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ั นาขึ ้นนี ้มีประสิทธิภาพ 83.33/88.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 สรุปได้ ว่า หลักสูตร
ฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ที่ผ้ ูวิจยั พัฒนาขึ ้นนี ้ สามารถ
นาไปใช้ ในฝึ กอบรมแก่ผ้ ทู ี่สนใจ ให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้

THE DEVELOPMENT OF COSTUME DESIGN AND SAWING BLOUSES
CURRICULUM FOR SELF EMPLOYMENT

AN ABSTRACT
BY
TAWEEPORN PAWEEPORN

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Master of Education Degree in Industrial Education
at Srinakharinwirot University
december 2011

Taweeporn Preecha. (2011) The Development Of Costume Design Blouses Sewing
Curriculum For Self - Employment. Master thesis, M.Ed. (Industrial Education).
Bangkok : Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee:
Dr.Amporn Kunchornrat ,Dr. Upawit Suwakantagul
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
บทนา
ภูมิหลัง
จากสถิติการนาเข้ าเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปของไทยในช่วงครึ่ง ปี แรก 2553 พบว่ามีอตั ราการเติบโตที่
สูงร้ อยละ 45.5 โดยเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปราคาแพงที่นาเข้ าจากประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริ กา ซึ่งมีตรา
สินค้ าเป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ โลก มีอตั ราการขยายตัวถึงร้ อยละ 68.1 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1840. ศูนย์วิจยั
กสิกรไทย. 2553) ทังนี
้ ้เสื ้อผ้ าสาเร็จรูปนาเข้ าเหล่านี ้จะเน้ น การสร้ างความแตกต่างในด้ านคุณภาพตรา
สิ น ค้ า และรู ปแบบการตัด เย็ บ ที่ ป ระณี ต โดยอัตราการขยายตัว ของสิ น ค้ า ดัง กล่าวสอดคล้ อ งกับ
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ มีนโยบายเปิ ดเสรี การค้ าสิ่งทอ และ
เสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปมากขึ ้นในปี 2550 ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป สามารถสร้ างรายได้ สงู สุดซึ่งผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่มีราคาถูก คุณภาพในระดับต่าและปานกลาง เป็ นผลผลิตที่มาจากการพัฒนาของแรงงาน
ฝี มือกลุ่มแม่บ้านร่ วมตัวกันเองของผู้ประกอบการรายย่อยหรื อการผลิตภายในโรงงานขนาดเล็ก ได้
พัฒนามาเป็ นขนาดกลาง อุตสาหกรรมส่งออกเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปขนาดเล็กและขนาดกลางของคนไทย
ขาดบุคลากรผู้มีทักษะการออกแบบ ที่มีความรู้ ความเข้ าใจ และสอดคล้ องต่อวัฒนธรรมที่ฝังลึกใน
จิตใจ และความต้ องการของสังคมผู้ซื ้อ เพื่อสร้ างการเติบโต นี่คือปั ญหาที่ภาครัฐต้ องเร่งแก้ ไข ผลักดัน
พัฒ นาทักษะ องค์ความรู้ และเชื่อมโยงสถาบันที่ เกี่ ยวข้ องกับการออกแบบเสือ้ ผ้ าเพื่ อการค้ า ทัง้ นี ้
เพราะการออกแบบมีผลต่อการเติบโตของการส่งออก (Lal,1999,pp. 17-20) โดยเฉพาะการออกแบบ
สินค้ าร่ วมกับการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เป็ นฐานในการยกระดับเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป
(สุชาติ จันทรานาคราช. 2545: 33)
กระบวนการผลิตเสื ้อผ้ านันจะประกอบไปด้
้
วย การออกแบบ การทาแบบตัด การวางแบบตัด
การตัดผ้ า การเย็บ การตรวจสอบ การบรรจุหีบห่อ (จุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.2549: 29) ทุก
กระบวนการจะประสบผลสาเร็ จหากมีการวางแผนงานที่ดี ถูกต้ อง เหมาะสมกับลักษณะของงาน ใน
กระบวนการผลิตเสื ้อผ้ าทุกกระบวนการมีความสาคัญเท่าเทียมกัน เสื ้อผ้ าที่ผลิตออกจาหน่าย จะขาย
ได้ หรื อไม่นนจุ
ั ้ ดสาคัญอยูท่ ี่ความพอใจของลูกค้ า ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบ สัดส่วน สีสนั หรื อความพึงพอใจ
ขณะสวมใส่ การทาแบบตัดที่ดีจะช่วยส่งเสริมรูปทรงของเสื ้อผ้ าเมื่อผลิตสาเร็จ และสร้ างความพึงพอใจ
ให้ ผ้ ูสวมใส่เป็ นอย่างดี ดังนัน้ การทาแบบตัดจึงเป็ นเสมือนจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญยิ่งในกระบวนการผลิต
และเป็ นกระบวนการหนึง่ ที่จะมองข้ ามมิได้
การสร้ างความรู้ความเข้ าใจและความสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การนิเทศ การฝึ กอบรม การ
สอนงาน การให้ ศกึ ษาจากเอกสาร หนังสือหรื อคูม่ ือต่าง ๆ เป็ นต้ น ในขันตอนการเลื
้
อกเนื ้อหาสาระนัน้
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ต้ อ งวิ เ คราะห์ ความรู้ และทัก ษะที่ จ าเป็ นในการปฏิ บัติง าน ค านึง ถึ ง ความส าคัญของเนื อ้ หาสาระ
ตลอดจนความกว้ างลึกและลาดับของความรู้แต่ละขันตอนอย่
้
างชัดเจน (วินยั ดิสระ.2535 : 90 – 93)
วิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมและนิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลาย คือ การฝึ กอบรม ทัง้ นีเ้ พราะการ
ฝึ กอบรม หมายถึง การพัฒนาหรื อฝึ กฝนอบรมบุคคลให้ เหมาะสมกับงานหรื อ ฝึ กฝนเพื่อการทางาน
ซึ่ง สามารถด าเนิ น การกับ บุค คลทุก ระดับ ในองค์ก ร ช่วยให้ บุคคลได้ พัฒ นาความรู้ ความช านาญ
ขัน้ ตอนการจัด ทาหลัก สูตรฝึ กอบรมเริ่ ม จากการวิเ คราะห์ ง านแต่ละงานจะสอนจะฝึ กอบรมอะไร
อะไรบ้ างที่ผ้ ูเ รี ยนจะต้ องรู้ อย่างละเอียดแล้ วจึงกาหนด เป้าหมายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หัวข้ อ
อบรมแต่ละครัง้ พิจารณาเรี ยงลาดับการสอนว่าจะสอนอะไร ก่อนสอนอะไร รองลงมาแล้ วอะไรจะสอน
เป็ นตอนสุดท้ าย (วินยั เวชวิทยาขลัง.2536 : 315)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บ
เสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการจัดการฝึ กอบรมและเป็ นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพอิสระ สาหรับนักเรี ยนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึ ้นไป และบุคคลทัว่ ไป
ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระ ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนและชุมชนต่อไป

ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบ
อาชีพอิสระ

ความสาคัญของการวิจัย
ผลที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้มีความสาคัญ คือ ทาให้ ได้ หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัด
เย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งได้ มาจากกระบวนการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรที่เป็ นระบบ
สอดคล้ องตามความต้ องการของผู้รับการฝึ กอบรมและสภาพปั ญหาที่แท้ จริ ง และสามารถนาความรู้
ความสามารถที่ได้ จากหลักสูตร ไปออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีความประณีต
มีแบบที่ทนั สมัย สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้ าให้ สูงขึน้ แต่ราคาถูกกว่าสินค้ านาเข้ าจากต่างประเทศ
เป็ นการช่วยชาติในการสร้ างอาชีพให้ คนไทย และสนับสนุนสินค้ าไทย เป็ นต้ น
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ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชี พ
อิสระ
เป็ นหลักสูตรที่ พัฒ นาขึน้ มาให้ มี เนื อ้ หาและรายละเอี ยดครอบคลุม ปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ เพื่ อให้
นักเรี ยน มี ความรู้ ในเรื่ องการออกแบบและตัดเย็บเสื อ้ สตรี เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ซึง่ สาระสาคัญของหลักสูตรประกอบไปด้ วยเนื ้อหาดังต่อไปนี ้
1.1 การออกแบบเสื ้อสตรี
1.2 การตัดเย็บเสื ้อสตรี
1.3 การประกอบอาชีพอิสระ
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บุคคลทัว่ ไป และนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาตังแต่
้
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึ ้นไป ที่มีความประสงค์ในการประกอบอาชีพอิสระ ด้ านการออกแบบและ
ตัดเย็บเสื ้อสตรี
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชันปี
้ ที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี ที่ลงทะเบียนเรี ยนสาขาผ้ าและเครื่ องกาย ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
จานวน 20 คน โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 84)

คานิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม หมายถึง หน่วยการเรี ยนที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ เกิด
ความรู้ ทัก ษะ อัน จะมี ผ ลให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ หรื อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง พฤติ ก รรมให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม โดยใช้ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของของ ไทเลอร์ (Tyler. 1949 : 1)
2. การออกแบบ (Design) หมายถึง การขีดเส้ น การถ่ายทอดแบบ จากความคิด ออกมาเป็ น
ผลงาน บนแผ่นกระดาษ หรื อเป็ นการแสดงความคิดของผู้ออกแบบ ทาให้ รูปแบบความคิดเห็นที่ขีดเส้ น
บนแผ่นกระดาษนันออกมาเป็
้
นผลงานที่ผ้ อู ื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรื อสัมผัสได้ เพื่อให้ มีความเข้ าใจ
ผลงานร่ วมกัน ดังนัน้ การออกแบบเสื ้อผ้ าสตรี จึงหมายความว่า การขีดเส้ น การถ่ายทอดแบบจาก
ความคิด บนกระดาษออกมาเป็ นผลงาน โดยมีทงชิ
ั ้ ้นส่วนต่าง ๆ ของเสื ้อสตรี ซึ่งผู้อื่นสามารถมองเห็น
รับรู้หรื อสัมผัสได้ และเกิดความเข้ าใจร่วมกัน โดยใช้ หลักการสร้ างแบบเสื ้อสตรี ของ วินิทร สอนพินทร์ .
(2542: 53)
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3. การตัดเย็บเสื ้อสตรี หมายถึง การตัดผ้ าตามแบบที่วาดไว้ ซึ่งเมื่อนาเอาส่วนต่าง ๆ เหล่านี ้มา
เย็บประกอบรวมกันเป็ นรูปร่างของเสื ้อสตรี โดยใช้ หลักการเย็บประกอบเสื ้อสตรี ของ วินิทร สอนพินทร์
(2542:108)
4. การประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง การที่ผ้ ูเข้ ารับการอบรมได้ รับความรู้ เทคนิ คในการ
ออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี แล้ วนาไปประกอบอาชีพ โดยใช้ แนวทางในการประกอบอาชีพอิสระแบบ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน
5. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม หมายถึง ผลการใช้ หลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบ
และตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ได้ ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนเมื่อเข้ ารับการฝึ กอบรมจากหลักสูตรดังกล่าว
แล้ วทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนได้ คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนเมื่อเข้ ารับการฝึ กอบรมจากหลักสูตรดังกล่าว
แล้ วทาแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 80

กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบ
และตัดเย็บเสื ้อสตรี
ในการประกอบอาชีพอิสระ

ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บ
เสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
ตามเกณฑ์ 80/80

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐานงานวิจัย
หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระที่ สร้ างขึน้ มี
ประสิทธิภาพ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั
ในการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี ในการประกอบ
อาชีพอิสระนัน้ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและได้ นาเสนอตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. การออกแบบเสื ้อสตรี
2. การตัดเย็บเสื ้อผ้ า
3. การประกอบอาชีพอิสระ
4. การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
5. การประเมินหลักสูตรฝึ กอบรม
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจยั ในประเทศ
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

1. การออกแบบเสือ้ สตรี
การออกแบบเสือ้ ผ้ า และเครื่ องใช้ ประเภทผ้ า เป็ นการกาหนดลักษณะของเสื ้อผ้ าหรื อของ
ชิ ้นงานประเภทผ้ าตามแนวความคิดหรื อจินตนาการ ซึ่งผลงานที่ปรากฏจะสวยงามทีคณ
ุ ค่านันจะต้
้ อง
มีความรู้ความเข้ าใจในหลักการของการออกแบบ และรู้จกั นาองค์ประกอบทางศิลปะมาใช้ เพื่อให้ การ
ออกแบบที่ปรากฏออกมามีความสวยงาม เหมาะสม
องค์ ประกอบทางศิลปะที่นามาใช้ ในการออกแบบงานตัดเย็บ มีดังนี ้
1. สัดส่วน เป็ นขนาดของรูปร่างที่กาหนดเป็ นแบบ โดยในแบบจะต้ องมีสดั ส่วนสัมพันธ์
กัน เช่น กระเป๋ าเสื ้อ ปกเสื ้อ กระดุม เป็ นต้ น โดยทัว่ ไปเสื่อผ้ านิยมใช้ สดั ส่วนไม่เท่ากัน ที่นิยมคือ 5 ต่อ
8 ส่วน เช่น เสื ้อสันกว่
้ ากระโปรง การระบายเพื่อตกแต่งชันบนสั
้
นกว่
้ าชันล่
้ าง เป็ นต้ น เพราะว่าสวยงาม
กว่า 2 ส่วนเท่ากัน
2. รูปร่าง หมายถึง เส้ นรอบที่แสดงให้ เห็นในลักษณะ 2 มิติ คือ ความสูงและความกว้ าง
เช่น ผอม สูง เตี ้ย อ้ วน สูงใหญ่ สันทัด เป็ นต้ น
3. รูปทรง รู ปทรงของเสื ้อผ้ า ที่มองเห็นจากภายนอก เช่น ความยาวกระโปรง ความคับ
หลวมของเสื ้อผ้ า ส่วนคอดของเอว เป็ นต้ น
4. จังหวะ เป็ นลีลาการจัดวางบนตัวเสื ้อ เพื่อให้ เกิดความเคลื่อนไหวหรื อเกิดความรู้สึก
ต่างๆ เช่น อ่อนหวาน หยาบกระด้ าง จักแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
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4.1 จังหวะคงที่ ได้ แก่ การจัดรูปแบบช่องว่างในแต่ละจุดเท่ากัน เช่นความห่างของ
กระดุม ความห่างของจีบกระโปรง เป็ นต้ น
4.2 จังหวะต่อเนื่อง คือ การจัดรูปแบบช่องว่างในแต่ละจุดไม่เท่ากัน เช่น กระโปรง
หลายๆ ชัน้ ความห่างของเสื ้อคอถ่วง
4.3 จังหวะผสม คือ การจัดวางที่มีชอ่ งว่างผสมผสานระหว่างแบบจังหวะคงที่และ
แบบจังหวะ ต่อเนื่อง
5. ความสมดุล เป็ นน ้าหนักเท่ากันหรื อไม่เท่ากันของเสื ้อผ้ าที่วดั ด้ วยสายตา
6. ช่องว่าง ในการออกแบบนันช่
้ องว่างเป็ นสิ่งสาคัญมากถ้ า ในการตกแต่งมากจะทาให้
คุณค่าของงานออกแบบลดลง ดังนัน้ การตกแต่งในงานผ้ า ควรเว้ นช่องว่างของเสื ้อผ้ าเพื่อให้ เกิดความ
สวยงามและน่าสนใจ
7. ความกลมกลืน เป็ นจักองค์ประกอบต่างๆ ขอบเสื ้อผ้ าให้ เกิดความสวยงาม เช่น ความ
กลมกลืนด้ วยสี ความกลมกลืนด้ วยเส้ น ความกลมกลืนด้ วยผิวสัมผัส
8. จุดเด่น หรื อการเน้ นจัดใดจุดหนึง่ ที่ชว่ ยดึงดูดสายตาให้ เป็ นจุดสนใจ เช่น เน้ นด้ วยสี
สดใน เน้ นโดยใช้ เส้ นในแบบเสื ้อผ้ า เน้ นโดยใช้ เครื่ องประดับ เป็ นต้ น
9. การตัดกัน การตัดกันเป็ นลักษณะในแบบเสื ้อที่ตรงข้ ามกัน ซึง่ การตัดกันนันมี
้ อยูห่ ลาย
รูปแบบ เช่น ตัดกันด้ วยเส้ น ตัดกันด้ วยสี ตัดกันด้ วยรูปร่าง ตัดกันด้ วยทิศทาง เป็ นต้ น
การออกแบบเสือ้ ผ้ าและเครื่ องแต่ งกาย ในการออกแบบเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย เพื่อให้
เกิดความสวยงามเหมาะสมและคุ้มค่าสามารถนาไปใช้ ได้ ยาวนาน ผู้ออกแบบควรคานึงถึงความ
สวยงามเหมาะสม เสือ้ ผ้ าบางแบบอยู่ในสมัยนิยมแต่ไม่เหมาะกับบุคลิกของผู้สวมใส่บางคน ทังนี
้ ้
ผู้ออกแบบเสื ้อผ้ าจึงควรมีความรู้ ความเข้ าใจเพื่อนาหลักการไปใช้ ในการออกแบบให้ เหมาะสม ช่วย
อาพรางส่วนที่พกพร่อง และช่วยเสริ มจุดเด่นให้ มีบคุ ลิกลักษณะที่ดียิ่งขึ ้น สาหรับสิ่งที่ควรคานึงถึงใน
การออกแบบเสื ้อผ้ า มีดงั นี ้
1. วัยและเพศ ในการออกแบบเสื ้อผ้ าควรคานึงถึงวันและเพศ โดยทัว่ ไปผู้ที่อยู่ในวัย
ต่างกันจะสวมเสื ้อผ้ าต่างกัน เช่น วันเด็ก จะสวมเสื ้อผ้ าต่างกับวัยผู้ใหญ่ โดยที่เสื ้อผ้ าของวัยเด็กจะเน้ น
ความสะดวกสบายในการทากิจกรรมโดยเสื ้อผ้ าจะไม่ขัดต่อการพัฒนาการของเด็ก จะต้ องมีความ
ปลอดภัยต่อการสวมใส่ ไม่คบั และหลวมเกินไป เป็ นต้ น นอกจากนี ้โดยทัว่ ไปแล้ ว ผู้หญิงและผู้ชายและ
ผู้หญิงจะสวมเสื ้อผ้ าในลักษณะที่แตกต่างกัน บุคลิกภาพของแต่ละคนล้ วนแตกต่างกัน เสื่อผ้ าจัดเป็ น
สิ่งที่ชว่ ยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ผู้ออกแบบเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ดังนี ้
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1.1 เรี ยบร้ อยสุภาพ ถ้ าเป็ นผู้หญิ ง ควรเลือกผ้ าลักษณะ จีบ รู ด ติดโบว์ สีอ่อน
ลวดลายควรเป็ นลายเล็กๆ บุคลิกภาพกระฉับกระเฉง แข็งแรงแบบนักกีฬา ควรออกแบบให้ เป็ นแบบ
เรี ยบ ผ้ าพื ้นหรื อผ้ าลายควร สีเข้ ม เช่นสีน ้าเงิน สีเทา ควรออกแบบเป็ นเสื ้อมีปก เช่น ปกเชิ ้ต ปกโปโล
เป็ นต้ น
1.2 บุคลิกภาพสุขุม ขรึมแบบผู้ใหญ่ ควรออกแบบเสื ้อผ้ าที่เน้ นความสง่างาม เช่น
การตีเกล็ด การปั ก เป็ นต้ น สวมการต่อย้ วย การระบายชายเสือ้ และชายกระโปรงไม่เหมาะสมกับ
บุคลิกลักษณะบุคลิกภาพเก๋ เป็ นผู้ที่มี่ความมัน่ ใจในตนเองมาก ควรออกแบบเสื ้อผ้ าในลักษณะสะดุด
ตาไม่ซ ้าแบบกับผู้อื่นสีสดใสและฉูดฉาด
1.3 บุคลิกภาพว่องไว ปราดเปรี ยว ควรออกแบบเสื ้อในลักษณะทะมัดทะเมง แบบ
เรี ยบควรเลือกใช้ ผ้าสีเข้ ม
2. รู ปร่ าง ในการออกแบบเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายควรคานึงถึงว่ารู ปร่ างเสื ้อผ้ าแบบ
เดียวกันจะไม่เหมาะสมกับทุกคน และการออกแบบที่ดี ควรอาพรางส่วนที่บกพร่ องและช่วยเสริ ม
จุดเด่นของผู้สวมใส่ เช่น รูปร่างผอมสูง ควรออกแบบโดยใช้ เส้ นตามขวาง มีการตกแต่ง ที่คอปกควรมี
ระบายลายผ้ าตามขวางเพื่อลดความสูง ตกแต่งบริ เวณเอวสะโพก กระโปรงจีบรู ด เป็ นต้ น และควร
หลีกเลี่ยงเส้ นตามยาวหรื อเส้ นแนวตัง้ เสื ้อคอแหลม ไม่มีปก แขนสัน้ ตัวยาว มีเส้ นตกแต่งเสือ้ และ
กระโปรงเป็ นแนว ยาว คลอดจนควรหลีก เลี่ยง การออกแบบเสื ้อตามขวาง เสื ้อที่ปกใหญ่ เสื ้อปกติคอ
เสื ้อแขนพอง เสื ้อสีสด ดอกใหญ่
3. คนอกใหญ่ ควรออกแบบโดยใช้ เส้ นตังฉาก
้
เสื ้อคอแหลม เสื ้อเอวต่าบริ เวณสะโพก
กระโปรงปลายบาน หรื อกระโปรงตกแต่งได้ สดั ส่วนกับหน้ าอก ควรหลีกเลี่ยงเส้ นขวางบริ เวณอก เสื่อ
คอเหลี่ยมลึก เสื ้อรัดรูป เสื ้อจีบรูดตังแต่
้ บริเวณช่วงไหล่ถึงเอว
4. คนสะโพกใหญ่ ใช้ เส้ นตกแต่งบริ เวณอื่นที่ไม่ใช่สะโพก กระโปรงปลายบานควร
หลีกเลี่ยงเส้ นขวางในแนวกระโปรง หลีกเลี่ยงการตกแต่งบริเวณสะโพกชุดเข้ ารูป กระโปรงปลายสอบ
5. โอกาสที่ ใช้ ในการอออกแบบควรให้ มี ความเหมาะสมกับประโยชน์ ใช้ สอย โดย
พิจารณาดังนี ้
5.1 การออกแบบเสื ้อชุดลาลอง ชุดลาลองเป็ นเสื ้อผ้ าชุดที่สามารถใช้ สบาย และใส่
ได้ ทกุ โอกาส
5.2 การออกแบบเสื ้อชุด ทางานข้ าราชการ ควรเป็ นแบบเรี ยบไม่ฉดู ฉาด เนื ้อผ้ าทรงตัว
5.3 การออกแบบเสื อ้ ชุด ทางานที่ ส านักงาน ช้ าราชการ เช่น ธนาคาร ห้ า งร้ าน
บริษัท เป็ นต้ น ซึง่ งานประเภทนี ้ต้ องติดต่อกับบุคคลภายนอก ควรเป็ นแบบสีสดใส สดชื่น สบายตาแก่ผ้ ู
พบเห็น
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5.4 การออกแบบเสือ้ ชุดเดินทาง ควรออกแบบให้ สามารถสวมใส่ ได้ ทงกลางวั
ั้
น
กลางคืนในลักษณะสะดวกต่อการเคลื่อนไหว แบบเรี ยบ เนื ้อผ้ าทรงตัว ไม่หยับง่ายโอกาสพิเศษ เป็ น
เสื ้อที่ใส่เฉพาะโอกาสนันๆ
้ ไม่สามารถนามาสวมใส่ เป็ นชุดปกติได้ ดังตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
5.4.1 ชุดกีฬา การออกแบบชุดกีฬาต้ องดูลกั ษณะแบบให้ คล้ อยตามความ
เคลื่อนไหวในอิริยาบถของกีฬาประเภทนันๆ
้
5.4.2 เสื ้อกันหนาวการออกแบบควรให้ ใช้ ได้ ในฤดูหนาว ควรเลือกใช้ ผ้าถัก
เนื ้อหนา ผิวเรี ยบ ขนสัน้ แขนยาวแบบเรี ยบ
5.4.3 ชุดว่ายนา้ การออกแบบชุดว่ายนา้ จะไม่เน้ นเรื่ องการทาพรางรู ปร่ าง
ควรเป็ นชุดที่กระชับตัว ยืดหยุน่ ได้ ดี
5.4.4 ชุดราตรี เป็ นเสื ้อผ้ าที่พีถีพีถนั กว่าปกติ มี 2 ลักษณะ คือ ชุดราตรี แบบ
เป็ นทางการ และแบบไม่เป็ นทางการ ชุดราตรี แบบไม่เป็ นทางการ เป็ นชุดแบบใดก็ได้ ไม่จากัดรูปแบบ
ทังชุ
้ ดสันและยาว
้
ใช้ กบั งานตังแต่
้ ช่วงบ่ายจนถึงกลางคืน ชุดราตรี แบบเป็ นทางการ ควรเป็ นชุดราตรี ที่
เหมาะสมสาหรับงานกลางคืน งานรัฐพิธี ตกแต่งสวยงาม เนื ้อผ้ าที่ใช้ โดยทัว่ ไปจะมีลกั ษณะมันวาว
(http://designer123.tumblr.com/post/107095498)
วาริน จันทร์ เจริญ (2544) ได้ อธิบายระดับของแฟชัน่ เสื ้อผ้ าแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1. Upper moderated หรื อ Houte couture ได้ แก่ เสื ้อผ้ าราคาแพงมาก ตัดเย็บตัวเดียว
ใช้ วสั ดุดี ฝี มือประณีต แบบเสื ้อหรูหรา ออกแบบตัดเย็บจากนักออกแบบแฟชัน่ ที่มีชื่อเสียง เป็ นแบบเสื ้อ
ชันสู
้ งออกแบบสาหรับเดินแฟชัน่ โชว์ หรื อออกแบบตัดเย็บให้ กบั ผู้มีชื่อเสียง และผู้ที่มีรายได้ สงู
2. Moderated ได้ แก่ เสื ้อผ้ าที่มีราคาค่อนข้ างแพง ออกแบบตัดเย็บจากห้ องเสื ้อที่มีชื่อ
เช่น ชุดราตรี สูท และชุดลาลอง เป็ นต้ น
3. Budget ได้ แก่ เสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปที่ขายตามห้ างสรรพสินค้ าทัว่ ไป ราคาสินค้ าปานกลาง
เป็ นเสื ้อผ้ าที่ผ้ มู ีรายได้ ปานกลางหาซื ้อมาใช้ ได้
4. Lower budget ได้ แก่ เสื ้อผ้ าตลาดล่าง ราคาถูก ตัดเย็บจากวัสดุและฝี มือไม่ดีนกั เป็ น
เสื ้อผ้ าสาหรับกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อย มักขายตามตลาดนัด เปิ ดท้ ายรถขาย
จากระดับของแฟชัน่ เสื ้อผ้ ากลุ่มของ Upper moderated หรื อ Houte couture จะเป็ นกลุ่มที่มี
การเปลี่ยนแปลงและเป็ นกลุ่มของผู้นาแฟชัน่ เสื ้อผ้ า เพราะในกลุ่มนี ้นักออกแบบจะเปิ ดตัวผลงานการ
ออกแบบเสื ้อด้ วยการให้ นางแบบสวมเดินแฟชัน่ โชว์ และหากเสื ้อผ้ าที่เดินแบบเป็ นที่ยอมรับของผู้ชม
แบบเสื ้อแฟชัน่ เหล่านันก็
้ จะเป็ นแบบเสื ้อต้ นแบบที่จะนามาผลิตขายให้ กลุ่ม Moderated ,Budget และ
Lower budget ต่อไป
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วัฏจักรและความผันแปรของแฟชัน่
แฟชัน่ มีการเคลื่อนไหวและหมุนเวียนอยูเ่ สมอจะช้ าหรื อเร็วขึ ้นอยูก่ บั สภาพสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวของแฟชัน่ จะมีความหมายและทิศทางแน่นอน ผู้ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องในวงการ
แฟชัน่ จะสามารถดูการเคลื่อนไหวของแฟชัน่ และคานวณความรวดเร็วและทิศทางของแฟชัน่ ได้
โดยดูจากระยะเวลาการพัฒนาของเส้ นใย การออกแบบสี และการผลิตให้ เหมาะสมกับฤดูกาล ทังนี
้ ้
นักออกแบบและผู้ขายสามารถวิเคราะห์จากระยะเวลาพัฒนาการสิ่งทอจนเป็ นสินค้ าเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป
วัฏจักรแฟชัน่ จะต้ องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาตามสมัยนิยม มีทงระยะขาขึ
ั้
น้
จนถึงขันสู
้ งสุด และระยะขาลง ซึง่ วัฏจักรแฟชัน่ มี 5 ช่วง (ศรี กาญจนา พลอาสา. 2546: 177) ดังนี ้
1. ช่วงแนะนาสินค้ าแฟชัน่ (Introduction)
2. ช่วงยอดขายเพิ่มขึ ้น (Rise)
3. ช่วงความนิยมสูงสุด (Peak)
4. ช่วงยอดขายลดลง (Decline)
5. ช่วงลูกค้ าปฏิเสธ (Rejection)
การยอมรับ
(วัดจากมูลค่าของการขาย)
ยอดขายสูงสุด
ยอดขายเพิ่มขึ ้น ยอดขายขาลง
ลูกค้ าปฏิเสธ

แนะนาสินค้ า

เวลา
ระยะแนะนา

ระยะยอมรับ

ระยะปฏิเสธ

ภาพประกอบ 2 วัฏจักรของแฟชัน่
ที่มา : Frings, G.S.Fashion (1996: 66)
1. ช่วงแนะนาสินค้ าแฟชั่น (Introduction) : นักออกแบบจะใช้ ข้อมูลงานวิจัย
แรงจูงใจ หรื อวัสดุประกอบเสื ้อผ้ า เพื่อใช้ ออกแบบเสื ้อผ้ าแบบใหม่ ๆ นักออกแบบจะผสมผสาน
ความสัมพันธ์ของ เส้ น รูปทรง สี ผ้ า และรายละเอียดของการตกแต่งเข้ าด้ วยกัน แฟชัน่ แบบใหม่ ๆ ที่อยู่
ในช่วงนี ้จะมีราคาแพง ใช้ วสั ดุคณ
ุ ภาพดี นักออกแบบอย่าง Karl Lagerfeld หรื อ Donna Karan นิยม
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ออกแบบแฟชัน่ จานวนน้ อย ๆ ซึ่งจะให้ การออกแบบแฟชัน่ เป็ นไปได้ อย่างมีอิสระและมีรูปแบบที่
หลากหลาย
2. ช่วงยอดขายเพิ่มขึ ้น (Rise) : เมื่อมีความต้ องการสูงจานวนสินค้ าจะมากขึ ้น
ราคาสินค้ าจะลดลง และหากแฟชัน่ แบบใด ได้ รับความนิยมมาก ๆ แบบนันจะได้
้
รับการปรับเปลี่ยน
วัสดุ ราคา ให้ เหมาะกับความต้ องการของลูกค้ า ช่วงนี ้จะมีบางโรงงาน ผลิตลอกเลียนแบบ โดยใช้ วสั ดุ
ราคาถูกและลดรายละเอียดของแบบลงเพื่อจะได้ ขายในราคาถูกได้
3. ช่วงความนิยมสูงสุด (Peak) : เป็ นช่วงที่แฟชัน่ ได้ รับความนิยมสูงสุดในขณะ
เดียวกันก็จะมีหลาย ๆ โรงงานลอกเลียนแบบหรื อเลียนแบบบางส่วน เพื่อให้ มีราคาหลายระดับ ช่วงนี ้
จะเป็ นระยะที่แฟชัน่ อยูต่ ามห้ างสรรพสินค้ าและมีแบบตามแค็ตตาล็อกเป็ นช่วงที่มีการผลิตจานวนมาก
ตามความต้ องการของลูกค้ า
4. ช่วงยอดขายลดลง (Decline) : เป็ นช่วงลอกเลียนแบบและจานวนการผลิตมาก
แฟชั่นก็ จะลดความนิยมไปราคาจะอยู่ในช่วงปกติ ร้ านขายปลีกจะนาสินค้ ามาวางขายตามแผงหรื อ
กระบะ
5. ช่วงลูกค้ าปฏิเสธ (Rejection) : เป็ นช่วงสุดท้ ายของแฟชัน่ อยู่ในระยะแฟชัน่ ล้ าสมัย
ลูกค้ าปฏิเสธการซื ้อ ดังนันผู
้ ้ ขายอาจต้ องใช้ กลยุทธ์การขาย ด้ วยการ ลด แลก แจก แถม มีแฟชัน่ บางแบบ
ที่อยู่ในช่วงยอดขายขาลง (Decline) แต่รูปแบบแฟชัน่ ลูกค้ าไม่ปฏิเสธ (Rejection) แฟชัน่ เหล่านัน้ ยังคง
มีให้ เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ล้าสมัย แฟชัน่ แบบนี ้เรี ยกว่าแบบคลาสสิค (Classics style) เช่น สูท แจ๊ คเกต
ชุด และโปโลเชิ ้ต เป็ นต้ น
องค์ประกอบที่ทาให้ แฟชัน่ เคลื่อนไหว แฟชัน่ จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม แฟชัน่ จะ
ได้ ความนิยมจากผู้บริโภคมากน้ อยนัน้ จะขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ (ศรี กาญจนา พลอาสา. 2546: 178)
ดังนี ้
1. การเปลี่ยนตามฤดูกาล ผู้บริ โภคต้ องการแฟชัน่ ให้ เปลี่ยนไปตามวัน เวลา เนื ้อผ้ า
ผิวสัมผัสของเสื ้อผ้ าที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อากาศร้ อนเหมาะกับเสื ้อผ้ าบาง ๆ สีปานกลาง หน้ า
หนาวเสื ้อผ้ าชนิดหนาสีเข้ ม การเลือกใช้ เส้ นใยเหมาะกับภูมิประเทศ วิถีชีวิตของคนในสังคม และ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วันหยุดพักผ่อนจะทาให้ อตั ราการเคลื่อนไหวของแฟชัน่ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
2. องค์ประกอบที่ทาให้ พฒ
ั นาการด้ านแฟชัน่ ล่าช้ า คือองค์ประกอบที่กระตุ้นไม่ให้
คนรับแบบใหม่ ๆ ให้ คนในชุมชนรับแบบที่มีอยู่แล้ ว ในขณะที่แบบใหม่มีแนวโน้ มการใช้ ต่าลง ทาให้
ลักษณะของแฟชัน่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างล่าช้ า เพราะศาสนา กฎหมาย ธรรมชาติของพ่อค้ า และการลด
อัตราการซื ้อของผู้บริโภค
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3. ประเพณีทาให้ วฏั จักร ล่าช้ า ประเพณีทาให้ วฏั จักรหยุดชะงัก ประเพณีต้องห้ ามมี
หลายประการอาจทาให้ ประชากรไม่สนใจเสื ้อผ้ าแบบใหม่ ๆ หรื อสนใจน้ อย เช่นประเพณีให้ ชายสวม
กางเกงไปวัดได้ แต่สตรี ไม่ควรสวม และชายก็ไม่ควรสวมกระโปรง เป็ นต้ น
4. ศาสนา เป็ นสิ่งสาคัญต่อขนบธรรมเนียนประเพณี และเป็ นตัวกาหนดแบบของชุด
ที่ใช้ ในการทาพิธีตา่ ง ๆ ปั จจุบนั ศาสนามีอิทธิพลต่อแฟชัน่ น้ อย ดังจะเห็นได้ จากเสื ้อผ้ าที่สวมเข้ าร่วม
พิธีกรรมต่าง ๆ ก็เป็ นแบบเสื ้อผ้ าทันสมัยมากขึ ้น
จุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2549 : 18) กล่าวว่า แฟชัน่ ผ่านมาและผ่านไปตามฤดูกาล
มีผลให้ ผ้ หู ญิงจานวนมากกลายเป็ นคนที่ล้าสมัยในฤดูกาลถัดไป แฟชัน่ ล่าสุดทาให้ ผ้ หู ญิงจานวนมาก
อยากทาตาม เพราะดูสวยงามบนรู ปร่ างของนางแบบ โดยลืมนึกว่าไม่เหมาะสมกับรูปร่างของตัวเอง
ปั ญหาเกี่ยวกับสรี ระของร่างกายเป็ นสิ่งสาคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงสามารถเรี ยนรู้ก ารประเมิน
รู ปร่ างของตนเองและของผู้อื่นไว้ เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการออกแบบเครื่ องแต่งกายให้ เหมาะสมกับ
สรี ระ ผู้ห ญิ ง ทุกคนย่อมมี จุด ดีและจุด ด้ อยของรู ปร่ าง เครื่ องแต่ง กายบนรู ปร่ างของคนเราจะแลดู
สวยงาม หากสามารถอาพรางข้ อบกพร่องได้ อย่างถูกต้ อง
โดยส่วนใหญ่ผ้ หู ญิงจะมีรูปร่างแบ่งเป็ น 3 ลักษณะคือ รูปร่างทรงหัวใจ รูปร่างทรงแอปเปิ ล้ และ
รูปร่างทรงลูกแพร์
1. รูปร่างทรงหัวใจ: เป็ นคนที่มีช่วงอกใหญ่ ไหล่ผายกว้ าง และเรี ยวลงที่ช่วงเอว สะโพกเล็ก
ขาเรี ยว พูดได้ วา่ เป็ นคนที่มีลาตัวช่วงบนใหญ่กว่าช่วงล่างอย่างเห็นได้ ชดั
เสื ้อผ้ าที่ไม่เหมาะสม เสื ้อที่ค่อนข้ างรัดรู ปบริ เวณช่วงเอว และบริ เวณลาตัว ทาให้ ดไู หล่
และอกใหญ่ เสื ้อไม่ควรใช้ สีอ่อน ไม่ควรตกแต่งจีบระบายบริ เวณไหล่ ควรออกแบบเสื ้อที่เป็ นคอวีสีเข้ ม
และถ้ าเสื ้อที่มีตวั นอกและตัวในควรใช้ สีใกล้ เคียงกัน และควรหลีกเลี่ยงฟองน ้าหนุนไหล่
2. รูปร่ างทรงแอปเปิ ล้ : เป็ นคนที่มีลาตัวส่วนกลางใหญ่กว่าส่วนอื่นได้ แก่ เอวและหน้ าท้ อง
หนา แต่มีสะโพกที่ได้ สดั ส่วนไม่ใหญ่เกินไป มีลาแขนและท่อนขาเพรี ยว
เสื ้อผ้ าที่ไม่เหมาะสม เสื ้อตัวสัน้ ไม่ควรตกแต่งบริ เวณเอวกางเกง หรื อกระโปรง ไม่ควรจีบ
ที่เอว ควรสวมเสื ้อเข้ ารูปเล็ กน้ อยมีความยาวปิ ดหน้ าท้ อง กางเกงขาเล็กเหมาะสมกับรูปร่าง สวมชุดสี
เข้ ม ผ้ านิ่มพลิ ้ว มีน ้าหนัก
3. รู ปร่ างทรงลูกแพร์ : เป็ นคนที่มีช่วงล่าง ได้ แก่ สะโพกและต้ นขาใหญ่กว่าส่วนบนและ
ส่วนกลางของลาตัวมีอกและเอวเล็ก เสื ้อผ้ าที่ไม่เหมาะสม กางเกงหรื อกระโปรงที่รัดรูปมากเกินไป ไม่
ควรสวมเสื ้อตัวสัน้ ควรสวมเสื ้อผ้ าที่มีการตกแต่งบริ เวณไหล่ มีระบายบริ เวณคอหรื ออกเพื่อดึงความ
สนใจ เสื ้อควรเสริมฟองน ้าที่ไหล่ ควรยาวเสื ้อคลุมสะโพก กางเกงตัวหลวม
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หลักการออกแบบเพื่อแก้ ไขจุดบกพร่ องของรู ปร่ าง
ผู้ที่ มี รู ป ร่ า งที่ ดี แ ละดูส มบรู ณ์ แ บบย่อ มเป็ นที่ พึ่ง พอใจของผู้ห ญิ ง ทุก คน แต่เ ราไม่อ าจจะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างพื ้นฐานของร่ างกายได้ แต่เราสามารถแก้ ไขจุดบกพร่ องของรู ปร่ างได้ โดยการ
แต่งกายเพื่อปกปิ ดหรื อเพิ่มเติมส่วนบกพร่องของร่างกายเพื่อให้ มองดูดีได้ สดั ส่วน
การแก้ ไขจุดบกพร่องของรูปร่างในลักษณะต่างๆ
1. ผู้ที่มีรูปร่างผอมและเตี ้ย
เมื่ออายุเกิน 20 ปี แล้ ว เราไม่สามารถพัฒนาความสูงของร่างกายได้ นอกจากจะแก้ ไข
ด้ วยการแต่งกายให้ แลดูสงู ขึ ้น เช่น สวมใส่เสื ้อผ้ าที่ใช้ เส้ นแนวตัง้ ใช้ ชดุ ติดต่อแนวใต้ อกสีเดียวกันทังชุ
้ ด
เสื ้อคอปกสูง ควรสวมเสื ้อผ้ าสีเดียวกันทังส่
้ วนบนและส่วนล่ างก็ได้ ถ้ าสวมชุดคนละท่อนควรใช้ เสื ้อสี
อ่อนกระโปรงสีเข้ ม กระโปรงแบบปล่อยทิ ้งแนบลาตัว ชายกระโปรงสันเล็
้ กน้ อย ควรใช้ ผ้าสีพื ้น หรื อมี
ลวดลายเล็ก ๆ เข็มขัดใช้ แบบเรี ยบที่สดุ ควรหลีกเลี่ยงเสื ้อผ้ าที่ลายใหญ่จีบโต เสื ้อผ้ าหนา ๆ ไม่เหมาะ
กับรูปร่างนี ้
2. ผู้ที่รูปร่างธรรมดาค่อนข้ างสูง
ผู้ที่มีรูปร่ างแบบนีถ้ ือว่าเป็ นผู้โชคดีมาก เพราะเป็ นรู ปร่ างที่ทุกคนต้ องการ สามารถ
แต่งกายได้ หลายแบบเลือกตามรสนิยม กาลเทศะของงงานหรื อสถานที่จะไป ควรเลือกแบบเสื ้อผ้ าที่
เป็ นมาตรฐานและประณีต จะช่วยให้ ดสู ง่างามชวนมอง
3. ผู้ที่มีรูปร่างผอมสูง
ผู้ที่มี่รูปร่างผอมสูงมาก ควรแต่งกายให้ ดกู ะทัดรัดลง เช่น ใส่ชดุ คนละท่อนใช้ สีตา่ งกัน
สวมใส่เสือ้ ผ้ าหลายชิน้ หรื อเสื ้อตัวหลวม แขนเสือ้ สามสวนหรื อแขนยาว แขนกว้ าง ให้ ใส่เสื ้อผ้ าที่มี
น ้าหนักเบา ควรใส่เสื ้อที่มีปกสูง หรื อปกเสื ้อกว้ าง ถ้ ามีเสื ้อตัวนอกควรยาวหลุมสะโพกเน้ นสวนเอวให้
เด่นสีสดหรื อเข็มขัดผ้ าคาดที่เอว ชายกระโปรงต่ากว่าเข่าเล็กน้ อย กระโปรงอัดพลีท กางเกงทรงหลวม
ๆ หลีกเลี่ยงชายครุย เลือกใช้ ผ้าลายขวาง ลายดอกใหญ่
4. ผู้ที่มีรูปร่างธรรมดาหรื อสันทัด
ผู้ที่มีรูปร่างแบบนี ้ถือว่าเป็ นขนาดปกติของหญิงไทยโดยทัว่ ไป การแต่งกายจึ งควรเน้ น
ให้ เหมาะสมกับวัย สีผิว โอกาสในการสวมใส่ สถานที่ และเวลา ควรเลือกแบบเสื ้อผ้ าที่ช่วยเสริ มให้ ดสู งู
โปร่งขึ ้น เช่น เสื ้อผ้ าที่มีแนวเส้ นตามยาวตลอดทังตั
้ ว หรื อคนละท่อนก็ได้
5. ผู้ที่มีรูปร่างอ้ วนเตี ้ย
ผู้ที่มีนา้ หลักมากเกินไป ควรใช้ เสือ้ ผ้ าที่มี รูปทรงเรี ยบง่าย มีส่วนประกอบปลีกย่อย
น้ อยที่สุด กางเกงทรงตรง กระโปรงปลายบานเล็กน้ อย ผ้ าเรี ยบ สีทึบ หรื อผ้ าพื ้น ใส่ชุดลายตามยาว
หรื อชุดติดกันใช้ ผ้าสีพื ้น เสื ้อคอปกสูงดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงเสื ้อผ้ าถัก ผ้ าบางมาก และรัดรูป เสื ้อคับไม่
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ช่วยให้ ดอู ้ วนน้ อยลงแต่กลับทาให้ เห็นเป็ นรูปร่าง แลเห็นเนื ้อเป็ นมัด ๆ ไม่น่าดู เสื ้อผ้ าที่มีลวดลายหรื อ
ลายดอกซับซ้ อน มีแถบกว้ าง เสื ้อแขนยาวข้ อมือใส่ยางยืด การใช้ เข็มขัดรัดแน่นก็ไม่ช่วยให้ ดเู อวเล็กลง
ผู้ที่เอวโตจะแก้ ไขได้ ด้วยการสวมเสื ้อที่มีแนวตะเข็บยาวตลอด
6. ผู้ที่มีรูปร่างอ้ วนสูง
ผู้ที่มีรูปร่ างสูง และน ้าหลักเกิน ควรใช้ เสือ้ ผ้ าที่มีรูปทรงง่าย ๆ ชุดสีเดียวกัน หรื อชุด
ติดกัน สีเข้ ม ใช้ เข็มขัดสีเดียวกับผ้ า ถ้ าเป็ นเสื ้อคนละท่อนให้ สวมใส่พอดีตวั
7. ผู้ที่มีรูปร่างผอมบาง
ผู้ที่มีรูปร่างผอมบางควรสวมเสื ้อผ้ าคนละท่อน ลายใหญ่ ๆ เสื ้อผ้ าพอดีตวั เสื ้อผ้ าที่มี
ปกหรื อคอกลมแต่คอไม่ลึก กางเกง กระโปรงยาวบานเล็กน้ อย กระโปรงจีบรอบ ควรหลีกเลี ย้ งเสื ้อโชว์
ลาคอและเสื ้อคอกว้ าง เสื ้อที่มีปกใหญ่ หลวมโพรกหรื อฟิ ตจนเกินไป กางเกงขาสัน้ กระโปรงสันรั
้ ดรูป
หลักการออกแบบให้ เหมาะสมกับรู ปร่ าง ดังนี ้
1. รูปร่างปกติ (Average Shape) : รูปร่างปกติเป็ นรูปร่างซึง่ มีสดั ส่วนที่ดี และมีความสมดุล
ในโครงสร้ างอย่างลงตัวที่สดุ ไหล่ (Shoulder) และสะโพก (Hip) มีสดั ส่วนเหมาะสม รวมทังมี
้ เส้ นเอวที่
ชัดเจน สามารถโชว์รูปร่างได้ ทงตั
ั ้ ว ผู้ที่มีรูปร่างประเภทนี ้จึงสามารถใส่เสื ้อผ้ าได้ ทกุ รูปแบบ
2. รูปร่างเป็ นรูปทรงลิ่ม (Wedge Shape) : รูปร่างที่เป็ นรูปทรงลิ่มเป็ นรูปร่างที่มีช่วงไหล่กว้ าง
หน้ าอกใหญ่ ต้ นแขนใหญ่ สะโพกแคบกว่าคนที่มีรูปร่ างปกติ แผ่นหลังกว้ าง และมีช่วงขายาวเรี ยบ
ผู้ออกแบบเครื่ องแต่งกายควรเลือกแบบเสื ้อผ้ าที่สามารถอาพรางลาตัวช่วงบนซึ่งแลดูหนา ให้ แลดูบาง
ลง ขณะเดียวกันก็ควรเน้ นแบบเสื ้อผ้ าให้ สะโพกแลดูเด่นขึ ้น การออกแบบเครื่ องแต่งกายให้ ผ้ ทู ี่มีรูปร่าง
ลักษณะนี ้มีข้อควรคานึกดังนี ้
2.1 เสื ้อ ควรเป็ นแบบเรี ยบง่าย อาจเป็ นทรงตรง หรื อเสื ้อเชิ ้ตที่คอดตรงเอว แขนเสื ้อ
ควรเป็ นแบบแรกแลน คือ เป็ นแขนเสื ้อที่มีลกั ษณะไม่มีแนวต่อระหว่างไหล่ติดกับแขน ช่วยนาสายตาลงต่า
2.2 กระโปรง ควรเป็ นกระโปรงทรงยาวแบบเรี ยบ หรื อเป็ นแบบจับจีบก็ได้ แต่ควรใช้
ผ้ าเนื ้อบางเบา
2.3 ชุดติดกัน ควรเป็ นแบบหย่อนตรงช่วงแนวเอว
3. รู ปร่ างเป็ นรู ปทรงนาฬิกาทราย (Hourglass Shape) : รูปร่างเป็ นรูปทรงนาฬิกาทรายเป็ น
รูปร่างที่มีชว่ งไหลกว้ าง มีอกและสะโพกใหญ่และดูเป็ นโค้ ง เส้ นเอวเล็กชัดเจน ถ้ าเจ้ าของรูปร่างแบบนี ้
มีความสูงเพรี ยวหรื ออย่างน้ อยมีความสูงในระดับปานกลาง จะสามารถสวมเสื ้อผ้ าได้ เกือบทุกแบบ แต่
ถ้ าเป็ นคนเจ้ าเนื ้อ ผู้ออกแบบเครื่ องแต่งกายต้ องออกแบบให้ อาพรางสัดส่วน การออกแบบเครื่ องแต่ง
กายให้ ผ้ ทู ี่มีรูปร่างลักษณะนี ้มีข้อควรคานึง ดังนี ้
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3.1 เสื ้อควรเป็ นแบบเสื ้อเชิ ้ตสวมกับกระโปรงยาว หรื อชุดกระโปรงติดกันแบบเรี ยบ
อาจจับจีบหรื อป้ายก็ได้
3.2 เสื ้อเชิ ้ตควรตัดด้ วยผ้ าเนื ้อบางเบา ชายเสื ้ออาจบานออกในลักษณะย้ วย
3.3 กางเกงควรเป็ นแบบขาตรง อาจอัดพลีท หรื อจับจีบด้ วยผ้ าเนื ้อนิ่มพลิ ้ว
3.4 ควรใช้ ผ้าใยสังเคราะห์ออ่ นนุม่ เนื ้อบางเบา
4. รูปร่างเป็ นรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Shape) : รูปร่างเป็ นรูปทรงสามเหลี่ยมเป็ นรูปร่าง
ที่มีช่วงไหล่แคบกว่าสะโพก หรื อต้ นขา ทรวงอกเล็กกว่าสะโพก ช่วงต่าจากเอวลงไปจะแลดูกว้ างและ
ใหญ่มาก ควรสวมเสื ้อชันนอก
้
เพื่ออาพรางสะโพกหรื อสวมเสื ้อมีขนาดใหญ่คลุมสะโพก ผู้ออกแบบ
เครื่ อ งแต่ง กายควรเน้ น ตัว เสื อ้ ส่ว นบนให้ แ ลดูเ ด่น เพื่ อ ดึง ดูด สายตาไปสู่ช่ว งบนของรู ป ร่ า ง การ
ออกแบบเครื่ องแต่งกายให้ ผ้ ทู ี่มีรูปร่างลักษณะนี ้มีข้อควรคานึง ดังนี ้
4.1 ควรเป็ นแบบที่เน้ นการตกแต่งตัวเสื ้อช่วงบน อาจจับจีบหรื ออินทรธนู จี บพลีท
หรื อกระเป๋ าปะเพื่อช่วยเสริมช่วงบนให้ ดเู ด่นสะดุดตา
4.2 คอเสื ้อหรื อปกเสื ้อควรมีขนาดกว้ าง
4.3 เสื ้อชันนอก
้
ควรหนุนไหล่ให้ กว้ างรับกับความกว้ างของสะโพก
4.4 การแต่งกายสาหรับผู้ที่มีรูปร่างลักษณะนี ้อาจเป็ น 2 ชิ ้นคือ เสื ้อและกระโปรงแยก
จากกัน โดยเก็บชายเสื ้อไว้ ในกระโปรงหรื อปล่อยชายเสื ้อเพื่อไว้ อาพรางก็ได้ แต่ควรให้ ความกว้ างของ
เส้ นคอเสื ้อรับกับความกว้ างของเส้ นสะโพกอย่างลงตัว
5. รูปร่างเป็ นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า (Rectangle Shape) : รูปร่ างเป็ นรูปทรงสี่เหลี่ยม ผืนผ้ า
เป็ นรู ปร่างที่มีช่วงไหล่และสะโพกสมดุลกัน มีเส้ นเอวที่ไม่ชดั เจน รู ปร่างไม่มีส่วนโค้ งส่วนเว้ า แลดูเป็ น
ทรงตรงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ า แทบไม่มีความแตกต่างของเอวและสะโพกให้ เป็ นที่สงั เกต การออกแบบ
เครื่ องแต่งกายให้ ผ้ ทู ี่มีรูปร่างลักษณะนี ้มีข้อควรคานึง ดังนี ้
5.1 ควรหลีกเลี่ยงเสื ้อตัวนอกที่รัดรูปและสัน้
5.2 กระโปรงควรเป็ นประเภท กระโปรงบานแบบต่อสะโพก หรื อกระโปรงพลีทกระ
โปรง หรื อกางเกงควรมีขอบเอวต่าจากเอวจริง
5.3 แบบที่เหมาะสมกับผู้ที่มีรูปร่ างแบบนี ้ คือ เสื ้อผ้ าประเภทที่ช่วยให้ รูปร่ างแลดูสง่ า
งาม
6. รูปร่ างผอม (Thin Shape): รู ปร่างผอมเป็ นรูปร่างที่มีไหล่ เอว และสะโพกแคบ แลดูบอบ
บางมากและเป็ นเส้ นตรง จึงเป็ นรูปร่างที่ต้องการสร้ างภาพลักษณะให้ แลดูสมบรูณ์และมีส่วนโค้ งส่วน
เว้ ากว่าความเป็ นจริง การออกแบบเครื่ องแต่งกายให้ ผ้ ทู ี่มีรูปร่างลักษณะนี ้มีข้อควรคานึง ดังนี ้
6.1 ควรออกแบบให้ ชว่ งบนแลดูมีเนื ้อ

