา่ง ๆ รวมถึงรายละเอียด ระยะเวลา ตารางฝึกอบรม 
 
ตาราง 4  รายละเอียดการฝึกอบรม 
 

                    ระยะเวลา 
รายละเอียด 

กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ 

ศกึษาและวางแผนส าหรับ
การจดัฝึกอบรม 

      

ติดตอ่ประสานงานเร่ือง
สถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม 

      

ติดตอ่ประสานงานเพื่อเชิญ
วิทยากรส าหรับบรรยาย 

      

จดัเตรียมสถานท่ีส าหรับ
ฝึกอบรม 

      

เร่ิมท าการฝึกอบรมตาม
รายละเอียดของการฝึกอบรม 

      

 
 1.3 ในส่วนของขัน้ตอนนีจ้ะเป็นส่วนท่ีจะน าหลักสูตรฝึกอบรมท่ีได้จัดท าขึน้ ส่งให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง เนือ้หาสาระของหลกัสตูรโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ
ครัง้นีป้ระกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้านดงันี ้  
 1.3.1 ผู้ เช่ียวชาญในด้านการพฒันาหลกัสตูร อาจารย์โอภาส  สขุหวาน 
 1.3.2 ผู้ เช่ียวชาญในด้านออกแบบ อาจารย์ปรุฬห์ลภย์  พฤกษ์โสภี 
 1.3.3 ผู้ เช่ียวชาญในด้านตดัเย็บเสือ้สตรี ผศ.วินิทร  สอนพรินทร์ 
  เม่ือส่งหลักสูตรให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้านดงัท่ีกล่าวมาแล้วท าการตรวจสอบความ
ถกูต้องของหลกัสตูรในแตล่ะด้านแล้วในส่วนตอ่ไป ก็ท าการแก้ไขปรับปรุงหลกัสตูรตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ น าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง  
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ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ของการด าเนินการน าหลกัสตูรไปใช้ฝึกอบรม 

  ในส่วนของขัน้ตอนท่ีสองนีจ้ะเป็นในส่วนของขัน้ตอนท่ีเก่ียวกับการด าเนินการ
ฝึกอบรมซึง่จะมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  ในสว่นนีจ้ะเป็นขัน้การด าเนินการใช้หลกัสตูรซึง่กระบวนการท่ีจะใช้นีจ้ะน าเทคนิคการ
ฝึกอบรมมาใช้โดยจะเน้นการให้ความรู้จากการบรรยาย ในแต่ละด้านรวมถึงการให้ผู้ เข้าอบรมได้
อภิปรายใน แต่ละเร่ืองของปัญหาและมีการประชมุเพ่ือสรุปซึ่งรายละเอียดของขัน้ตอนการด าเนินการ
ฝึกอบรม คือ ในการด าเนินการจดัฝึกอบรม คือ การติดตอ่ประสานงานกบั ผู้ เช่ียวชาญด้านตา่ง ๆ โดย
แจ้งความประสงค์ท่ีจะท าการจดัฝึกอบรมในหวัข้อดงักล่าว ในส่วนของผู้ วิจยั ได้ท าหนงัสือเชิญกลุ่ม
ตวัอย่างเข้าท าการฝึกอบรม เม่ือท าการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนแล้ว ก็ท าการจดัเตรียมสถานท่ี
ส าหรับการฝึกอบรมซึง่ในการจดัฝึกอบรมในครัง้นีมี้ระยะเวลาทัง้สิน้ส่วนของการฝึกอบรมท่ีได้ 1 เดือน 
ตามรายละเอียดของตารางฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมในแต่ละช่วงจะมีวิทยากรในแต่ละด้านเป็นผู้ บรรยายให้กับผู้ รับการ
ฝึกอบรม และในบางชว่งของการอบรมก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้สอบถามเก่ียวกบัประเด็น
ปัญหาท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับงานออกแบบตัดเย็บเสือ้สตรี ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบแนวถึง
แนวทางในการแก้ปัญหาให้ถกูหลกัตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี  3 ขัน้ด าเนินการประเมินผลหลกัสตูร 
  ในส่วนของการด าเนินการในขัน้นีจ้ะเป็นการประเมินการใช้หลักสูตรโดยการใช้
แบบทดสอบ ซึ่งในการประเมินผลนัน้จะใช้วิธีการประเมินผลในลักษณะการประเมินระหว่างการ
ฝึกอบรมและประเมินผลหลังการฝึกอบรม  เพราะการประเมินผลดังกล่าวจะท าให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของผู้ เรียนและยงัท าให้ทราบถึงคณุภาพของตวัหลกัสูตรด้วยว่า  สามารถท าให้ผู้ เรียน
เกิดการพฒันาขึน้หรือไมห่ลกัจากการฝึกอบรม 
 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างและปรับปรุงหลกัสตูรการฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้
สตรี เพ่ือท าการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ รายละเอียดดงัตอ่ไป 

1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสว่นประกอบของโครงสร้างหลกัสตูรและแบบทดสอบท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณคา่ 3 ระดบั โดยให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาว่าส่วนประกอบ
โครงการหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ โครงสร้างเนือ้หา มีความสอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องกัน 
หรือไมแ่นใ่จ โดยให้ดชันีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC) ดงันี ้
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 ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญของแตล่ะคน น ามาแปลงเป็นคะแนนได้ดงันี ้
   เห็นด้วย  ให้คะแนน +1 
   ไมแ่นใ่จ  ให้คะแนน 0 
   ไมเ่ห็นด้วย ให้คะแนน -1 
ในการตรวจสอบเนือ้หาและแบบทดสอบ ของผู้ เช่ียวชาญ จะน าข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวม

ความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ มาค านวณหาดชันีความสอดคล้อง ( IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ ดงันี ้ถ้า
คะแนนตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป แสดงว่าเนือ้หาและแบบทดสอบมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ แต่
ถ้าคะแนนต ่ากว่า 0.5 แสดงว่า ต้องท าการปรับปรุงเนือ้หาและแบบทดสอบ (ล้วน สายยศ และองัคณา 
สายยศ. 2539: 251) โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะจากผู้ เชีีี่ยวชาญเพิ่มเติมในการน าไปปรับปรุงแก้ไข
  

 
2. การหาคา่อ านาจจ าแนก (Discrimination) (r) (ลดัดาวลัย์ เพชรโรจน์, และอจัฉรา ช านิ

ประศาสน์. 2545: 150)  

  สตูร      r    =  


 L        หรือ       
L

L



  

 
  เม่ือ r แทน คา่อ านาจจ าแนก  
     แทน จ านวนคนตอบถกูในกลุม่สงู  
   L แทน จ านวนคนตอบถกูในกลุม่ต ่า  
     แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุม่สงู  

   L  แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุม่ต ่า  
 

3. การหาความเช่ือมัน่  โดยค านวณจากสตูร KR – 20 คเูดอร์ - ริชาร์ดสนั (Kuder 
Richardson) (ล้วน สายยศ, และองัคณา สายยศ. 2538:197-198) สูตร KR – 20 (Kuder – 
Richardson) ซึง่ใช้สตูรดงันี ้  
 

สตูร 
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     เม่ือ  ttr        แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
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         n         แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
      ip    แทน สดัสว่นของคนท่ีท าได้ในข้อหนึง่ 
       i  แทน จ านวนคนท่ีท าถกู/จ านวนคนทัง้หมด                   

         iq     แทน สดัสว่นของคนท่ีท าผิดในข้อหนึง่  i  =  p1  
                   2

tS    แทน คา่ความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
 

ดังนัน้ คุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีใน
การประกอบอาชีพอิสระ  

ผลของการหาคณุภาพหลกัสตูรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีใน
การประกอบอาชีพอิสระ กับ นกัเรียนชัน้ปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียน สาขาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย วิทยาลยั
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ านวน 5 คน ได้ท าการทดสอบ (Try out) เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบทดสอบโดยใช้สตูรของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (KR.20) (ล้วน สายยศ และองัคณาสายยศ. 2538 : 
198 ) ของแบบทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจ ในระหว่างการฝึกอบรมและภายหลงัจากการเสร็จสิน้
การฝึกอบรมในหนว่ยท่ี 1 ถึง หนว่ยท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ แสดงดงัตารางท่ี 1 
 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ คา่ความเช่ือมัน่ และคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบ ก่อนการฝึกอบรม 
      หลกัสตูรการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

 

หน่วย 
ก่อนการฝึกอบรม 

จ านวน 
(ข้อ) 

จ านวนข้อที่ยาก
(P=1.00) 

จ านวนข้อที่ยาก 
(q=1.00) 

ค่าความ 
เชื่อมั่น 

ผล 
การวิเคราะห์ 

1 10 - 3 0.73 
มีความสอด 
คล้องภายใน 

2 10 - 2 0.76 
มีความสอด 
คล้องภายใน 

3 10 - 4 0.71 
มีความสอด 
คล้องภายใน 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ คา่ความเช่ือมัน่ และคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบ หลงัการฝึกอบรม 

หลกัสตูรการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 
 

หน่วยที่ 
หลังการฝึกอบรม 

จ านวนข้อ 
จ านวนข้อที่ยาก 

(P=1.00) 
จ านวนข้อที่ยาก 

(q=1.00) 
ค่าความ
เชื่อมั่น 

ผล 
การวิเคราะห์ 

1 10 - 3 0.73 
มีความสอด 
คล้องภายใน 

2 10 4 4 0.76 
มีความสอด 
คล้องภายใน 

3 10 2 4 0.73 
มีความสอด 
คล้องภายใน 

 

จากตาราง 5 แสดงค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบ เร่ือง การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ  

 
(Try out) ระหวา่งการฝึกอบรมฯ ผลการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้

  ก่อนฝึกอบรมในหนว่ยท่ี 1 ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.73 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
  ก่อนฝึกอบรมในหนว่ยท่ี 2 ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.76 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
  ก่อนฝึกอบรมในหนว่ยท่ี 3 ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.71 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
  และจากตารางท่ี 4 แสดงคา่ความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบ เร่ือง การออกแบบและตดั
เย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ (Try out) หลงัการฝึกอบรมฯ ผลการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้
  หลกัการฝึกอบรมในหน่วยท่ี 1 ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.73 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
  หลกัการฝึกอบรมในหนว่ยท่ี 2 ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.76 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
  หลกัการฝึกอบรมในหนว่ยท่ี 3 ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.73 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัด าเนินตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 
1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้อ านวยการวิทยาลยั

วิทยาลยัอาชีวศกึษาสรุาษฎร์ธานี เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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2. ผู้วิจยัติดตอ่ประสานงานขอความร่วมมือในการแจกและเก็บแบบทดสอบกบัผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมขณะการฝึกอบรมและหลกัการฝึกอบรมเสร็จสิน้ 

3. ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบในแบบทดสอบขณะฝึกอบรมและ
แบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 

 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัได้จดัท าและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 

และแบบทดสอบ 
2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลง

รหสัตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) ข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วน ามาท าการบนัทึกโดยใช้

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ 
SPSS) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 3.1  เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ของ
หลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ โดยการหาค่าความ
เช่ือมัน่และคา่อ านาจจ าแนก 

 3.2  เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บ
เสือ้ผ้าสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ การประเมินหลกัสตูร ฯ โดยหาคา่เฉล่ีย  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทัง้ก่อนการฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม 

3.3 เพ่ือท าการวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบและ
ตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือท าการตอบสมมติฐานของการวิจัย โดยก าหนด
ประสิทธิภาพของหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็น E1/E2 เทา่กบั 80/80 (เสาวนีย์ สิขาบณัฑิต.2528: 295-298) 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรการออกแบบและ
ตดัเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ท่ีเก่ียวข้องกับความเหมาะสมของหลักสูตร โดยมาตรส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั โดยก าหนดการแปลความ ดงันี ้
 การแปลความหมายของคา่เฉล่ียเป็นดงันี ้     

 ดีมาก  ชว่งคะแนน 4.51-5.00 
 ดี  ชว่งคะแนน 3.51-4.50 
 ปานกลาง ชว่งคะแนน 2.51-3.50 
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 น้อย  ชว่งคะแนน 1.51-2.50 
น้อยท่ีสดุ ชว่งคะแนน 1.00-1.50 

 
น าข้อมลูท่ีผู้วิจยัรวบรวมท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ มาค านวณหาคา่เฉล่ีย (  ) 

คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าคา่ท่ีได้ไปเปรียบเทียบเกณฑ์  
 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ 
สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั มีดงันี ้

1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 
1.1 คา่เฉล่ีย (Mean,  ) (ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2540: 53)  

 

สตูร     =  


  

  
   เม่ือ   แทน  คะแนนตวักลางเลขคณิต 
      แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 
      แทน  จ านวนคะแนนในข้อมลูนัน้ 
 
 1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2540: 103)  
 

สตูร    SD    =   
)1(

)( 22



   

 
   เม่ือ   SD  แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2

   แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
    2)(         แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
      แทน  จ านวนในกลุม่ตวัอยา่ง  
 

2. สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistic) 
          การค านวณหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม (เสาวนีย์  สิขาบณัฑิต.2528: 295-298)  
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สูตร    E1   =   100x
A
N
x

 

   
 

เม่ือ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการอบรม  
(ระหวา่งฝึกอบรม) 

            แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหดัและงาน 
    A แทน คะแนนเก็บของแบบฝึกหดัและงานทกุชิน้ 
    N แทน จ านวนผู้ เข้าอบรม 

 

สูตร        E2    =        100x
B

N



 

 
เม่ือ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (หลงัฝึกอบรม) 

      แทน คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
    B แทน คะแนนเก็บของผลสอบหลงัฝึกอบรม 
    N แทน จ านวนผู้ เข้าอบรม 
 

โดยก าหนดเป็นเกณฑ์ เป็น E1/E2 เทา่กบั 80/80 (เสาวนีย์ สิขาบณัฑิต.2528: 295-298) 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัย เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ผ้าสตรีในการ

ประกอบอาชีพอิสระ มีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญั คือ เพ่ือพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บ
เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและ
ตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

ในบทนีจ้ะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้ 
1. ผลการวิเคราห์หลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ 
 อิสระ 
2. การวิเคราะห์สถิตทิดสอบสมมตฐิาน   

2.1 การวิเคราะห์หาข้อมูลพืน้ฐานของแบบทดสอบหลักสูตรฝึกอบรมการ
ออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

2.2 การวิเคราะห์เกณฑ์ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและ
ตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี
ในการประกอบอาชีพอิสระ 

 
ผลการวิเคราห์หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบตัดเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ 

ผลของการวิเคราะห์หลกัสตูรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบ
อาชีพอิสระ กับ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ท่ี
ลงทะเบียนเรียนสาขาผ้าและเคร่ืองกาย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 5 คน เพ่ือวิเคราะห์
คา่ความเช่ือมัน่ และคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในระหว่างการฝึกอบรมและ
ภายหลงัจากการเสร็จสิน้การฝึกอบรมในหนว่ยท่ี 1 ถึง หนว่ย 3 แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 7 
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ตาราง 7  ผลการวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ และคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

เนือ้หาแตล่ะหน่วย ในระหว่างการฝึกอบรม เพ่ือท าการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและ
ตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

 

หน่วยที่ 
ขณะท าการฝึกอบรม/หลงัการฝึกอบรม 

จ านวน 
ข้อ 

จ านวนข้อที่ยาก 
(P=1.00) 

จ านวนข้อที่ยาก 
(q=1.00) 

ค่าความ
เชื่อมั่น 

ผลการวิเคราะห์ 

1 10 - 1 0.73 มีความสอดคล้องภายใน 

2 10 - 2 0.76 มีความสอดคล้องภายใน 

3 10 1 2 0.71 มีความสอดคล้องภายใน 
ภายหลัง 

การฝึกอบรม 
30 2 1 0.76 มีความสอดคล้องภายใน 

 
จากตาราง 7 แสดงคา่ความเช่ือมัน่  และคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

เนือ้หาแตล่ะหน่วย ในระหว่างการฝึกอบรบหลกัสตูรการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบ
อาชีพอิสระ ได้ผลการวิเคราะห์แล้วน ามาตดัค าถามท่ียาก และง่ายเกินไปทิง้ แล้วท าการปรับปรุงข้อ
ค าถามใหม่ ได้ข้อค าถามหน่วยละ 10 ข้อ ในแบบทดสอบดงักล่าวในขณะฝึกอบรมจบในหน่วยท่ี 1 ถึง
หน่วยท่ี 3 จ านวนข้อค าถามทัง้หมดของแบบทดสอบมีจ านวนทัง้หมด 30 ข้อ ในแบบทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม แล้วท าการวิเคราะห์ผลเพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ และผลความ
สอดคล้อง พบว่า ในขณะฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ 
  ในหนว่ยท่ี 1 ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.73 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 

ในหนว่ยท่ี 2 ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.76 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
  ในหนว่ยท่ี 3 ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.71 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
 ดงันัน้ ผลการวิเคราะห์ภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรมหลกัสูตรการออกแบบและตดัเย็บเสือ้
สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.76 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
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การวิเคราะห์เกณฑ์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้
สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  

ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี

ในการประกอบอาชีพอิสระ จ านวนผู้ เข้าอบรม 20 คน ในงานวิจัยใช้ การก าหนดเกณฑ์ เป็น E1/E2 

เทา่กบั 80/80 (เสาวนีย์ สิขาบณัฑิต.2528: 295-298) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตาราง 9 และตาราง 10 

ตาราง 8 แสดงประสิทธิภาพของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในขณะการฝึกอบรม ในแตล่ะหน่วย
ของหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  

 

หน่วย 
คะแนน  

(คะแนนรวม 
200 คะแนน)  

คะแนน
เฉลี่ย 

( ) 

ค่าส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน  
(S.D) 

ค่าประสิทธิภาพ 
(%) 

1. กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี 169 8.45 0.360 84.50 
2. กระบวนการตัดเยบ็เสือ้สตรี 167 8.35 0.365 83.50 
3. กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ 164 8.20 0.382 82.00 

 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพหลกัสตูรการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี ทัง้ 3หน่วย 
พบว่า 

1. กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี มีประสิทธิภาพ  84.50 
2. กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี มีประสิทธิภาพ     83.50 
3. กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ มีประสิทธิภาพ  82.00 

จากผลดงัตาราง 8 น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาคา่ประสิทธิภาพคะแนนรวมทัง้ 3 หน่วยของหลกัสตูร
ฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี รายละเอียดการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลกัสตูร ดงั
ตาราง 9 
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ตาราง 9 แสดงประสิทธิภาพโดยรวมของหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ คา่ประสิทธิภาพในขณะฝึกอบรมจบในแตล่ะหน่วย (E1) และคา่ประสิทธิภาพ
ภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม (E2) 

 

หลักสูตร 
คะแนน  

(คะแนนรวม 
600 คะแนน)  

คะแนนเฉลี่ย 

( ) 

ค่าส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน  
(S.D) 

ค่าประสิทธิภาพ 
(%) 

ขณะฝึกอบรบครบ  
3 หน่วย  (E1) 

500 8.33 0.7061 83.30 

หลังเสร็จสิน้การฝึกอบรม 
ครบ 3 หน่วย (E2) 

529 26.45 1.601 86.66 

E1/E2 83.30/88.16 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บ

เสือ้สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ E1/E2 มีคา่เท่ากบั 83.30/88.16 ซึ่งในการงานวิจยันีใ้ช้การก าหนด
เกณฑ์ เป็น E1/E2 เท่ากบั 80/80 ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้ในงานวิจยันีส้อดคล้องและเป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

และในงานวิจยันีก้ าหนดเกณฑ์คะแนนเฉล่ียของประสิทธิภาพหลกัสตูร ดงัรายละเอียดหน้า 86 
พบว่า เม่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระแล้ว 
พบวา่ ประสิทธิภาพหลกัสตูรฝึกอบรมดงักลา่ว อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก (คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 26.45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีใน
การประกอบอาชีพอิสระ 

การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ เป็นการประเมินผลของหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  20 คน ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 11 

 

ตาราง 10  การประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม  

 

รายละเอียดการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความ
เหมาะสม 

ด้านหลกัสูตร    
1. ความเหมาะสมของหวัข้อเร่ืองในหลกัสตูร 4.6 0.51 ดีมาก 
2. เนือ้หาสาระของแตล่ะเร่ืองมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 

4.7 0.48 ดีมาก 

3. การจดัเรียงหวัข้อเป็นไปตามล าดบัประสบการณ์และความ
ตอ่เนื่อง 

4.6 0.69 ดีมาก 

4. ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปปฏิบตัิงานและ
การประกอบอาชีพ 

4.8 0.42 ดีมาก 

วิทยากรในการฝึกอบรม    
5. มีความรอบรู้ในเนือ้หาของการฝึกอบรม 4.6 0.51 ดีมาก 
6. น าเสนอเนือ้หาได้ชดัเจนสมเหตผุล 4.5 0.52 ดี 
7. อธิบายยกตวัอยา่งเข้าใจดี 4.4 0.51 ดี 
8. สร้างบรรยากาศ ในการบรรยาย 4.3 0.67 ดี 
ผลเฉลี่ยความคดิเห็นของผู้รับการฝึกอบรมฯ 4.45 1.71 ด ี

 
จากตาราง 1จ แสดงผลการประเมินของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรการออกแบบและตดั

เย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ โดยผลรวมความคิดเห็นเฉล่ียมีความเหมาะสมมากมาก โดยมี
ระดบัคะแนนเฉล่ีย   = 4.45, S.D. = 1.71 ส าหรับผลความคิดเห็นในด้านของหลกัสตูรฝึกอบรม อยู่
นะดบัดีมาก คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.6–4.8 และในด้านวิทยากรในการฝึกอบรม ผลความคิดเห็นใน
หวัข้อวิทยากรมีความรอบรู้ในเนือ้หาของการฝึกอบรม อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย    
= 4.6, S.D. = 0.51 ส าหรับในหวัข้อการน าเสนอเนือ้หาได้ชดัเจนสมเหตผุล การอธิบายยกตวัอย่าง
เข้าใจดี และการสร้างบรรยากาศในการบรรยาย ผลการประเมินความคดิเห็นมีความเหมาะสมในระดบั
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ดี โดยมีคะแนนเฉล่ีย  =4.3  4.4 และ 4.5 ตามล าดบั และมีคา่ S.D. = 0.67  0.51 และ 0.52 
ตามล าดบั (เกณฑ์การประเมินก าหนดไว้ หน้า 87) 

ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่าหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ มีความเหมาะสมดีมาก และวิทยากรท่ีมาบรรยายมีความรู้ในเนือ้หาของหลกัสูตรฝึกอบรม ได้
อย่างมีความเข้าใจดีมาก  ซึ่งความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้รองลงมาได้แก่ ความ
เหมาะสมของการยกตวัอย่างเข้าใจดี บรรยายการในการบรรยาย แสดงความคิดเห็นอยู่ในระดบัความ
เหมาะสมมากตามล าดบั 

 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยั เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบ

อาชีพอิสระ โดยมีความมุ่งหมายของการวิจยั คือ เพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บ
เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและ    
ตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนสาขาผ้าและเคร่ืองกาย ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2554 จ านวน  20 คน  
 
การสรุปและอภปิรายผล 
 การน าเสนอการสรุปและอภิปรายผลในบทนี ้จะน าเสนอตามวตัถปุระสงค์และสมมติฐานการ
วิจยัเป็นหลกั ซึง่มีทัง้หมด 3 หวัข้อ รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  
 สรุปผลการวิจัย 
 1. การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบ
อาชีพอิสระ ได้มีการสร้างในรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้ก าหนดหัวเร่ืองเอาไว้ทัง้หมด 3 
หน่วย ได้แก่ หน่วยท่ี 1: กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี หน่วยท่ี 2: กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี และ
หน่วยท่ี 3: กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งการก าหนดเนือ้หาและจดัล าดบัเนือ้หาของหลกัสูตร
ฝึกอบรมนัน้ได้พิจารณาไว้เป็นล าดบัขัน้ตอนดงันี ้คือ  ขัน้ท่ี 1 ศกึษาและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
น ามาใช้ก าหนดกรอบปัญหาในแตล่ะด้านของการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระและน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพฒันาหลกัสูตร  ขัน้ท่ี 2 ขัน้ของการด าเนินการน าหลกัสตูรไปใช้
ฝึกอบรมในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการด าเนินการใช้หลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว โดยน าเทคนิคการ
ฝึกอบรมมาใช้  โดยเน้นการให้ความรู้จากการบรรยายโดยวิทยากรผู้ มีความช านาญในแต่ละด้าน
รวมถึงมีการแบง่กลุม่ยอ่ยเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้อภิปรายในแตล่ะเร่ือง เก่ียวกบัปัญหา  โดยจดั
ให้มีการประชุมเพ่ือสรุป ขัน้ท่ี 3 ขัน้ด าเนินการประเมินผลหลกัสูตร ในขัน้ตอนนีป้ระชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งจะเป็นกลุม่เดียวกบัท่ีใช้ในขัน้ตอนท่ีสอง ซึ่งลกัษณะการประเมินผลจะประเมินผลระหว่างการ
ฝึกอบรมและหลกัการฝึกอบรม  เพราะการประเมินผลด้วยวิธีดงักล่าว จะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้า
ของผู้ เรียนรวมถึงประสิทธิภาพของหลกัสตูรด้วย การทดลองวิจยัครัง้นีเ้ป็นการทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจ เ ร่ือง การออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น 
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แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ได้แก่ แบบทดสอบในขณะฝึกอบรมจบทัง้หมด 3 หน่วย มีจ านวน  
30 ข้อ  แบง่เป็นหน่วยละ 10 ข้อ และหลงัการฝึกอบรมจ านวน 3 หน่วย มีจ านวน 30 ข้อ แบง่ออกเป็น
หน่วยละ 10 ข้อ คลอบคลมุเนือ้หาทัง้ 3 หน่วย และแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็น
ค าถามปลายเปิด จ านวน 8 ข้อ 
 ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ ทัง้ 3 ท่าน ประเมินในด้านเนือ้หาของ
หลกัสตูรทัง้หมด 3 หน่วย แบง่ได้เป็น 12 ข้อ ได้ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเท่ากบั 1.0 จ านวน 7 ข้อ  
จ านวน 3 ข้อ คา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเท่ากบั 0.67 จ านวน 3 ข้อ คา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาเท่ากบั 0.33 จ านวน 2 ข้อ ท าการตดัเนือ้หาท่ีได้คา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเท่ากบั 0.33  
และปรับปรุงเนือ้หาและภาษาใหม่ จึงท าให้เนือ้หาของหลักสูตรฝึกอบรมในส่วนของค่าดชันีความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเทา่กบั 1.00 และ 0.67 มีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

2. การหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีใน
การประกอบอาชีพอิสระ โดยการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ขณะฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมในแต่
ละหนว่ยดงันี ้
  หนว่ยท่ี 1 ได้คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 8.45 ได้คา่ประสิทธิภาพ เทา่กบั 84.50 
  หนว่ยท่ี 2 ได้คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 8.35 ได้คา่ประสิทธิภาพ เทา่กบั 83.50 
  หนว่ยท่ี 3 ได้คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 8.20 ได้คา่ประสิทธิภาพ เทา่กบั 82.00 
  และโดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ภายหลังเสร็จสิน้การฝึกอบรม ได้คะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 26.45 ได้คา่ประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.16 และเม่ือรวมคะแนนการทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจในขณะฝึกอบรมจบในแต่ละหน่วยทัง้หมด 3 หน่วย แล้วได้คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 8.33 ได้ค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เทา่กบั 83.33 และคะแนนทดสอบความรู้ ความเข้าใจภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม
ได้คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 26.48 ได้คา่ประสิทธิภาพ (E2) เท่ากบั 84.92 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้คือ  80/80 
แสดงว่าหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ สามารถน าไปด าเนินการ
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระได้ 
 3. การประเมินโครงการฝึกอบรมภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม เร่ืองการออกแบบและ
ตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดบัความเหมาะสมมาก
แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้คือ 80/80 มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ สามารถน าไปด าเนินการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เน่ืองการออกแบบและ
ตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยผลการวิจยัสอดคล้องกบังานวิจยั สมพระ วาสะศิริ 
(2548:110) การสร้างหลักสูตรเพ่ือการฝึกอบรมการประกอบธุรกิจส าหรับนกัเรียน ผลการทดลองใช้
หลกัสตูร สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระท่ีดีขึน้จริง 
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การอภปิรายผล 
 การวิจัยครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในระหวา่งและหลงัการฝึกอบรม ผลการวิจยัดงันี ้

1. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบ
อาชีพอิสระ ศกึษาการสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมร่วมกบัคณาจารย์ผู้สอนสาขาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย  โดย
มีเนือ้หาการฝึกอบรมทัง้หมด 3 หน่วย น าหลกัสตูรท่ีได้มาตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเสือ้สตรี ผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล  
ตรวจสอบความถกูต้อง แล้วน าไปแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญ และน าหลกัสตูรท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญน าไปฝึกอบรมให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ 

จากการทดสอบ (Try out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 คน เพ่ือหาค่า
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบขณะการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมในละบท ซึ่งผลจากการ
ทดลองได้ดงันี ้
   หนว่ยท่ี 1 ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.73 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
   หนว่ยท่ี 2 ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.76 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
   หนว่ยท่ี 3 ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.71 แสดงวา่ มีความสอดคล้องภายใน 
   หลังเสร็จสิน้การฝึกอบรม ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.76 แสดงว่า มีความ
สอดคล้องภายใน 

จากการทดสอบ (Try out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 คน เพ่ือหาค่า
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบความรู้  ความเข้าใจ ในขณะฝึกอบรมจบในแต่ละหน่วยนัน้ ผล
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องภายในทัง้หมด 3 หน่วย และในการหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลงัการฝึกอบรม ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่า แบบทดสอบมีความสอดคล้องภายในเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักสูตรการ
ออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระได้ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของธงชัย สันติวงศ์ (2542:223) เม่ือการอบรมสิน้สุดลงแล้ว ผลท่ีได้  คือ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง อันเป็นผลผลิตของการอบรมท่ีท ามา และตามแนวคิดของสมคิด บางโม
(2544:14) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้สงูขึน้ เป็นต้น 

2. คา่ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลท่ีได้จากการทดสอบขณะฝึกอบรมและภายหลงัการฝึกอบรมโดยแยกเป็นใน
แตล่ะบทดงัตอ่ไปนี ้
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หนว่ยท่ี 1 กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี ซึง่ดจูากการสรุปผลการด าเนินงานวิจยัได้คา่
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.50 พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงความหมายของการออกแบบและ
ลกัษณะของเส้น สี ผ้าท่ีใช้ในการออกแบบ รวมถึงการใช้งานของวสัดเุสริมแตง่วสัดตุกแต่งได้ดี และน า
หลักการออกแบบมาใช้ในการออกแบบเสือ้สตรีได้ ซึ่งตรงกับแนวความคิดของมนตรี ยอดบางเตย 
(2538:43-44) กล่าวว่า การออกแบบ เขียนแบบเป็นการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์โดยเขียนเป็น
ภาพลักษณ์  ตลอดจนรายละเอียดลงในกระดาษเพ่ือส่ือความหมายรูปหรือชิน้งานให้ผู้ดูแบบเข้าใจ  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาศรี โพธ์ิทอง (2545:65) พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
วิชาการออกแบบลวดลายเคร่ืองหนงั เร่ืองหลกัการออกแบบลวดลายเคร่ืองหนงั ท่ีสร้างขึน้สามารถช่วย
ให้ผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้ผ่านส่ือคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดียได้เป็นอย่างดี 
เป็นต้น 