17
6.2 เสื ้อควรเป็ นประเภทมีแขน มีกระเป๋ าปะตรงแนวอก เพื่อช่วยเสริมอกกระโปรงและ
กางเกงควรมีการจับจีบ อัดพลีท มีประเป๋ า เพื่อช่วยเสริมแนวสะโพก
6.3 ผ้ า ใยสัง เคราะห์ ป ระเภทสัก หราด ก ามะหยี่ ผ้ า ฝ้ าย หรื อ ผ้ า ถัก ไหมพรมจะ
เหมาะสมกับเจ้ าของรูปร่างผอม
7. รูปร่างเป็ นรูปทรงไข่ (Oval Shape): รูปร่างเป็ นทรงไข่เป็ นรูปร่างที่สมบรูณ์ไปทุกส่วน ทังอก
้
เอว สะโพก มีช่วงเอวสันแลดู
้
เป็ นรู ปทรงกลม ควรพรางตาโดยสร้ างแบบเสื ้อผ้ าให้ ผ้ สู วมใส่แลดูโปร่ ง
บอบบางลงกว่าความเป็ นจริ ง เสื ้อผ้ าที่เหมาะสมควรเป็ นทรงตรงเพื่ออาพรางเอว การออกแบบเครื่ อง
แต่งกายให้ ผ้ ทู ี่มีรูปร่างลักษณะนี ้มีข้อควรคานึง
7.1 ควรออกแบบเสื ้อผ้ าโดยใช้ แนวตังช่
้ วยทาให้ รูปร่างดูสงู ขึ ้น
7.2 เสื ้อผ้ าควรเป็ นแบบเรี ยบๆ กระโปรงเอวต่าๆ ผ้ าที่ใช้ ตดั ควรเป็ นผ้ าที่ไม่มีความมันวาว
การออกแบบให้ เหมาะสมกับโอกาส
นักออกแบบเสื ้อผ้ ามืออาชีพจะต้ องคานึงการออกแบบให้ เหมาะสมกับโอกาส การออกแบบ
การแต่งกาย แบ่งเป็ น 2 โอกาส คือ
1. โอกาสปกติ
2. โอกาสพิเศษ
การแต่งกายในโอกาสปกติ เป็ นการแต่งกายแบบธรรมดา แต่งกายเป็ นประจาทุกวันหรื อบ่อยๆ
ครัง้ และควรแต่งให้ เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทา เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายโอกาสปกติ เช่น ชุดชันใน
้ ชุดนอน
ชุดลาลอง ชุดทางาน ชุดกีฬา เป็ นต้ น
การแต่ง กายในโอกาสพิเ ศษ เป็ นการแต่ง กายยิ่ง กว่าปกติ เป็ นการแต่ง กายเฉพาะกิ จ หรื อ
เฉพาะงาน ไม่ได้ แต่งกายกันบ่อยๆ อาจจะเป็ นชุดที่หรู หรา หรื อเป็ นทางการ เช่น ชุดใส่ไปงานศพ ชุด
ไปงานกลางคืน (ชุดราตรี ) ชุดไทยพระราชนิยม ชุดเครื่ องแบบ เป็ นต้ น
โอกาสปกติ การเลื อ กผ้ า ให้ เ หมาะสมกับ แบบในโอกาสปกติซึ่ง จะรวมถึ ง ชุดท างานชุด
เดินทางและชุดลาลองในการเลือกผ้ าเพื่อจะให้ เหมาะสมกับชุดต่างๆ นันผู
้ ้ เลือกจะต้ องมีความรู้ในเรื่ อง
ผ้ า หรื อเส้ นใยพอเป็ นสังเขปเพื่อใช้ ในการพิจารณาในแต่ละชุดดังต่อไปนี ้
ชุดทางาน ผ้ าทีควรเลือกใช้ จะต้ องสวมใส่สบายแข็งแรงทนทาน ทนต่อการซักรี ด สีไม่
ตก ไม่ซีดจางเร็วและมีความคงรูปที่ดีเพราะว่าชุดทางานเป็ นชุดที่ใช้ เวลาสวมใส่มากกว่าชุดอื่นๆ แบบ
ของเสื อ้ ผ้ า ควรจะเป็ นแบบเรี ย บๆ สี และลวดลายผ้ าต้ อ งไม่ส ะดุด ตา ไม่ห รู ห ราหรื อ รกรุ ง รั ง มาก
จนเกินไปจะทาให้ ไม่สะดวกในการทางานและสวมในการทางานและสวมใส่เสื ้อผ้ าชุดนันได้
้ ไม่นาน
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ชุดเดิ นทาง ผ้ าที่ควรเลือกใช้ ควรจะเพิ่มความทะมัดทะแมง และความคล่องแคล่วของ
ผู้สวมใส่ในขณะเดินทาง โดยสวมเสื ้อตัวนอกกับกางเกงที่เข้ าชุดกัน หรื อสีเดียวกัน ปั จจัยสาคัญในการ
เลือกผ้ าสาหรับตัดชุดเดินทาง คือผ้ าที่เลือกจะต้ องไม่ยบั ง่ายและไม่เปื อ้ นง่ายในกรณีที่เป็ นผ้ าเนื ้อหนา
ผ้ าประเภทนี ้ เหมาะสาหรับการพับใส่กระเป๋ าสวมใส่ได้ หลายครัง้ ถ้ าเป็ นผ้ าเนื ้อบางก็ได้ จะต้ องซักง่าย
แห้ งเร็วไม่ต้องรี ด
ชุดลาลอง ผ้ าทีเลือกใช้ จะไม่พิถีถนั มากนัก ต้ องการความสบายแต่ให้ ดดู ี อาจจะเป็ น
ผ้ าสีหรื อผ้ าลายเนื ้อผ้ าบางเบาที่ไม่ต้องการความทนทานมากนัก หรื อผ้ าประเภทเนื ้อหยาบ ง่ายต่อการ
ถูกสะกิด ถ้ าการสวมใส่ไม่ระมัดระวัง เนือ้ ผ้ าควรทาจากเส้ นใยธรรมชาติ สีสดใส ลวดลายไม่เด่น ชัด
มากนัก เหมาะสาหรับชุดลาลองที่สวมใส่ชว่ งเวลาสันๆ
้
โอกาสพิเศษ การเลือกผ้ าให้ เหมาะสมกับแบบในโอกาสพิเศษ ผ้ าที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็ นผ้ าเนื ้อ
ดีราคาคอนข้ างสูง มีความหรูหรา ลวดลายของผ้ าสวยงาม สะดุดตาหรื อผ้ าทีมีลวดลายในการทอพิเศษ
อยูใ่ นตัวของผ้ าชิ ้นนันๆ
้ โดยทัว่ ไปนักออกแบบเสื ้อผ้ าจะต้ องเลือกผ้ าที่หรูหราให้ เหมาะกับโอกาสพิเศษ
ที่หรูหราเช่นกัน
ชุดไปงานศพ สาหรับสตรี เมื่อไปในงานโศกเศร้ า ผู้หญิ งควรแต่งชุดดาไม่ควรสวม
แบบเสื ้อที่โลดโผนเกินไป เช่น ผ้ าปั กดอกเบา ๆ ผ้ าต่วนมันระยับ ผ้ าลูกไม้ บาง ผ้ ามันวาว หรื อแพรเนื ้อ
บางมองดูไม่สภุ าพ ควรเลือกแบบเรี ยบมีแขน และถ้ าจะประดับอาภรณ์ ควรเป็ นสีขาวหรื อดาเพียงชิ ้น
เดียว ถ้ าสวมสร้ อยไข่มุก ก็ใช้ เพียงสายเดียว เสื ้อผ้ าค่อนข้ างเรี ยบร้ อย ไม่ตามสมัยนิยมมากนัก แบบ
เสือ้ ควรเป็ นแบบเรี ยบ ๆ คอเสือ้ ไม่กว้ างมากนัก แขนไม่สนั ้ จนเกินไปกระโปรงควรเป็ นกระโปรงยาว
หรื อกระโปรงสันพอดี
้
เข่า
การแต่งกายชุดงานกลางคื น การแต่งกายไปงานกลางคืน ควรใช้ ผ้าสีสดใส เนื ้อผ้ า
ลักษณะนิ่มเบาสบาย ช่วยให้ อาการเคลื่อนไหวดูสวยงามมีชีวิตชีวา ผ้ าและเครื่ องประดับแวววาวได้
ตามความเหมาะสม แบบต้ องหรู หราเหมาะสมกับงานและฐานะที่ไปในงานนัน้ การเลือกแบบต้ อง
คานึงความเหมาะสมกับบุคลิกหน้ าตม รูปร่าง วัย เสื ้อผ้ าจะช่วยเสริมบุคลิกให้ ดีขึ ้น
ชุดราตรี สนั้ เป็ นงานค็อกเทลที่ไม่ใหญ่มาก งานที่ไม่สาคัญมากหรื อไม่ได้ พบปะผู้ใหญ่
เหมาะสมสาหรับเด็กสาว รูปร่างบอบบาง ควรใช้ สีอ่อน ๆ เช่น ชมพู โอลด์โรส ฟ้าอ่อน มีการปั ก ตกแต่ง
บางเล็กน้ อย
ชุดราตรี ยาว เหมาะสาหรับงานที่ใหญ่ และสาคัญมาก ต้ องพบปะผู้ใหญ่คนสาคัญใน
สังคม การเลือกชุดราตรี ต้องคานึงถึงบุคลิกตนด้ วย สีชุดราตรี ทาได้ ทุกสี ขึ ้นอยู่กับผู้สวมใส่และแบบชุด
ผ้ าที่ใช้ อาจจะเป็ นผ้ าไหม ผ้ าเครป ผ้ าแพร มี การตกแต่งปั กหรู หรา มี เครื่ องประดับเข้ าชุดกัน รวมทัง้
กระเป๋ าและรองเท้ า
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การแต่งกายแบบชุดไทยพระราชนิ ยม (สตรี ) ชุดแต่งกายแบบไทยของผู้หญิงไทย มี
วิวฒ
ั นาการอย่างมาก ทังในด้
้ านความสวยงามของการออกแบบ ความประณีตในการตัดเย็บ และการ
เลือกใช้ ผ้า ซึ่งเป็ นผ้ าทอพืน้ เมือง ซึ่งนามาตัดเย็บเครื่ องแต่ งกายแบบไทยของผู้หญิ ง ซึ่งแต่ละชุดมี
รูปแบบและกาหนดการแต่งกายในโอกาสต่างๆ กัน การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมมีทงหมด
ั้
8 ชุด
1. ชุดไทยเรื อนต้ น
2. ชุดไทยจิตรลดา
3. ชุดไทยอัมริ นทร์
4. ชุดไทยบรมพิมาน
5. ชุดไทยจักรี
6. ชุดไทยดุสิต
7. ชุดไทยจักรพรรดิ
8. ชุดไทยศิวาลัย
หลักการเลือกผ้ าเพื่อใช้ ในการออกแบบเครื่องแต่ งกาย
ในการออกแบบเครื่ องแต่งกาย นักออกแบบต้ องศึกษาหลักการเลือกผ้ า เพื่ อให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจ และสามารถนาไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในการออกแบบได้ ซึ่งมีหลักที่สาคัญในการพิจารณา
เลือกผ้ านันมี
้ อยู่ 3 ประการ ดังนี ้
3.1 พิจารณาตามความเหมาะสมของโอกาสที่จะนาไปใช้
3.2 พิจารณาลายผ้ า
3.3 พิจารณาลักษณ์พื ้นผิวของผ้ า
3.1 พิจารณาตามความเหมาะสมของโอกาสที่จะนาไปใช้
ในการเลือกผ้ าเพื่อใช้ ในการออกแบบเครื่ องแต่งกาย นักออกแบบควรพิจารณา
ตามความเหมาะสมของโอกาสที่จะนาไปใช้ เช่น ในการออกแบบเสื ้อสาหรับฤดูหนาวประเภทเสื ้อโค้ ท
หรื อเสื ้อกันหนาว นักออกแบบควรเลือกผ้ าที่มีเนื ้อหนา ทอแน่น ๆ ไม่มีช่องให้ อากาศผ่านทะลุได้ ง่าย
เช่น ผ้ าขนสัตว์ เพราะจะช่วยป้องกันอากาศหนาวจากภายนอกได้ เป็ นอย่างดี ยังสามารถเก็บความ
อบอุน่ ให้ กบั ร่างกายได้ ดีอยูเ่ สมอ ในการออกแบบเสื ้อผ้ าสาหรับฤดูร้อน นักออกแบบก็ควรเลือกผ้ าที่ทอ
จากเส้ นใยธรรมชาติ ประเภทเส้ นใยจากพืช เช่น ผ้ าฝ้ายหรื อผ้ าลินิน เพราะจะช่วยซับเหงื่อและให้ ความ
เย็นสบายแก่ร่างกายได้ มากกว่า ส่วนเสื อ้ ผ้ าที่ต้องใช้ อยู่เป็ นประจา เช่น ชุดที่ ใส่ไปทางาน หรื อชุด
ข้ าราชการ ไม่ควรใช้ ผ้าประเภทเนื ้อหยาบ ทอห่างๆ ผิวสัมผัสเป็ นปุ่ มปม ซึ่งง่ายต่อการถูกสะกิด หากผู้
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สวมใส่ไม่ระมัดระวัง อาจทาให้ ปมปมเหล่
ุ่
านันหลุ
้ ดลุ่ยออกมาได้ เป็ นผลให้ เนื ้อผ้ าเสียหาย ผ้ าที่มีเนื ้อ
หยาบทอห่างๆ จึงเหมาะกับเสื ้อผ้ าประเภทลาลองซึง่ ใช้ อย่างฉาบฉวยมากกว่า สาหรับเสื ้อผ้ าที่ใช้ ใส่ไป
งานราตรี นนั ้ ควรใช้ ผ้าที่ทาจากใยสังเคราะห์ ที่มีความมันเงา เบาบาง ได้ แก่ ผ้ าแพร ผ้ าต่วน และผ้ า
ทาฟต้ า หรื อผ้ าที่ทาจากเส้ นใยธรรมชาติ เช่น ผ้ าไหม ก็นิยมใช้ ตดั ชุดราตรี เช่นเดียวกัน
3.2 พิจารณาลายผ้ า
หลัก การพิ จ ารณาเลื อ กลายผ้ า เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการออกแบบเครื่ อ งกาย ให้
เหมาะสมกับแฟชัน่ สูงนัน้ เป็ นทฤษฎีที่ค่อยข้ างลึกซึ ้งและเป็ นปั ญหามากสาหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่
จะทาความเข้ าใจ อย่างไรก็ดีหากนักออกแบบรุ่นใหม่มีความพยายามฝึ กฝนและเรี ยนรู้เกี่ยวกับเรื่ องผ้ า
อย่างแท้ จริ ง ก็สามารถเลือกใช้ ผ้าได้ อย่างรวดเร็ ว ถูกต้ อง และเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่
ได้ ลักษณะของลายผ้ าแบ่งได้ เป็ น 5 ประเภทดังนี ้
3.2.1 ผ้ าพื ้น (Plain Fabric) เป็ นผ้ าที่ไม่มีลวดลายใดๆ มีสีให้ เลือกมากมาย
มีลกั ษณะพื ้นผิวที่แตกต่างกัน ได้ แก่ ผิวลื่นเป็ นมัน ผิวหยาบกร้ าน ผิวนุ่มน่าสวมใส่ ผิวบางเบา และผิว
หนาหนักการเลือกใช้ ผ้าพื ้นมักจะดึงดูดความสนใจน้ อยกว่าผ้ าที่มีลวดลาย ผ้ าพื ้นจึงจาเป็ นต้ องใช้ ฝีมือ
ในการตัดเย็บค่อนข้ างสูงและต้ องพิถีพิถันเป็ นพิเศษ ถ้ าตัดเย็บไม่ดีจะทาให้ เครื่ องแต่งกายนัน้ หมด
คุณค่า หากตัดเย็บประณีตย่อมแลดูสวยงาม โดยไม่ต้องใช้ วสั ดุใดมาตกแต่งบนตัวเสื ้อ
3.2.2 ผ้ าลายเรขาคณิต (Geometric Patterns) ผ้ าซึ่งมีลายที่เกิดจากการ
ใช้ เส้ นประกอบขึน้ เป็ นรู ปทรงเรขาคณิต เช่น รู ปเหลี่ยม วงกลม วงรี เส้ นโค้ ง และเส้ นตัดกัน เป็ นต้ น
ลายเริ่ มแรกของผ้ าลายเรขาคณิตประกอบด้ วย ผ้ าลายทางแนวตัง้ ผ้ าลายทางแนวขวาง และผ้ าตา
ผ้ าลายเรขาคณิตมี 2 ประเภท
3.2.2.1 ประเภทลายในโครงสร้ างของผ้ า ผ้ าประเภทนี ้ลายเกิดจาก
การทอหรื อถักให้ กลายเป็ นลายเรขาคณิตในโครงสร้ างของผ้ า ซึ่ง การเกิ ดลายชนิดนี จ้ ะต้ องทาขึน้
พร้ อมๆ กับการทอผ้ าผืนนันๆ
้ โดยมากมักจะเป็ นผ้ าเนื ้อหนา ซึ่งเกิดจากการทอ หรื อการถัก เหมาะที่จะ
นาไปตัดเสื ้อผ้ าสาหรับฤดูหนาวโดยนิยมตัดเป็ นชุดสูทของผู้ชาย เนื่องจากลายผ้ าชนิดนี ้มีจดุ เด่นในตัว
ของมันเอง นักออกแบบจึงต้ องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ ้นในการออกแบบ โดยต้ องคิดวางแผนให้ ดี
ก่อนที่จะลงมือตัดเย็บจริง
3.2.2.2 ประเภทพิมพ์ลายลงบนเนือ้ ผ้ า ผ้ าประเภทนี ้เกิดจากการที่
นักออกแบบทาการออกแบบลายแล้ วพิมพ์ลงไปบนเนื ้อผ้ า ภายหลังจากที่ผ้าได้ รับการทอหรื อถักสาเร็ จ
แล้ ว ผ้ าประเภทนีเ้ รี ยกว่า ลายนอกโครงสร้ าง เมื่อใช้ นานไปอาจเสื่อมลงหรื อสีจืดจางลงกลายเป็ น
ผ้ าพื ้นธรรมดาลายไม่ทนทานเหมือนผ้ าที่ลายในโครงสร้ าง
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ข้อควรรู้ในการใช้ผา้ ลายทางในการออกแบบเครื ่องแต่งกาย
1. การออกแบบเครื่ องแต่งกาย ซึ่งมีความสมดุลแบบสมมาตร ที่มีความสมดุล
แบบสองด้ า นเหมื อ นกัน ผู้อ อกแบบควรเลื อ กใช้ ผ้ า ลายทางที่ ส ม่ า เสมอกัน แต่ใ นกรณี ที่ มี ค วาม
จาเป็ นต้ องใช้ ผ้าลายทางที่ไม่สม่าเสมอกัน ในการออกแบบเครื่ องแต่งกายที่มีความสมดุลแบบสมมาตร
ผู้ออกแบบควรวางแบบ ชิ ้นหน้ าสองชิ ้นให้ กลับหัวกลับหางกันบนผืนผ้ า และในการวางแบบชิ ้นหลังก็
ต้ องทาเช่นเดียวกับชิ ้นหน้ า
2. การใช้ ผ้าลายทางที่สม่าเสมอกัน เวลาวางแบบลงบนผ้ าควรให้ ช่องไฟ ของ
ลายทางอยูท่ ี่เส้ นกลางหน้ า และกลางหลัง
3. ผ้ าลายทางแนวนอนราบ นิยมวางแบบไปในทิศทางเดียวกันทุกชิ ้น
4. ผ้ าลายทางสีออ่ น-แก่ ให้ วางลายทางสีออ่ นไว้ ที่เส้ นกลางหน้ าและกลางหลัง
5. ผ้ าลายทางเล็กๆ เหมาะสมกับเสื ้อประเภทคลาสสิค หรื อกระโปรง แบบแยก
ชิ ้นส่วนของผู้หญิง
6. ผ้ าลายทางมีหลายสีหลายขนาดในผืนเดียวกัน เหมาะสาหรับเสื ้อแบบลาลอง
ใส่ในฤดูร้อน
ข้อควรรู้ในการใช้ผา้ ตาในการออกแบบเครื ่องแต่งกาย
1. ผ้ าตาเล็ก ๆ เวลานาไปใช้ ในการออกแบบ มักไม่ต้องคานึงถึงรอยต่อตะเข็บ
เหมือนผ้ าตาใหญ่ ๆ
2. ผ้ าตาเล็ก ๆ เหมาะสาหรับที่จะนาไปใช้ ออกแบบเสือ้ กระโปรงชุดสาหรับ
ผู้หญิง
3. ผ้ าตาเล็ก ๆ เหมาะสาหรับเสื ้อแบบคลาสสิคของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และ
เหมาะกับกระโปรงจีบรอบเอว
4. ผ้ าตาเนื ้อบางที่มีสีตดั กัน ไม่ควรใช้ ออกแบบเสื ้อปกเทเลอร์ ควรออกแบบเป็ น
กระโปรงชุดแทนจะเหมาะสมกว่า
5. ผ้ าตาใหญ่ ๆ แถบลายในแนวเส้ นด้ ายยืนมักถี่กว่าแถบลาย ในแนวเส้ นด้ าย
พุ่ง เพื่อให้ เกิดความสมดุลในความรู้สึกดังนัน้ ผ้ าตาใหญ่ๆ จึงมีตาที่ไม่เป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสแท้ ถ้ านามา
ตัดกระโปรงแบบผ้ าเฉลียงจะดูไม่สวยงาม
3.2.3 ผ้ าลายธรรมชาติ (Naturalistic Patterns) เป็ นผ้ าที่นกั ออกแบบได้ รับ
แรงบันดาลใจมาจาก สิ่งที่มีอยูใ่ นธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ คน สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น โดยผ้ าลายธรรมชาติ
ที่มีลวดลายซึ่งได้ แนวคิดมาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก ใบ ผล จะเรี ยกว่า “ลายดอกไม้ ” (Floral)
ส่วนผ้ าลายธรรมชาติที่มีลวดลายซึ่งได้ แนวคิดมาจากสัตว์ทกุ ประเภท จะเรี ยกว่า “ลายสัตว์” แม้ ว่าจะ
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มีการนาเอาลายดอกไม้ และลายสัตว์มาผสมผสานกันในการออกแบบลายผ้ าแบบของเสื ้อผ้ าสตรี ก็
ยังคงนิยมนาผ้ าลายดอกไม้ มาใช้ ในการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
ข้อควรรู้ ในการใช้ผา้ ลายธรรมชาติ ในการออกแบบเครื ่องแต่งกาย
1. ผ้ าลายธรรมชาติที่มีความคมเข้ มอยูใ่ นตัว ควรใช้ ในการออกแบบเสื ้อผ้ าเครื่ อง
แต่งกายแบบเรี ยบๆ ส่วนตกแต่งก็ใช้ ผ้าในตัวได้
2. ผ้ าลายธรรมชาติที่ไม่คมเข้ ม ควรนาไปใช้ ในการออกแบบโดยใช้ ผ้าพื ้นมาช่วย
ในการตกแต่ง เพื่อให้ เสื ้อผ้ าแลดูไม่เรี ยบจนเกินไป
3. ผ้ าลายธรรมชาติที่เป็ นลายดอกไม้ ดอกโต หรื อลายใหญ่ มักจะมีช่องห่างของ
ลายยาวอาจทาให้ สิ ้นเปลืองมากขึ ้น เพราะต้ องใช้ จานวนผ้ ามากจึงควรใช้ ผ้าประเภทนี ้ ออกแบบเสื ้อผ้ า
ที่ต้องการให้ ดสู ง่างามเท่านัน้
3.2.4 ผ้ าลายรวม (Conventional Patterns) เกิดจากการรวมลายเรขาคณิต
กับลายธรรมชาติไว้ ในผืนเดียวกัน แลดูมีเสน่ห์แปลกตา ผ้ าฝ้ายที่พิมพ์ลายรวมเป็ นผ้ าที่น่าสนใจ เพราะ
ลายรวมนี ้สามารถลวงตาให้ ดมู ีคา่ มากขึ ้นได้ ทาให้ โอกาสที่จะใช้ มีมากขึ ้น ผ้ าลายรวมมีวิธีการทาได้ 2 วิธี
คือ
3.2.4.1 ได้ จากการทอ มนุษย์มีความคิดสร้ างสรรค์มาหยุดนิ่ง จึง
ผลิตผ้ าไหมยกดอกขึ ้น ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นลายธรรมชาติ “ลายดอกไม้ ” อยู่ในลายเลขาคณิต ซึ่งเป็ นรู ป
สามเหลี่ยมขนมเปี ยกปูน และต่อมาได้ กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้ เกิดผ้ าลายรวมแบบอื่น ๆ ขึ ้น
3.2.4.2 ได้ จากการพิมพ์ ในการพิมพ์นนจะใช้
ั้
บล็อก (Block) ไม้ แกะ
ด้ วยมือและพิมพ์ด้วยมือเป็ นลายผ้ าชนิดลายรวม ลายที่เกิดจากการพิมพ์เป็ นลายที่แปลกตาสนอง
ความต้ องการที่แตกต่างกันไปของมนุษย์ผ้าพิมพ์ด้วยบล็อกดูดีและแปลกตา กว่าผ้ าที่พิมพ์ด้วยลูกกลิ ้ง
เพราะรอยต่อระหว่างลายของบล็อกย่อมไม่ตรงกันทุกชิ ้น
3.2.5 ผ้ าลายจุด (Dots And Spots) ผ้ าลายจุดเป็ นลายผ้ าที่ให้ ความรู้สึก
แข็งกระด้ างมากที่สดุ ในจานวนบรรดาลายผ้ าทังหมดที
้
่กล่าวมาแล้ ว แต่ในขณะเดียวกันผ้ าลายจุดก็บง
บอกถึงความรู้ สึกร่ าเริ งเบิกบานละอ่อนเยาว์ได้ เช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้เนื ้อผ้ าก็มีส่วนต่อความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น
ด้ วยผ้ าลายจุดกลมที่เป็ นผ้ าป่ านจะให้ ความรู้สึกอ่อนหวานสง่างามอยู่ในตัว ผ้ าลายจุดที่มีขนาดใหญ่
จะให้ ความรู้สึกแข็งแรงกว่าผ้ าลายจุดที่มีขนาดเล็ก การที่นกั ออกแบบเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายนาผ้ าลาย
จุดมาใช้ ในการออกแบบนันจึ
้ งควรศึกษาถึงลักษณะพิเศษของผ้ าลายจุด และวิธีการนาผ้ าลายจุดมา
ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม ดังนี ้

23
ลักษณะพิเศษของผ้ าลายจุด
ผ้ าลายจุดกลม ๆ ถ้ าใช้ เนื ้อผ้ าที่แตกต่างกัน ทาให้ ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป
ด้ วย เช่น ผ้ าป่ าน ผ้ าชีฟอง จะให้ ความรู้ สึกอ่อนหวานสง่างามอยู่ในตัว เหมาะสาหรับนามาออกแบบ
เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย ประเภทกระโปรงชุดที่แลดูดี เช่น ชุดราตรี แต่ถ้าผ้ าป่ านนันมี
้ จดุ หลาย ๆ สี แม้ ว่า
จุดนัน้ ๆ จะเป็ นจุดสีออ่ นทังหมดก็
้
ตาม ก็ยงั ไม่เหมาะสาหรับที่จะนามาตัดชุดราตรี ควรนาไปตัดเป็ นชุด
กลางวันจะดีกว่า เพราะผ้ าที่ มี จุดหลาย ๆ สี มักนิยมใช้ กันทั่วไปในตลาดเสื อ้ ผ้ า มี ทุกระดับราคา
สาหรับผ้ าลายจุดเรขาคณิต ซึ่งลักษณะของจุดจะไม่กลมแต่จะเป็ นเหลี่ยมเป็ นมุมมักจะได้ รับความ
นิยมน้ อยกว่าผ้ าลายจุดกลม ๆ และส่วนใหญ่นาไปใช้ ในการออกแบบเสื ้อผ้ าประเภทชุดลาลอง การนา
ผ้ าลายจุดมาใช้ เป็ นจานวนมาก ๆ จะดูไม่สวย ควรใช้ ผ้าลูกไม้ มาใช้ ในการตกแต่งในตัวเสื ้อ หรื อให้ ดู
เรี ยบหรูโดยใช้ ผ้ากุ๊นมาใช้ ตกแต่งในตัวเสื ้อ เช่น ผ้ าพื ้นสีกรมท่าจุดสีขาวควรใช้ ผ้ากุ๊นสีขาว หรื อลูกไม้ สี
ขาวมาตกแต่ง ตรงปกหรื อแขนเสือ้ เป็ นต้ น โดยใช้ ผ้ากุ๊นหรื อผ้ าลูกไม้ ที่นามาตกแต่ง ผ้ าลายจุดนัน้
จะต้ องเป็ นสีเดียวกับสีของจุด
ผ้ า ลายจุด ที่ มี สี พื น้ เป็ นสี อ่อ นจุด เป็ นสี เ ข้ ม ขนาดของจุด มัก มี ข นาดใหญ่
ช่องไฟมักจะอยู่ห่าง ๆ กันแต่ถ้าสีพื ้นเป็ นสีเข้ มจุดเป็ นสีอ่อน ขนาดของจุดมักมีขนาดเล็ก ช่องไฟมักจะ
อยูใ่ กล้ ๆ กันแต่ถ้าสีพื ้นเป็ นสีเข้ มจุดเป็ นสีออ่ น ขนาดของจุดมักมีขนาดเล็ก ช่องไฟมักจะอยูใ่ กล้ ๆ กัน
วิธีการลดความแข็งกระด้ างของผ้ าลายจุด
1. ควรลดขนาดจุดลงโดยหลีกเลี่ยงลายจุดที่มีขนาดใหญ่ เพราะความ
แข็งแรงของจุดขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของจุด ถ้ าใช้ จดุ ที่มีขนาดใหญ่ เท่าใดก็ยิ่งรู้สึกแข้ งมากเท่านัน้ หากนามา
ตัดเย็บทังชุ
้ ดควรเลือกพื ้นเป็ นสีเข้ มจุดเป็ นสีอ่อน จุดจะมีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ ๆ กัน ผ้ าจุดสีตา่ งๆ บน
พื ้นขาวหรื อจุดขาวบนพื ้นสีอื่นๆ (ยกเว้ นสา) มักมีความแข็งแรงน้ อยลงอยูใ่ นตัวเอง
2. ควรลดความบริ สทุ ธิ์ของของจุดลง โดยอาจใช้ ผ้าลายจุดทาหน้ าที่เสมือน
เป็ นส่วนประกอบตกแต่งบนตัวเสื ้อก็ได้ เช่น ตัวเสื ้อเป็ นผ้ าพื ้นสีแดง ส่วนปกและขอบแขนเป็ นผ้ าลายจุด
พื ้นสีแดงก็จะแลดูแปลกตาและวิธีนี ้เป็ นที่นิยมใช้ กันมาก แต่ควรระมัดระวังให้ สีพื ้นของผ้ าจุดกับสีตวั
เสื ้อเป็ นสีเดียวกัน
3. ควรลดการตัดกันอย่างรุนแรงของสี ในกรณีนี ้ควรหลีกเลี่ยงผ้ าลายจุด ที่มี
สีตดั กันอย่างรุ นแรง เช่น จุดดาบนพื ้นขาว หรื อจุดขาวบนพื ้นดา เพราะจะแลดูแข็งกระด้ างมาก หาก
เลี่ยงไปใช้ จดุ ขาวบนพื ้นสีเทาก็จะแลดูนมุ่ นวลมากขึ ้น
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3.3 พิจารณาลักษณะพืน้ ผิวของผ้ า (Texture)
ลักษณะพื ้นผิวของผ้ า แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. แบ่ง ตามความนุ่ม และความกระด้ าง สามารถแบ่ง ตามการใช้ ง านได้ 3
ชนิด ได้ แก่
1.1 ชนิ ด ปานกลาง เช่น ผ้ า ไหม นิ ย มใช้ ส าหรั บ เครื่ อ งแต่ง กายที่
ต้ องการออกแบบให้ มีเส้ นกรอบนอกปกติ
1.2 ชนิดกระด้ างมาก เช่น ผ้ าทาฟต้ า
1.3 ชนิดอ่อนนุ่ม มาก เช่น ผ้ าเครป (Crepe) ซึ่งทัง้ สองชนิดหลัง นี ้
นิยมใช้ สาหรับเครื่ องแต่งกายที่ต้องการออกแบบให้ มีเส้ นกรอบนอกแบบพิเศษ เช่น เส้ นกรอบนอกพอง
มาก หรื อ บานมาก เป็ นต้ น
2. แบ่งตามความหนาและความบาง ผ้ าบางชนิดนอกจากจะมีความหนาบาง
ต่างกันแล้ ว ยังมีพื ้นผิวแตกต่างกันอีกด้ วย เช่น ผ้ าไหมเนื ้อบางบางชนิดอาจมี พื ้นผิวกระด้ างคล้ ายผ้ า
ออแกนซ่า แต่บางชนิดมีพื ้นผิวอ่อนนุ่มคล้ ายผ้ าชีฟอง ในขณะที่ผ้าไหมเนื ้อหนาหนัก บางชนิดอาจมี
พื ้นผิวกระด้ าง บางชนิดก็ อาจมีพื ้นผิวนุ่มคล้ ายกามะหยี่ เป็ นต้ น โดยทัว่ ไปแล้ วผ้ าไหมที่มีพื ้นผิวคล้ าย
ผ้ ากามะหยี่ หรื อผ้ าชีฟอง เหมาะกับกระโปรงชุดที่หรูหรา
หลักการพื น้ ฐานในการออกแบบเครื่ องแต่ง กายจะพบว่ามี ปัจจั ยส าคัญที่เป็ นรายละเอี ยด
มากมาย ซึ่งนักออกแบบเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายจะต้ องเรี ยนรู้ เริ่ มตังแต่
้ การรู้จกั นาวัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็ น
มาใช้ ให้ ประโยชน์สูงสุดในการออกแบบ การมีค วามรู้ พื ้นฐานและมีทกั ษะในการนาเส้ นและสีมาใช้ ใน
การออกแบบ การมีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย ให้ เหมาะสมกับรูปร่างที่ตน
ออกแบบ และสอดคล้ องกับความต้ องการ รวมทังบุ
้ คลิ กลักษณะของผู้สวมใส่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้จาเป็ น
จะต้ องใช้ เวลาในการศึกษาทาความเข้ าใจด้ วยความมุง่ มัน่ และมานะพยายามจึงจะประสบความสาเร็ จ
ในการเรี ยนรู้ และสามารถนาไปใช้ ในการออกแบบเครื่ องแต่งกายได้ อย่างแท้ จริง

2. การตัดเย็บเสือ้ ผ้ า
วินิทร สอนอินทร์ . (2542: 108) กล่าวว่า การตัดเย็บเสื ้อผ้ าในสมัยโบราณนันเป็
้ นงานที่หยาบ
และเป็ นการคาดคะเนเอาเท่านัน้ โดยหวังว่าเมื่อตัดเย็บเสร็ จเรี ยนร้ อยและจะสวมใส่เสื ้อผ้ านันได้
้ พอดี
กับรูปร่าง การสร้ างแบบตัดได้ เกิดขึ ้นครัง้ แรกในประเทศอียิป เป็ นการสร้ างแบบบนก้ อนหิน ต่อมาชาว
ฮีบรู ก็ ได้ นาแบบตัดไปใช้ ละท่องเที่ ยวไปตามทะเลทรายจนกระทั่งพ่อค้ าชางกรี กได้ รับช่วงไป แล ะ
นาเข้ าไปในประเทศแถบทวีปยุโรป แล้ วได้ มีช่างชานาญได้ นาไปดัดแปลงจากก้ อนหินมาเป็ นดินชนวน
แต่การใช้ ดนิ ชนวนนามาสร้ างแบบตัดนันก็
้ ยงั ไม่เป็ นที่พอใจ ต่อมาในศตวรรษที่ 13 ได้ มีช่างตัดเสื ้อชาว
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ฝรั่งเศสได้ ใช้ ใบไม้ บาง ๆ มาสร้ างแบบตัดและได้ เก็บเป็ นความลับโดยสมาคม ช่างเสื อ้ ชาวฝรั่งเศส
จนกระทัง่ ช่างตัดเสื ้อส่วนพระองค์ของพระเจ้ าจอห์นที่ 2 แห่งประเทศฝรั่งเศสได้ คิดสร้ างแบบเสื ้อด้ วย
กระดาษและการสร้ างแบบก็ พัฒ นาและทันสมัยขึน้ ตามล าดับ โดยได้ มี การเพิ่ม เติม รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับวิธีการสร้ างแบบตัดขึ ้นในสมัยนันด้
้ วย
การสร้ างแบบตัด (Pattern Making) หมายถึง การขีดเส้ นบนกระดาษซึ่งเป็ นการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ออกแบบทาให้ รูปแบบความคิดที่ขีดเส้ นบนแผ่นกระดาษนันออกมาเป็
้
นชิ ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
เมื่อนาเอาส่วนต่าง ๆ เหล่านี ้มาประกอบรวมกันเป็ นรูปร่ างของเสื ้อผ้ าที่สวยงามตามแบบตัดซึ่งได้ ขีด
เส้ นไว้ และนามาสวมใส่ได้ พอดีกบั รูปร่างของผู้สวมใส่นนั ้ ๆ
การสร้ างแบบตัดนับได้ ว่าเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่สาคัญของการเรี ยนตัดเย็บเสื ้อสตรี วิธีการสร้ าง
แบบตัดนันมี
้ มากมายหลายวิธีตา่ ง ๆ กันไป แต่ก็มีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือจะต้ องทาให้ ผ้าผืนเรี ยบนัน้ ๆ
สวมใส่พอดีกบั รูปร่างที่มีความโค้ งมนให้ แนบเนียนและพอดีกบั รูปร่างของสตรี แต่ละบุคคลให้ มากที่สดุ
การสร้ างแบบตัด แบ่งได้ ดงั นี ้
1. การสร้ างแบบตัดเสื ้อและการสร้ างแบบตัดแขนเสื ้อ
2. การสร้ างแบบตัดกระโปรง
3. การสร้ างแบบตัดกางเกง
แบบตัดเบื ้องต้ น คือ เสื ้อพอดีกบั รูปร่ าง คอกลม แขนยาว กระโปรงสองชิ ้นตรง ๆ และกางเกง
แบบเรี ยบ ๆ เรี ยกว่า แบบตัดเสื ้อ กระโปรงและกางเกงเบื ้องต้ น เพราะว่าแบบตัดที่ใช้ ตดั เสื ้อ แขนเสื ้อ
กระโปรงและกางเกงเบื ้องต้ นนัน้ นามาใช้ เป็ นแม่แบบสาหรับตัดเสื ้อผ้ าได้ ทกุ แบบทุกชนิดโดยไม่ต้องมี
การสร้ างแบบทุกๆครัง้ ที่มีการตัดเย็บ แบบตัดเบื ้องต้ นจะใช้ ขนาดตัวของเจ้ าของเสื ้อนามาสร้ างแบบ
เพียงครัง้ เดียวและเก็บไว้ ใช้ ได้ ถาวร ถ้ ารูปร่างนัน้ ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจะตัดเสื ้อผ้ าครัง้ ใดเพียง
นาแบบตัดเบื ้องต้ นนันมาลอกและปรั
้
บแบบตัดให้ เหมาะกับลักษณะรูปร่างของแต่ละบุคคลซึ่งเป็ นสิ่งที่
มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะว่าไม่มี การสร้ างแบบวิธีใดที่เหมาะกับรูปร่างของคนทุกคน ผู้ตดั เย็บ
เสื ้อผ้ านัน้ ๆ จะต้ องมีไหวพริ บ ในการพิจารณาวิเคราะห์รูปร่างของแต่ละบุคคลให้ ใกล้ เคียงกับรู ปร่ าง
จริ งๆให้ มากที่สุด เมื่อปรับแบบตัดได้ เหมาะสมกับลักษณะของรู ปร่ างแล้ วจึงนาแบบตัดไปออกแบบ
แบบตัดเสื ้อ แขนเสื ้อ คอเสื ้อหรื อปกเสื ้อ กระโปรงหรื อกางเกงที่ได้ ออกแบบไว้ ตามต้ องการ
กระบวนการตัดเย็บ การทางานหรื อปฏิบตั ิงานประเภทผ้ าอย่างมีขนตอนเพื
ั้
่อให้ การทางาน
ได้ ผลงานที่บรรลุตามความคาดหวังหรื อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ที่แบบที่ต้องการ
งบประมาณเรื่ องเงินที่ต้องใช้ จ่าย วิเคราะห์เรื่ องเครื่ องมืออุปกรณ์ วางแผนการเตรี ยมการและการเย็บ
ว่าจะใช้ เวลาใด เมื่อไร นานเท่าไร และในการปฏิบตั ิการควรประเมินผลการประเมินผลการทางาน โดย
ดาเนินการตามกระบวนการตัดเย็บเสื ้อผ้ า ตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
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1. ขันตอนการวั
้
ดตัว เป็ นการวัดขนาดเพื่อตรวจสอบความกว้ าง ความยาว ความหนา
ของสัดส่วน ซึ่งการวัดตัวนี ้สาคัญมากกว่าเพราะว่าจะส่งผลถึงลักษณะของผลสาเร็ จ เช่น ผลงานได้
สัดส่วน สวมใส่ได้ สวยงามเหมาะสม หรื อผลงานตึงรัง้ สวมใส่ไม่ได้ ดังนี ้
2. ขันตอนการสร้
้
างแบบและแยกแบบ ทาได้ โดยการนาสัดส่วนที่ได้ วดั ขนาดไว้ มา
สร้ างแบบตัดลงกระดาษสร้ างแบบ ตามกระบวนการการของการสร้ างแบบเสื ้อผ้ าแต่ละชนิด เช่น สร้ าง
แบบตัดเสื ้อ สร้ างแบบตัดกระโปรง สร้ างแบบตัดกางเกง และเมื่อสร้ างเสร็ จแล้ วควรทาเครื่ องหมาย
ป้องกันความผิดพลาด และควรตรวจสอบขนาดให้ ละเอียดถี่ถ้ วน โดยทาเครื่ องหมายต่างๆ ลงบนแบบ
ตัดและเขียนรายรายละเอียดต่างๆ ให้ ชดั เจน
3. ขันตอนการค
้
านวณผ้ า เลือกผ้ า ในการตัดเย็บเสื ้อผ้ านัน้ เราควรคานวณผ้ าให้
ถูกต้ องเพื่อความประหยัดและเลือกผ้ าให้ เหมาะสมกับประโยชน์ใช้ สอย โดยคานึงถึงคุณสมบัติของผ้ า
ซึ่งผลิตจากเส้ นใยแต่ละชนิ ด เช่น ผ้ าฝ้าย จะเป็ นผ้ าที่ได้ จากเส้ นใยจากเมล็ดฝ้าย ซับน ้าได้ ดี ทนต่อ
ความร้ อนสูง แต่ยบั ง่าย ผ้ าไนลอน เป็ นผ้ าใยสังเคราะห์ ไม่ทนต่อความร้ อนและแสงแดด ไม่ขึ ้นราคา
จับแต่จีบได้ คงรูป เป็ นต้ น
4. ขันจั
้ ดเตรี ยม ผ้ าเป็ นการจัดเตรี ยมวัสดุที่เกี่ยวข้ องกับการเย็บทุกชนิ ช เช่น เข็ม ด้ าย
กรรไกร ผ้ า จักรเย็บผ้ า บริเวณปฏิบตั งิ านและแสงสว่าง เป็ นต้ น สาหรับผ้ าที่ต้องการตัดเย็บ ถ้ าไม่แน่ใจ
ว่าจะหดหรื อไม่ ควรนาผ้ าไปแช่น ้าถ้ าเป็ นผ้ าขาวให้ แช่ด้วยน ้าป่ าว ถ้ าเป็ นผ้ าสีให้ แช่ในน ้าเกลือโดยแช่
ประมาณ 3 ชัว่ โมง และนาไปผึง่ ให้ แห้ ง พร้ อมทังจั
้ ดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ ในการตัดเย็บให้ ครบถ้ วน
5. ขันตอนการวางแบบตั
้
ดและตัดผ้ า ในขันตอนนี
้
้ควรระมัดระวังโดยอ่านรายระเอียด
บนแบบตัด การทาเครื่ องหมายต่างๆ ที่เขียนไว้ และกดรอยผ้ าเส้ นเย็บทุกเส้ น เพื่อเป็ นเครื่ องหมายหรื อ
เป็ นเส้ นแนวในการเย็บ
6. ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณ ภาพ เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของงาน ซึ่ง ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของงานตัดเย็บเสื ้อผ้ าที่สวยงาน ไม่ผิดพลาด ควรตรวจสอบทังขณะท
้
าการเย็บ เช่น
เนาลองตัว ตรวจสอบกาประกอบการเย็บทุกขันตอน
้
ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของตะเข็บเป็ นต้ น
7. ขันตอนการแก้
้
ไขจุดบกพร่อง ในการตัดเย็บผ้ าทุกชนิด เมื่อพบข้ อบกพร่องไม่ควร
ปล่อยทิ ้งไว้ ควรดาเนินการแก้ ไขเพื่อความสวยงามของผลงาน
ดังนัน้ การตัดเย็บเสื ้อผ้ าในเบื ้องต้ น จาเป็ นจะต้ องรู้ จกั วิธีการเลือกใช้ การเก็บรักษาอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ให้ เหมาะสมกับงาน รู้จกั วิธีการเลือกผ้ า การคานวณผ้ าและการกดรอยผ้ า นอกจากนี ้
จะต้ องรู้ เกี่ยวกับกระบวนการตัดเย็บเสือ้ ผ้ า ซึ่งได้ แก่ การวัดตัว การสร้ างแบบ และแยกแบบ การ
คานวณผ้ าและเลือกผ้ า การเตรี ยมผ้ า การวางแบบตัด และการตัดผ้ า การตรวจสอบคุณภาพและการ
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แก้ ไขจุดบกพร่ องทัง้ นีเ้ พื่อจะได้ สามาร๔ตัดเย็บได้ ถูกต้ องตามขัน้ ตอน อันจะส่งผลให้ ได้ ผลงานที่
สวยงามและมีคณ
ุ ภาพ
การเลือกผ้ า การคานวณผ้ า การวางแบบตัดผ้ า
การเลือกผ้ า การคานวณผ้ า การวางแบบตัดและการตัดผ้ าจัดเป็ นความรู้พื ้นฐานในการตัดเย็บ
เสื ้อผ้ า ที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องเรี ยนรู้เพื่อนาไปปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
1. การเลือกผ้ า การเลือกผ้ ามีความจาเป็ นต่อการเย็บมาก ก่อนการตัดสินใจซื ้อผ้ า
ควรคานึงถึงเรื่ องต่อไปนี ้
1.1 เส้ นรอบนอกของแบบเสื ้อ
- แบบที่ต้องการความแข็ง ควรใช้ ผ้าต่วนเนื ้อแข็ง หรื อผ้ าอื่นๆ ที่มี
เนื ้อแข็ง
- แบบที่ต้องการความอ่อนสวย ควรใช้ ผ้าเนื ้อบาง น ้าหนักเบา
เช่น ผ้ าเรยอน ผ้ าชีฟอง ผ้ าเจอซี่ เป็ นต้ น
- แบบที่ต้องการเส้ นรอบนอกไม่กางแข็ง ไม่แนบตัว ควรใช้ ผ้าฝ้าย
ผ้ าลินิน ผ้ าไหม
1.2 ความชานาญการในการเย็บ ผู้ที่ฝึกเย็บควรเลือกผ้ าที่เย็บง่าย โดย
พิจารณาดังนี ้
- ควรเลือกผ้ าทอเนื ้อหนาปานกลาง รู ปทรงคงที่ ทนทานต่อการรี ด
เช่น ผ้ าฝ้าย ผ้ าลินิน เป็ นต้ น
- ไม่ควรเลือกผ้ านิ่ม รูปทรงไม่คงที่
- ไม่ควรเลือกผ้ ายืด ทุกชนิด เพราะลักษณะเนื ้อผ้ านิ่มจะทาให้ เย็บยาก
- ไม่ควรเลือกตากผ้ า เพราะจะทาให้ เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการเย็บต่อ
ลายผ้ าไม่ตรงกัน
- ไม่ควรเลือกผ้ าพิมพ์ที่มีลายทาง หรื อลายพิมพ์ที่เป็ นผ้ าตา ถ้ าใช้
ผ้ าพิมพ์ควรเป็ นผ้ าที่มีลวดลายไม่จากัดรูปเพราะจะช่วยไม่ให้ เกิดปั ญหาในการตัดเย็บหรื อประกอบตัว
เสือ ส่วนลายจากัดรูปนันไม่
้ ควรเลือก เพราะจะทาให้ เกิดปั ญหาในการาวางแบบตัดบนผ้ า
1.3 ความกว้ างของหน้ าผ้ า ก่อนการซื ้อผ้ าควรดูขนาดความกว้ างของหน้ าผ้ า
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
- หน้ าแคบหรื อหน้ าธรรมดาโดยทัว่ ไปจะมีหน้ ากว้ างประมาณ 36-45 นิ ้ว
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- หน้ ากว้ าง โดยทัว่ ไปจะมีหน้ ากว้ างประมาณ 60 นิ ้ว จานวนเมตรที่
ใช้ จะน้ อยกว่าผ้ าหน้ าแคบหรื อธรรมดา
2. การคานวณผ้ ามี 2 วิธีดังนี ้
2.1 การคานวณจากแบบตัด มีหลักการคานวณ ดังนี ้
- การตัดกระโปรงเข้ ารูปและกางเกง ผ้ าหน้ าแคบหรื อหน้ าธรรมดา
ใช้ ผ้า 2 เท่าของความยาวบวก 20 เซนติเมตร สาหรับเผื่อตะเข็บและพับชายกระโปรง หากเป็ นผ้ าหน้ า
กว้ าง ใช้ ผ้า 1 เท่าของความยาวบวกเผื่อ 20 เซนติเมตร เหมือนกับผ้ าหน้ าแคบหรื อหน้ าธรรมดา
- การตัดกระโปรงจีบรอบตัว ใช้ ผ้า 2 เท่าของกระโปรงเข้ ารูป บวก
20 เซนติเมตร สาหรับบวกเผื่อพับและตะเข็บเช่นเดียวกัน
- การตัดเสื อ้ ไม่มี ปก ปกฮาวาย ปกบัว ผ้ าหน้ าแคบ หรื อหน้ า
ธรรมดา ใช้ ผ้า 2 เท่าของความยาวตัวเสื ้อ บวก 1 เท่าของความยาวแขนเสื ้อ บวก 20 เซนติเมตร
สาหรับเผื่อตะเข็บและพับชาย หากเป็ นผ้ าหน้ ากว้ างใช้ ผ้า 1 เท่าของความยาว ตัวเสื ้อ บวก 1 เท่าของ
ความยาวแขนเสื ้อ บวก20 เซนติเมตร สาหรับพับชายและเผื่อตะเข็บ ถ้ าเป็ นเสื ้อปก ย้ วยระบาย ให้ บวก
เผื่อเพิ่มอีกประมาณ 1.5 – 1.75 เมตร
- การกะประมาณ วิธีนี ้ เป็ นที่นิยมของผู้ซื ้อผ้ า เพื่อจ้ างผู้อื่นตัดเย็บ
หรื อช่างตัดเสือ้ ที่ซื ้อผ้ าเข้ าร้ านตนเอง เพื่อบริ การลูก ค้ าเลือกผ้ าสาหรับตัดเย็บการกะประมาณ วิธีนี ้
เป็ นที่นิยมของผู้ซื ้อผ้ า เพื่อจ้ างผู้อื่นตัดเย็บ หรื อช่างตัดเสื ้อที่ซื ้อผ้ าเข้ าร้ านตนเอง เพื่อบริ การลูกค้ าเลือก
ผ้ าสาหรับตัดเย็บ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนผ้ าต่อการตัดเย็บเบื ้องต้ น ดังนี ้
ชนิดของผ้ า
เสื ้อแขนสัน(มี
้ ปก)