หน่วยท่ี 2 กระบวนตัดเย็บเสือ้สตรี ซึ่งดูจากสรุปผลการด าเนินงานวิจัยได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 83.35 พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรู้จกัเลือกใช้เคร่ืองมือในการตดัเย็บและรู้จกั
หลกัของการวดัตวัการสร้างแบบตดัเป็นอย่างดี เม่ือได้ท าการฝึกอบรมท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการ
พัฒนาและเรียนรู้วิธีการเย็บประกอบตัวเสือ้สตรีอย่างถูกวิธีมากขึน้ ซึ่งตรงกับแนวความคิดของ  
สมควร  สนองอทุยั (ม.ป.ป.:159)ก่อนการใช้เคร่ืองมือทัง้หมดผู้ ปฏิบตัิงานควรศกึษา วิธีการใช้ ข้อควร
ระวงัหรือวิธีการป้องกนัอนัตรายให้เข้าใจและการใช้เคร่ืองมือปฎิบตัิจริงกบัชิน้งานควรฝึกหรือทดลอง
ปฎิบัติกับวัสดุหรือชิน้ท่ีเป็นเศษหรือไม่ใช้แล้ว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร  อุ่ยมานะชัย
(2549:87) หลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ แล้วสามารถน าไป
ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการบ ารุงและปรับตัง้เคร่ืองเช่ือมลวดทองอตัโนมตัิ รุ่น ASM 339 
ส าหรับชา่งเทคนิค ในอตุสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวมได้ 

หนว่ยท่ี 3 กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งดจูากสรุปผลการด าเนินงานวิจยัได้คา่
ประสิทธิภาพเทา่กบั 82.00 พบวา่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงแนวความคิดและองค์ประกอบของอย่าง
ชีพอิสระได้เป็นอยา่งดี รวมถึงหลกัการค านวนทางเศรษฐศาสตร์และแนวโน้มแฟชัน่ของไทยเม่ือการการ
ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันท์ อนันตสมบรูณ์(2544:107-108) ท่ีได้ท าการศึกษาภาพ
ความรู้ ความเข้าใจและความสามารถของการสร้างคู่มือบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนินไฟฟ้า ส ารองส าหรับ
พนกังานช่างเทคนิคมีความรู้ ความเข้าใจ เฉล่ียสูงกว่าคะแนนขณะการฝึกอบรม และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เกรียงไกร เมธาวีวงศ์ (2543:75) ท่ีได้สร้างคูมื่อเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม การซ่อมบ ารุงอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั ท่ีว่าก่อนการใช้คูมื่อเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดบัน้อย แต่เม่ือได้ใช้คู่มือฝึกอบรมแล้ว ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบั ดี
เย่ียม เป็นต้น 
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จากการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม  ได้คา่ประสิทธิภาพ  
88.16 ซึ่งแสดงว่า ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 83.33/88.16 หมายถึง คา่ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากบั 83.33 แสดงว่า  ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  เร่ือง การออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  
ในขณะฝึกอบรมในแตล่ะหนว่ย  คา่ประสิทธิภาพ (E2) เท่ากบั 88.16 แสดงว่า ผู้ ท่ีเข้าฝึกอบรมมีความรู้  
ความสามารถในเร่ือง การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ท าให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งท าให้การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมได้ผลส าเร็จดี ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ อนนัท์  อนนัตสมบูรณ์ (2544:107-108) ท่ีได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถของการสร้างคูมื่อบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนินไฟฟ้า ส ารองส าหรับพนกังานช่างเทคนิคของ
ฝ่ายโทรศพัท์นครหลวงองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย ซึ่งพนกังานช่างเทคนิคมีความรู้ความเข้าใจ  
เฉล่ียสงูกวา่คะแนนก่อนการฝึกอบรม   

3. การประเมินโครงการฝึกอบรม เร่ืองออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมประเมินโครงการมีความคิดเห็นว่า การจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมตาม
หวัข้อเร่ืองและเนือ้หาท่ีใช้ในการฝึกอบรมนัน้สามารถน าไปใช้ในการปฎิบตัิงานและการประกอบอาชีพ
ได้อยา่งเหมาะสมมากท่ีสดุ 

  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 

การวิจยัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ มีข้อเสนอแนะเน่ืองมาจากผลการวิจยั ดงันี ้

1. ควรมีการพฒันาการเรียนการสอนในเร่ืองของรูปแบบ ลกัษณะ โดยให้นกัเรียนได้รู้จกั
การวิเคราะห์ถึงความส าคญัของการออกแบบ แยกแบบเสือ้สตรีในแต่ละแบบต่าง  ๆ รวมไปถึงการ
ออกแบบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบเสือ้สตรี 

2. ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนเน้นในด้านการออกแบบเสือ้เพิ่มเติมมากขึน้โดย
การใช้หลักการออกแบบน ามาออกแบบรูปร่าง ลวดลายของเสือ้ท่ีมีความหลากหลายแบบรวมไปถึง
ประโยชน์ของการใช้งาน เพ่ือให้เกิดคณุภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปใช้ในการปฏิบตัิและ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

3. ควรมีการจัดอบรมให้กับนักเรียนทุกปีเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ตามทัน
เทคโนโลยีและแฟชัน่ของเสือ้สตรีในปัจจบุนัก่อนท่ีจะออกไปปฏิบตังิานหรือประกอบอาชีพ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัต ิ
1. ควรมีการพฒันาโปรแกรมชว่ยสอนหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี

ในการประกอบอาชีพอิสระ ด้วยระบบการออกแบบจากคอมพิวเตอร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ
ปฎิบตังิานและสามารถน าไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได้ 

2. ควรมีการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้าในการ
ประกอบอาชีพอิสระในด้านอ่ืน ๆ เชน่  กางเกง  กระโปรง 

3. ควรมีการพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ในเร่ืองของประโยชน์ของงานผ้าท่ีสามารถน ามา
ท าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ประโยชน์งานประเภทตา่ง ๆ 

4. หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชนสามารถน าหลกัสูตรนีไ้ปใช้กับบุคลากรในองค์กร บุคคลทัว่ไป หรือส าหรับผู้ ท่ีว่างงาน เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพอิสระได้ 
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ภาคผนวก ข 

- หาค่าความเช่ือม่ันค่าความง่ายของแบบทดสอบในขณะฝึกอบรม 
- การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Try Out) 
- ผลการประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  

ระหว่างการฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบ
อาชีพอิสระ 
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หาค่าความเช่ือม่ันค่าความง่ายของแบบทดสอบในขณะฝึกอบรม 
หน่วยที่ 1 กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี 

 
ข้อ/คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X2 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
1 
1 
0 

1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
0 

1 
0 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
1 
1 

0 
0 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

8 
6 
8 
6 
8 

64 
36 
64 
36 
64 

S 
p 
q 
pq 

2 
0.04 
0.60 
0.24 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

2 
0.04 
0.60 
0.24 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

36 264 

 
          = 2.24 

S2 = 8.24 
rtt = 0.73  (คา่ความเช่ือมัน่) 
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หาค่าความเช่ือม่ันค่าความง่ายของแบบทดสอบในขณะฝึกอบรม 
หน่วยที่ 2 กระบวนการตัดเยบ็เสือ้สตรี 

 
ข้อ/คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
0 
1 

1 
0 
1 
0 
1 

0 
0 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
0 
1 

1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
0 
0 

7 
7 
8 
3 
9 

48 
48 
64 
9 
81 

S 
p 
q 
pq 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

2 
0.04 
0.60 
0.24 

34 250 

 
 

 Pq = 3.04 
S2 = 10.64 
rtt = 0.76  (คา่ความเช่ือมัน่) 
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หาค่าความเช่ือม่ันค่าความง่ายของแบบทดสอบในขณะฝึกอบรม 
หน่วยที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ 

 
ข้อ/คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X2 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
0 
0 
1 

1 
0 
0 
0 
1 

1 
0 
0 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

9 
6 
4 
4 
8 

81 
42 
16 
16 
64 

S 
p 
q 
pq 

0 
0.00 
1.00 
0.00 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

2 
0.04 
0.60 
0.24 

2 
0.04 
0.60 
0.24 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

31 219 

 
 

 Pq = 2.16 
S2 = 6.40 
rtt = 0.76 (คา่ความเช่ือมัน่) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Try Out) 
 

ข้อ/
คน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X X2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
1 

0 
0 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
0 
1 

0 
0 
1 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
1 

1 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
0 

1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

25 
23 
24 
25 
26 

625 
529 
576 
625 
676 

S 
p 
q 

pq 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

2 
0.04 
0.60 
0.24 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

0 
0.00 
1.00 
0.00 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

0 
0.00 
1.00 
0.00 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

2 
0.04 
0.60 
0.24 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

0 
0.00 
1.00 
0.00 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

3 
0.06 
0.40 
0.24 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

4 
0.8. 
0.20 
0.16 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

5 
1.00 
0.00 
0.00 

123 303
1 
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ภาคผนวก ค 

- ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรการฝึกอบรม 
- แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจ

ระหว่างการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

- แสดงผลรวมของตารางวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัด
เยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ 

- ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ  ภายหลังฝึกอบรม   
- ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ  หลังการฝึกอบรม   
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ผลการประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการฝึกอบรม 
การออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

หน่วยที่ 1 กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี 
 

ข้อค าถาม 
ดัชนีความเที่ยงตรง 
ของแบบทดสอบ 

1.  Fashion มีความหมายตรงกบัข้อใดมากท่ีสดุ 
2. ข้อใดให้ความหมายของค าวา่  Design  ได้ถกูต้อง 
3. ทฤษฎีสีและการใช้สี มีสว่นเก่ียวข้องกบัการออกแบบอยา่งไร 
4. ลวดลายผ้าท่ีให้ความรู้สกึแข็ง  ร่าเริงเบกิบาน และดอู่อนเยาว์ คือ  
    ลกัษณะของผ้าลายใด 
5. วสัดเุสริมแตง่  มีความส าคญัตอ่แบบอยา่งไร 
6. Decorative  finishes มีความหมายตรงกบัข้อใด 
7. ข้อใดไมใ่ชว่สัดตุกแตง่ทัง้หมด 
8. ข้อใดไมใ่ช ่การวาดภาพดีไซน์  Design Drawing  
9. การวาดภาพคล้ายจริง มีลกัษณะอย่างไร 
10. การวาดแบบฉบัพลนั  มีลกัษณะอย่างไร 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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ผลการประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการฝึกอบรม 
การออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

หน่วยที่ 2 กระบวนการตัดเยบ็เสือ้สตรี 
 

ข้อค าถาม 
ดัชนีความเที่ยงตรง 
ของแบบทดสอบ 

1. กระดาษคาร์บอน  มีหน้าท่ีส าหรับใช้ท าอะไร 
2. อปุกรณ์ใดท่ี ไม่จ าเป็น ต้องใช้ในการสร้างแบบเสือ้สตรี 
3. การวดัจากปุ่ มคอหน้าลงไปหาจดุสงูสดุของอก เป็นการวดัเพ่ือ 
    ต้องการทราบต าแหนง่ใด 
4. จากรูปเส้น A – B  ได้จากข้อใด 
5. จากรูปเส้น  E – O  ได้จากข้อใด 
6. ผ้าหน้ากว้าง  36  นิว้  มีวิธีการค านวณผ้าอยา่งไร 
7. ข้อใดกลา่วไม่ถูกต้องเก่ียวกบัการวางแบบตดั  
8. ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวิธีการเย็บส่วนประกอบของเสื้อแผ่นหน้า   
   แผ่นหลงั  ได้ถกูต้อง 
9. ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวิธีการเย็บส่วนประกอบของแขนเสือ้ได้ 
    ถกูต้อง 
10. ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวิธีการประกอบตวัเสือ้ได้ถกูต้อง 

1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
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ผลการประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการฝึกอบรม 

การออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 
หน่วยที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพ 

 

ข้อค าถาม 
ดัชนีความเที่ยงตรง 
ของแบบทดสอบ 

1. การประกอบธุรกิจเสือ้ผ้า  มีความหมายตรงกบัข้อใด 
2. ธุรกิจ ตดัเย็บเสือ้ผ้า จดัเป็นธุรกิจ ประเภทใด 
3. ข้อใดไมใ่ชอ่งค์ประกอบของการประกอบอาชีพอิสระ 
4. ธุรกิจเสือ้ผ้า เป็นองค์ประกอบของธุรกิจประเภทใด 
5.  ข้อใด  ไม่ใช่  ปัจจยัหลกัในการด าเนินธุรกิจ 
6.  ข้อใด ไม่ใช่  ต้นทนุในการประกอบอาชีพอิสระในการตดัเย็บเสือ้ 
7.  ข้อใด  คือ  คา่แรงทางอ้อม  ของธุรกิจเสือ้ 
8. วาธินี รับตดัเสือ้เชิต้โดยมีต้นทนุสทุธิในการผลิต 500  บาท  ขายใน
ราคา 2000 บาท วาธินีจะมี คา่ตอบแทนการลงทนุ (ROI) เทา่ใด 
9.  ข้อใดคือ วิวฒันาการของแนวโน้มแฟชัน่ 
10. บดิาแหง่ชา่งเสือ้ชัน้สงู ชาร์ลส์ เฟรเดอริค เวิร์ธ อยูใ่นยดุใด 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรการฝึกอบรม 

รายการเนือ้หาที่ประเมนิ 
ดัชนีความเที่ยงตรงของ 

เนือ้หาหลักสตูร 

1. มีเนือ้หาท่ีอธิบายถึงความหมายและเจตนาของการใช้เสือ้ผ้า 
    และเคร่ืองแตง่กาย 

1.00 

2. มีเนือ้หาท่ีอธิบายถึงลกัษณะของเส้น  สีและผ้าท่ีใช้ในการ   
    ออกแบบเสือ้สตรี 

1.00 

3. มีเนือ้หาท่ีอธิบายวสัดเุสริมแตง่และวสัดตุกแตง่ 1.00 
4. มีเนือ้หาท่ีสามารถอธิบายถึงหลกัการออกแบบเสือ้สตรี 0.66 
5. มีเนือ้หาท่ีอธิบายถึงการใช้เคร่ืองมือในการตดัเย็บ 1.00 
6. มีเนือ้หาท่ีอธิบายถึงหลกัการวดัตวัและการท าแบบตดัเสือ้สตรี 1.00 
7. มีเนือ้หาท่ีอธิบายถึงหลกัการการค านวณผ้า ตกัผ้า และการท า 
    เคร่ืองหมายบนผ้า 

1.00 

8. มีเนือ้หาท่ีอธิบายการเย็บสว่นประกอบของเสือ้  และหลกัการ 
    ตกแตง่ได้ 

0.66 

9. มีเนือ้หาท่ีอธิบายแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ 1.00 
10. มีเนือ้หาท่ีอธิบายองค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ 1.00 
11. มีเนือ้หาท่ีอธิบายการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 0.66 

 12. มีเนือ้หาท่ีอธิบายแนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทย 0.66 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจขณะฝึกอบรม 
เร่ือง  การออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

 

ค าชีแ้จง 
1.  แบบประเมินฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์  เพ่ือต้องการทราบความสอดคล้องของรายละเอียดใน

แบบทดสอบระหวา่งการฝึกอบรมในหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีใน
การประกอบอาชีพอิสระ ในด้านความรู้ความเข้าใจการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีใน
การประกอบอาชีพอิสระ โดยใช้ทดสอบกบัผู้ เข้ารับการอบรมระหวา่งฝึกอบรม 

2. ให้ท่านพิจารณาว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ารายละเอียดของแบบทดสอบ จะน าไปใช้เป็น
ตวัแทนการวดัหรือสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้  เร่ือง  การออกแบบและตดัเย็บเสือ้
สตรีในการประกอบอาชีพอิสระท่ีจดัขึน้ในครัง้นีท่ี้ได้เสนอไว้ในแบบประเมินนีห้รือไม่ โดย
เขียนเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่งผลการพิจารณาดงันี ้

+1  หมายถึง เห็นด้วยวา่ข้อสอบวดัได้ตรงตามจดุประสงค์ของการฝึกอบรม 
0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จว่าข้อสอบวดัได้ตรงตามจดุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่ 
-1   หมายถึง  ไมเ่ห็นด้วยวา่ข้อสอบวดัได้ตรงตามจดุประสงค์ของการฝึกอบร 
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 1 กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี 
1.1. บอกความหมายของการใช้เสือ้ผ้า
และเคร่ืองแตง่กาย 
 
 
 
 

1.  Fashion มีความหมายตรงกบัข้อใดมากที่สดุ 
ก. สมยันิยมหรือวิธีการท่ีนิยมกนัทัว่ไปชัว่ระยะเวลาหนึง่ 
ข. ผู้ที่พยายามสร้างสรรค์สิง่ใหม ่หาวิธีแก้ไขหรือค าตอบใหม่ๆ  
ส าหรับปัญหาตา่งๆ 
ค.สิง่ที่มนษุย์ค้นคว้า คดิออกแบบ แก้ไข และปรับปรุงเพื่อให้ได้มา
ซึง่ผลติภณัฑ์ที่ดีขึน้ 
ง. บคุคลที่ท าธุรกิจเก่ียวกบัเสือ้ผ้า  มีห้องเสือ้  ผลติและขายเอง 

   

 

2. ข้อใดให้ความหมายของค าวา่  Design  ได้ถกูต้อง 
ก. ผู้ที่พยายามสร้างสรรค์สิง่ใหม ่หาวิธีแก้ไขหรือค าตอบใหม่ๆ  
ส าหรับปัญหาตา่งๆ 
ข. การปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้ดขีึน้ 
ค. การวาดภาพซึง่แสดงให้เห็นวธีิการท าบางสิง่บางอยา่ง 
ง. วิธีหรือแบบเฉพาะทีจ่ะท าให้เสือ้ตวันัน้แตกตา่งกบัเสือ้ตวัอื่นๆ 

   

 

1.2.อธิบายลกัษณะของเส้น สแีละผ้าที่
ใช้ในการออกแบบเสือ้สตรี 
 
 
 

3. ทฤษฎีสแีละการใช้ส ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการออกแบบอยา่งไร 
ก. ช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบั 
ข. บอกถึงลกัษณะนิสยัของผู้ออกแบบได้เป็นอยา่งด ี
ค. ช่วยสร้างความเข้าใจและบอกถึงเร่ืองราวในการออกแบบ 
ง. ช่วยสร้างความสวยงาม ความนา่สนใจ สร้างความแตกตา่ง 
ตลอดจนสร้างความรู้สกึ 

   

 

4.   ลวดลายผ้าที่ให้ความรู้สกึแขง็  ร่าเริงเบิกบาน และดอูอ่นเยาว์ 
คือลกัษณะของผ้าลายใด 
ก.  ผ้าลายจดุ 
ข.  ผ้าลายธรรมชาต ิ
ค.  ผ้าลายรวม 
ง.  ผ้าลายเลขาคณิต 
 

   

 



122 

 

จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 1 กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี 
1.3. อธิบายความหมายของวสัดเุสริม
แตง่และวสัดตุกแตง่ 
 
 
 
 

5.  วัสดุเสริมแต่ง  มคีวามส าคญัตอ่แบบอยา่งไร 
ก. ช่วยเสริมแตง่บคุลกิของผู้สวมใสไ่ด้เป็นอยา่งดี 
ข. ช่วยเสริมทรงเสือ้ให้มีการทรงตวั 
ค. ช่วยเสริมให้มีลกัษณะและรูปทรงที่ดีมีความคงทนตอ่การสวมใส่ 
ง. ช่วยเสริมให้เสือ้ผ้าชดุนัน้ดสูวยงาม 

   

 

6. Decorative  finishes มีความหมายตรงกบัข้อใด 
ก. วสัดเุสริมแตง่ 
ข. วสัดตุกแตง่ 
ค. เคร่ืองเกาะเก่ียว 
ง. วสัดปุระกอบ 

   

 

7. ข้อใดไมใ่ชว่สัดตุกแตง่ทัง้หมด 
ก.  ลกูไม้  เทปปัก  ด้ายเย็บผ้า 
ข.  ริกแรก  ชายคลยุ  การเย็บสกั 
ค.  เกลยีวเชือก  ลกูปัด  ผ้ากุ๊น 
ง.  จีบรูด  การตอ่ผ้า  การตดัปะ 

   

 

1.4.สามารถน าหลกัการออกแบบเสือ้
สตรีไปออกแบบได้ 
 
 
 

8. ข้อใดไมใ่ช่ การวาดภาพดีไซน์  Design Drawing  
ก.  การวาดภาพแบบฉบัพลนั 
ข.  การวาดภาพคล้ายจริง 
ค.  การวาดภาพเหมือนจริง 
ง.  การวาดภาพตามหนงัสอื 

   

 

9. การวาดภาพคล้ายจริง มีลกัษณะอยา่งไร 
ก.   
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 1 กระบวนการออกแบบเสือ้
สตรี 
1.4.สามารถน าหลกัการออกแบบเสือ้
สตรีไปออกแบบได้ 
 
 
 
 

ข. 
 
 
 
ค.   
 
 
 
 
ง. 
 
 
 
 
 

 

10. การวาดแบบฉับพลัน  มีลกัษณะอยา่งไร 
ก.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ข.  
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 1  กระบวนการออกแบบเสือ้
สตรี 
1.4.สามารถน าหลกัการออกแบบเสือ้
สตรีไปออกแบบได้ 
 
 
 
 

ค. 
 
 
 
 
ง.   
 
 
 
 

 

สว่นท่ี 2  กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
2.1.อธิบายการใช้เคร่ืองมือในการตดั
เย็บ 

1. กระดาษคาร์บอน  มีหน้าที่ส าหรับใช้ท าอะไร 
ก. ใช้กลิง้เส้นบนผ้าให้เกิดรอยตามที่ต้องการ 
ข.  ใช้ขีดผ้า 
ค.  ใช้สร้างแบบ 
ง.  ใช้ขีดผ้าแล้วจะระเหยหายไปเองในชว่งเวลาหนึง่ 

   

 

2.  อปุกรณ์ใดที่ ไม่จ าเป็น ต้องใช้ในการสร้างแบบเสือ้สตรี 
ก. ไม้บรรทดั  สายวดั  ดินสอ 
ข.  กระดาษ  ยางลบ  ลกูกลิง้ 
ค.  ไม้ฉาก  กรรไกรตดักระดาษ  สก็อตเทป 
ง.  ลกูกลิง้  ไม้โค้ง  ชอร์คสี 

   

 

2.2.เข้าใจและสามารถน าหลกัการวดั
ตวัและการท าแบบเสือ้สตรี 

3.  การวดัจากปุ่ มคอหน้าลงไปหาจดุสงูสดุของอก เป็นการวดั
เพื่อต้องการทราบต าแหนง่ใด 
ก.  อกหา่ง 
ข.  อกสงู 
ค.  บา่หน้า 
ง.  รอบอก 
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 2  กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
2.2.เข้าใจและสามารถน าหลกัการวดั
ตวัและการท าแบบเสือ้สตรี 
 
 
 

4.  จากรูปเส้น A – B  ได้จากข้อใด 
 
 
 
 
 

 

ก.  ความยาวจากปุ่ มคอหน้าถงึเอว 
ข.  รอบเอว 
ค.  อกหา่ง 
ง.  รอบสะโพก หาร 2 

   

 

5.  จากรูปเส้น  E – O  ได้จากข้อ

ใด  
ก.  คร่ึงหนึง่ความยาวของไหลท่ีบ่วก 1 ซ.ม. 
ข.  ความยาวของบา่หน้า บวก  1 ซ.ม. 
ค.  คร่ึงหนึง่ความยาวของบา่หน้าที่บวกเพิ่ม 1 ซ.ม. 
ง.  คร่ึงหนึง่ความยาวของบา่หลงัที่บวกเพิม่ 1 ซ.ม. 

   

 

2.3 สามารถอธิบายหลกัการและ
ปฏิบตัิการค านวณผ้า ตดัผ้า และการ
ท าเคร่ืองหมายบนผ้า 

6.  ผ้าหน้ากว้าง  36  นิว้  มีวิธีการค านวนผ้าอยา่งไร 
ก. ความยาวเสือ้ X 2 แล้ว + ความยาวแขน + 10 ซ.ม. (เผ่ือ
ตะเข็บ)  X  2 
ข.  ความยาวเสือ้ + ความยาวแขน + 10  ซ.ม.  
ค.  ความยาวเสือ้ + 10 ซ.ม. (เผ่ือตะเข็บ)  X  2 
ง.  ความยาวเสือ้ + ความยาวแขน + 10 ซ.ม. (เผ่ือตะเข็บ)  X  2 

   

 

http://www.bloggang.com/data/addsiripun/picture/1206265458.jpg
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี2  กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
2.3 สามารถอธิบายหลกัการและ
ปฏิบตัิการค านวณผ้า ตดัผ้า และการ
ท าเคร่ืองหมายบนผ้า 
 
 

7.  ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้องเก่ียวกบัการวางแบบตดั  
ก.  วางสว่นท่ีกว้างที่สดุไว้ที่ปลายผ้า   
ข.  ริมของสาบเสือ้ที่มีลกัษณะแนวตรง  ควรอยูท่ี่ริมผ้าเสมอ 
ค.  วางแบบตดัชิน้เลก็ก่อน  แล้วจึงวางชิน้ใหญ่แทรก  ตามเนือ้
ที่ท่ีเหลอื 
ง.  กลดัเข็มหมดุให้หา่งจากริมเพือ่แบบประมาณ 2-3 
เซนตเิมตรเพื่อสะดวกในการกดรอย 

   

 

2.4 สามารถเย็บสว่นประกอบของ
เสือ้ และหลกัการตกตกแตง่ 

8.  ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวธีิการเยบ็ส่วนประกอบของเสือ้
แผ่นหน้า  แผ่นหลัง  ได้ถกูต้อง 
  1. เย็บกนัยืดคอหน้า  คอหลงั 
  2. เย็บรังกระดมุด้วยผ้าหรือเย็บซิป 
  3. เย็บเกลด็หรือเย็บแนวตอ่ตา่งๆ 
  4. เย็บกระเป๋าหรือสว่นตกแตง่  ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ 
ก.  2.  3.  4.  1. 
ข.  1.  2.  3.  4. 
ค.  4.  3.  2.  1. 
ง.  3.  4.  1.  2. 

   

 

9.  ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวธีิการเยบ็ส่วนประกอบของแขน
เสื้อได้ถกูต้อง 

1. เย็บฝีจกัรหา่งอิ๊ส  หวัแขนเสือ้ 
2. เย็บสว่นตกแตง่แขนเสือ้  (ถ้าม)ี 
3. เย็บตะเข็บใต้แขน 
4. ดงึอิ๊สหวัแขนเสือ้  เนาพบัปลายแขน  รีดให้เรียบ 
ก.  2.  3.  4.  1. 
ข.  3.  4.  1.  2. 
ค.  4.  3.  2.  1. 
ง.  1.  2.  3.  4. 
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 2  กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
2.4 สามารถเย็บสว่นประกอบของ
เสือ้  และหลกัการตกตกแตง่ 
 

10. ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวิธีการประกอบตัวเสื้อได้ถกูต้อง 
  1.  เย็บตะเข็บไหล ่ รีดแบะตะเข็บ 
  2.  เย็บเข้าปกเสือ้หรือเย็บสาบเสือ้กบัตวัเสือ้ 
  3.  เย็บตดัชายเสือ้ 
  4.  เย็บตะเข็บข้าง  รีดแบะตะเข็บ 
  5.  เนาพบัเย็บชายเสือ้  รีดให้เรียบ 
  6.  เย็บหวัแขนเสือ้กบัวงแขนเสือ้ 
ก.  2.  3.  4.  1.  5.  6. 
ข.  6.  3.  4.  5.  1.  2. 
ค.  4.  3.  6.  2.  1.  5. 
ง.  1.  2.  3.  4.  5.  6. 

   

 

สว่นท่ี3  กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ 
3.1  แนวทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ 

1. การประกอบธุรกิจเสือ้ผ้า  มีความหมายตรงกบัข้อใด 
ก.  ธุรกิจของตนเองไมว่า่ธุรกิจนัน้จะเลก็หรือใหญ่ 
ข.  การประกอบกิจการสว่นตวัตา่ง ๆ ในการผลติสนิค้า หรือ
บริการท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 
ค.  ไมม่ีเงินเดือนหรือรายได้ที่แนน่อน ผลตอบแทนที่ได้รับคือเงิน
ก าไรจากการลงทนุ 
ง.  ถกูทกุข้อ 

   

 

2. ธุรกิจ ตดัเย็บเสือ้ผ้า จดัเป็นธุรกิจ ประเภทใด 
ก.  ธุรกิจการผลติ 
ข.  ธุรกิจการบริการ 
ค.  ธุรกิจซือ้ผ้าขายไป 
ง.  ธุรกิจการเกษตร 
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 1 

สว่นท่ี 3  กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ 
3.2  องค์ประกอบการประกอบอาชีพ
อิสระ 

3. ข้อใดไมใ่ช่องค์ประกอบของการประกอบอาชีพอิสระ 
ก.  เงิน 
ข.  ท าเล 
ค.  แหลง่วตัถดุิบ 
ง.  ไมม่ีข้อใดถกู 

   

 

4. ธุรกิจเสือ้ผ้า เป็นองค์ประกอบของธุรกิจประเภทใด 
ก.  การผลติ 
ข.  การบริการ 
ค.  ซือ้มาขายไป 
ง.  การเกษตร 

   

 

5.  ข้อใด  ไม่ใช่  ปัจจยัหลกัในการด าเนินธุรกิจ 
ก.  ทนุ 
ข.  ความรู้ 
ค.  การจดัการ 
ง.  การตลาด 

   

 

3.3  การวเิคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ 

6.  ข้อใด ไม่ใช่  ต้นทนุในการประกอบอาชีพอิสระในการตดัเย็บ
เสือ้ 
ก.  คา่แรง 
ข.  คา่วตัถดุิบ 
ค.  คา่บรรจภุณัฑ์ 
ง.  ไมม่ีข้อใดถกู 

   

 

7.  ข้อใด  คือ  คา่แรงทางอ้อม  ของธุรกิจเสือ้ 
ก.  เงินเดือนของผู้จดัการโรงงานเย็บผ้า 
ข.  เงินเดือนยาม 
ค.  คา่แรงพนกังานท าความสะอาด 
ง.  คา่แรงของชา่งตดัเสือ้ในกิจการผลติเสือ้ส าเร็จรูป 
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 1 

สว่นท่ี 3 กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ 
3.3  การวเิคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ 

8. วาธินี รับตดัเสือ้เชิต้โดยมต้ีนทนุสทุธิในการผลติ 500  บาท  
ขายในราคา 2000 บาท วาธินีจะมี คา่ตอบแทนการลงทนุ
(ROI)เทา่ใด 
ก.  100 
ข.  200 
ค.  300 
ง.  400 

 

   

 

  3.4  แนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปของไทย 

9.  ข้อใดคือ ววิฒันาการของแนวโน้มแฟชัน่ 
ก.  การตอบสนองการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
ข.  การแตกแยกทางวฒันธรรม 
ค.  การจินตนาการท่ีประสบความส าเร็จ 
ง.  ถกูทกุข้อ 

   

 

10. บิดาแหง่ชา่งเสือ้ชัน้สงู ชาร์ลส์ เฟรเดอริค เวิร์ธ อยูใ่นยดุใด 
ก.  ปี  1860 
ข.  ปี  1960 
ค.  ปลายปี  1960 
ง.  ปี  2000 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 
เร่ือง  การออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

 

ค าชีแ้จง 
1.  แบบประเมินฉบับนี มี้วัตถุประสงค์ เ พ่ือต้องการทราบความสอดคล้องของ

รายละเอียดในแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมในหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดั
เย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ในด้านความรู้ความเข้าใจการออกแบบและตดั
เย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ โดยใช้ทดสอบกับผู้ เข้ารับการอบรมหลัง
ฝึกอบรม 

2. ให้ทา่นพิจารณาว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ารายละเอียดของแบบทดสอบ จะน าไปใช้เป็น
ตวัแทนการวดัหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เร่ือง การออกแบบและตดัเย็บ
เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระท่ีจดัขึน้ในครัง้นีท่ี้ได้เสนอไว้ในแบบประเมินนีห้รือไม ่ 
โดยเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่งผลการพิจารณาดงันี ้
+1  หมายถึง  เห็นด้วยวา่ข้อสอบวดัได้ตรงตามจดุประสงค์ของการฝึกอบรม 
0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จว่าข้อสอบวดัได้ตรงตามจดุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่ 
-1   หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยวา่ข้อสอบวดัได้ตรงตามจดุประสงค์ของการฝึกอบรม 
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 1  กระบวนการออกแบบเสือ้
สตรี 
1.1. บอกความหมายของการใช้
เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
 
 
 
 

1.  ข้อใดให้ความหมายของค าวา่  Design  ได้ถกูต้อง 
ก. การวาดภาพซึง่แสดงให้เห็นวธีิการท าบางสิง่บางอยา่ง 
ข. วิธีหรือแบบเฉพาะที่จะท าให้เสือ้ตวันัน้แตกตา่งกบัเสือ้ตวั
อื่นๆการปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้ดีขึน้ 
ค. ผู้ที่พยายามสร้างสรรค์สิง่ใหม ่หาวิธีแก้ไขหรือค าตอบใหม่ๆ  
ส าหรับปัญหาตา่งๆ 
ง. การปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้ดขีึน้ 

   

 

2.  Fashion มีความหมายตรงกบัข้อใดมากที่สดุ 
ก. บคุคลที่ท าธุรกิจเก่ียวกบัเสือ้ผ้า  มีห้องเสือ้  ผลติและขายเอง 
ข. สิง่ที่มนษุย์ค้นคว้า คิดออกแบบ แก้ไข และปรับปรุงเพื่อให้
ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์ที่ดีขึน้ 
ค.ผู้ที่พยายามสร้างสรรค์สิง่ใหม ่หาวิธีแก้ไขหรือค าตอบใหม่ๆ  
ส าหรับปัญหาตา่งๆ 
ง. สมยันิยมหรือวธีิการท่ีนยิมกนัทัว่ไปชัว่ระยะเวลาหนึง่  

   

 

1.2.อธิบายลกัษณะของเส้น สแีละผ้า
ที่ใช้ในการออกแบบเสือ้สตรี 
 
 
 

3. ลวดลายผ้าทีใ่ห้ความรู้สกึแข็ง  ร่าเริงเบิกบาน และดอูอ่น
เยาว์ คือลกัษณะของผ้าลายใด 
ก.  ผ้าลายเลขาคณิต 
ข.  ผ้าลายรวม 
ค.  ผ้าลายธรรมชาต ิ
ง.  ผ้าลายจดุ 

   

 

4.  ทฤษฎีสแีละการใช้ส ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการออกแบบอยา่งไร 
ก. ช่วยสร้างความเข้าใจและบอกถึงเร่ืองราวในการออกแบบ 
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ข. ช่วยสร้างความสวยงาม ความนา่สนใจ สร้างความแตกตา่ง 
ตลอดจนสร้างความรู้สกึ  
ค. ช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบั 
ง. บอกถึงลกัษณะนิสยัของผู้ออกแบบได้เป็นอยา่งดี  

 

จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี1  กระบวนการออกแบบเสือ้
สตรี 
1.3. อธิบายความหมายของวสัดุ
เสริมแตง่และวสัดตุกแตง่ 
 
 
 
 

5.  Decorative  finishes มีความหมายตรงกบัข้อใด 
ก. วสัดปุระกอบ  
ข. วสัดตุกแตง่ 
ค. เคร่ืองเกาะเก่ียว 
ง. วสัดเุสริมแตง่ 
 

   

 

6. ข้อใดไมใ่ชว่สัดตุกแตง่ทัง้หมด 
ก.  เกลยีวเชือก  ลกูปัด  ผ้ากุ๊น 
ข.  ริกแรก  ชายคลยุ  การเย็บสกั 
ค.  ลกูไม้  เทปปัก  ด้ายเย็บผ้า 
ง.  จีบรูด  การตอ่ผ้า  การตดัปะ 

   

 

7. วัสดุเสริมแต่ง  มีความส าคญัตอ่แบบอยา่งไร 
ก. ช่วยเสริมให้เสือ้ผ้าชดุนัน้ดสูวยงาม ข. ช่วยเสริมทรงเสือ้ให้มี
การทรงตวั 
ค. ช่วยเสริมแตง่บคุลกิของผู้สวมใสไ่ด้เป็นอยา่งดี 
ง. ช่วยเสริมให้มีลกัษณะและรูปทรงที่ดีมีความคงทนตอ่การสวม
ใส ่

   

 

1.4.สามารถน าหลกัการออกแบบเสือ้
สตรีไปออกแบบได้ 
 
 
 

8. ข้อใดไมใ่ช่ การวาดภาพดีไซน์  Design Drawing  
ก.  การวาดภาพแบบฉบัพลนั 
ข.  การวาดภาพคล้ายจริง 
ค.  การวาดภาพเหมือนจริง 
ง.  การวาดภาพตามหนงัสอื 
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9. การวาดภาพคล้ายจริง มีลกัษณะอยา่งไร 
ก.   
 
 
 
 
 

   

 

จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี1  กระบวนการออกแบบเสือ้
สตรี 
1.4.สามารถน าหลกัการออกแบบเสือ้
สตรีไปออกแบบได้ 
 
 
 
 

ข. 
 
 
 
ค.   
 
 
 
 
ง. 
 
 
 
 

 

10. การวาดแบบฉับพลัน  มีลกัษณะอยา่งไร 
ก.  
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ข.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 1 กระบวนการออกแบบเสือ้
สตรี 
1.4.สามารถน าหลกัการออกแบบเสือ้
สตรีไปออกแบบได้ 
 
 
 
 

ค. 
 
 
 
 
ง.   
 
 
 
 

 

สว่นท่ี 2  กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
2.1.อธิบายการใช้เคร่ืองมือในการตดั
เย็บ 

1. อปุกรณ์ใดที่ ไม่จ าเป็น ต้องใช้ในการสร้างแบบเสือ้สตรี 
ก. ไม้บรรทดั  สายวดั  ดินสอ 
ข.  ลกูกลิง้  ไม้โค้ง  ชอร์คสี 
ค.  ไม้ฉาก  กรรไกรตดักระดาษ  สก็อตเทป 
ง.  กระดาษ  ยางลบ  ลกูกลิง้ 

   

 

2.  กระดาษคาร์บอน  มีหน้าทีส่ าหรับใช้ท าอะไร 
ก. ใช้ขีดผ้า 
ข.  ใช้กลิง้เส้นบนผ้าให้เกิดรอยตามที่ต้องการ 
ค.  ใช้สร้างแบบ 
ง.  ใช้ขีดผ้าแล้วจะระเหยหายไปเองในชว่งเวลาหนึง่ 
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2.2.เข้าใจและสามารถน าหลกัการวดั
ตวัและการท าแบบเสือ้สตรี 

3.  การวดัจากปุ่ มคอหน้าลงไปหาจดุสงูสดุของอก เป็นการวดั
เพื่อต้องการทราบต าแหนง่ใด 
ก.  อกหา่ง 
ข.  อกสงู 
ค.  บา่หน้า 
ง.  รอบอก 

   

 

 

จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 2  กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
2.2.เข้าใจและสามารถน าหลกัการวดั
ตวัและการท าแบบเสือ้สตรี 
 
 
 

4.  จากรูปเส้น  E – O  ได้จากข้อ

ใด  
ก.  คร่ึงหนึง่ความยาวของไหลท่ีบ่วก 1 ซ.ม. 
ข.  ความยาวของบา่หน้า บวก  1 ซ.ม. 
ค.  คร่ึงหนึง่ความยาวของบา่หน้าที่บวกเพิ่ม 1 ซ.ม. 
ง.  คร่ึงหนึง่ความยาวของบา่หลงัที่บวกเพิม่ 1 ซ.ม. 

   

 

5.  จากรูปเส้น A – B  ได้จากข้อใด 
 

   

http://www.bloggang.com/data/addsiripun/picture/1206265458.jpg
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ก. ความยาวจากปุ่ มคอหน้าถึงเอว 
ข.  รอบเอว 
ค.  อกหา่ง 
ง.  รอบสะโพก หาร 2 

 

2.3 สามารถอธิบายหลกัการและ
ปฏิบตัิการค านวณผ้า ตดัผ้า และการ
ท าเคร่ืองหมายบนผ้า 

6.  ผ้าหน้ากว้าง  36  นิว้  มีวิธีการค านวณผ้าอยา่งไร 
ก. ความยาวเสือ้ X 2 แล้ว + ความยาวแขน + 10 ซ.ม. (เผ่ือ
ตะเข็บ)  X  2 
ข.  ความยาวเสือ้ + ความยาวแขน + 10  ซ.ม.  
ค.  ความยาวเสือ้ + 10 ซ.ม. (เผ่ือตะเข็บ)  X  2 
ง.  ความยาวเสือ้ + ความยาวแขน + 10 ซ.ม. (เผ่ือตะเข็บ)  X  2 
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 2  กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
2.3 สามารถอธิบายหลกัการและ
ปฏิบตัิการค านวณผ้า ตดัผ้า และการ
ท าเคร่ืองหมายบนผ้า 
 
 

7.  ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้องเก่ียวกบัการวางแบบตดั  
ก.  วางสว่นท่ีกว้างที่สดุไว้ที่ปลายผ้า   
ข.  ริมของสาบเสือ้ที่มีลกัษณะแนวตรง  ควรอยูท่ี่ริมผ้าเสมอ 
ค.  วางแบบตดัชิน้เลก็ก่อน  แล้วจึงวางชิน้ใหญ่แทรก  ตามเนือ้
ที่ท่ีเหลอื 
ง.  กลดัเข็มหมดุให้หา่งจากริมเพือ่แบบประมาณ 2-3 
เซนตเิมตรเพื่อสะดวกในการกดรอย 

   

 

2.4 สามารถเย็บสว่นประกอบของ
เสือ้  และหลกัการตกตกแตง่ 

8.  ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวธีิการเยบ็ส่วนประกอบของเสือ้
แผ่นหน้า แผ่นหลัง  ได้ถกูต้อง 
  1. เย็บกนัยืดคอหน้า  คอหลงั 
  2. เย็บรังกระดมุด้วยผ้าหรือเย็บซิป 
  3. เย็บเกลด็หรือเย็บแนวตอ่ตา่งๆ 
  4. เย็บกระเป๋าหรือสว่นตกแตง่  ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ 
ก.  2.  3.  4.  1. 
ข.  1.  2.  3.  4. 
ค.  4.  3.  2.  1. 
ง.  3.  4.  1.  2. 

   

 

9.  ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวธีิการเยบ็ส่วนประกอบของแขน
เสื้อได้ถกูต้อง 

1. เย็บฝีจกัรหา่งอิ๊ส  หวัแขนเสือ้ 
2. เย็บสว่นตกแตง่แขนเสือ้  (ถ้าม)ี 
3. เย็บตะเข็บใต้แขน 
4. ดงึอิ๊สหวัแขนเสือ้  เนาพบัปลายแขน  รีดให้เรียบ 
ก.  2.  3.  4.  1. 
ข.  3.  4.  1.  2. 
ค.  4.  3.  2.  1. 
ง.  1.  2.  3.  4. 
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 -1 

สว่นท่ี 2 กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
2.4 สามารถเย็บสว่นประกอบของ
เสือ้  และหลกัการตกตกแตง่ 
 

10. ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวิธีการประกอบตัวเสื้อได้ถกูต้อง 
  1.  เย็บตะเข็บไหล ่ รีดแบะตะเข็บ 
  2.  เย็บเข้าปกเสือ้หรือเย็บสาบเสือ้กบัตวัเสือ้ 
  3.  เย็บตดัชายเสือ้ 
  4.  เย็บตะเข็บข้าง  รีดแบะตะเข็บ 
  5.  เนาพบัเย็บชายเสือ้  รีดให้เรียบ 
  6.  เย็บหวัแขนเสือ้กบัวงแขนเสือ้ 
ก.  2.  3.  4.  1.  5.  6. 
ข.  6.  3.  4.  5.  1.  2. 
ค.  4.  3.  6.  2.  1.  5. 
ง.  1.  2.  3.  4.  5.  6. 

   

 

สว่นท่ี3  กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ 
3.1  แนวทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ 

1. การประกอบธุรกิจเสือ้ผ้า  มีความหมายตรงกบัข้อใด 
ก.  ธุรกิจของตนเองไมว่า่ธุรกิจนัน้จะเลก็หรือใหญ่ 
ข.  การประกอบกิจการสว่นตวัตา่ง ๆ ในการผลติสนิค้า หรือ
บริการท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 
ค.  ไมม่ีเงินเดือนหรือรายได้ที่แนน่อน ผลตอบแทนที่ได้รับคือเงิน
ก าไรจากการลงทนุ 
ง.  ถกูทกุข้อ 

   

 

2. ข้อใดไมใ่ช่องค์ประกอบของการประกอบอาชีพอิสระ 
ก.  เงิน 
ข.  ท าเล 
ค.  แหลง่วตัถดุิบ 
ง.  ไมม่ีข้อใดถกู  
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 1 

สว่นท่ี 3  กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ 
3.2  องค์ประกอบการประกอบอาชีพ
อิสระ 

3. ธุรกิจ ตดัเย็บเสือ้ผ้า จดัเป็นธุรกิจ ประเภทใด 
ก.  ธุรกิจการผลติ 
ข.  ธุรกิจการบริการ 
ค.  ธุรกิจซือ้ผ้าขายไป 
ง.  ธุรกิจการเกษตร 

   

 

4. ข้อใด  ไม่ใช่  ปัจจยัหลกัในการด าเนินธุรกิจ 
ก.  ทนุ 
ข.  ความรู้ 
ค.  การจดัการ 
ง.  การตลาด 

   

 

5.  ธุรกิจเสือ้ผ้า เป็นองค์ประกอบของธุรกิจประเภทใด 
ก.  การเกษตร 
ข.  การบริการ 
ค.  ซือ้มาขายไป 
ง.  การผลติ 

   

 

3.3  การวเิคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ 

6. ข้อใด  คือ  คา่แรงทางอ้อม  ของธุรกิจเสือ้ 
ก.  คา่แรงของชา่งตดัเสือ้ในกิจการผลติเสือ้ส าเร็จรูป 
ข.  คา่แรงพนกังานท าความสะอาด  
ค.  เงินเดือนยาม 
ง.  เงินเดือนของผู้จดัการโรงงานเย็บผ้า 

   

 

7.  ข้อใด ไม่ใช่  ต้นทนุในการประกอบอาชีพอิสระในการตดัเย็บ
เสือ้ 
ก.  คา่บรรจภุณัฑ์ 
ข.  คา่วตัถดุิบ 
ค.  คา่แรง 
ง.  ไมม่ีข้อใดถกู 
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จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม ข้อสอบ 
ผลการพิจารณา 
+1 0 1 

สว่นท่ี 3  กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ 
3.3  การวเิคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ 

8. ประภาภรณ์ รับตดัเสือ้เชิต้โดยมีต้นทนุสทุธิในการผลติ 1000  
บาท  ขายในราคา 3000 บาท วาธินีจะมี คา่ตอบแทนการลงทนุ
(ROI)เทา่ใด 
ก.  500 
ข.  600 
ค.  700 
ง.  800 

   
   

 

  3.4  แนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปของไทย 

9.  บิดาแหง่ช่างเสือ้ชัน้สงู ชาร์ลส์ เฟรเดอริค เวิร์ธ อยูใ่นยดุใด 
ก.  ปี  1860 
ข.  ปี  1960 
ค.  ปลายปี  1960 
ง.  ปี  2000 

   

 

10. ข้อใดคือ ววิฒันาการของแนวโน้มแฟชัน่ 
ก.  การตอบสนองการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
ข.  การแตกแยกทางวฒันธรรม 
ค.  การจินตนาการท่ีประสบความส าเร็จ 
ง.  ถกูทกุข้อ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  วตัถุประสงค์ 

 
หัวข้อเนือ้หา 

พุทธิพิสัย                                         ทกัษะพิสัย 

คว
าม
รู้ 

คว
าม
เข้
าใ
จ 

น า
คว
าม
รู้ 

ไป
ปร
ะย
กุต
์ 

วเิค
รา
ะห
์ 

สงั
เค
รา
ะห
์ 

กา
รรั
บรู้

 

คา
มพ
ร้อ
มใ
นก
าร

ปฏ
ิบตั

ิ 

ตอ
บส
นอ
งต
าม

ค า
แน
ะน
 า 

ปฏ
ิบตั
ไิด้

 

ตอ
บส
นอ
งต
อ่ 

สิ่ง
ที่ซ
บัซ
อ่น

 

รว
ม 

สดั
ส่ว
นเ
ปอ
ร์เซ

น็ 

ล า
ดบั
คว
าม

 
ส า
คญั

 

1.กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี 
  1.1  ความหมายและเจตคตขิองการใช้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 25 24         49 4.10 10 
  1.2  ลกัษณะของเส้น สีและผ้าท่ีใช้ในการออกแบบเสือ้สตรี 25 26         51 4.47 9 

  1.3  วสัดเุสริมแตง่และวสัดตุกแต่ง 24 24         48 3.92 11 
  1.4  หลกัการออกแบบเสือ้สตรีจ านวน  3  แบบ 24 24 24   24 25 25 24 24 192 8.21 5 
2.  กระบวนการตัดเยบ็              

  2.1  การใช้เคร่ืองมือตดัเย็บ 24 25 25   25 26 25 25 25 198 8.40 4 
  2.2  การวดัตวัและการท าแบบตดั 25 26 26   26 25 25 25 25 202 8.77 3 
  2.3  การค านวณผ้า ตดัผ้า และการท าเคร่ืองหมายบนผ้า 26 27 27   27 27 27 26 27 219 9.73 1 

  2.4  วธีิการเย็บส่วนประกอบของเสือ้  และหลกัการการตกแตง่ 27 27 27   26 26 27 27 27 215 9.51 2 
3.  การประกอบอาชีพอิสระ              
  3.1  แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ 24 24    24 24 24 25 24 169 7.78 6 

  3.2  องค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ 25 24    24 24 24 24 25 167 7.65 8 
  3.3  การวเิคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 24 24 25    24 25 25 24 168 7.73 7 
  3.4  แนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทย 24 24         48 3.92 11 

รวม 288 292 156   175 200 198 201 204 1726   
คิดเป็นร้อยละ 16.3 20.5 4.9   8.4 11.7 11.3 13.2 13.6  100%  

ข้อสอบ 5 8 1   2 3 3 4 4 
จ านวนข้อสอบ 30 ข้อ 

ล าดับความส าคัญ 2 1 8   7 5 6 4 3 

แสดงผลรวมของตารางวเิคราะห์หลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ 
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ภาคผนวก ง 

- แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างการฝึกอบรมเร่ือง  การออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1: กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี 
- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2: กระบวนการตัดเยบ็เสือ้สตรี 
- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ 
- แผนการเรียนรู้ 
- หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรี ในการประกอบ

อาชีพอิสระ 
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ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ  ภายหลังฝึกอบรม   

หน่วยที่ 1 เร่ือง กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี   
 

ผู้เข้าอบรม
คนท่ี 

แบบทดสอบข้อที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 

1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

7 
8 
8 
9 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
9 

รวม 16 14 16 16 14 14 15 14 16 17 169 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 
คะแนนค่าเฉล่ีย 8.5 

ค่าประสิทธิภาพ(E1) 84.5 
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ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ  ภายหลังฝึกอบรม 
หน่วยที่ 2 เร่ือง กระบวนการตัดเยบ็เสือ้สตรี   

 

ผู้เข้าอบรม
คนท่ี 

แบบทดสอบข้อที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 

1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
6 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
8 
7 

รวม 15 15 15 16 15 14 15 14 16 15 167 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.365 
คะแนนค่าเฉล่ีย 8.35 

ค่าประสิทธิภาพ(E1) 83.5 
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ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ภายหลังฝึกอบรม   
หน่วยที่ 3 เร่ือง กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ   

 

ผู้เข้าอบรม
คนท่ี 

แบบทดสอบข้อที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

7 
8 
7 
9 
7 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
9 
7 
8 
8 
7 

รวม 17 16 16 15 15 14 16 15 17 17 164 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.382 
คะแนนค่าเฉล่ีย 8.24 

ค่าประสิทธิภาพ(E1) 82 
 



คนที่ 
แบบทดสอบข้อท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

27 
26 
28 
28 
26 
27 
25 
25 
26 
25 
27 
26 
27 
25 
28 
25 
26 
28 
27 
28 

รวม 17 16 16 15 16 16 17 17 18 16 16 16 17 17 18 17 18 18 18 17 18 18 16 16 17 17 18 18 18 18 529 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 26.45 
 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.601 
 ค่าประสิทธิภาพ(E2) 88.16 

 
ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ  หลังการฝึกอบรม   
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แบบประเมินความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรม 
เร่ือง  การออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

 
 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเคร่ืองหมาย( / )  ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของท่าน 
 

ล าดับที่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านหลกัสูตร      

 1.1  ความเหมาะสมของหวัข้อเร่ืองในหลกัสตูร      

 1.2  เนือ้หาสาระของแตล่ะเร่ืองมคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

     

 1.3  การจดัเรียงหวัข้อเป็นไปตามล าดบัประสบการณ์และ
ความตอ่เนื่อง 

     

 1.4  ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไป
ปฏิบตัิงานและการประกอบอาชีพ 

     

2. วิทยากรในการฝึกอบรม      
 2.1  มีความรอบรู้ในเนือ้หาของการฝึกอบรม      
 2.2  น าเสนอเนือ้หาได้ชดัเจนสมเหตผุล      
 2.3  อธิบายยกตวัอยา่งเข้าใจดี      

 2.4  สร้างบรรยายกาศในการบรรยาย      
 2.5  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น      
 2.6  ตอบข้อซกัถามได้ตรงประเดน็ชดัเจน      

 
ข้อเสนอแนะ

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

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

..................................................................................................................................................... 
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ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมภายหลังเสร็จสิน้การฝึกอบรม 
 

ล าดับที่ รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ความ

เหมาะสม 

1. ด้านหลกัสตูร    
 1.1  ความเหมาะสมของหวัข้อเร่ืองในหลกัสตูร 4.6 0.51 ดีมาก 

 1.2  เนือ้หาสาระของแตล่ะเร่ืองมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ 

4.7 0.48 ดีมาก 

 1.3  การจดัเรียงหวัข้อเป็นไปตามล าดบัประสบการณ์และ
ความตอ่เน่ือง 

4.6 0.69 ดีมาก 

 1.4  ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไป
ปฏิบตังิานและการประกอบอาชีพ 

4.8 0.42 ดีมาก 

2. วิทยากรในการฝึกอบรม    
 2.1  มีความรอบรู้ในเนือ้หาของการฝึกอบรม 4.6 0.51 ดีมาก 
 2.2  น าเสนอเนือ้หาได้ชดัเจนสมเหตผุล 4.5 0.52 ดี 
 2.3  อธิบายยกตวัอยา่งเข้าใจดี 4.4 0.51 ดี 

 2.4  สร้างบรรยากาศในการประเมินความเหมาะสมของ 4.3 0.67 ดี 
รวม 4.45 1.71 ดี 

 
 

 
 
 
 



หลักสูตรฝึกอบรม 
เร่ือง  การออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายทวีพร  ปรีชา 

สาขาอุตสาหกรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 
 

หลักการและเหตุผล 
แม้ว่าสภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึน้แต่สภาวการณ์

ว่างงานก็ยงัมีต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั และส าหรับนกัเรียนท่ีส าเร็จการการศึกษาใหม่  นอกจากจะต้อง
แข่งขนักนัเองแล้ว ยงัคงต้องแข่งขนักบัผู้ มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วอีกด้วย ฉะนัน้การจดัท า
หลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระนี ้ เป็นการพฒันาผู้ เข้ารับ
การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 
การให้ความรู้เก่ียวกับอาชีพอิสระก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีส าคญัซึ่งท าให้ประชาชนมีงานท า  มีรายได้
เลีย้งตวัเอง ครอบครัว และบรรเทาปัญหาการว่างงาน  

ดงันัน้ เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ท่ีมีความสนใจได้ศกึษาแนวทางการประกอบ
อาชีพอิสระ อีกทัง้ยงัสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประกอบเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมเพิ่มพนูรายได้ให้
ตนเอง รวมทัง้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนยงัเป็นการสร้างคณุคา่ให้กบัตนเอง สงัคม 
และประเทศชาตอีิกด้วย 

 
จุดมุ่งหมายหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 
 1. เพ่ือให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพอิสระการออกแบบและตดั
เย็บเสือ้สตรีได้อยา่งถกูวิธี 
 2. เพ่ือให้ผู้ รับการฝึกอบรมมีทกัษะสามารถออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีได้อย่างสวยงามและ
มีคณุภาพ 
 
หัวข้อการฝึกอบรม 
 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้เก่ียวกับการออกแบบและตัดเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ  ประกอบไปด้วยสาระส าคญั 3 หนว่ย ดงันี ้
  1. กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี 
  2. กระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
  3. กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ 
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วิธีการด าเนินการฝึกอบรม 
 วิธีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  
ได้แก่ 
  1. ด้วยการฟังบรรยายทฤษฏี 
  2. การสาธิตการท างานตามขัน้ตอนตา่ง ๆ 
  3. การลงมือปฏิบตัจิริง 
 
ส่ือการฝึกอบรม 
  1. เคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการตดัเย็บเสือ้สตรี 
  2. เอกสารประกอบรูปภาพ 
  3. ตวัอยา่งผลงานท่ีส าเร็จแล้ว 
 
การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
  1. การศกึษาสงัเกต 
  2. การสาธิต 
  3. การฝึกปฏิบตั ิ
 
การประเมินผล 
  1. การสงัเกต 
  2. แบบทดสอบประจ าหนว่ยการเรียนรู้ระหวา่งฝึกอบรม 
  3. แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
 
วัน เวลา และสถานที่การฝึกอบรม 
  ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วนั วนัท่ี 15 เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2554  
  เวลาอบรม 08.00 – 17.00 น. 
  สถานท่ี ห้องปฏิบตั ิ1 สาขาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย คณะคหกรรมศาสตร์  
  วิทยาลยัอาชีวศกึษาสรุาษฎร์ธานี 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี 

จ านวน 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
 
จุดประสงค์ ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ 
 1.  อธิบายความหมายและเจตคตขิองการใช้เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายได้ 
 2.  อธิบายลกัษณะของเส้น สีและผ้าท่ีใช้ในการออกแบบเสือ้สตรีได้ 
 3.  อธิบายวสัดเุสริมแตง่และวสัดตุกแตง่ 
 4.  สามารถน าหลกัการออกแบบเสือ้สตรีไปออกแบบได้ 
 
ขอบเขตเนือ้หา 
 1. ความหมายและเจตนาของการใช้เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
 2. ลกัษณะของเส้น สี และผ้าท่ีใช้ในการออกแบบ วสัดเุสริมแตง่วสัดตุกแตง่ 
 3. หลกัการออกแบบเสือ้สตรี 
 
กิจกรรมการฝึกอบรม 
 1. วิทยากรบรรยาย 
 2. ผู้ เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นตอบถามข้อสงสยั 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 เอกสารประกอบเร่ืองกระบวนการออกแบบ 
 
การประเมินผล 
 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบระหวา่งการฝึกอบรมประจ าหนว่ยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
กระบวนการตัดเยบ็เสือ้สตรี 

จ านวน 4 ช่ัวโมง  
 

จุดประสงค์ ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ 
 1.  อธิบายการใช้เคร่ืองมือในการตดัเย็บได้ 
 2.  เข้าใจและสามารถน าหลกัการวดัตวัและการท าแบบตดัเสือ้สตรีไปปฏิบตัไิด้ 
 3.  สามารถอธิบายหลกัการและปฏิบตัิการค านวณผ้า ตดัผ้า และการท าเคร่ืองหมายบนผ้าได้ 
 4.  สามารถเย็บสว่นประกอบของเสือ้  และหลกัการการตกแตง่ได้ 
 
ขอบเขตเนือ้หา 
 1. การใช้เคร่ืองมือการตดัเย็บ หลกัการวดัตวั การท าแบบตดัเสือ้สตรี 
 2. การค านวณผ้า ตดัผ้า การท าเคร่ืองหมายบนผ้า 
 3. การเย็บสว่นประกอบของเสือ้สตรี 
 
กิจกรรมการฝึกอบรม 
 1. วิทยากรบรรยาย /ปฏิบตัิ 
 2. ผู้ เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นตอบถามข้อสงสยั 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 เอกสารประกอบเร่ืองกระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี 
 
การประเมินผล 
 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบระหวา่งการฝึกอบรมประจ าหนว่ยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวน 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
จุดประสงค์ ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ 
 1.  อธิบายแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระได้ 
 2.  อธิบายองค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระได้ 
 3.  สามารถน าการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ได้ 
 4.  อธิบายแนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทยได้ 
 
ขอบเขตเนือ้หา 
 1. แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ องค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ แนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทย 
 
กิจกรรมการฝึกอบรม 
 1. วิทยากรบรรยาย 
 2. ผู้ เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นตอบถามข้อสงสยั 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 เอกสารประกอบเร่ืองกระบวนการประกอบอาชีพอิสระ 
 
การประเมินผล 
 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบระหวา่งหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัการ
ฝึกอบรมครบทกุหนว่ยการเรียนรู้ 
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หลักสูตรฝึกอบรม 
 การออกแบบและตัดเยบ็เสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  
 
หลักการและเหตุผล 

แม้ว่าสภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึน้แต่สภาวการณ์
ว่างงานก็ยงัมีต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั และส าหรับนกัเรียนท่ีส าเร็จการการศกึษาใหม่  นอกจากจะต้อง
แข่งขนักนัเองแล้ว ยงัคงต้องแข่งขนักบัผู้ มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วอีกด้วย  ฉะนัน้การจดัท า
หลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระนี ้ เป็นการพฒันาผู้ เข้า
รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ  การให้ความรู้เก่ียวกบัอาชีพอิสระก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีส าคญัซึ่งท าให้ประชาชนมีงานท า มี
รายได้เลีย้งตวัเองและครอบครัว และบรรเทาปัญหาการวา่งงาน  

ดังนัน้ เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ มีความสนใจได้ศึกษาแนวทางการ
ประกอบอาชีพอิสระ อีกทัง้ยงัสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประกอบเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมเพิ่มพนู
รายได้ให้ตนเอง รวมทัง้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนยงัเป็นการสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง สงัคม และประเทศชาตอีิกด้วย 

 
วัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านตา่งๆ ดงันี ้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการออกแบบ  ความหมายและเจตนาของการใช้เสือ้ผ้า 
ลกัษณะของเส้น สีและผ้าท่ีใช้ในการออกแบบ วสัดเุสริมแตง่วสัดตุกแตง่ และหลกัการออกแบบเสือ้สตรี   
 2. มีความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะกระบวนการตดัเย็บเสือ้สตรี การใช้เคร่ืองมือ หลกัการวดัตวั การ
ท าแบบตดั หลกัการตดัผ้า และการเย็บสว่นประกอบของเสือ้สตรี 
 3. มีความรู้ เก่ียวกบักระบวนประกอบอาชีพอิสระแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ องค์ประกอบ
อาชีพอิสระ การวิเคราะห์ผลตอบแทน แนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทย 
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เนือ้หาสาระของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  ประกอบ
ไปด้วยสาระส าคญั 3 หนว่ยการเรียนรู้ดงันี ้
 หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี   
  -      ความหมายและเจตนาของการใช้เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย   