ผ้ าหน้ าธรรมดาจานวนที่ใช้ (เมตร)
1.75

ผ้ าหน้ ากว้ าง(เมตร)
1.25

เสื ้อแขนยาว(มีปก)

2.00

1.75

กระโปรงเข้ ารูป

1.50

0.75

กระโปรงจีบรอบตัว

2.25

1.75

กางเกงขายาว

2.50

1.25
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การวางแบบตัด ก่อนการวางตัดควรคานึงถึงเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
1. ตรวจดูรอยตาหนิของผ้ า ถ้ าผ้ ามีรอยตาหนิ เช่น รอยเปื อ้ น ผ้ า มีรู มีรอยขาดหรื อ
มีตาหนิอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงส่วนนัน้ ๆ ถ้ าจาเป็ นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรวางแบบตัดให้ สว่ นทีมีตาหนิอยูใ่ น
ตาแหน่งที่ไม่เป็ นจุดเด่น เช่น ข้ างตัว ใต้ วงแขน เป็ นต้ น
2. คานึงถึงแนวเส้ นด้ ายในผืนผ้ าประกอบด้ วย เส้ นด้ ายพุ่งและเส้ น ด้ ายยืน ใช้
สัญลักษณ์โดยการวางแบบตัดเสื ้อ แขนและกระโปรง ให้ วางแขนเสื ้อและกระโปรง ให้ วางแนวความ
ยาวของการวัดตัว ตามแนวเส้ นด้ ายยืนหรื อตามแนวริมผ้ า
3. พับทบผ้ าให้ ด้านที่มีลายชัดเจนอยู่ด้านนอก หรื อเรี ยกว่า ด้ านถูกอยู่ด้านนอก จะ
ทาให้ สะดวกในการกรอยผ้ า สามารถกดรอยในครัง้ เดียวได้ ทงซี
ั ้ กซ้ ายและซีกขวา ในกรณีเป็ นผ้ าสีเดียว
สามารถพับทบดานใดก็ได้ เนื่องจากผืนผ้ าเหมือนกันทัง้ 2 ด้ าน
4. วางแบบตัดชิ ้นใหญ่ก่อนชิ ้นเล็ก โดยวางแบบตัดชิ ้นใหญ่ให้ เสร็ จเรี ยนร้ อยก่อน จึง
วางชิ ้นเล็กสอดแทรกเนื ้อที่วางให้ ครบทุกชิ ้น
5. กลัดเข็มหมุดบนแบบตัดทุกชิ ้น โดยกลัดเข็มหมุดให้ หา่ งจากเส้ นที่ต้องการกดรอย
ประมาณ 3-5 เมตร
การตัดผ้ า ในการตัดผ้ า ควรยึดหลักปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ให้ วางผ้ าอยู่กบั ที่ ผู้ที่ตดั ผ้ าไม่ควรเคลื่อนที่ เพราะการเคลื่อนที่ผ้าในขณะตัดผ้ า
จะทาให้ แบบตัดที่กลัดอยูบ่ นผ้ าเคลื่อนตาแหน่ง ทาให้ ชิ ้นผ้ าไม่เท่าแบบตัด
2. กรรไกรตัดผ้ าต้ องคม สามารถตัดผ้ าขาดได้ ในครัง้ เดียว
3. มือซ้ ายทาหน้ าที่กดผ้ า มือขวาจับกรรไกรตัดผ้ า
4. ตัดตามแนวริมแบบตัดที่เผื่อตะเข็บในแบบตัดเรี ยบร้ อยแล้ ว
5. ตัดผ้ าให้ เรี ยบ อย่าให้ เป็ นรอยต่อหรื อเว้ าแหว่ง
6. ตัดตามแบบตัดให้ ครบทุกชิ ้น
การกดรอยผ้ า ในการกดรอยผ้ า ให้ ปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ตรวจผ้ าที่ตดั เสร็จแล้ วทุกชิ ้นก่อนการกดรอย
2. พับกึ่งกลางกระดาษกดรอย ให้ ด้านที่มีสีอยูด่ ้ านนอก
3. สอดกระดาษกดรอยระหว่างผ้ าในแบบตัด
4. กดรอยตามแนวเส้ นในแบบตัด โดยใช้ ไม่บรรทัดทาบเส้ นในแบบตัด ใช้ มือซ้ ายกด
ไม้ บรรทัด และมือขวาจับลูกกลิ ้งกดรอยตามเส้ นในแบบตัด ในกรณีกดรอยเส้ นโค้ ง ให้ เคลื่อนไม่บรรทัด

30
ตามแนวเส้ นและกดรอยทีละนิดตามเส้ นโค้ ง หรื ออาจใช้ มือซ้ ายกดผ้ า มือขวาจับลูกกลิ ้งกดรอย แต่วิธีนี ้
ใช้ ไม่ได้ กบั ผู้ที่ไม่ชานาญในการกดรอย เพราะจะทาให้ เส้ นที่ได้ จากการกดรอย ไม่สม่าเสมอ ไม่เรี ยบ
5. เมื่อกดรอยเสร็ จในแต่ละชิ ้น ให้ ตรวจดูเส้ นที่กดรอย จะต้ องกดรอยให้ ครบทุกเส้ น
ก่อนการถอดเข็มหมุด
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการตัดเย็บ เครื่ องมืออุปกรณ์การตัดเย็บ เป็ นสิ่งที่ช่วยให้ งานตัดเย็บมีความ
ละเอียด เรี ยบร้ อย รวดเร็ ว และได้ ผลดี อนึ่ง เครื่ องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องมีการทา
ความสะอาด และควรเก็บรักษาให้ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ อยู่เสมอ เพราะงานตัดเย็บต้ องใช้ ฝีมือ มี
ความละเอียดเรี ยบร้ อย มีความประณีต และมีความเที่ยงตรงเป็ นหลักสาคัญ ซึ่งการใช้ และการถนอม
เครื่ องมือเป็ นการฝึ กนิสยั ของคนช่างที่ดี ดังนันจึ
้ งควรรู้จกั อุปกรณ์ทกุ ชนิด เพื่อการเลือกใช้ ให้ เหมาะสม
ตามชนิดของผลงานและดูแลรักษาให้ อยูใ่ นสภาพดีที่สดุ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ งานดังนี ้
1. อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการวัดตัวและการสร้ างแบบ ในการสร้ างแบบตัด
เย็บเสื ้อ กระโปง อุปกรณ์การวัดตัว ถือเป็ นสิ่งจาเป็ นและสาคัญเป็ นอันดับแรกของงานตัดเย็บ การวัด
ตัวที่ไม่ถกู ต้ องจะทาให้ เสื่อผ้ าที่ตดั เย็บไม่ได้ สดั ส่วน คับ หรื อหลวมเกินไป ดังนัน้ ผู้เรี ยนจะต้ องศึกษา
เกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์การวัดตัวให้ ละเอียด เพื่อนาไปใช้ ในงานตัดเย็บอย่างถูกต้ อง สาหรับอุปกรณ์ที่
ใช้ ในการวัดตัวมี ดังนี ้
1.1 สายวัด สายวัดที่มีขายในท้ องตลาดมี อยู่หลายชนิด เช่น ผ้ าเทป ไฟเบอร์
กราส พลาสติก เป็ นต้ น สายวัดที่ดีควรทาด้ วยวัสดุไม่ยืด ไม่หด สามารถใช้ ได้ ทงั ้ หลักนิ ้วและหลัก
เซนติเมตร สายวัดจะมีความยาย 60 นิ ้ว 150 เซนติเมตร มีการแบ่งช่องอย่างชัดเจน ในการวัดตัวหลัก
เซนติเ มตรจะมี ค วามละเอี ย ดกว่า หลักนิ ว้ ซึ่ง การเย็ บผ้ า สตรี ส่ว นใหญ่ นิ ยมใช้ ห ลัก เซนติเ มตร
1.การอ่านสายวัดหลักนิ ้ว แบ่งเป็ น 8 ช่อง นิยมอ่านเป็ นเศษส่วน ดังนี ้ 1 ช่อง อ่านว่า เศษ 1 ส่วน 8 2
ช่อง อ่านว่า เศษ 1 ส่วน 4 3 ช่อง อ่านว่า เศษ 3 ส่วน 8 เป็ นต้ น
การอ่านสายวัดหลักนิ ้ว แบ่งเป็ น 10 ช่อง นิยมอ่านเป็ นทศนิยม ดังนี ้ 1 ช่อง อ่าน
ว่า .1,2 ช่อง อ่านว่า .2 ,3 ช่อง อ่านว่า .3 , 4 ช่อง อ่านว่า .4 , 5 ช่อง อ่านว่า .5 เป็ นต้ น การเก็บดูแล
รักษาสายวัด ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ห้ ามใช้ สายวัดแทนเชือกผูกเอว เพราะจะทาให้ สายวัดบิดเบี ้ยวเสียรูป
2. ควรเก็บรักษาสายวัดโดยวิธีแขวน จะทาให้ สายวัดอยู่ในสภาพเดิมไม่เสีย
รูปทรง สะดวกต่อการใช้ งาน
1.2 ไม้ บรรทัด ที่ใช้ งานตัดเย็บมี 3 ขนาด คือ ขนาดยาว 12 นิ ้ว ขนาดยาว 18
นิ ้ว และขนาดยาว 24 นิ ้ว สาหรับไม่บรรทัดยาว 12 นิ ้ว ใช้ สาหรับขีดเส้ นระยะ สัน้ เช่น เส้ นไหล่ เส้ นบ่า
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เป็ นต้ น ไม่บรรทัดยาว 18 นิ ้ว และ 24 นิ ้ว ใช้ สาหรับ ขีดเส้ นที่เป็ นเส้ นยาว ในการสร้ างแบบตัดเพื่อ
ความสะดวก ควรมีไม่บรรทัดอย่างน้ อย 2 อัน คือ ขนาดยาว 12 นิ ้ว และขนาดยาว 18 นิ ้ว หรื อ 24 นิ ้ว
ไม่บรรทัดที่เป็ นพลาสติกใสจะสะดวกต่อการใช้ เพราะเห็นรอยเส้ นด้ านล่างชัดเจน การเก็บดูแลรักษา
ไม่บรรทัด ในการเก็บรักษาไม่บรรทัดควรเก็บโดยวิธีแขวนถ้ าเป็ นไม้ บรรทัดพลาสติก ควรระวังไม่ให้ เกิด
รอยขูดขีด เพราะจะทาให้ ตวั เลขระยะวัดเลือนหายไม่สามารถอ่านระยะวัดได้
1.3 ไม้ ฉาก มีทงชนิ
ั ้ ดที่ทาด้ วยไม้ และพลาสติกใส มีความยาวตังแต่
้ 6 เซนติเมตร
ขึ ้นไป มีหน่วยวัดข้ างหนึ่งเป็ นนิ ้ว ข้ างหนึ่ง เป็ นเซนติเมตรเช่นเดียวกันกับไม้ บรรทัด ใช้ สาหรับทามุมที่
ต้ องการให้ เป็ นมุมฉาก หรื อขีดเกรนผ้ าบนแบบตัด การเก็บรักษาไม้ ฉากควรจัดเก็บในกล่องเครื่ องมือ
อุปกรณ์การตัดเย็บให้ เรี ยบร้ อย
1.4 ยางลบ ใช้ ล บเส้ น ที่ ต้ อ งการแก้ ไขขณะสร้ างแบบตัด ยางลบที่ ใ ช้ ค วรมี
คุณภาพดี สามารถลบรอยได้ สะอาด ไม่ควรใช้ ยางลบที่หวั ดินสอเพราะว่าลบไม่สะดวกและไม่สะอาด
การเก็บดูแลรักษายางลบ ควรเก็บไว้ ด้วยกันกับดินสอ
1.5 ดินสอ ใช้ สาหรับทาเครื่ องหมาย และขีดเส้ นต่าง ๆ ที่ใช้ ในการสร้ างแบบ
ก่อนการสร้ างแบบ ควรเหลาดินสอให้ แหลมเพื่อความคมชัดของเส้ น ไม่ควรใช้ ดินสอที่ไส้ อ่อนจนเกินไป
จะทาให้ ทู่ เร็ วดินสอไส้ แข็งเกินไปทาให้ กระดาษสร้ างแบบขาดได้ ง่าย และมองเห็นเส้ นไม่ชดั เจน การ
เก็บดูแลรักษาดินสอ ควรจัดเก็บใส่กล่องเครื่ องมืออุปกรณ์การตัดเย็บให้ เรี ยบร้ อย
1.6 กระดาษสร้ างแบบ ควรใช้ กระดาษสีขาว หรื อสีน ้าตาล ซึ่งมีขายตามร้ าน
ขายเครื่ องเขียน และร้ านขายอุปกรณ์การตัดเย็บ ราคาแผ่นละ 2-3 บาท มีขนาดกว้ าง 79 เซนติเมตร
ยาว 190 เซนติเมตร การเก็บรักษากระดาษสร้ างแบบ ในกรณีที่ซื ้อกระดาษจานวนมาก ควรเก็บดูแล
รักษาดังนี ้
1.6.1 เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ ดี ไม่เปี ยกชื ้น
1.6.2 วางกระดาษตามแนวนอน โดยทับซ้ อนกัน
1.6.3 อย่าให้ กระดาษถูกแสงแดดส่อง เพราะจะทาให้ กระดาษเหลืองกรอบ
1.7 ลูกกลิ ้ง ใช้ ในขันตอนการสร้
้
างแขนเสื ้อ และใช้ กดรอยเพื่อลอกเส้ นในแบบที่
เป็ นเส้ นเย็บลงผ้ า มีลกั ษณะปลายแหลมคมสม่าเสมอ ทาด้ วยเหล็ก ไม่เป็ นสนิม ส่วนที่เป็ นด้ ามทาด้ วย
ไม่หรื อพลาสติก รอยระหว่างลูกกลิ ้งกับด้ ามมีความแข็งแรง ทนทาน การดูแลรักษาลูกกลิ ้ง ควรเก็บใน
กล่องเครื่ องมือสร้ างแบบเสือ้ ด้ วยสูตรสาเร็ จรู ปหรื อกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ ควรดูแลรักษาไม่ให้
ลูกกลิ ้งเป็ นสนิม โดยไม่ให้ ลกู กลิ ้งสัมผัสสิ่งเปี ยกชื ้นลูกกลิ ้งที่เป็ นสนิมไม่ควรนามาใช้

32
1.8 กระดาษกดรอย เป็ นกระดาษเทียนไข มีหลายสี ควรเลือกใช้ สีให้ ใกล้ เคียง
กับผ้ า กระดาษกดรอยใช้ คกู่ บั ลูกกลิ ้ง การเก็บดูแลรักษากระดาษกดรอย เพื่อให้ กระดาษกดรอยใช้ งาน
ได้ ยาวนาน ควรปฏิบตั ดิ งั นี ้
1.8.1 ใช้ กระดาษขาว ขนาด A4 ปิ ดทับ ด้ านที่เป็ นสีขาว
1.8.2 เมื่อต้ องการเก็บกระดาษกดรอยให้ ใช้ กระดาษไขหรื อกระดาษขาวปิ ด
ทับด้ านสี
1.8.3 ชอล์กเขียนผ้ า ใช้ ในการทาเครื่ องหมายบนผ้ า ใช้ ขีดทาแนวผ้ า มีอยู่
หลายสีทวั่ ไปลักษณะเป็ นแท่งสามเหลี่ยม ในการตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี แบบง่ายหรื อเย็บของใช้ ผู้ที่มี
ความสามารถชานาญมักใช้ ในการสร้ างสร้ างแบบตัดเย็บบนผ้ า การเก็บรักษาชอล์กเขียนผ้ า ให้ ปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1. เมื่อใช้ งานควรระมัดระวังไม่ให้ ตก เพราะจะทาให้ แตกหรื อหักได้
2. ไม่เก็บชอล์กเขียนไว้ ในที่ที่มีแดดส่อง เพราะจะทาให้ แห้ งกรอบ
เมื่อนาไปใช้ งานจะขีดเส้ นไม่คอ่ ยติดผ้ า
3. ก่อนเก็บชอล์กใช้ น ้ามันจักรหรื อโลชัน่ ลูบไล้ ทงสอง
ั้
ด้ าน เพื่อให้
ชอล์กสีไม่แห้ ง แข็ง
1.9 กรรไกรตัดกระดาษ ใช้ สาหรับตัดกระดาษที่สร้ างแบบตัด ราคาไม่แพง ทา
ด้ วยเหล็กหรื ออะลูมิเนียม มีด้ามเป็ นพลาสติกสีตา่ งๆ เช่น สีส้ม สีเขียว เป็ นต้ น ขนาดที่เหมาะแก่การใช้
งาน คือ ยาวประมาณ 7-8 นิ ้ว การเก็บดูแลรักษากรรไกรตัดกระดาษ ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ขณะใช้ งาน ควรระมัดระวังกรรไกรตก จะทาให้ ด้ามซึ่งเป็ น
พลาสติกแตกได้
2. ควรจัดเก็บให้ เป็ นที่ โดยเก็บในกล่องเครื่ องมือสร้ างแบบเสื่อด้ วย
สูตรสาเร็จรูปหรื อกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ
3. ห้ ามใช้ กรรไกรตัดกระดาษนาไปตัดลวด เพราะจะทาให้ คมกรรไกร
เสีย เนื่องจากกรรไกรตัดกระดาษทาด้ วยเหล็กเนื ้ออ่อนหรื ออะลูมิเนียม
2. อุปกรณ์เครื่ องเครื่ องใช้ ในการวางแบบตัดและการตัดผ้ า
2.1 กรรไกรตัดผ้ า กรรไกรที่ใช้ สะดวกเหมาะมือคือกรรไกรยาว 7-8 นิ ้ว มี 2
ชนิด คือ กรรไกรด้ ามโค้ งและกรรไกรตัดผ้ า มีอยู่หลายแบบหลายยี่ห้อ มีทงกรรไกรส
ั้
าหรับคนถนัดซ้ าย
และขวา ควรเป็ นกรรไกรที่ทาด้ วยเหล็กที่มีคุณภาพดี กรรไกรที่ดีต้องมีความคมตังแต่
้ โคนถึงปลาย
กรรไกรการเก็บดูแลรักษากรรไกร ให้ ปฏิบตั นิ ี ้
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2.1.1 ขณะใช้ งานควรวางเบา ๆ และ ระวังอย่าให้ กรรไกรตก เพราะจะทา
ให้ สญ
ู เสียศูนย์ ตัดผ้ าไม่ขาด
2.1.2 ไม่ควรใช้ กรรไกรตัดผ้ าที่ซ้อนกันหลายๆชันเพราะจะท
้
าให้ คมกรรไกร
เสีย
2.1.3 ห้ ามนากรรไกรตัดผ้ านาไปตัดกระดาษหรื อสิ่งอื่นที่ไม่ใช้ ผ้า เพราะจะ
ทาให้ กรรไกรทื่อนาไปตัดผ้ าไม่ขาด
2.1.4 ควรเก็บกรรไกร ในกล่องเครื่ องมือตัดเย็บ หรื อเก็บในลิ ้นชักจักร
2.1.5 ก่อนเก็บกรไกร ควรเช็ดละอองผ้ าที่จบั อยู่ที่กรรไกร และเช็ดด้ วย
น ้ามันจักร เพื่อป้องกันการเป็ นสนิม
2.2 ที่เลาะผ้ า มีด้ามจับเป็ นไม้ หรื อเป็ นพลาสติก ตรงปลายทาด้ วยโลหะเคลือบ
มีความคม ไม่เป็ นสนิม มีปลอกสวมเพื่อป้องกันอันตรายจากปลายแหลม ใช้ สาหรับเลาะเส้ นด้ ายหรื อ
เส้ นเย็บที่ไม่ต้องการและใช้ เจาะรังดุมที่เย็บด้ วยจักร การเก็บดูแลรักษาที่เลาะผ้ า ไม่ควรให้ สมั ผัสของ
เปี ยกชื ้น เพราะจะทาให้ เป็ นสนิมควรจัดเก็บในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ
2.3 เข็มหมุด ใช้ งานได้ 3 ลักษณะคือ ใช้ กลัดแบบตัดกระดาษกับผ้ าก่อนการตัด
ใช้ กลัดผ้ าเพื่อเตรี ยมเนา และกลัดผ้ าแทนการเนาเพื่อการเย็บผ้ า หลักเกณฑ์ในการกลัดเข็มหมุดเพื่อ
การกลัดแบบตัดกระดาษกับผ้ าก่อนการตัดคือ ควรกลัดเข็มหมุดให้ ห่างจากเส้ นที่ต้องการกดรอย
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ เสียเวลาในการถอดเข็มหมุด ซึ่งปฏิบตั ิตอ่ จากขันตอนการตั
้
ดผ้ า
และควรให้ มีระยะห่างประมาณ 15 เซนติเมตร
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการเย็บ
1. เข็มเย็บด้ วยมือ ใช้ สาหรับ เนา สอย เย็บติดเครื่ องเกาะเกี่ยว ถักรังดุม เย็บในส่วนที่
จักรเย็บไม่ได้ เข็มมีอยู่หลายขนาด ได้ แก่ เข็ม เบอร์ 7-8 ใช้ เย็บผ้ าหนาและถักรังดุม เข็มเบอร์ 9 ใช้ เย็บ
ผ้ าหนาปานกลาง เข็มเบอร์ 10 ใช้ เย็บผ้ า บาง เข็มเบอร์ 11 ใช้ เย็บผ้ าเนื ้อบาง เข็มสาหรับสอยผ้ าจะใช้
ตังแต่
้ เบอร์ 9-11 การเก็บดูแลรักษาเข็มเย็บผ้ าด้ วยมือ เข็มเย็บผ้ าด้ วยมือหลังจากการใช้ ถ้ าจัดเก็บไม่
ถูกต้ องจะทาให้ เป็ นสนิม เข็มที่เป็ นสนิมไม่ควรนามาใช้ งาน เพราะจะทาให้ สนิมติดผ้ า ซักออกยาก เพื่อ
ยืดอายุการใช้ งานของเข็มเย็บด้ วยมือ ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้
1.1 ในกรณี ที่เก็บนาน หลังจากการใช้ งานให้ เช็ดด้ วยน ้ามันจักร เก็บในห่อที่
เป็ นกระดาษตะกัว่ หุ้มด้ วยกระดาษสีดา และควรแยกห่อกับเข็มที่ยงั ไม่ผา่ นการใช้ งาน
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1.2 ในกรณีที่ใช้ งานบ่อย ๆ ควรเก็บใส่กล่องเข็ม ก่อนการเก็บควรเช็ดเข็มให้
แห้ ง อย่าให้ เปื อ้ นเหงื่อ หรื อเช็ดด้ วยน ้ามัน การปั กเข็มไว้ ที่หมอนเข็มหลังจากการช้ างานโดยไม่เช็ดเข็ม
จะทาให้ เข็มเกิดสนิมได้ ง่าย เนื่องจากทาด้ วยเหล็กจึงทาปฏิกิริยากับสิ่งเปี ยกชื ้น คือ เหงื่อและอากาศ
2. เข็มหมุด ดังที่ได้ กล่าวในขันต้
้ นแล้ วว่า เข็มหมุดสามรถใช้ งานได้ 3 ลักษณะ การ
กลัดเข็มหมุดเพื่อการเนา และการกลัดเข็มหมุดเพื่อการเย็บ ให้ กลัดวิธีเดียวกัน คือ กลัดที่เส้ นเย็บแต่
การกลัดเข็มหมุดเพื่อการเย็บแต่การกลัดเข็มหมุดเพื่อการเย็บผู้ฝึกเย็บผ้ าไม่แนะนาให้ ใช้ เพราะจะทา
ให้ เส้ นเย็บคลาดเคลื่อน นิยมใช้ สาหรับเย็บผ้ าจานวนมากหรื อช่างชานาญเท่านัน้ ในการกลัดเข็มหมุด
ที่เส้ นเย็บโดยกลัดในลักษณะขวางเส้ นเย็บ เพื่อความสะดวกในการเนา ทาให้ ไม่เสียเวลาในการถอด
เข็มหมุด ผู้ปฏิบตั สิ ามารถเนาผ่านเข็มหมุดไปได้ และการกลัดาเข็มหมุดเส้ นเย็บเป็ นเส้ นตรง ความห่าง
ตามลักษณะของความโค้ งถ้ าเส้ นโค้ งมากให้ กลัดถี่กว่าเส้ นโค้ งเล็กน้ อย เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ เส้ น
เย็บคลาดเคลื่อน การเก็บรักษาเข็มหมุด ควรเก็บใส่กล่องเข็มหมุดหรื อปั กไว้ บนหมอนปั กเข็ม
3. ด้ าย มี 2 ชนิด คือด้ ายเย็บผ้ าและด้ ายเนา ด้ ายที่ใช้ เย็บผ้ าจะมีความเหนียวและ
ราคาแพงกว่าด้ ายเนา ผ้ าที่ มี ราคาถูกและไม่เหนียว ด้ ายเย็บผ้ าควรเลือกสี แก่กว่าสี ผ้าเล็กน้ อย
เนื่องจากเสื ้อผ้ าเมื่อผ่านการซักรี ดนานๆ สีของด้ ายจะซีดเร็ วกว่าสีของผ้ า การเก็บดูแลรักษาด้ าย ก่อน
การเก็บหลอดด้ าย ควรนาปลายด้ ายเสียบตรงรอยบากหรื อที่เก็บด้ าย ถ้ าหลอดด้ ายแบบที่ไม่มีรอยบาก
สาหรับเสียบปลายด้ ายให้ ใช้ สก๊ อตเทปทับปลายด้ ายเก็บรักษาด้ ายในกล่องกรหรื อห่อด้ วยพลาสติก
4. ที่สนเข็ม ใช้ สาหรับสนเข็มหรื อร้ อยด้ ายให้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น การเก็บดูแลรักษาทีสนเข็ม
ควรเก็บที่เดียวกับเข็ม และก่อนการเก็บควรเช็ดด้ วยน ้ามันจักร เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
5. ปลอกนิ ้ว ใช้ สาหรับสวนนิ ้ว เพื่อป้องกันเข็มแทงมือขณะเย็บผ้ า การเก็บดูแลรักษา
ปลอกนิ ้ว เนื่องจากปลอกนิ ้วมือมีขนาดเล็ก อาจทาให้ ตกล่นสูญหายได้ ง่าย ควรเก็บในกล่องอุปกรณ์
การตัดเย็บ
6. ปากคีบ ใช้ เก็บด้ ายที่เกิดจากการเลาะผ้ าหรื อการเนา
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการรีด
1. เตารี ด มี 2 ชนิด เตารี ดธรรมดา และเตารี ดไอน ้า ใช้ รีดผ้ าก่อนตัดและในขณะที่เย็บ
เพื่อให้ ตะเข็บเรี ยบและทาให้ งานตัดเย็บดูสวยประณีตมากขึ ้น เพื่อให้ ได้ เสื ้อผ้ าที่มีตะเข็บเรี ยบ ไม่ย่น
หรื อโป่ ง
2. โต๊ ะรองรี ด เป็ นโต๊ ะที่พบั เก็บได้ มี 2 แบบคือแบบนัง่ และแบบผืนรี ด
3. หมอนรองรี ด ใช้ รีดส่วนประกอบของเสื ้อ หรื อตะเข็บที่มีส่วนเว้ าโค้ ง หมอนรองรี ดมี
หลายแบบ หลายขนาด ควรเลือกใช้ ให้ เหมาะกับตะเข็บ
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4. ผ้ ารองรี ด ใช้ ชบุ น ้าบิดบนเสื ้อผ้ าที่จะรี ด วิธีนี ้จะช่วยป้องกันไม่ให้ เตารี ดติดผ้ าใน
กรณีที่ความร้ อนสูงมาก และผ้ าที่รองรี ดควรใช้ ผ้าฝ้าย ประเภทเนื ้อหาปานลาง เช่น ผ้ าสูท ผ้ ามัสลิน
เป็ นต้ น
การตัดเย็บเสื ้อผ้ าในเบื ้องต้ น จาเป็ นจะต้ องรู้จกั วิธีการเลือกใช้ การเก็บรักษาอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ให้ เหมาะสมกับงาน รู้จกั วิธีการเลือกผ้ า การคานวณผ้ าและการกดรอยผ้ า นอกจากนี ้
จะต้ องรู้ เกี่ยวกับกระบวนการตัดเย็บเสือ้ ผ้ า ซึ่งได้ แก่ การวัดตัว การสร้ างแบบ และแยกแบบ การ
คานวณผ้ าและเลือกผ้ า การเตรี ยมผ้ า การวางแบบตัด และการตัดผ้ า การตรวจสอบคุณภาพและการ
แก้ ไขจุดบกพร่ องทัง้ นีเ้ พื่อจะได้ สามารถตัดเย็บได้ ถูกต้ องตามขัน้ ตอน อันจะส่ง ผลให้ ได้ ผลงานที่
สวยงามและมีคณ
ุ ภาพ

3. การประกอบอาชีพอิสระ
ความหมายของการประกอบอาชีพอิสระ
การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ในการผลิตสินค้ าหรื อบริ การที่
ถูกต้ องตามกฎหมายเป็ นธุรกิจของตนเองไม่วา่ ธุรกิจนันเล็
้ กหรื อใหญ่ก็ตาม ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่
จะกาหนดรู ปแบบและวิธี ดาเนินงานของตัวเองได้ ตามความเหมาะสม ๆ ไม่มีเงินเดือนหรื อรายได้ ที่
แน่นอนตายตัว ผลตอบแทนคือเงินกาไรจากการลงทุนนัน่ เอง และมีผ้ ใู ห้ ความหมายของอาชีพอิสระ
ดังนี ้
สุรีพร ศรี ทองกิตติกลู (2521:5) ได้ ให้ ความหมายว่า อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทที่
ผู้ประกอบการดาเนินการด้ วยตนเอง แต่เพียงผู้เดียวหรื อเป็ นกลุ่ม อาชีพอิสระเป็ นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ คน
จานวนมาก แต่หากมีความจาเป็ นอาจมีการจ้ างคนอื่นมาช่วยงานได้ เจ้ าของกิจการเป็ นผู้ลงทุน และ
จาหน่ายเอง คิดและตัดสินใจด้ วยตนเองทุกเรื่ อง ซึ่งช่วยให้ การพัฒนางานอาชีพ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
ทันต่อเหตุการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขายอาหาร ขายของชา ซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ใน
การประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการจะต้ องมีความรู้ ความสามารถในเรื่ อง การบริ หาร การจัดการ
เช่น การตลาด ทาเล ที่ตงั ้ เงินทุน การตรวจสอบ และประเมินผล เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังต้ องมีค วาม
อดทนต่องานหนัก ไม่ถ้อถอยต่อ ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น มีความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ และมองเห็นภาพ
การดาเนินงาน ของตนเองได้ ทะลุปรุโปร่ง
สุนทร โคตรบรรเทา (2527:77) ได้ ให้ ความหมายของอาชีพอิสระว่า “อาชีพอิสระ หมายถึง
อาชี พ ที่ ผ้ ูป ระกอบอาชี พ สร้ างขึน้ มาเอง ลงทุนด าเนิน การเอง ไม่รั บค าสั่ง และไม่มี ก ารออกค าสั่ง
ตัดสินใจด้ วยตนเอง ผลิตสินค้ าและบริ การให้ แก่ตนเอง มีการลงทุนเพื่อหวังกาไรและเสี่ยงต่อการ
ล้ มเหลว”
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วินยั ณรงค์ฤทธิ์ (2530:11) ได้ ให้ ความหมายว่า อาชีพอิสระ เป็ นอาชีพที่สามารถดาเนินการ
เองได้ โดยลงทุนน้ อย ใช้ ความคิด กาลังกายค่อนข้ างมาก เน้ นการพึ่งตนเอง คาว่าอาชี พอิสระมี
ความหมายคล้ ายกันกับอาชีพส่วนตัว ธุรกิจขนาดย่อม การประกอบการขนาดย่อม เป็ นต้ น
จริ ยา ทัพพะกุล ณ อยุธยา (อยุธยา.2530:48) ให้ ความหมายว่า อาชีพอิสระ หมายถึง การ
ประกอบกิจกรรมขนาดเล็กที่ทาด้ วยตนเอง ที่อาศัยทักษะและเทคนิคการจัดการให้ เกิดรายได้ และกาไร
ซึ่งอาจมีลกั ษณะเป็ นการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบารุ ง ทดสอบ ปรับปรุ ง แปรสภาพหรื อทาลายสิ่ง
ใดๆ รวมทังการบริ
้
หารและการประกอบกิจการอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับสิ่งเหล่านี ้ส่วนใหญ่แล้ ว
เจ้ าของจะเป็ นผู้ดาเนินกิจการ และขันตอนต่
้
างๆ เองเป็ นส่วนมาก
เจตจรัส ศรี รัตนพร. (2542: 12) กล่าวว่า อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่มีขนาดของกิจการ
ขนาดย่อม สามารถดาเนินการด้ วยตนเอง โดยการลงทุนน้ อย ใช้ กาลังกายและความคิดค่อนข้ างมาก
เน้ นการพึง่ พาตนเอง คาว่า อาชีพอิสระมีความหมายคล้ ายกับ อาชีพส่วนตัว ธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งอาศัย
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคการจัดการให้ เกิดรายได้ ซึง่ เกิดจากการลงทุนมีผลตอบแทนใน
รูปของกาไร มีลกั ษณะเป็ นการผลิตและการบริ การ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มอิสระ จะต้ องเน้ นทางด้ าน
ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ
อารี รัตน์ พันธุ์โยธิน. (2548: 13) อาชีพอิสระ หมายถึง การที่บคุ คลประกอบอาชีพหารายได้ เอง
ไม่มีนายจ้ างหรื อยู่ในฐานะลูกจ้ าง โดยบุคคลนันเป็
้ นเจ้ าของกิจการเอง ดาเนินธุรกิจด้ วยการลงทุนใน
รูปแบบของการผลิต การจาหน่ายหรื อการให้ บริการเพื่อหวังกาไรและเสี่ยงต่อการล้ มเหลว
ดัง นัน้ จากความหมายข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า อาชี พ อิสระหมายถึง อาชี พ ส่วนตัวทัง้ ในภาค
เศรษฐกิจที่เป็ นระบบ (Formal Sector) และภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็ นระบบ (Informal Sector) เจ้ าของ
กิจการเป็ นผู้ประกอบการเองทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้ โดยได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรู ปของกาไร ไม่ใช่
เงินเดือน
ประเภทของการประกอบอาชีพอิสระ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2530 : 4) ได้ จาแนกประเภทของการประกอบอาชีพอิสระ
ได้ ดังนี ้ คือ อาชีพด้ านอุตสาหกรรม ด้ านเกษตรกรรม ด้ านคหกรรม ด้ านพาณิชกรรม และด้ าน
ศิลปหัตถกรรม
พิพรรณ์ อินทรศัพท์. (2531 : 161 – 170) แบ่งอาชีพอิสระไว้ 5 ประเภท ดังนี ้
1. กิจการจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค ได้ แก่ ร้ านค้ าย่อยจาหน่ายของใช้ ประจา
บ้ าน ร้ านจาหน่ายอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ประปา วัสดุก่อสร้ าง เป็ นต้ น
2. กิจการจาหน่ายประเภทอาหาร ได้ แก่ ร้ านอาหาร แผงลอย และรถเข็ญอาหาร
3. กิจการผลิตสินค้ า ได้ แก่ การผลิตสินค้ าอุปโภคและบริ โภค
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4. กิจการด้ านบริการ ได้ แก่ งานบริการชุมชน
5. กิจการประกอบตามสายวิชาชีพ ได้ แก่ อูซ่ อ่ มรถ รับเหมาก่อสร้ าง สานักงาน
ทนายความ
กรมสามัญ. (2535) ได้ แบ่งประเภทการประกอบอาชีพเป็ น 2 ประเภท คือ
1. อาชีพอิสระ โดยแบ่งเป็ น
1.1 อาชีพผู้ผลิต ได้ แก่ อาชีพที่ผ้ ดู าเนินกิจการผลิตชิ ้นงานเพื่อจาหน่าย เช่น
งานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ เครื่ องปั น้ ดินเผา ผลิตผลทางการเกษตร เป็ นต้ น
1.2 อาชีพบริ การ ได้ แก่อาชีพที่ผ้ ดู าเนินการได้ เอื ้ออานวยความสะดวก หรื อ
ให้ บริการแก่ผ้ บู ริโภค เช่นช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์ แม่ค้า ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย เป็ นต้ น
2. อาชีพรับจ้ าง หมายถึงอาชีพใดก็ตามที่ผ้ ูประกอบอาชี พไม่ได้ เป็ นผู้ประกอบ
กิจการเองแต่ทางานภายใต้ ระบบหรื อข้ อกาหนดของหน่วยงาน หรื อนายจ้ างที่ตนสังกัดอยู่ เช่น
ข้ าราชการ ลูกจ้ างรัฐวิสาหกิจ พนักงานห้ างร้ าน บริษัท ฯลฯ เป็ นต้ น
เนื่องจากการประกอบอาชีพอิสระ เป็ นอาชีพที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องดาเนินกิจการด้ วยตนเอง
เพราะเหตุผลและความจาเป็ นที่แตกต่างกันหลายประการตามระดับความสามารถแต่ละบุคคล ดังนัน้
ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจึงควรมีคณ
ุ ลักษณะที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับอาชีพที่ตนตัดสินใจเลือก
คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพอิสระ
เฉลียว สุวรรณกิตติ (2530 : 7 – 16 ) ได้ กล่าวถึง คุณสมบัตขิ องผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนี ้
1. มีความอดทนในการทางานหนักได้
2. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
้ ้ าหมายสูงและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
3. ในการประกอบกิจการใด ๆ มักจะตังเป
4. เป็ นผู้มีความกระตือรื อร้ นอยู่เสมอ
5. ไม่เบื่อง่าย ไม่ชอบทิ ้งอะไรกลางคันเมื่อพบอุปสรรค
6. มีหลักในการแก้ ปัญหาอย่างไม่เสื่อมคลาย
7. รู้จกั ใช้ คาวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นให้ เป็ นประโยชน์
8. รู้จกั ใช้ ความคิดแต่หนหลังเป็ นบทเรี ยน
9. มีความคิดริเริ่ม และกล้ ารับผิดชอบต่อการริเริ่มต่าง ๆ
10. เห็นคุณค่าของเงิน
ดนัย เทียนพุฒ. (2531 : 26 ; อ้ างอิงมาจาก Committee for Economic Development : n.d.)
กล่าวว่าคุณลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม หรื อการประกอบอาชีพอิสระ มีดงั นี ้
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1. การบริ หารงานต้ องเป็ นอิสระไม่มีบริษัทอื่นมาควบคุม เจ้ าของต้ องเป็ นผู้บริ หารเอง
2. บุคคลคนเดียวหรื อกลุม่ เล็ก ๆ เพียงกลุม่ เดียวหาทุนและเป็ นผู้บริหารเอง
3. การดาเนินงานก็ดี พนักงานและเจ้ าของก็ดี มักอาศัยอยูใ่ นชุมชนเดียวกัน ตลาด
หรื อลูกค้ าอาจอยูน่ อกชุมชนนัน้
4. ธุรกิจต้ องเป็ นธุรกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเภทเดียวกัน
การเป็ นผู้ประกอบอาชีพอิสระ จาเป็ นต้ องมีคณ
ุ สมบัติตา่ ง ๆ เพื่อประกอบการ เป็ นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระอย่างมีคณ
ุ ภาพ ได้ แก่
1. กล้ าเสี่ยง (Taking risk) อาชีพอิสระเป็ นการประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงต้ องมีการ
ลงทุนในขณะที่ถ้าเป็ นลูกจ้ างไม่ต้องลงทุนอะไร ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เพราะไม่ร้ ูว่าผลลัพธ์
จะออกมาอย่างไร ดังนัน้ ก่อนที่จะตกลงใจประกอบอาชีพใด จึงต้ องพิจารณา วิเคราะห์ และไตร่ตรอง
อย่างดีเสียก่อน
2. มีความคิดสร้ างสรรค์ (Taking initiative) การประกอบอาชีพอิสระมิได้ ยึดติดกับ
รูปแบบใดๆ เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระต้ องเป็ นนายของตนเอง ดังนัน้ ในการปรับปรุงสินค้ าหรื อ
บริการสามารถทาได้ อย่างมีอิสระ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ กาไรในการดาเนินธุรกิจ
3. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Self - Confidence) ธุรกิจแต่ละประเภทต้ องการการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้ องเป็ นผู้ที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ในภาวะการณ์ที่
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจบางประเภทสามารถสวนกระแสเศรษฐกิจโดยรวมได้
ดังนัน้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้ องมีความมัน่ ใจ เพื่อจะได้ พาธุรกิจของตนให้ ผ่านพ้ นอุปสรรคต่างๆ
ได้ ดังนัน้ ถ้ าไตร่ตรองดีแล้ วว่าจะทาอะไร เมื่อไร เวลาใดจงทาทันที
4. อดทน ไม่ท้อถอย (Persistence and dealing with failure) การประกอบอาชีพ
ทุกอย่างย่อมมีทงก
ั ้ าไรและขาดทุน โดยเฉพาะเมื่อเริ่ มประกอบการใหม่ ๆ จะต้ องประสบปั ญหาและ
อุปสรรคบ้ าง ซึ่งถือว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพจึงต้ องพร้ อมที่จะรับข้ อผิดพลาดและนามา
แก้ ไขด้ วยความอดทน ไม่ท้อแท้ ท้ อถอย
5. มีวินยั ในตนเอง (Having discipline) การประสบความสาเร็ จในอาชีพซึ่งเรา
เป็ นเจ้ าของกิจการเอง จาเป็ นจะต้ องมีวินยั มีกฎระเบียบการทางานต้ องสม่าเสมอ ถ้ าขาดวินยั การ
ประกอบอาชีพก็อาจไม่ประสบผลสาเร็ จการเป็ นผู้มีวินยั นับเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับผู้ประกอบอาชีพทุก
ประเภท เพราะวินยั จะเป็ นสิ่งที่คอยกาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่ได้ วางไว้ ถ้ า
ผู้ประกอบการขาดวินยั ธุรกิจย่อมจะต้ องประสบกับการขาดทุน และล้ มเหลวไปในที่สดุ
6. มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพ (Good attitude) ไม่ว่างานนัน้ จะเป็ นงานที่มีเกียรติ
หรื อไม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้ องรักในงานที่ทา และให้ เกียรติกบั งานนันๆ
้ เสมอ
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7. มีความรอบรู้ (Seeking information) การประกอบอาชีพอิสระจะต้ องรับรู้
ข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็ วมาก ประโยชน์
ของการรับรู้ข่าวสารจะทาให้ สามารถปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้ ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา ผลที่ได้ ก็คือ
กาไร
8. มีมนุษย์สมั พันธ์ (Good human relationship) การประกอบอาชีพอิสระ จะต้ อง
เป็ นผู้มีมนุษสัมพันธ์อนั ดี เพื่อผลประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้ า บุคคลรอบข้ าง หรื อคู่
แข่งขันก็ตาม เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี จะทาให้ มีความคล่องตัวในการดาเนินงานเป็ นอย่างยิ่ง
9. มีความซื่อสัตย์ (Honesty with customer) ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้ องมี
ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้ า การบริการลูกค้ าให้ เกิดความประทับใจในการขายสินค้ าหรื อบริ การ
และกลับมาใช้ บริการอีกเป็ นหัวใจสูงสุด เพื่อผลประโยชน์ตอ่ ธุรกิจและต่อตัวเองในที่สดุ
10. มีความรู้พื ้นฐานในการเริ่มทาธุรกิจ การที่จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรได้ ร้ ูจกั
สิ่งที่จะทาอย่างน้ อยให้ ร้ ูว่าทาจากอะไร ซื ้อวัตถุดิบจากไหนตลาดอยู่แหล่งใด และหากต้ องการทราบ
ข้ อมูลเพิ่มเติมจะหาได้ จากที่ไหน
11. มีการพัฒนาตนเอง ให้ มีคณ
ุ ลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระ เมื่อ
มีความรู้พื ้นฐานในการประกอบอาชีพแล้ ว ก็ควรได้ มีการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนารู ปแบบของสินค้ า
หรื อบริการ อีกทังยั
้ งต้ องพัฒนาตนเองให้ มีคณ
ุ ลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนันๆ
้ เช่น หาก
เป็ นช่างเสริมสวยก็ต้องพัฒนาตนเองให้ ดสู วยงาม เมื่อลูกค้ าเห็นได้ ดนู ่าเชื่อถือหรื อหากเลือกที่จะขาย
อาหาร ผู้ขายก็ควรแต่งตัวให้ ดสู ะอาด ไม่สบู บุหรี่ ขณะทาอาหาร เป็ นต้ น
สิ่งที่สาคัญที่เชื่อถือได้ ว่าการประกอบอาชีพอิสระจะประสบผลสาเร็ จควรมีความสามารถด้ าน
เทคนิค ความคิดริเริ่ม บุคลิกภาพ ความเฉลียวฉลาดลักษณะเป็ นผู้นา ความกล้ าหาญความรับผิดชอบ
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร สร้ างสรรค์ ความซื่อสัตย์ และมีความมัน่ คง
ทางอารมณ์
ปั จจัยหลักที่สาคัญก่ อนเริ่มการประกอบอาชีพอิสระ
ปั จจัยแรก คือ ทุน
ทุน คือสิ่ง ที่จ ะเป็ นปั จ จัยพืน้ ที่ ของการประกอบอาชี พ โดยจะต้ องวางแผนแนว
ทางการดาเนินธุรกิจไว้ ล่วงหน้ าเพื่อให้ ทราบว่าจะต้ องใช้ เงินทุนประมาณเท่ าไร แล้ วพิจารณาว่า มี
เงินทุนเพียงพอหรื อไม่ ถ้ าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ใด อาจได้ จากการรวมหุ้นลงทุนกันในหมู่
ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง หรื อการกู้ยืมจากหน่วยราชการ หรื อสถาบัน การเงินต่าง ๆ อย่างไรก็ตามใน
ระยะแรกไม่ควรลงทุนมากเกินไปเนื่องจาก ยังไม่ทราบความต้ องการของตลาดที่แท้ จริง
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ปั จจัยที่สอง คือ ความรู้
ความรู้ หมายถึง ความรู้ ในงานอาชีพที่จะมาประกอบอาชีพหากไม่ต้องศึกษาและ
ฝึ กฝนขวนขวายหาความรู้ โดยการเรี ยนจากสถาบัน ที่ให้ ความรู้ด้านอาชีพ ซึ่งมีทงของรั
ั้
ฐบาล และ
เอกชน หรื อสมัคร เรี ยนกับชมรมต่าง ๆ หรื อทางานเป็ นลูกจ้ างคนอื่น หรื อทดลอง ปฏิบตั ิด้วย ตนเอง
เพื่อให้ มีความรู้ เกิดทักษะ ความชานาญ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนัน้ ๆ
ปั จจัยที่สาม คือ การจัดการ
การจัดการ เป็ นความสามารถในการบริ หารงานของแต่ละบุคคลในการ จัดการ
เกี่ยวกับอาชีพของตนเอง เป็ นสถานที่เกี่ยวข้ องกับการวางแผน การทางานในเรื่ องคน เงิน เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ และ กระบวนการทางานต่าง ๆ
ปั จจัยที่สี่ คือ การตลาด
การตลาด เป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่ง เพราะ หากสินค้ าและบริ การ ที่ผลิตขึ ้น
ไม่เป็ นที่ติดหู ติดตาของผู้บริ โภค ก็ถือว่ากระบวนการ ทัง้ ระบบไม่ประสบผลสาเร็ จ เนื่องจากไม่
สามารถแปรสินค้ า และบริ การเหล่านันให้
้ เป็ นตัวเงินได้ ดังนันการวางแผนการตลาด
้
ซึ่งใน ปั จจุบนั มี
การแข่งขันสูง จึงควรได้ รับการสนใจในการพัฒนา เทคนิคด้ านต่าง ๆ ให้ ทนั สมัย เพื่อให้ เป็ นที่สนใจ
ของกลุม่ เป้าหมาย
อุปสรรคในการประกอบอาชีพอิสระพอ จาแนก 2 ลักษณะ ได้ แก่
อุปสรรคภายใน ได้ แก่ ตัวบุคคลเอง เช่น ขาดความรู้ที่จะประกอบอาชีพเรี ยกว่า ทา
มาหากินไม่เป็ น ขาดการกระตือรื อร้ นที่จะประกอบอาชีพด้ วยตัวเอง ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระที่จะประสบความสาเร็จจาเป็ นจะต้ อง มีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1. ต้ องเป็ นคนที่สามารถทนทางานหนักได้ เกินกว่าบุคคลปกติ
2. เป็ นผู้ที่มีความกระตือรื อร้ นอยูเ่ สมอ
3. มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองและมีความมุง่ มัน่ ที่จะทาอะไรให้ ได้
4. ในการประกอบกิจการใดๆ มักจะตังเป
้ ้ าหมายสูง (แต่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ )
5. ไม่เบื่อง่าย ไม่ชอบทิ ้งอะไรกลางคันเมื่อพบอุปสรรค
6. เห็นคุณค่าของเงิน
7. มีพลังในการแก้ ปัญหาอย่างไม่เสื่อมคลาย
8. ควรเสี่ยงอย่างมีเหตุผล
9. รู้จกั ใช้ ความผิดแต่หนหลังเป็ นบทเรี ยน
10. รู้จกั ใช้ คาวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นให้ เป็ นประโยชน์
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11. มีความคิดริเริ่มและกล้ าที่จะรับผิดชอบต่อความคิดริเริ่มนัน้
12. รู้จกั ใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้ มีประโยชน์ให้ มากที่สดุ
13. ในการทางานต้ องตังเกณฑ์
้
สงู สุดเข้ าไว้ และต้ องทาให้ ได้ เสมอ
อุปสรรคภายนอก ได้ แก่ องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริ มอานวยความสะดวก พื ้นฐาน
ของผู้อยากประกอบอาชีพอิสระได้ แก่ ปั จจัยพื ้นฐานของการประกอบการ คือ เงินทุน การตลาด แหล่ง
วัตถุดบิ การแข่งขัน
ดังนัน้ จะเห็นว่า การประกอบอาชีพอิสระเป็ นเรื่ องไม่ง่าย และมีอุปสรรคมากมาย แต่อาชีพ
อิสระก็เป็ นหนทางในการแก้ ไขปั ญหาการว่างงานของประชากรอย่างมาก ตัวอย่างแผนภาพจาลอง
การศึกษา การประกอบอาชีพอิสระ หนทางแก้ ไขปั ญหาของการว่างงาน ดังภาพประกอบ 3
กองกาลังแรงงาน
แรงงานไม่มีฝีมือ : แรงงานมีฝีมือ

มีงานทา
- ลูกจ้ างในตลาดแรงงาน
- ผู้ประกอบการอิสระ

ไม่ มีงานทา
- ว่างงาน, รองาน
- ศึกษาต่อ ไม่มงี านทา
ความสาเร็ จของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ

ปั จจัยภายนอก
- วัตถุดิบ
- เงินทุน
- ราคา
- ตลาด
- การแข่งขัน

ปั จจัยภายใน
- ทัศนคติและ
ประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการ
-

การจัดการ
ศึกษาแนวใหม่

ภาพประกอบ 3 แผนภาพของจาลองการศึกษา การประกอบอาชีพอิสระ หนทางแก้ ปัญหาว่างงาน
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4. การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมนัน้ จะต้ องมีความสัมพันธ์ ในด้ านหลักการของการฝึ กอบรม
โดยได้ มีการรวบรวมและสรุ ปความรู้ และความสัมพันธ์ กันในด้ านของหลักการจากผู้ร้ ู นักการศึกษา
และนักวิชาการ โดยมีหวั ข้ อทีเป็ นรายละเอียดดังนี ้
ธ ารง บัว ศรี (2531:6) หลัก สูต ร หมายถึ ง แผนที่ จ าท าขึน้ เพื่ อ แสดงจุด มุ่ง หมาย เนื อ้ หา
กิจกรรมและประมวลประสบการณ์แต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้มีพฒ
ั นาการในด้ านต่าง ๆ
ตามจุดมุง่ หมายที่กาหนดไว้
เครื อวัลย์ ลิ่มอภิชาต (2531:2) ได้ ให้ ความหมายว่า การฝึ กอบรมและการพัฒนาคือกิจกรรม
การเรี ยนรู้เฉพาะอย่างของบุคคลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะหรื อความชานาญ
และทัศนะคติอนั เหมาะสม เพื่อมาตรฐานการปฏิบตั งิ านให้ อยู่ในระดับสูงขึ ้นและทาให้ บคุ ลากรมีความ
เจริญก้ าวหน้ าในงาน
คาร์ เตอร์ วี.กู๊ด (Good.1973: 157) ได้ ให้ ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ด้ าน คือ
1. หลักสูตร คือ กลุม่ ของรายวิชาและประสบการณ์ที่โรงเรี ยนกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยน
2. หลักสูตร คือ โครงการศึกษาที่ทางโรงเรี ยนวางไว้ กว้ างๆ เพื่อจัดสอนให้ เด็กแต่ละชัน้
3. หลักสูตร คือ ลาดับของวิชาที่ต้องเรี ยนเพื่อให้ สาเร็จการศึกษา
ทาบา (Taba.1962: 75) ได้ กล่าวไว้ ว่า “ การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น ทังในด้
้ านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื ้อหาวิชา การเรี ยนการ
สอน การวัดผลประเมินผล และอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเป็ นการเปลี่ยนแปลงทังระบบหรื
้
อเปลี่ยนแปลงทังหมด
้
ตังแต่
้ จดุ มุ่งหมายและวิธีการ และการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี ้ จะมีผลกระทบกระเทือนทางด้ านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่เปลี่ยนแปลง
แนวคิดพื ้นฐาน หรื อรูปแบบของหลักสูตร ”
กู๊ด (Good.1973:166) ได้ ให้ ความเห็นว่า “การพัฒนาหลักสูตรเกิ ดได้ 2 ลักษณะ คือ การ
ปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุ งหลักสูตรเป็ นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเพื่อให้
เหมาะสมกับโรงเรี ยนหรื อระบบโรงเรี ยน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอปุ กรณ์ วิธีการสอน รวมทังการ
้
ประเมินผล ส่วนคาว่าเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแก้ ไขหลักสูตรให้ แตกต่างไปจากเดิม เป็ นการ
สร้ างโอกาสทางการเรี ยนขึ ้นใหม่”
กริ ช อัมโภชน์ (2545:2) ได้ ให้ ความเห็นว่า หัวใจของการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพนัน้ จะต้ องมีองค์ประกอบ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม ซึง่ ตอบสนองต่อความจาเป็ นในการฝึ กอบรมที่แท้ จริง
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2. แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ าอบรม หรื อที่เรี ยกว่า หลักสูตร ซึง่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม และความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
3. โครงการบริหารงานฝึ กอบรม ที่รัดกุมและละเอียดครบถ้ วน
เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander.1974: 43) ให้ ความหมายว่า “การพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง การจัดทาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้ วให้ ดีขึ ้น หรื อเป็ นการจัดทาหลักสูตรใหม่โดยไม่มี
หลักสูตรเดิมอยูก่ ่อน การพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึงการสร้ างเอกสารอื่น ๆ สาหรับนักเรี ยนด้ วย”
แนวคิดและรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของทาบา (Taba.1962:422-425) หลักสูตร
ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ที่สอดคล้ องกับความสัมพันธ์และสอดคล้ องดังที่ ได้ เสนอว่า หลักสูตรไม่ว่าจะ
สร้ างขึ ้นในลักษณะใดก็ตามย่อมประกอบด้ วยส่วนสาคัญ 4 ส่วนคือ
1. จุดมุง่ หมาย (Aim Specific Objective) เป็ นส่วนที่กล่าวถึงจุดมุง่ หมายโดยทัว่ ไป
และวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา
2. เนื ้อหาวิชา (Content) เป็ นส่วนที่กล่าวถึงเนื ้อหาที่จดั ไว้ ในหลักสูตรเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
ศึกษาจนมีลกั ษณะตามจุดมุ่งหมาย
3. กิจกรรมและรูปแบบการเรี ยนการสอน (Leaning and implied) เป็ นส่วนที่กล่าวถึง
วิธีการและกระบวนการหนึง่ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับเนื ้อหาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประเมินผล (Evaluation Program) เป็ นส่วนที่กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบว่า
ผู้เรี ยนได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด
ทาบา (Taba.1962:80) ได้ กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้เรี ยนตามความเชื่อที่ว่าผู้เรี ยนมีพื ้นฐานแตกต่างกัน โดยกาหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไว้ 7
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. วินิจฉัยความต้ องการ สารวจสภาพปั ญหา ความต้ องการ และความจาเป็ นต่างๆ
ของสังคม และผู้เรี ยน
2. กาหนดจุดมุ่งหมาย หลังจากได้ วินิจฉัยความต้ องการของสังคมและผู้เรี ยนแล้ วจะ
กาหนดจุดมุง่ หมายที่ต้องการให้ ชดั เจน
3. คัดเลือกเนื ้อหาสาระ จุดมุง่ หมายที่กาหนด แล้ วจะช่วยในการเลือกเนื ้อหาสาระ ให้
สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมาย วัยและความสามารถของผู้เรี ยน โดยเนื ้อหาต้ องมีความเชื่อถือได้ และสาคัญ
ต่อการเรี ยนรู้
4. จัดเนื ้อหาสาระ เนื ้อหาสาระที่เลือกได้ ยังต้ องจัดโดยคานึงถึงความต่อเนื่อง และ
ความยากง่ายของเนื ้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรี ยน
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5. คัด เลื อ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ค รู ผ้ ูส อนหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งคัด เลื อ ก
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา และจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ควรจัดโดยคานึงถึงเนื ้อหา
สาระและความต่อเนื่อง
7. กาหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล ตัดสินใจว่าจะต้ องประเมินอะไร เพื่อ
ตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ หรื อไม่ และกาหนดด้ วยว่าจะใช้ วิธีประเมินผล
อย่างไร ใช้ เครื่ องมืออะไร
แนวคิดและรู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ (Tyler.1949:9)
หลักการและเหตุผลของไทเลอร์ ได้ กาหนดปั ญหาพื ้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
4 ข้ อ ซึง่ จะต้ องตอบให้ ครบเรี ยงลาดับดังนี ้
1. จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Education Purposes) ที่โรงเรี ยนต้ องการให้ ผ้ เู รี ยน
บรรลุมีอะไรบ้ าง
2. การที่ให้ บรรลุตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่กาหนดนันจะต้
้
องประสบการณ์ทาง
การศึกษา (Education Experiences) อะไรบ้ าง
3. ประสบการณ์ทางการศึกษาที่กาหนดนัน้ สามารถจัดให้ มีประสิทธิภาพได้ อย่างไร
4. จะทราบได้ อย่างไรว่าผู้เรี ยนได้ บรรลุตามจุดมุง่ หมายทางการศึกษานันๆ
้ แล้ ว
การกาหนดจุดมุ่งหมาย ไทเลอร์ ยังได้ กล่าวถึงจุดประสงค์ตา่ ง ๆ โดยเขาเสนอว่า นักพัฒนา
หลักสูตรควรกาหนดจุดประสงค์ทวั่ ไป (General Objective) โดยศึกษาจากข้ อมูล 3 แหล่ง คือ
เนื ้อหาวิชาจากผู้เชี่ยวชาญข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เรี ยน และข้ อมูลเกี่ยวกับสังคม จุดประสงค์ทวั่ ไปนี ้จะเป็ น
จุดประสงค์ชวั่ คราว (Tentative Objective) จากนันจุ
้ ดประสงค์ชวั่ คราวจะได้ รับการกลัน่ กรองจาก
ข้ อมูลด้ านปรัชญาการศึกษาและปรัชญาสังคมที่โรงเรี ยนยึดถืออยู่ และด้ านจิตวิทยาการเรี ยนซึ่งจะตัด
ทอนจุดประสงค์ที่ไม่จาเป็ นออก และทาให้ จุดประสงค์มีความชัดเจนขึ ้น จุดประสงค์ที่ได้ นี ้จะเป็ น
จุด ประสงค์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ในการพั ฒ นาหลัก สูต รจากนัน้ จึง เลื อ กและจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ หรื อ
ประสบการณ์ทางการศึกษาสาหรับผู้เรี ยน เพื่อให้ บรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดขึ ้น และกาหนดการ
ประเมินผลหลักสูตรที่ได้
แนวคิดและรู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท์ (อ้ างจาก ชิโนรส ละอองวรรณ.
2549: 10) มีความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมถึงการร่างหลักสูตรขึ ้นมาใหม่ และการ
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ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแ่ ล้ วให้ ดีขึ ้นด้ วย การใช้ หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรนัน้ เป็ นกระบวนการ
อันหนึง่ ของการพัฒนาหลักสูตร โดยได้ จดั ลาดับขันตอนของการพั
้
ฒนาหลักสูตรไว้ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน
2. การกาหนดจุดมุง่ หมาย
3. การคัดเลือกและจัดเนื ้อหาสาระ
4. การกาหนดมาตรการวัดและการประเมินผล
5. การนาหลักสูตรไปใช้
6. การประเมินผลการใช้ หลักสูตร
7. การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น มี สาระสาคัญโดยสรุป ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน คือ ข้ อมูลทางด้ านความต้ องการ ความจาเป็ นและ
ปั ญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้ อมูล
ทางด้ านจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้ องการของผู้เรี ยน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพื่อ
พิจารณาข้ อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ ไข
2. การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการดาเนินงานจะต้ องร่ วมกัน
พิจารณากาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลพื ้นฐาน โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
จะระบุคณ
ุ สมบัติของผู้ที่จบหลักสูตรนันๆ
้ มุ่งพัฒนาผู้เรี ยนทัง้ 3 ด้ าน คือ พุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะ
พิสยั โดยกาหนดทังจุ
้ ดมุ่งหมายทัว่ ไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซึ่งจะเน้ นการปฏิบตั ิมาก
ขึ ้น โดยคานึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝั งนิสยั ที่ดีงาม เพื่อให้ เป็ นพลเมืองดี
3. การกาหนดเนื ้อหาและประสบการณ์การเรี ยนรู้ หลังจากได้ กาหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแล้ ว ก็ ถึง ขัน้ การเลื อกสาระความรู้ ต่างๆ ที่จ ะนาไปสู่การพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ เพื่อความสมบูรณ์ให้ ได้ วิชาความรู้ที่ถกู ต้ องเหมาะสม กระบวนการขันนี
้ ้ จึง
ครอบคลุมถึงการคัดเลือกเนื ้อหาวิชาแล้ วพิจารณาจัดลาดับเนื ้อหาเหล่านันว่
้ า เนื ้อหาสาระใดควรเป็ น
ั ้ สาระ
พื ้นฐานของเนื ้อหาใดบ้ าง ควรให้ เรี ยนอะไรก่อนอะไรหลัง แล้ วแก้ ไขเนื ้อหาที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทงแง่
และการจัดลาดับที่เหมาะสม ตามหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้
4. การนาหลักสูตรไปใช้ เป็ นขันของการแปลงหลั
้
กสูตรไปสู่การสอน ซึ่งเป็ นขันตอนที
้
่มี
ความสาคัญ และเกี่ยวข้ องกับครู ผ้ สู อน หลักสูตรจะประสบผลสาเร็ จ มีประสิทธิภาพนันขึ
้ ้นอยู่กับ
ผู้บริ หารโรงเรี ยน และครูผ้ สู อนจะต้ องศึกษาทาความเข้ าใจ และมีความชานาญในการใช้ หลักสูตรซึ่ง
ครอบคลุมถึงการเตรี ยมการสอน การจัดการเรี ยนการสอน การจัดสภาพแวดล้ อมต่างๆ ภายในโรงเรี ยน
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เพื่อเสริ มหลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการบริ หารการบริ การหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนี ้ ในขันนี
้ ้ยัง
ครอบคลุมถึงการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ก่อนนาไปเผยแพร่ด้วย
5. การประเมินผลหลักสูตร เป็ นการประเมินสัม ฤทธิ์ ผลของหลักสูตรว่าเมื่อได้ นา
หลักสูตรไปใช้ แล้ วนัน้ ผู้ที่จบหลักสูตรนัน้ ๆ ไปแล้ ว มีคณ
ุ สมบัติ มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตร
กาหนดไว้ หรื อไม่ นอกจากนี ้ การประเมินหลักสูตรจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณค่าสูงขึน้ อันเป็ นผลในการนาหลักสูตรไปสู่ความสาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ การประเมิน
หลักสูตรควรทาให้ ครอบคลุมระบบหลักสูตรทังหมด
้
และควรจะประเมินให้ ต่อเนื่องกัน ดังนัน้ การ
ประเมินหลักสูตร จึงประกอบด้ วยการประเมินสิ่งต่อไปนี ้ คือ
5.1 การประเมินเอกสาร หลักสูตร เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ว่ามี
ความเหมาะสมดี แ ละถูก ต้ อ งตามหลัก การพัฒ นาหลัก สูต รเพี ย งใดหากมี สิ่ ง ใดบกพ ร่ อ งก็ จ ะได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขก่อนจะได้ นาไปประกาศใช้ ในโอกาสต่อไป
5.2 การประเมินการใช้ หลักสูตร เป็ นการตรวจสอบว่าหลักสูตร สามารถนาไปใช้
ได้ ดีในสถานการณ์จริงเพียงใดมีส่วนไหนที่เป็ นอุปสรรคต่อการใช้ หลักสูตรโดยมากหากพบข้ อบกพร่อง
ในระหว่า งการใช้ ห ลัก สูตรก็ มัก ได้ รั บ การแก้ ไ ขโดยทัน ที เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ห ลัก สูต รเป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
5.3 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยทัว่ ไปจะดาเนินการหลังจากได้ มี
ผู้สาเร็ จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ ว การประเมินหลักสูตร ในลักษณะนีม้ ักจะทาการติดตาม
ความก้ าวหน้ าของผู้สาเร็จการศึกษาว่าสามารถประสบความสาเร็จในการทางานเพียงใด
5.4 การประเมินระบบหลักสูตร เป็ นการประเมินหลักสูตรในลักษณะที่มีความ
สมบูร ณ์ และสลับ ซับซ้ อนมาก กล่าวคื อ การประเมิ นระบบหลัก สูตรจะมี ค วามเกี่ ยวข้ องกับ
องค์ประกอบอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับหลักสูตรด้ วย เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความสัมพันธ์ของระบบ
หลักสูตร กับระบบบริ หาร โรงเรี ยน ระบบการจัดการเรี ยนการสอน และระบบการวัดและประเมินผล
การเรี ยนการสอน เป็ นต้ น
6. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็ นขันตอนที
้
่เกิดขึ ้นหลังจากได้ ผ่านกระบวนการ
ประเมินผลหลักสูตรแล้ ว ซึ่งเมื่อมีการใช้ หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะ
แวดล้ อมและสังคม จนทาให้ หลักสูตรขาดความเหมาะสม จาเป็ นต้ องมีการปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
กับสภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
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หลักสูตรการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมได้ มีนกั วิชาการและนักการศึกษาให้ หลักเกณฑ์ทรรศนะไว้ ดังนี ้
ราไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชยั . (2545: 33) ได้ ให้ ทรรศนะว่า การจัดหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นการ
ดาเนินการจัดประสบการณ์ ให้ แก่ผ้ ูเ รี ยนตามความคาดหวังโดยกาหนดขอบข่ายลาดับขัน้ ตอนของ
ประสบการณ์ ตลอดจนเนื อ้ หาและวิธี การที่ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทาหรื อมี ประสบการณ์ โดยการจัดหลักสูตร
ฝึ กอบรม จะจัดเนื ้อหาสาระตามแบบรูปแบบการเรี ยนการสอนได้ 3 ส่วน ดังนี ้
1. เนื ้อหาสาระที่ผ้ ทู ี่เข้ ารับการอบรมต้ องรู้เป็ นพื ้นฐาน 30%
2. เนื ้อหาสาระที่พฒ
ั นาสมรรถภาพความรู้ความสามารถและทักษะในการทางานที่
ปฏิบตั ิอยู่ 60%
3. เนื ้อหาสาระที่เสริมการปฏิบตั งิ านที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ 10%
พัฒนา สุขประเสริ ฐ. (2540: 35) ได้ สรุปว่าหลักสูตรฝึ กอบรมหมายถึงความรู้ และประสบการณ์
การเรี ยนรู้ที่จดั ให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม เพื่อให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการของโครงการส่วน
ที่สาคัญของหลักสูตรที่จะต้ องพิจารณาได้ แก่วตั ถุประสงค์ของการฝึ กอบรมเนื ้อหาสาระที่จั ดและควร
ระบุเป็ นรายหัวข้ อและระบุกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่งรวมถึงการใช้ สื่อการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินผล
ความหมายของการฝึ กอบรม
สมชาติ กิจยรรยง (2545: 15) ได้ ให้ ความเห็นว่า การฝึ กอบรมหมายถึงกระบวนการที่จะทาให้
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจ ความชานาญและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
จนกระทัง่ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู้ หรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของ
การฝึ กอบรม อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
กัมปนาท อ่วมกุล (2548:12) ได้ ให้ ความหมายของการฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการ ในการ
พัฒนาบุคคลเพื่อที่จะทาให้ บคุ คลที่ผา่ นการฝึ กอบรม มีความสามารถสูงขึ ้น
บีช (Beach.1975: อ้ างมาจาก มาโนช โกมลวนิช.2541: 51) ได้ ให้ ความหมาย การฝึ กอบรมว่า
เป็ นกระบวนการที่จดั ทาขึ ้น เพื่อให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้และมีความชานาญ โดยมีวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึง่ เพื่อให้ บคุ คลรู้เรื่ องนันโดยเฉพาะ
้
กิตติ พัชรวิชญ์. (2544 : 445) ได้ สรุปไว้ ว่า การฝึ กอบรม หมายถึง
1. กระบวนการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความเป็ นจริงของปั ญหา
2. จัดเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร
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3. นาประสบการณ์ทงหมดที
ั้
่ได้ รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ แก้ ปัญหาของงานที่ทาอยูใ่ ห้
บรรลุความสาเร็จตามความต้ องการขององค์การ
ดังนัน้ การฝึ กอบรม จึงหมายถึง กระบวนการที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้ าใจ ทักษะ และความชานาญในการปฏิบตั ิงาน หลังจากผ่านการฝึ กอบรม ตามวัตถุประสงค์เรื่ องใด
เรื่ องหนึง่
ความสาคัญและประโยชน์ ของการฝึ กอบรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2540 : 163) กล่าวถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมไว้ ว่า การฝึ ก
อบจะทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านใหม่และผู้มีประสบการมาแล้ วทางานได้ ดีขึ ้นทังทางคุ
้
ณภาพและปริ มาณเพราะรู้
วิธีทางานที่ถูกต้ อง รู้ จกั ใช้ เครื่ องมือช่วยในการทางาน สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพการทางานได้ ดี ช่วย
ลดปั ญหาในการปฏิบตั ิงานทาให้ มีขวัญกาลังใจของคนทางานดีขึ ้น มีการควบคุมการกระทาโดยผู้ปฏิบตั ิ
เอง ลดอุบตั เิ หตุ ลดความสิ ้นเปลืองและเป็ นการเสริมสร้ างความมัน่ คงขององค์การ
ทองฟู ชินโชติ (2531: 19) ได้ กล่าวถึง ความสาคัญและประโยชน์ของการฝึ กอบรมว่า การ
ฝึ กอบรมเป็ นการพัฒนาบุคคล เพิ่มทักษะ ความรู้ ความถนัด ทัศนคติและความเข้ าใจ พัฒนานิสยั การ
ทางานให้ ถกู ต้ อง เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานและความสาเร็จในการทางาน
กิตติ พัชรวิชญ์ (2544 : 447- 448) ได้ กล่าวถึงความสาคัญการฝึ กอบรมไว้ ดังนี ้
1. สร้ างความประทับใจให้ พนักงานที่เริ่มทางาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ สงู ขึ ้น
3. เตรี ยมขยายงานขององค์การ
4. พัฒนาพนักงานขององค์การให้ ทนั กับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
5. สร้ างขวัญและกาลังใจให้ พนักงานขององค์การให้ เกิดความมัน่ คงการทางาน
6. เพิ่มพูนวิทยาการที่เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การ
7. ลดงบประมาณค่าวัสดุสญ
ู เปล่า
8. สร้ างความสามัคคีในหมู่พนักงาน
9. เป็ นวิธีการแห่งประชาธิปไตย
10. เป็ นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคล
กัมปนาท อ่วมกุล (2548: 15) ได้ สรุปว่า ความสาคัญและประโยชน์ของการฝึ กอบรม เป็ นผลที่
ส่งให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จะทาให้ บุคคลมีความสามารถสูงขึ ้นและได้ รับผลประโยชน์ในด้ านการ
ปฏิบตั งิ านและความคิดที่ดีตอ่ การปฏิบตั งิ าน
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ดังนัน้ การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการในอันที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู้
ความเข้ าใจ ความชานาญ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง อันจะเป็ นผลทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม การสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม จึงหมายถึง การกาหนดว่าจะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ และทัศนคติ ในเรื่ องอะไรบ้ าง โดยเทคนิค และวิธีการอย่างใด
และจะต้ องใช้ เวลามากน้ อยเพียงใดจึงจะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดการเรี ยนรู้ และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ตามวัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนในการสร้ างหลักสูตรการฝึ กอบรม
การสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมอย่างถูกต้ องตามหลักการฝึ กอบรม สาหรับการพัฒนากลุ่มบุคลากร
ในตาแหน่งใด ตาแหน่งหนึ่งซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมาย หรื อสาหรับบุคลากรซึ่งจะต้ องปฏิบตั ิงานใดงานหนึ่ง
เหมือน ๆ กัน ถึงแม้ ว่าบุคลากรนัน้ จะต้ อง อยู่ในต่าง ๆ หน่วยงานกันก็ตาม ควรจะต้ องปฏิบตั ิตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
แม้ ว่าจะได้ มีการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมมาแล้ วก็ตาม ก่อนจะสร้ าง
หลักสูตรฝึ กอบรม จาเป็ นต้ องมีการทบทวนปั ญหาที่ได้ กาหนดไว้ วา่ เป็ นความจาเป็ นในการฝึ กอบรมนัน้
ว่า มี ปัญหาอะไรบ้ าง และเกี่ ยวข้ องกับบุคลากร ในตาแหน่งงานใด ระดับใดบ้ างมีจานวนเท่าใด
เหมาะสมสาหรับการส่งไปเข้ ารับการฝึ กอบรมภายนอก หรื อมี จานวนมาก เพียงพอ ที่ จะจัดการ
ฝึ กอบรมในองค์การหรื อหน่วยงานให้ โดยเฉพาะ (ดังที่เรี ยกกันว่า In-house training) เมื่อคิดว่ามี
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง จาเป็ นต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรม ซึง่ เห็นว่าควรจะจัดขึ ้นในจานวนที่เหมาะสมแล้ ว จึง
เตรี ยมการในขันตอนต่
้
อไป
ขัน้ ที่ 2 ระบุ "ภารกิจ" ที่เป็ นปั ญหาหรือต้ องการพัฒนา
การสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องตรงกันกับความจาเป็ นในการฝึ กอบรมของ
บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่งหนึ่ง ตาแหน่งใด เช่น ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หรื อตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่
บันทึกข้ อมูลโดยเฉพาะ ผู้สร้ างหลักสูตรจาเป็ นจะต้ องเข้ าใจ ถึงความแตกต่างในความหมายของคาว่า
งาน หน้ าที่ และ ภารกิจ เสียก่อน
"งาน" (Job) หมายถึง หน่วยการปฏิบตั งิ านที่บคุ ลากรในตาแหน่งหนึง่ ตาแหน่งใดคือ
ครอบอยูใ่ นสายการปฏิบตั งิ าน เป็ นสิ่งกาหนดไว้ อย่างเป็ นทางการและเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปใน
องค์การ งานแต่ละตาแหน่ง จะประกอบไปด้ วย"หน้ าที่" ตังแต่
้ 1 หน้ าที่ขึ ้นไป
หน้ าที่" (Duty) หมายถึง สิ่งที่ผ้ ูครอบครองงานจะต้ องรับผิดชอบปฏิบตั ิ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดผลงานซึ่งตรงกับ ตาแหน่งงาน ของตน ทังนี
้ ้ ในหน้ าที่แต่ละหน้ าที่จะประกอบ
ไปด้ วย "ภารกิจ" หลาย ๆ ภารกิจด้ วยกัน
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ส่วน "ภารกิจ" (Task) หมายถึง หน่วยการปฏิบตั ิที่สาคัญที่สดุ ที่จะก่อให้ เกิดผลงาน
และเป็ นส่วนของการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ อง โดยตรงกับใช้ วิธีการ เทคนิค หรื อระเบียบต่าง ๆ ดังนัน้ การ
ปฏิบตั ิตามภารกิจนันจึ
้ งจะต้ องใช้ ความรู้ ความชานาญ และความสามารถด้ วย โดยการปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจนัน้ จะประกอบไปด้ วย รายละเอียดในการปฏิบตั ิงาน ตังแต่
้ หนึ่งอย่างขึ ้นไป ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี ้
งาน
หน้ าที่

ภารกิจ
1ก

ภารกิจ
1ข

หน้ าที่

หน้ าที่

ภารกิจ
2ก

ภารกิจ
2ข

ภารกิจ
3ก

หน้ าที่

ภารกิจ
3ข

ภารกิจ
4ก

ภารกิจ
4ข

รายละเอียดการปฏิบัตใิ นแต่ ละภารกิจ
ภาพประกอบ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง งาน หน้ าที่ ภารกิจ และรายละเอียดในการปฏิบตั ิ
ประเด็นสาคัญในการสร้ างหลักสูตร คือ เราพยายามที่จะฝึ กอบรมในระดับของภารกิจ (Task)
เนื่องจากเป็ นหน่วยของงาน ในระดับที่ไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไป กล่าวคือ หากฝึ กอบรมในระดับของ
งานหรื อหน้ าที่ก็มกั จะกว้ างจนเกินไป แต่ถ้าฝึ กอบรมในระดับ รายละเอียดของงานก็จะแคบจนเกิน ไป
ดังตัวอย่างความสัมพันธ์ ของงาน หน้ าที่ และภารกิจ ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ตัวอย่างความสัมพันธ์ ของงาน หน้ าที่ และภารกิจ
งาน : หัวหน้ างานฝึ กอบรม
หน้ าที่ 01

หน้ าที่ 02

หน้ าที่ 04

หน้ าที่ 05

การวางแผน
ภารกิจ 0101
ภารกิจ 0102
ภารกิจ 0103
ภารกิจ 0104
ภารกิจ 0105
การบุคคล
ภารกิจ 0201
ภารกิจ 0202
ภารกิจ 0203
ภารกิจ 0204
การควบคุมงาน
ภารกิจ 0401
ภารกิจ 0402
ภารกิจ 0403
ภารกิจ 0404
การประสานงาน
ภารกิจ 0501
ภารกิจ 0502
ภารกิจ 0503

รวบรวมนโยบายด้ านการฝึ กอบรม
เสนอแผนการจัดโครงการฝึ กอบรมประจาปี
กาหนดคาขอตังงบประมาณ
้
วางแผนการใช้ งบประมาณ
วางแผนการจัดโครงการฝึ กอบรมแต่ละโครงการ
มอบหมายงาน
ให้ คาปรึกษาแนะนา
ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
ดูแลและส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา
กาหนดแนวทาง/มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ตรวจร่างหนังสือ เอกสารการดาเนินงาน
เสนอแนะวิธีการแก้ ปัญหา
ประเมินผลงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบจัดโครงการฝึ กอบรม
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ใน มธ. เพื่อขอความร่วมมือ
ประสานงานกับวิทยากรฝึ กอบรม

เมื่อวิเคราะห์ทราบถึงภารกิจต่าง ๆ ของตาแหน่งงานที่มีความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
แล้ ว จะต้ องหาข้ อมูล หรื อวิเคราะห์ ให้ ได้ ว่า ภารกิจใดที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหรื อสิ่งที่ม่งุ หวัง จนทา
ให้ เกิดปั ญหาขึ ้น จะได้ กาหนดหลักสูตร เพื่อทาการฝึ กอบรม ให้ บคุ คลในตาแหน่งงานนันสามารถปฏิ
้
บตั ิ
ภารกิจได้ ถกู ต้ องตรงกับมาตรฐาน ซึง่ จะเป็ นการแก้ ปัญหา อันเป็ นความจาเป็ น ในการฝึ กอบรมต่อไป
ขัน้ ที่ 3 การกาหนดวัตถุประสงค์ ในการฝึ กอบรม
ก่อนที่จะสามารถกาหนดหลักสูตรฝึ กอบรมได้ เราจาเป็ นต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การฝึ กอบรมเสียก่อน ทังนี
้ ้ เนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมมีความสาคัญ คือ
1. วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมจะช่วยให้ สามารถประสานทรั พยากรในการฝึ กอบรม
(ได้ แก่ กาลังคน เงิน วัสดุ และอุปกรณ์) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและดาเนินไปในแนวทางเดียวกัน
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2. วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมจะช่วยทาให้ วิทยากร และเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริ หารโครงการ
ฝึ กอบรมจะมีความเข้ าใจตรงกันและปฏิบตั งิ านอย่างสอดคล้ องกัน ตลอดจน ผู้เข้ ารับการอบรมมีความ
เข้ าใจการปฏิบตั งิ านของวิทยากรและเจ้ าหน้ าที่
3. วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมจะช่วยทาให้ สามารถกาหนดหัวข้ อวิชา และเนื ้อหา
สาระในการฝึ กอบรมได้ อย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ เพราะวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมจะช่วยชี ้ชัดว่าต้ องการ
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ าอบรมไปในลักษณะใด รวมทังช่
้ วยให้ สามารถเลือกเทคนิคหรื อ
วิธีการฝึ กอบรมที่เหมาะสม และช่วยในการกาหนดระยะเวลาของหลักสูตรและระยะเวลาของหัวข้ อวิชา
ในการฝึ กอบรมอีกด้ วย
4. เราสามารถใช้ วตั ถุประสงค์ในการฝึ กอบรมใช้ เป็ นมาตรฐาน ในการประเมินผลและติดตาม
ผลโครงการฝึ กอบรม ประเมินผลการให้ การฝึ กอบรมของวิทยากร ตลอดจนการประเมินสัมฤทธิ์ผลของ
การอบรม
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
อานวย เตชไชยศรี (2542 : 12-18) ได้ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมไว้ ว่า การ
ฝึ กอบรมต้ องมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมรู้ จกั แก้ ปัญหาได้ จริ ง มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านเนื ้อหา เจตคติ ทักษะ แต่โดยวัตถุประสงค์ทวั่ ไปในการฝึ กอบรม
ส่วนใหญ่มกั จะเน้ นการสนับสนุนทางด้ านความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ต้องการเพื่อส่งเสริ มทักษะ ส่วน
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยม ความเชื่อ เป็ นพฤติกรรมภายในที่เป็ นผลพลอยได้ เพราะเป็ นเรื่ องที่
ฝึ กอบรมได้ ยากมากกว่าการฝึ กอบรมทางด้ านความรู้และทักษะ
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม หมายถึง "สิ่งที่กาหนดว่าในโครงการฝึ กอบรมนันจะต้
้
อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ ารับ การฝึ กอบรมให้ เป็ นไปในลักษณะใดและระดับใด จึงจะสามารถ
แก้ ไขปั ญหาที่เป็ นความจาเป็ นในการฝึ กอบรมได้ "
ขัน้ ตอนในการกาหนดวัตถุประสงค์ ในการฝึ กอบรม
ขันตอนในการก
้
าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมไว้ พอสรุปได้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 : ทบทวนปั ญหาที่เป็ นความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
ขันที
้ ่ 2 : ระบุบคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลที่จะต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรม
ขันที
้ ่ 3 : ระบุภารกิจและพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
ขันที
้ ่ 4 : ระบุถึงวัตถุประสงค์ขนสู
ั ้ งสุด หรื อพฤติกรรมตามอุดมคติซึ่งต้ องการให้ เกิด
ขึ ้นกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในขันที
้ ่ 2 (ตัวอย่าง เช่น จากการพิจารณาในขันที
้ ่ 1 จนถึงขันที
้ ่ 3 พบว่า
เจ้ าหน้ าที่ของงานฝึ กอบรมไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจ ในการกล่าวแนะนา หลักสูตร หัวข้ อวิชา วิทยากร
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รวมทังกล่
้ าวขอบคุณวิทยากร ฯลฯ ต่อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันวั
้ ตถุประสงค์
ตามอุดมคติ ในขันที
้ ่ 4 จึงได้ แก่ การที่เราต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่ของงานฝึ กอบรมสามารถ กล่าวแนะนา
และขอบคุณ วิทยากรในได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น)
ขันที
้ ่ 5 : ระบุถึงสิ่งสนับสนุนที่จะทาให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขนสู
ั ้ งสุดตามขันที
้ ่4
กล่าวคือ เป็ นการพิจารณา ถึงสภาพ แวดล้ อม หรื อองค์ประกอบอื่นที่จะสนับสนุนให้ การฝึ กอบรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ เช่น วิทยากรที่มีความสามารถ ภูมิหลังที่ดีของ ผู้ที่จะเข้ าอบรม หรื อ นโยบายที่
สนับสนุนการจัดฝึ กอบรมในเรื่ องที่เป็ นปั ญหาดังกล่าว
ขันที
้ ่ 6 : ระบุถึงสิ่งที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานฝึ กอบรมให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามอุดมคติใน ขันที
้ ่ 4 กล่าวคือ เป็ นการพิจารณาถึงสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ เช่นเดียวกันในขันที
้ ่ 5 ว่ามี
อะไรบ้ างที่เป็ นอุปสรรคหรื อขัดขวางต่อการดาเนินการฝึ กอบรม ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามอุดมคติ เช่น
มีงบประมาณจากัด ระยะเวลาอบรมมีจากัด เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 7 : กาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมที่เป็ นไปได้ ขึ ้น หลังจากที่ได้ พิจารณาถึง
วัตถุประสงค์ตามอุดมคติ ประกอบกับสิ่งสนับสนุนตามขันที
้ ่ 5 และสิ่งที่เป็ นอุปสรรคตามข้ อ 6 แล้ ว
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีวตั ถุประสงค์ตามอุดมคติอาจจะ เป็ นวัตถุประสงค์ที่เป็ นไปได้ ก็ได้ ถ้ าหากว่า
มีสิ่งสนับสนุนทุกอย่าง และไม่มีสิ่งที่เป็ นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ตามอุดมคติเลย
ขันที
้ ่ 8 : กาหนดวัตถุประสงค์ประกอบ ซึ่งหมายถึง วัตถุประสงค์ที่เรามิได้ คาดหวังมา
ก่อน แต่คาดว่าจะเป็ นผลพลอยได้ จากการฝึ กอบรม เช่น การฝึ กอบรมจะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าอบรมซึ่งมาจาก
ต่างหน่วยงานกันเกิดความรู้จกั คุ้นเคยกัน และช่วยให้ เกิดการ ประสานงานในอนาคต เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมที่เป็ นไปได้ ตามขันที
้ ่ 7 และวัตถุประสงค์ประกอบตามขัน้
ที่ 8 จะเป็ นวัตถุประสงค์ของโครงการ ฝึ กอบรม ซึ่งอาจจะได้ หลายข้ อ และในการเขียนวัตถุประสงค์นนั ้
เรามักจะเอาวัตถุประสงค์ประเภทที่เป็ นไปได้ เขียนไว้ ในลาดับแรก และวัตถุประสงค์ประกอบเขียนไว้ ใน
ลาดับสุดท้ าย
ลักษณะวัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรมที่ดีมีดังนี ้ :1. ควรระบุวา่ ต้ องการให้ เกิดพฤติกรรมใดขึ ้น หรื อต้ องการจะแก้ ไขปั ญหาใด ตามความจาเป็ น
ในการฝึ กอบรมที่พบ
2. มีความเป็ นไปได้
3. สามารถที่จะวัดหรื อประเมินผลได้
4. มีความกะทัดรัดและชัดเจน
5. ใช้ ภาษาง่าย ๆ ให้ เป็ นที่เข้ าใจของบุคคลทัว่ ไป
6. สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หลักและนโยบายของหน่วยงาน
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7. ถ้ ามีวตั ถุประสงค์หลายอย่าง ควรจะแยกออกเป็ นข้ อ ๆ ตามลักษณะของวัตถุประสงค์
8. วัตถุประสงค์ประกอบควรจะเรี ยงลาดับอยูใ่ นส่วนท้ ายของวัตถุประสงค์ทงหมดทั
ั้
งนี
้ ้ โดยมี
ตัวอย่างแสดงขันตอน
้
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม ดังตาราง 3
ตาราง 3 ตัวอย่าง: ตารางกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม
1. ปั ญหาที่เป็ นความ
จาเป็ นในการ
ฝึ กอบรม
งานให้ บริ การต่าง ๆ ของ
หน่ว ยงานในสานัก งาน
อธิ ก ารบดี ไ ม่ เ ป็ นที่ พึ ง
พอใจของผู้รับบริ การ

2. กลุ่มบุคคลที่ทา
ให้ เกิด ปั ญหา
หัวหน้ างานทุกงาน ใน
สานักงาน อธิการบดี
รวม 48 คน

3. ภารกิจหรือ
พฤติกรรมที่
เป็ นปั ญหา
- ขาดการจัดวางระบบ
งานที่มีประสิทธิภาพ

- ขาดการควบคุม
คุณภาพของงาน
ให้ บริ การด้ านต่างๆ
5. สิ่งสนับสนุน
- มีวิทยากรที่มคี วาม สามารถ
- งบประมาณและสถาน
ที่มีพร้ อม
- ผู้เข้ าอบรมมีเวลาเข้ าอบรม
- ผู้ที่จะเข้ าอบรมมีความ
สนใจอยากทราบเรื่ องการ
จัดวาง ระบบงานมาก
- มีหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การสร้ าง
มาตรฐานคอยให้ การ
สนับ สนุน ให้ ค่ า แนะน า
และทาการตรวจสอบ

6. สิ่งที่เป็ นอุปสรรค
- ผู้เข้ าอบรมบางคนขาด
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
หรื อ ขาดประสบการณ์
เกี่ ย วกับ งานบริ ก ารที่ มี
คุณภาพมาก่อน

- หัวหน้ างานเห็นว่าการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน
บริ การท าได้ ล าบาก
เนื่องจากมีปริ มาณงาน
มากเกินไป

7. วัตถุประสงค์ ท่ ี
เป็ นไปได้
- เพื่อให้ หัวหน้ างานที่
เ ข้ า อ บ ร ม ส า ม า ร ถ
ปรั บ ปรุ งระบบงานการ
ให้ บริ ก ารในหน่ วยงาน
ของ ตนให้ มี ประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ ้น
- เพื่อให้ หวั หน้ างานที่
เข้ า อบรมสามารถวาง
แผนการจั ดระบบการ
ควบคุ มคุ ณ ภาพ งาน
บริ การให้ ได้ มาตรฐาน

4. วัตถุประสงค์
ตามอุดมคติ
- หัวหน้ างานจะต้ อง
สามารถจัดวางระบบ
งานทีทาให้ งานบริ การ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ผู้รับบริ การเกิ ดความ
พอใจสูงสุด
- หัวหน้ างานจะต้ อง
สามารถสร้ างระบบ
การควบคุมงานบริ การ
ให้ ได้ มาตรฐาน
8. วัตถุประสงค์
ประกอบ
- สร้ างความกระตือรื อร้ น
มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ พั ฒ น า
คุณ ภาพงานบริ ก ารให้
ลู ก ค้ า เ กิ ด ค ว า ม พึ ง
พอใจ

- สร้ างความกระตือรื อร้ น
มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพ
งานบริ การให้ ลู ก ค้ าเกิ ด
ความพึงพอใจ
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ขัน้ ที่ 4 : การจัดระดับความสาคัญของภารกิจที่เป็ นปั ญหา
เมื่ อเราทราบถึง ภารกิ จ ต่าง ๆ ที่ เป็ นปั ญหา ซึ่ง เป็ นความจาเป็ นในการฝึ กอบรมแล้ วนัน้
เนื่องจากมักจะมีหลายภารกิจ ที่ควรจัดฝึ กอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ าอบรม ดังนัน้ ถ้ า
เราทราบถึงระดับความสาคัญ ของแต่ละภารกิจ ดังกล่าว เสียก่อนที่จะกาหนดหัวข้ อวิชาที่ควรจัด
ฝึ กอบรม ก็จะทาให้ เรามีเครื่ องช่วยในการตัดสินใจ กาหนดหัวข้ อวิชา ในหลักสูตร ฝึ กอบรมได้ อย่าง
เหมาะสม กล่าวคือ ช่วยในการกาหนดว่าควรจะมีหวั ข้ อวิชาใดบ้ าง ใช้ ระยะเวลาเท่าใด ลาดับก่อนหลังอย่างไร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารงานฝึ กอบรมสามารถใช้ ทรัพยากรในการฝึ กอบรมได้ อย่างคุ้มค่า ทัง้
ในด้ านของ เงิน เวลา สถานที วัสดุอปุ กรณ์ ตลอดจนค่าเสียโอกาสของบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง และตัวผู้เข้ า
อบรมเอง
William R. Tracy (1971 pp.86-95) นักวิชาการทางด้ านการพัฒนาบุคคลได้ ให้ แนวคิด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่สามารถ นามาใช้ ในการจัดลาดับความสาคัญ ของภารกิจที่เป็ นความจาเป็ นใน
การฝึ กอบรมไว้ ดังนี ้
1. หลักความจาเป็ นมูลฐาน เป็ นการพิจารณาว่าภารกิจที่คาดว่าจะจัดอบรมนันเป็
้ นความ
จาเป็ นขันพื
้ ้นฐาน ที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ หรื อทัศนคติที่เหมาะสม จนสามารถ
ปฏิบตั ิได้ เสียก่อน จึงจะสามารถปฏิบตั ิงาน ในหน้ าที่ของงาน ในตาแหน่งนัน้ ๆ ได้ เช่น ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่
หัวหน้ างานทุกคน จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับหลักการบริ หารงานเบื ้องต้ น ไม่ว่าจะเป็ นหัวหน้ า
งานใดก็ตาม ดังนัน้ หากภารกิจใด เป็ นความจาเป็ นขันมู
้ ลฐานมาก ก็ควรจะมีความสาคัญสูง ที่จะต้ อง
นามาเป็ น หัวข้ อวิชาในการฝึ กอบรม
2. หลักความยากง่ายในการเรี ยนรู้ เป็ นการพิจารณาว่าภารกิจนัน้ ๆ บุคลากรสามารถที่
จะเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ ยาก หรื อง่ายเพียงใด หากเป็ นภารกิจที่ยากในการที่บคุ ลากรจะสามารถเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง หรื อเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน (ที่เรี ยกว่า On The Job Training) ได้ ก็สมควรจะต้ องจัดการ
ฝึ กอบรมอย่างเป็ นทางการได้ และจัดว่าภารกิจนัน้ ๆ มีระดับความสาคัญสูง
3. หลักความสาคัญ เป็ นการพิจารณาว่าภารกิจนัน้ ๆ มีความสาคัญต่อความสาเร็ จและ
ความสมบูรณ์ของงานที่ปฏิบตั ิ มากน้ อยเพียงใด ซึง่ ถึงแม้ ภารกิจดังกล่าวจะไม่จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิบอ่ ย ๆ
ก็ตาม แต่ถ้าหากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ก็จะทาให้ งานเสีย หาย บกพร่ องอย่างมาก ดังนี ้จะถือว่าเป็ น
ภารกิจที่มีความสาคัญมาก
4. หลักความถี่ในการปฏิบตั ิ เป็ นการพิจารณาว่าหากภารกิจใดซึ่งเป็ นความจาเป็ นใน
การฝึ กอบรม มีความถี่ในการปฏิบตั ิ คือ ต้ องปฏิบตั บิ อ่ ยๆ ก็เหมาะสมในอันที่จะจัดการฝึ กอบรมขึ ้น แต่
ในทางตรงกันข้ าม หากภารกิจใดมีความถี่ในการปฏิบตั ิน้อย ก็ย่อมมีความจาเป็ นหรื อความเร่งด่วนใน
การจัดการฝึ กอบรมน้ อยเช่นกัน
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5. หลักความสัมพันธ์ ระหว่างค่าใช้ จ่ายกับผลประโยชน์หรื อความคุ้มค่าเป็ นการพิจารณา
เปรี ยบเทียบระหว่าง การใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดฝึ กอบรม ได้ แก่ เวลา เงิน วัสดุอปุ กรณ์ สถานที่ และ
บุคลากร ตลอดจนค่าเสียโอกาส ที่ผ้ เู ข้ าอบรม ควรจะได้ ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ กับผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
จัดฝึ กอบรมเพื่อทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ าอบรมในการปฏิบตั ิภารกิจที่เป็ นความจาเป็ น
ในการฝึ กอบรมแล้ วว่ามี ความคุ้มค่ามากน้ อยเพียงใด หากมีความคุ้มค่าในอันที่จะฝึ กอบรม เรื่ องของ
ภารกิจนัน้ ๆ มาก ก็จดั ภารกิจนันให้
้ มีระดับความสาคัญในอันที่จะจัดการฝึ กอบรมสูง
6. หลักศักยภาพในการที่จะสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ เป็ นการพิจารณาถึงพื ้นฐานความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้ อม และแรงจูงใจ ของผู้ที่จะเข้ ารับการอบรมเกี่ยวกับภารกิจนันๆ
้
ว่า มีโอกาสที่จะสนับสนุนให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ฝึ กอบรมได้ มากน้ อยเพียงใด ทังนี
้ ้ เพราะ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมใดก็ตาม ย่อมจะต้ องมีส่วนสัมพันธ์กบั ศักยภาพดังเดิ
้ ม
ของผู้เข้ าอบรมอย่างแน่นอน
7. หลักคุณภาพ เป็ นการพิจารณาว่าการฝึ กอบรมในภารกิจนัน้ ๆ จะช่วยให้ บคุ ลากรส่วน
ใหญ่โดยเฉลี่ยมีการ ปฏิ บตั ิง าน ที่ มีคุณภาพดียิ่งขึน้ มากกว่าจะช่วยให้ คนที่ปฏิ บตั ิง านต่ากว่า
มาตรฐานบางคนปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น หลักข้ อนี ้ให้ ความสาคัญ กับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับภารกิจซึ่งจะ
ช่วยให้ คนส่วนใหญ่ปฏิบตั ิงานได้ ดียิ่งขึ ้น มากกว่าจะมุ่งฝึ กอบรมบุคลากรเพียงบางคน ซึ่งจะทาให้
เสียเวลาและค่าใช้ จา่ ยโดยไม่ค้ มุ ค่า
8. หลักความบกพร่องของภารกิจ เป็ นการพิจารณาถึงความบกพร่องของภารกิจซึ่ง เป็ น
ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ว่ามีมากน้ อยเพียงใด หากภารกิจนันๆ
้ มีการปฏิบตั ิบกพร่องบ่อยๆ ย่อมมี
ความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะทาการฝึ กอบรมมากกว่า ภารกิจที่มีการปฏิบตั บิ กพร่องน้ อย
9. หลักการเกี่ยวกับช่วงเวลาคงอยู่ของพฤติกรรมที่เรี ยนรู้ เป็ นการพิจารณาว่าหลังจาก
การฝึ กอบรมแล้ ว ผู้ผ่านการฝึ กอบรม จะสามารถรักษาการเรี ยนรู้ หรื อมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจาก
การฝึ กอบรมคงอยู่ไปเป็ นระยะเวลานานสักเท่าใด หากการฝึ กอบรม ในเรื่ องของภารกิจใดสามารถทา
ให้ ผ้ ผู ่านการฝึ กอบรมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ เป็ นระยะเวลายาวนาน ย่อมมีคณ
ุ ค่ากว่าการ
ฝึ กอบรมที่ทาให้ ผ้ ผู า่ นการอบรมมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยูไ่ ด้ เพียงช่วงระยะเวลาสัน้
10. หลักความจาเป็ นในการฝึ กอบรมเพิ่มเติม เป็ นการพิจารณาว่าภารกิจใดบ้ างที่เมื่อได้
ทาการฝึ กอบรมไปแล้ ว ก็ยงั มีความจาเป็ นจะต้ องจัดฝึ กอบรมเพิ่มเติมให้ อีก จึงจะทาให้ กลุ่มบุคลากร
้ ้ เพราะโดยปกติภารกิจ
เป้าหมายสามารถปฏิบตั ิงานตามภารกิจหรื อหน้ าที่นนั ้ ๆ ได้ อย่างสมบูรณ์ ทังนี
ใดที่ได้ จัดการฝึ กอบรมไปแล้ ว และผู้ผ่านการฝึ กอบรมสามารถกลับไปปฏิบตั ิงานได้ ทันที โดยไม่
จาเป็ นต้ องฝึ กอบรมในเรื่ องนันๆ
้ อีกย่อมมีคณ
ุ ค่ากว่าการฝึ กอบรมในภารกิจที่ จะต้ องมีการฝึ กอบรม
เพิ่มเติมอีก เพราะจะ ทาให้ สิ ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่มขึ ้น