- ลกัษณะของเส้น สีและผ้าท่ีใช้ในการออกแบบเสือ้สตรี         
- วสัดเุสริมแตง่และวสัดตุกแตง่                   

- หลกัการออกแบบเสือ้สตรี                   
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 กระบวนการตดัเย็บ           

- การใช้เคร่ืองมือในการตดัเย็บ                   

- หลกัการวดัตวัและการท าแบบตดัเสือ้สตรี               
- หลกัการค านวณผ้า ตดัผ้า และการท าเคร่ืองหมายบนผ้า              

- การเย็บสว่นประกอบของเสือ้ และหลกัการตกแตง่   
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ                 

- แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ                 

- องค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ   
- การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์                 

- แนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทย 
 

วิธีการด าเนินการฝึกอบรม 
 วิธีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ 
 1. ด้วยการฟังบรรยายทฤษฏี 
 2. การลงมือปฏิบตัจิริง 
 3. การสาธิตการท างานตามขัน้ตอนตา่ง ๆ 

 
ส่ือประกอบการอบรม 
 1. เคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี 
 2. เอกสาร 
 3. ตวัอยา่งผลงานท่ีส าเร็จแล้ว 
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การประเมินผล 
 1. แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ทัง้ 3 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 10 ข้อ ข้อละ1 คะแนน 
โดยทดสอบระหวา่งการฝึกอบรม รวมคะแนนทัง้สิน้ 30 คะแนน 
 2. แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม การออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ
โดยเป็น 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน  
 3. แบบประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ในการประกอบอาชีพอิสระการ
ออกแบบและตดัเย็บเสือ้สตรี สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 กระบวนการออกแบบเสือ้สตรี  

(จ านวน1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 
ค าอธิบายเนือ้ 
 ศกึษาความหมาย เจตนาของการใช้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ความเป็นมาของเส้น สี ผ้าท่ีใช้ใน
การออกแบบ เข้าใจวสัดเุสริมแตง่วสัดตุกแตง่ หลกัการออกแบบให้เหมาะสมกบัแบบเสือ้สตรี 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 1.   อธิบายความหมายและเจตคตขิองการใช้เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายได้ 
 2.   อธิบายลกัษณะของเส้น สีและผ้าท่ีใช้ในการออกแบบเสือ้สตรีได้ 
 3.   อธิบายวสัดเุสริมแตง่และวสัดตุกแตง่ 
 4.   สามารถน าหลกัการออกแบบเสือ้สตรีไปออกแบบได้ 
 

เนือ้หา 
ความหมายและเจตนาของการใช้เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
ศพัท์ภาษาองักฤษ  ท่ีแปลวา่  เสือ้ผ้า  เคร่ืองนุง่หม่  เคร่ืองแตง่กาย  มีหลายค า เชน่ 
Clothes  แปลวา่ เสือ้ผ้า เคร่ืองนุง่หม่ เคร่ืองแตง่กาย 
Costume แปลวา่ เคร่ืองแตง่กายแบบโบราณท่ีใช้ในการแสดง 
Garment แปลวา่ เสือ้ผ้า เคร่ืองปกคลมุ เคร่ืองนุง่หม่ 
Attire  แปลวา่  เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่ตวั 
Dress  แปลวา่ เคร่ืองแตง่ตวั เคร่ืองนุง่หม่ เสือ้กระโปรงชดุ 
 

เจตนาในการใช้เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
1. เพื่อการตกแต่งร่างกายให้สวยงาม  
จากภาพของคนยุคโบราณท่ีปรากฏตามหลักฐานต่าง ๆ เม่ือพิจารณาดแูล้วน่าจะท าให้เกิด

ค าถามขึน้มาในใจว่า ท าไมคนในยคุต้นๆ จึงลุกขึน้มาสวมใส่เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายกนั อะไรท าให้พวก
เราเลิกท าตวัอิสระจากท่ีเคยปลอ่ยตวัเปลือยเปล่ามาก่อน  เป็นค าถามท่ีผู้ เรียนทางด้านเสือ้ผ้าน่าจะให้
ความสนใจในเบือ้งแรก  เพราะแม้แต่นักมนุษย์วิทยา และนักจิตวิทยาเองก็ยังให้ความสนใจ และ
ท าการค้นคว้าหาค าตอบจากหลกัฐานบางอย่างท่ีขุดพบ หรือหลกัฐานประเภทภาพเขียนโบราณ ตาม
ผนงัถ า้ตลอดจากค าบอกเลา่ของคนรุ่นเก่า ๆ 
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2. เพื่อเกียรตยิศ และใช้เป็นอาวุธ 
ในสงัคมโบราณหลาย ๆ แหลง่โดยเฉพาะสงัคมในแหล่งเขตร้อน การแตง่กาย ประดบั

กายมีเพียงเชือกคาดเอว แขวนผ้าเต่ียว ชิน้เล็ก หรือแขวนอาวธุ และเคร่ืองใช้บางอย่าง น่าจะเช่ือได้ว่า
เจตนาในการแต่งกายของเขาไม่ใช้เพ่ือการปกป้องจากภัยธรรมชาติจ าพวก ดิน ฟ้า อากาศ เพราะ
แม้แต่การแต่งกายของคนเผ่าอินเดียแดงของทวีปอเมริกาท่ีมีการไปพบเห็นกนัมาตัง้แตยุ่คบกุเบิก ยงั
ยืนยนัได้วา่  อินเดียแดงใช้เชือกคาดเอวห้อยผ้าเต่ียว หรือห้อยอาวธุเคร่ืองใช้  เช่นกนั  ถึงแม้ในประเทศ
แถบนัน้จะมีฤดหูนาวขนาดหิมะตก 

ตอ่มามนุษย์ทัง้ชายและหญิงเร่ิมรู้จกัใช้ เปลือกหายบ้าง กระดกูบ้าง แก่นไม้บ้าง มาประดบักาย 
การสู้รบเพ่ือความอยูร่อดระหวา่งชนเผา่ตา่งๆ  ท าให้เกิดเคร่ืองกาย และเคร่ืองประดบักายท่ีแสดงถึงความ
หยิ่งผยอง แสดงออกถึงเกียรตยิศท่ีได้รับ เชน่ เคร่ืองประดบั เป็นต้น 

 

3. เพื่อแสดงวัฒนธรรมในสังคม 
เคร่ืองประดับบางอย่างตลอดจนวิธีการแต่งกายบางอย่าง แสดงให้รู้ถึงกลุ่ม หรือ

เผ่าพันธุ์  เช่น หญิงเผ่ากระเหร่ียงคอยาวในประเทศไทย ต้องสวมก าไลคอซ้อนกันหลาย ๆ อัน เป็น
เคร่ืองบงัคบัให้ล าคอยาวกว่าปกติ หรือหญิงชาวอฟัริกาเผ่า Mabali จะต้องใช้แผ่นไม้ถ่วงริมฝีปากให้
กว้างบานกวา่ขนาดปากปกต ิเป็นต้น 
 นบัตัง้แตส่มยัโบราณเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั จะสงัเกตเห็นว่าสิ่งท่ีเรียกว่า “แฟชัน่” มกัเป็นสิ่งท่ี
แปลกใหม่ไม่เหมือนใครจนบางครัง้ความแปลกใหม่ดงักล่าวคอ่ยข้างจะพิลึก อศัจรรย์ วิตถาร วิปลาส  
ผิดธรรมชาต ิเกิดสมควร 
 

4. เพื่อการปกป้องป้องกัน 
จากการท่ีมนษุย์ได้พืช  และหนงัสตัว์มาแตง่กาย  ท าให้ได้พบว่าเคร่ืองนุ่งห่มเหล่านัน้

ไมเ่พียงแตจ่ะให้ประโยชน์ในแง่ของเคร่ืองตกแตง่เท่านัน้ ยงัสามารถปกป้อง ป้องกนัร่างกายจากความ
ร้อน ความหนาวเย็น  ตลอดจนปกป้องให้พ้นจากสตัว์เล็ก ๆ จ าพวกแมลง หรือการขีดข่วน จากขวาก
หนามได้ เป็นอย่างดี บางเผ่ายงัมีความเช่ือว่าการปล่อยให้เห็นอวยัวะเพศจะท าให้เป็นหมนั จึงใช้ผ้า
เตี่ยวปกปิดอวยัวะเพศไว้ทัง้หญิงและชาย 

 

5.  เพ่ือดงึดูดเพศตรงข้าม 
เร่ืองของธรรมชาตเิก่ียวกบัการสืบพนัธุ์ เจริญพนัธุ์ แพร่พนัธุ์ ของสิ่งมีชีวิตมีมาช้านาน  

เพ่ือความอยู่รอดของโลก ตามหลกัจิตวิทยาได้ให้ข้อคิดเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้น่าฟังว่า “มนุษย์ตา่งกบัสตัว์
เดรัจฉานตรงท่ีมีอารมณ์สุนทรี มนุษย์ใฝ่หาสิ่งท่ีมาปรุงแต่งให้อารมณ์เกิดความสนุทรีอยู่ตลอดเวลา”  
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ดงันัน้  ในเร่ืองของเพศศกึษาต่างมีความเห็นตรงกนัว่า การเปลือยร่างอย่างชนิดไม่มีไรปกปิดเลยนัน้
เป็นการกระท าไม่น่าด ูไม่น่าอาย อาจดเูป็นการอนาจารไปได้ แต่ถ้ามีการปกปิดบ้างเล็กๆ น้อยๆ จะ
นา่ด ูนา่มอง เรียกวา่ความสนใจ  ได้มากกวา่เปลือยกายชนิดลอ่นจ้อน 

การใช้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายเพ่ือเน้นเพศ  เป็นอีกเจตนาหนึ่งท่ีมนษุย์ต้องการ ในยคุฟืน้ฟูศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาวตะวันตก สตรีนิยมสวมเคร่ืองรัดหน้าท้องให้คอดก่ิว เป็นการบังคับให้ต้อง
หายใจด้วยปอดส่วนบนท าให้ทรวงอกกระเพ่ือมขึน้ลงตามแรงลมหายใจ  สร้างจุดสนใจได้มากแถว
บริเวณทรวงอกซึง่ถือวา่เป็นอวยัวะท่ีแสดงความเป็นหญิงอย่างหนึง่อยา่งโดดเดน่  และเช่ือกนัว่าเป็นวิธี
ท าให้ผู้หญิงดเูย้ายวน  ในชว่งเวลานัน้ 

 

6.  เพื่อลดความอาย 
การใช้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายเพ่ือลดความอาย เป็นอีกเจตนาหนึ่งของมนษุย์ซึ่งเกิดขึน้

หลงัจากมนุษย์เร่ิมสวมเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายจนติดเป็นนิสยัแล้ว เด็กแรกเกิดยงัไม่รู้จกัอาย ยงัไม่รู้ว่า
ส่วนใดของร่างกายน่าดหูรือไม่น่าด ูความรู้สึกอายจะเกิดขึน้เม่ือบคุคลผู้นัน้อยู่สถานการณ์ท่ีท าให้เกิด
อาการต่ืนเต้น  และตื่นกลวัอยูบ่อ่ยๆ ท าให้หลอ่หลอมความรู้สกึวา่ ถ้าไมไ่ด้ท าตามอย่างคนอ่ืนๆ เขาจะ
กลายเป็นตวัประหลาดในสงัคมนัน้และเกิดเป็นความอบัอายตามมา ดงันัน้ การท่ีได้แตง่กายเหมือนคน
อ่ืนในสังคมของตนเองเป็นสิ่งท่ีช่วยลดภาพอับอายไปได้  ทัง้ยังเกิดความเช่ือมั่นใจท่ีจะเข้าร่วมกับ
สงัคมนัน้ๆ  ได้อยา่งเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

 

ลักษณะของเส้น  สีและผ้าที่ใช้ในการออกแบบเสือ้สตรี 
 ภาพวาดของเสือ้ผ้ามีเพียง 2 มิติ คือ กว้างกับยาว ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของศิลปะ
ได้แก่ เส้น ทรง สี และผิวสมัผสั เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายท่ีดีจะต้องน าองค์ประกอบของศิลปมาใช้รวมกัน
ได้อย่างสวยงาม สายตาของเราท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางท่ีจะตดัสินว่าอย่างไรสวย อย่างไรไม่สวยแต่ละ
คนมีสายตาทางศลิปะแตกตา่งกนัไป คนท่ีมีสายตาด้านศิลปะไม่ไวต้องหมัน้ฝึกฝนสงัเกตไปทีละน้อยๆ 
นานวนัไปจะช่วยให้การตดัสินดีขึน้ อย่างไรก็ตามกฎเบือ้งต้นทางด้านศิลปจะช่วยให้เกิดแนวความคิด
เร่ืองการจดัภาพท่ีดีได้อยา่งมาก ท าให้เกิดความมัน่ใจวา่มองไมผ่ิด 
 ดงันัน้  กฎเบือ้งต้นด้านศิลปะซึ่งเป็นกฎการณ์สร้างความงดงามนัน่เองจึงเป็นส่วนท่ีจะช่วย
แนะ  ให้เกิดความคดิด้านการออกแบบเสือ้ผ้าท่ีดีอยา่งหนึง่  ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การแบง่สดัสว่น  ทัง้ตามแนวนอนไมค่วรแบง่ในอตัราสว่น 1:1 
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2. การแบง่น า้หนกัของชอ่งไฟ “Space” ให้เกิดความสมดลุตามหลกัศิลปซึ่งไม่จ าเป็นจะต้อง
แบ่งให้เนือ้ท่ีทัง้ซ้ายและขวาเท่ากันจึงจะถือมีน า้หนกัเท่ากัน  อาจจะใช้สีเข้าช่วยเพ่ือให้
เกิดความสมดลุก็ยอ่มท าได้ 

3. สว่นปลีกยอ่ยกบัสว่นโครงสร้างหลกัของเสือ้ผ้าจ าเป็นจะต้องเลือกใช้ให้ถกูต้องไปกนัได้ 
  
 การใช้หลักเบือ้งต้นของ “Golden Mean” 
 สดัส่วนท่ีถือว่างามเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป  ได้แก่สดัส่วน Venus de Milo ไม่ว่าจะเปรียบเทียบ
แขนกบัมือ หรือขากบัเท้า หรือเปรียบเทียบส่วนตา่งๆ กบัร่างกายทัง้หมด ช่างดเูหมาะสมไปกนัได้สวย
ไมข่ดัตา 
 ในการออกแบบเสือ้ก็เช่นกัน ส่วนประกอบต่างๆ บนตวัเสือ้ควรจะเป็นสดัส่วนซึ่งกันและกัน  
หลกัการก าหนดสดัส่วนท่ีดีได้มาจากประมวลการสอนของกรีกซึ่งกล่าวว่า สดัส่วน  2:3 หรือ 3:5 สวย
กว่า 2:2 หรือ 2:4 ของทุกอย่างจะดมีูสดัส่วนท่ีดี เม่ือขนาดบริเวณเล็กเป็นสดัส่วนกบับริเวณใหญ่ซึ่ง
เป็นสดัสว่นกบับริเวณทัง้หมดอีกด้วย 
 Golden Mean หมายถึงอตัราส่วน 5:8 เป็นสดัส่วนท่ีชาวกรีกโบราณตัง้ขึน้มาและได้รับการ
ยอมรับกันทัว่ไปว่าเป็นสดัส่วนท่ีสวยงามเคยมีการน ามาใช้กบัการแบ่งสดัส่วนของเสือ้ผ้าทัว่ๆ ไป แต่
ส าหรับเสือ้ผ้าบางประเภทอาจมีเหตผุลสว่นตวัท่ีไมต้่องการยดึตามกฎนีก็้เป็นได้เช่นกนั 
 ตวัอย่างเช่น  เม่ือสมยันิยมของชายกระโปรงสัน้ขึน้ บอ่ยทีเดียวจะพบว่าเส้นเอวจะกลายเป็น
แบง่เสือ้ชุดนัน้ออกเป็น  2 ส่วนเท่าๆ กนั นกัออกแบบก็มกัจะพยายามเล่ียงโดยการเล่นเส้นเอวให้สูง
กว่าปกติ หรือต ่ากว่าปกติหรือต ่ากว่าปกติ เช่น อาจน ามาไว้ใต้อก หรือเล่นลงไปไว้ท่ีสะโพกอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรืออาจจะเล่ียงโดยการคาดเข็มขดั ชนิด Half belt เพ่ืออ าพราง การใช้กฎ 5:8 บนเสือ้ผ้า
ทัว่ไปจะท าให้สดัสว่นยอ่ยท่ีถกูแบง่เม่ือเทียบกนัแล้วดไูมข่ดัตาใช้ได้หลายอย่างเชน่ 

1. ใช้แบง่ชดุตดิกนั  ชนิดไมมี่การตอ่ท่ีเส้นเอว  เพ่ือเลน่ลวดลาย 
2. ใช้เป็นตวัก าหนดขนาดของวสัดตุกแตง่และขนาดของชอ่งไฟท่ีจะตกแตง่ 
3. ใช้เป็นตวัก าหนดสดัสว่นความยาวของชายเสือ้เม่ือใช้เสือ้กบักระโปรงคนละทอ่น 
4. ใช้แบง่สดัสว่นบนเสือ้ผ้าชนิดท่ีมีการเย็บตอ่กนัท่ีเส้นเอว 
5. ใช้ก าหนดสดัสว่นของเสือ้ผ้าท่ีมีการแบง่ด้านซ้ายและขวาเพื่อให้เกิดความสมดลุ 
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หลักพืน้ฐานการออกแบบ 4 ประการ  
  ความง่าย (Simplicity)  

ความง่ายเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส่งผลให้การออกแบบน าไปสู่ความส าเร็จตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของงานออกแบบนัน้ๆ ทัง้นีโ้ดยพิจารณาว่าต้องของง่ายตอ่การท าความเข้าใจ ไม่ซบัซ้อน 
หรือยุง่ยากตอ่ผู้ชม ซึ่งมกัจะประกอบด้วยง่ายตอ่การอ่านโดยเฉพาะเม่ือมีการประกอบอกัษร ข้อความ 
ค าพดูตา่ง ๆ และส าปรับในการผลิตควรต้องการผลิตง่ายไมยุ่ง่ยากมาก และง่ายตอ่การน าไปใช้  

 ความมีเอกภาพ(Unity)  
เอกภาพเป็นลักษณะของความเป็นหนึ่งเดียวของสิ่งท่ีออกแบบต้องไม่เกิดความ

ขัดแย้งในส่วนขององค์ประกอบ ควรมีความกลมกลืนสร้างรู้สึกเป็นส่วนเดียวกันของงาน ทัง้นีโ้ดย
ค านงึถึงการจดัปริมาณ การจดัพืน้ท่ี การก าหนดสดัสว่น และการก าหนดสี  

 การเน้น(Emphasis)  
การส่งเสริมคณุคา่ของงานออกแบบอย่างหนึ่งก็คือการเน้น โดยสามารถแสดงออกได้

ด้วยการแสดงออกให้เห็นวา่งานออกแบบนัน้ ๆ มีแนวความคิดเป็นแนวความคิดเดียว โดยการสร้างจดุ
สนใจเพียงสิ่งเดียว ใช้สี แสง ขนาด ทศันมิต ิชว่ยให้เกิดการเน้นท่ีชดัเจน  

 ความสมดุล (Balance)  
การจดัภาพโดยให้น าหนกัของภาพทัง้สองด้านมีความสมดลุ เป็นการสร้างความรู้สึกท่ี

ไม่ขัดแย้งต่อธรรมชาติการมองของผู้ พบเห็น ซึ่งสามารถสร้างสมดุลได้ทัง้ในลักษณะสมมาตร 
(Symmetry) และอสมมาตร (Asymmetry)  
 
 ทฤษฎีสีและการใช้สี  

 สีมีส่วนเก่ียวข้องกับการออกแบบเป็นอย่างมาก เป็นส่วนท่ีช่วยสร้างความสวยงาม 
ความนา่สนใจ สร้างความแตกตา่ง ตลอดจนสร้างความรู้สึก แตก่ารใช้สีท่ีดีจ าเป็นต้องอาศยัหลกั และ
ความเข้าใจพืน้ฐานตอ่สีท่ีถกูต้อง สีท่ีน าไปใช้ในการออกแบบจึงจะสามารถช่วยส่งเสริม และท าให้งาน
ออกแบบนัน้ประสบความส าเร็จ  
 แม่สี  Primary Color  
 แม่สี  คือ สีท่ีน ามาผสมกนัแล้วท าให้เกิดสีใหม่ ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งไปจากสีเดิม  แม่สี มีอยู่ 2 
ชนิด คือ  
 1. แมสี่ของแสง เกิดจากการหกัเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสี
น า้เงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี ซึ่งเป็นพลงังานชนิดเดียวท่ีมีสี คณุสมบตัิของแสงสามารถน ามาใช้ในการ
ถ่ายภาพ ภาพโทรทศัน์ การจดัแสงสีในการแสดงตา่ง ๆ เป็นต้น 
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 2.  แมสี่วตัถธุาต ุเป็นสีท่ีได้มาจากธรรมชาติ และจากการสงัเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี มี 3 
สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน า้เงิน แม่สีวตัถุธาตเุป็นแม่สีท่ีน ามาใช้งานกนัอย่างกว้างขวาง ในวงการ
ศลิปะ วงการอตุสาหกรรม ฯลฯ   
  แม่สีวัตถุธาตุ เม่ือน ามาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะท าให้เกิด วงจรสี ซึ่งเป็นวงสี
ธรรมชาติ เกิดจากการผสมกนัของแม่สีวตัถธุาต ุเป็นสีหลกัท่ีใช้งานกนัทัว่ไป ในวงจรสี จะแสดงสิ่งต่าง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

  
 

 

วงจรสี  Color circle    
 สีขัน้ท่ี 1 คือ แมสี่ ได้แก่ สีแดง สีเหลือง  สีน า้เงิน   
   สีขัน้ท่ี 2  คือ สีท่ีเกิดจากสีขัน้ท่ี 1 หรือแมสี่ผสมกนัในอตัราสว่นท่ีเทา่กนั จะท าให้ เกิดสีใหม ่3สี 
 ได้แก่   
               สีแดง  ผสมกบัสีเหลือง  ได้สี ส้ม 
               สีแดง  ผสมกบัสีน า้เงิน  ได้สีมว่ง 
               สีเหลือง ผสมกบัสีน า้เงิน  ได้สีเขียว 
      สีขัน้ท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขัน้ท่ี 1 ผสมกบัสีขัน้ท่ี 2 ในอตัราสว่นท่ีเทา่กนั จะได้สีอ่ืน ๆ อีก 6  สี 
คือ 
             สีแดง ผสมกบัสีส้ม  ได้สี ส้มแดง 
              สีแดง ผสมกบัสีม่วง  ได้สีมว่งแดง 
              สีเหลือง ผสมกบัสีเขียว ได้สีเขียวเหลือง 
              สีน า้เงิน ผสมกบัสีเขียว  ได้สีเขียวน า้เงิน 
              สีน า้เงิน ผสมกบัสีมว่ง  ได้สีมว่งน า้เงิน 
              สีเหลือง ผสมกบัสีส้ม ได้สีส้มเหลือง  
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 วรรณะของสี  
 วรรณะของสี  คือสีท่ีให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบง่ท่ี สี
มว่งกบัสีเหลือง ซึง่เป็นได้ทัง้สองวรรณะ  
 
 
 
 
 
 
  
 สีตรงข้าม  
 สีตรงข้าม หรือสีตดักนั หรือสีคูป่ฏิปักษ์ เป็นสีท่ีมีคา่ความเข้มของสี ตดักนัอย่างรุนแรง ในทาง
ปฏิบตัิไม่นิยมน ามาใช้ร่วมกัน เพราะจะท าให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าท่ีควร  การน าสีตรงข้ามกันมาใช้
ร่วมกนั อาจกระท าได้ดงันี ้

      1. มีพืน้ท่ีของสีหนึง่มาก อีกสีหนึง่น้อย 
  2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปสีสีใดสีหนึง่ หรือทัง้สองสี  
   3. ผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทัง้สองสี 
   สีกลาง  
  สีกลาง คือ สีท่ีเข้าได้กบัสีทกุสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี  
   สีน า้ตาล เกิดจากสีตรงข้ามกนัในวงจรสีผสมกัน ในอตัราส่วนท่ีเท่ากัน สีน า้ตาลมี คณุสมบตัิ
ส าคญั คือ ใช้ผสมกบัสีอ่ืนแล้วจะท าให้สีนัน้ ๆ เข้มขึน้โดยไม่เปล่ียนแปลงคา่สี ถ้าผสมมาก ๆ เข้าก็จะ
กลายเป็นสีน า้ตาล 
     สีเทา เกิดจากสีทกุสี ๆ สีในวงจรสีผสมกนั ในอตัราส่วนเท่ากนั สีเทา มีคณุสมบตัิท่ีส าคญั คือ 
ใช้ผสมกบัสีอ่ืน ๆ แล้วจะท าให้ มืด หม่น ใช้ในสว่นท่ีเป็นเงา ซึง่มีน า้หนกัอ่อนแก่ในระดบัตา่ง ๆ ถ้าผสม
มาก ๆ เข้าจะกลายเป็นสีเทา  



165 

 

 การพจิารณาเนือ้ผ้า   
การเลือกผ้านัน่สิ่งท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีควรค านึงก็คือ เนือ้ผ้า รูปร่าง และแบบเสือ้ผ้า  ผ้า

เนือ้หนามกัจะมีผิวสมัผสัหยาบ ทอหลวมๆ  ซึ่งท าให้เกิดความลึกของเนือ้ผ้า ซึ่งจะท าให้เกิดมิติ ความ
หนาของผ้าท าให้เส้นบนเนือ้ผ้าดกูว้างและเทอะทะขึน้นกัออกแบบจะเลือกใช้ผ้าเนือ้หยาบโดยค านึงถึง
ขนาดของรูปร่าง และสีสนั ผ้าสีพืน้โทนสีหมน่จะเหมาะมากกบัผ้าเนือ้หยาบ ลกัษณะของเนือ้ผ้า เป็นสิ่ง
ท่ีสามารถเสริมสร้างให้ดสูวมใส่มีบุคลิกดีขึน้หรือท าให้เสียบุคลิกได้ ถ้าไม่ค านึงในการพิจารณาเลือก
เนือ้ผ้าหรือผิวสมัผสัของผ้า 

ถ้าต้องการแบบเสือ้ท่ีเฉียบคม จะคอ่ยข้างยากมากท่ีจะใช้ผ้าผิวหยาบแตค่วรจะเลือกผ้าท่ีทอ
ด้วยเส้นด้ายเรียบ  หรือผ้าท่ีมีเนือ้แนน่ละเอียด เชน่ ผ้าสกัหลาดเนือ้บาง ผ้าลายสอง ไหมเทียม ละลินิน
เนือ้ละเอียดหรืออาจจะใช้ผ้าท่ีมีลักษณะมนัวาว เช่น ผ้าไหม ผ้าต่วน ผ้าแพร ฯลฯ นอกจากนัน้การ
ตกแตง่ด้วยการเคลือบน า้ยาจะชว่ยให้ผ้าเนือ้ละเอียดมีลกัษณะทิง้ตวัและพลิว้ไหวมากยิ่งขึน้ 

บุคคลท่ีมีรูปร่างมาตรฐานจะท าให้ดดีูขึน้มากถ้าเลือกใช้ผ้าเนือ้หยาบ แต่ผ้าเนือ้หยาบจะไม่
เหมาะสมส าหรับรูปร่างอ้วน เพราะจะท าให้มองดเูทอะทะและอุ้ยอ้าย แทนท่ีจะดนูุ่มนวลและเก๋ไก๋  ผ้า
เนือ้ผ้าท่ีจะดดีูส าหรับคนอ้วนก็คือผ้าเนือ้นุม่หนา ผิวเรียบ และมีการทิง้ตวัท่ีดี บคุคลท่ีมีรูปร่างผอมหรือ
อ้วนมากเท่าไรก็ยิ่งจะมีความอิสระในการเลือกเนือ้ผ้าชนิดใดก็ได้ เช่น เนือ้ผ้าหนาท่ีมีพองฟู เนือ้ผ้า
ละเอียดออ่นนุม่จะเหมาะกบัเสือ้ผ้าท่ีบางเบาพลิว้ทิง้ตวั 

การพจิารณาจากลายผ้า 
 การเลือกลายผ้าจะช่วยให้เสือ้ผ้าดมีูราคา ถ้าเลือกแบบได้เหมาะกบัลายผ้าผสมผสานกบัการ
ตดัเย็บด้วยฝีมือประณีต และใช้ได้นาน หลายโอกาส ไม่น่าเบื่อ ลายผ้าท่ีผลิตออกขายในท้องตลาดมี
มากมายแบง่ออกได้ดงันี ้

ผ้าลายเรขาคณิต   
โดยทั่วไปมนุษย์มีความรักสวยรักงามมาแต่ก าเนิด รู้จักการประดับตกแต่งให้เกิดความ

สวยงามเจริญตาเจริญใจ คนเราจึงรู้จักการใช้ด้ายสีมาทอเป็นผ้าในลักษณะแถบหรือผ้าทางตัง้ขึน้   
ตอ่มาจากแถบทางตัง้และแถบทางขวางได้น ามาผสมผสานกันกลายเป็นผ้าขึน้อีกแบบหนึ่ง ลายทาง
และลายตานีเ้องจึงนบัว่าเป็นลายเร่ิมแรก มีทัง้ลายเล็กลายใหญ่หลายขนาดหลายสี ลวดลายนัน้ๆ  มี
ทัง้เกิดในโครงสร้างและนอกโครงสร้าง 

ผ้าลายเรขาคณิตท่ีเกิดในโครงสร้าง  หมายถึง  ลายผ้าท่ีเกิดจากการทอหรือการถัก ซึ่งการท า
ลวดลายชนิดนีจ้ะต้องท าขึน้พร้อมๆ  กับการทอผ้านัน้ๆ  โดยทั่วไปจะเป็นผ้าเนือ้หนา จึงเหมาะท่ีจะ
น าไปใช้ตดัเป็นสทูชาย ลายผ้าชนิดนีม้กัมีจดุเดน่อยูใ่นตวัเองแล้วต้องระมดัระวงัการตดัเย็บมากในเร่ือง
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การตอ่ลายตามตะเข็บตา่งๆ  ซึ่งจะต้องวางแผนให้ดีก่อนท่ีจะลงมือตดัเย็บจริง ถ้าต้องการตกแตง่ด้วย
ลวดลายผ้าก็ได้ โดยการใช้ผ้าเฉลียง ถ้าจะต้องมีการกุ๊ นหรือดามริมผ้าให้ใช้ผ้าตดัเกรนผ้าเฉลียงจะ
ดีกวา่ใช้ผ้าอ่ืนๆมากุ๊น รวมทัง้ปกและแขนเสือ้ด้วย ควรจะเป็นแบบเรียบๆ เพ่ือโชว์ลายให้เดน่ตา 

ผ้าลายเรขาคณิตเหมาะสมส าหรับตดัชดุสูทสตรี ซึ่งเป็นแบบเสือ้ผ้าท่ีลอกแบบมาจากสทูชาย
นัน่เอง แตเ่นือ้ผ้าบางเบากวา่ นิ่มกว่า และสีสดใสกว่า  ถ้าเป็นผ้าตาของสตรีตามกัจะมีขนาดเล็กๆ  ซึ่ง
เหมาะกบัการตดัสทูสตรี 