57
ขัน้ ที่ 5 : การกาหนดหัวข้ อวิชาความหมายของหัวข้ อวิชา
หัวข้ อวิชา หมายถึง เนื ้อหาสาระของเรื่ องที่ต้องการจะให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้ าใจทัศนคติ และความสามารถ การกาหนดหัวข้ อวิชา จึงหมายถึง การระบุว่า ภารกิจหรื อหน้ าที่ที่
เป็ นความจาเป็ นในการฝึ กอบรมนัน้ ควรจะนาวิชาอะไรบ้ าง มาช่วยแก้ ไขปั ญหา หรื อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
ขัน้ ที่ 6 : การกาหนดวัตถุประสงค์ ของหัวข้ อวิชาความหมายของวัตถุประสงค์ ของ
หัวข้ อวิชา
วัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา หมายถึง ข้ อความที่ระบุวา่ ในวิชาที่ทาการฝึ กอบรมนัน้ ต้ องการให้
ผู้เข้ าอบรมเกิดการเรี ยนรู้ หรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะอย่างไร ภายหลังการฝึ กอบรมใน
วิชานันแล้
้ ว โดยปกติแล้ ววัตถุประสงค์รายวิชาจะต้ องสอดคล้ อง และเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์
รวมของโครงการฝึ กอบรม
ขัน้ ที่ 7 : การกาหนดแนวอบรม
ความหมายของแนวการอบรมแนวการอบรม หมายถึง สิ่งที่ระบุว่า ภายในหัวข้ อวิชานัน้
ประกอบด้ วย เนื ้อหาอะไรบ้ าง ไม่วา่ จะเป็ นทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรื อแนวปฏิบตั ิใดก็ตาม ที่จะทาให้
ผู้เข้ าอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ หรื อความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา
ประโยชน์ ของแนวการอบรม
1. ช่วยให้ วิทยากรทราบว่า โดยหลักการแล้ วตนจะต้ องเตรี ยมตัวถ่ายทอดเนือ้ หา
อบรมอะไรบ้ างให้ แก่ผ้ เู ข้ าอบรม
2. แนวการอบรม มีประโยชน์ที่สาคัญที่สุด คือ ช่วยป้องกันมิให้ วิทยากรแต่ละคนทา
การบรรยาย หรื ออภิปรายในเนื ้อหาวิชา ที่ไม่ซ ้าซ้ อน เพราะถึงแม้ ว่าจะมีวตั ถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา
แล้ วก็ตาม แต่บางหัวข้ อวิชาอาจมีเนื ้อหาใกล้ เคียงกัน จนวิทยากรอาจพูด รายละเอียดซ ้าซ้ อนกันได้
เช่น หัวข้ อหลักมนุษยสัมพันธ์กับ หัวข้ อการจูงใจผู้ใต้ บังคับบัญชา วิทยากรทังสองหั
้
วข้ ออาจพูด ถึง
ทฤษฎี ความต้ องการของบุคคลเหมือนกันก็ได้
ขัน้ ตอนในการจัดทาแนวการอบรม
ในการกาหนดแนวการอบรม เราควรดาเนินการขันตอนดั
้
งนี ้
1. พิจารณาภารกิจหน้ าที่ซงึ่ เป็ นความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
2. พิจารณาระดับความสาคัญ
3. พิจารณาชื่อของหัวข้ อวิชา
4. พิจารณาวัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา
5. กาหนดแนวการอบรมอย่างไรก็ตาม
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การระบุเนื ้อหาของหัวข้ อวิชาจะเป็ นเรื่ องยาก หากเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ดั ทาหลักสูตรฝึ กอบรม ไม่มี
ความรู้ ข้ อง กับหัวข้ อ วิช านัน้ มาก่อน จึง จ าเป็ นอย่างยิ่งที่ ผ้ ูจัดทาหลักสูตรต้ องขอคาแนะนาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ที่จะกาหนด ในหลักสูตร รวมทังอาจต้
้
องศึกษาค้ นคว้ าจาก
ตาราทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง หรื อเอกสารประกอบการอบรมในหัวข้ อวิชาต่าง ๆ แต่การค้ นคว้ าจากเอกสาร
ประกอบการอบรม อาจจาเป็ นต้ องตระหนักอยู่เสมอด้ วยว่า อาจเป็ นเอกสารที่ได้ รับการเขียนหรื อรวบรวม
เพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของแต่ละครัง้ และตามสภาพความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ที่อาจจะแตกต่าง
จากครัง้ ที่เจ้ าหน้ าที่ กาลังพัฒนาหลักสูตรอยู่
ขัน้ ที่ 8 : การกาหนดเทคนิคการฝึ กอบรม
ความหมายของเทคนิคการฝึ กอบรม
เทคนิคการฝึ กอบรม หมายถึง วิธีการที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจ
ทัศนคติ และความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ .(2521:38) ได้ ให้ คาจากัดความว่า เทคนิคการฝึ กอบรม คือ วิธีการต่างๆ
ที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับ การฝึ กอบรม เกิดความรู้ ความเข้ าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้ องเหมาะสม และ/หรื อเกิด
ความชานาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง จนเกิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวั ตถุประสงค์ของการ
ฝึ กอบรมนัน้ ๆ
ดังความหมายข้ างต้ น เทคนิคการฝึ กอบรม จึงเป็ นเสมือนเครื่ องมือไปสู่ความสาเร็ จเท่านัน้ แต่
ก็ถือว่ามีความสาคัญ เพราะถ้ าผู้จดั การฝึ กอบรม หรื อวิทยากรเลือกใช้ ได้ อย่างเหมาะสม จะทาให้ ผ้ เู ข้ า
รับการฝึ กอบรม เกิดความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ และความสามารถหรื อทักษะได้ อย่างรวดเร็ ว อันเป็ น
การประหยัดค่าใช้ จ่ายและเวลาได้ เป็ นอย่างมาก จึงมีผ้ พู ยายาม คิดเทคนิค การฝึ กอบรมใหม่ ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
หลักการเลือกใช้ เทคนิคในการฝึ กอบรม
หลักการเลือกใช้ เทคนิคการฝึ กอบรมไว้ พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. ถ้ าผู้เข้ าอบรมมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่อบรมมาบ้ างแล้ ว ควรจะใช้
เทคนิคแบบกลุ่ม ผู้เข้ าอบรม เป็ นศูนย์กลาง แต่ถ้าหากผู้เข้ าอบรมยังไม่มีความรู้ หรื อประสบการณ์ใน
เรื่ องที่อบรมมาก่อนเลยควรจะใช้ เทคนิคแบบวิทยากร เป็ นจุดศูนย์กลาง (โดยอาจใช้ ในช่วงแรก แล้ วจึง
ใช้ เทคนิคอื่นๆ ประกอบในช่วงอื่นๆ -ผู้เขียน)
2. หากวัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชาต้ องการให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจ ควร
จะใช้ เทคนิคฝึ กอบรม แบบ วิทยากรเป็ นศูนย์กลาง แต่หากวัตถุประสงค์ต้องการให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และความสามารถหรื อทักษะ ควรจะใช้ เทคนิคฝึ กอบรมแบบกลุ่มผู้เข้ าอบรมเป็ น
ศูนย์กลาง (ทังนี
้ ้ เพราะเทคนิคฝึ กอบรมแบบยึดกลุ่ม ผู้เข้ าอบรมเป็ นศูนย์กลาง จะเอื ้ออานวยให้ ผ้ เู ข้ า
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อบรมได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ของตนเอง ผลงานวิจยั ชี ้ชัดว่า กากรเปลี่ยนแปลงทัศนคติมกั จะเกิด
จากการ เรี ยนรู้ ด้ วยประสบการณ์ ของตนเองมากกว่าเพียงคาบอกเล่าเท่านัน้ การสร้ างทักษะก็
เช่นเดียวกัน จะเกิดขึ ้นได้ จากการ ทดลอง ปฏิบตั ิด้วยตนเอง ไม่ใช่เพียงจากการฟั งหรื อมองเห็นแต่
เพียงอย่างเดียว - ผู้เขียน)
3. หากระยะเวลาในการฝึ กอบรมมีน้อย ควรจะใช้ เทคนิคฝึ กอบรมแบบมีวิทยากรเป็ น
ศูนย์กลาง หากมีระยะเวลามาก ควรจะใช้ เทคนิคแบบกลุม่ เป็ นศูนย์กลาง
4. หากสถานที่ในการฝึ กอบรมมีจากัด จนไม่อาจจะจัดให้ เป็ นอย่างอื่นได้ นอกจาก
แบบห้ องเรี ยน ควรใช้ เทคนิคฝึ กอบรม แบบวิทยากรเป็ นศูนย์กลาง แต่ถ้าหากสามารถจัดแบ่งเป็ นกลุ่ม
ได้ หรื อจัดให้ ทกุ คนมองเห็นหน้ ากันได้ ย่อมจะเป็ นการ สะดวกที่จะใช้ เทคนิคฝึ กอบรมแบบกลุ่มเป็ น
ศูนย์กลาง เมื่อพิจารณาจากหลักในการเลือกเทคนิคการฝึ กอบรมดังระบุข้างต้ นแล้ ว จะเห็นได้ ว่าแท้ ที่
จริงแล้ วนัน้ ปั จจัยหรื อองค์ประกอบ ในการเลือกใช้ เทคนิคฝึ กอบรม 5 ประการด้ วยกัน คือ
4.1 วัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา ว่าต้ องการจะให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้านใดเป็ น
หลัก ความรู้ ความ1เข้ าใจ ความสามารถ หรื อทัศนคติ
4.2 เนื ้อหาวิชา ว่ามีแนวการอบรมอะไรบ้ าง เกี่ยวข้ องกับประเด็นใดบ้ าง และ
แต่ละประเด็นจะเหมาะสมกับเทคนิคฝึ กอบรมใด
4.3 วิทยากรผู้ดาเนินการฝึ กอบรม ว่ามีความถนัดในการใช้ เทคนิคฝึ กอบรมใด
4.4 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมว่ามีความรู้พื ้นฐานอะไร มีคณ
ุ สมบัติอย่างใด
4.5 ความพร้ อมด้ านทรัพยากร ได้ แก่
- ระยะเวลา: ต้ องคานึงถึงทังระยะเวลาฝึ
้
กอบรม และระยะเวลาใน
การจัดเตรี ยม
- วัสดุอปุ กรณ์ซงึ่ จะใช้ ในเทคนิคฝึ กอบรมแต่ละเทคนิค
- ค่าใช้ จ่าย : ทังค่
้ าใช้ จ่ายในการเตรี ยมการและค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้น
ขณะที่ใช้ เทคนิคการฝึ กอบรมนัน้ ๆ
- ความพร้ อมของสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอานวยความ
สะดวก
นอกจากองค์ประกอบทัง้ 5 ประการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ในคู่มือการเขียนโครงการ
ฝึ กอบรม/สัมมนา ของสถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน สานักงาน ก.พ.สายสอางค์ แกล้ วเกษตรกรณ์.
(2534 :60-61) กล่าวว่า ผู้จดั โครงการฝึ กอบรมต้ องคานึง ไว้ เสมอว่าองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการ
หนึง่ ในการเลือกใช้ เทคนิคการฝึ กอบรมก็คือ หลักการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ ทังนี
้ ้ เพราะเทคนิคการฝึ กอบรม
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ที่เลือกใช้ นนั ้ ควรจะมีลกั ษณะที่เอื ้ออานวยต่อลักษณะการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ให้ มากที่สดุ คือ ควรเป็ น
เทคนิค ซึง่
- ช่วยกระตุ้นความสนใจ และก่อให้ เกิดความต้ องการเรี ยนรู้อยู่ตลอดเวลา
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีส่วนร่ วมในการคิด อภิปราย หรื อ
กระทากิจกรรม
- คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทัง้ ในด้ านความถนัด แนวคิด
ประสบการณ์ และความสนใจ และเป็ นหน้ าที่ เหมาะสมกับลักษณะของกลุม่ ผู้เข้ าอบรม
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ทดลองปรับใช้ หลักการ/ทฤษฎี และ
มีการให้ ผลย้ อนกลับ (Feedback) ก็จะทาให้ เรี ยนรู้ได้ เร็วขึ ้น และมัน่ ใจในสิ่งที่เรี ยนรู้มากขึ ้น
ขัน้ ที่ 9 : การกาหนดระยะเวลาของหัวข้ อวิชาและหลักสูตร
ระยะเวลาของหัวข้ อวิชาและหลักสูตร หมายถึง ช่วงเวลาที่กาหนดไว้ ว่าจะสามารถทาให้ ผ้ เู ข้ า
รับการฝึ กอบรมได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ และทักษะ จนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
หัวข้ อวิชาหรื อหลักสูตรฝึ กอบรม
หลักในการพิจารณากาหนดระยะเวลาอบรมของหัวข้ อวิชา
1. หัวข้ อวิชาใด ที่มีวตั ถุประสงค์ต้องการให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
หรื อเพิ่มพูนความสามารถหรื อทักษะ ควรจะให้ ระยะเวลานานกว่า หัวข้ อวิชาที่ต้องการ เพียงจะให้ เกิด
ความรู้ ความเข้ าใจ
2. วิชาใดที่สนองตอบภารกิจหรื อหน้ าที่ซึ่งมีระดับความสาคัญสูง และต้ องการให้ ผ้ ู
เข้ าอบรม สามารถปฏิบตั ิภารกิจนัน้ ด้ วยความถูกต้ องและรวดเร็ ว ควรจะให้ เวลามากกว่าหัวข้ อวิชาที่
ตอบสนองภารกิจที่มีประดับความสาคัญต่า
3. วิชาใดใช้ เทคนิคในการฝึ กอบรมแบบกลุ่มเป็ นศูนย์กลาง ควรจะให้ เวลามากกว่า
วิชาที่ใช้ เทคนิคแบบวิทยากร เป็ นศูนย์กลาง
โดยสรุ ป สิ่ ง ส าคัญ ที่ ต้องพิจ ารณาในการกาหนดระยะเวลาอบรมแต่ละหัวข้ อ วิช าก็ คื อ
วัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา เนื ้อหาวิชา และเทคนิคการฝึ กอบรม นัน่ เอง
ขัน้ ที่ 10 : การเรียงลาดับหัวข้ อวิชา
ความหมายของการเรี ยงลาดับหัวข้ อวิชาหมายถึง การกาหนดว่า หัวข้ อวิชาใดควรจะทาการ
ฝึ กอบรมก่อน และหัวข้ อวิชาใดควรจะทาการอบรมภายหลัง อันจะ ทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเกิดการเรี ยนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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หลักการเรียงลาดับหัวข้ อวิชา
1. หัวข้ อวิชาที่ มีวัตถุประสงค์ในการให้ ความรู้ ความเข้ าใจ และมี เนือ้ หาเป็ น
พื ้นฐานต่อการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ หรื อทักษะในหัวข้ อวิชาอื่น ๆ จาเป็ นต้ องอยู่ในลาดับต้ นๆ
ของการอบรม
2. หัวข้ อวิชาใดที่มีเนื ้อหาวิชาที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ง่ายกว่า ควรจะอยู่ในลาดับ
ก่อนหัวข้ อวิชาที่มีเนื ้อหาวิชาที่เข้ าใจยากกว่า สลับซับซ้ อนกว่า หรื อมีรายละเอียดมากกว่า
3. หัวข้ อวิชาและประเด็นที่เป็ นภาคปฏิบตั ิ ควรจัดให้ อยู่ในระดับต่อเนื่องจาก
ภาคทฤษฎี
4. หัวข้ อวิชาที่มีกิจกรรมซ ้ากันหลายชัว่ โมง เช่น ใช้ เทคนิคการบรรยาย หรื อ
การอภิปรายเพียงอย่างเดียว หากสามารถ ทาได้ ควรจัดให้ กระจายอยู่ในวัน หรื อเวลาต่าง ๆ กันโดย
สรุปคือ การเรี ยงลาดับหัวข้ อวิชา ควรพิจารณาจัดตาม วัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา ความยากง่ายของ
หัวข้ อวิชา และหลักการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ นัน่ เอง
สรุ ปแนวปฏิบัตใิ นการสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม : แนวคิดของผู้เขียน
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วทังหมด
้
จะเห็นได้ วา่ การสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน และ
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ ถึง 10 ขันตอน
้
คือ
1. การทบทวนความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
2. ระบุภารกิจที่เป็ นปั ญหาหรื อต้ องการพัฒนา
3. การกาหนดวัตถุประสงค์การฝึ กอบรม
4. การจัดระดับความสาคัญของภารกิจที่เป็ นปั ญหา
5. การกาหนดหัวข้ อวิชา
6. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา
7. การกาหนดแนวการอบรม
8. การกาหนดเทคนิคการฝึ กอบรม
9. การกาหนดระยะเวลาของหัวข้ อวิชาและหลักสูตร
10. การเรี ยงลาดับหัวข้ อวิชา
หากเจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบจัด โครงการฝึ กอบรมสามารถสร้ างหลัก สูต รฝึ กอบรมได้ ต าม
กระบวนการ และขันตอนที
้
่ระบุมาแล้ วทังหมด
้
ผู้เขียนเชื่อเป็ นอย่างยิ่งว่า จะทาให้ ได้ หลักสูตรฝึ กอบรม
ที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถก่อให้ เกิดประสิทธิผล ในการฝึ กอบรม ได้ อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติอาจมี ข้อจ ากัดที่ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามกระบวนการและขัน้ ตอน ดัง กล่าวได้
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ทังหมด
้
ข้ อจากัดที่สาคัญคือ การที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการสร้ างหลักสูตรยังขาดความรอบรู้ทาง
วิชาการ เกี่ยวกับ หลักสูตรฝึ กอบรมนัน้ ๆ อย่างเพียงพอ ทาให้ ไม่สามารถกาหนดวิชาซึ่งตรงกับความ
จาเป็ นในการฝึ กอบรมได้ จึงต้ องแสวงหา ความช่วยเหลือจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
เพื่อขอรับการให้ คาปรึกษา
นอกจากนัน้ ข้ อจากัดอื่น ๆ อาจได้ แก่ ข้ อจากัดในเรื่ องของเวลาในการปฏิบตั ิงานของเจ้ า
หน้ าที่ในการสร้ างหลักสูตร ทังในการรวบรวมข้
้
อมูลที่จาเป็ น และในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ตาม
ขันตอนของกระบวนการสร้
้
างหลักสูตร ส่วนข้ อจากัดอื่น ๆ ที่อาจมีได้ ทงในด้
ั ้ านเงินงบประมาณในการ
ฝึ กอบรม การขาดแคลนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจานวนระยะเวลา ที่กลุ่มบุคลากร
เป้าหมายจะสามารถมาเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ นนั ้ อาจดูเหมือนไม่ได้ มีผลกระทบโดยตรง แต่ก็ล้วนเป็ น
ข้ อจากัด ซึ่งจะมีส่วนทาให้ หลักสูตรการฝึ กอบรม ต้ องมีลกั ษณะที่มิใช่เป็ นไปตามความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรมแต่เพียงอย่างเดียวทังหมด
้
การกาหนดหัวข้ อวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นในการฝึ กอบรมนัน้ ในทาง
ปฏิบตั ิ ผู้สร้ างหลักสูตรอาจใช้ วิธีการศึกษาจาก ตัวอย่างหลักสูตรฝึ กอบรมของกลุ่มบุคลากรซึ่งมี
ลักษณะงานเทียบเคียงกัน หรื อมี ความจาเป็ น ในการฝึ กอบรมคล้ ายคลึงกันได้ แต่เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู
รับผิดชอบสร้ างหลักสูตรก็จะต้ องระมัดระวัง หากจะนาหัวข้ อ วิชาเช่นเดียวกัน กับ หลักสูตรตัวอย่างมา
ใช้ จะต้ องคานึงอยูเ่ สมอถึงข้ อแตกต่างของกลุ่มผู้เข้ าอบรม และความจาเป็ นในการฝึ กอบรมที่แตกต่าง
กัน หลักสูตร ฝึ กอบรมที่นามาใช้ เป็ นตัวอย่างควรจะช่วยได้ ดีในแง่ของการเปรี ยบเทียบและขยาย
ความคิดของผู้สร้ างหลักสูตรให้ กว้ างขวาง ขึ ้นเท่านัน้ ทางที่ดีที่สดุ ในทางปฏิบตั ิในการสร้ างหลักสูตรซึ่ง
ผู้สร้ างอาจไม่มีความรู้กว้ างขวางเพียงพอ คือการรับฟั งความคิดเห็น ของผู้บริ หาร และนักวิชาการใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาของหลักสูตรฝึ กอบรม อาจโดยการขอความคิดเห็นเป็ นรายบุคคล หรื อ
จากการ จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการกาหนดหลักสูตรและหัวข้ อวิชา ตาม
ความจาเป็ น ในการ ฝึ กอบรมก็ได้

5. การประเมินผลและการกาหนดเกณฑ์ ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมการ
ออกแบบและตัดเย็บเสือ้ ผ้ าในการประกอบอาชีพอิสระ
การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ รู ับการอบรมได้ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน ความรู้
ความเข้ าใจเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติข องตนเพื่ อ นาไปสู่การเปลี่ ย นแปลง การ
ปฏิบตั ิงานในทางที่ดีขึ ้น ซึ่งนิยมใช้ กนั อย่างกว้ างขวางในการพัฒนาบุคลากร ทังก่
้ อนการทางาน (PreService Training) และระหว่างการทางาน (In-Service Training) การประเมินผลการอบรมเป็ น
กระบวนการหนึ่งในการฝึ กอบรมที่จะให้ ได้ ข้อมูลเกี่ ยวกับ ประสิทธิ ภาพของการฝึ กอบรม เพื่อให้
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ผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรมได้ นาข้ อมูลไปใช้ ในการปรับปรุ งและพัฒนาการฝึ กอบรมให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น
การประเมินผล (Evaluation Phase) การฝึ กอบรมควรจะมีการประเมินเพื่อให้ ทราบถึงระดับ
ของการพัฒนาผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ แต่เป็ นที่น่าเสียดาย
ว่า มีเพียงองค์กรจานวนน้ อยที่จะมีระบบในการประเมินผลอย่างเพียงพอที่จะวัดประสิทธิผลในการ
ฝึ กอบรม
ความหมายของการประเมินผล
ประชุม รอดประเสริฐ (2539 :72) กล่าวว่า “การประเมินหรื อการประเมินผล” มีความหมายตรง
กับคาในภาษาอังกฤษว่า “EVALUATION” หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจดาเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี ้ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคาอื่น ๆ อีกหลายคา เช่น การ
วิจยั (Research) การวัดผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล
(Monitoring) การประมาณการ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็ นต้ น คาดังกล่าว
อาจสรุ ปเป็ นความหมายหรื อคาจากัดความร่ วมกันได้ ว่า การประมาณค่าหรื อการประมาณผลที่เกิดขึ ้น
จากการดาเนินงานโดยอาศัยข้ อมูลที่ได้ เก็บรวบรวมด้ วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอื่น
แล้ วทาการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดาเนินงานนันมี
้ คณ
ุ ค่าหรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินงาน
นันมากน้
้
อยเพียงใด
การประเมินผลการฝึ กอบรม (Evaluation Process) คือ กระบวนการในการวัดผลการ
ฝึ กอบรมและทาการเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการฝึ กอบรม หรื อ ตัวชี ้วัดความสาเร็ จ
(KPIs) การประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าที่วดั ได้ ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของการฝึ กอบรม
หรื อไม่ ขนาดไหน เพียงใด การประเมินจะแบ่งได้ เป็ น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
ด้ านที่ 1 การประเมินความพึงพอใจ (Reaction Evaluation) เป็ นการวัดความคิดเห็น
ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่มีตอ่ หลักสูตร วิทยากร การต้ อนรับอานวยความ
สะดวกต่างๆ
ด้ านที่ 2 การประเมินการเรี ยนรู้ (Learning Evaluation) เป็ นการวัดผลการเรี ยนรู้ เช่น
การทดสอบความรู้ การมอบหมายให้ จดั ทาแผน โครงการ ต่าง ๆ หรื อการให้ แก้ ปัญหาตามกรณีศกึ ษาที่
กาหนด
ด้ านที่ 3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) เป็ นการวัดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเปรี ยบเทียบ ก่อน-หลัง การฝึ กอบรม และการติดตามผลการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ท่าทีในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่นการให้ บริ การลูกค้ า การบริ หารจัดการลูกน้ องผู้ใต้ บงั คับบัญชา การปฏิบตั ิงานด้ วย
ความปลอดภัย เป็ นต้ น
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ด้ านที่ 4 การประเมินผลลัพธ์ (Result Evaluation) เป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ของการ
ฝึ กอบรมว่าก่อให้ เกิดการประหยัดค่าใช้ จ่าย การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มยอดขาย การลดอุบตั ิเหตุ ต่าง ๆ
เป็ นต้ น
ความรู้พนื ้ ฐานการติดตามประเมินผล
1. การติดตาม (Follow up) หมายถึง การติดตามการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับ
มอบหมายว่าได้ ดาเนินการไปแล้ วอย่างไร
2. การติดตามงาน(Monitoring) หมายถึงการติดตามการใช้ ทรัพยากร กระบวนการ
ในการทางานตามแผนงาน ตลอดจนผลงานจากการปฏิบตั งิ าน
3. การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้ อมูลให้ อยู่ในรู ปที่
สามารถตีความได้ เพื่อใช้ เป็ นฐานสาหรับนาไปสูก่ ารตัดสินใจในชันประเมิ
้
นผล (Evaluation)
4. การประเมินผล (Evaluation) กระบวนการค้ นหาหรื อการตัดสินคุณค่าหรื อจานวน
ของบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้ มาตรฐานของการประเมิน รวมทังการตั
้
ดสินโดยอาศัยเกณฑ์ภายในและ
หรื อภายนอก
5. การวิจยั ประเมินผล (Evaluation Research) หมายถึง การนาเอาวิธีการทาวิจยั มา
ประยุกต์ใช้ ในการประเมินผล
การประเมินผล
เมื่ อนักวิช าการด้ านการพัฒ นาบุคคลได้ ประชุม ระดมสมองกันเพื่ อให้ ความหมายของการ
ประเมินผลการฝึ กอบรม ปรากฏผล สรุ ปได้ ว่า หมายถึง การวินิจฉัยและค้ นหาคุณค่าที่ได้ รับจากการ
ฝึ กอบรม ว่า การฝึ กอบรมที่จดั ขึ ้นนันบรรลุ
้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และโครงการหรื อไม่อย่างไร อีกทัง้
เปรี ยบเทียบผลที่ได้ กบั การปฏิบตั ิงานว่า ผู้เข้ าอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อไม่ หรื อ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
การประเมินผลการฝึ กอบรม ก็คือ การประเมินผลปฏิกิริยาต่อการฝึ กอบรม การเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการปฏิบตั ิงาน และผลงานของผู้เข้ ารับการอบรมนั่นเอง (สานักงาน ก.พ.
2520:188)
จากความหมายของการประเมินผลการฝึ กอบรมดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นทังหมด
้
อาจสรุปได้ ว่า
ถึงแม้ ว่าการประเมินผล การฝึ กอบรมเน้ นถึงการวัดประสิทธิผล ซึ่งหมายถึงการศึกษาว่าการฝึ กอบรม
ได้ ผลบรรลุดังวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมเพี ยงใด แต่ก็ควรจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบการ
ประสิทธิภาพ ซึง่ หมายถึงความคุ้มค่าของการบริหารงานฝึ กอบรมโดยรวมด้ วยเช่นกัน
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วัตถุประสงค์ ของการประเมินผลการฝึ กอบรม
ทนง ทองเต็ม. (2553). เห็นว่าโดยปกติแล้ ว การประเมินผลการฝึ กอบรมนันก็
้ เพื่อที่ต้องการจะ
ทราบว่า
1. ผู้เข้ าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้ านความคิด อัน ได้ แก่ ความรู้ ความ
เข้ าใจ ความชานาญ และความสามารถ ในการประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพียงใด
2. ผู้เข้ าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้ านความรู้สึก เช่น ความสนใจ ทัศนคติ
ความเชื่อ ค่านิยม ในทิศทางใด ระดับใด
3. ผู้เข้ าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้ านการประพฤติปฏิบตั ิ ตลอดจน ผลการ
ปฏิบตั งิ านภายหลัง การฝึ กอบรมอย่างไร และเพียงใด
4. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรม
ต้ องการให้ เปลี่ยนแปลงหรื อไม่ และได้ ผลดีกว่า การเปลี่ยนแปลงด้ วยวิธีการอื่นหรื อไม่
5. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลี่ ยนแปลงอย่างถาวร หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลง
เพียงชัว่ คราวเท่านัน้
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการฝึ กอบรมดังกล่าวข้ างต้ น มุ่งเน้ นเฉพาะประเด็นของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็ นผล ที่เกิดขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมเท่านัน้ หากทว่า
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการฝึ กอบรมควรจะครอบคลุมกว้ างขวางกว่า 5 ข้ อดังระบุข้างต้ น โดย
ขยายขอบข่ายไปถึงความมุ่ง หมายในการประเมิ นกระบวนการฝึ กอบรมทัง้ ระบบด้ วย กล่าวคือ
(สายสอางค์ แกล้ วเกษตรกรณ์. 99-100)
1. เพื่อทราบสัมฤทธิผลของโครงการฝึ กอบรมนัน้ ๆ ว่าได้ ผลตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
เช่น เกิดการเรี ยนรู้ (Learning) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางาน (Behavior) หรื อไม่เพื่อทราบ
ข้ อดี ข้ อบกพร่อง ความเหมาะสม รวมถึงปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ของโครงการฝึ กอบรม ทังในแง่
้
ของกระบวนการฝึ กอบรม (เช่น เนื ้อหาวิชา วิทยากร ระยะเวลา เป็ นต้ น) และการจัดฝึ กอบรม (เช่น
สถานที่ การอานวยความสะดวกต่าง ๆ) เพื่อแก้ ไขและปรับปรุ งโครงการฝึ กอบรมในครัง้ ต่อ ๆ ไปให้ ดี
ยิ่งขึ ้น
2. เพื่อทราบคุณค่าหรื อความเป็ นประโยชน์ของโครงการฝึ กอบรมต่อการปฏิบตั ิงานของผู้
เข้ าอบรม เช่น ประโยชน์ของหัวข้ อวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรการฝึ กอบรมในครัง้ ต่อ ๆ ไปให้ ดียิ่งขึ ้น
3. เพื่อทราบผลลัพธ์ หรื อผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการฝึ กอบรม เช่น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทางาน ผลการปฏิบตั ิงาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการฝึ กอบรม ความก้ าวหน้ าใน
หน้ าที่การวางหลังจากการผ่านการฝึ กอบรมแล้ ว
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4. เพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มูล พื น้ ฐานในการตัดสิ น ใจของผู้บริ หาร เช่น พิ จ ารณาว่าควรจะ
ดาเนินการจัดฝึ กอบรม หลักสูตรนัน้ ๆ ต่อไปหรื อไม่ ช่วยประกอบการตัดสินใจในการแต่งตังหรื
้ อพัฒนา
บุคคลให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์ 5 ข้ อ หลังเกิดมาจากแนวคิด (Concept) ซึง่ มองการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ
และเห็นว่าการประเมินผลการฝึ กอบรม ควรจะครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้ :
1. ปั จจัยนาเข้ าของการฝึ กอบรม (Inputs)
2. กระบวนการดาเนินการฝึ กอบรม (Process)
3. ผลจากการฝึ กอบรม (Outputs)
ซึง่ แต่ละส่วน จะมีปัจจัยสาคัญที่ควรได้ รับการพิจารณา หรื อตรวจสอบในการประเมินผล ข้ างล่างนี ้
INPUTS
การวิเคราะห์หาความจาเป็ น
ในการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
หลักสูตรและวิธีการฝึ กอบรม
โครงการและกาหนดการ
ฝึ กอบรม
การบริ หารโครงการก่อนการ
ฝึ กอบรม
การส่ง/คัดเลือกผู้เข้ าอบรม
งบประมาณ/เกณฑ์การเบิก
จ่ายเงิน

PROCESS
วิทยากร
ผู้เข้ าอบรม
เอกสารประกอบการอบรม
การดาเนินงานของ
เจ้ าหน้ าที่
สภาพแวดล้ อมและสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ

OUTPUTS
ปฏิกิริยา
การเรี ยนรู้
พฤติกรรม
ผลลัพธ์/ผลกระทบ

FEEDBACK
ภาพประกอบ 5 ปั จจัยสาคัญที่ควรได้ รับการพิจารณา หรื อตรวจสอบในการประเมินผล
ประเด็นที ่ควรพิจารณาตรวจสอบในการประเมิ นผลการฝึ กอบรม
เมื่อพิจารณาตามแผนภูมิดงั กล่าวข้ างต้ น มีสิ่งที่ควรพิจารณาตรวจสอบในการประเมินผล
โครงการฝึ กอบรมดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยนาเข้ าของการฝึ กอบรม (Inputs) ควรตรวจสอบเกี่ยวกับ
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1.1 การวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
- มีการวิเคราะห์หาความจาเป็ นมาก่อนหรื อไม่
- ข้ อมูลที่ได้ ครอบคลุม และเชื่อถือได้ เพียงใด มีอะไรเป็ นเครื่ องชี ้วัด
- ความจาเป็ นดังกล่าวสามารถแก้ ไขได้ ด้วยการฝึ กอบรมหรื อไม่
1.2 วัตถุประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์รองของโครงการฝึ กอบรม
- วัตถุประสงค์หลักของโครงการสอดคล้ องกับความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรมหรื อไม่
- วัตถุประสงค์หลักของโครงการเขียนในลักษณะที่สามารถจะประเมินผล
ได้ หรื อไม่
- วัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรมมีสว่ นสนับสนุนโครงการเพียงใด
1.3 หลักสูตรและวิธีการฝึ กอบรม
- หัวข้ อวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
หรื อไม่
- วัตถุประสงค์รายวิชาแต่ละวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
หรื อไม่
- ระยะเวลาของแต่ละหัวข้ อวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื ้อหาวิชา
ของวิชานัน้ ๆ หรื อไม่
- เทคนิ คและวิ ธี การฝึ กอบรมที่ ใช้ ในแต่ละหัวข้ อวิ ชาเหมาะสมและสอด
คล้ องกับวัตถุประสงค์และระยะเวลาของหัวข้ อวิชานัน้ ๆ หรื อไม่
- โสตทัศนูปกรณ์เหมาะสมกับเนื ้อหาวิชา ระยะเวลา และสถานการณ์ใน
การฝึ กอบรมเพียงใด
1.4 โครงการและกาหนดการฝึ กอบรม
- การขออนุมตั โิ ครงการล่าช้ า หรื อมีอปุ สรรคหรื อไม่ และควรจะขจัด
อุปสรรคอย่างไร
- วันเวลาที่ฝึกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร ทุกหมวดวิชาหรื อไม่
- รายละเอียดโครงการและกาหนดการฝึ กอบรมที่ใช้ เวียนแจ้ งหน่วยงาน
วิทยากร และแจกผู้เข้ าอบรม มีความชัดเจนเพียงใด
1.5 การบริ หาร/ เตรี ยมการก่อนการฝึ กอบรม
- การคัดเลือกวิทยากรมีความเหมาะสมหรื อไม่
- การเชิญและประสานงานกับวิทยากรมีประสิทธิภาพหรื อไม่
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- การเลือกสถานที่ฝึกอบรมมีเหตุผลอย่างไร
- สถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื ้อหาและวิธีการฝึ กอบรมหรื อไม่
- การประสานงานกับเจ้ าของสถานที่ฝึกอบรมมีปัญหาหรื อไม่
1.6 การส่ง/ คัดเลือกผู้เข้ าอบรม
- ในการแจ้ งเชิญส่งผู้เข้ าอบรม ได้ มีการให้ เวลาหน่วยงานผู้สง่ และผู้เข้ า
อบรมในการพิจารณา ส่ง/เตรี ยมสมัคร เข้ าอบรมเพียงพอหรื อไม่
- หน่วยงานคัดเลือกผู้ที่จะส่งเข้ าอบรมอย่างเหมาะสมตรงกับคุณสมบัติที่
กาหนดในโครงการหรื อไม่
- มีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ าอบรม (ในกรณีให้ สมัครเอง) โดยใช้ เกณฑ์อะไร
และเกณฑ์ดงั กล่าวมีความเหมาะสมหรื อไม่
- มีปริมาณการขอถอนการส่งเข้ าอบรม/สมัครเข้ าอบรมเป็ นจานวนมาก
หรื อไม่ และขอถอนไปเพราะเหตุใด
1.7 งบประมาณ/ การเบิกจ่ายเงิน
- ได้ รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการนี ้ ตลอดทังโครงการหรื
้
อไม่
- สามารถใช้ จา่ ยเงินในโครงการได้ ตรงตามที่ประมาณการไว้ หรื อไม่ ถ้ าไม่
ตรง เพราะเหตุใด และจะต้ องปรับปรุงอย่างไร
- สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินได้ ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนดไว้
หรื อไม่ หรื อมีปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินอย่างไรบ้ าง
2. กระบวนการดาเนินการฝึ กอบรม (Process) มีสิ่งที่ควรพิจารณาในการประเมินผล คือ
2.1 วิทยากร
- มีการชี ้แจงวัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบหรื อไม่
- มีความรอบรู้ในเนื ้อหาวิชานันหรื
้ อไม่
- มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้
เพียงใด
- การจัดลาดับขันตอนของเนื
้
้อหาวิชาเหมาะสมเพียงใด
- มีการตอบคาถามชัดเจนและตรงประเด็นหรื อไม่
- ให้ โอกาสผู้เข้ าอบรมแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
- มีการใช้ โสตทัศนูปกรณ์ชว่ ยในการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมหรื อไม่
2.2 ผู้เข้ าอบรม
- สนใจและเอาใจใส่ตอ่ การฝึ กอบรมหรื อไม่