ผ้าลายทางท่ีเกิดจากการพิมพ์ในแนวเส้นด้ายยืน นิยมใช้กนัมากกว่าลายทางในแนวเส้นด้าย
พุ่ง เพราะชนิดหลงัมกัจะมีปัญหาในด้านการใช้ เน่ืองจากลายทางท่ีพิมพ์ไว้ในแนวเส้นด้ายพุ่งมกัจะ
พิมพ์ได้ไม่ตรงกับแนวการตดักันของเส้นด้ายในผ้า เม่ือตดัเย็บเป็นเสือ้แล้วจะดูเหมือนเป็นเสือ้ผ้ามี
ราคาถกู ผ้าลายทาง จะมี 2 ประเภท คือ 

1. ลายทางท่ีสม ่าเสมอกนั 
2. ลายทางท่ีไมส่ม ่าเสมอกนั 

เม่ือต้องการตดัเสือ้ผ้าหรือออกแบบเสือ้ผ้าชนิดท่ีมีสมดลุปกติใช้ผ้าลายทางท่ีสม ่าเสมอจะท า
ให้การวางแบบตดัง่ายกว่า  แตถ้่าจะใช้ผ้าทางท่ีไม่สม ่าเสมอมาออกแบบเสือ้ผ้าสมดลุปกติจะต้องวาง
แบบตดั (Pattern) ชิน้หน้า 2 ครัง้ การวางแบบตดัชิน้หลงัท าเชน่เดียวกบัชิน้หน้า 

การใช้ผ้าลายทางออกแบบเสือ้ผ้าในบางครัง้จ าเป็นต้องซือ้ผ้าเพิ่มขึน้เผ่ือไว้ตอ่ลายประมาณ
คร่ึงเมตร  การใช้ผ้าทางสม ่าเสมอเวลาวางแบบตดัลงบนผ้าควรกะให้ชอ่งไฟของลายทางอยู่ท่ีเส้นกลาง
หน้าและกลางหลัง   ถ้าเป็นผ้าลายทางสีอ่อนแกให้ลายทางสีอ่อนไว้ท่ีเส้นกลางหน้าและกลางหลัง
ผ้าลายทางแนวนอนราบนิยมวางแบบตดัในทิศทางเดียวกนัหมดทกุชิน้ 

ผ้าตาจะมีลกัษณะของทางตัง้และทางนอนเหมือนกนัและตดักนัเป็นรูปเหล่ียมจตัรัุสท่ีสมบรูณ์
จึงง่ายต่อการใช้ การเลือกผ้าลายตาเล็กๆ เม่ือน ามาตดัเสือ้ผ้าจะค านึงรอยตอ่ท่ีตะเข็บน้อยกว่าผ้าตา
ใหญ่ๆ ถ้าต้องการตกแตง่แบบเสือ้ผ้าด้วยลายผ้าหรือตกแตง่ตะเข็บก็ควรใช้ผ้าลายท่ีเกิดในโครงสร้าง
จะดีกวา่ เพราะแนวลายจะตรงและแนน่สม ่าเสมอ  นอกจากนัน้ถ้าเป็นผ้าขนสตัว์ (Woolen) ลายมกัจะ
ตรงและแนน่กวา่ผ้าฝ้าย (Cotton) 

 
 ผ้าลายธรรมชาต ิ
 ผ้าลายธรรมชาติท่ีดีสามารถน าสายตาขึน้สู่ใบหน้าได้ ไม่ได้ดึงดูดสายตาให้มองเฉพาะ
ลวดลายเทา่นัน้  ลกัษณะของลายธรรมชาติก็คือลายท่ีประกอบด้วยเส้นโค้งธรรมชาตินัน่เอง ส่วนใหญ่
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มกัจะเป็นลายดอกไม้และใบไม้ ถ้าลวดลายนัน้มีความเข้มคมมาก แบบเสือ้ควรจะเป็นแบบธรรมดา  
หรือใช้ผ้าชิน้นัน้เป็นสว่นตกแตง่ก็ได้  ถ้าลายไมเ่ข้มคมเดน่ชดัก็ให้ใช้ลกัษณะเดียวกบัผ้าพืน้ 
 ผ้าดอกโตมักจะมีช่องห่างของลายยาว (บางลายยาวถึง 16 นิว้ฟุต) ถ้าใช้ผ้าจ าพวกนีม้า
ออกแบบเสือ้ อาจจะต้องซือ้ผ้ามากกวา่ท่ีคิดค านวณ การใช้ผ้าท่ีมีชว่งหา่งของลายสัน้ 
 ผ้าดอกบางชนิดลักษณะของลายจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เดียวกับผ้าก ามะหย่ีหรือ
ผ้าลายดอกบางชนิดพิมพ์สะเปะสะปะไม่จ ากดัทิศทาง เม่ือตดัออกมาเป็นชิน้ส่วนของเสือ้ผ้าแล้วจะเห็น
ว่าบางชิน้ลวดลายอยู่ในลักษณะเกรนตรง บางชิน้ลวดลายอยู่ในลักษณะเกรนเฉลียงเม่ือน ามาเย็บ
ประกอบกนั เป็นตวัเสือ้จะดคูล้ายกบัว่าวางผ้าผิดเกรน ผ้าลายดอกใหญ่สีขาวด า (พืน้ขาวดอกด าหรือ
พืน้ด าดอกขาว) เหมาะสมกบัแบบท่ีดสูง่า หรือออกแบบชนิดท่ีสามารถท าให้เกิดความรู้สกึต่ืนเต้นได้ดี 
 

 ผ้าลายรวม 
 ผ้าลายรวมเป็นการรวมลายเลขาคณิตกบัลายธรรมชาติไว้ด้วยกนั ในผ้าผืนเดียวกันโดยปกติ
จะเป็นผ้าลายทางตัง้ในระหว่างทางของลายจะมีลายดอกไม้เล็กๆ ผสมผสานอยู่ผ้าลายรวมชนิดนี ้
เกิดขึน้ได้ 2 แบบคือ 
  1.  ลวดลายท่ีเกิดจากการทอ (Woven) การผลิตผ้าชนิดนี ้จะต้องมีความช านาญใน
การทอมาก เชน่ ผ้า Brocade ซึง่มีลกัษณะเป็นลายดอกไม้ อยูใ่นรูปทรงเรขาคณิต 
  2.  ลวดลายท่ีเกิดจากการพิมพ์ (Printed) การพิมพ์ลายรวม มกัจะเป็นผ้าราคาถกูกว่า 
แตล่วดลายชนิดนี ้สามารถลวงตาให้ผ้าพืน้ดมีูคา่ขึน้ได้ ท าให้โอกาสท่ีจะใช้มีมากขึน้กว่าผ้าฝ้ายพิมพ์
ลายธรรมชาต ิสีธรรมชาต ิ
 

 ผ้าจุด   
 ผ้าจดุเป็นลวดลายท่ีให้ความรู้สึกแข็งท่ีสดุในจ านวนผ้าอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว แตถ่ึงกระนัน้ก็บ่ง
ถึงความร่าเริงเบิกบานและอ่อนเยาว์ การท่ีจะน าผ้าลายจุดมาใช้ให้ได้สวยงามเน่ืองจากผ้าจุดให้
ความรู้สกึท่ีแข็งดงัได้กลา่วมาแล้ว การจะน าผ้าจดุมาใช้ในจ านวนมากมกัจะดไูม่สวย เช่น การน าผ้าจดุ
มาตดัชดุทัง้ชดุ ถ้าต้องการจริงๆ ควรหาวิธีลดขนาดของจุด หรือสีของจุดแตกตา่งกนัออกไปซึ่งจะช่วย
อ าพรางความรู้สกึแข็งลงบ้าง เชน่ การใช้ผ้าพืน้ท่ีมีสีเดียวกนักบัจดุเป็น เสือ้คลมุตวันอก ซึ่งสวมใส่คูก่บั
ชุดผ้าจุดชนิดเดียวกันกับผ้าท่ีใช้ท าของเสือ้ตวันอกนัน่เอง และเสือ้ตวันอกก็ยงัสามารถน าไปใช้แยก
สวมใสก่บัเสือ้ผ้าชดุอ่ืนได้อีกด้วย 
 ผ้าจุดแบบดาวกระจาย เป็นชนิดท่ีลดความบริสุทธ์ิลงแล้วจึงเหมาะกับชุดกลางวันทั่วๆไป  
นิยมใช้มากในตลาดเสือ้ผ้าทัว่ๆ ไปทกุระดบัราคา 
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วัสดุเสริมแต่งและวัสดุตกแต่ง 
หลักการเลือกวัสดุเสริมแต่งให้เหมาะสมกับแบบ 

 วัสดุเสริมแต่งเสือ้ผ้า  เป็นส่วนประกอบท่ีมีท าให้เสื อ้ผ้ามีคุณภาพและสวยงามมากขึน้  
นอกจากนัน้แล้ว ผ้าชว่ยเสริมให้มีลกัษณะและรูปทรงท่ีดีมีความทนตอ่การสวมใส่ ตลอดจนการชกัรีดดแูล
รักษาด้วยวสัดเุสริมแตง่เสือ้ผ้า มีให้เลือกมากมายหลายชนิด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ของการใช้เสือ้ผ้า
นัน้ๆ และท่ีส าคญัจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกบัแบบของเสือ้ผ้าด้วย 
 วสัดเุสริมแตง่เสือ้ผ้าแบง่ออกได้ 9 ชนิด ได้แก่ 

1. ผ้ารองใน (Underlining)  เป็นผ้าท่ีท าหน้าท่ีเสริมรูปทรงให้มีการทรงตวัและเพิ่มความ
หนาให้กบัผ้าตวันอก ตลอดจนทกุส่วนของตะเข็บเสือ้ผ้าจะแข็งแรงทนทานมากขึน้ การเลือกใช้ผ้ารองใน
จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับแบบและเนือ้ผ้าตวันอกด้วย เช่น  ถ้าผ้านอก เนือ้บางหรือเนือ้ปานกลาง
จะต้องเลือกผ้ารองในบางหรือปานกลาง อาจจะเป็นชนิดอดักาวหรือไมมี่กาวก็ได้ 

2. ผ้ารองทรง (Interfacing)  เป็นผ้าท่ีท าหน้าท่ีกล้ายกบัผ้ารองใน แตเ่ป็นผ้าท่ีแข็งและเนือ้
จะแน่กว่า จะท าให้เสือ้มีรูปทรงตามแบบท่ีต้องการ ไม่นิยมรองทรงทัง้ตวั แต่จะใช้รองทรงเฉพาะส่วนท่ี
ต้องการเน้นรูปทรง เชน่ ชายเสือ้ท่ีต้องการให้กางออก  ขอบเอว ปกเสือ้ ปลายแขนเสือ้ 

3. ผ้าซับใน (Lining)  เป็นผ้าท่ีเย็บติดอยู่ด้านในตวัเสือ้ปิดรอยตะเข็บเสือ้ตวันอกด้านใน  
อาจจะซบัทัง้ตวัหรือคร่ึงตวัก็ได้ การซบัในจะช่วยให้เสือ้ผ้ามีคณุภาพ มีราคา เรียบร้อยน าสวนใส่มากขึน้  
เชน่ ซบัในกระโปรง กางเกง (ผ้าบาง) เสือ้สตรีชัน้สงู เสือ้สทู ฯลฯ 

4. ซิป (Zippers) เป็นวสัดเุสริมแตง่ท่ีใช้มากในเสือ้ผ้าและเป็นเคร่ืองเกาะเก่ียวให้กบัเสือ้ผ้า
เป็นอยา่งดีด้วย ซิปจะใช้ทัง้เสือ้ ชดุตดิกนั กระโปรง กางเกง 

5. กระดุม (Button) เป็นวสัดเุสริมแตง่ท่ีช่วยให้เสือ้ผ้าชดุนัน้ดสูวยงาม เรียบและสะดดุตา 
นอกจากนัน้กระดุมเป็นเคร่ืองเกาะเก่ียวท่ีนิยมใช้กันทั่วไป  กระดุมท ามาจากวัสดุหลายชนิด และมี
ลกัษณะและรูปทรงของกระดมุมีให้เลือกกันหลายลกัษณะ การเลือกใช้กระดมุควรเลือกให้เหมาะสมกับ
แบบเสือ้ผ้า เนือ้ผ้า และประโยชน์ใช้สอยด้วย 

6. ขอเก่ียวและขอรับ (Hook and eyes) มีทัง้ชนิดท่ีเป็นลวดท่ีใช้กบัเสือ้ผ้าเพ่ือยึดคอ
หลงัให้ตดิกนัหรือเสือ้ยกทรง และชนิดท่ีท าด้วยโลหะเป็นยึดของเอวกระโปรง และกางเกง  นอกจากนัน้
ในปัจจุบนัได้น าขอเก่ียวและขอรับมาเป็นวัสดุเสริมแต่งด้วยมีสีสันสวยงามและขนาดใหญ่เพ่ือเป็น
จดุเดน่  
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7. ด้ายเย็บผ้า (Sewing  thread) ควรเลือกด้ายเย็บผ้าท่ีมีชนิดของเส้นใยเหมือนกบัผ้า
และจะต้องเลือกด้ายเย็บให้เหมาะสมกับแบบเสือ้ผ้า เช่น แบบเสือ้ ท่ีตกแต่งตะเข็บด้วยด้าย เย็บผ้า  
ต้องใช้ด้ายเย็บท่ีทนความร้อนสงู  

8. ที่หนุนไหล่  (Shoulder pad)  เป็นวสัดเุสริมแตง่ท่ีจะช่วยเสริมบคุลิกของผู้สวมใส่ได้
เป็นอย่างดี มีรูปทรงหลายแบบให้เลือกตามสมยันิยม  และจะต้องเลือกให้เหมาะสมกบัแบบเสือ้ด้วย  
เช่น  แบบเสือ้เรียบง่ายผ้าราคาถูก ควรเลือกหนุนไหล่ท่ีท าจากฟอกน า้ แต่ถ้าเป็นแบบเสือ้ท่ีมีการใช้
ฝีมือตดัเย็บประณีต ผ้าราคาแพง จะต้องเลือกหนุนไหล่ท่ีดีมีความคงทน จะต้องเลือกหนุนไหล่ท่ีดีมี
ความคงทน จะต้องเป็นแบบผ้าอดั และจะต้องหุ้มด้วยผ้าซบัในหรือผ้าตวันอกจงึจะทนทานได้แก่ ชดุผ้า
ไหมหรือเสือ้สทูผ้าเนือ้ 

9. แถบ (Tape)  เป็นผ้าแถบเล็กๆ  นิยมใช้ยึดส่วนท่ีไม่ต้องการให้ตะเข็บยึดออก เช่น  
เสือ้ผ้าท่ีมีแนวตะเข็บค่อยข้างตรง แต่มีเกรนผ้าเฉียงและใช้เป็นห่วงแขวนกระโปรงหรือกางเกง ใช้ผูก
ด้านหลงัของเสือ้เดก็ออ่น ผ้าแถบท่ีใช้จะเป็นผ้าฝ้ายมีความออ่นนุ่ม 
 
หลักการเลือกวัสดุตกแต่งให้เหมาะสมกับแบบ 
 วสัดตุกแตง่เสือ้ผ้า เป็นวสัดตุกแตง่เสือ้ผ้าท่ีมีจดุประสงค์ให้เสือ้ผ้านัน้สวยงาม มีจดุเดน่แตจ่ะ
ไมไ่ด้ค านงึถึงประโยชน์ใช้สอย เสือ้ผ้าบางชนิดมีการออกแบบตกแตง่เป็นเอกลกัษณะของตวัเอง  เช่น  ชดุ
คอกลมแขนสัน้ทรงกระโปรงเรียบตามแบบตดัเบือ้งต้น หรือบางชดุเสือ้เป็นสีพืน้ ตวัประโปรงเป็นลวดลาย  
หรือเสือ้เป็นผ้าท่ีมีลวดลาย ตวักระโปรงเป็นสีพืน้ แล้วแตค่วามสวยงามและความเหมาะสม 
 การออกแบบเสือ้หรือออกแบบชุดติดกัน หรือปล่อย คนละท่อนควรจะมีการออกแบบตกแต่ง
เพิ่มเตมิ โดยใช้วสัดอ่ืุนมาตกแตง่เพ่ือให้ดสูวยงามและเก๋ หรือเป็นท่ีสะดดุตาผู้พบเห็น วสัดตุกแตง่เสือ้ผ้า 
แบง่ออกได้เป็น 12 ชนิด ได้แก่ 
 1.ลูกไม้ (Lace) ลูกไม้ตกแต่งเสือ้ผ้ามีลกัษณะเป็นลูกไม้ถักและปัก มีทัง้ชนิดเนือ้บางปาน
กลาง และหนา สีสันสวยงาม ควรเลือกใช้เหมาะสมกับแบบเสือ้และโอกาสท่ี ใช้ในปัจจุบนัได้มีการ
ออกแบบลกูไม้ไว้หลากหลายชนิดและใช้ผ้าชนิดตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัแบบของลกูไม้ชนิดตา่งๆ 
 2.ชายครุย (Fringes) ชายครุยต่างๆ ใช้เป็นวัสดุตกแต่งเสือ้ผ้าได้อีกชนิดหนึ่ง ชายครุย
ส าเร็จรูป มีขายเป็นม้วนๆ ผลิตจากวสัดตุา่งๆ ชายคลยุประดิษฐ์ อาจจะประดิษฐ์ขึน้เองจากด้าย ไหม
พรม ฯลฯ ชายคลุยนิยมใช้เป็นส่วนประกอบของชุดเสือ้สตรีบางแบบและใช้แต่งริมกระเป๋า ชายเสือ้  
ปลายแขน ผ้าคลมุไหล ่หมวกหรือใช้ส าหรับตดิริมผ้าปโูต๊ะ ผ้าคลมุเตียง 
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 3.ริกแรก (Rickrack or ric-rac) มีลกัษณะเป็นเทปรูปหยกัซิกแซ็ก ทอด้วยไหมฝ้าย ใย
สงัเคราะห์ หรือยางชนิดยดึได้ เพ่ือใช้เลือกใช้ได้เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์  
 4.เทปปัก (Ribbon and embroidered bead) คือ ริบบิน้ปักดอกตรงกลางลวดลายจะตกแตง่
ตา่งกนัออกไป ริมแตง่ด้วยลกูไม้เล็กๆ หรือซิกแซ็ก สีสดใสสวยงาม มีให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ 
 5.เกลียวเชือกและพู่ (Cords and tassels) เกลียวเชือก ส่วนมากท าด้วยไหม และใย
สงัเคราะห์ท่ีคล้ายไหม มีทัง้สีเดียวและสลบัสี พู ่มีทัง้ชนิดท่ีท าจากหนงัและชนิดท าจากเส้นด้าย 
 6.ลูกปัดและเล่ือม (Bead and sequin trimming) วงการแฟชัน่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา 
เพราะฉะนัน้การท่ีจะใช้ลกูปัดตกแต่งกบัเสือ้ผ้านัน้ มกัจะใช้กบัชดุหรูหรา และใช้ในโอกาสพิเศษมากกว่า
โอกาสปกต ิ
 7.การตัดปะ (Appliqué) คือ การน าผ้าหรือวสัดบุางชนิด เป็นรูปต่างๆ หรือตามแบบท่ีออกไว้
แล้วน าไปปะลงบนเสือ้ผ้า เป็นการตกแตง่ท่ีสวยงาม นอกจากใช้กบัเสือ้ผ้าแล้วยงัใช้กบังานอ่ืนได้ 
 8.การต่อผ้า (Patchwork) คือ การตอ่ผ้าชิน้เล็กๆ สีตา่งๆ กนั ให้เป็นชิน้เดียวกนัโดยออกแบบให้
สวยงาม ตามวตัถปุระสงค์ท่ีจะน าไปใช้ 
 9.การเยบ็สัก (Quilting) เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการเย็บผ้า  2 ชิน้ หรือมากกว่ามีวสัดนุุ่มๆใส่ไว้
ตรงกลาง อาจจะใช้แผน่เส้นใยโพลีเอสเตอร์หรือฟองน า้ เม่ือเย็บตะเข็บจกัรจะเป็นรอยบุม๋ลึกส่วนท่ีไม่เย็บ
จะนนูขึน้ เกิดเป็นลวดลายท่ีใช้แตง่เสือ้ผ้าได้อยา่งสวยงาม การเย็บด้วยมือหรือจกัรก็ได้ 
 10.จีบระบาย (Ruffles) คือ ส่วนท่ีเป็นริมผ้า โดยริมด้านหนึ่งเย็บให้ส าเร็จหรือเรียกว่าม้วนริม 
และริมด้านหนึง่จบัจีบเล็กๆ  แล้วน าไปเย็บติดกบัตวัเสือ้ 
 11.จีบรูด (Fullness) คือ การจีบพองเพ่ือเพิ่มเนือ้ท่ีผ้าให้มากขึน้ ควรเลือกใช้กับเสือ้ผ้าท่ี
ต้องการหลวม พอง ฟ ูบานออก มีเทคนิคในการเย็บหลายลกัษณะด้วยกนั 
 12.ผ้ากุ๊น (Seam binding) คือ ผ้าท่ีตดัตามเส้นทแยงมุม 45 องศา ของผืนผ้ายึดหยุ่นได้
พอสมควรท าให้สามารถคล้อยตามรูปร่างได้ ไมเ่กิดการยน่ 
 

หลักการออกแบบเสือ้สตรี 
การออกแบบเสือ้ผ้า เป็นการก าหนดลกัษณะของเสือ้ผ้าตามแนวความคิดหรือจินตนาการ ซึ่ง

ผลงานท่ีปรากฏจะสวยงามทีคณุค่านัน้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการของการออกแบบ  และ
รู้จกัน าองค์ประกอบทางศิลปะมาใช้เพ่ือให้การออกแบบท่ีปรากฏออกมามีความสวยงาม  เหมาะสม
องค์ประกอบทางศลิปะท่ีน ามาใช้ในการออกแบบงานตดัเย็บ มีดงันี ้

1.สัดส่วน เป็นขนาดของรูปร่างท่ีก าหนดเป็นแบบ โดยในแบบจะต้องมีสดัส่วนสมัพนัธ์กนั เช่น 
กระเป๋าเสือ้ ปกเสือ้ กระดมุ เป็นต้น โดยทัว่ไปเส่ือผ้านิยมใช้สดัส่วนไม่เท่ากนั ท่ีนิยมคือ 5 ตอ่ 8 ส่วน 
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เช่น เสือ้สัน้กว่ากระโปรง การระบายเพ่ือตกแตง่ชัน้บนสัน้กว่าชัน้ล่าง เป็นต้น  เพราะว่าสวยงามกว่า 2 
สว่นเทา่กนั 

2.รูปร่าง หมายถึง เส้นรอบท่ีแสดงให้เห็นในลกัษณะ 2 มิติ คือ ความสงูและความกว้าง เช่น 
ผอม สงู เตีย้ อ้วน สงูใหญ่ สนัทดั เป็นต้น 

3.รูปทรง รูปทรงของเสือ้ผ้า ท่ีมองเห็นจากภายนอก เช่น ความยาวกระโปรง ความคบัหลวม
ของเสือ้ผ้า สว่นคอดของเอว เป็นต้น 

4.จังหวะ เป็นลีลาการจดัวางบนตวัเสือ้ เพ่ือให้เกิดความเคล่ือนไหวหรือเกิดความรู้สึกต่างๆ 
เชน่ ออ่นหวาน หยาบกระด้าง จกัแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

4.1. จงัหวะคงท่ี ได้แก่ การจดัรูปแบบช่องว่างในแตล่ะจดุเท่ากนั เช่นความห่างของ
กระดมุ ความหา่งของจีบกระโปรง เป็นต้น 

4.2. จงัหวะตอ่เน่ือง คือ การจดัรูปแบบช่องว่างในแต่ละจุดไม่เท่ากนั เช่น กระโปรง 
หลายๆ ชัน้ ความหา่งของเสือ้คอถ่วง 

4.3. จงัหวะผสม คือ การจดัวางท่ีมีช่องว่างผสมผสานระหว่างแบบจงัหวะคงท่ีและ
แบบจงัหวะ ตอ่เน่ือง 
5.ความสมดุล เป็นน า้หนกัเทา่กนัหรือไมเ่ทา่กนัของเสือ้ผ้าท่ีวดัด้วยสายตา 
6.ช่องว่าง ในการออกแบบนัน้ชอ่งวา่งเป็นสิ่งส าคญัมากถ้า ในการตกแตง่มากจะท าให้คณุคา่

ของงานออกแบบลดลง ดงันัน้ การตกแต่งในงานผ้า ควรเว้นช่องว่างของเสือ้ผ้าเพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและนา่สนใจ 

7.ความกลมกลืน เป็นจักองค์ประกอบต่างๆ ขอบเสือ้ผ้าให้เกิดความสวยงาม เช่น ความ
กลมกลืนด้วยสี ความกลมกลืนด้วยเส้น ความกลมกลืนด้วยผิวสมัผสั 

8.จุดเด่น หรือการเน้นจดัใดจุดหนึ่งท่ีช่วยดงึดดูสายตาให้เป็นจดุสนใจ เช่น เน้นด้วยสี สดใน 
เน้นโดยใช้เส้นในแบบเสือ้ผ้า เน้นโดยใช้เคร่ืองประดบัเป็นต้น 

9.การตัดกัน การตดักันเป็นลกัษณะในแบบเสือ้ท่ีตรงข้ามกัน ซึ่งการตดักันนัน้มีอยู่หลาย
รูปแบบ เชน่ ตดักนัด้วยเส้น ตดักนัด้วยสี ตดักนัด้วยรูปร่าง ตดักนัด้วยทิศทาง เป็นต้น 

การออกแบบเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย เพ่ือให้เกิดความสวยงามเหมาะสมและคุ้มคา่สามารถ
น าไปใช้ได้ยาวนาน ผู้ออกแบบควรค านงึถึงความสวยงามเหมาะสม เสือ้ผ้าบางแบบอยู่ในสมยันิยมแต่
ไม่เหมาะกับบุคลิกของผู้สวมใส่บางคน ทัง้นี ้ ผู้ออกแบบเสือ้ผ้าจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือน า
หลักการไปใช้ในการออกแบบให้เหมาะสม  ช่วยอ าพรางส่วนท่ีพกพร่องและช่วยเสริมจุดเด่นให้มี
บคุลิกลกัษณะท่ีดียิ่งขึน้ ส าหรับสิ่งท่ีควรค านงึถึงในการออกแบบเสือ้ผ้า มีดงันี ้
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1.  วัยและเพศ ในการออกแบบเสือ้ผ้าควรค านึงถึงวนัและเพศ โดยทัว่ไปผู้ ท่ีอยู่ในวยั
ตา่งกนัจะสวมเสือ้ผ้าตา่งกนั เชน่ วนัเดก็ จะสวมเสือ้ผ้าตา่งกบัวยัผู้ ใหญ่ โดยท่ีเสือ้ผ้าของวยัเด็กจะเน้น
ความสะดวกสบายในการท ากิจกรรมโดยเสือ้ผ้าจะไม่ขัดต่อการพฒันาการของเด็ก  จะต้องมีความ
ปลอดภยัตอ่การสวมใส ่ไมค่บัและหลวมเกินไป เป็นต้น นอกจากนีโ้ดยทัว่ไปแล้ว ผู้หญิงและผู้ชายและ
ผู้หญิงจะสวมเสือ้ผ้าในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 

บคุลิกภาพของแตล่ะคนล้วนแตกตา่งกนั เส่ือผ้าจดัเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมบคุลิกภาพ
ของผู้สวมใส่ ผู้ออกแบบเพ่ือส่งเสริมบคุลิกภาพของผู้สวมใส่ ดงันีเ้รียบร้อยสภุาพ ถ้าเป็นผู้หญิง ควร
เลือกผ้าลกัษณะ จีบ รูด ติดโบว์ สีอ่อน ลวดลายควรเป็นลายเล็กๆ  บคุลิกภาพกระฉับกระเฉง แข็งแรง
แบบนักกีฬา ควรออกแบบให้เป็นแบบเรียบ ผ้าพืน้หรือผ้าลายควร สีเข้ม เช่นสีน า้เงิน สีเทา ควร
ออกแบบเป็นเสือ้มีปก เช่น ปกเชิต้ ปกโปโล เป็นต้นบุคลิกภาพสุขุม ขรึมแบบผู้ ใหญ่ ควรออกแบบ
เสือ้ผ้าท่ีเน้นความสง่างาม เช่น การตีเกล็ด การปัก เป็นต้น สวมการตอ่ย้วย  การระบายชายเสือ้และ
ชายกระโปรงไม่เหมาะสมกับบุคลิกลกัษณะบุคลิกภาพเก๋ เป็นผู้ ท่ีม่ีความมัน่ใจในตนเองมาก ควร
ออกแบบเสือ้ผ้าในลกัษณะสะดดุตาไม่ซ า้แบบกับผู้ อ่ืน สีสดใสและฉูดฉาดบุคลิกภาพว่องไว ปราด
เปรียว ควรออกแบบเสือ้ในลกัษณะทะมดัทะเมง แบบเรียบควรเลือกใช้ผ้าสีเข้ม 

รูปร่าง ในการออกแบบเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายควรค านึงถึงว่ารูปร่างเสือ้ผ้าแบบเดียวกนัจะ
ไมเ่หมาะสมกบัทกุคน และการออกแบบท่ีดี ควรอ าพรางส่วนท่ีบกพร่องและช่วยเสริมจดุเดน่ของผู้สวม
ใสด่งัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

2.  รูปร่างผอมสูง ควรออกแบบโดยใช้เส้นตามขวาง มีการตกแต่ง ท่ีคอปกควรมี
ระบายลายผ้าตามขวางเพ่ือลดความสูง ตกแต่งบริเวณเอวสะโพก กระโปรงจีบรูด  เป็นต้น และควร
หลีกเล่ียงเส้นตามยาวหรือเส้นแนวตัง้ เสือ้คอแหลม ไม่มีปก แขนสัน้  ตวัยาว มีเส้นตกแต่งเสือ้และ
กระโปรงเป็นแนว ยาว คลอดจนควรหลีกเล่ียง การออกแบบเสือ้ตามขวาง เสือ้ท่ีปกใหญ่ เสือ้ปกติคอ 
เสือ้แขนพอง เสือ้สีสด ดอกใหญ่ 

3.  คนอกใหญ่ ควรออกแบบโดยใช้เส้นตัง้ฉาก เสือ้คอแหลม  เสือ้เอวต ่าบริเวณ
สะโพก กระโปรงปลายบาน หรือกระโปรงตกแตง่ได้สัดส่วนกบัหน้าอก ควรหลีกเล่ียงเส้นขวางบริเวณ
อก เส่ือคอเหล่ียมลกึ เสือ้รัดรูป เสือ้จีบรูดตัง้แตบ่ริเวณชว่งไหลถ่ึงเอว 

4.  คนสะโพกใหญ่ ใช้เส้นตกแตง่บริเวณอ่ืนท่ีไม่ใช่สะโพก กระโปรงปลายบานควร
หลีกเล่ียงเส้นขวางในแนวกระโปรง หลีกเล่ียงการตกแตง่บริเวณสะโพกชดุเข้ารูป กระโปรงปลายสอบ 

โอกาสท่ีใช้ในการอออกแบบควรให้มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย  โดย
พิจารณาดงันี ้
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  4.1.การออกแบบเสือ้ชุดล าลอง ชุดล าลองเป็นเสือ้ผ้าชดุท่ีสามารถใช้สบาย 
และใสไ่ด้ทกุโอกาส 

  4.2.การออกแบบเสือ้ชุด ท างานข้าราชการ ควรเป็นแบบเรียบไม่ฉูดฉาด 
เนือ้ผ้าทรงตวั  

  4.3.การออกแบบเสือ้ชดุท างานท่ีส านกังาน ช้าราชการ เช่น ธนาคาร ห้างร้าน 
บริษัท เป็นต้น ซึง่งานประเภทนีต้้องตดิตอ่กบับคุคลภายนอก ควรเป็นแบบสีสดใส สดช่ืน สบายตาแก่ผู้
พบเห็น 

  4.4.การออกแบบเสือ้ชุดเดินทาง ควรออกแบบให้สามารถสวมใส่  ได้ทัง้
กลางวนั กลางคืนในลกัษณะสะดวกตอ่การเคล่ือนไหว แบบเรียบ เนือ้ผ้าทรงตวั ไมห่ยบัง่าย 

5.  โอกาสพิเศษ เป็นเสือ้ท่ีใส่เฉพาะโอกาสนัน้ๆ ไม่สามารถน ามาสวมใส่ เป็นชุด
ปกตไิด้ ดงัตวัอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

5.1.ชดุกีฬา การออกแบบชดุกีฬาต้องดลูกัษณะแบบให้คล้อยตามความเคล่ือนไหวใน
อิริยาบถของกีฬาประเภทนัน้ๆ  

5.2. เสือ้กันหนาวการออกแบบควรให้ใช้ได้ในฤดหูนาว ควรเลือกใช้ผ้าถัก
เนือ้หนา ผิวเรียบ ขนสัน้ แขนยาวแบบเรียบ 

5.3. ชดุวา่ยน า้การออกแบบชดุว่ายน า้จะไม่เน้นเร่ืองการท าพรางรูปร่างควร
เป็นชดุท่ีกระชบัตวั ยืดหยุน่ได้ดี  

5.4. ชดุราตรี เป็นเสือ้ผ้าท่ีพีถีพีถนักว่าปกติ มี 2 ลกัษณะ คือ ชดุราตรีแบบ
เป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ ชดุราตรีแบบไม่เป็นทางการ เป็นชดุแบบใดก็ได้ไม่จ ากดัรูปแบบ
ทัง้ชดุสัน้และยาว ใช้กบังานตัง้แตช่่วงบา่ยจนถึงกลางคืน ชดุราตรีแบบเป็นทางการ  ควรเป็นชดุราตรีท่ี
เหมาะสมส าหรับงานกลางคืน งานรัฐพิธี ตกแตง่สวยงาม เนือ้ผ้าท่ีใช้โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะมนัวาว 
 

 สัดส่วนและรูปร่างคนท่ัวไป 
 รูปร่างของคนโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะและขนาดท่ีใกล้เคียงกัน  ขนาดท่ีเหมาะสมกับงานแสดง
แบบเสือ้ผู้ชายควรสงูไม่น้อยกว่า 185 เซนติเมตร และผู้หญิงควรสูงไม่น้อยกว่า 175 เซนติเมตร เม่ือ
เทียบเป็นหนว่ยศีรษะจะเทา่กบั 8.5 หนว่ยศีรษะของคนๆ นัน้ ขนาดของกระดาษวาดเขียนท่ีเหมาะสมคือ 
ขนาด B4  
 ขนาดหนว่ยศีรษะของผู้หญิงโดยทัว่ไปคือ 32 เซนติเมตร เม่ือคิดเป็นหน่วยศีรษะส าหรับการวาด
ประมาณ 3.7 เซนตเิมตร 
 ขนาดความกว้างของรูปร่างผู้ชายจะกว้างกว่าผู้หญิงประมาณ ข้างละ เศษ 3 สว่น 10 เซนตเิมตร 
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สัดส่วนของผู้ชาย  เม่ือเปรียบเทียบกับผู้หญิง  โดยเร่ิมท่ีเส้น 0 เป็นแนวข้อเท้าอยู่ใน
ระดับเดียวกัน 
เส้นท่ี  1 เป็นแนวนอ่ง 
 ของผู้ชาย  เร่ิมอยูใ่นระดบัสงูกวา่ของผู้หญิง ประมาณ เศษ 1 สว่น 10 เซนตเิมตร 
เส้นท่ี  2 เป็นแนวเขา่ 
 ของผู้ชาย เร่ิมอยูใ่นระดบัสงูกวา่ของผู้หญิงมากขึน้  ประมาณ เศษ 2 สว่น 10 เซนตเิมตร 
เส้นท่ี  3 เป็นแนวขาออ่น 
 ของผู้ชาย เร่ิมอยูใ่นระดบัสงูกวา่ของผู้หญิงมากขึน้  ประมาณ เศษ 5 สว่น 10 เซนตเิมตร 
เส้นท่ี  4 เป็นแนวเป้า และข้อมือ 
 ของผู้ชาย เร่ิมอยูใ่นระดบัสงูกวา่ของผู้หญิงมากขึน้ ประมาณ เศษ 7 สว่น 10 เซนตเิมตร 
เส้นท่ี  5 เป็นแนวเอว และข้อศอก 
 ของผู้ชาย เร่ิมอยูใ่นระดบัสงูกวา่ของผู้หญิงมากขึน้ ประมาณ 1 เซนตเิมตร 
เส้นท่ี 6 เป็นแนวจดุยอดอก 
 ของผู้ชาย เร่ิมอยูใ่นระดบัสงูกวา่ของผู้หญิงมากขึน้ ประมาณ 1 เศษ 2 สว่น 10 เซนตเิมตร 
เส้นท่ี 7 เป็นแนวปลายคาง 
 ของผู้ชาย เร่ิมอยูใ่นระดบัสงูกวา่ของผู้หญิงมากขึน้ ประมาณ 1 เศษ 4 สว่น 10 เซนตเิมตร 
เส้นท่ี 8 เป็นแนวศีรษะ 
 ของผู้ชาย เร่ิมอยูใ่นระดบัสงูกวา่ของผู้หญิง ประมาณ 1 เศษ 5 สว่น 10 เซนตเิมตร 
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สรุป 
การรวบรวมหรือการจดัองค์ประกอบของการออกแบบทัง้ท่ีเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วยกนัอย่าง

มีหลกัเกณฑ์ การน าองค์ประกอบของการออกแบบมาจดัรวมกนันัน้ ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงประโยชน์
ใช้สอยและความงามอนัเป็นคณุลกัษณะส าคญัของการออกแบบ การออกเป็นศิลปะของมนษุย์ เน่ืองจาก
เป็นการสร้างคา่นิยมทางความงาม และสนองคณุประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนษุย์ 

การออกแบบเสือ้ผ้า เป็นการก าหนดลกัษณะของเสือ้ผ้าตามแนวความคิดหรือจินตนาการ ซึ่ง
ผลงานท่ีปรากฏจะสวยงามทีคณุค่านัน้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการของการออกแบบและรู้จกั
น าองค์ประกอบทางศิลปะมาใช้เพ่ือให้การออกแบบท่ีปรากฏออกมามีความสวยงาม  เหมาะสม
องค์ประกอบทางศิลปะท่ีน ามาใช้ในการออกแบบงานตดัเย็บ การเลือกลายผ้าจะช่วยให้เสือ้ผ้าดมีูราคา  
ถ้าเลือกแบบได้เหมาะกบัลายผ้าผสมผสานกบัการตดัเย็บด้วยฝีมือประณีต และใช้ได้นาน  หลายโอกาส 
ไม่น่าเบื่อ ลายผ้าท่ีผลิตออกขายในท้องตลาดมีมากมาย  วสัดตุกแต่งเสือ้ผ้า เป็นวสัดตุกแต่งเสือ้ผ้าท่ีมี
จุดประสงค์ให้เสือ้ผ้านัน้สวยงาม มีจุดเด่นแต่จะไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย เสือ้ผ้าบางชนิดมีการ
ออกแบบตกแตง่เป็นเอกลกัษณะของตวัเอง เชน่ ชดุคอกลมแขนสัน้ทรงกระโปรงเรียบตามแบบตดัเบือ้งต้น 
หรือบางชุดเสือ้เป็นสีพืน้ ตวัประโปรงเป็นลวดลาย หรือเสือ้เป็นผ้าท่ีมีลวดลาย ตวักระโปรงเป็นสีพืน้ 
แล้วแตค่วามสวยงามและความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.designer.in.th/
http://www.designer.in.th/
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
กระบวนการตัดเยบ็เสือ้สตรี 

จ านวน 4 ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายเนือ้ 
 ศึกษาการใช้เคร่ืองมือ เข้าใจหลักการวัดตัว การท าแบบตัดเสือ้สตรี หลักการวัดตัว การ
ค านวณผ้า การท าเคร่ืองหมายบนผ้า การเย็บสว่นประกอบ และหลกัการตกแตง่เสือ้สตรี 
 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 1.  อธิบายการใช้เคร่ืองมือในการตดัเย็บได้ 
 2.  เข้าใจและสามารถน าหลกัการวดัตวัและการท าแบบตดัเสือ้สตรีไปปฏิบตัไิด้ 
 3.  สามารถอธิบายหลกัการและปฏิบตัิการค านวณผ้า ตดัผ้า และการท าเคร่ืองหมายบนผ้าได้ 
 4.  สามารถเย็บสว่นประกอบของเสือ้ และหลกัการตกแตง่ได้ 
 
เนือ้หา 
 การตดัเย็บเสือ้ผ้าในสมยัโบราณนัน้เป็นงานท่ีหยาบและเป็นการคาดคะเนเอาเท่านัน้โดยหวงั
ว่าเม่ือตดัเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสวมใส่เสือ้ผ้านัน้ได้พอดีกับรูปร่าง การสร้างแบบตดัได้เกิดขึน้ครัง้
แรกในประเทศอียิปต์ เป็นการสร้างแบบบนก้อนหิน ตอ่มาชาวฮีบรูก็ได้น าแบบตดัไปใช้และท่องเท่ียวไป
ตามทะเลทรายจนกระทัง่พ่อค้าชาวกรีกได้รับช่วงไปและน าเข้าไปในประเทศแถบทวีปยุโรป  แล้วได้มี
ชา่งผู้ช านาญได้น าไปดดัแปลงจากก้อนหินมาเป็นดนิชนวน  แตก่ารใช้ดินชนวนน ามาสร้างแบบนัน้ก็ยงั
ไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ ตอ่มาในศตวรรษท่ี 13 ได้มีชา่งตดัเสือ้ชาวฝร่ังเศสได้ใช้ไม้บางๆ มาสร้างแบบตดัและ
ได้เก็บเป็นความลบัโดยสมาคม  ชา่งเสือ้ฝร่ังเศสจนกระทัง่ช่างตดัเย็บส่วนพระองค์ของพระเจ้าจอห์นท่ี
2 แห่งประเทศฝร่ังเศสได้คิดสร้างแบบเสือ้ด้วยกระดาษและการสร้างแบบก็พัฒนาและทันสมัยขึน้
ตามล าดบั  โดยได้มีการเพิ่มเตมิรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการสร้างแบบตดัขึน้ในสมยันัน้ด้วย 
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การใช้เคร่ืองมือในการตัดเยบ็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรรไกรตัดผ้า ควรใช้กรรไกรอย่างดีขนาด 7-8 นิว้ ปลายแหลม น า้หนกัเบาจะช่วยให้ตดัสบายไมเ่จ็บมือ 
2. กรรไกรตัดกระดาษ เป็นกรรไกรราคาถกู ใช้ตดักระดาษโดยเฉพาะ เพ่ือถนอมกรรไกรอยา่งดีไว้ตดัผ้า 
3. กรรไกรตัดเศษด้าย เป็นกรรไกรส าหรับตดัเศษด้าย เหมือนก้ามป ูใช้งายสะดวกคล่องมือ 
4. ไม้บรรทัด ใช้ขนาดยาว 60 เซนตเิมตร เนือ้พลาสตกิ 
5. ไม้โค้ง มีทัง้พลาสติกและโลหะ ใช้ในการวางเส้นโค้งให้รวดเร็วและถกูต้องบางแห่งไม่มีขาย ใช้ไม้โค้ง
แบบปากนกแก้วได้ 
6. ไม้ฉาก เนือ้พลาสตกิจะท างานได้รวดเร็วกวา่เนือ้ไม้ หรือจะใช้แบบสามเหล่ียมก็ได้ 
7. ไม้บรรทัดเหล็ก ยาว 12 นิว้ ใช้เพ่ือความสะดวก เม่ือไมต้่องการใช้ไม้บรรทดัยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ดนิสอสีต่างๆ ใช้ดนิสอด าเนือ้ออ่น ขนาด HB ดีท่ีสดุ และดนิสอสีตา่งๆ ไว้เขียนผ้า 
9. ยางลบ 
10. ปากกาเขียนผ้า มีทัง้ท่ีใช้แล้วระเหยไปกบัอากาศ และท่ีต้องใช้น า้ลบู 
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11. ลูกกลิง้ ใช้กลิง้รอยบนผ้าและบนกระดาษ ชนิดฟันแหลมใช้กบัผ้าเนือ้หนา  ฟันทู่ใช้กบัผ้าเนือ้ห่าง 
ไมมี่ฟันเลยใช้กบัผ้าซาตนิ กลิง้แล้ว เนือ้ผ้าจะไมข่าด 
12. ชอร์คกลิง้ผ้าชนิดผง มีหลายสีให้เลือก ปัดเบาๆ ก็หลดุออกจากผ้า 
13. กระดาษคาร์บอน หรือกระดาษกดรอย ใช้กลิง้เส้นบนผ้า ต้องใช้เฉพาะกระดาษคาร์บอนท่ีกลิง้ผ้า
เท่านัน้ เพราะเม่ือซกัแล้ว รอยกลิง้จะหลุดออกหมด ต่างกับกระดาษคาร์บอนท่ีใช้รองเขียนใบเสร็จ 
อยา่งนัน้รอยกลิง้จะมีสีด า ตดิทนนานทีเดียว มีขายเป็นซอง มีสีตา่งๆ ให้ใช้ใกล้เคียงกบัสีผ้า 
14. กระดาษสร้างแบบ  จะเป็นกระดาษขาวปอนด์หรือกระดาษปรู๊ฟ (สีออกจะนวลๆ) ก็ได้  
และกระดาษพมิพ์การ์ด ลกัษณะเหมือนกระดาษกล่องทัว่ไปเนือ้แข็งและหนา ใช้เพ่ือคดัลอกแบบตดั
เบือ้งต้น เป็นแมแ่บบของกระโปรงตวัตอ่ไป โดยไมต้่องมาสร้างแบบกันทกุครัง้  
 
 
 
 
 
 
 
 

15. เข็มจักร เลือกใช้ตามความหนา - บาง ของเนือ้ผ้า 
16. เข็มสอย มีหลายเบอร์ ผ้าเนือ้หนาใช้เบอร์ 8 ผ้าเนือ้บางใช้เบอร์ 11 ปักลกูปัดใช้เบอร์ 12 
17. เข็มหมุด นิยมใช้เข็มเล่มเล็กยาว หวัโต ขายเป็นกล่องและควรมีหมอนปักเข็ม 1 อนั เพ่ือสะดวก
ในการหยิบเข็มหมดุใช้งาน 
18. ที่ สนเข็ม  ส าหรับคนสายตาไม่ดี  และเ พ่ือความรวดเ ร็วในการสนเข็มเย็บผ้า 
นอกจากนีค้วรมี ด้ายเนาผ้า เป็นด้ายเนือ้เป่ือย ใช้เนาตะเข็บลองตวั เม่ือเย็บจกัรทบัจะดงึออกได้ง่าย 
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19. สายวัดตัว ใช้อยา่งดี มีตวัเลขทัง้นิว้และเซนตเิมตร 
20. ขอบเอว เป็นผ้าเทปเนือ้แข็ง มีหลายขนาด ส าหรับใสข่อบเอวให้แข็ง ใช้คาดเอวเม่ือต้องการวดัตวั 
21. สก๊อตเทป ใช้ตดิกระดาษเม่ือแยกแบบ ดีกวา่แป้งเปียก 
22. ที่เลาะผ้า เป็นเหล็ก 2 ขา ใช้เลาะผ้าได้รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จกัรเย็บผ้าประกอบขึน้ด้วยส่วนประกอบ 2 สว่น คือ สว่นหวัจกัรและสว่นตวัจกัร ดงันี ้
1. ส่วนประกอบของหัวจักร 
 หวัจกัร คือ สว่นเคร่ืองจกัรทัง้หมดท่ีตัง้อยู่บนโต๊ะ สว่นนีป้ระกอบด้วยเคร่ืองกลไกท่ีเก่ียวกบัการ
เย็บหลายชิน้ประกอบเข้าด้วยกนั  และเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัท่ีสดุของการเย็บผ้า ซึง่มีสว่นตา่งๆ ท่ี
เราควรรู้จกัดงันี ้
 
แกนหลอดด้าย  ตดิอยู่ด้านบนของหัวจักร  ส าหรับใส่ด้าย 
 1.1. ท่ีคล้องด้าย ส าหรับคล้องด้ายสอดด้ายท่ีออกมาจากหลอดด้าย 
 1.2. ท่ีบงัคบัด้านบนประกอบด้วยจานกลมๆ 2 อนั สปริงและหวัเกลียวส าหรับหมนุบงัคบัด้าย
บน ให้ตงึ หรือหย่อนตามความต้องการ 
 1.3. ท่ีคล้องด้ายท่ีออกมาจากท่ีบงัคบัด้ายบนก่อนท่ีด้ายจะผา่นสปริงกระตกุด้ายท่ีอยู่ด้านบน 
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 1.4. สปริงกระตกุด้าย ท าหน้าท่ีกระตกุด้ายออกมาจากหลอดด้าย 
 1.5. หว่งเล็ก ส าหรับคล้องด้าย 
 1.6. หมดุรัดเข็มจกัร ส าหรับบงัคบัเข็มจกัรให้แนน่ 
 1.7. เข็มจกัร    ตีนผี 
 1.8. ท่ียกตีนผี 
 1.9. ฟันจกัรหรือฟันกระตา่ย ส าหรับป้อนผ้าไปข้างหน้าหรือถอยหลงั 
 1.10. ฝาเล่ือนหรือฝาครอบกระสวย ส าหรับปิดเปลกระสวยและเปิดเพ่ือจะใสก่ระสวยหรือเอา
กระสวยออก 
 1.11. ท่ีบงัคบัฝีเข็ม ส าหรับบงัคบัฝีเข็มให้ถ่ีหรือห่างตามต้องการ 
 1.12. ล้อประคบัหรือวงล้อจกัร เป็นท่ีส าหรับท าให้เคร่ืองจกัรตอนบนท างาน 
 1.13. ท่ีส าหรับกรอด้าย หรือแกนกรอด้าย 
 1.14. หมดุท่ีบงัคบัล้อ หรือหมดุล้อบงัคบั อยู่ตรงกลางระหวา่งล้อบงัคบั 
 1.15. มอเตอร์ 

 
2. ส่วนประกอบของจักร 

ตวัจกัรประกอบด้วยส่วนตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
   2.1.     ท่ีวางเท้า หรือแผ่นวางเท้า เพ่ือให้วงล้อหมนุ ท าสายพานเดิน มีลกัษณะเป็นแผงเหล็ก 
ส าหรับวางเท้าและแกนเหล็กตอ่ไปเช่ือมกบัข้อเหว่ียงเพื่อ หมนุวงล้อ 

2.2.       วงล้อ มีหน้าท่ีท าให้สายพานเดนิไปหมนุวงล้อบงัคบัให้เคร่ืองจกัรท างาน 
  2.3.       ขาจกัร เป็นโครงเหล็กส าหรับรองรับเคร่ืองจกัรและโต๊ะท่ีประกอบด้วย ไม่มีฝาปิดบน

สว่นของหวัจกัร 
  
3. การใช้จักร 
 ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้จกัรให้เข้าใจเสียก่อนเพราะจกัรเย็บผ้าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนันี ้มีหลาย
แบบ แตล่กัษณะการใช้งานใกล้เคียงกนั และควรศกึษาในเร่ืองตอ่ไปนีด้้วย 
 3.1. การกรอด้าย 
  3.1.1 คลายหมดุวงล้อจกัรออก เพ่ือให้ล้อฟรี เข็มจกัรจะหยดุท างาน  
  3.1.2 ดึงด้ายออกจากหลอดด้าย ผ่านไปท่ีบังคับด้าย ขึน้ไปยังกระสวยเอาปลาย
เส้นด้ายพนัในไส้กระสวย 2–3 รอบ  
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  3.1.3 ใสก่ระสวยในแกนกรอด้ายกดท่ีบงัคบัลงในวงล้อจกัร แล้วเดินจกัร เม่ือด้ายเต็ม
ไส้กระสวยปลอ่ยท่ีบงัคบั ดงึไส้กระสวยออก ขนัท่ีบงัคบัฟรีให้แนน่เหมือนเดมิ 
 3.2. การใสก่ระสวยจกัร 
  3.2.1 ใสไ่ส้กระสวยในกะโหลกกระสวย โดยให้กระสวยหมนุจากซ้ายไปขวาดงึด้ายเข้า
ร่องปีกกระสวย 
  3.2.2 ใสก่ะโหลกกระสวยเข้าไปในร่องกระสวย 
  3.2.3 ดงึแกนด้านบนกะโหลกกระสวยเพ่ือไมใ่ห้กระสวยหลดุออก 
  3.2.4 ใส่กะโหลกกระสวยเข้าในเปลกระสวยให้ตรงแกนพอดี กดให้แน่น ทดลองหมนุ
วงล้อจกัรดวูา่ กะโหลกกระสวยเข้าไปในเปลกระสวยตรงรอยตอ่หรือไม ่ดงึด้ายให้ยาวพอประมาณ 
   3.3. วิธีใสเ่ข็ม           
  3.3.1 หมนุวงล้อจกัรเข้าหาตวั ยกหลกัเข็มให้สงูสดุ คลายหมดุบงัคบัเข็มให้หลวม 

  3.3.2 ใสเ่ข็มให้ถึงหมดุเข็ม หนัทางแบนเข้าข้างใน 
  3.3.3 หมนุหมดุบงัคบัเข็มให้แนน่ 
  3.4. วิธีร้อยด้าย       
  3.4.1 ใสห่ลอดด้ายลงในหลกัด้าย 
  3.4.2 ผา่นไปยงัท่ีคล้องด้าย 
  3.4.3 สอดลงไปยงัท่ีบงัคบัด้ายบนแผ่นท่ีคล้องด้าย 
  3.4.4 สอดขึน้ไปร้อยเข้าในสปริงกระตกุด้าย 
  3.4.5 สอดลง ผา่นช่องร้อยด้าย 

  3.4.6สอดลงไปยงัลวดท่ีติดกบัท่ีบงัคบัเข็ม 
 ร้อยด้ายเข้ารูเข็มจากด้านนอกเข้าด้านใน  ปล่อยปลายเส้นด้ายไว้  4–5 นิว้ หมนุวงล้อจกัรให้
ครบรอบดงึด้ายขึน้มาเตรียมเย็บ 
 
4.  การเยบ็จักร 
 สอดผ้าเข้าใต้ตีนผี  แล้วลดตีนผีลงทบัผ้าไว้  มือซ้ายป้อนผ้า มือขวาหมนุวงล้อจกัรเข้าหาตวัใช้
เท้าถีบจกัร ขณะลงมือป้อนผ้าตามก าลงัจกัร อยา่ดงึผ้าหรือป้อนผ้าเร็วเกินไป 
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หลักการวัดตัวและการท าแบบตัดเสือ้สตรี 
 การเตรียมตัวเพื่อวัดตัวมีดังนี ้
  1. ถอดเสือ้ชัน้นอกออก เพ่ือให้เห็นสดัสว่นท่ีแท้จริง 
  2. ควรสวมเสือ้ชัน้ในยกทรงท่ีได้สว่นสดักบัรูปร่าง เสือ้ชัน้ในท่ีดีจะเป็นแมแ่บบท่ีดีของ
เสือ้ชัน้นอก 
  3. ตรวจสอบสายเสือ้ชัน้ใน ไมใ่ห้ตงึหรือรัง้หรือหยอ่นจนเกินไป 
  4. ใช้ขอบกระโปรงคาดไว้ท่ีเอว เหนือสะดือ ให้พอดีกบัรอบเอวจริง หลวม-คบั ตาม
ต้องการ 
  5. ยืนตรง ไม่ควรก้มหรือเอียงตวัเม่ือถกูวดั 
  6. การวดัวงแขนหรือโคนแขน ควรวดัจากแขนข้างขวาเสมอ 
 

วิธีการสร้างเสือ้แบบมีเกล็ด 
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วิธีสร้างแบบเสือ้เบือ้งต้นมีเกล็ดอก 
แผ่นหน้า ท่ีมมุกระดาษด้านขวา วดัเข้า 2 ซม. ขีดเส้นตัง้ฉาก วดัต ่าลงมา 10 ซม. เป็นจดุ  1 
1-2         = ยาวหน้า + 1 ซม. สมมต ิ 33 + 1 = 34 ซม.   
2-3  และจดุ 3-4 = 10 ซม. จดุ  5  แบง่คร่ึง 1-2 และจดุ  6 แบง่คร่ึงจดุ  1-5 ขีด 
  เส้นตัง้ฉากท่ีจดุ 1,6,5,2,3,4 
4-7  =สะโพก หาร 4+1.5 ซม. (เข้ารูป)  +  2.5  (ตวัหลวม) 
  สมมตุ ิ สะโพก 86 หาร 4 = 21.5 + 2.5 = 24 ซม. 
5-8  = อก หาร 4 บวก 2.5 ซม. (เข้ารูป) + 3.5 ซม. (ตวัหลวม) 
  สมมตุ ิอก 80 หาร  4  =  20  +  3.5  =  23.5  ซม. 
  ขีดเส้นตรง  7- 8 ผา่นจดุ 9 วดัเข้า 2 ซม. เป็นจดุ  10 
  ขีดเส้นจดุ  8-10 โค้งสะโพก 10-7   
5-11   = คร่ึงอกหา่ง สมมตุ ิ17 หาร 2 = 8.5 ซม. ขีดเส้นตัง้ฉากให้สงูขึน้ และต ่าลงจาก 
  เอว 13 ซม. เป็นจดุ 12 
1-13  = คอถึงอก สมมตุ ิ18 ซม. ให้จดุ 13 นีอ้ยูบ่นเส้นตัง้ฉาก จะได้จดุอกจริง 
  14  อยูท่ี่แนวเอว เป็นเส้นกลางเกล็ด วดัออกข้างละ 1.5 ซม. ขีดเส้นเกล็ด 
1-15  =  คอกว้าง  =  รอบคอ  +  3  หาร  6  +  .5  ซม. 
  สมมตุ ิ รอบคอ  33  +  3  =  36  หาร  6  =  6  +  .5  =  6.5  ซม. 
15-16  = คอสงู ระยะ 1-15 + .5 ซม. หรือ รอบคอ  +  3  หาร  6  +  1  =  6  +  1  =  7   
  โค้งคอหน้า  1-16 
15-17    = 3  ซม. ขีดเส้นตัง้ฉากถึง  18   
18-19  = คร่ึงไหลก่ว้าง สมมตุ ิ35 หาร 2 = 17.5 ซม.  ขีดเส้น  19-16 วดัจดไว้ 
     20  = แบง่คร่ึง 16-19 
20-21  =  คร่ึงอก หาร  10  สมมตุ ิ รอบอก  80  คร่ึงอก  =  40  หาร  10  =  4  ซม.   
  ขีดเส้นเกล็ด  20-13 - 21 พบัเกล็ด ตอ่ตะเข็บไหลใ่ห้ยาวเทา่เดมิ ถึง 22 
6-23  = คร่ึงบา่หน้า สมมตุ ิ32 หาร 2 = 16 ซม. วดัขณะท่ียงัพบัเกล็ดอยู ่ชอบตวัหลวม   
  = .5 ซม. ถึง 1 ซม. 
22- 23    = ขีดเส้นตรง แบง่คร่ึงวดัเข้า .5 ซม. เป็นจดุ 24 โค้งวงแขนหน้าจากจดุ 22, 24, 23, 8 
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แผ่นหลัง ตอ่เส้นสะโพกลา่ง  เอว  อก  บา่  คอหน้ากว้าง 
  ขีดเส้นตัง้ฉากกลางหลงั  จากจดุ  25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 
25- 31  = สะโพกลา่ง หาร 4 + .5 ซม. (เข้ารูป) + 1.5 ซม. 
  สมมตุ ิ สะโพกลา่ง  86 หาร  4  =  21.5  +  1.5  =  23  ซม. 
28-32  = รอบอก หาร 4 + 1.5 ซม.  (เข้ารูป)  +  2.5  ซม.  (ตวักลวม) 
  สมมตุ ิ รอบอก  80  หาร  4  =  20  +  2.5  =  22.5  ซม. 
  ขีดเส้น  31-32 ผา่น 33 วดัเข้า 2 ซม. เป็นจดุ  34 
  ขีดเส้น  32  -  34  โค้งสะโพก  31  -  34 
27- 35  =  ยาวหลงั  หรือ  วดัจาก  30  -  35  =  ยาวหลงั  ลบ  ยาวหน้า 
  จดุ  35  แบง่คร่ึง  30  -  35  ขีดเส้นตัง้ฉากท่ีจดุ  35  และ  36 
35- 37  =  คอหน้า 1  -  15  +  .5  ซม. 
37-38  =  2  ซม.  โค้งคอหลงั  35  -  38 
38- 39  = ตะเข็บไหลห่น้า + 1 ซม. ให้อยูบ่นแนว  36 
29-40  = คร่ึงบา่หลงั + .5  ซม.  ถึง 1 ซม.  แขนหลงั  39 - 40 -  32 
27- 41  = คร่ึงอกหา่ง 
41 – 42  = ขีดเส้นตัง้ฉาก ยาว 15 ซม. เป็นเส้นกลางเกล็ด วดัออกข้างละ 1.5 ซม. เป็น จดุ   
  43 และ44 ขีดเส้นเกล็ด 43 - 42 - 44 
38-45    = คร่ึงตะเข็บไหลห่น้า หรือระยะ 16  -  20  ในแผน่หน้า 
43-45  = ขีดเส้นตรง 46  แบง่คร่ึงเส้นบา่ และเส้นอก 
46 - 44  = ขีดเส้นตามรูป 
45 -47  = 7 ซม. 
45-48  = 1 ซม. ขีดเส้นเกล็ด  47 - 48 พบัเกล็ดนี ้ขีดเส้นตรง 38 - 39 
27-29    = 1 ซม. ส าหรับเสือ้เข้ารูป  ตดิซิปหลงั  ขีดเส้น  29 - 49 - 25 
 
วิธีท าเกล็ดซ้อนนอก   ท าเฉพาะด้านข้าง วดัต ่าจากจดุอก 7 ซม. วดัออก .7 ซม. โค้งตามรูปร่าง 
วงแขน   ถ้าต้องการวงแขนเสือ้ใหญ่ขึน้  ให้ลดท้องแขนลง 1 – 3 ซม. ใช้สายวดั 
   ตรวจสอบวงแขนเสือ้ท่ีสร้างไว้ให้ตามท่ีเราต้องการ 
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 วิธีสร้างแขนเสือ้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
วิธีสร้าง   พบักระดาษเป็นสนัทบ 1 - 2 ยาวตามต้องการ 
1- 3  =  วงแขนเสือ้  ลบ  10  หาร  4  บวก  5  ถึง  6  ซม. 
  สมมตุ ิ 46  ลบ  10  =  36  หาร  4  =  9  บวก  5  =  14  ซม. 
  ขีดเส้นตัง้ฉากท่ีจดุ 2, 3 
1- 4  = คร่ึงวงแขนเสือ้ ให้อยูบ่นเส้นตัง้ฉาก 
  สมมตุ ิ46 หาร  2  =  23  ซม.  ให้อยูบ่นเส้นตัง้ฉากด้วย 
4- 5  ขีดเส้นตัง้ฉาก 
5 - 6  =  วดัเข้า  1  ถึง  3  ซม. 
1 - 4  ขีดเส้นทแยงมมุแบง่ออกเป็น  3  สว่นท่ีจดุ  7  และ  8 
  9  แบง่คร่ึง  4  -  8  วดัต ่าลง  .5  ซม. 
7 - 10  = 1.8 ถึง 2 ซม. โค้งแขนหลงัจากจดุ  1- 10 - 8 - 9 - 4 
  11  แบง่คร่ึง 1 - 10  วดัต ่าลงมา  .5  ซม. 
  12  แบง่คร่ึง 7 - 8 
  13  วดัต ่าลง 1 ซม. โค้งแขนหน้าจากจดุ  11 - 12 - 13 -  4 
 