69
- มาเข้ าอบรมตามกาหนดเวลาตลอดทังหลั
้ กสูตรหรื อไม่
- มีการซักถามแสดงความคิดเห็นหรื อแสดงความมีสว่ นร่วมในการ
ฝึ กอบรมหรื อไม่
- ให้ ความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างการอบรมหรื อไม่
2.3 เอกสารประกอบการอบรม
- แต่ละวิชามีเอกสารประกอบการอบรมหรื อไม่
- เนื ้อหาสาระของเอกสารประกอบการอบรมสอดคล้ องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชานันหรื
้ อไม่
- เอกสารแจกได้ ทนั เวลา/ทันความต้ องการหรื อไม่
2.4 การดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่
- มีการควบคุมเวลาระหว่างการอบรมให้ เป็ นไปตามกาหนดการหรื อไม่
- การกล่าวแนะนาวิทยากรสาหรับแต่ละหัวข้ อวิชาดาเนินไปอย่าง
เหมาะสม และสามารถสร้ างบรรยากาศ ในการเรี ยนรู้ได้ หรื อไม่
- การกล่าวขอบคุณวิทยากรสาหรับแต่ละหัวข้ อวิชาดาเนินไปอย่าง
เหมาะสมหรื อไม่ และช่วยสร้ างความรู้สกึ ที่ดีแก่วิทยากร และผู้เข้ าอบรมหรื อไม่
- ช่วยให้ บริ การและอานวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้ าอบรมอย่าง
เต็มใจ กระตือรื อร้ นหรื อไม่
- มีมนุษย์สมั พันธ์ดีกบั ผู้เข้ าอบรมหรื อไม่
2.5 สภาพแวดล้ อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
- การจัดสถานที่อบรม รวมทังโต๊
้ ะ เก้ าอี ้ เหมาะสมหรื อไม่
- อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศเหมาะสมหรื อไม่
- แสงสว่างเพียงพอหรื อไม่
- เสียงดังชัดเจนหรื อไม่
- อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ต้องใช้ ในการฝึ กอบรม มีเพียงพอหรื อไม่
- มีสิ่งรบกวนต่าง ๆ ในระหว่างการฝึ กอบรมหรื อไม่ (เช่น เสียงรบกวน การ
เดินเข้ าออก การตามผู้เข้ าอบรม หรื อวิทยากรไปรับโทรศัพท์บอ่ ยครัง้ )
3. ผลที่ได้ จากการฝึ กอบรม (Outputs) - เป็ นส่วนสาคัญที่ใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินผลการฝึ กอบรมทังระบบ
้
โดยอาจแบ่งการประเมินผลในช่วงนี ้ออกได้ เป็ น 4 ระดับ หรื อประเภท
คือ
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3.1 ขันปฏิ
้ กิริยา (Reaction) ของผู้เข้ าอบรม - หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สกึ
และทัศนคติที่ผ้ เู ข้ าอบรมมีตอ่ สิ่งต่อไปนี ้
- ความเหมาะสมของหลักสูตรและหัวข้ อวิชา
- การดาเนินการฝึ กอบรมของวิทยากร
- ประโยชน์ของการฝึ กอบรมต่อการปฏิบตั งิ านของผู้เข้ าอบรม
- ความเหมาะสมในการบริหารโครงการฝึ กอบรมและสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ
- สัมพันธภาพในกลุม่ ผู้เข้ าอบรม
- ความคุ้มค่าในการเข้ ารับการอบรม
3.2 ขันการเรี
้
ยนรู้ (Learning) ของผู้เข้ าอบรม ว่าเกิดการเรี ยนรู้จริงหรื อไม่ โดย
อาจแยกออกเป็ น 2 ประเด็น คือ
- ผู้เข้ าอบรมเกิดการเรี ยนรู้ตามที่กาหนดไว้ ในวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการหรื อไม่
- ผู้เข้ าอบรมได้ รับความรู้ความเข้ าใจเพิ่มขึ ้นจากความรู้สึกของตนเอง
เพียงใด
3.3 ขันพฤติ
้
กรรม (Behavior) ของผู้เข้ าอบรม เมื่อกลับไปปฏิบตั งิ าน ณ สถานที่
ทางานแล้ ว ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น หรื อไม่ โดยอาจแยกประเด็นพิจารณา คือ
- ผู้เข้ าอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวังไว้ ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรื อไม่
- พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็ นไปในทางไหน ระดับใด ชัว่ คราวหรื อถาวร ดี
ขึ ้นหรื อเลวลง
4. ขันผลลั
้
พธ์ (Outcomes หรื อ Results) อาจแยกเป็ น 2 ประเด็นหลัก คือ
4.1 ผลที่องค์การได้ รับ - มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ
- ผลงานทังในด้
้ านปริ มาณและคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- ผลลัพธ์ทางด้ านเศรษฐกิจ ได้ แก่ การลดค่าใช้ จา่ ย ลดการสูญเสียหรื อ
ของเสีย จากการผลิตหรื อการดาเนินงาน ลดอุบตั เิ หตุ และลดความสิ ้นเปลืองต่าง ๆ
- ขวัญและกาลังใจของผู้ใต้ บงั คับบัญชา หรื อผู้ร่วมงาน ของผู้ผา่ นการ
อบรม
- การลดความขัดแย้ ง บัตรสนเท่ห์ หรื อข้ อร้ องเรี ยน ซึง่ มีผลมาจากการ
บริหารงาน หรื อการดาเนินงานของผู้ผา่ นการอบรม
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- ความพึงพอใจ หรื อความนิยม ของผู้รับบริการ หรื อหน่วยงานที่
ประสานงานหรื อดาเนินงานเกี่ยวเนื่องด้ วยกับผู้ผ่านการอบรม
4.2 ผลที่ผ้ เู ข้ าอบรมเองได้ รับ อาจพิจารณาได้ จาก
- มีทกั ษะด้ านต่าง ๆ พร้ อมที่ปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ความรับผิดชอบ และการ
เลื่อนระดับตาแหน่งเพียงใด
- ผู้ผา่ นการอบรม มีความก้ าวหน้ าในสายงานเพียงใด
- มีทกั ษะด้ านต่าง ๆ พร้ อมที่จะเป็ นผู้บริหารสาหรับตาแหน่งที่ครองอยู่
และตาแหน่งใหม่เพียงใด (ในกรณีโครงการ ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร)
การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรม
ผู้วิจัยได้ ศึกษาการหาประสิทธิ ภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง การสร้ างและวางแบบตัด
เสือ้ ผ้ าด้ วยมือ ซึ่งปรับปรุ งมาจากการหาประสิทธิ ภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม โดยอาศัยแนวคิดของ
(เสาวนีย์ สิขาบัณฑิต.2528:295-298) ดังนี ้
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม ไปดาเนิน
กิจกรรมเป็ นระดับที่ผ้ สู ร้ าง กาหนดเป็ นเกณฑ์ เช่น 80/80 (เสาวนีย์ สิขาบัณฑิต.2528: 295-298) ใน
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ใน
การประกอบอาชีพอิสระ ทาได้ ดงั นี ้
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผู้เรี ยนจากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างการฝึ กอบรมการ
ออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าในการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็ นร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผู้เรี ยนจากการทาแบบทดสอบหลังจากฝึ กอบรมการ
ออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าในการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็ นร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
ประสิทธิภาพของระดับประสิทธิ ภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม กาหนดเป็ นเกณฑ์ที่ผ้ ูวิจัยสร้ าง
ความคาดหวังว่าผู้เรี ยนสามารถดาเนินการได้ ตามหัวข้ อต่าง ๆ โดยกาหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของผลเฉลี่ย
ของคะแนนการทาแบบฝึ กหัดและการทาแบบทดสอบหลังฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรมดังนี ้ คือ
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมที่ดี ต้ องมีการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ โดยผ่านขันตอนหรื
้
อขบวนการทดลองและแนะนามาแก้ ไขปรับปรุงส่วนที่บกพร่องเกณฑ์ทวั่ ไปนิยม
ใช้ เกณฑ์ประสิทธิภาพของหลักสูตรเกี่ยวกับเนื ้อหาที่เป็ นความรู้ ความเข้ าใจจะใช้ เกณฑ์ 90/90 และ
เกณฑ์เนื ้อหาที่เป็ นวิชาทักษะจะใช้ เกณฑ์ 80/80
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
สัญญา จัตตานนท์ (2521:87–91) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการศึกษากับการประกอบอาชีพอิสระ
โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 345 คน และกลุ่มผู้ว่างงานจานวน 170 คน
ผลการวิจยั พอสรุ ปได้ ดงั นี ้ ภูมิหลังของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่อยู่ในวัย 36 -40 ปี ส่วนผู้
ว่างงานอยู่ในวัย 15 – 21 ปี ผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่มีครอบครัวและเกิดในเตเทศบาล ส่วนผู้
ว่างงานมีสถานภาพโสดและเกิดนอกเขตเทศบาล บิดา-มารดาผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพค้ าขาย แต่บิดามารดาของผู้ว่างงานส่วนใหญ่ทานา ทาสวน และเมื่อมองในด้ านการศึกษาและ
ประสบการณ์ พบว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระมีการศึกษาในระดับต่า คือระดับประถมศึกษา ในขณะที่ ผ้ ู
ว่างงานส่วนใหญ่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี ้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร้ อยละ 10 ไม่ได้ เข้ า
โรงเรี ยน แต่ในกลุ่มผู้ว่างงานไม่มี ดังนัน้ จะเห็นว่าผู้ว่างงานได้ รับการศึกษานอกระบบ โดยอาศัยการ
ฝึ กฝนตนเองจากครอบครัวเพื่อนฝูงและที่อื่น ๆ ในด้ านเจตคติตอ่ อาชีพนัน้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีเจตคติ
ต่ออาชีพโดยทัว่ ๆ ไปดีกว่าผู้วา่ งงานและไม่ชอบรับราชการ ทางานบริ ษัท หรื องานประเภทรับจ้ างทัว่ ๆ ไป
เป็ นสัดส่วนเปรี ยบเทียบกับผู้ว่างงานถึง 5 : 1 และชอบความมัง่ คัง่ มากกว่าเกียรติยศ ชื่อเสียง โดยสรุ ป
แล้ วเจตคติต่ออาชีพของผู้ประกอบอาชีพอิสระ มี แนวโน้ มไปในทางเกื อ้ อูลการประกอบอาชีพอิสระ
มากกว่าผู้วา่ งงาน
เฉลียว บุรีภกั ดี (2529 : 23–25) ทาการวิจยั เชิงสารวจทัว่ ประเทศเรื่ องแนวโน้ มการเข้ าทางานของ
เยาวชนไทย พ.ศ.2526 พบว่าเหตุผลที่ เลื อกอาชี พอิ สระเพราะมี ความรู้ ความสามารถของตนเอง
สภาพแวดล้ อมจากภายในครอบครัวเอือ้ อานวยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนี ้
สรุ ปได้ ว่าส่วนใหญ่มีความพอใจด้ วยเหตุผลที่งานที่มีอิสระการเดินทางไปทางานสะดวกเพราะใกล้ บ้าน
กาไรดี ได้ อยู่กับพ่อแม่ ทาให้ สบายใจ ได้ ใช้ ความคิดและความสามารถของตนเอง และสนุกเพลิดเพลิน
เพราะได้ พบคนมาก ในด้ านความช่วยเหลื อที่ ต้องการปรากฏว่าผู้ประกอบอาชี พอิสระต้ องการความ
ช่วยเหลือด้ าน เช่น เงิ นกู้ยืมเพื่อลงทุน การหาตลาดขายส่ง การฝึ กอบรมด้ านต่าง ๆ การประกันราคา
ผลผลิต ตลอดจนอยากได้ รับความรู้และบริ การเกี่ยวกับสุขภาพ และยารั กษาโรค อันเกิดจากการประกอบ
อาชีพของตน ในด้ านลู่ทางการก้ าวหน้ าในงานอาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระเล็งเห็นว่าการประกอบอาชีพ
ของตนแจ่ มใส มี จ านวนหนึ่งที่ คิดว่าไม่ แจ่ม ใสแต่ก็ ยิ นดี ท าไปเรื่ อยๆ ผู้ที่ เห็ นว่ าลู่ทางแจ่ มใสได้ ให้
คาอธิบายว่าเพราะได้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้นทุกปี มีทนุ ขยายกิจการและมีความรู้ในอาชีพนี ้ทาไปได้ ตลอดชีวิต
นอกจากนี ข้ ้ อมูลจากการวิจัยและจากแหล่งอื่ นเชื่ อว่าคุณสมบัติสาคัญที่ จะช่วยให้ ผ้ ูประกอบอาชี พ
ประสบผลสาเร็ จในการทางานมีหลายประการ เช่น การรู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ การรู้จกั ใช้ เงิน
ในการลงทุน ความตังใจในการท
้
างาน หมัน่ แสวงหาความรู้ และประการณ์อยู่เสมอ มีนิสยั ร่าเริ งแจ่มใส
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เป็ นต้ น คุณลักษณะเหล่านี ้ เป็ นเรื่ องที่ปลูกฝั งได้ ทงในครอบครั
ั้
ว และในระบบโรงเรี ยน จึงควรส่งเสริ ม
อาชีพอิสระทังในด้
้ านทักษะการประกอบอาชีพ ทัศนคติ ความเชื่อ และนิสยั การทางาน รวมทัง้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเงินทุนและการตลาด
อารี รัตน์ พัฒนเพ็ญ (2529: 42) ได้ ทดลองให้ ข้อมูลด้ านอาชี พอิสระโดยจัดกิ จกรรมตาม
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลปรากฏว่าหลังการทดลองแล้ ว
นักเรี ยนที่ได้ รับข้ อมูลด้ านอาชีพอิสระมีเจตคติทางอาชีพสูงกว่าก่อนการทดลอง
วินัย ณรงค์ฤทธิ์ (2530: 63) ได้ ศึกษาเจตคติตามเหตุผลเชิงจริ ยธรรมต่ออาชีพต่าง ๆ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับก่อนเกณฑ์และระดับตามเกณฑ์มี
เจตคติเชิงบวกต่ออาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้ างและอาชีพอิสระ ส่วนนักเรี ยนที่มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ระดับเหนือเกณฑ์มีเจตคติเชิงบวกมากต่ออาชีพรับราชการ
ยุพิน ประจวบเหมาะ (2531: ข-ค) ได้ ศึกษาการหางานทาและการประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตผู้จบจากคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนาผลการศึกษาไป
พิจารณาลดปั ญหาการว่างงานของบัณฑิตลง โดยการแนะนาและส่งเสริ มทักษะให้ บณ
ั ฑิตสร้ าง งานเอง
ผลการศึกษาสรุปได้ วา่ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ยงั มีปัญหาการว่างงานต่าง ๆ ทัง้ เอกชนและรัฐ มีถึงร้ อยละ
63.8 ทางานโดยเป็ นเจ้ าของกิจการ มีเป็ นส่วนน้ อยเพียงร้ อยละ 22.6 โดยที่บณ
ั ฑิตเศรษฐศาสตร์ มีความ
ประสงค์จะไปประกอบอาชีพอิสระมีมากถึงร้ อยละ 83.4 แต่พบว่ายังขาดคุณสมบัติการเป็ นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ ผลการศึกษาด้ านทัศนคติของผู้เคยและไม่เคยประกอบอาชีพอิสระจะมีความเห็นไม่แตกต่าง
กัน และเห็นว่าการประกอบอาชีพอิสระให้ ประสบ ความสาเร็ จขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ ทังปั
้ จจัย
ภายในและภายนอก โดยปั จจัยภายในคือตัวผู้ประกอบการ เพราะยังขาดความสามารถเฉพาะตัวและ
ขาดประสบการณ์
วัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ (2532: 162-170) ได้ ศึกษาเรื่ องตลาดแรงงานของ
บัณฑิตในเชิ งพฤติกรรม เมื่ อพิจ ารณาเฉพาะบัณฑิตที่ ประกอบอาชี พอิสระในธุ รกิ จประเภทต่าง ๆ
จานวน 272 คน เป็ นชายร้ อยละ 62.1 และหญิงร้ อยละ 37.9 เมื่อสาเร็ จการศึกษาบัณฑิตมุ่งดูล่ทู างการ
ประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจมากกว่าการติดตามข่าวสารเรื่ องตลาดแรงงาน ภาครัฐและเอกชน
ก่อนการประกอบอาชี พอิสระบัณฑิตร้ อยละ 53.3 เคยทางานอื่น ๆ มาแล้ วโดยแยกเป็ นทางานใน
ภาคเอกชนร้ อยละ 76 ประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ ร้ อยละ 14 และร้ อยละ 10 ทางานในภาครัฐ สาเหตุที่
เปลี่ ยนงานคือ งานเดิมรายได้ ไม่ดี ไม่มี ความก้ าวหน้ า และไม่ชอบงานที่ ทาอยู่ เหตุผลที่ เปลี่ ยนมา
ประกอบอาชีพอิสระเพราะเป็ นอาชีพที่มีความเป็ นอิสระเป็ นตัวของตัวเอง ได้ ใช้ ความสามารถและการ
ตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ด้ วยตัวเองอย่างเต็มที่ และในบางลักษณะอาชีพก็ให้ รายได้ คอ่ ยข้ างสูง บัณฑิต
ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งได้ ทางาน ไม่ตรงกับสาขาที่ศกึ ษามา ส่วนใหญ่ได้ อาศัยการเรี ยนรู้และการฝึ ก
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ทักษะจากการปฏิบตั ิงานในกิจการของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรื อคนรู้จกั ส่วนบัณฑิตที่ประกอบ
อาชีพอิสระที่ตรงกันกับวิชาที่เรี ยนมาสามารถอาศัยความรู้ ที่เรี ยนมาในการทางานได้ และเรี ยนรู้ จาก
บุคคลในครอบครัว เพื่อนฝูง หรื อบุคคลอื่น
ยุพิน องคานนท์ (2533:82) ได้ ศกึ ษาทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร ที่มีตอ่ การประกอบอาชีพอิสระ ผลการศึกษาทัศนคติด้านความรู้ของนิสิตที่ดีตอ่ การประกอบอาชีพ
อิสระทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย เพศชายและเพศหญิ ง พบว่า นิสิตทุกกลุ่มมี ความรู้ สึกที่ ดีต่อการ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ และผลการวิ เ คราะห์ ห าองค์ ป ระกอบคุณ ลัก ษณะส าคัญ สองประการคื อ
คุณลักษณะที่หนึ่ง เป็ นคุณลักษณะทางจิตหรื อจิตลักษณะ ซึ่งประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อยที่สาคัญ
คือ 1) ความรักความก้ าวหน้ าในอาชีพ 2) รักความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ 3) ความมัน่ ใจในการ
ประกอบอาชี พ 4) การรั กความมั่งคงในการประกอบอาชี พ 5) ความคล่องตัวในการประกอบอาชี พ
คุณลักษณะที่สอง เป็ นคุณลักษณะด้ านพื ้นฐานความรู้ประสบการณ์ ประกอบด้ วย ความรู้ด้านการตลาด
การเลือกทาเลที่เหมาะสม การจัดสถานที่ดี เงินทุนเพียงพอ ความรู้ เรื่ องการลงทุน เพียงพอ ความรู้ เรื่ อง
การลงทุนและประสบการณ์
พัลลภา สินธุวาริ นทร์ . (2545 : บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของ
ผู้ประกอบการธุ รกิ จขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มในจังหวัดเชี ยงใหม่จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 62.50 และเพศชาย ร้ อยละ 37.50 มีอายุเฉลี่ย
38.71 ปี ส่วนใหญ่สมรสแล้ วและยังคงอยู่ด้วยกัน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม เฉลี่ย 10.08 ปี มีทนุ จดทะเบียนครัง้ แรกไม่เกิน 10 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.33 ล้ าน แหล่งเงินทุนหลักของธุรกิจกว่าร้ อยละ 80 มาจากธนาคารพาณิชย์และเงินทุนของตน
ผู้ประกอบการมากกว่าครึ่ง (ร้ อยละ 58.33) มียอดขายของธุรกิจสูงกว่า 25 ล้ านบาท โดยส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศมากกว่าร้ อยละ 60 ของกาลังการผลิตด้ วยการติดต่อกับลูกค้ าโดยตรงถึงร้ อยละ
81.82 ตลาดส่งออกคือ ตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ
งานวิจัยในต่ างประเทศ
อเล็กซานเดอร์ (ประเสริ ฐ พรหมศร. 2531: 38-39; อ้ างอิงมาจาก Alexander.1980: 4554-A)
ได้ ศึกษาถึงการใช้ หลักสูตรอาชี พศึกษาต่อเจตคติทางอาชี พของนักเรี ยนระดับ 8 ในเซนต์หลุยส์
ตะวันออก รัฐอิลลินอยส์ พบว่า หลักสูตรอาชีพศึกษาสามารถพัฒนาเจตคติทางอาชีพของนักเรี ยนให้
สูงขึน้ ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ มากิล (magill. 1980-4559-A) เกี่ ยวกับการใช้ โปรแกรม
การศึกษาเรื่ องอาชีพต่อวุฒิภาวะด้ านเจตคติทางอาชีพของนักเรี ยนระดับ 7 และ 8 พบว่า นักเรี ยนมีเจต
คติทางอาชีพสูงขึ ้น เช่นเดียวกับผลการศึกษาของสมิท (Smith.1980: 4561-A) ซึ่งได้ ประเมินความรู้ทาง
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อาชีพของนักเรี ยนระดับ 12 บนเกาะเวอร์ จิน (The Virgin Island) ผลปรากฏว่า นักเรี ยนที่เรี ยนตาม
โปรแกรมอาชีพศึกษา มีความรู้ทางด้ านอาชีพสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโปรแกรมทัว่ ไป
จาคอบโบวิทซ์ และ วิดเลอร์ (Jacobowitz and Vidler. 1982: 252-257) ได้ ศึกษาโดยการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการจากผู้ประกอบการ จานวน 430 ราย ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจ
การผลิตที่มีคนงานกว่า 500 คนขึ ้นไป ผู้ประกอบการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 73 เป็ นชาย ร้ อยละ 11
เป็ นหญิง ที่เหลือเป็ นสามีและภรรยาที่เป็ นหุ้นส่วนกัน ผู้ประกอบการเกือบร้ อยละ 75 มาจากครอบครัว
ที่บิดามารดาหรื อญาติใกล้ ชิด ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการมักมีลักษณะ
ก้ าวร้ าวขยันหมัน่ เพียรชอบการแข่งขัน รักความเป็ นอิสระและการพึง่ ตนเองผู้ ประกอบการประมาณร้ อย
ละ 30 ออกจากโรงเรี ยนเมื่ออยูร่ ะดับมัธยม
ฮิสวิช (Hisrich 1984: 3-8) ได้ สารวจผู้ปรกอบการสตรี ชาวอเมริ กัน 468 คน อายุระหว่าง
20 – 70 ปี และผู้ประกอบการสตรี ชาวเปอโตริ กนั 30 คนปลาย อายุระหว่าง 23 – 64 ปี โดยตังค
้ าถาม
เกี่ ยวกับภูมิหลัง ลักษณะนิสัยส่วนตัว และเจตคติ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นชนชันกลาง
้
สมรสแล้ ว และมี
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแรงจูงใจที่ทาให้ ประกอบการสตรี ชาวอเมริ กันมาประกอบธุรกิจ ก็คือเป็ น
งานที่มีอิสระความสาเร็ จ และมีความพึ่งพอใจในอาชีพ สาหรับแรงจูงใจของผู้ประกอบการสตรี ชาวเปอ
โตริ กนั คือ ความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างทังสองกลุ
้
่มเห็นว่าตนมีลกั ษณะชอบการแข่งขัน มี
ความมั่น ในตนเอง และวิ ต กกัง วล นอกจากนี ย้ ัง เป็ นผู้ที่ มี ค วามสามารถหลาย ๆ อย่า ง มิ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง เป็ นคนที่เอาจริงเอาจังและกลับตัวตามสถานการณ์ได้ อย่างดี
วิบเบนท์ (Wibben.1988: 1440-A) ได้ วิจัยเกี่ ยวกับการรั บรู้ ของผู้ประกอบการสตรี ในเรื่ อง
ประสิทธิภาพในการเป็ นผู้ประกอบการ โดยศึกษาจากผู้ประกอบการสตรี จานวน 151 คน ในเชาท์อิส
เทอร์ น โอคลาโฮมา ในช่วงปี ค.ศ.1986 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้ า และมี
รายได้ มากกว่า 50,000 เหรี ยญสหรัฐ กว่าร้ อยละ 90 มีการศึกษาระดับมัธยมปลายหรื อเทียบเท่า
เหตุผลประกอบสาคัญที่สุดที่ทาให้ มาประกอบธุรกิจ คือรายได้ ถึงแม้ ผ้ ปู ระกอบการสตรี เป็ นสิ่งสาคัญ
ประสิทธิภาพในการประกอบการที่สาคัญ ได้ แก่ 1) ความเข้ าใจในพืน้ ฐานของการทาธุรกิจ 2) ความรู้
เกี่ ยวกับความต้ องการของลูกค้ า 3) ความเข้ าใจพื ้นฐานของการทาธุรกิจ 4)ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการ
บริ หารเวลา 5) ความสามรถในการประเมินทักษะและความสามารถบุคคล 6)ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร 7) ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกาไรสุทธิ และกาไรก่อนหักภาษี 8)ความมี มนุษย์ สัมพันธ์ 9)
ความรู้ทางบัญชีรายรับ-รายจ่าย 10) ความสามารถในด้ านการเงิน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศจะเห็นได้ ว่า การ
ประกอบอาชีพอิสระ เป็ นสิ่งที่เราสามารถปลูกฝั งหรื อช่วยสร้ างเสริ มให้ แก่เยาวชนได้ ซึ่งจะทาให้ เกิดผลดี

76
ตออนาคตการทางาน และการดารงชีวิตอยู่อย่างมีคณ
ุ ภาพเอื ้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติด้วย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การหาคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บุคคลทัว่ ไป และนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาตังแต่
้
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึ ้นไป ที่มีความประสงค์ในการประกอบอาชีพอิสระ ด้ านการออกแบบและ
ตัดเย็บเสื ้อสตรี
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี
้ ที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี ที่ลงทะเบียนเรี ยนสาขาผ้ าและเครื่ องกาย ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
จานวน 20 คน โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 84)

การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ลักษณะเครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยเครื่ องมือ 2
ส่วนหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 : หลักสูตรที่ใช้ สาหรับฝึ กอบรม
ส่ วนที่ 2 : แบบทดสอบที่ใช้ ในการฝึ กอบรม ประกอบไปด้ วย แบบทดสอบ จานวน 2 ตอน
คือ ได้ แก่
1. แบบทดสอบที่ใช้ ในการฝึ กอบรมและแบบทดสอบที่ใช้ หลักฝึ กอบรม (วิธีการ
สร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมนันได้
้ กล่าวมาใน ขันที
้ ่ 1)
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2. แบบทดสอบ วิธีการสร้ างแบบทดสอบ โดยการศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบทดสอบโดยใช้ ขนตอนการสร้
ั้
างแบบทดสอบ 4 ขันตอน
้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์.
2543: 101-102) รายละเอียด ดังนี ้
2.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาสาหรับการสร้ างแบบทดสอบในรับ
การฝึ กอบรม เพื่อจะเป็ นตัวกาหนดกรอบของแบบทดสอบให้ สอดคล้ องกับตัวหลักสูตรที่ใช้ ในการ
ฝึ กอบรม
2.1.2 กาหนดลักษณะของแบบทดสอบที่ใช้ ซึ่งในขันตอนนี
้
้เป็ นการกาหนด
รูปแบบของแบบทดสอบที่จะใช้ ในงานวิจยั โดยกาหนดใช้ แบบทดสอบประเภทเลือกตอบในส่วนของ
การวัดความรู้ ระหว่างฝึ กอบรม และทดสอบปฏิบัติส่วนของทักษะหลักการฝึ กอบรม ซึ่งในส่วนของ
เนื ้อหาจะครอบคลุมหลักสูตรทังสี
้ ่ด้าน
2.1.3 การสร้ างแบบทดสอบ จะทาการร่ างแบบทดสอบให้ สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาที่ต้องการประเมินในด้ านความรู้ และทักษะในการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบ
อาชีพอิสระ ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับ
จุดมุง่ หมายเชิงพฤติกรรม ซึง่ ค่าที่ได้ จะอยูร่ ะหว่าง 0.6-1 หลักจากนัน้ นาแบบทดสอบที่ได้ รับคาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญ กลับมาแก้ ไขเพื่อให้ แบบทดสอบที่จะใช้ ถกู ต้ องสอดคล้ อง
2.1.4 ทาการประเมิ น คุณ ภาพแบบทดสอบ ในครั ง้ นี จ้ ะเป็ นการน าเอา
แบบทดสอบที่ได้ ทาการปรับปรุงตามข้ อเสนอของกรรมการควบคุมปริ ญญาและผู้เชี่ยวชาญ ไปทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบดูว่าเนื ้อหาและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นามาสร้ างเป็ นแบบทดสอบนันเป็
้ น
ตัวแทนที่ดีหรื อไม่ ครอบคลุมเนื ้อหาหรื อไม่ โดยการตรวจสอบคุณภาพที่สาคัญ ๆ จะมีดงั ต่อไปนี ้ คือ
การหาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (B) และค่าความเชื่อมัน่ (r)
ขันตอนนี
้
้เป็ นการวางโครงการล่วงหน้ า ว่าการสร้ างแบบทดสอบในครัง้ นี ้ต้ องการนาแบบทดสอบไปใช้
ประเมินกับผู้เข้ า
ดังนัน้ หลักสูตรที่ใช้ สาหรับฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ ในการวิจยั ครัง้ นี ้โดยวิธี รายละเอียดการดาเนินงานดังภาพประกอบ 8
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ศึกษาเอกสารและแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์จดั ลาดับประเด็นความสาคัญ
ของปั ญหาเพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาวางแผนในการสร้ างหลักสูตร
กาหนดโครงสร้ างของหลักสูตร จุดประสงค์
และเนื ้อหารสาระของวิชาในหลักสูตรตามความสาคัญ

ขัน้ ตอนที่ 1

ตรวจสอบหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ทาการแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

ดาเนินการฝึ กอบรมตามหลักสูตรที่กาหนดไว้

ขัน้ ตอนที่ 2

ประเมินผลการใช้ หลักสูตร

ขัน้ ตอนที่ 3

ภาพประกอบ 6 ขันตอนและวิ
้
ธีการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี
จากภาพประกอบ 6 ขัน้ ตอนและวิธี การพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็ บ
เสื ้อผ้ าสตรี ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องและแบบสอบถาม เพื่อนามาใช้ กาหนดกรอบปั ญหา
ในแต่ละด้ านของงานออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ในส่วนของขันตอนนี
้
้จะเป็ นขันตอนของการ
้
สัมภาษณ์อาจารย์ผ้ สู อนและศึกษา
เอกสารการออกแบบและตัดเย็บเสื อ้ สตรี ในการประกอบอาชี พอิ สระ เพื่ อน ามาวิเคราะห์ จัดล าดับ
ประเด็นความสาคัญของปั ญหาที่เกิดในการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ไม่
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ว่าจะเป็ นเรื่ องของการออกแบบ, กระบวนการผลิต, เรื่ องของการจาหน่าย เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาวางแผน
เพื่อกาหนดกรอบโครงสร้ างของหลักสูตรฝึ กอบรมให้ ตรงกับประเด็นลาดับความสาคัญของปั ญหา
1.2 เมื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องและสัมภาษณ์ครูผ้ สู อน และลาดับความสาคัญของ
ประเด็นปั ญหาที่พบในการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระได้ แล้ ว ในส่วนของ
ขันตอนต่
้
อไปจะเป็ นการ กาหนดโครงสร้ างของหลักสูตร จุดประสงค์ ระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
และเนื ้อหาสาระของวิชาในหลักสูตรซึ่งในส่วนนี ้ จะนาข้ อมูลที่ได้ จากขันตอนแรกมาใช้
้
ในการกาหนด
เพื่อให้ หลักสูตรเป็ นไปตามลาดับประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการออกแบบและตัดเย็ บเสือ้ สตรี ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งการสร้ างหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้
สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.2.1 กาหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรและขอบเขตของเนื อ้ หา : นาข้ อมูลที่มี
การวิเคราะห์จดั ลาดับประเด็นความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ใน
การประกอบอาชีพอิสระ จากขันตอนแรกมาก
้
าหนดเป็ นโครงสร้ างของหลักสูตร จุด ประสงค์ ระยะเวลา
ที่ ใ ช้ ใ นการอบรม รวมถึ ง คัด เลื อ กและจัด เนื อ้ หาที่ จ ะน ามาใช้ ฝึ กอบรมให้ สอดคล้ อ งกับ ประเด็ น
ความสาคัญของปั ญหา ซึง่ รายละเอียดของเนื ้อหามีดงั ต่อไปนี ้
1.2.1.1 ด้ านกระบวนการออกแบบ
ความหมายของการใช้ เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย
ลักษณะของเส้ น สีและผ้ าที่ใช้ ในการออกแบบเสื ้อสตรี
วัสดุเสริมแต่งและวัสดุตกแต่ง
หลักการออกแบบเสื ้อสตรี
1.2.1.2 ด้ านกระบวนการตัดเย็บ
การใช้ เครื่ องมือในการตัดเย็บ
หลักการวัดตัวและทาแบบตัดเสื ้อสตรี
หลักการคานวณผ้ า ตัดผ้ า และการทาเครื่ องหมายบนผ้ า
การเย็บส่วนประกอบของเสื ้อ และหลักการตกแต่ง
1.2.1.3 ด้ านกระบวนการประกอบอาชีพอิสระ
แนวคิดทางการประกอบอาชีพอิสระ
องค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
แนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปของไทย
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1.2.2 สร้ างอุปกรณ์ที่จะใช้ สาหรับในการฝึ กอบรมกาหนดภายใต้ ขอบเขตของ
จุดประสงค์และเนื ้อหา
1.2.3 กาหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการติดต่อประสานงานเพื่อขอใช้ สถานที่ในการ
ฝึ กอบรมซึง่ ในที่นี ้จะอยูใ่ นช่วงภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
1.2.4 จัดทาแผนและขันตอนต่
้
าง ๆ รวมถึงรายละเอียด ระยะเวลา ตารางฝึ กอบรม
ตาราง 4 รายละเอียดการฝึ กอบรม
ระยะเวลา
รายละเอียด
ศึกษาและวางแผนสาหรับ
การจัดฝึ กอบรม
ติดต่อประสานงานเรื่ อง
สถานที่สาหรับการฝึ กอบรม
ติดต่อประสานงานเพื่อเชิญ
วิทยากรสาหรับบรรยาย
จัดเตรี ยมสถานที่สาหรับ
ฝึ กอบรม
เริ่ มทาการฝึ กอบรมตาม
รายละเอียดของการฝึ กอบรม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

หมายเหตุ

1.3 ในส่วนของขัน้ ตอนนีจ้ ะเป็ นส่วนที่จะนาหลักสูตรฝึ กอบรมที่ได้ จัดทาขึน้ ส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้ อง เนื ้อหาสาระของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้ ในการตรวจสอบ
ครัง้ นี ้ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ด้ านดังนี ้
1.3.1 ผู้เชี่ยวชาญในด้ านการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์โอภาส สุขหวาน
1.3.2 ผู้เชี่ยวชาญในด้ านออกแบบ อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี
1.3.3 ผู้เชี่ยวชาญในด้ านตัดเย็บเสื ้อสตรี ผศ.วินิทร สอนพรินทร์
เมื่อส่งหลักสูตรให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 3 ด้ านดังที่กล่าวมาแล้ วทาการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของหลักสูตรในแต่ละด้ านแล้ วในส่วนต่อไป ก็ทาการแก้ ไขปรับปรุงหลักสูตรตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ นาไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
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ขัน้ ตอนที่ 2 ขันของการด
้
าเนินการนาหลักสูตรไปใช้ ฝึกอบรม
ในส่ ว นของขัน้ ตอนที่ ส องนี จ้ ะเป็ นในส่ ว นของขัน้ ตอนที่ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น การ
ฝึ กอบรมซึง่ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ในส่วนนี ้จะเป็ นขันการด
้
าเนินการใช้ หลักสูตรซึง่ กระบวนการที่จะใช้ นี ้จะนาเทคนิคการ
ฝึ กอบรมมาใช้ โดยจะเน้ นการให้ ความรู้ จากการบรรยาย ในแต่ละด้ านรวมถึง การให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้
อภิปรายใน แต่ละเรื่ องของปั ญหาและมี การประชุมเพื่อสรุปซึ่งรายละเอียดของขันตอนการด
้
าเนินการ
ฝึ กอบรม คือ ในการดาเนินการจัดฝึ กอบรม คือ การติดต่อประสานงานกับ ผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ โดย
แจ้ งความประสงค์ที่จะทาการจัดฝึ กอบรมในหัวข้ อดังกล่าว ในส่วนของผู้วิจยั ได้ ทาหนังสือเชิญกลุ่ม
ตัวอย่างเข้ าทาการฝึ กอบรม เมื่อทาการติดต่อประสานงานกับโรงเรี ยนแล้ ว ก็ทาการจัดเตรี ยมสถานที่
สาหรับการฝึ กอบรมซึง่ ในการจัดฝึ กอบรมในครัง้ นี ้มีระยะเวลาทังสิ
้ ้นส่วนของการฝึ กอบรมที่ได้ 1 เดือน
ตามรายละเอียดของตารางฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมในแต่ล ะช่วงจะมี วิทยากรในแต่ละด้ านเป็ นผู้บรรยายให้ กับผู้รับการ
ฝึ กอบรม และในบางช่วงของการอบรมก็จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ สอบถามเกี่ยวกับประเด็น
ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึน้ เกี่ ย วกับงานออกแบบตัดเย็บ เสื อ้ สตรี ทาให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การฝึ กอบรมได้ ทราบแนวถึ ง
แนวทางในการแก้ ปัญหาให้ ถกู หลักต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 3 ขันด
้ าเนินการประเมินผลหลักสูตร
ในส่ว นของการด าเนิ น การในขัน้ นี จ้ ะเป็ นการประเมิ นการใช้ หลัก สูต รโดยการใช้
แบบทดสอบ ซึ่ง ในการประเมิ นผลนัน้ จะใช้ วิธี การประเมิ นผลในลักษณะการประเมิ นระหว่างการ
ฝึ กอบรมและประเมิ น ผลหลัง การฝึ กอบรม เพราะการประเมิ น ผลดัง กล่ า วจะท าให้ ทราบถึ ง
ความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยนและยังทาให้ ทราบถึงคุณภาพของตัวหลักสูตรด้ วยว่า สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการพัฒนาขึ ้นหรื อไม่หลักจากการฝึ กอบรม

การหาคุณภาพเครื่ องมือ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างและปรับปรุงหลักสูตรการฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อ
สตรี เพื่อทาการหาคุณภาพของเครื่ องมือ รายละเอียดดังต่อไป
1. การวิเคราะห์ความสอดคล้ องของส่วนประกอบของโครงสร้ างหลักสูตรและแบบทดสอบที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 3 ระดับ โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาว่าส่วนประกอบ
โครงการหลักสูตร จุดประสงค์การเรี ยนรู้ โครงสร้ างเนื อ้ หา มีความสอดคล้ องกันหรื อไม่สอดคล้ องกัน
หรื อไม่แน่ใจ โดยให้ ดชั นีความสอดคล้ อง (Item Objective Congruence : IOC) ดังนี ้
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ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญของแต่ละคน นามาแปลงเป็ นคะแนนได้ ดงั นี ้
เห็นด้ วย
ให้ คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้ คะแนน
0
ไม่เห็นด้ วย
ให้ คะแนน
-1
ในการตรวจสอบเนื ้อหาและแบบทดสอบ ของผู้เชี่ยวชาญ จะนาข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ มาคานวณหาดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) โดยกาหนดเกณฑ์ ดังนี ้ ถ้ า
คะแนนตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป แสดงว่าเนื ้อหาและแบบทดสอบมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ แต่
ถ้ าคะแนนต่ากว่า 0.5 แสดงว่า ต้ องทาการปรับปรุ ง เนื ้อหาและแบบทดสอบ (ล้ วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2539: 251) โดยพิจารณาจากข้ อเสนอแนะจากผู้เชีี ี่ ยวชาญเพิ่มเติมในการนาไปปรับปรุงแก้ ไข

2. การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) (r) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, และอัจฉรา ชานิ
ประศาสน์. 2545: 150)
สูตร
เมื่อ

r


L

L

r =

L


แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

หรื อ

L
L

ค่าอานาจจาแนก
จานวนคนตอบถูกในกลุม่ สูง
จานวนคนตอบถูกในกลุม่ ต่า
จานวนคนทังหมดในกลุ
้
ม่ สูง
จานวนคนทังหมดในกลุ
้
ม่ ต่า

3. การหาความเชื่อมัน่ โดยคานวณจากสูตร KR – 20 คูเดอร์ - ริ ชาร์ ดสัน (Kuder
Richardson) (ล้ วน สายยศ, และอังคณา สายยศ. 2538:197-198) สูตร KR – 20 (Kuder –
Richardson) ซึง่ ใช้ สตู รดังนี ้
สูตร
เมื่อ

rtt

rtt 

แทน

n   pi qi 
1 

2
n  1 
st


ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ
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n
pi

i
qi

St

2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนข้ อของแบบทดสอบ
สัดส่วนของคนที่ทาได้ ในข้ อหนึง่
จานวนคนที่ทาถูก/จานวนคนทังหมด
้
สัดส่วนของคนที่ทาผิดในข้ อหนึง่ i = 1  p
ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ

ดังนั น้ คุ ณภาพของหลั กสู ตรการฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ใน
การประกอบอาชีพอิสระ
ผลของการหาคุณภาพหลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ใน
การประกอบอาชีพอิสระ กับ นักเรี ยนชันปี
้ ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยน สาขาผ้ าและเครื่ องแต่งกาย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี จานวน 5 คน ได้ ทาการทดสอบ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของแบบทดสอบโดยใช้ สตู รของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (KR.20) (ล้ วน สายยศ และอังคณาสายยศ. 2538 :
198 ) ของแบบทดสอบด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ในระหว่างการฝึ กอบรมและภายหลังจากการเสร็ จสิ ้น
การฝึ กอบรมในหน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 3 ผลการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 1
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่อมัน่ และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ก่อนการฝึ กอบรม
หลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
ก่ อนการฝึ กอบรม

หน่ วย

จานวน
(ข้ อ)

จานวนข้ อที่ยาก
(P=1.00)

จานวนข้ อที่ยาก
(q=1.00)

ค่ าความ
เชื่อมั่น

1

10

-

3

0.73

2

10

-

2

0.76

3

10

-

4

0.71

ผล
การวิเคราะห์
มีความสอด
คล้ องภายใน
มีความสอด
คล้ องภายใน
มีความสอด
คล้ องภายใน
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่อมัน่ และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ หลังการฝึ กอบรม
หลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
หลังการฝึ กอบรม
หน่ วยที่

จานวนข้ อ

จานวนข้ อที่ยาก
(P=1.00)

จานวนข้ อที่ยาก
(q=1.00)

ค่ าความ
เชื่อมั่น

1

10

-

3

0.73

2

10

4

4

0.76

3

10

2

4

0.73

ผล
การวิเคราะห์
มีความสอด
คล้ องภายใน
มีความสอด
คล้ องภายใน
มีความสอด
คล้ องภายใน

จากตาราง 5 แสดงค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ
(Try out) ระหว่างการฝึ กอบรมฯ ผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
ก่อนฝึ กอบรมในหน่วยที่ 1 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.73 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
ก่อนฝึ กอบรมในหน่วยที่ 2 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.76 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
ก่อนฝึ กอบรมในหน่วยที่ 3 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.71 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
และจากตารางที่ 4 แสดงค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ เรื่ อง การออกแบบและตัด
เย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ (Try out) หลังการฝึ กอบรมฯ ผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
หลักการฝึ กอบรมในหน่วยที่ 1 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.73 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
หลักการฝึ กอบรมในหน่วยที่ 2 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.76 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
หลักการฝึ กอบรมในหน่วยที่ 3 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.73 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ดาเนินตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงผู้อานวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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2. ผู้วิจยั ติดต่อประสานงานขอความร่ วมมือในการแจกและเก็บแบบทดสอบกับผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรมขณะการฝึ กอบรมและหลักการฝึ กอบรมเสร็จสิ ้น
3. ท าการตรวจสอบความสมบูร ณ์ ข องการตอบในแบบทดสอบขณะฝึ กอบรมและ
แบบทดสอบหลังฝึ กอบรม

การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั ได้ จดั ทาและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้วิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และแบบทดสอบ
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วมาลง
รหัสตามที่ได้ กาหนดไว้
3. การประมวลผลข้ อมูล (Processing) ข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วนามาทาการบันทึกโดยใช้
โปรแกรมสถิติสาเร็ จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรื อ
SPSS) เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
3.1 เพื่ อวิ เ คราะห์ หาค่า ความเชื่ อ มั่น และค่า ความยากง่ ายของแบบทดสอบ ของ
หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ โดยการหาค่าความ
เชื่อมัน่ และค่าอานาจจาแนก
3.2 เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บ
เสื ้อผ้ าสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ การประเมินหลักสูตร ฯ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทังก่
้ อนการฝึ กอบรมและหลังฝึ กอบรม
3.3 เพื่อทาการวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึ กอบรมการออกแบบและ
ตัดเย็บเสื อ้ ผ้ าสตรี ในการประกอบอาชีพ อิสระ เพื่อทาการตอบสมมติฐานของการวิจัย โดยกาหนด
ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ น E1/E2 เท่ากับ 80/80 (เสาวนีย์ สิขาบัณฑิต.2528: 295-298)
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรการออกแบบและ
ตัดเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพ อิส ระ ที่เกี่ ยวข้ องกับความเหมาะสมของหลักสูตร โดยมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยกาหนดการแปลความ ดังนี ้
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเป็ นดังนี ้
ดีมาก
ช่วงคะแนน 4.51-5.00
ดี
ช่วงคะแนน 3.51-4.50
ปานกลาง
ช่วงคะแนน 2.51-3.50
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น้ อย
น้ อยที่สดุ

ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน

1.51-2.50
1.00-1.50

นาข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั รวบรวมที่ได้ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาคานวณหาค่าเฉลี่ย (  )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาค่าที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์

สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
1. สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean,

 ) (ล้ วน

สูตร
เมื่อ

แทน
แทน
แทน








สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540: 53)


= 


คะแนนตัวกลางเลขคณิต
ผลรวมทังหมดของคะแนน
้
จานวนคะแนนในข้ อมูลนัน้

1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้ วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2540: 103)
สูตร
เมื่อ

SD


(  )
2



2

SD =
แทน
แทน
แทน
แทน

   2  (  ) 2
 (   1)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
จานวนในกลุม่ ตัวอย่าง

2. สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistic)
การคานวณหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม (เสาวนีย์ สิขาบัณฑิต.2528: 295-298)
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x

E1

สูตร

เมื่อ

E1

แทน

  แทน
A
N

แทน
แทน

=

N x 100
A

ประสิทธิภาพของกระบวนการอบรม
(ระหว่างฝึ กอบรม)
คะแนนรวมของแบบฝึ กหัดและงาน
คะแนนเก็บของแบบฝึ กหัดและงานทุกชิ ้น
จานวนผู้เข้ าอบรม


E2 =

สูตร
เมื่อ

E2


B
N

แทน
แทน
แทน
แทน

N
B

x 100

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (หลังฝึ กอบรม)
คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
คะแนนเก็บของผลสอบหลังฝึ กอบรม
จานวนผู้เข้ าอบรม

โดยกาหนดเป็ นเกณฑ์ เป็ น E1/E2 เท่ากับ 80/80 (เสาวนีย์ สิขาบัณฑิต.2528: 295-298)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจัย เรื่ อง การพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื อ้ ผ้ าสตรี ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ คือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บ
เสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ และเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและ
ตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
ในบทนี ้จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1. ผลการวิเคราห์หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ
2. การวิเคราะห์สถิตทิ ดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะห์ หาข้ อมูลพืน้ ฐานของแบบทดสอบหลักสูตรฝึ กอบรมการ
ออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
2.2 การวิเคราะห์เกณฑ์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและ
ตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี
ในการประกอบอาชีพอิสระ

ผลการวิเคราห์ หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ
ผลของการวิเคราะห์หลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบ
อาชี พ อิ ส ระ กับ นัก เรี ย นประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ ชัน้ ปี ที่ 1 วิทยาลัยอาชี วศึก ษาสุร าษฎร์ ธ านี ที่
ลงทะเบียนเรี ยนสาขาผ้ าและเครื่ องกาย ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 5 คน เพื่อวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมัน่ และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ ในระหว่างการฝึ กอบรมและ
ภายหลังจากการเสร็จสิ ้นการฝึ กอบรมในหน่วยที่ 1 ถึง หน่วย 3 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
เนื ้อหาแต่ละหน่วย ในระหว่างการฝึ กอบรม เพื่อทาการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและ
ตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
ขณะทาการฝึ กอบรม/หลังการฝึ กอบรม
หน่ วยที่
1

จานวน
ข้ อ
10

จานวนข้ อที่ยาก จานวนข้ อที่ยาก
(P=1.00)
(q=1.00)
1

ค่ าความ
เชื่อมั่น
0.73

มีความสอดคล้ องภายใน

2

10

-

2

0.76

มีความสอดคล้ องภายใน

3
ภายหลัง
การฝึ กอบรม

10

1

2

0.71

มีความสอดคล้ องภายใน

30

2

1

0.76

มีความสอดคล้ องภายใน

ผลการวิเคราะห์

จากตาราง 7 แสดงค่าความเชื่อมัน่ และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
เนื ้อหาแต่ละหน่วย ในระหว่างการฝึ กอบรบหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบ
อาชีพอิสระ ได้ ผลการวิเคราะห์แล้ วนามาตัดคาถามที่ยาก และง่ายเกินไปทิ ้ง แล้ วทาการปรับปรุ งข้ อ
คาถามใหม่ ได้ ข้อคาถามหน่วยละ 10 ข้ อ ในแบบทดสอบดังกล่าวในขณะฝึ กอบรมจบในหน่วยที่ 1 ถึง
หน่วยที่ 3 จานวนข้ อคาถามทังหมดของแบบทดสอบมี
้
จานวนทังหมด
้
30 ข้ อ ในแบบทดสอบความรู้
ความเข้ าใจภายหลังเสร็จสิ ้นการฝึ กอบรม แล้ วทาการวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ และผลความ
สอดคล้ อง พบว่า ในขณะฝึ กอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ
ในหน่วยที่ 1 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
ในหน่วยที่ 2 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
ในหน่วยที่ 3 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.71 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ ภายหลังเสร็ จสิน้ การฝึ กอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บเสือ้
สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.76 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
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การวิเคราะห์ เกณฑ์ ประสิทธิภาพของหลัก สูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้
สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ
ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี
ในการประกอบอาชีพอิสระ จานวนผู้เข้ าอบรม 20 คน ในงานวิจัยใช้ การกาหนดเกณฑ์ เป็ น E1/E2
เท่ากับ 80/80 (เสาวนีย์ สิขาบัณฑิต.2528: 295-298) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 9 และตาราง 10
ตาราง 8 แสดงประสิทธิภาพของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจในขณะการฝึ กอบรม ในแต่ละหน่วย
ของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ

(คะแนนรวม
200 คะแนน)

คะแนน
เฉลี่ย
()

169
167
164

8.45
8.35
8.20

คะแนน
หน่ วย
1. กระบวนการออกแบบเสือ้ สตรี
2. กระบวนการตัดเย็บเสือ้ สตรี
3. กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ

ค่ าส่ วนเบี่ยงแบน ค่ าประสิทธิภาพ
มาตรฐาน
(%)
(S.D)

0.360
0.365
0.382

84.50
83.50
82.00

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ทัง้ 3หน่วย
พบว่า
1. กระบวนการออกแบบเสื ้อสตรี มีประสิทธิภาพ 84.50
2. กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี มีประสิทธิภาพ 83.50
3. กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ มีประสิทธิภาพ 82.00
จากผลดังตาราง 8 นามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าประสิทธิภาพคะแนนรวมทัง้ 3 หน่วยของหลักสูตร
ฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี รายละเอียดการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลักสูตร ดัง
ตาราง 9
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ตาราง 9 แสดงประสิทธิภาพโดยรวมของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ค่าประสิทธิภาพในขณะฝึ กอบรมจบในแต่ละหน่วย (E1) และค่าประสิทธิภาพ
ภายหลังเสร็จสิ ้นการฝึ กอบรม (E2)
คะแนนเฉลี่ย
()

ค่ าส่ วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน
(S.D)

ค่ าประสิทธิภาพ
(%)

500

8.33

0.7061

83.30

529

26.45

1.601

86.66

คะแนน
หลักสูตร
ขณะฝึ กอบรบครบ
3 หน่ วย (E1)
หลังเสร็จสิน้ การฝึ กอบรม
ครบ 3 หน่ วย (E2)

E1/E2

(คะแนนรวม
600 คะแนน)

83.30/88.16

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บ
เสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ E1/E2 มีคา่ เท่ากับ 83.30/88.16 ซึ่งในการงานวิจยั นี ้ใช้ การกาหนด
เกณฑ์ เป็ น E1/E2 เท่ากับ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้สอดคล้ องและเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และในงานวิจยั นี ้กาหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของประสิทธิภาพหลักสูตร ดังรายละเอียดหน้ า 86
พบว่า เมื่อพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชี พอิสระแล้ ว
พบว่า ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมดังกล่าว อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.45)
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การวิเคราะห์ ผลการประเมินหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ใน
การประกอบอาชีพอิสระ
การประเมินผลหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ เป็ นการประเมินผลของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จานวน 20 คน ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 11
ตาราง 10 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายหลังเสร็จสิ ้นการฝึ กอบรม
รายละเอียดการประเมิน
ด้ านหลักสูตร
1. ความเหมาะสมของหัวข้ อเรื่ องในหลักสูตร
2. เนื ้อหาสาระของแต่ละเรื่ องมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
3. การจัดเรี ยงหัวข้ อเป็ นไปตามลาดับประสบการณ์และความ
ต่อเนื่อง
4. ความรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมสามารถนาไปปฏิบตั ิงานและ
การประกอบอาชีพ
วิทยากรในการฝึ กอบรม
5. มีความรอบรู้ในเนื ้อหาของการฝึ กอบรม
6. นาเสนอเนื ้อหาได้ ชดั เจนสมเหตุผล
7. อธิบายยกตัวอย่างเข้ าใจดี
8. สร้ างบรรยากาศ ในการบรรยาย
ผลเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับการฝึ กอบรมฯ

ค่ าเฉลี่ย


ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ความ
เหมาะสม

4.6

0.51

ดีมาก

4.7

0.48

ดีมาก

4.6

0.69

ดีมาก

4.8

0.42

ดีมาก

4.6
4.5
4.4
4.3
4.45

0.51
0.52
0.51
0.67
1.71

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 1จ แสดงผลการประเมินของผู้เ ข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัด
เย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ โดยผลรวมความคิดเห็นเฉลี่ยมีความเหมาะสมมากมาก โดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ย  = 4.45, S.D. = 1.71 สาหรับผลความคิดเห็นในด้ านของหลักสูตรฝึ กอบรม อยู่
นะดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.6–4.8 และในด้ านวิทยากรในการฝึ กอบรม ผลความคิดเห็น ใน
หัวข้ อวิทยากรมีความรอบรู้ในเนื ้อหาของการฝึ กอบรม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 
= 4.6, S.D. = 0.51 สาหรับในหัวข้ อการนาเสนอเนื ้อหาได้ ชดั เจนสมเหตุผล การอธิบายยกตัวอย่าง
เข้ าใจดี และการสร้ างบรรยากาศในการบรรยาย ผลการประเมินความคิดเห็นมีความเหมาะสมในระดับ
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ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย  =4.3 4.4 และ 4.5 ตามลาดับ และมีคา่ S.D. = 0.67 0.51 และ 0.52
ตามลาดับ (เกณฑ์การประเมินกาหนดไว้ หน้ า 87)
ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ มีความเหมาะสมดีมาก และวิทยากรที่มาบรรยายมีความรู้ ในเนื ้อหาของหลักสูตรฝึ กอบรม ได้
อย่างมีความเข้ าใจดีมาก ซึ่งความรู้ ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมสามารถนาไปใช้ รองลงมาได้ แก่ ความ
เหมาะสมของการยกตัวอย่างเข้ าใจดี บรรยายการในการบรรยาย แสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากตามลาดับ

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยมีความมุ่งหมายของการวิจยั คือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บ
เสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ และเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและ
ตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปี ที่ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี ที่ลงทะเบียนเรี ยนสาขาผ้ าและเครื่ องกาย ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 จานวน 20 คน
การสรุปและอภิปรายผล
การนาเสนอการสรุปและอภิปรายผลในบทนี ้ จะนาเสนอตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการ
วิจยั เป็ นหลัก ซึง่ มีทงหมด
ั้
3 หัวข้ อ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบ
อาชี พอิส ระ ได้ มีการสร้ างในรู ปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้ กาหนดหัวเรื่ องเอาไว้ ทัง้ หมด 3
หน่วย ได้ แก่ หน่วยที่ 1: กระบวนการออกแบบเสื ้อสตรี หน่วยที่ 2: กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี และ
หน่วยที่ 3: กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งการกาหนดเนื ้อหาและจัดลาดับเนื ้อหาของหลักสูตร
ฝึ กอบรมนันได้
้ พิจารณาไว้ เป็ นลาดับขันตอนดั
้
งนี ้ คือ ขันที
้ ่ 1 ศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
นามาใช้ กาหนดกรอบปั ญหาในแต่ละด้ านของการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระและนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร ขันที
้ ่ 2 ขันของการด
้
าเนินการนาหลักสูตรไปใช้
ฝึ กอบรมในขัน้ ตอนนี จ้ ะเป็ นการดาเนินการใช้ หลัก สูตรที่ ไ ด้ รับ การพัฒ นาแล้ ว โดยนาเทคนิ คการ
ฝึ กอบรมมาใช้ โดยเน้ นการให้ ความรู้ จากการบรรยายโดยวิทยากรผู้มีความชานาญในแต่ละด้ าน
รวมถึงมีการแบ่งกลุม่ ย่อยเพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ อภิปรายในแต่ละเรื่ อง เกี่ยวกับปั ญ หา โดยจัด
ให้ มีการประชุมเพื่อสรุ ป ขันที
้ ่ 3 ขันด
้ าเนินการประเมินผลหลักสูตร ในขัน้ ตอนนี ้ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างจะเป็ นกลุม่ เดียวกับที่ใช้ ในขันตอนที
้
่สอง ซึ่งลักษณะการประเมินผลจะประเมินผลระหว่างการ
ฝึ กอบรมและหลักการฝึ กอบรม เพราะการประเมินผลด้ วยวิธีดงั กล่าว จะทาให้ ทราบถึงความก้ าวหน้ า
ของผู้เรี ยนรวมถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรด้ วย การทดลองวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการทดสอบความรู้ ความ
เข้ าใจ เรื่ อ ง การออกแบบและตัด เย็ บ เสื อ้ สตรี ใ นการประกอบอาชี พ อิ ส ระ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เป็ น
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แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ได้ แก่ แบบทดสอบในขณะฝึ กอบรมจบทังหมด
้
3 หน่วย มีจานวน
30 ข้ อ แบ่งเป็ นหน่วยละ 10 ข้ อ และหลังการฝึ กอบรมจานวน 3 หน่วย มีจานวน 30 ข้ อ แบ่งออกเป็ น
หน่วยละ 10 ข้ อ คลอบคลุมเนื ้อหาทัง้ 3 หน่วย และแบบสอบถามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเป็ น
คาถามปลายเปิ ด จานวน 8 ข้ อ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 3 ท่าน ประเมินในด้ านเนื ้อหาของ
หลักสูตรทังหมด
้
3 หน่วย แบ่งได้ เป็ น 12 ข้ อ ได้ ดชั นีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาเท่ากับ 1.0 จานวน 7 ข้ อ
จานวน 3 ข้ อ ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาเท่ากับ 0.67 จานวน 3 ข้ อ ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหาเท่ากับ 0.33 จานวน 2 ข้ อ ทาการตัดเนื ้อหาที่ได้ คา่ ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาเท่ากับ 0.33
และปรับปรุ งเนือ้ หาและภาษาใหม่ จึงทาให้ เนือ้ หาของหลักสูตรฝึ กอบรมในส่วนของค่าดัชนี ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาเท่ากับ 1.00 และ 0.67 มีเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ใน
การประกอบอาชีพอิสระ โดยการทดสอบความรู้ความเข้ าใจ ขณะฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมในแต่
ละหน่วยดังนี ้
หน่วยที่ 1 ได้ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.45 ได้ คา่ ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.50
หน่วยที่ 2 ได้ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.35 ได้ คา่ ประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.50
หน่วยที่ 3 ได้ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.20 ได้ คา่ ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.00
และโดยการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ ภายหลังเสร็ จสิน้ การฝึ กอบรม ได้ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 26.45 ได้ คา่ ประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.16 และเมื่อรวมคะแนนการทดสอบความรู้ ความ
เข้ าใจในขณะฝึ กอบรมจบในแต่ละหน่วยทังหมด
้
3 หน่วย แล้ วได้ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.33 ได้ ค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 83.33 และคะแนนทดสอบความรู้ ความเข้ าใจภายหลังเสร็ จสิ ้นการฝึ กอบรม
ได้ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 26.48 ได้ คา่ ประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 84.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 80/80
แสดงว่าหลักสูตรฝึ กอบรมที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ สามารถนาไปดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระได้
3. การประเมินโครงการฝึ กอบรมภายหลังเสร็ จสิ ้นการฝึ กอบรม เรื่ องการออกแบบและ
ตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก
แสดงว่าหลักสูตรฝึ กอบรมที่สร้ างขึน้ มีประสิทธิ ภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 80/80 มีประสิทธิภาพ
สอดคล้ องกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ สามารถนาไปดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม เนื่องการออกแบบและ
ตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยผลการวิจยั สอดคล้ องกับงานวิจยั สมพระ วาสะศิริ
(2548:110) การสร้ างหลักสูตรเพื่อการฝึ กอบรมการประกอบธุรกิจสาหรับนักเรี ยน ผลการทดลองใช้
หลักสูตร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระที่ดีขึ ้นจริง
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การอภิปรายผล
การวิจัยครั ง้ นี ้ มี ความมุ่ง หมายเพื่ อพัฒ นาหลักสูตรและศึกษาประสิทธิ ภ าพของหลักสูต ร
ฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ให้ มีประสิทธิภาพเป็ นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ทดสอบความรู้ ความเข้ าใจในระหว่างและหลังการฝึ กอบรม ผลการวิจยั ดังนี ้
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบ
อาชีพอิสระ ศึกษาการสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมร่วมกับคณาจารย์ผ้ สู อนสาขาผ้ าและเครื่ องแต่งกาย โดย
มีเนื ้อหาการฝึ กอบรมทังหมด
้
3 หน่วย นาหลักสูตรที่ได้ มาตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
พัฒ นาหลักสูตร ผู้เ ชี่ ยวชาญด้ านการออกแบบเสื อ้ สตรี ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดผลและประเมินผล
ตรวจสอบความถูกต้ อง แล้ วนาไปแก้ ไขปรับปรุงตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ และนาหลักสูตรที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญนาไปฝึ กอบรมให้ กบั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้
จากการทดสอบ (Try out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน เพื่อหาค่า
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบขณะการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมในละบท ซึ่งผลจากการ
ทดลองได้ ดงั นี ้
หน่วยที่ 1 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
หน่วยที่ 2 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
หน่วยที่ 3 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.71 แสดงว่า มีความสอดคล้ องภายใน
หลัง เสร็ จ สิ น้ การฝึ กอบรม ได้ ค่าความเชื่ อมั่น 0.76 แสดงว่า มี ความ
สอดคล้ องภายใน
จากการทดสอบ (Try out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน เพื่อหาค่า
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ ในขณะฝึ กอบรมจบในแต่ละหน่วยนัน้ ผล
การวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้ องภายในทังหมด
้
3 หน่วย และในการหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจภายหลังการฝึ กอบรม ผลการวิเคราะห์
แสดงให้ เห็นว่า แบบทดสอบมีความสอดคล้ องภายในเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ เป็ นหลักสูตรการ
ออกแบบและตัด เย็ บ เสื อ้ สตรี ใ นการประกอบอาชี พ อิ ส ระได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ การวิ จัย ของธงชัย สัน ติ ว งศ์ (2542:223) เมื่ อ การอบรมสิ น้ สุด ลงแล้ ว ผลที่ ไ ด้ คื อ
พฤติกรรมที่ เปลี่ ยนแปลง อันเป็ นผลผลิตของการอบรมที่ ทามา และตามแนวคิดของสมคิด บางโม
(2544:14) การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
2. ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลที่ได้ จากการทดสอบขณะฝึ กอบรมและภายหลังการฝึ กอบรมโดยแยกเป็ นใน
แต่ละบทดังต่อไปนี ้
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หน่วยที่ 1 กระบวนการออกแบบเสื ้อสตรี ซึง่ ดูจากการสรุปผลการดาเนินงานวิจยั ได้ คา่
ประสิทธิ ภาพเท่ากับ 84.50 พบว่า ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมทราบถึงความหมายของการออกแบบและ
ลักษณะของเส้ น สี ผ้ าที่ใช้ ในการออกแบบ รวมถึงการใช้ งานของวัสดุเสริ มแต่งวัสดุตกแต่งได้ ดี และนา
หลักการออกแบบมาใช้ ในการออกแบบเสื อ้ สตรี ได้ ซึ่งตรงกับแนวความคิดของมนตรี ยอดบางเตย
(2538:43-44) กล่าวว่า การออกแบบ เขี ยนแบบเป็ นการถ่ายทอดความคิดสร้ างสรรค์โดยเขี ยนเป็ น
ภาพลักษณ์ ตลอดจนรายละเอียดลงในกระดาษเพื่อสื่อความหมายรู ปหรื อชิน้ งานให้ ผ้ ูดูแบบเข้ าใจ
และสอดคล้ องกับงานวิจัยของประภาศรี โพธิ์ ทอง (2545:65) พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
วิชาการออกแบบลวดลายเครื่ องหนัง เรื่ องหลักการออกแบบลวดลายเครื่ องหนัง ที่สร้ างขึ ้นสามารถช่วย
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรี ยนรู้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดียได้ เป็ นอย่างดี
เป็ นต้ น
หน่ว ยที่ 2 กระบวนตัด เย็ บ เสื อ้ สตรี ซึ่ง ดูจ ากสรุ ป ผลการด าเนิ น งานวิ จัย ได้ ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.35 พบว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมรู้ จกั เลือกใช้ เครื่ องมือในการตัดเย็บและรู้ จกั
หลักของการวัดตัวการสร้ างแบบตัดเป็ นอย่างดี เมื่อได้ ทาการฝึ กอบรมทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีการ
พัฒ นาและเรี ย นรู้ วิธี ก ารเย็ บ ประกอบตัวเสื อ้ สตรี อ ย่า งถูก วิธี ม ากขึน้ ซึ่ง ตรงกับ แนวความคิดของ
สมควร สนองอุทยั (ม.ป.ป.:159)ก่อนการใช้ เครื่ องมือทังหมดผู
้
้ ปฏิบตั ิงานควรศึกษา วิธีการใช้ ข้ อควร
ระวังหรื อวิธีการป้องกันอันตรายให้ เข้ าใจและการใช้ เครื่ องมือปฎิบตั ิจริ งกับชิ ้นงานควรฝึ กหรื อทดลอง
ปฎิ บัติกับวัส ดุหรื อชิน้ ที่ เป็ นเศษหรื อไม่ใช้ แล้ ว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธนากร อุ่ยมานะชัย
(2549:87) หลักสูตรฝึ กอบรมที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ แล้ วสามารถนาไป
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการบารุ งและปรับตังเครื
้ ่ องเชื่อมลวดทองอัตโนมัติ รุ่ น ASM 339
สาหรับช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวมได้
หน่วยที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งดูจากสรุปผลการดาเนินงานวิจยั ได้ คา่
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00 พบว่าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทราบถึงแนวความคิดและองค์ประกอบของอย่าง
ชีพอิสระได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงหลักการคานวนทางเศรษฐศาสตร์ และแนวโน้ มแฟชัน่ ของไทยเมื่อการการ
ฝึ กอบรม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอนันท์ อนันตสมบรู ณ์( 2544:107-108) ที่ได้ ทาการศึกษาภาพ
ความรู้ ความเข้ าใจและความสามารถของการสร้ างคู่มือบารุ งรักษาเครื่ องกาเนินไฟฟ้า สารองสาหรับ
พนักงานช่างเทคนิคมีความรู้ ความเข้ าใจ เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนขณะการฝึ กอบรม และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ เกรี ยงไกร เมธาวีวงศ์ (2543:75) ที่ได้ สร้ างคูม่ ือเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม การซ่อมบารุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ที่ว่าก่อนการใช้ คมู่ ือเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้ าใจ อยู่ในระดับน้ อย แต่เมื่อได้ ใช้ ค่มู ือฝึ กอบรมแล้ ว ความรู้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม เป็ นต้ น
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จากการทดสอบความรู้ความเข้ าใจภายหลังเสร็ จสิ ้นการฝึ กอบรม ได้ คา่ ประสิทธิภาพ
88.16 ซึ่งแสดงว่า ค่าประสิทธิ ภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 83.33/88.16 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 83.33 แสดงว่า ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมมี ความรู้ ความเข้ าใจ เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื อ้ สตรี ในการประกอบอาชี พอิสระ
ในขณะฝึ กอบรมในแต่ละหน่วย ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 88.16 แสดงว่า ผู้ที่เข้ าฝึ กอบรมมีความรู้
ความสามารถในเรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ทาให้ เกิดประโยชน์
แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม ซึ่งทาให้ การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมได้ ผลสาเร็ จดี ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ อนันท์ อนันตสมบูรณ์ (2544:107-108) ที่ได้ ทาการศึกษาประสิทธิภาพความรู้ ความเข้ าใจและ
ความสามารถของการสร้ างคูม่ ือบารุงรักษาเครื่ องกาเนินไฟฟ้า สารองสาหรับพนักงานช่างเทคนิคของ
ฝ่ ายโทรศัพท์นครหลวงองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งพนักงานช่างเทคนิคมีความรู้ความเข้ าใจ
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึ กอบรม
3. การประเมินโครงการฝึ กอบรม เรื่ องออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ โดยผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมประเมินโครงการมีความคิดเห็นว่า การจัดหลักสูตรการฝึ กอบรมตาม
หัวข้ อเรื่ องและเนื ้อหาที่ใช้ ในการฝึ กอบรมนันสามารถน
้
าไปใช้ ในการปฎิบตั ิงานและการประกอบอาชีพ
ได้ อย่างเหมาะสมมากที่สดุ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยต่ อไป
การวิจยั การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพ
อิสระ มีข้อเสนอแนะเนื่องมาจากผลการวิจยั ดังนี ้
1. ควรมีการพัฒนาการเรี ยนการสอนในเรื่ องของรูปแบบ ลักษณะ โดยให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูจกั
การวิเคราะห์ถึงความสาคัญของการออกแบบ แยกแบบเสือ้ สตรี ในแต่ละแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการ
ออกแบบโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยในการออกแบบเสื ้อสตรี
2. ควรมีการพัฒนาการเรี ยนการสอนเน้ นในด้ านการออกแบบเสือ้ เพิ่มเติมมากขึน้ โดย
การใช้ หลักการออกแบบนามาออกแบบรู ปร่ าง ลวดลายของเสื ้อที่มีความหลากหลายแบบรวมไปถึง
ประโยชน์ของการใช้ งาน เพื่อให้ เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิและ
เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพ
3. ควรมี ก ารจัด อบรมให้ กั บ นัก เรี ย นทุ ก ปี เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู้ เพิ่ ม ขึ น้ ตามทัน
เทคโนโลยีและแฟชัน่ ของเสื ้อสตรี ในปั จจุบนั ก่อนที่จะออกไปปฏิบตั งิ านหรื อประกอบอาชีพ
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี
ในการประกอบอาชีพอิสระ ด้ วยระบบการออกแบบจากคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ กับการ
ปฎิบตั งิ านและสามารถนาไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรื อประกอบอาชีพอิสระได้
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้ าในการ
ประกอบอาชีพอิสระในด้ านอื่น ๆ เช่น กางเกง กระโปรง
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนรู้ในเรื่ องของประโยชน์ของงานผ้ าที่สามารถนามา
ทาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ประโยชน์งานประเภทต่าง ๆ
4. หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพ อิส ระ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนสามารถนาหลักสูตรนี ้ไปใช้ กับบุคลากรในองค์กร บุคคลทัว่ ไป หรื อสาหรับผู้ที่ว่างงาน เพื่อนา
ความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพหรื อเป็ นอาชีพอิสระได้
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ภาคผนวก ข
- หาค่ าความเชื่อมั่นค่ าความง่ ายของแบบทดสอบในขณะฝึ กอบรม
- การหาค่ าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังการฝึ กอบรม (Try Out)
- ผลการประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
ระหว่ างการฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรีในการประกอบ
อาชีพอิสระ

111

หาค่ าความเชื่อมั่นค่ าความง่ ายของแบบทดสอบในขณะฝึ กอบรม
หน่ วยที่ 1 กระบวนการออกแบบเสือ้ สตรี
ข้ อ/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

36

264

S
p
q
pq

2
4
5
3
3
3
2
4
4
5
0.04 0.8. 1.00 0.06 0.06 0.06 0.04 0.8. 0.8. 1.00
0.60 0.20 0.00 0.40 0.40 0.40 0.60 0.20 0.20 0.00
0.24 0.16 0.00 0.24 0.24 0.24 0.24 0.16 0.16 0.00

S2
rtt

= 2.24
= 8.24
= 0.73 (ค่าความเชื่อมัน่ )
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หาค่ าความเชื่อมั่นค่ าความง่ ายของแบบทดสอบในขณะฝึ กอบรม
หน่ วยที่ 2 กระบวนการตัดเย็บเสือ้ สตรี
ข้ อ/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

34

250

S
p
q
pq

5
3
3
3
3
5
3
3
4
2
1.00 0.06 0.06 0.06 0.06 1.00 0.06 0.06 0.8. 0.04
0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.20 0.60
0.00 0.24 0.24 0.24 0.24 0.00 0.24 0.24 0.16 0.24

Pq
S2
rtt

= 3.04
= 10.64
= 0.76 (ค่าความเชื่อมัน่ )
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หาค่ าความเชื่อมั่นค่ าความง่ ายของแบบทดสอบในขณะฝึ กอบรม
หน่ วยที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ
ข้ อ/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

31

219

S
p
q
pq

0
4
3
5
3
4
3
2
2
5
0.00 0.8. 0.06 1.00 0.06 0.8. 0.06 0.04 0.04 1.00
1.00 0.20 0.40 0.00 0.40 0.20 0.40 0.60 0.60 0.00
0.00 0.16 0.24 0.00 0.24 0.16 0.24 0.24 0.24 0.00

Pq
S2
rtt

= 2.16
= 6.40
= 0.76 (ค่าความเชื่อมัน่ )

การหาค่ าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังการฝึ กอบรม (Try Out)
ข้ อ/
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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- ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรการฝึ กอบรม
- แบบประเมินความสอดคล้ องของแบบทดสอบด้ านความรู้ความเข้ าใจ
ระหว่ างการฝึ กอบรม เรื่อง การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- แสดงผลรวมของตารางวิเคราะห์ หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัด
เย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพ
- ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจ ภายหลังฝึ กอบรม
- ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจ หลังการฝึ กอบรม
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ผลการประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ ระหว่ างการฝึ กอบรม
การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ
หน่ วยที่ 1 กระบวนการออกแบบเสือ้ สตรี
ข้ อคาถาม
1. Fashion มีความหมายตรงกับข้ อใดมากที่สดุ
2. ข้ อใดให้ ความหมายของคาว่า Design ได้ ถกู ต้ อง
3. ทฤษฎีสีและการใช้ สี มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการออกแบบอย่างไร
4. ลวดลายผ้ าที่ให้ ความรู้สกึ แข็ง ร่าเริงเบิกบาน และดูอ่อนเยาว์ คือ
ลักษณะของผ้ าลายใด
5. วัสดุเสริมแต่ง มีความสาคัญต่อแบบอย่างไร
6. Decorative finishes มีความหมายตรงกับข้ อใด
7. ข้ อใดไม่ใช่วสั ดุตกแต่งทังหมด
้
8. ข้ อใดไม่ใช่ การวาดภาพดีไซน์ Design Drawing
9. การวาดภาพคล้ ายจริง มีลกั ษณะอย่างไร
10. การวาดแบบฉับพลัน มีลกั ษณะอย่างไร

ดัชนีความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบ
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ผลการประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ ระหว่ างการฝึ กอบรม
การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ
หน่ วยที่ 2 กระบวนการตัดเย็บเสือ้ สตรี
ข้ อคาถาม
1. กระดาษคาร์ บอน มีหน้ าที่สาหรับใช้ ทาอะไร
2. อุปกรณ์ใดที่ ไม่จาเป็ น ต้ องใช้ ในการสร้ างแบบเสื ้อสตรี
3. การวัดจากปุ่ มคอหน้ าลงไปหาจุดสูงสุดของอก เป็ นการวัดเพื่อ
ต้ องการทราบตาแหน่งใด
4. จากรูปเส้ น A – B ได้ จากข้ อใด
5. จากรูปเส้ น E – O ได้ จากข้ อใด
6. ผ้ าหน้ ากว้ าง 36 นิ ้ว มีวิธีการคานวณผ้ าอย่างไร
7. ข้ อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแบบตัด
8. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการเย็บส่วนประกอบของเสื ้อแผ่นหน้า
แผ่นหลัง ได้ ถกู ต้ อง
9. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการเย็บส่วนประกอบของแขนเสือ้ ได้
ถูกต้ อง
10. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการประกอบตัวเสือ้ ได้ ถกู ต้ อง

ดัชนีความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบ
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ผลการประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ ระหว่ างการฝึ กอบรม
การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ
หน่ วยที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพ
ข้ อคาถาม
1. การประกอบธุรกิจเสื ้อผ้ า มีความหมายตรงกับข้ อใด
2. ธุรกิจ ตัดเย็บเสื ้อผ้ า จัดเป็ นธุรกิจ ประเภทใด
3. ข้ อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการประกอบอาชีพอิสระ
4. ธุรกิจเสื ้อผ้ า เป็ นองค์ประกอบของธุรกิจประเภทใด
5. ข้ อใด ไม่ ใช่ ปั จจัยหลักในการดาเนินธุรกิจ
6. ข้ อใด ไม่ ใช่ ต้ นทุนในการประกอบอาชีพอิสระในการตัดเย็บเสื ้อ
7. ข้ อใด คือ ค่าแรงทางอ้ อม ของธุรกิจเสื ้อ
8. วาธินี รับตัดเสื ้อเชิ ้ตโดยมีต้นทุนสุทธิในการผลิต 500 บาท ขายใน
ราคา 2000 บาท วาธินีจะมี ค่าตอบแทนการลงทุน (ROI) เท่าใด
9. ข้ อใดคือ วิวฒ
ั นาการของแนวโน้ มแฟชัน่
10. บิดาแห่งช่างเสื ้อชันสู
้ ง ชาร์ ลส์ เฟรเดอริค เวิร์ธ อยูใ่ นยุดใด

ดัชนีความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบ
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรการฝึ กอบรม
รายการเนือ้ หาที่ประเมิน

1. มีเนื ้อหาที่อธิบายถึงความหมายและเจตนาของการใช้ เสื ้อผ้ า
และเครื่ องแต่งกาย
2. มีเนื ้อหาที่อธิบายถึงลักษณะของเส้ น สีและผ้ าที่ใช้ ในการ
ออกแบบเสื ้อสตรี
3. มีเนื ้อหาที่อธิบายวัสดุเสริ มแต่งและวัสดุตกแต่ง
4. มีเนื ้อหาที่สามารถอธิบายถึงหลักการออกแบบเสื ้อสตรี
5. มีเนื ้อหาที่อธิบายถึงการใช้ เครื่ องมือในการตัดเย็บ
6. มีเนื ้อหาที่อธิบายถึงหลักการวัดตัวและการทาแบบตัดเสื ้อสตรี
7. มีเนื ้อหาที่อธิบายถึงหลักการการคานวณผ้ า ตักผ้ า และการทา
เครื่ องหมายบนผ้ า
8. มีเนื ้อหาที่อธิบายการเย็บส่วนประกอบของเสื ้อ และหลักการ
ตกแต่งได้
9. มีเนื ้อหาที่อธิบายแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
10. มีเนื ้อหาที่อธิบายองค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ
11. มีเนื ้อหาที่อธิบายการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
12. มีเนื ้อหาที่อธิบายแนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปของไทย

ดัชนีความเที่ยงตรงของ
เนือ้ หาหลักสูตร

1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
0.66
0.66
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แบบประเมินความสอดคล้ องของแบบทดสอบด้ านความรู้ความเข้ าใจขณะฝึ กอบรม
เรื่อง การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
คาชีแ้ จง
1. แบบประเมินฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้ องการทราบความสอดคล้ องของรายละเอียดใน
แบบทดสอบระหว่างการฝึ กอบรมในหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ใน
การประกอบอาชีพอิสระ ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ใน
การประกอบอาชีพอิสระ โดยใช้ ทดสอบกับผู้เข้ ารับการอบรมระหว่างฝึ กอบรม
2. ให้ ท่านพิจารณาว่าท่านเห็นด้ วยหรื อไม่ว่ารายละเอียดของแบบทดสอบ จะนาไปใช้ เป็ น
ตัวแทนการวัดหรื อสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อ
สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระที่จดั ขึ ้นในครัง้ นี ้ที่ได้ เสนอไว้ ในแบบประเมินนี ้หรื อไม่ โดย
เขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องผลการพิจารณาดังนี ้
+1 หมายถึง เห็นด้ วยว่าข้ อสอบวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์ของการฝึ กอบรม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อสอบวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์ของการฝึ กอบรมหรื อไม่
-1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยว่าข้ อสอบวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์ของการฝึ กอบร
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
ส่วนที่ 1 กระบวนการออกแบบเสื ้อสตรี
1.1. บอกความหมายของการใช้ เสื ้อผ้ า
และเครื่ องแต่งกาย

ข้ อสอบ
1. Fashion มีความหมายตรงกับข้ อใดมากที่สดุ
ก. สมัยนิยมหรื อวิธีการที่นิยมกันทัว่ ไปชัว่ ระยะเวลาหนึง่
ข. ผู้ที่พยายามสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ หาวิธีแก้ ไขหรื อคาตอบใหม่ๆ
สาหรับปั ญหาต่างๆ
ค.สิง่ ที่มนุษย์ค้นคว้ า คิดออกแบบ แก้ ไข และปรับปรุงเพื่อให้ ได้ มา
ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ ้น
ง. บุคคลที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับเสื ้อผ้ า มีห้องเสื ้อ ผลิตและขายเอง

2. ข้ อใดให้ ความหมายของคาว่า Design ได้ ถกู ต้ อง
ก. ผู้ที่พยายามสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ หาวิธีแก้ ไขหรื อคาตอบใหม่ๆ
สาหรับปั ญหาต่างๆ
ข. การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้ ดขี ึ ้น
ค. การวาดภาพซึง่ แสดงให้ เห็นวิธีการทาบางสิง่ บางอย่าง
ง. วิธีหรื อแบบเฉพาะทีจ่ ะทาให้ เสื ้อตัวนันแตกต่
้
างกับเสื ้อตัวอื่นๆ

1.2.อธิบายลักษณะของเส้ น สีและผ้ าที่
ใช้ ในการออกแบบเสื ้อสตรี

3. ทฤษฎีสแี ละการใช้ สี มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการออกแบบอย่างไร
ก. ช่วยสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั
ข. บอกถึงลักษณะนิสยั ของผู้ออกแบบได้ เป็ นอย่างดี
ค. ช่วยสร้ างความเข้ าใจและบอกถึงเรื่ องราวในการออกแบบ
ง. ช่วยสร้ างความสวยงาม ความน่าสนใจ สร้ างความแตกต่าง
ตลอดจนสร้ างความรู้สกึ
4. ลวดลายผ้ าที่ให้ ความรู้สกึ แข็ง ร่าเริ งเบิกบาน และดูออ่ นเยาว์
คือลักษณะของผ้ าลายใด
ก. ผ้ าลายจุด
ข. ผ้ าลายธรรมชาติ
ค. ผ้ าลายรวม
ง. ผ้ าลายเลขาคณิต

ผลการพิจารณา
+1 0 -1
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
ส่วนที่ 1 กระบวนการออกแบบเสื ้อสตรี
1.3. อธิบายความหมายของวัสดุเสริ ม
แต่งและวัสดุตกแต่ง

ข้ อสอบ
5. วัสดุเสริมแต่ ง มีความสาคัญต่อแบบอย่างไร
ก. ช่วยเสริ มแต่งบุคลิกของผู้สวมใส่ได้ เป็ นอย่างดี
ข. ช่วยเสริ มทรงเสื ้อให้ มีการทรงตัว
ค. ช่วยเสริ มให้ มีลกั ษณะและรูปทรงที่ดีมีความคงทนต่อการสวมใส่
ง. ช่วยเสริ มให้ เสื ้อผ้ าชุดนันดู
้ สวยงาม

6. Decorative finishes มีความหมายตรงกับข้ อใด
ก. วัสดุเสริ มแต่ง
ข. วัสดุตกแต่ง
ค. เครื่ องเกาะเกี่ยว
ง. วัสดุประกอบ
7. ข้ อใดไม่ใช่วสั ดุตกแต่งทังหมด
้
ก. ลูกไม้ เทปปั ก ด้ ายเย็บผ้ า
ข. ริ กแรก ชายคลุย การเย็บสัก
ค. เกลียวเชือก ลูกปั ด ผ้ ากุ๊น
ง. จีบรูด การต่อผ้ า การตัดปะ
1.4.สามารถนาหลักการออกแบบเสื ้อ
สตรี ไปออกแบบได้

8. ข้ อใดไม่ใช่ การวาดภาพดีไซน์ Design Drawing
ก. การวาดภาพแบบฉับพลัน
ข. การวาดภาพคล้ ายจริ ง
ค. การวาดภาพเหมือนจริ ง
ง. การวาดภาพตามหนังสือ
9. การวาดภาพคล้ ายจริ ง มีลกั ษณะอย่างไร
ก.

ผลการพิจารณา
+1 0 -1
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

ข้ อสอบ

ส่วนที่ 1 กระบวนการออกแบบเสื ้อ
ข.
สตรี
1.4.สามารถนาหลักการออกแบบเสื ้อ
สตรี ไปออกแบบได้
ค.

ง.

10. การวาดแบบฉับพลัน มีลกั ษณะอย่างไร
ก.

ข.

ผลการพิจารณา
+1 0 -1
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

ข้ อสอบ

ส่วนที่ 1 กระบวนการออกแบบเสื ้อ ค.
สตรี
1.4.สามารถนาหลักการออกแบบเสื ้อ
สตรี ไปออกแบบได้
ง.

ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี 1. กระดาษคาร์ บอน มีหน้ าที่สาหรับใช้ ทาอะไร
2.1.อธิบายการใช้ เครื่ องมือในการตัด ก. ใช้ กลิ ้งเส้ นบนผ้ าให้ เกิดรอยตามที่ต้องการ
เย็บ
ข. ใช้ ขีดผ้ า
ค. ใช้ สร้ างแบบ
ง. ใช้ ขีดผ้ าแล้ วจะระเหยหายไปเองในช่วงเวลาหนึง่
2. อุปกรณ์ใดที่ ไม่ จาเป็ น ต้ องใช้ ในการสร้ างแบบเสื ้อสตรี
ก. ไม้ บรรทัด สายวัด ดินสอ
ข. กระดาษ ยางลบ ลูกกลิ ้ง
ค. ไม้ ฉาก กรรไกรตัดกระดาษ สก็อตเทป
ง. ลูกกลิ ้ง ไม้ โค้ ง ชอร์ คสี
2.2.เข้ าใจและสามารถนาหลักการวัด 3. การวัดจากปุ่ มคอหน้ าลงไปหาจุดสูงสุดของอก เป็ นการวัด
ตัวและการทาแบบเสื ้อสตรี
เพือ่ ต้ องการทราบตาแหน่งใด
ก. อกห่าง
ข. อกสูง
ค. บ่าหน้ า
ง. รอบอก

ผลการพิจารณา
+1 0 -1
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

ข้ อสอบ

ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี 4. จากรูปเส้ น A – B ได้ จากข้ อใด
2.2.เข้ าใจและสามารถนาหลักการวัด
ตัวและการทาแบบเสื ้อสตรี

ก. ความยาวจากปุ่ มคอหน้ าถึงเอว
ข. รอบเอว
ค. อกห่าง
ง. รอบสะโพก หาร 2
5. จากรูปเส้ น E – O ได้ จากข้ อ

ใด
ก. ครึ่งหนึง่ ความยาวของไหล่ทบี่ วก 1 ซ.ม.
ข. ความยาวของบ่าหน้ า บวก 1 ซ.ม.
ค. ครึ่งหนึง่ ความยาวของบ่าหน้ าที่บวกเพิ่ม 1 ซ.ม.
ง. ครึ่งหนึง่ ความยาวของบ่าหลังที่บวกเพิม่ 1 ซ.ม.
2.3 สามารถอธิบายหลักการและ
6. ผ้ าหน้ ากว้ าง 36 นิ ้ว มีวิธีการคานวนผ้ าอย่างไร
ปฏิบตั ิการคานวณผ้ า ตัดผ้ า และการ ก. ความยาวเสื ้อ X 2 แล้ ว + ความยาวแขน + 10 ซ.ม. (เผื่อ
ทาเครื่ องหมายบนผ้ า
ตะเข็บ) X 2
ข. ความยาวเสื ้อ + ความยาวแขน + 10 ซ.ม.
ค. ความยาวเสื ้อ + 10 ซ.ม. (เผื่อตะเข็บ) X 2
ง. ความยาวเสื ้อ + ความยาวแขน + 10 ซ.ม. (เผื่อตะเข็บ) X 2
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ข้ อสอบ

ส่วนที่2 กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี
2.3 สามารถอธิบายหลักการและ
ปฏิบตั ิการคานวณผ้ า ตัดผ้ า และการ
ทาเครื่ องหมายบนผ้ า

7. ข้ อใดกล่าวไม่ ถกู ต้ องเกี่ยวกับการวางแบบตัด
ก. วางส่วนทีก่ ว้ างที่สดุ ไว้ ที่ปลายผ้ า
ข. ริ มของสาบเสื ้อที่มีลกั ษณะแนวตรง ควรอยูท่ ี่ริมผ้ าเสมอ
ค. วางแบบตัดชิ ้นเล็กก่อน แล้ วจึงวางชิ ้นใหญ่แทรก ตามเนื ้อ
ที่ที่เหลือ
ง. กลัดเข็มหมุดให้ หา่ งจากริมเพือ่ แบบประมาณ 2-3
เซนติเมตรเพื่อสะดวกในการกดรอย
8. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการเย็บส่ วนประกอบของเสือ้
แผ่ นหน้ า แผ่ นหลัง ได้ ถกู ต้ อง
1. เย็บกันยืดคอหน้ า คอหลัง
2. เย็บรังกระดุมด้ วยผ้ าหรื อเย็บซิป
3. เย็บเกล็ดหรื อเย็บแนวต่อต่างๆ
4. เย็บกระเป๋ าหรื อส่วนตกแต่ง ตามแบบที่ได้ ออกแบบไว้
ก. 2. 3. 4. 1.
ข. 1. 2. 3. 4.
ค. 4. 3. 2. 1.
ง. 3. 4. 1. 2.

2.4 สามารถเย็บส่วนประกอบของ
เสื ้อ และหลักการตกตกแต่ง

9. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการเย็บส่ วนประกอบของแขน
เสื้อได้ ถกู ต้ อง
1. เย็บฝี จักรห่างอิ๊ส หัวแขนเสื ้อ
2. เย็บส่วนตกแต่งแขนเสื ้อ (ถ้ ามี)
3. เย็บตะเข็บใต้ แขน
4. ดึงอิ๊สหัวแขนเสื ้อ เนาพับปลายแขน รี ดให้ เรี ยบ
ก. 2. 3. 4. 1.
ข. 3. 4. 1. 2.
ค. 4. 3. 2. 1.
ง. 1. 2. 3. 4.
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ข้ อสอบ

ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี 10. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการประกอบตัวเสื้อได้ ถกู ต้ อง
2.4 สามารถเย็บส่วนประกอบของ
1. เย็บตะเข็บไหล่ รี ดแบะตะเข็บ
เสื ้อ และหลักการตกตกแต่ง
2. เย็บเข้ าปกเสื ้อหรื อเย็บสาบเสื ้อกับตัวเสื ้อ
3. เย็บตัดชายเสื ้อ
4. เย็บตะเข็บข้ าง รี ดแบะตะเข็บ
5. เนาพับเย็บชายเสื ้อ รี ดให้ เรียบ
6. เย็บหัวแขนเสื ้อกับวงแขนเสื ้อ
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.
ส่วนที่3 กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ
3.1 แนวทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ

1. การประกอบธุรกิจเสื ้อผ้ า มีความหมายตรงกับข้ อใด
ก. ธุรกิจของตนเองไม่วา่ ธุรกิจนันจะเล็
้
กหรื อใหญ่
ข. การประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ ในการผลิตสินค้ า หรื อ
บริ การที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ค. ไม่มีเงินเดือนหรื อรายได้ ที่แน่นอน ผลตอบแทนที่ได้ รับคือเงิน
กาไรจากการลงทุน
ง. ถูกทุกข้ อ
2. ธุรกิจ ตัดเย็บเสื ้อผ้ า จัดเป็ นธุรกิจ ประเภทใด
ก. ธุรกิจการผลิต
ข. ธุรกิจการบริ การ
ค. ธุรกิจซื ้อผ้ าขายไป
ง. ธุรกิจการเกษตร
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ส่วนที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ
3.2 องค์ประกอบการประกอบอาชีพ
อิสระ

ข้ อสอบ
3. ข้ อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการประกอบอาชีพอิสระ
ก. เงิน
ข. ทาเล
ค. แหล่งวัตถุดิบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
4. ธุรกิจเสื ้อผ้ า เป็ นองค์ประกอบของธุรกิจประเภทใด
ก. การผลิต
ข. การบริ การ
ค. ซื ้อมาขายไป
ง. การเกษตร

5. ข้ อใด ไม่ ใช่ ปั จจัยหลักในการดาเนินธุรกิจ
ก. ทุน
ข. ความรู้
ค. การจัดการ
ง. การตลาด
3.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์

6. ข้ อใด ไม่ ใช่ ต้ นทุนในการประกอบอาชีพอิสระในการตัดเย็บ
เสื ้อ
ก. ค่าแรง
ข. ค่าวัตถุดิบ
ค. ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์
ง. ไม่มีข้อใดถูก
7. ข้ อใด คือ ค่าแรงทางอ้ อม ของธุรกิจเสื ้อ
ก. เงินเดือนของผู้จดั การโรงงานเย็บผ้ า
ข. เงินเดือนยาม
ค. ค่าแรงพนักงานทาความสะอาด
ง. ค่าแรงของช่างตัดเสื ้อในกิจการผลิตเสื ้อสาเร็ จรูป
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ส่วนที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ
3.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์

3.4 แนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ า
สาเร็ จรูปของไทย

ข้ อสอบ
8. วาธินี รับตัดเสื ้อเชิ ้ตโดยมีต้นทุนสุทธิในการผลิต 500 บาท
ขายในราคา 2000 บาท วาธินีจะมี ค่าตอบแทนการลงทุน
(ROI)เท่าใด
ก. 100
ข. 200
ค. 300
ง. 400
9. ข้ อใดคือ วิวฒ
ั นาการของแนวโน้ มแฟชัน่
ก. การตอบสนองการเปลีย่ นแปลงของสังคม
ข. การแตกแยกทางวัฒนธรรม
ค. การจินตนาการที่ประสบความสาเร็ จ
ง. ถูกทุกข้ อ
10. บิดาแห่งช่างเสื ้อชันสู
้ ง ชาร์ ลส์ เฟรเดอริ ค เวิร์ธ อยูใ่ นยุดใด
ก. ปี 1860
ข. ปี 1960
ค. ปลายปี 1960
ง. ปี 2000
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แบบประเมินความสอดคล้ องของแบบทดสอบด้ านความรู้ความเข้ าใจหลังการฝึ กอบรม
เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
คาชีแ้ จง
1. แบบประเมิ น ฉบับ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ต้ องการทราบความสอดคล้ องของ
รายละเอียดในแบบทดสอบหลังการฝึ กอบรมในหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัด
เย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจการออกแบบและตัด
เย็ บเสื อ้ สตรี ในการประกอบอาชี พ อิ สระ โดยใช้ ทดสอบกับผู้เข้ ารั บการอบรมหลัง
ฝึ กอบรม
2. ให้ ทา่ นพิจารณาว่าท่านเห็นด้ วยหรื อไม่ว่า รายละเอียดของแบบทดสอบ จะนาไปใช้ เป็ น
ตัวแทนการวัดหรื อสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บ
เสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระที่จดั ขึ ้นในครัง้ นี ้ที่ได้ เสนอไว้ ในแบบประเมินนี ้หรื อไม่
โดยเขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องผลการพิจารณาดังนี ้
+1 หมายถึง เห็นด้ วยว่าข้ อสอบวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์ของการฝึ กอบรม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อสอบวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์ของการฝึ กอบรมหรื อไม่
-1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยว่าข้ อสอบวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์ของการฝึ กอบรม
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ข้ อสอบ

ส่วนที่ 1 กระบวนการออกแบบเสื ้อ
สตรี
1.1. บอกความหมายของการใช้
เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย

1. ข้ อใดให้ ความหมายของคาว่า Design ได้ ถกู ต้ อง
ก. การวาดภาพซึง่ แสดงให้ เห็นวิธีการทาบางสิง่ บางอย่าง
ข. วิธีหรื อแบบเฉพาะที่จะทาให้ เสื ้อตัวนันแตกต่
้
างกับเสื ้อตัว
อื่นๆการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้ ดีขึ ้น
ค. ผู้ที่พยายามสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ หาวิธีแก้ ไขหรื อคาตอบใหม่ๆ
สาหรับปั ญหาต่างๆ
ง. การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้ ดขี ึ ้น
2. Fashion มีความหมายตรงกับข้ อใดมากที่สดุ
ก. บุคคลที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับเสื ้อผ้ า มีห้องเสื ้อ ผลิตและขายเอง
ข. สิง่ ที่มนุษย์ค้นคว้ า คิดออกแบบ แก้ ไข และปรับปรุงเพื่อให้
ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ ้น
ค.ผู้ที่พยายามสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ หาวิธีแก้ ไขหรื อคาตอบใหม่ๆ
สาหรับปั ญหาต่างๆ
ง. สมัยนิยมหรื อวิธีการที่นยิ มกันทัว่ ไปชัว่ ระยะเวลาหนึง่

1.2.อธิบายลักษณะของเส้ น สีและผ้ า 3. ลวดลายผ้ าทีใ่ ห้ ความรู้สกึ แข็ง ร่าเริ งเบิกบาน และดูออ่ น
ที่ใช้ ในการออกแบบเสื ้อสตรี
เยาว์ คือลักษณะของผ้ าลายใด
ก. ผ้ าลายเลขาคณิต
ข. ผ้ าลายรวม
ค. ผ้ าลายธรรมชาติ
ง. ผ้ าลายจุด
4. ทฤษฎีสแี ละการใช้ สี มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการออกแบบอย่างไร
ก. ช่วยสร้ างความเข้ าใจและบอกถึงเรื่ องราวในการออกแบบ

ผลการพิจารณา
+1 0 -1

132

ข. ช่วยสร้ างความสวยงาม ความน่าสนใจ สร้ างความแตกต่าง
ตลอดจนสร้ างความรู้สกึ
ค. ช่วยสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั
ง. บอกถึงลักษณะนิสยั ของผู้ออกแบบได้ เป็ นอย่างดี

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
ส่วนที่1 กระบวนการออกแบบเสื ้อ
สตรี
1.3. อธิบายความหมายของวัสดุ
เสริ มแต่งและวัสดุตกแต่ง

ข้ อสอบ
5. Decorative finishes มีความหมายตรงกับข้ อใด
ก. วัสดุประกอบ
ข. วัสดุตกแต่ง
ค. เครื่ องเกาะเกี่ยว
ง. วัสดุเสริ มแต่ง
6. ข้ อใดไม่ใช่วสั ดุตกแต่งทังหมด
้
ก. เกลียวเชือก ลูกปั ด ผ้ ากุ๊น
ข. ริ กแรก ชายคลุย การเย็บสัก
ค. ลูกไม้ เทปปั ก ด้ ายเย็บผ้ า
ง. จีบรูด การต่อผ้ า การตัดปะ

7. วัสดุเสริมแต่ ง มีความสาคัญต่อแบบอย่างไร
ก. ช่วยเสริ มให้ เสื ้อผ้ าชุดนันดู
้ สวยงาม ข. ช่วยเสริ มทรงเสื ้อให้ มี
การทรงตัว
ค. ช่วยเสริ มแต่งบุคลิกของผู้สวมใส่ได้ เป็ นอย่างดี
ง. ช่วยเสริ มให้ มีลกั ษณะและรูปทรงที่ดีมีความคงทนต่อการสวม
ใส่
1.4.สามารถนาหลักการออกแบบเสื ้อ 8. ข้ อใดไม่ใช่ การวาดภาพดีไซน์ Design Drawing
สตรี ไปออกแบบได้
ก. การวาดภาพแบบฉับพลัน
ข. การวาดภาพคล้ ายจริ ง
ค. การวาดภาพเหมือนจริ ง
ง. การวาดภาพตามหนังสือ
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9. การวาดภาพคล้ ายจริ ง มีลกั ษณะอย่างไร
ก.

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

ข้ อสอบ

ส่วนที่1 กระบวนการออกแบบเสื ้อ
ข.
สตรี
1.4.สามารถนาหลักการออกแบบเสื ้อ
สตรี ไปออกแบบได้
ค.

ง.

10. การวาดแบบฉับพลัน มีลกั ษณะอย่างไร
ก.

ผลการพิจารณา
+1 0 -1
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ข.

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

ข้ อสอบ

ส่วนที่ 1 กระบวนการออกแบบเสื ้อ
ค.
สตรี
1.4.สามารถนาหลักการออกแบบเสื ้อ
สตรี ไปออกแบบได้
ง.

ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี 1. อุปกรณ์ใดที่ ไม่ จาเป็ น ต้ องใช้ ในการสร้ างแบบเสื ้อสตรี
2.1.อธิบายการใช้ เครื่ องมือในการตัด ก. ไม้ บรรทัด สายวัด ดินสอ
เย็บ
ข. ลูกกลิ ้ง ไม้ โค้ ง ชอร์ คสี
ค. ไม้ ฉาก กรรไกรตัดกระดาษ สก็อตเทป
ง. กระดาษ ยางลบ ลูกกลิ ้ง
2. กระดาษคาร์ บอน มีหน้ าทีส่ าหรับใช้ ทาอะไร
ก. ใช้ ขีดผ้ า
ข. ใช้ กลิ ้งเส้ นบนผ้ าให้ เกิดรอยตามที่ต้องการ
ค. ใช้ สร้ างแบบ
ง. ใช้ ขีดผ้ าแล้ วจะระเหยหายไปเองในช่วงเวลาหนึง่

ผลการพิจารณา
+1 0 -1
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2.2.เข้ าใจและสามารถนาหลักการวัด 3. การวัดจากปุ่ มคอหน้ าลงไปหาจุดสูงสุดของอก เป็ นการวัด
ตัวและการทาแบบเสื ้อสตรี
เพือ่ ต้ องการทราบตาแหน่งใด
ก. อกห่าง
ข. อกสูง
ค. บ่าหน้ า
ง. รอบอก

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

ข้ อสอบ

ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี 4. จากรูปเส้ น E – O ได้ จากข้ อ
2.2.เข้ าใจและสามารถนาหลักการวัด
ตัวและการทาแบบเสื ้อสตรี

ใด
ก. ครึ่งหนึง่ ความยาวของไหล่ทบี่ วก 1 ซ.ม.
ข. ความยาวของบ่าหน้ า บวก 1 ซ.ม.
ค. ครึ่งหนึง่ ความยาวของบ่าหน้ าที่บวกเพิ่ม 1 ซ.ม.
ง. ครึ่งหนึง่ ความยาวของบ่าหลังที่บวกเพิม่ 1 ซ.ม.
5. จากรูปเส้ น A – B ได้ จากข้ อใด

ผลการพิจารณา
+1 0 -1
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ก. ความยาวจากปุ่ มคอหน้ าถึงเอว
ข. รอบเอว
ค. อกห่าง
ง. รอบสะโพก หาร 2
2.3 สามารถอธิบายหลักการและ
6. ผ้ าหน้ ากว้ าง 36 นิ ้ว มีวิธีการคานวณผ้ าอย่างไร
ปฏิบตั ิการคานวณผ้ า ตัดผ้ า และการ ก. ความยาวเสื ้อ X 2 แล้ ว + ความยาวแขน + 10 ซ.ม. (เผื่อ
ทาเครื่ องหมายบนผ้ า
ตะเข็บ) X 2
ข. ความยาวเสื ้อ + ความยาวแขน + 10 ซ.ม.
ค. ความยาวเสื ้อ + 10 ซ.ม. (เผื่อตะเข็บ) X 2
ง. ความยาวเสื ้อ + ความยาวแขน + 10 ซ.ม. (เผื่อตะเข็บ) X 2
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

ข้ อสอบ

ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี
2.3 สามารถอธิบายหลักการและ
ปฏิบตั ิการคานวณผ้ า ตัดผ้ า และการ
ทาเครื่ องหมายบนผ้ า

7. ข้ อใดกล่าวไม่ ถกู ต้ องเกี่ยวกับการวางแบบตัด
ก. วางส่วนทีก่ ว้ างที่สดุ ไว้ ที่ปลายผ้ า
ข. ริ มของสาบเสื ้อที่มีลกั ษณะแนวตรง ควรอยูท่ ี่ริมผ้ าเสมอ
ค. วางแบบตัดชิ ้นเล็กก่อน แล้ วจึงวางชิ ้นใหญ่แทรก ตามเนื ้อ
ที่ที่เหลือ
ง. กลัดเข็มหมุดให้ หา่ งจากริมเพือ่ แบบประมาณ 2-3
เซนติเมตรเพื่อสะดวกในการกดรอย
8. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการเย็บส่ วนประกอบของเสือ้
แผ่ นหน้ า แผ่ นหลัง ได้ ถกู ต้ อง
1. เย็บกันยืดคอหน้ า คอหลัง
2. เย็บรังกระดุมด้ วยผ้ าหรื อเย็บซิป
3. เย็บเกล็ดหรื อเย็บแนวต่อต่างๆ
4. เย็บกระเป๋ าหรื อส่วนตกแต่ง ตามแบบที่ได้ ออกแบบไว้
ก. 2. 3. 4. 1.
ข. 1. 2. 3. 4.
ค. 4. 3. 2. 1.
ง. 3. 4. 1. 2.

2.4 สามารถเย็บส่วนประกอบของ
เสื ้อ และหลักการตกตกแต่ง

9. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการเย็บส่ วนประกอบของแขน
เสื้อได้ ถกู ต้ อง
1. เย็บฝี จักรห่างอิ๊ส หัวแขนเสื ้อ
2. เย็บส่วนตกแต่งแขนเสื ้อ (ถ้ ามี)
3. เย็บตะเข็บใต้ แขน
4. ดึงอิ๊สหัวแขนเสื ้อ เนาพับปลายแขน รี ดให้ เรี ยบ
ก. 2. 3. 4. 1.
ข. 3. 4. 1. 2.
ค. 4. 3. 2. 1.
ง. 1. 2. 3. 4.

ผลการพิจารณา
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

ข้ อสอบ

ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี
2.4 สามารถเย็บส่วนประกอบของ
เสื ้อ และหลักการตกตกแต่ง

10. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการประกอบตัวเสื้อได้ ถกู ต้ อง
1. เย็บตะเข็บไหล่ รี ดแบะตะเข็บ
2. เย็บเข้ าปกเสื ้อหรื อเย็บสาบเสื ้อกับตัวเสื ้อ
3. เย็บตัดชายเสื ้อ
4. เย็บตะเข็บข้ าง รี ดแบะตะเข็บ
5. เนาพับเย็บชายเสื ้อ รี ดให้ เรียบ
6. เย็บหัวแขนเสื ้อกับวงแขนเสื ้อ
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.