 การก าหนดต าแหน่งรังกระดมุมีความส าคญัยิ่ง  ถ้าก าหนดผิดจากหลกัการและกฎเกณฑ์ไป
ท าให้เสือ้เกิดปัญหาตา่งๆ ตามรได้ เชน่ คบัไป หลวมไป ชานเสือ้ไมเ่ทา่กนั เสือ้ย่น ระยะของเม็ดกระดมุ
ถ่ีหรือหา่งไป  เป็นต้น 
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วิธีก าหนดต าแหน่งรังกระดุมแถวเดียว 
 1.  สาบเกย 2  ซม. 
 2.  หา่งจากคอลง 1.5  ซม.  วดัออกจากกลางแบบ .2 ซม. 
 3.  รังกระดมุห่างกนั 8 – 9  ซม. 
 4.  รังกระดมุกว้าง .8 – 1 ซม. 
 5.  รังกระดมุยาวเทา่เม็ดกระดมุ 
 6.  นิยมติดเม็ดกระดมุ 4 – 6 เม็ด 
 7.  ไมค่วรตดิเม็ดกระดมุถึงชายเสือ้ 
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วิธีก าหนดต าแหน่งรังกระดุมสองแถว 
 1.  สาบเกยหรือสว่นป้ายจากกลางแบบเทา่กบัคร่ึงอกห่างหรือตามแบบเสือ้ 
 2.  วดัจากสาบเกยเข้า 2 ซม. เป็นรังแรกรังคูก่นั หา่งจากกลางแบบเทา่กนั 
 3.  รังดมุหา่งกนัพองาม 
การขยายยวงแขนเสือ้ 
 วงแขนเสือ้แขนกดุ (เสือ้ไมมี่แขน) วดัรอบวงแขนพอดี  บวก  3-4 ซม. 
 วงแขนเสือ้เข้ารูป วดัรอบวงแขนพอดี บวก 6-8 ซม. 
 วงแขนเสือ้ตวัหลวม วดัรอบแขนพอดี บวก 8-12 ซม.  
การปรับเสือ้ไหล่ล า้แขนกุด 
 วดัปลายไหลเ่ข้า 2 – 3 ซม. หรือเข้าตามแบบเสือ้ท้องแขนเสือ้เพิ่มขึน้ 1 – 3 ซม. โค้งวงแขน
ใหมล่ดรอบอกเข้า .5 ซม. ขีดเส้นข้างถึงเอว 
การปรับลดปลายไหล่เม่ือแขนเสือ้รูดหรือจีบหัวแขน 
 วดัปลายไหลแ่ผน่หน้าและแผน่หลงั เข้า 1.5 – 2 ซม. โค้งวงแขนใหม ่ วดัไว้น าไปสร้างแขนเสือ้ 
การปรับไหล่เพื่อหนุนฟองน า้ 
 ปลายไหลแ่ผน่หน้าและแผน่หลงั เพิ่มสงูขึน้ 1 – 1.5 ซม. ขีดเส้นตะเข็บไหลใ่หมจ่ากข้างคอ ถึง
ปลายไหลเ่พิ่มขึน้ วดัรอบวงแขน น าไปสร้างแขนเสือ้ 
การปรับเพิ่มปลายไหล่ให้กว้างออกตามแบบเสือ้หรือตามความต้องการ 
 เพิ่มปลายไหลส่งู 1 ซม. เพิ่มกว้างออก 1 – 2 ซม. ขีดเส้นจากข้างคอถึงปลายไหลส่ว่นท่ีเพิ่มไว้
โค้งวงแขนใหมใ่ห้กลมกลืนกบัวงแขนเดมิ วดัไว้น าไปสร้างแขนเสือ้ 
การค านวณผ้าส าหรับตัดเยบ็เสือ้ 
 ผ้าหน้ากว้าง 36 นิว้ หรือ 45 นิว้ ใช้ผ้า 2 เท่า ของความยาวตวัเสือ้ บวก 1 เท่าแขน บวกเผ่ือ
ตะเข็บ เผ่ือพบั 25 ซม. 
  เสือ้ไมมี่แขน 1.50   เมตร 
  เสือ้แขนสัน้   1.75     เมตร 
  เสือ้แขนยาว   2.00   เมตร 
  ชดุติดกนั 3.50 เมตร 
การวางแบบตัดบนผ้า 
 1.  วางแบบตดัชิน้ใหญ่ๆ ก่อน จงึวางชิน้เล็กๆ แทรกตามเนือ้ผ้าท่ีเหลือ 
 2.  วางแบบชิน้ท่ีใหญ่ท่ีสดุไว้ปลายผ้า ผ้าท่ีเหลือจะได้ติดตอ่กนัเป็นผืนกว้าง 
 3.  ริมของสาบกลางตวั ควรอยูท่ี่ริมผ้าเสมอ 
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 4.  ลองวางแบบตดัให้ครบทกุชิน้ก่อน ให้แน่ใจวา่การวางแบบตดันัน้ประหยดัเนือ้ผ้า และ
เส้นด้ายถกูต้องจริงๆจงึตดัผ้า 
 
การเผ่ือตะเข็บส าหรับเยบ็ 
 การเผ่ือตะเข็บ คือแนวเย็บท่ียดึผ้า 2 ชิน้หรือมากกว่าเข้าด้วยกนั มี 2 ประเภท 
 1.  การเผ่ือตะเข็บส าหรับการตดัเสือ้เฉพาะบคุคล 
 2.  การเผ่ือตะเข็บส าหรับการตดัเสือ้ส าเร็จรูป 
 
 การเผ่ือตะเข็บส าหรับการตดัเสือ้เฉพาะบคุคล การเผ่ือตะเข็บประเภทนีข้ึน้อยู่กบัความสะดวก
ในการสวมใส่มากกว่าความสะดวกในการเย็บจะเผ่ือตะเข็บผ้าไว้มาก เม่ือเสือ้คบัไปก็ขยายได้หรือ
หลวม เย็บเข้าได้ง่ายและจกัรท่ีใช้ก็เป็นจกัรธรรมดา มีวิธีเผ่ือดงันี ้
  ตะเข็บคอเสือ้     1.5 ซม. 
  ตะเข็บไหล่     2   ซม. 
  ปกเสือ้      1.5 ซม. 
  ตะเข็บวงแขน     1 ซม. 
  ตะเข็บตอ่ภายในตวัเสือ้    1.5 – 2 ซม. 
  ตะเข็บหวัแขน     1.5 ซม. 
  ตะเข็บใต้แขน     2 ซม. 
  ปลายแขน     4 ซม. 
  ชายเสือ้      3.5 ซม. 
  ชายกระโปรง     5 - 7 ซม. 
  ตะเข็บท่ีกุ๊นไมต้่องเผ่ือ 
 
ขัน้ตอนการเยบ็ 
 1.  เย็บกนัยืด  -  กนัยืดผ้าหา่งแนวเส้นกลิง้ประมาณ .2 ซม. ท่ีบริเวณสว่นโค้งคอ 
 2.  เย็บกนัลุย่  -  กนัลุ่ยตะเข็บข้างทัง้หมด ไหล่ 
 3.  เย็บเกล็ด  -  เย็บเกล็ดทัง้ในตวัเสือ้  
 4.  เย็บไหล่  -  เย็บไหลห่น้า – หลงัตดิกนั 
 5.  รีด   -  รีดแบะตะเข็บไหลท่ัง้  2  ข้าง 
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 6.  สาบคอ  -  เย็บสาบคอตดิตวัเสือ้ ขลิบเป็นระยะ เดนิจกัรกนัเหล่ือมเนาแล้ว 
สอยให้เรียบร้อย 

 7.  เย็บซิป  -  เย็บจากชายกระโปรงถึงระยะซิป  เนาซิป  เย็บซิปให้เรียบร้อย 
 8.  เย็บข้าง  -  เย็บแผน่ข้างหลงั – หน้าติดกนั  รีดแบะตะเข็บ 
 9.  เย็บวงแขนเสือ้ -  เดนิจกัรหา่งๆ หวัแขนเย็บใต้ท้องแขน  ปลายแขน พบัรีด เนา สอย 
 10. เย็บวงแขนเสือ้ -  น าแขนเสือ้มาเย็บตดิกบัตวัเสือ้ ให้กลางแขนแขนเสือ้ตรงกนั กบั 

ตะเข็บไหล ่และตะเข็บใต้ท้องแขนตรงกบัตะเข็บข้างชดุ 
 11. กนัลุย่  -  เย็บกนัลุย่รอบวงแขน 
 12. ตดิขอเก่ียวเล็ก -  เย็บขอเก่ียวเล็กท่ีเหนือซิป คอหลงั ท าตวัหนอนเล็กๆ ไว้เก่ียว 
 13. รีด   -  รีดให้เรียบทกุตะเข็บหน้า - หลงั ตลอดทัง้ตวั 
 
สรุป 
 การสร้างแบบตดั (Pattern Making) การขีดเส้นบนกระดาษซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ออกแบบท าให้รูปแบบความคิดท่ีขีดเส้นบนแผ่นกระดาษนัน้ออกมาเป็นชิน้ส่วนต่างๆ ซึ่งเม่ือน าเอา
ส่วนต่างๆ เหล่านีม้าประกอบรวมกันเป็นรูปร่างของเสือ้ผ้าท่ีสวยงามตามแบบตดัซึ่งได้ขีดเส้นไว้ และ
น ามาสวมใสไ่ด้พอดีกบัรูปร่างของผู้สวมใสน่ัน้ๆ 
 การสร้างแบบตดันบัได้วา่เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัของการเรียนตดัเย็บเสือ้สตรี  วิธีการสร้าง
แบบตดันัน้มีมากมายหลายวิธีตา่งๆ กนัไป แตก็่มีวตัถปุระสงค์เดียวกนัคือจะต้องท าให้ผ้าผืนเรียบนัน้ๆ
สวมใสพ่อดีกบัรูปร่างท่ีมีความโค้งมนให้แนบเนียนและพอดีกบัรูปร่างของสตรีแตล่ะบคุคลให้มากท่ีสดุ  
การสร้างแบบตดั แบบตดัเบือ้งต้น คือ เสือ้พอดีกบัรูปร่าง คอกลม แขนยาว กระโปรงสองชิน้ตรงๆ  และ
กางเกงแบบเรียบๆ เรียกว่า แบบตดัเสือ้,กระโปรงและกางเกงเบือ้งต้น เพราะว่าแบบตดัท่ีใช้ตดัเสือ้  
แขนเสือ้ กระโปรงและกางเกงเบือ้งต้นนัน้  น ามาใช้เป็นแมแ่บบส าหรับตดัเสือ้ผ้าได้ทกุแบบทกุชนิดโดย
ไม่ต้องมีการสร้างแบบทุกๆ ครัง้ท่ีมีการตดัเย็บ แบบตดัเบือ้งต้นจะใช้ ขนาดตวัของเจ้าของเสือ้น ามา
สร้างแบบเพียงครัง้เดียวและเก็บไว้ใช้ได้ถาวร  ถ้ารูปร่างนัน้ๆ  ไม่มีการเปล่ียนแปลงเม่ือจะตดัเสือ้ผ้า
ครัง้ใดเพียงน าแบบตดัเบือ้งต้นนัน้มาลอกและปรับแบบตดัให้เหมาะกบัลกัษณะรูปร่างของแตล่ะบคุคล
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าไม่มี การสร้างแบบวิธีใดท่ีเหมาะกับรูปร่างของคนทุก
คน  ผู้ตดัเย็บเสือ้ผ้านัน้ๆ จะต้องมีไหวพริบ ในการพิจารณาวิเคราะห์รูปร่างของแตล่ะบคุคลให้ใกล้เคียง
กับรูปร่างจริงๆให้มากท่ีสุด เม่ือปรับแบบตดัได้เหมาะสมกับลกัษณะของรูปร่างแล้วจึงน าแบบตดัไป
ออกแบบแบบตดัเสือ้,แขนเสือ้,คอเสือ้หรือปกเสือ้ กระโปรงหรือกางเกงท่ีได้ออกแบบไว้ตามต้องการ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  3 
กระบวนการการประกอบอาชีพอสิระ 

(จ านวน 1 ชม. 45 นาท)ี 
 
 

ค าอธิบายเนือ้ 
 ศกึษาแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระ  องค์ประกอบการแระกอบอาชีพอิสระ  เข้าใจการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  แนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทย 
 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 1.  อธิบายแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระได้ 
 2.  อธิบายองค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระได้ 
 3.  สามารถน าการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ได้ 
 4.  อธิบายแนวโน้มของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทยได้ 
 
เนือ้หา 
          อาชีพอิสระ เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีส าคญั ซึ่งท าให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้ และบรรเทาปัญหา
การว่างงาน การประกอบอาชีพอิสระเป็น การประกอบกิจการส่วนตวัต่างๆ ในการผลิตสินค้า หรือ
บริการท่ีถกูต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจท่ีมีอิสระในการก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินงานของตนเอง  
          ในการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเลือกอาชีพท่ีชอบ
หรือ คิดว่าตวัเองถนดั ต้องพฒันาความสามารถของตวัเองศึกษารายละเอียดของอาชีพ และท าการ
ฝึกอบรม ฝึกปฏิบตัิ ให้มีพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจในการเร่ิมประกอบอาชีพท่ีถูกต้อง รวมทัง้ต้อง
พิจารณา องค์ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ท าเลท่ีตัง้ของอาชีพ สภาพแวดล้อม ผู้ ร่วมงาน  และเงินทนุ
นอกจากนัน้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการจดัการด้านเทคนิคและวิธีการ 
การวางแผน การตลาด ซึ่งต้องมีการเตรียมการอย่างละเอียด การประกอบอาชีพอิสระเป็นงานท้าทาย 
แต่สามารถ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและครอบครัวได้ไม่ด้อยกว่าอาชีพอ่ืน  โดยผู้ ประสบ
ความส าเร็จใน การประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ ท่ีมีความอดทนสูง  มีความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ 
กระตือรือร้น กล้าตดัสินใจ กล้าเส่ียง และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
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แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ  
          การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตวัตา่ง ๆ  ในการผลิตสินค้า หรือบริการท่ี
ถกูต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจของตนเองไม่ว่าธุรกิจนัน้จะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม มีอิสระในการก าหนด
รูปแบบ และวิธีด าเนินงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ท่ีแน่นอน  
ผลตอบแทนท่ีได้รับคือเงินก าไรจากการลงทนุ 
 
เป้าหมายของธุรกจิ (Business Goal) 
   บรรดาผู้ประกอบการของธุรกิจมีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญัพอสรุปได้คือ 

1. เพ่ือมุ่งหวงัผลก าไร ก าไรจะเป็นผลตอบแทนกลบัคืนให้กับเจ้าของกิจการท่ีได้ลงทนุในการ
ด าเนินธุรกิจ ในการผลิตสินค้าและบริการตา่ง ๆ สนองความต้องการของผู้บริโภค 

2.เพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะท าให้กิจการอยู่รอด เจ้าของกิจการเม่ือได้ลงทนุด าเนินกิจการตา่งมุ่งหวงัให้
กิจการด าเนินงานตอ่เน่ืองไม่หยดุงักหรือปิดกิจการสามารถผลิตสินค้าและบริการต่างๆให้กบัผู้บริโภค
ได้อยา่งตอ่เน่ือง 

3. เพ่ือมุ่งหวงัความเจริญเติบโต กิจการนอกเหนือจากการบริหารงานให้กิจการอยู่รอดแล้ว
กิจการยงัต้องการความเจริญก้าวหน้า มีการเพิ่มขยายขอบเขตการท างาน มีการผลิตสินค้าใหม่ๆ ออก
สู่ตลาด ขยายสาขาเพิ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ท าให้กิจการมีฐานะและสินทรัพย์ของกิจการมีจ านวนเพิ่ม
มากขึน้ 

4. เพ่ือมุ่งหวงัสนองความรับผิดชอบตอ่สงัคม การประกอบธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทัง้สังคมภายในและสังคมภายนอกกิจการ เช่นมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น 
พนกังาน ลูกค้า สิ่งแวดล้อมตา่งๆ แหล่งชุมชน ฯลฯ ไม่เอารัดเอาเปรียบ หรือสร้างปัญหาให้กบัสงัคม
ดงักลา่ว 

กล่าวโดยสรุปในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีจะมุ่งหวังท่ีจะจ าหน่ายสินค้าและบริการแก่
ผู้บริโภค  โดยมีผลก าไรอยู่ในระดบัท่ีพอใจและสามารถท าให้กิจการอยู่รอดและมีความเจ ริญเติบโต
โดยมีการค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 
ประเภทธุรกจิ(Types of Business) 
 ประเภทธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของการด าเนินงานได้ 3 รูปแบบใหม่ๆ คือ             
(นงเยาว์  ชยัเสรี.  2511 : 9) 
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1.การพาณิชย์ (Commerces) หมายถึง การด าเนินการด้านการซือ้ขายแลกเปล่ียนรวมทัง้
การขายปลีก (Retail) การขายส่ง (Wholesale) กิจการคลังสินค้า  (Warehousing) การขนส่ง 
(Transporting) การประกนัภยั การธนาคาร (Banking) 

2.การอุตสาหกรรม (Induster) หมายถึง การด าเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Goods  and 
Services)  สินค้าและบริการท่ีมีการผลิตขึน้  ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer’s Goods) คือ  
สินค้าท่ีผู้น าไปใช้ในการอปุโภคได้ทนัทียงัไมไ่ด้  แตจ่ะต้องถกูน าไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการชนิด
อ่ืนตอ่ไป 

การอุตสาหกรรม  อาจแบง่แยกออกเป็นประเภทตา่งๆ  ได้คือ 
1. Genetic  Indstry  หมายถึง  ธุรกิจประกอบการเกษตร การเพาะปลกู การเลีย้ง   
2. Extractive Industry หมายถึง  ธุรกิจท่ีน าเอาวตัถดุิบ (Raw Material) ต่างๆ มา

ประกอบกนัขึน้เป็นสินค้าส าเร็จรูป (Finished  Goods)  
3. Manufacturing Industry หมายถึง ธุรกิจท่ีน าเอาวตัถดุิบ (Raw Material) ตา่งๆ 

มาประกอบกนัขึน้เป็นสินค้าส าเร็จรูป (Finished  Goods)  
4. Construction Industry หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน  

ถนน ฯลฯ 
5. Analytical Industry หมายถึง อตุสาหกรรมท่ีน าเอาวตัถอุย่างเดียวมาให้เพ่ือผลิต

สินค้า หลายประเภท ตวัอยา่ง เชน่ อตุสาหกรรมกลัน่น า้มนั 
6. Synthetic Industry หมายถึง อตุสาหกรรมท่ีผลิตสินค้าซึ่งต้องใช้วตัถดุิบและวตัถุ

หลายๆอยา่งมาใชป่ระกอบกนั เชน่ อตุสาหกรรมทอผ้า 
3. การให้บริการ (Servicer) หมายถึง การด าเนินการด้านการให้บริการแก่ผู้ ซือ้ ได้แก่ กิจการ

โรงแรม โรงภาพยนตร์ ทอ่งเท่ียว ฯลฯ 
 

องค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ 
 การเลือกท าเลที่ตัง้โรงงาน 

เม่ือเร่ิมกิจการใหม่ ๆ  ผู้ผลิตอาจเร่ิมการผลิตสินค้าจากในห้องครัว  โรงรถแต่เม่ือกิจการเร่ิม
ขยาย  การเลือกสถานท่ีส าหรับโรงงานควรมีการคิดให้ดีและรอบคอบก่อนตดัสินใจปัจจยัส าคญัท่ีใช้ใน
การตดัสินใจมี 3 ประการ 

1. ความใกล้ ได้แก่ ลกูค้า ใกล้แหลง่วตัถดุบิ ใกล้แหลง่ขนสง่ 
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2. ปัจจยัเก่ียวกับคน ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน ทศันคติของท้องถ่ิน  กฎหมายภาษี  
ระเบียบตา่งๆ และคณุภาพของชีวิตคนในท้องถ่ินนัน้ 

3. ปัจจยัทางกายภาพและพลงังาน  ได้แก ่พลงังานท่ีใช้ในท้องถ่ินนัน้  เช่นไฟฟ้า  
น า้ประปา  ธรรมชาตขิองผลผลิต  ความสะดวกการทิง้และก าจดัขยะและของ
เสียแหลง่น า้ อากาศ และสิ่งแวดล้อม 

 
 การสร้างอาคารโรงงานต้องค านึกถงึ 

1.  สถานท่ีตัง้ 
2. จ านวนอาคาร 
3. ลักษณะของอาคารท่ีเหมาะสมแก่การผลิต แบบแปลน อาคารไม้หรือตึก

จ านวนชัน้ การรับน า้หนกั 
การจดัผงัภายในโรงงาน ต้องค านงึถึงความสะดวก คนงานไม่เหน่ือยมากเกินไป ท่ีต้องยกแบก  

หรือเดินอ้อมไปมา ดังนัน้ส านักงาน คลังสินค้าคลังวัตถุดิบ โรงเก็บสิ่งของ โรงอาหาร การติดตัง้
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ต้องท าในท่ีๆเหมาะสม  เพ่ือให้การผลิตด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพนอกจากนัน้
ในโรงงานต้องมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ อุณหภูมิเหมาะสม มีทางระบายอากาศ เสียงไม่ดงัเกินไป มีท่ี
ก าจดักลิ่น ควนั ฝุ่ นละออง ฯลฯ 
ขอบเขตการเงินในองค์การธุรกิจ 

ธุรกิจไม่ว่าขนาดใดจะต้องมีผู้จดัการทางการเงิน เพ่ือท าหน้าท่ี ตดัสินใจเก่ียวกบัการเงินของ
ธุรกิจดังนัน้ ผู้ จัดการทางการการเงินจึงมีขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหารของธุรกิจมี 3 ข้อ
ตอ่ไปนี ้
  1.การวางแผนหรือคาดการณ์ถึงความต้องการของเงินทนุ 
  2.การจดัหาเงินทนุ 
  3.การจดัสรรเงินทนุไปใช้ในธุรกิจ 
 1. การวางแผนหรือคาดการณ์ถึงความต้องการของเงินทุน โดยพิจารณาว่าธุรกิจความ
จ าเป็นต้องใช้เงินทนุเทา่ใด ส าหรับด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 2. การจัดหาเงนิทุน เป็นการบริหารการเงินท่ีเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีเหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ 
ธุรกิจจ าเป็นต้องมีหลกัฐานแสดงความสามารถในการช าระคืนเงินทนุท่ีจดัหานัน้ได้แตล่ะแหล่งเงินทนุก็ 
ต้องการดหูลกัฐานแตกตา่งกนัไป 
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 ประเภทเงินทนุ  แบง่ได้ตามระยะเวลาของการใช้ทรัพย์สินดงันี ้
  1.เงินทนุระยะยาว 
  2.เงินทนุระยะสัน้ 
 เงนิทุนระยะยาว คือ เงินทนุท่ีมีก าหนดจา่ยคืนเกินกว่า 5 ปี เป็นเงินทนุท่ีน ามาใช้ซือ้สินทรัพย์
ถาวร เชน่ ท่ีดนิ อาคาร เคร่ืองจกัร ฯลฯ เงินทนุระยะยาวสามารถจดัหาได้จากแหลง่ตอ่ไปนี ้
  1. เจ้าของทนุ เชน่ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว คือ การเพิ่มทนุของตนเองห้างหุ้นส่วนก็เรียก
ทนุเพิ่มจากหุ้นสว่น 
  2. การกู้ ยืม ได้จากสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนเพ่ือ
อตุสาหกรรม บริษัทเงินทนุและหลกัทรัพย์ 
  3. จากก าไรสะสมของกิจการ คือ ก าไรสทุธิท่ีเหลือจากการจดัสรรให้ผู้  ถือหุ้นและกัน
ไว้เป็นทนุส ารอง 
 เงินทุนระยะสัน้ คือ เงินทนุก าหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี จดัหามาเพ่ือซือ้วตัถดุิบ ในการผลิต 
หรือจา่ยคา่แรง 
 
 3. การจัดสรรเงนิทุนไปใช้ในธุรกิจ เป็นบริหารการเงินท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรเงินทนุของธุรกิจ 
ไปลงทนุในทรัพย์สินประเภทตา่งๆ เพ่ือให้ธุรกิจมีทัง้สภาพคลอ่ง ละความสามารถในการท าก าไร ธุรกิจ
จะมีสภาพคลอ่งสงูเม่ือมีสินทรัพย์ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้เร็ว 
 
 การค านวณค่าแรง 
 ค่าแรง (Labor) คือ จ านวนเงินท่ีกิจการจ่ายเป็นค่าตอบแทนแรงงานในการผลิตสินค้าหรือ
บริการ  การจ่ายคา่แรงอาจจะอยู่ในรูปตา่งๆ เช่น  ในรูปของเงินเดือน ค่าแรงรายชัว่โมง คา่แรงรายชิน้
(ตามหนว่ยสินค้าท่ีผลิต)  หรือในรูปของผลตอบแทนอ่ืนๆ เช่น  คา่ล่วงเวลา  โบนสัและเงินรางวลัจงูใจ
อ่ืนๆ โดยปกตจิะแยกคา่แรงเป็น  2  ประเภท  คือ 
  1.ค่าแรงทางตรง (Direct  Labor)  คือ  คา่แรงท่ีต้องเกิดขึน้เพ่ือเปล่ียนสภาพวตัถดุิบ
ให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป หรือเป็นคา่แรงท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินค้านัน้ๆ โดยตรง และสามารค านวณต้นทนุ
คา่แรงท่ีใช้ในการผลิตสินค้าแตล่ะหน่วยได้โดยง่าย ตวัอย่าง เช่น ค่าแรงของพนกังานคมุเคร่ืองจกัรใน
แผนกประกอบ คา่แรงของชา่งตดัเสือ้ในกิจการผลิตเสือ้ส าเร็จรูป เป็นต้น 
  2.ค่าแรงท่าอ้อม (Indirect  Labor) หมายถึง คา่แรงท่ีไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เก่ียวข้องกบั
การผลิตโดยตรง เช่น ค่าแรงหวัหน้าผู้ควบคมุงาน เงินเดือนของยาม ภารโรงหรือดพนกังานท าความ
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สะอาด เงินเดือนของผู้จดัการโรงงาน เป็นต้น ทัง้นีเ้น่ืองจากบคุคลเหล่านีไ้ม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรง  
ทัง้ยังเป็นการยากท่ีจะติดตามรายการดังกล่าวเข้าในหน่วยท่ีผลิตท าให้ไม่สามารถค านวณต้นทุน
คา่แรงเข้าในการผลิตสินค้าได้ นิยมจดัรายการนีไ้ว้ในคา่ใช้จา่ยการผลิต 
 คา่ใช้จ่ายการผลิต หรือโสหุ้ยการผลิต หรือค่าใช้จ่ายโรงงาน หมายถึง ต้นทนุทัง้หมดท่ีเกิดขึน้
ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งนอกเหนือจากรายการวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรงโดยปกติ
รายการต้นทนุท่ีรวบรวมไว้ในรายการคา่ใช้จ่ายในการผลิตได้แก่ 
 1. วตัถดุบิทางอ้อม วสัดโุรงงาน น า้มนัหลอ่ล่ืน ฯลฯ 
 2. คา่แรงทา่อ้อม และหรือเงินเดือนผู้จดัการโรงงาน พนกังานจดัซือ้ ยามผู้ควบคมุงาน ฯลฯ 
 3. คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการใช้สาธารณปูโภค เชน่ คา่น า้ คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ 
 4. คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการใช้อาคารสถานท่ี เชน่ คา่เชา่ คา่เบีย้ประกนัภยั ภาษีทรัพย์สิน 
 5. ต้นทนุคา่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เล็กๆ น้อยๆ ท่ีใช้ในโรงงาน 
 6. คา่เส่ือมราคาโรงงาน ของอาคาร เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ตา่งๆในโรงงาน 
 7. คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ในโรงงาน 
 8. คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ดอ่ืนๆในโรงงาน 
 
 หลักการจัดการร้านค้า 
 เป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปว่า ร้านตดัเสือ้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีมาแล้วนัน้ ส่วนใหญ่
ขึน้อยู่กับการจัดการร้านค้า ซึ่งมีระบบการบริหารร้านดี มีการวางแผนงานแต่ละแผนกได้อย่าง
เหมาะสม  โดยมอบงานให้แตล่ะคนมีหน้าท่ีปฏิบตังิานตามความสามารถ วิธีการแตกตา่งกนัไป  ซึ่งแต่
ละแหง่ไมเ่หมือนกนั 
 
การจัดระบบงาน 
 มีร้านตดัเสือ้จ านวนมากท่ีจดัการร้านค้าของตนจนเป็นท่ียอมรับจากร้านค้าอ่ืนๆ ทัว่ไป  อาศยั
หลกัการจดัระบบของงงานการจดัการร้านค้า ดงันี ้
 1. มีระบบ และระเบียบประจ าร้านในการปฏิบตังิานตามความเหมาะสม 
 2. แบง่งานตามความถนดัของชา่งเสือ้ ชา่งเย็บ ชา่งตดั หรือชา่งสอย 
 3. เจ้าของร้านและช่างเสือ้ตา่งๆ แตล่ะคนรับผิดชอบในงานท่ีตนได้รับมอบหมายหน้าท่ีต่างๆ 
ควรได้รับแบง่ให้แตล่ะคน หรือแตล่ะแผนกให้เหมาะสมกบัท่ีเขาจะรับผิดชอบ 
 4. ชา่งแตล่ะคนหรือแตล่ะแผนกควรมีความช านาญในงานนัน้ๆ ให้มากท่ีสดุ 
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 5. ก่อนท างานใดๆก็ตาม ชา่งจะต้องตดัสินใจและพิจารณาให้รอบคอบและละเอียดปราณีตใน
งานทกุอยา่ง ทกุขัน้ตอน 
 6. ควรจกัตัง้ระบบการตรวจสอบท่ีดี และควรระบถุึงความรับผิดชอบของแตล่ะบคุคลในแตล่ะ
แผนกลงไป รวมทัง้หน้าท่ีอนัเก่ียวกบัแผนกอ่ืน ซึง่ท าให้ลดภาระในการควบคมุงานลงไปอีก 
 7. ก่อนผลงานต่างๆ จะออกจากร้านตดัเสือ้ ควรมีการตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยแต่ละ
แหง่อยา่งละเอียดอีกครัง้ 
 ในเร่ืองการจดัระบบงานจงึนบัวา่เป็นสิ่งส าคญัยิ่ง เพราะจะต้องให้งานด าเนินไปตามเป้าหมาย  
ควรประชาสมัพนัธ์การติดต่อกับคนงานในร้าน ลูกค้าและบคุคลทัว่ไป ถือว่าลูกค้าเป็นเพ่ือนและเป็น
แขกท่ีดี ชา่งเสือ้ทกุคนในร้านจะต้องเป็นน า้หนึง่น า้ใจเดียวกนั ท่ีจะสร้างช่ือเสียงให้แก่ร้าน ประพฤติตน
เป็นมิตรท่ีดีของลกูค้าโดยเสมอเท่าเทียมกนั 
 
 การจัดห้องปฏิบัตกิาร 
 ในการจดัห้องปฏิบตักิารนัน้  แตล่ะร้านก็มีวิธีการและเทคนิคตา่งๆ  กนั  ขอแนะน าว่าควรจะได้
ไปดตูามร้านตา่งๆ  ท่ีดีและน ามาดดัแปลงประยกุต์ให้เข้ากบัสภาพของตนเอง โดยถือหลกักว้างๆ  ดงันี ้
 1. ดคูวามสมดลุขนาดตา่งๆ ของห้องและจ านวนคน การจดัห้องจะต้องทราบความกว้างยาว
ของห้อง รู้เนือ้ท่ีวางจกัร เก้าอี ้โต๊ะตดัเย็บ โต๊ะรีดผ้า ตู้ใส่วสัด ุและมีเนือ้ท่ีส าหรับการสญัจรภายในร้าน 
เหมาะกบัการเคล่ือนไหว 
 2. ระดบัของจกัร เก้าอี ้และโต๊ะท างาน มีความจ าเป็นมากเพราะจะต้องได้ระดบัตอ่การท างาน 
ซึ่งไม่ท าให้เกิดความร าคาญและเม่ือยหลัง ท าให้การท างานได้ผลดี จดัครุภัณฑ์เหล่านีใ้ห้ได้รับแสง
สวา่งอยา่งเพียงพอ 
 3. จัดหน่วยงานไว้ส าหรับการตดั การเย็บ การรีด การสอย ให้มีความสัมพนัธ์กันเพ่ือความ
สะดวกในการท างาน เป็นการประหยดัเวลาและแรงงาน 
 4. อปุกรณ์ตา่งๆ ควรจดัให้เป็นระเบียบเหมาะสมแก่หนว่ยงานท่ีจะหยิบใช้ได้ทนัที 
 5. จดัท่ีหรือห้องไว้ส าหรับลองตวั โดยจดัให้มีกระจกเงาอย่างน้อย 3 ด้าน มีท่ีส าหรับแขวนเสือ้
หรือพาดเสือ้ผ้าในขณะลองเสือ้ ควรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ อาจติดแอร์ หรือพัดลม แล้วแต่สภา
พร้านและทนุท่ีจะต้องลง 
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 การจัดห้องปฏิบัตงิาน 
 ท่ีปฏิบัติงานนัน้อาจท าเป็นมุมตัดเย็บหรือโต๊ะตัดเย็บเสือ้ก็ได้ แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น  
ส าหรับการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การท างานเป็นสดัส่วน  ประหยดัเวลา  ควรจดัเป็นหน่วยงานผู้ท างานจะ
ได้ไมส่บัสนในเวลาปฏิบตังิาน 
 ส าหรับผู้ ท่ีตัดเย็บอยู่ท่ีบ้าน ควรจัดมุมหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของห้องเป็นท่ีเพราะ ไม่ปะปนกับ
กิจกรรมอ่ืน โดยเฉพาะจกัรสมยัใหม ่เม่ือปิดแล้วสามารถท่ีจดัโต๊ะได้ ถ้าใช้จกัรชนิดตัง้โต๊ะควรเลือกโต๊ะท่ี
พับและกางออกให้กว้างได้  มีลิน้ชักเก็บเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น หากเป็นมุมตดัเย็บควรมีท่ีพอส าหรับเก็บ
เคร่ืองใช้ในการตดัเย็บ ท่ีรีดท่ีสอย และอยูใ่กล้ท่ีลองตวัซึง่เป็นงานท่ีต้องปฏิบตัใินระหวา่งการตดัเย็บ 
 การจัดท่ีส าหรับปฏิบัติงานนัน้ ควรพิจารณาเขียนแผนผังการปฏิบตัิงานตามหน่วยงานตาม
หนว่ยส าหรับห้องรับแขกนัน้มีบริการทางด้านรับแขก  อาจจดัสถานท่ีลบัเฉพาะส าหรับวดัตวัก็ได้และถ้า
เป็นไปได้ ควรจัดห้องลองตัวไว้ด้วย ภายในห้องรับแขกนีค้วรมีแบบเสือ้ต่างๆ ไว้ให้เลือกตามความ
ต้องการ และเป็นสถานท่ีส าหรับคิดราคาอีกด้วย การปฏิบตังิานควรจดัเป็นหนว่ยใหญ่ๆ 3 หนว่ยดงันี ้
 
 คุณสมบัตขิองช่างเสือ้ 
 งานช่างตดัเย็บเสือ้ผ้านัน้ก็เช่นเดียวกับงานแขนงอ่ืนๆ ท่ีต้องการคณุสมบตัิประจ าตวัเพ่ือให้
งานอาชีพของตนประสบความส าเร็จ  ลกัษณะท่ีดีของช่างเสือ้นัน้  ควรประกอบด้วยบุคลิกภาพและ
คณุสมบตัสิว่นบคุคลหลายประการ เชน่ การแตง่กายเรียบร้อย พดูจาสภุาพอ่อนหวาน มีมนษุยสมัพนัธ์
ท่ีดี สขุภาพท่ีดี มีนิสยัดี มีความซ่ือสตัย์อดทน สิ่งตา่งๆ ดงักล่าวนัน้เม่ือประมวลเข้าด้วยกนัและจะเป็น
คณุสมบตัขิองชา่งเสือ้ 
 คณุสมบตัท่ีิดีเป็นสิ่งจ าเป็นจะต้องปลกูฝังให้มีขึน้  เพราะมีส่วนช่วยให้งานประสบความส าเร็จ  
ชา่งท่ีดีนัน้มิใชเ่พียงแตฝี่มืออย่างเดียว แตจ่ะต้องมีคณุสมบตัิประจ าตวัอ่ืนๆ อีกด้วยซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีช่วย
ให้งานอาชีพของตนก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ ทัง้นีก็้เน่ืองจากช่างจะต้องติดตอ่ใกล้ชิดกบับคุคล
ท่ีเป็นลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉพาะแต่ลูกค้าเท่านัน้  ยงัมีบุคคลผู้ ร่วมงานด้วย ดงันัน้คุณสมบตัิท่ีดี  
ยอ่มมีความส าคญัมาก 
 
 คุณสมบัตขิองช่างเสือ้ที่ดี 
 1.รักอาชีพประเภทนัน้ๆ 
 2.ตรงตอ่เวลาและซ่ือสตัย์ตอ่ลกูค้า 
 3.ยินดีรับการตชิม 
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 4.กิริยามารยาทเรียบร้อย พดูจาออ่นหวาน 
 5.ใจคอเยือกเยน็ สขุมุ อดทน 
 6.มีความประณีตเป็นสินยั 
 7.รู้จกัประหยดัเวลา แรงงานและวสัด ุ
 8.มีความขยนัขนัแข็งและพากเพียรตอ่งาน 
 9.แตง่กายสภุาพเรียบร้อย 
 10.รู้จกัเอาใจลกูค้า 
 11.ยินดีต้อนรับลกูค้าเหมือนกนัทกุชัน้ เป็นกนัเองกบัลกูค้า 
 12.รอบรู้ทนัเหตกุารณ์ของโลกในด้านแฟชัน่ และทกุๆด้านในงานอาชีพ 
 13.มองเห็นการณ์ไกล พยายามคาดการณ์ลว่งหน้าในด้านงานของตน 
 14.ศกึษาค้นคว้าวิธีการใหม่ๆ  ในอาชีพ เพ่ือให้งานก้าวหน้าและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 15.มีเหตผุลและรู้จกัรับผิดชอบในงานของตน 
 
 สิ่งท่ีกลา่วนีเ้ป็นคณุสมบตัท่ีิดีของชา่งเสือ้ ควรจะปลกูฝังให้มีขึน้ในอาชีพช่างตดัเย็บเสือ้  ผู้ เป็น
ช่างควรนึกภาพพจน์ เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายของผู้สวม  ในการออกแบบท่ีตดัเย็บอย่างถูกส่วน และ
ประณีตเรียบร้อย สิ่งเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานง่ายๆ  ซึ่งทกุคนควรจะรู้ว่าท างานใดก่อนหลงั และงานชิน้ท่ีลง
มือท านัน้ยอ่มหวงัจะให้งานชิน้นัน้ส าเร็จออกมาได้ผลดีท่ีสดุ ก่อนน าสู่ลกูค้าควรเช็คอย่างละเอียดก่อน  
ซึง่จะน าความพอใจมาสูต่นเองและลกูค้าอยา่งยิ่ง 
 
 การต้อนรับลูกค้า 
 สถานท่ีรับแขกเป็นสถานท่ีส าคญัของร้านเสือ้ เพราะต้องพดูจาหารือกนันานพอสมควรจึงควร
จดัให้เหมาะสมกบัการรับรองลกูค้า ตกแตง่ให้ดเูรียบร้อยและสะอาดตา มีแสงสวา่งเพียงพอทางระบาย
อากาศท่ีจะช่วยท าให้มีความสขุ ความสบาย เม่ือใช้สถานท่ีนัน้ๆ ไม่จ าเป็นต้องหรูหรามากนกั เพราะ
ลกูค้าอาจเกรงวา่ราคาจะแพงตามสถานท่ีนัน้ๆ ก็ได้ 
 การต้อนรับลูกค้าของงานช่างเสือ้ผ้านัน้ นบัว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นลูกค้าราย
ใหม ่ยงัไมรู้่จกันิสยัใจคอ ควรให้เขามีโอกาสได้พิจารณาผลงานหรือฝีมือของเสือ้ท่ีตดัเย็บเสร็จแล้วในร้าน 
ให้เวลาเขาพดู แตถ้่าพิจารณาเห็นว่าลกูค้าไม่ชอบพดูก็อาจเปิดโอกาสให้เลือกแบบเสือ้ไปพลางก่อน แล้ว
คอ่ยเสนอแนะ โดยการออกแบบเพิ่มเติมเสริมแต่งให้เหมาะสมกับบคุลิกลกัษณะของแต่ละบคุคล ซึ่งไม่
เหมือนกนั 
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 ลกูค้าท่ีเข้ามาในร้านตดัเสือ้ผ้ามีหลายประเภท บางคนมีลกัษณะใจร้อน ใจเย็น ละเอียดบาง
คนก็แบบง่ายๆ อะไรก็ได้ ลกัษณะเหล่านีต้้องค้นจากตวัลูกค้าให้โดยเร็ว และปฏิบตัิให้สอดคล้องกัน
พอสมควร โดยปกติแล้วผู้ ท่ีมาร้านตดัเย็บเสือ้จะมุ่งมาตดัเสือ้โดยตรง ควรปฏิบตัิตามหลักของการ
ต้อนรับลกูค้า ถือเป็นการบริการพิเศษของร้านตดัเย็บเสือ้ผ้า 
 การต้อนรับลกูค้าของงานชา่งเสือ้ผ้านัน้เป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นลกูค้ารายใหม่ยงัไม่
รู้นิสยัใจคอ ควรให้เขามีโอกาสสงัเกตพิจารณาผลงาน หรือฝีมือของเสือ้ท่ีตดัเย็บแล้วในร้านให้เวลาเขา
พูด แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบพูดก็เปิดโอกาสให้เลือกแบบเสือ้ไปพลางก่อน  แล้วค่อยเสนอแนะ โดยการ
ออกแบบเพิ่มเตมิให้เหมาะสมกบับคุคลซึง่ไมเ่หมือนกนัท าให้ลกูค้าเกิดความพอใจ และประทบัใจ  ร้าน
ตดัเสือ้ใดท่ีมีการต้อนรับดี มีฝีมือการตดัเย็บ และการตรงตอ่เวลาดีจะมีลกูค้าเพิ่มขึน้ 
 
 การตอนรับปฏิบัตดิังนี ้
 1.ให้ความสนใจเม่ือลูกค้าพูด หรือออกความเห็นในเร่ืองแบบเสือ้เราควรเสนอแนะในสิ่งท่ี
เหมาะสมท่ีควร 
 2.พยามยามเรียนรู้ความต้องการและรสนิยมของลกูค้า ให้ความเป็นกนัเอง ลกูค้าจะได้สบายใจ 
 3.หลีกเล่ียงการขัดแย้ง ควรให้เหตุผลของการออกแบบเสือ้หรือการตัดเย็บการดัดแปลงหรือ
ตกแตง่แก้ไขให้เสนอแนะในเร่ืองท่ีลกูค้าขอค าปรึกษา ด้วยความเต็มใจ และยิม้แย้มแจม่ใส ยินดีรับค าตชิม 
 4.มีความรู้สกึวา่ ลกูค้าทกุคนเป็นผู้มาใช้บริการของเรา และมีความส าคญัเทา่ๆกนั 
 
 คุณสมบัตท่ีิดีของผู้ท าหน้าท่ีแผนกต้อนรับ 
 ผู้ท าหน้าท่ีแผนกต้อนรับของร้านตดัเย็บเสือ้ผ้านัน้  อาจเป็นช่างเสือ้เป็นผู้ ให้บริการในการ
ต้อนรับทางด้านการตดัเย็บเสือ้ผ้าให้แก่ลกูค้าอย่างดีท่ีสดุ ท าให้ลกูค้าเกิดความพอใจ  เพราะผู้ ต้อนรับ
ทางด้านนีถื้อว่าทุกคนท่ีมาเป็นลูกค้า ย่อมให้ความส าคญัเท่าเทียมกนั และเป็นบุคคลแรกท่ีลูกค้าพบ
เห็น อาจจะเกิดความประทบัใจทัง้ในด้านดีหรือไม่ดีขึน้อยู่กบัการตอนรับผู้ตอนรับไม่จ าเป็นจะต้องสวย
เสมอไป แตใ่ห้เป็นผู้ มีมารยาทอนัดีงาม อดทน และรักการท างานทางด้านนีจ้ริงๆ 
 
 การนัดลูกค้าให้ลูกค้า 
 การนดัเวลากบัลกูค้า  มีความส าคญัยิ่งจะต้องตรงเวลานดัเสมอ โดยค านึกถึงความพร้อมและ
ก าลงัแรงท่ีมีอยู่  ควรจดัตารางนดัให้เป็นระเบียบไว้ เช่น 7 วนั หรือ 10 วนั ลกูค้าราย่ืนก็ตอ่เน่ืองกนัไป 
เพราะการนดัเวลาต้องถือเป็นเร่ืองส าคญั ต้องตรงต่อเวลานดัหมายเป็นการผูกใจลูกค้าไม่ให้ผิดหวงั  
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ร้านตดัเสือ้โดยทัว่ๆ ไป มกัจะขาดลกูค้าหรือขาดความนิยมก็เพราะเร่ืองผิดนดัอยู่เสมอ ทัง้นีร้้านตดัเย็บ
ผ้าส่วนใหญ่มีงานล้นมือ เพราะงานเสือ้เป็นงานละเอียด ประณีต การปฏิบตัิงานมีหลายขัน้ตอน ช่าง
เสือ้จงึควรก าหนดเวลาให้แน่นอน แตไ่ม่ควรให้นานเกินถ้าเกิดการผิดพลาดมีปัญหาขึน้ จะต้องขอโทษ
ลูกค้าและให้เหตุผลต่อลูกค้าเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีแก้ลูกค้า  ถ้าเป็นไปได้ควรจะโทรสศัพท์ขอ
เล่ือนเวลานดัออกไปเพ่ือลกูค้าจะไม่เสียเวลาในการเดินทางมารับเสือ้  สิ่งเหล่านีมี้ความส าคญัยิ่งการ
ขยายกิจการร้านตดัเสือ้ 
 ผู้ ด าเนินงานร้านตัดเสือ้ เม่ือกิจการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเจริญขึน้เป็นล าดับเม่ือ
ต้องการจะขยายกิจการต่อไปอีก ควรดตูวัอย่างจากสถานประกอบการอาชีพเดียวกันท่ีเขาด าเนินไป
แล้วประสบความส าเร็จ น ามาดดัแปลงได้เหมาะสมกบัสภาพของบ้านเรา โดยอาจปรึกษาหารือจากผู้
ประสบการณ์ในด้านนี ้หรือจ้างผู้ช านาญให้จดัท าตามก าลงัเงินและพสัด ุครุภณัฑ์ท่ีมีอยู่บ้าง โดยเพิ่ม
ขยายสถานท่ี ตู้ โชว์ ตู้ส าหรับเก็บวสัดอุุปกรณ์ ตู้ เก็บเสือ้ผ้าท่ีท าส าเร็จแล้ว โต๊ะตดัผ้ามาตรฐาน โต๊ะ
ท างาน พดัลม แสงสวา่ง ชดุรับแขก กระจกเงาส าหรับห้องลองตวัเป็นต้น 
 เงินทุนหมุนเวียนในมือนัน้มีความจ าเป็นมากเพราะต้องใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าแรงงาน 
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ  ผู้ด าเนินการจะต้องวางแผนในการใช้เงินของแตล่ะสถานประกอบการให้ล่วงหน้าอย่าง
รัดกมุ 
 สถานประกอบการอาชีพตดัเสือ้ผ้าจะได้รับความส าเร็จ  ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบดงันี ้
 1. มีความรู้ และทกัษะในอาชีพนัน้อยา่งดี 
 2. มีประสบการณ์มาก สามารถแก้ปัญหาได้ 
 3. มีทนุเพียงพอ 
 4. มีแรงงาน ชา่งฝีมือ และบริการดี 
 5. มีการจดัการร้านค้าท่ีดี 
 6. ท าเลร้านค้า และความเหมาะสมของสถานท่ีดี 
 7. ความสะดวกในการคมนาคม 
 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

ผลตอบแทนคือสิ่งท่ีได้รับคืนมาจากการลงทุน ROI จึงเป็นทฤษฏีท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถพิสจูน์ได้วา่การลงทนุในครัง้นัน้มีความคุ้มคา่มากขนาดไหน 
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ปัจจบุนันกัเศรษฐศาสตร์ได้คิดค้นวิธีการค านวณหาคา่การตอบแทนจากการลงทนุหรือท่ีเรียก
กนัว่า ROI (Return on Investment) ซึ่งให้ค่าการประเมินตรวจสอบท่ีมีความเท่ียงตรงและทรง
ประสิทธิภาพมาก โดยมีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 
 ค านวณหาต้นทุนท่ีแท้จริงของธุรกิจ 

สิ่งแรกท่ีผู้ประกอบการต้องท าก็คือจะต้องหาต้นทนุทัง้หมดของโครงการทางธุรกิจท่ีคณุมีแผน
จะด าเนินงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นคา่วตัถดุิบ ค่าแรงงาน ค่าบรรจภุัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น ตวัอย่างเช่น 
ผู้ประกอบการมีแผนจะด าเนินการผลิตเสือ้ขายจ านวน 100 ตวั ผู้ประกอบการจะต้องรวบรวมต้นทุน
ทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นคา่ผ้า คา่อปุกรณ์ คา่แรงงาน สมมติว่าคา่ต้นทนุตกอยู่ท่ีประมาณตวัละ 120 บาท 
ต้นทนุสทุธิในการท าธุรกิจจะเกิดขึน้โดยทนัทีและจะมีสนนราคาอยูท่ี่ 12,000 บาท (100 x 120) 
ประเมินรายรับและผลก าไร 

หลงัจากได้ต้นทนุทางธุรกิจมาแล้วสิ่งส าคญัล าดบัต่อมาท่ีผู้ประกอบการจะต้องท าก็คือ  การ
ประเมินและค านวณหารายรับรวมถึงผลก าไรจากการท าธุรกิจท่ีคณุคาดหวงัจะได้รับ ในท่ีนีค้ณุจะต้อง
ก าหนดราคาและปริมาณยอดจ าหน่ายเป้าหมายท่ีต้องการเอาไว้ล่วงหน้าด้วย  โดยใช้การค านวณจาก
ปัจจยัพืน้ฐานในเร่ืองตา่งๆทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความคุ้มคา่ในการลงทนุมากท่ีสดุ เช่น คณุก าหนดราคา
ขายเสือ้ไว้ท่ีตวัละ 500 บาท และวางเป้าการจ าหน่ายให้ได้ครบทัง้ 100 ตวั เท่ากบัว่าคณุจะมีรายรับ
ทัง้สิน้ 50,000 บาท โดยหลงัหกัคา่ใช้จ่ายจะมีก าไรสทุธิอยู่ท่ี 38,000 บาท ตอ่การลงทนุในครัง้นี  ้อนึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถตัง้ราคาและก าหนดยอดจ าหน่ายให้น้อยลงกว่านีก็้ได้  แต่นั่นจะไม่ตรงกับ
วตัถปุระสงค์หลกัในการท าธุรกิจท่ีวางเป้าจ าหนา่ยไว้น้อยกวา่เป้าการผลิต ท่ีควรจะเป็นนัน่เอง 
แทนคา่สมการ ROI เพ่ือหาคา่ตอบแทนการลงทนุ 
 

ROI   =    
 

เม่ือได้ปัจจยัทัง้ในส่วนของต้นทนุและรายรับมาแล้วก็มาถึงวิธีการค านวณเพ่ือหาคา่ตอบแทน
จากการลงทนุ โดยให้ผู้ประกอบการน าปัจจยัทัง้ 2 ส่วนท่ีได้มาแทนคา่ด้วยหลกัสมการด้านบน คือ ให้
น ารายรับมาลบด้วยต้นทนุได้ผลลพัธ์เทา่ไหร่ให้น ามาหารด้วยต้นทนุอีกหนึ่งครัง้แล้วน าไปคณูด้วย  100 
อาทิ จากตวัอย่างธุรกิจผลิตเสือ้ท่ีหากจ าหน่ายได้ยอดครบทัง้ 100 ตวั จะมีรายรับอยู่ท่ี 50,000 บาท 
และมีต้นทนุสินค้าอยูท่ี่ 12000 บาท (ต้นทนุตวัละ 120 บาท) เม่ือน ามาแทนคา่ตามสมการจะได้ 

50,000 – 12,000 = 38,000 บาท 

ต้นทุน 
(รายรับ-ต้นทุน) X 100 
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แล้วน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปหารด้วยต้นทนุอีกหนึง่ครัง้ 
38,000 / 12,000 = 3.16 
 

จากนัน้น าผลลพัธ์ในขัน้ตอนนีไ้ปคณูด้วย 100 อีกหนึ่งครัง้ ผลลพัธ์ท่ีได้ในขัน้ตอนสดุท้ายก็คือ
เปอร์เซ็นต์เฉล่ียคา่ตอบแทนจากการลงทนุหรือท่ีเรียกว่า ROI นัน่เอง 

3.16 x100 = 316 % 
 

จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ค่าเฉล่ียจากการค านวณค่าการตอบแทนจากการลงทุนท าธุรกิจเสือ้มี
คา่เฉล่ียอยู่ท่ี 316% เท่านัน้ ซึ่งถึงแม้ตวัเลขท่ีได้จะมีค่าท่ีสงูกว่า100% คา่ ROI ควรจะต้องมีค่าสูง
นบัตัง้แต ่100% ขึน้ไปถึงจะถือว่ามีความคุ้มค่าตอ่การน่าลงทนุ โดยทางแก้มีอยู่ 2 วิธีเท่านัน้ คือ ต้องลด
คา่ต้นทนุการผลิตให้ต ่าลงอีก หรือ ไม่ก็เพิ่มรายรับให้เพิ่มสงูขึน้ด้วยวิธีการเพิ่มราคาจ าหน่ายให้สงูขึน้ จึง
จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีถกูจดุและสามารถเพิ่มคา่ ROI ให้เพิ่มสงูขึน้ได้ 

ทกุ ๆ การลงทนุมีความเส่ียงและความเส่ียงท่ีว่านีก็้ถือเป็นของแสลงทางธุรกิจท่ีผู้ประกอบการ
ควรจะต้องหลีกหนีให้ไกลท่ีสดุ เพราะความเส่ียงเป็นอะไรท่ีไม่มีความแน่นอนและอาจสร้างความช า้ใจ
ให้กบัผู้ประกอบการในภายหลงัได้ ดงันัน้ก่อนท่ีคณุจะน าไอเดียอนับรรเจิดมาดดัแปลงเป็นธุรกิจบน
โลกของความเป็นจริง ขอให้น าการค านวณ ROI มาเป็นปัจจยัหนึ่งในการประกอบการตดัสินใจด้วย
เพ่ือลดความเส่ียงของกิจการ 

 
แนวโน้มแฟช่ันของไทย 
 สีท่ีอยู่รอบตวั รวมถึงสีท่ีตกกระทบ โดยน าเสนอสีด้วยวสัดจุริงๆ เทรนด์สีนัน้ทกุวงการได้น าใช้
ข้อมูลสี เช่น เสือ้ผ้า ของช าร่วย ของแต่งบ้าน  สีทาบ้าน อุตสาหกรรมกระเบือ้ง เฟอร์นิเจอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ทกุวงการใช้ข้อมลูสี ซึ่งจะมีการออกคา่กลางของสีนัน้ๆ ออกมา และเป็นหน้าท่ีของแตล่ะ
ประเทศน าไปตีความตอ่ไป เพ่ือน าไปใช้ให้สอดคล้อง แยกย่อยลงไปในรายละเอียดของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 
ในแตล่ะประเทศ รวมถึงสอดรับกบัแบรนด์นัน้ๆ ด้วย 
 “The Gold Economy” เทรนด์สีทองหวิบหวบัรับปี 2011 ประเทศไทยก าลงัก้าวสู่อีกระดบัหนึ่ง
จากเดมิเป็นผู้ใช้เทรนด์สี แตปั่จจบุนัได้พฒันาวิจยัเทรนด์สี ส าหรับโทนสีท่ีน าเสนอนัน้ แบง่เป็น 2 กลุ่ม 
ทัง้ 2 โทนนัน้ส่ือการมองโลกในแง่ดี เร่ิมจาก  
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 1. โทนสีท่ีพยายามอนรัุกษ์เพ่ือให้ทกุอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ และใช้สิ่งของทกุอย่างท่ีเป็น
ธรรมชาติ โทนสีท่ีอนุรักษ์ธรรมชาตินี ้เช่น โทนสีเทา น า้ตาล สีเบจ ท่ีเป็นสีค่อนข้างเข้ม และมีวสัดท่ีุ
กลมกลอ่มนัน่คือโทนอนรัุกษ์  
 2. การไลล่า่ความฝันและมองหาสิ่งใหม่ๆ  มองโลกในแง่ยงั คือ สีมลัติคลัเลอร์ เป็นสีสนัท่ีสดใส 
พาสเทลคลัเลอร์ หรือสีท่ีมองแล้วสบาย นอกจากนีสี้ท่ีมีอิทธิพลกบัคนไทยมี 3 สี ได้แก่ สีแดง ส่ือถึง
ความมัง่คัง่ สีเหลืองส่ือถึงราชวงศ์ และเขียวส่ือถึงชีวิตปกตสิขุของบ้านเรา  
 ด้าน Home Textile Product Designer กล่าวถึงทรนด์ปลายปี 2010 ถึงต้นปี 2011 ว่า
แบง่กลุ่มสีท่ีน ามาท าเทรนด์ตามสภาพการใช้ชีวิตของคนในอีก 18 เดือนข้างหน้า ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั 
เร่ิมจาก 1.Urban หรือ คนโสด คนเมือง ท่ีอาศยัอยู่ในคอนโดฯ วยัท่ีเร่ิมท างาน เร่ิมออกมาใช้ชีวิตคน
เดียว การตกแตง่บ้านจะเป็นอะไรท่ีเรียบง่าย ใช้ความเป็นวสัดท่ีุแท้จริง ไม่แตง่เติม ไม่เคลือบสี ไม่ท า
อะไรให้ผิดแปลกจากรูปแบบเดิม แตง่บ้านเป็นท่ีหลบจากความวุ่นวายในเมืองมาอยู่ในโลกส่วนตวั โทน
สะอาดสะอ้าน สบายตา อย่างโทนสีเทา สีปนูเปลือย สีไม้ดิบท่ีไม่ขดัมนั เป็นเนือ้ไม้จริงๆ ส่วนพวกแอค
เซสซาร่ี เชน่ ปลอกหมอน พรม เป็นโทนสีสมัผสันุม่สบายและอบอุน่ของแสงอาทิตย์ 
 Suburban การใช้ชีวิตของครอบครัวเด่ียว หรือครอบครัวท่ีเพิ่งเกิดใหม่ เป็นกลุ่มท่ีอยู่ชานเมือง 
ท่ีต้องการให้พืน้มีสวนหย่อมเล็กๆ มีเด็กเล็กๆ ท่ีต้องการเรียนรู้ คนในบ้านมกัมีกิจกรรมร่วมกันบ่อย 
โทนสีสดใสมาเป็นส่วนประกอบของบ้านเพิ่มความมีชีวิตชีวา โดยเป็นโทนไม้สีอ่อน  ของตกแตง่สดใส 
ไมว่า่จะเป็นจาน ชาม ปลอกหมอน และพรม 
 Countryside กลุ่มครอบครัวใหญ่ ครอบครัวขยาย ท่ีมีคนหลายรุ่น เป็นเทรนด์ของเทศกาล
เฉลิมฉลอง งานเลีย้งร่ืนเริง การตกแตง่จะเป็นเหมือนบ้านหลงัท่ี 2 ของคนเมือง เพ่ือเป็นจดุพกัผ่อน 
เป็นศนูย์รวม ลกัษณะอบอุน่และเป็นกนัเอง ระลึกถึงความหลงัท่ีผ่านมา โทนสีอบอุ่น ของตกแตง่เป็นสี
แดง เขียว ท่ีเบรกแล้ว หรือสีทอง 
 
สรุป 
 ประกอบอาชีพอิสระ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเลือกอาชีพท่ีชอบหรือ คิดว่าตวัเองถนดั 
ต้องพฒันาความสามารถของตวัเองศกึษารายละเอียดของอาชีพ และท าการฝึกอบรม ฝึกปฏิบตัิ  ให้มี
พืน้ฐานความรู้ความเข้าใจในการเร่ิมประกอบอาชีพท่ีถกูต้อง รวมทัง้ต้องพิจารณา  องค์ประกอบอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ ท าเลท่ีตัง้ของอาชีพ สภาพแวดล้อม ผู้ ร่วมงาน และเงินทนุนอกจากนัน้ ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการจดัการด้านเทคนิคและวิธีการ การวางแผน การตลาด  ซึ่ง
ต้องมีการเตรียมการอยา่งละเอียด การประกอบอาชีพอิสระเป็นงานท้าทาย แตส่ามารถ สร้างรายได้ให้
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ผู้ประกอบการและครอบครัวได้ไม่ด้อยกว่าอาชีพอ่ืน โดยผู้ประสบความส าเร็จใน การประกอบอาชีพ
อิสระสว่นใหญ่ จะเป็นผู้ ท่ีมีความอดทนสงู มีความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ กระตือรือร้น กล้าตดัสินใจ กล้าเส่ียง และ
พฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

ทกุๆ การลงทนุมีความเส่ียงและความเส่ียงท่ีวา่นีก็้ถือเป็นของแสลงทางธุรกิจท่ีผู้ประกอบการควร
จะต้องหลีกหนีให้ไกลท่ีสดุ เพราะความเส่ียงเป็นอะไรท่ีไม่มีความแน่นอนและอาจสร้างความช า้ใจให้กับ
ผู้ประกอบการในภายหลงัได้ ดงันัน้ก่อนท่ีคณุจะน าไอเดียอนับรรเจิดมาดดัแปลงเป็นธุรกิจบนโลกของ
ความเป็นจริง ขอให้น าการค านวณ ROI มาเป็นปัจจยัหนึ่งในการประกอบการตดัสินใจด้วยเพ่ือลดความ
เส่ียงของกิจการตามหน่วยงานตามหน่วยส าหรับห้องรับแขกนัน้มีบริการทางด้านรับแขก อาจจดัสถานท่ี
ลบัเฉพาะส าหรับวดัตวัก็ได้และถ้าเป็นไปได้ ควรจดัห้องลองตวัไว้ด้วย ภายในห้องรับแขกนีค้วรมีแบบเสือ้
ตา่งๆ ไว้ให้เลือกตามความต้องการ และเป็นสถานท่ีส าหรับคิดราคาอีกด้วย  
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ขัน้ตอนการสร้างแบบตัด 
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ขัน้ตอนการตรวจแบบตัด 
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ขัน้ตอนการตัดผ้า 
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ขัน้ตอนการเยบ็ประกอบตัว 
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ชิน้งานส าเร็จ 
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