ส่วนที่3 กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ
3.1 แนวทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ

1. การประกอบธุรกิจเสื ้อผ้ า มีความหมายตรงกับข้ อใด
ก. ธุรกิจของตนเองไม่วา่ ธุรกิจนันจะเล็
้
กหรื อใหญ่
ข. การประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ ในการผลิตสินค้ า หรื อ
บริ การที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ค. ไม่มีเงินเดือนหรื อรายได้ ที่แน่นอน ผลตอบแทนที่ได้ รับคือเงิน
กาไรจากการลงทุน
ง. ถูกทุกข้ อ

2. ข้ อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการประกอบอาชีพอิสระ
ก. เงิน
ข. ทาเล
ค. แหล่งวัตถุดิบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ผลการพิจารณา
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
ส่วนที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ
3.2 องค์ประกอบการประกอบอาชีพ
อิสระ

ข้ อสอบ
3. ธุรกิจ ตัดเย็บเสื ้อผ้ า จัดเป็ นธุรกิจ ประเภทใด
ก. ธุรกิจการผลิต
ข. ธุรกิจการบริ การ
ค. ธุรกิจซื ้อผ้ าขายไป
ง. ธุรกิจการเกษตร
4. ข้ อใด ไม่ ใช่ ปั จจัยหลักในการดาเนินธุรกิจ
ก. ทุน
ข. ความรู้
ค. การจัดการ
ง. การตลาด
5. ธุรกิจเสื ้อผ้ า เป็ นองค์ประกอบของธุรกิจประเภทใด
ก. การเกษตร
ข. การบริ การ
ค. ซื ้อมาขายไป
ง. การผลิต

3.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์

6. ข้ อใด คือ ค่าแรงทางอ้ อม ของธุรกิจเสื ้อ
ก. ค่าแรงของช่างตัดเสื ้อในกิจการผลิตเสื ้อสาเร็ จรูป
ข. ค่าแรงพนักงานทาความสะอาด
ค. เงินเดือนยาม
ง. เงินเดือนของผู้จดั การโรงงานเย็บผ้ า
7. ข้ อใด ไม่ ใช่ ต้ นทุนในการประกอบอาชีพอิสระในการตัดเย็บ
เสื ้อ
ก. ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์
ข. ค่าวัตถุดิบ
ค. ค่าแรง
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ผลการพิจารณา
+1 0 1
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

ข้ อสอบ

ส่วนที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพ
อิสระ
3.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์

8. ประภาภรณ์ รับตัดเสื ้อเชิ ้ตโดยมีต้นทุนสุทธิในการผลิต 1000
บาท ขายในราคา 3000 บาท วาธินีจะมี ค่าตอบแทนการลงทุน
(ROI)เท่าใด
ก. 500
ข. 600
ค. 700
ง. 800

3.4 แนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ า
สาเร็ จรูปของไทย

9. บิดาแห่งช่างเสื ้อชันสู
้ ง ชาร์ ลส์ เฟรเดอริ ค เวิร์ธ อยูใ่ นยุดใด
ก. ปี 1860
ข. ปี 1960
ค. ปลายปี 1960
ง. ปี 2000
10. ข้ อใดคือ วิวฒ
ั นาการของแนวโน้ มแฟชัน่
ก. การตอบสนองการเปลีย่ นแปลงของสังคม
ข. การแตกแยกทางวัฒนธรรม
ค. การจินตนาการที่ประสบความสาเร็ จ
ง. ถูกทุกข้ อ

ผลการพิจารณา
+1 0 1

แสดงผลรวมของตารางวิเคราะห์ หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรีในการประกอบอาชีพ

สัดส่วนเปอร์ เซ็น

ลาดับความ
สาคัญ

4.10
4.47
3.92
8.21

10
9
11
5

25
25
26
27

25
25
27
27

198
202
219
215

8.40
8.77
9.73
9.51

4
3
1
2

24
24
25

25
24
25

24
25
24

169
167
168
48

7.78
7.65
7.73
3.92

6
8
7
11

198
11.3
3
6

201
13.2
4
4

204
13.6
4
3

1726

ตอบสนองตาม
คาแนะนา

คามพร้ อมในการ
ปฏิบตั ิ

รวม

รวม
คิดเป็ นร้ อยละ
ข้ อสอบ
ลาดับความสาคัญ

24

49
51
48
192

25

25

24

24
25
26
27

25
26
27
27

25
26
27
27

25
26
27
26

26
25
27
26

25
25
27
27

24
25
24
24

24
24
24
24

24
24

24
24
24

288
16.3
5
2

292
20.5
8
1

175
8.4
2
7

200
11.7
3
5

25
156
4.9
1
8

ปฏิบตั ไิ ด้

24

การรับรู้

24

สังเคราะห์

24
26
24
24

วิเคราะห์

25
25
24
24

นาความรู้
ไปประยุกต์

ความเข้ าใจ

1.กระบวนการออกแบบเสือ้ สตรี
1.1 ความหมายและเจตคติของการใช้ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย
1.2 ลักษณะของเส้ น สีและผ้ าที่ใช้ ในการออกแบบเสื ้อสตรี
1.3 วัสดุเสริ มแต่งและวัสดุตกแต่ง
1.4 หลักการออกแบบเสื ้อสตรี จานวน 3 แบบ
2. กระบวนการตัดเย็บ
2.1 การใช้ เครื่ องมือตัดเย็บ
2.2 การวัดตัวและการทาแบบตัด
2.3 การคานวณผ้ า ตัดผ้ า และการทาเครื่ องหมายบนผ้ า
2.4 วิธีการเย็บส่วนประกอบของเสื ้อ และหลักการการตกแต่ง
3. การประกอบอาชีพอิสระ
3.1 แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
3.2 องค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ
3.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
3.4 แนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปของไทย

ทักษะพิสัย

ความรู้

หัวข้ อเนือ้ หา

พุทธิพิสัย

ตอบสนองต่อ
สิ่งที่ซบั ซ่อน

วัตถุประสงค์

100%

จานวนข้ อสอบ 30 ข้ อ
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ภาคผนวก ง
- แบบประเมินความสอดคล้ องของแบบทดสอบด้ านความรู้ความเข้ าใจ
ระหว่ างการฝึ กอบรมเรื่อง การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1: กระบวนการออกแบบเสือ้ สตรี
- หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2: กระบวนการตัดเย็บเสือ้ สตรี
- หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 3: กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ
- แผนการเรี ยนรู้
- หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบ
อาชีพอิสระ

143

ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจ ภายหลังฝึ กอบรม
หน่ วยที่ 1 เรื่อง กระบวนการออกแบบเสือ้ สตรี
ผู้เข้ าอบรม
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
16

2
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
14

แบบทดสอบข้ อที่
3
4
5
6
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
16 16 14 14
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนค่ าเฉลี่ย
ค่ าประสิทธิภาพ(E1)

7
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
15

8
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
14

9
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
16

10
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
17

รวม
7
8
8
9
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
9
169
0.31
8.5
84.5
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ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจ ภายหลังฝึ กอบรม
หน่ วยที่ 2 เรื่อง กระบวนการตัดเย็บเสือ้ สตรี
ผู้เข้ าอบรม
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
15

2
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
15

แบบทดสอบข้ อที่
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
15 16 15 14
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนค่ าเฉลี่ย
ค่ าประสิทธิภาพ(E1)

7
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
15

8
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
14

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
16

10
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

รวม
7
8
8
8
8
8
7
8
7
8
6
7
8
8
7
7
8
8
8
7
167
0.365
8.35
83.5
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ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจ ภายหลังฝึ กอบรม
หน่ วยที่ 3 เรื่อง กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ
ผู้เข้ าอบรม
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
17

2
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
16

แบบทดสอบข้ อที่
3
4
5
6
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
16 15 15 14
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนค่ าเฉลี่ย
ค่ าประสิทธิภาพ(E1)

7
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
16

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
15

9
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
17

10
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
17

รวม
7
8
7
9
7
9
8
8
8
8
7
8
8
9
8
9
7
8
8
7
164
0.382
8.24
82

ตารางคะแนนของแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจ หลังการฝึ กอบรม

คนที่

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
17

2
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
16

3
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
16

4
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
15

5
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
16

6
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
16

7
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
17

8
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
17

9
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
18

10
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
16

11
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
16

12
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
16

13
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
17

แบบทดสอบข้ อที่
14 15 16 17
1
0
1
0
1
1
1
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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17 18 17 18
คะแนนค่ าเฉลี่ย
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่ าประสิทธิภาพ(E2)

18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
18

19
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
18

20
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
17

21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
18

22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

23
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
16

24
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
16

25
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
17

26
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
17

27
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
18

28
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
18

29
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
18

30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
18

รวม
27
26
28
28
26
27
25
25
26
25
27
26
27
25
28
25
26
28
27
28
529
26.45
1.601
88.16
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แบบประเมินความเหมาะสมของโครงการฝึ กอบรม
เรื่อง การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
คาชีแ้ จง โปรดกาเครื่องหมาย( / ) ลงในช่ องว่ างตามความคิดเห็นของท่ าน

ลาดับที่
1.

รายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

ด้ านหลักสูตร
1.1 ความเหมาะสมของหัวข้ อเรื่องในหลักสูตร

2.

1.2 เนื ้อหาสาระของแต่ละเรื่ องมีความเหมาะสม
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
1.3 การจัดเรี ยงหัวข้ อเป็ นไปตามลาดับประสบการณ์และ
ความต่อเนื่อง
1.4 ความรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมสามารถนาไป
ปฏิบตั ิงานและการประกอบอาชีพ
วิทยากรในการฝึ กอบรม
2.1 มีความรอบรู้ในเนื ้อหาของการฝึ กอบรม
2.2 นาเสนอเนื ้อหาได้ ชดั เจนสมเหตุผล
2.3 อธิบายยกตัวอย่างเข้ าใจดี
2.4 สร้ างบรรยายกาศในการบรรยาย
2.5 เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
2.6 ตอบข้ อซักถามได้ ตรงประเด็นชัดเจน

ข้ อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ผลการประเมินโครงการฝึ กอบรมภายหลังเสร็จสิน้ การฝึ กอบรม
ลาดับที่

รายการ

1.

ด้ านหลักสูตร
1.1 ความเหมาะสมของหัวข้ อเรื่ องในหลักสูตร
1.2 เนื ้อหาสาระของแต่ละเรื่ องมีความเหมาะสมสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์
1.3 การจัดเรี ยงหัวข้ อเป็ นไปตามลาดับประสบการณ์และ
ความต่อเนื่อง
1.4 ความรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมสามารถนาไป
ปฏิบตั งิ านและการประกอบอาชีพ
วิทยากรในการฝึ กอบรม
2.1 มีความรอบรู้ในเนื ้อหาของการฝึ กอบรม
2.2 นาเสนอเนื ้อหาได้ ชดั เจนสมเหตุผล
2.3 อธิบายยกตัวอย่างเข้ าใจดี

2.

2.4 สร้ างบรรยากาศในการประเมินความเหมาะสมของ
รวม

ค่ าเฉลี่ย

S.D.

ความ
เหมาะสม

4.6

0.51

ดีมาก

4.7

0.48

ดีมาก

4.6

0.69

ดีมาก

4.8

0.42

ดีมาก

4.6
4.5

0.51
0.52

ดีมาก
ดี

4.4

0.51

ดี

4.3
4.45

0.67
1.71

ดี
ดี

หลักสูตรฝึ กอบรม
เรื่ อง การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ

โดย
นายทวีพร ปรี ชา
สาขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
หลักการและเหตุผล
แม้ ว่าสภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้นแต่สภาวการณ์
ว่างงานก็ยงั มีต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั และสาหรับนักเรี ยนที่สาเร็ จการการศึกษาใหม่ นอกจากจะต้ อง
แข่งขันกันเองแล้ ว ยังคงต้ องแข่งขันกับผู้มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้ วอีกด้ วย ฉะนันการจั
้
ดทา
หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระนี ้ เป็ นการพัฒนาผู้เข้ ารับ
การอบรมให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
การให้ ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพอิสระก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สาคัญซึ่งทาให้ ประชาชนมีงานทา มีรายได้
เลี ้ยงตัวเอง ครอบครัว และบรรเทาปั ญหาการว่างงาน
ดังนัน้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม ที่มีความสนใจได้ ศกึ ษาแนวทางการประกอบ
อาชีพอิสระ อีกทังยั
้ งสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปประกอบเป็ นอาชีพหลักหรื ออาชีพเสริ มเพิ่มพูนรายได้ ให้
ตนเอง รวมทังเป็
้ นการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ตลอดจนยังเป็ นการสร้ างคุณค่าให้ กบั ตนเอง สังคม
และประเทศชาติอีกด้ วย
จุดมุ่งหมายหลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในการประกอบอาชีพอิสระการออกแบบและตัด
เย็บเสื ้อสตรี ได้ อย่างถูกวิธี
2. เพื่อให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรมมีทกั ษะสามารถออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ได้ อย่างสวยงามและ
มีคณ
ุ ภาพ
หัวข้ อการฝึ กอบรม
เพื่อให้ ผ้ ูเ ข้ าอบรมมี ความรู้ เกี่ ยวกับการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชี พ
อิสระ ประกอบไปด้ วยสาระสาคัญ 3 หน่วย ดังนี ้
1. กระบวนการออกแบบเสื ้อสตรี
2. กระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี
3. กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ
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วิธีการดาเนินการฝึ กอบรม
วิธีการฝึ กอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
ได้ แก่
1. ด้ วยการฟั งบรรยายทฤษฏี
2. การสาธิตการทางานตามขันตอนต่
้
าง ๆ
3. การลงมือปฏิบตั จิ ริง
สื่อการฝึ กอบรม
1. เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการตัดเย็บเสื ้อสตรี
2. เอกสารประกอบรูปภาพ
3. ตัวอย่างผลงานที่สาเร็จแล้ ว
การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม
1. การศึกษาสังเกต
2. การสาธิต
3. การฝึ กปฏิบตั ิ
การประเมินผล
1. การสังเกต
2. แบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนรู้ระหว่างฝึ กอบรม
3. แบบทดสอบหลังการฝึ กอบรม
วัน เวลา และสถานที่การฝึ กอบรม
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม 1 วัน วันที่ 15 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2554
เวลาอบรม 08.00 – 17.00 น.
สถานที่ ห้ องปฏิบตั ิ 1 สาขาผ้ าและเครื่ องแต่งกาย คณะคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
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หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
กระบวนการออกแบบเสือ้ สตรี
จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
จุดประสงค์ ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถ
1. อธิบายความหมายและเจตคติของการใช้ เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายได้
2. อธิบายลักษณะของเส้ น สีและผ้ าที่ใช้ ในการออกแบบเสื ้อสตรี ได้
3. อธิบายวัสดุเสริมแต่งและวัสดุตกแต่ง
4. สามารถนาหลักการออกแบบเสื ้อสตรี ไปออกแบบได้
ขอบเขตเนือ้ หา
1. ความหมายและเจตนาของการใช้ เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย
2. ลักษณะของเส้ น สี และผ้ าที่ใช้ ในการออกแบบ วัสดุเสริมแต่งวัสดุตกแต่ง
3. หลักการออกแบบเสื ้อสตรี
กิจกรรมการฝึ กอบรม
1. วิทยากรบรรยาย
2. ผู้เข้ ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นตอบถามข้ อสงสัย
สื่อการเรียนการสอน
เอกสารประกอบเรื่ องกระบวนการออกแบบ
การประเมินผล
ประเมินผลจากการทาแบบทดสอบระหว่างการฝึ กอบรมประจาหน่วยการเรี ยนรู้
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หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2
กระบวนการตัดเย็บเสือ้ สตรี
จานวน 4 ชั่วโมง
จุดประสงค์ ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถ
1. อธิบายการใช้ เครื่ องมือในการตัดเย็บได้
2. เข้ าใจและสามารถนาหลักการวัดตัวและการทาแบบตัดเสื ้อสตรี ไปปฏิบตั ไิ ด้
3. สามารถอธิบายหลักการและปฏิบตั ิการคานวณผ้ า ตัดผ้ า และการทาเครื่ องหมายบนผ้ าได้
4. สามารถเย็บส่วนประกอบของเสื ้อ และหลักการการตกแต่งได้
ขอบเขตเนือ้ หา
1. การใช้ เครื่ องมือการตัดเย็บ หลักการวัดตัว การทาแบบตัดเสื ้อสตรี
2. การคานวณผ้ า ตัดผ้ า การทาเครื่ องหมายบนผ้ า
3. การเย็บส่วนประกอบของเสื ้อสตรี
กิจกรรมการฝึ กอบรม
1. วิทยากรบรรยาย /ปฏิบตั ิ
2. ผู้เข้ ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นตอบถามข้ อสงสัย
สื่อการเรียนการสอน
เอกสารประกอบเรื่ องกระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี
การประเมินผล
ประเมินผลจากการทาแบบทดสอบระหว่างการฝึ กอบรมประจาหน่วยการเรี ยนรู้
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หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 3
กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 1 ชั่วโมง 45 นาที
จุดประสงค์ ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถ
1. อธิบายแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระได้
2. อธิบายองค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระได้
3. สามารถนาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ ได้
4. อธิบายแนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปของไทยได้
ขอบเขตเนือ้ หา
1. แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ องค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ
2. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ แนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปของไทย
กิจกรรมการฝึ กอบรม
1. วิทยากรบรรยาย
2. ผู้เข้ ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นตอบถามข้ อสงสัย
สื่อการเรียนการสอน
เอกสารประกอบเรื่ องกระบวนการประกอบอาชีพอิสระ
การประเมินผล
ประเมินผลจากการทาแบบทดสอบระหว่างหน่วยการเรี ยนรู้ และแบบทดสอบหลังการ
ฝึ กอบรมครบทุกหน่วยการเรี ยนรู้
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หลักสูตรฝึ กอบรม
การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ
หลักการและเหตุผล
แม้ ว่าสภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้นแต่สภาวการณ์
ว่างงานก็ยงั มีต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั และสาหรับนักเรี ยนที่สาเร็ จการการศึกษาใหม่ นอกจากจะต้ อง
แข่งขันกันเองแล้ ว ยังคงต้ องแข่งขันกับผู้มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้ วอีกด้ วย ฉะนันการจั
้
ดท า
หลักสูตรฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระนี ้ เป็ นการพัฒนาผู้เข้ า
รับการอบรมให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ สตรี ในการประกอบอาชี พ
อิสระ การให้ ความรู้เกี่ยวกับอาชีพอิสระก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สาคัญซึ่งทาให้ ประชาชนมีงานทา มี
รายได้ เลี ้ยงตัวเองและครอบครัว และบรรเทาปั ญหาการว่างงาน
ดัง นัน้ เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ แ ก่ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การฝึ กอบรม ผู้มี ค วามสนใจได้ ศึก ษาแนวทางการ
ประกอบอาชีพอิสระ อีกทังยั
้ งสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปประกอบเป็ นอาชีพหลักหรื ออาชีพเสริ มเพิ่มพูน
รายได้ ให้ ตนเอง รวมทังเป็
้ นการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ตลอดจนยังเป็ นการสร้ างคุณค่าให้ กับ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติอีกด้ วย
วัตถุประสงค์ หลักสูตรฝึ กอบรม
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ด้านต่างๆ ดังนี ้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ ความหมายและเจตนาของการใช้ เสื ้อผ้ า
ลักษณะของเส้ น สีและผ้ าที่ใช้ ในการออกแบบ วัสดุเสริมแต่งวัสดุตกแต่ง และหลักการออกแบบเสื ้อสตรี
2. มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะกระบวนการตัดเย็บเสื ้อสตรี การใช้ เครื่ องมือ หลักการวัดตัว การ
ทาแบบตัด หลักการตัดผ้ า และการเย็บส่วนประกอบของเสื ้อสตรี
3. มีความรู้ เกี่ยวกับกระบวนประกอบอาชีพอิสระแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ องค์ประกอบ
อาชีพอิสระ การวิเคราะห์ผลตอบแทน แนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปของไทย
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เนือ้ หาสาระของหลักสูตร
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ประกอบ
ไปด้ วยสาระสาคัญ 3 หน่วยการเรี ยนรู้ดงั นี ้
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 กระบวนการออกแบบเสื ้อสตรี
- ความหมายและเจตนาของการใช้ เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย
- ลักษณะของเส้ น สีและผ้ าที่ใช้ ในการออกแบบเสื ้อสตรี
- วัสดุเสริมแต่งและวัสดุตกแต่ง
- หลักการออกแบบเสื ้อสตรี
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 กระบวนการตัดเย็บ
- การใช้ เครื่ องมือในการตัดเย็บ
- หลักการวัดตัวและการทาแบบตัดเสื ้อสตรี
- หลักการคานวณผ้ า ตัดผ้ า และการทาเครื่ องหมายบนผ้ า
- การเย็บส่วนประกอบของเสื ้อ และหลักการตกแต่ง
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ
- แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
- องค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ
- การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
- แนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปของไทย
วิธีการดาเนินการฝึ กอบรม
วิธีการฝึ กอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ ได้ แก่
1. ด้ วยการฟั งบรรยายทฤษฏี
2. การลงมือปฏิบตั จิ ริง
3. การสาธิตการทางานตามขันตอนต่
้
าง ๆ
สื่อประกอบการอบรม
1. เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี
2. เอกสาร
3. ตัวอย่างผลงานที่สาเร็จแล้ ว
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การประเมินผล
1. แบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนรู้ทงั ้ 3 หน่วยการเรี ยนรู้ หน่วยละ 10 ข้ อ ข้ อละ1 คะแนน
โดยทดสอบระหว่างการฝึ กอบรม รวมคะแนนทังสิ
้ ้น 30 คะแนน
2. แบบทดสอบหลังการฝึ กอบรม การออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี ในการประกอบอาชีพอิสระ
โดยเป็ น 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ 30 คะแนน
3. แบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผู้ที่เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ ในการประกอบอาชีพอิสระการ
ออกแบบและตัดเย็บเสื ้อสตรี สามารถนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพอิสระได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงู สุด
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หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
กระบวนการออกแบบเสือ้ สตรี
(จานวน1 ชั่วโมง 30 นาที)
คาอธิบายเนือ้
ศึกษาความหมาย เจตนาของการใช้ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่ง กาย ความเป็ นมาของเส้ น สี ผ้ าที่ใช้ ใน
การออกแบบ เข้ าใจวัสดุเสริมแต่งวัสดุตกแต่ง หลักการออกแบบให้ เหมาะสมกับแบบเสื ้อสตรี
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายและเจตคติของการใช้ เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายได้
2. อธิบายลักษณะของเส้ น สีและผ้ าที่ใช้ ในการออกแบบเสื ้อสตรี ได้
3. อธิบายวัสดุเสริมแต่งและวัสดุตกแต่ง
4. สามารถนาหลักการออกแบบเสื ้อสตรี ไปออกแบบได้
เนือ้ หา
ความหมายและเจตนาของการใช้ เสือ้ ผ้ าเครื่องแต่ งกาย
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า เสื ้อผ้ า เครื่ องนุง่ ห่ม เครื่ องแต่งกาย มีหลายคา เช่น
Clothes
แปลว่า เสื ้อผ้ า เครื่ องนุง่ ห่ม เครื่ องแต่งกาย
Costume
แปลว่า เครื่ องแต่งกายแบบโบราณที่ใช้ ในการแสดง
Garment
แปลว่า เสื ้อผ้ า เครื่ องปกคลุม เครื่ องนุง่ ห่ม
Attire
แปลว่า เสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งตัว
Dress
แปลว่า เครื่ องแต่งตัว เครื่ องนุง่ ห่ม เสื ้อกระโปรงชุด
เจตนาในการใช้ เสือ้ ผ้ าเครื่องแต่ งกาย
1. เพื่อการตกแต่ งร่ างกายให้ สวยงาม
จากภาพของคนยุคโบราณที่ปรากฏตามหลักฐานต่าง ๆ เมื่อพิจารณาดูแล้ วน่าจะทาให้ เกิด
คาถามขึ ้นมาในใจว่า ทาไมคนในยุคต้ นๆ จึงลุกขึ ้นมาสวมใส่เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายกัน อะไรทาให้ พวก
เราเลิกทาตัวอิสระจากที่เคยปล่อยตัวเปลือยเปล่ามาก่อน เป็ นคาถามที่ผ้ เู รี ยนทางด้ านเสื ้อผ้ าน่าจะให้
ความสนใจในเบือ้ งแรก เพราะแม้ แต่นักมนุษย์ วิทยา และนักจิตวิทยาเองก็ยังให้ ความสนใจ และ
ทาการค้ นคว้ าหาคาตอบจากหลักฐานบางอย่างที่ขุดพบ หรื อหลักฐานประเภทภาพเขียนโบราณ ตาม
ผนังถ ้าตลอดจากคาบอกเล่าของคนรุ่นเก่า ๆ
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2. เพื่อเกียรติยศ และใช้ เป็ นอาวุธ
ในสังคมโบราณหลาย ๆ แหล่งโดยเฉพาะสังคมในแหล่งเขตร้ อน การแต่งกาย ประดับ
กายมีเพียงเชือกคาดเอว แขวนผ้ าเตี่ยว ชิ ้นเล็ก หรื อแขวนอาวุธ และเครื่ องใช้ บางอย่าง น่าจะเชื่อได้ ว่า
เจตนาในการแต่งกายของเขาไม่ใช้ เพื่อการปกป้ องจากภัยธรรมชาติจาพวก ดิน ฟ้า อากาศ เพราะ
แม้ แต่การแต่งกายของคนเผ่าอินเดียแดงของทวีปอเมริ กาที่มีการไปพบเห็นกันมาตังแต่
้ ยุคบุกเบิก ยัง
ยืนยันได้ วา่ อินเดียแดงใช้ เชือกคาดเอวห้ อยผ้ าเตี่ยว หรื อห้ อยอาวุธเครื่ องใช้ เช่นกัน ถึงแม้ ในประเทศ
แถบนันจะมี
้ ฤดูหนาวขนาดหิมะตก
ต่อมามนุษย์ทงชายและหญิ
ั้
งเริ่ มรู้จกั ใช้ เปลือกหายบ้ าง กระดูกบ้ าง แก่นไม้ บ้าง มาประดับกาย
การสู้รบเพื่อความอยูร่ อดระหว่างชนเผ่าต่างๆ ทาให้ เกิดเครื่ องกาย และเครื่ องประดับกายที่แสดงถึงความ
หยิ่งผยอง แสดงออกถึงเกียรติยศที่ได้ รับ เช่น เครื่ องประดับ เป็ นต้ น
3. เพื่อแสดงวัฒนธรรมในสังคม
เครื่ องประดับบางอย่างตลอดจนวิธี การแต่ง กายบางอย่าง แสดงให้ ร้ ู ถึง กลุ่ม หรื อ
เผ่าพันธุ์ เช่น หญิ งเผ่ากระเหรี่ ยงคอยาวในประเทศไทย ต้ องสวมกาไลคอซ้ อนกันหลาย ๆ อัน เป็ น
เครื่ องบังคับให้ ลาคอยาวกว่าปกติ หรื อหญิงชาวอัฟริ กาเผ่า Mabali จะต้ องใช้ แผ่นไม้ ถ่วงริ มฝี ปากให้
กว้ างบานกว่าขนาดปากปกติ เป็ นต้ น
นับตังแต่
้ สมัยโบราณเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั จะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เรี ยกว่า “แฟชัน่ ” มักเป็ นสิ่งที่
แปลกใหม่ไม่เหมือนใครจนบางครัง้ ความแปลกใหม่ดงั กล่าวค่อยข้ างจะพิลึก อัศจรรย์ วิตถาร วิปลาส
ผิดธรรมชาติ เกิดสมควร
4. เพื่อการปกป้องป้องกัน
จากการที่มนุษย์ได้ พืช และหนังสัตว์มาแต่งกาย ทาให้ ได้ พบว่าเครื่ องนุ่งห่มเหล่านัน้
ไม่เพียงแต่จะให้ ประโยชน์ในแง่ของเครื่ องตกแต่งเท่านัน้ ยังสามารถปกป้อง ป้องกันร่างกายจากความ
ร้ อน ความหนาวเย็น ตลอดจนปกป้องให้ พ้นจากสัตว์เล็ก ๆ จาพวกแมลง หรื อการขีดข่วน จากขวาก
หนามได้ เป็ นอย่างดี บางเผ่ายังมีความเชื่อว่าการปล่อยให้ เห็นอวัยวะเพศจะทาให้ เป็ นหมัน จึงใช้ ผ้า
เตี่ยวปกปิ ดอวัยวะเพศไว้ ทงหญิ
ั ้ งและชาย
5. เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ าม
เรื่ องของธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ เจริ ญพันธุ์ แพร่พนั ธุ์ ของสิ่งมี ชีวิตมีมาช้ านาน
เพื่อความอยู่รอดของโลก ตามหลักจิตวิทยาได้ ให้ ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ไว้ น่าฟั งว่า “มนุษย์ตา่ งกับสัตว์
เดรัจฉานตรงที่มีอารมณ์สุนทรี มนุษย์ใฝ่ หาสิ่งที่มาปรุ งแต่งให้ อารมณ์เกิดความสุนทรี อยู่ตลอดเวลา”
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ดังนัน้ ในเรื่ องของเพศศึกษาต่างมีความเห็นตรงกันว่า การเปลือยร่ างอย่างชนิดไม่มีไรปกปิ ดเลยนัน้
เป็ นการกระทาไม่น่าดู ไม่น่าอาย อาจดูเป็ นการอนาจารไปได้ แต่ถ้ามีการปกปิ ดบ้ างเล็กๆ น้ อยๆ จะ
น่าดู น่ามอง เรี ยกว่าความสนใจ ได้ มากกว่าเปลือยกายชนิดล่อนจ้ อน
การใช้ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายเพื่อเน้ นเพศ เป็ นอีกเจตนาหนึ่งที่มนุษย์ต้องการ ในยุคฟื น้ ฟูศิลปะ
และวัฒ นธรรมของชาวตะวันตก สตรี นิยมสวมเครื่ องรั ดหน้ าท้ องให้ คอดกิ่ ว เป็ นการบังคับให้ ต้อง
หายใจด้ วยปอดส่วนบนทาให้ ทรวงอกกระเพื่อมขึ ้นลงตามแรงลมหายใจ สร้ างจุดสนใจได้ มากแถว
บริเวณทรวงอกซึง่ ถือว่าเป็ นอวัยวะที่แสดงความเป็ นหญิงอย่างหนึง่ อย่างโดดเด่น และเชื่อกันว่าเป็ นวิธี
ทาให้ ผ้ หู ญิงดูเย้ ายวน ในช่วงเวลานัน้
6. เพื่อลดความอาย
การใช้ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายเพื่อลดความอาย เป็ นอีกเจตนาหนึ่งของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ ้น
หลังจากมนุษย์เริ่ มสวมเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายจนติดเป็ นนิสยั แล้ ว เด็กแรกเกิดยัง ไม่ร้ ู จกั อาย ยังไม่ร้ ู ว่า
ส่วนใดของร่างกายน่าดูหรื อไม่น่าดู ความรู้สึกอายจะเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลผู้นนอยู
ั ้ ่สถานการณ์ที่ทาให้ เกิด
อาการตื่นเต้ น และตื่นกลัวอยูบ่ อ่ ยๆ ทาให้ หล่อหลอมความรู้สกึ ว่า ถ้ าไม่ได้ ทาตามอย่างคนอื่นๆ เขาจะ
กลายเป็ นตัวประหลาดในสังคมนันและเกิ
้
ดเป็ นความอับอายตามมา ดังนัน้ การที่ได้ แต่งกายเหมือนคน
อื่นในสังคมของตนเองเป็ นสิ่ งที่ช่วยลดภาพอับอายไปได้ ทัง้ ยังเกิดความเชื่อมั่นใจที่ จะเข้ าร่ วมกับ
สังคมนันๆ
้ ได้ อย่างเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ลักษณะของเส้ น สีและผ้ าที่ใช้ ในการออกแบบเสือ้ สตรี
ภาพวาดของเสื ้อผ้ ามีเพียง 2 มิติ คือ กว้ างกับยาว ซึ่งประกอบด้ วยองค์ประกอบของศิลปะ
ได้ แก่ เส้ น ทรง สี และผิวสัมผัส เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายที่ดีจะต้ องนาองค์ประกอบของศิลปมาใช้ รวมกัน
ได้ อย่างสวยงาม สายตาของเราทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางที่จะตัดสินว่าอย่างไรสวย อย่างไรไม่สวยแต่ละ
คนมีสายตาทางศิลปะแตกต่างกันไป คนที่มีสายตาด้ านศิลปะไม่ไวต้ องหมันฝึ
้ กฝนสังเกตไปทีละน้ อยๆ
นานวันไปจะช่วยให้ การตัดสินดีขึ ้น อย่างไรก็ตามกฎเบื ้องต้ นทางด้ านศิลปจะช่วยให้ เกิดแนวความคิด
เรื่ องการจัดภาพที่ดีได้ อย่างมาก ทาให้ เกิดความมัน่ ใจว่ามองไม่ผิด
ดังนัน้ กฎเบื ้องต้ นด้ านศิลปะซึ่งเป็ นกฎการณ์ สร้ างความงดงามนัน่ เองจึงเป็ นส่วนที่จะช่วย
แนะ ให้ เกิดความคิดด้ านการออกแบบเสื ้อผ้ าที่ดีอย่างหนึง่ ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
1. การแบ่งสัดส่วน ทังตามแนวนอนไม่
้
ควรแบ่งในอัตราส่วน 1:1
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2. การแบ่งน ้าหนักของช่องไฟ “Space” ให้ เกิดความสมดุลตามหลักศิลปซึ่งไม่จาเป็ นจะต้ อง
แบ่งให้ เนื ้อที่ทงซ้
ั ้ ายและขวาเท่ากันจึงจะถือมีน ้าหนักเท่ากัน อาจจะใช้ สีเข้ าช่วยเพื่อให้
เกิดความสมดุลก็ยอ่ มทาได้
3. ส่วนปลีกย่อยกับส่วนโครงสร้ างหลักของเสื ้อผ้ าจาเป็ นจะต้ องเลือกใช้ ให้ ถกู ต้ องไปกันได้
การใช้ หลักเบือ้ งต้ นของ “Golden Mean”
สัดส่วนที่ถือว่างามเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป ได้ แก่สดั ส่วน Venus de Milo ไม่ว่าจะเปรี ยบเทียบ
แขนกับมือ หรื อขากับเท้ า หรื อเปรี ยบเทียบส่วนต่างๆ กับร่างกายทังหมด
้
ช่างดูเหมาะสมไปกันได้ สวย
ไม่ขดั ตา
ในการออกแบบเสื ้อก็เช่นกัน ส่วนประกอบต่างๆ บนตัวเสือ้ ควรจะเป็ นสัดส่วนซึ่งกันและกัน
หลักการกาหนดสัดส่วนที่ดีได้ มาจากประมวลการสอนของกรี กซึ่งกล่าวว่า สัดส่วน 2:3 หรื อ 3:5 สวย
กว่า 2:2 หรื อ 2:4 ของทุกอย่างจะดูมีสดั ส่วนที่ดี เมื่อขนาดบริ เวณเล็กเป็ นสัดส่วนกับบริ เวณใหญ่ซึ่ง
เป็ นสัดส่วนกับบริเวณทังหมดอี
้
กด้ วย
Golden Mean หมายถึงอัตราส่วน 5:8 เป็ นสัดส่วนที่ชาวกรี กโบราณตังขึ
้ ้นมาและได้ รับการ
ยอมรับกันทัว่ ไปว่าเป็ นสัดส่วนที่สวยงามเคยมีการนามาใช้ กบั การแบ่งสัดส่วนของเสื ้อผ้ าทัว่ ๆ ไป แต่
สาหรับเสื ้อผ้ าบางประเภทอาจมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ต้องการยึดตามกฎนี ้ก็เป็ นได้ เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อสมัยนิยมของชายกระโปรงสันขึ
้ ้น บ่อยทีเดียวจะพบว่าเส้ นเอวจะกลายเป็ น
แบ่งเสื ้อชุดนันออกเป็
้
น 2 ส่วนเท่าๆ กัน นักออกแบบก็มกั จะพยายามเลี่ยงโดยการเล่นเส้ นเอวให้ สูง
กว่าปกติ หรื อต่ากว่าปกติหรื อต่ากว่าปกติ เช่น อาจนามาไว้ ใต้ อก หรื อเล่นลงไปไว้ ที่สะโพกอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรื ออาจจะเลี่ยงโดยการคาดเข็มขัด ชนิด Half belt เพื่ออาพราง การใช้ กฎ 5:8 บนเสื ้อผ้ า
ทัว่ ไปจะทาให้ สดั ส่วนย่อยที่ถกู แบ่งเมื่อเทียบกันแล้ วดูไม่ขดั ตาใช้ ได้ หลายอย่างเช่น
1. ใช้ แบ่งชุดติดกัน ชนิดไม่มีการต่อที่เส้ นเอว เพื่อเล่นลวดลาย
2. ใช้ เป็ นตัวกาหนดขนาดของวัสดุตกแต่งและขนาดของช่องไฟที่จะตกแต่ง
3. ใช้ เป็ นตัวกาหนดสัดส่วนความยาวของชายเสื ้อเมื่อใช้ เสื ้อกับกระโปรงคนละท่อน
4. ใช้ แบ่งสัดส่วนบนเสื ้อผ้ าชนิดที่มีการเย็บต่อกันที่เส้ นเอว
5. ใช้ กาหนดสัดส่วนของเสื ้อผ้ าที่มีการแบ่งด้ านซ้ ายและขวาเพื่อให้ เกิดความสมดุล
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หลักพืน้ ฐานการออกแบบ 4 ประการ
ความง่ าย (Simplicity)
ความง่ า ยเป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย ที่ ส่ง ผลให้ ก ารออกแบบน าไปสู่ค วามส าเร็ จ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงานออกแบบนันๆ
้ ทังนี
้ ้โดยพิจารณาว่าต้ องของง่ายต่อการทาความเข้ าใจ ไม่ซบั ซ้ อน
หรื อยุง่ ยากต่อผู้ชม ซึ่งมักจะประกอบด้ วยง่ายต่อการอ่านโดยเฉพาะเมื่อมีการประกอบอักษร ข้ อความ
คาพูดต่าง ๆ และสาปรับในการผลิตควรต้ องการผลิตง่ายไม่ยงุ่ ยากมาก และง่ายต่อการนาไปใช้
ความมีเอกภาพ(Unity)
เอกภาพเป็ นลัก ษณะของความเป็ นหนึ่ง เดีย วของสิ่ ง ที่ ออกแบบต้ องไม่เ กิ ด ความ
ขัดแย้ งในส่วนขององค์ประกอบ ควรมี ความกลมกลืนสร้ างรู้ สึกเป็ นส่วนเดียวกันของงาน ทัง้ นี โ้ ดย
คานึงถึงการจัดปริมาณ การจัดพื ้นที่ การกาหนดสัดส่วน และการกาหนดสี
การเน้ น(Emphasis)
การส่งเสริ มคุณค่าของงานออกแบบอย่างหนึ่งก็คือการเน้ น โดยสามารถแสดงออกได้
ด้ วยการแสดงออกให้ เห็นว่างานออกแบบนัน้ ๆ มีแนวความคิดเป็ นแนวความคิดเดียว โดยการสร้ างจุด
สนใจเพียงสิ่งเดียว ใช้ สี แสง ขนาด ทัศนมิติ ช่วยให้ เกิดการเน้ นที่ชดั เจน
ความสมดุล (Balance)
การจัดภาพโดยให้ นาหนักของภาพทังสองด้
้
านมีความสมดุล เป็ นการสร้ างความรู้สึกที่
ไม่ ขัด แย้ ง ต่อ ธรรมชาติ ก ารมองของผู้พ บเห็ น ซึ่ง สามารถสร้ างสมดุล ได้ ทัง้ ในลัก ษณะสมมาตร
(Symmetry) และอสมมาตร (Asymmetry)
ทฤษฎีสีและการใช้ สี
สีมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการออกแบบเป็ นอย่างมาก เป็ นส่วนที่ช่วยสร้ างความสวยงาม
ความน่าสนใจ สร้ างความแตกต่าง ตลอดจนสร้ างความรู้สึก แต่การใช้ สีที่ดีจาเป็ นต้ องอาศัยหลัก และ
ความเข้ าใจพื ้นฐานต่อสีที่ถกู ต้ อง สีที่นาไปใช้ ในการออกแบบจึงจะสามารถช่วยส่งเสริ ม และทาให้ งาน
ออกแบบนันประสบความส
้
าเร็จ
แม่ สี Primary Color
แม่ สี คือ สีที่นามาผสมกันแล้ วทาให้ เกิดสีใหม่ ที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากสีเดิม แม่สี มีอยู่ 2
ชนิด คือ
1. แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้ วปริ ซึม มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสี
น ้าเงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี ซึ่งเป็ นพลังงานชนิดเดียวที่มีสี คุณสมบัติของแสงสามารถนามาใช้ ในการ
ถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสีในการแสดงต่าง ๆ เป็ นต้ น
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2. แม่สีวตั ถุธาตุ เป็ นสีที่ได้ มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี มี 3
สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน ้าเงิน แม่สีวตั ถุธาตุเป็ นแม่สีที่นามาใช้ งานกันอย่างกว้ างขวาง ในวงการ
ศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ
แม่สี วัต ถุธ าตุ เมื่ อ นามาผสมกัน ตามหลักเกณฑ์ จะทาให้ เกิ ด วงจรสี ซึ่ง เป็ นวงสี
ธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวตั ถุธาตุ เป็ นสีหลักที่ใช้ งานกันทัว่ ไป ในวงจรสี จะแสดงสิ่งต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้

วงจรสี Color circle
สีขนที
ั ้ ่ 1 คือ แม่สี ได้ แก่ สีแดง สีเหลือง สีน ้าเงิน
สีขนที
ั ้ ่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขนที
ั ้ ่ 1 หรื อแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทาให้ เกิดสีใหม่ 3สี
ได้ แก่
สีแดง ผสมกับสีเหลือง ได้ สี ส้ ม
สีแดง ผสมกับสีน ้าเงิน ได้ สีมว่ ง
สีเหลือง ผสมกับสีน ้าเงิน ได้ สีเขียว
สีขนที
ั ้ ่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขนที
ั ้ ่ 1 ผสมกับสีขนที
ั ้ ่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้ สีอื่น ๆ อีก 6 สี
คือ
สีแดง ผสมกับสีส้ม ได้ สี ส้ มแดง
สีแดง ผสมกับสีม่วง ได้ สีมว่ งแดง
สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ได้ สีเขียวเหลือง
สีน ้าเงิน ผสมกับสีเขียว ได้ สีเขียวน ้าเงิน
สีน ้าเงิน ผสมกับสีมว่ ง ได้ สีมว่ งน ้าเงิน
สีเหลือง ผสมกับสีส้ม ได้ สีส้มเหลือง
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วรรณะของสี
วรรณะของสี คือสีที่ให้ ความรู้สึกร้ อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งที่ สี
ม่วงกับสีเหลือง ซึง่ เป็ นได้ ทงสองวรรณะ
ั้

สีตรงข้ าม
สีตรงข้ าม หรื อสีตดั กัน หรื อสีคปู่ ฏิปักษ์ เป็ นสีที่มีคา่ ความเข้ มของสี ตัดกันอย่างรุนแรง ในทาง
ปฏิบตั ิไม่นิยมนามาใช้ ร่วมกัน เพราะจะทาให้ แต่ละสีไม่สดใสเท่าที่ควร การนาสีตรงข้ ามกันมาใช้
ร่วมกัน อาจกระทาได้ ดงั นี ้
1. มีพื ้นที่ของสีหนึง่ มาก อีกสีหนึง่ น้ อย
2. ผสมสีอื่นๆ ลงไปสีสีใดสีหนึง่ หรื อทังสองสี
้
3. ผสมสีตรงข้ ามลงไปในสีทงสองสี
ั้
สีกลาง
สีกลาง คือ สีที่เข้ าได้ กบั สีทกุ สี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี
สีน ้าตาล เกิดจากสีตรงข้ ามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนที่เท่ากัน สีน ้าตาลมี คุณสมบัติ
สาคัญ คือ ใช้ ผสมกับสีอื่นแล้ วจะทาให้ สีนนั ้ ๆ เข้ มขึ ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าสี ถ้ าผสมมาก ๆ เข้ าก็จะ
กลายเป็ นสีน ้าตาล
สีเทา เกิดจากสีทกุ สี ๆ สีในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนเท่ากัน สีเทา มีคณ
ุ สมบัติที่สาคัญ คือ
ใช้ ผสมกับสีอื่น ๆ แล้ วจะทาให้ มืด หม่น ใช้ ในส่วนที่เป็ นเงา ซึง่ มีน ้าหนักอ่อนแก่ในระดับต่าง ๆ ถ้ าผสม
มาก ๆ เข้ าจะกลายเป็ นสีเทา
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การพิจารณาเนือ้ ผ้ า
การเลือกผ้ านัน่ สิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ควรคานึงก็คือ เนื ้อผ้ า รูปร่าง และแบบเสื ้อผ้ า ผ้ า
เนื ้อหนามักจะมีผิวสัมผัสหยาบ ทอหลวมๆ ซึ่งทาให้ เกิ ดความลึกของเนื ้อผ้ า ซึ่งจะทาให้ เกิดมิติ ความ
หนาของผ้ าทาให้ เส้ นบนเนื ้อผ้ าดูกว้ างและเทอะทะขึ ้นนักออกแบบจะเลือกใช้ ผ้าเนื ้อหยาบโดยคานึงถึง
ขนาดของรูปร่าง และสีสนั ผ้ าสีพื ้นโทนสีหม่นจะเหมาะมากกับผ้ าเนื ้อหยาบ ลักษณะของเนื ้อผ้ า เป็ นสิ่ง
ที่สามารถเสริ มสร้ างให้ ดสู วมใส่มีบุคลิกดีขึ ้นหรื อทาให้ เสียบุคลิกได้ ถ้ าไม่คานึงในการพิจารณาเลือก
เนื ้อผ้ าหรื อผิวสัมผัสของผ้ า
ถ้ าต้ องการแบบเสื ้อที่เฉียบคม จะค่อยข้ างยากมากที่จะใช้ ผ้าผิวหยาบแต่ควรจะเลือกผ้ าที่ทอ
ด้ วยเส้ นด้ ายเรี ยบ หรื อผ้ าที่มีเนื ้อแน่นละเอียด เช่น ผ้ าสักหลาดเนื ้อบาง ผ้ าลายสอง ไหมเทียม ละลินิน
เนือ้ ละเอียดหรื ออาจจะใช้ ผ้าที่มีลักษณะมันวาว เช่น ผ้ าไหม ผ้ าต่วน ผ้ าแพร ฯลฯ นอกจากนันการ
้
ตกแต่งด้ วยการเคลือบน ้ายาจะช่วยให้ ผ้าเนื ้อละเอียดมีลกั ษณะทิ ้งตัวและพลิ ้วไหวมากยิ่งขึ ้น
บุคคลที่มีรูปร่ างมาตรฐานจะทาให้ ดดู ี ขึ ้นมากถ้ าเลือกใช้ ผ้าเนื อ้ หยาบ แต่ผ้าเนื ้อหยาบจะไม่
เหมาะสมสาหรับรูปร่างอ้ วน เพราะจะทาให้ มองดูเทอะทะและอุ้ยอ้ าย แทนที่จะดูน่มุ นวลและเก๋ไก๋ ผ้ า
เนื ้อผ้ าที่จะดูดีสาหรับคนอ้ วนก็คือผ้ าเนื ้อนุม่ หนา ผิวเรี ยบ และมีการทิ ้งตัวที่ดี บุคคลที่มีรูปร่างผอมหรื อ
อ้ วนมากเท่าไรก็ยิ่งจะมีความอิสระในการเลือกเนื ้อผ้ าชนิดใดก็ได้ เช่น เนือ้ ผ้ าหนาที่มีพองฟู เนือ้ ผ้ า
ละเอียดอ่อนนุม่ จะเหมาะกับเสื ้อผ้ าที่บางเบาพลิ ้วทิ ้งตัว
การพิจารณาจากลายผ้ า
การเลือกลายผ้ าจะช่วยให้ เสื ้อผ้ าดูมีราคา ถ้ าเลือกแบบได้ เหมาะกับลายผ้ าผสมผสานกับการ
ตัดเย็บด้ วยฝี มือประณีต และใช้ ได้ นาน หลายโอกาส ไม่น่าเบื่อ ลายผ้ าที่ผลิตออกขายในท้ องตลาดมี
มากมายแบ่งออกได้ ดงั นี ้
ผ้ าลายเรขาคณิต
โดยทั่วไปมนุษย์มี ความรักสวยรักงามมาแต่กาเนิด รู้ จักการประดับตกแต่งให้ เกิ ดความ
สวยงามเจริ ญตาเจริ ญใจ คนเราจึงรู้ จักการใช้ ด้ายสีมาทอเป็ นผ้ าในลักษณะแถบหรื อผ้ าทางตังขึ
้ น้
ต่อมาจากแถบทางตังและแถบทางขวางได้
้
นามาผสมผสานกั นกลายเป็ นผ้ าขึ ้นอีกแบบหนึ่ง ลายทาง
และลายตานี ้เองจึงนับว่าเป็ นลายเริ่ มแรก มีทงลายเล็
ั้
กลายใหญ่หลายขนาดหลายสี ลวดลายนันๆ
้ มี
ทังเกิ
้ ดในโครงสร้ างและนอกโครงสร้ าง
ผ้ าลายเรขาคณิตที่เกิดในโครงสร้ าง หมายถึง ลายผ้ า ที่เกิดจากการทอหรื อการถัก ซึ่งการทา
ลวดลายชนิดนีจ้ ะต้ องทาขึ ้นพร้ อมๆ กับการทอผ้ านันๆ
้ โดยทั่วไปจะเป็ นผ้ าเนือ้ หนา จึงเหมาะที่จะ
นาไปใช้ ตดั เป็ นสูทชาย ลายผ้ าชนิดนี ้มักมีจดุ เด่นอยูใ่ นตัวเองแล้ วต้ องระมัดระวังการตัดเย็บมากในเรื่ อง
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การต่อลายตามตะเข็บต่างๆ ซึ่งจะต้ องวางแผนให้ ดีก่อนที่จะลงมือตัดเย็บจริ ง ถ้ าต้ องการตกแต่งด้ วย
ลวดลายผ้ าก็ได้ โดยการใช้ ผ้าเฉลียง ถ้ าจะต้ องมีการกุ๊นหรื อดามริ มผ้ าให้ ใช้ ผ้าตัดเกรนผ้ าเฉลียงจะ
ดีกว่าใช้ ผ้าอื่นๆมากุ๊น รวมทังปกและแขนเสื
้
้อด้ วย ควรจะเป็ นแบบเรี ยบๆ เพื่อโชว์ลายให้ เด่นตา
ผ้ าลายเรขาคณิตเหมาะสมสาหรับตัดชุดสูทสตรี ซึ่งเป็ นแบบเสื ้อผ้ าที่ลอกแบบมาจากสูทชาย
นัน่ เอง แต่เนื ้อผ้ าบางเบากว่า นิ่มกว่า และสีสดใสกว่า ถ้ าเป็ นผ้ าตาของสตรี ตามักจะมีขนาดเล็กๆ ซึ่ง
เหมาะกับการตัดสูทสตรี
ผ้ าลายทางที่เกิดจากการพิมพ์ในแนวเส้ นด้ ายยืน นิยมใช้ กนั มากกว่าลายทางในแนวเส้ นด้ าย
พุ่ง เพราะชนิดหลังมักจะมีปัญหาในด้ านการใช้ เนื่องจากลายทางที่พิมพ์ไว้ ในแนวเส้ นด้ ายพุ่งมักจะ
พิมพ์ได้ ไม่ตรงกับแนวการตัดกันของเส้ นด้ ายในผ้ า เมื่อตัดเย็บเป็ นเสื ้อแล้ วจะดูเหมือนเป็ นเสือ้ ผ้ ามี
ราคาถูก ผ้ าลายทาง จะมี 2 ประเภท คือ
1. ลายทางที่สม่าเสมอกัน
2. ลายทางที่ไม่สม่าเสมอกัน
เมื่อต้ องการตัดเสื ้อผ้ าหรื อออกแบบเสื ้อผ้ าชนิดที่มีสมดุลปกติใช้ ผ้าลายทางที่สม่าเสมอจะทา
ให้ การวางแบบตัดง่ายกว่า แต่ถ้าจะใช้ ผ้าทางที่ไม่สม่าเสมอมาออกแบบเสื ้อผ้ าสมดุลปกติจะต้ องวาง
แบบตัด (Pattern) ชิ ้นหน้ า 2 ครัง้ การวางแบบตัดชิ ้นหลังทาเช่นเดียวกับชิ ้นหน้ า
การใช้ ผ้าลายทางออกแบบเสื ้อผ้ าในบางครัง้ จาเป็ นต้ องซื ้อผ้ าเพิ่มขึ ้นเผื่อไว้ ตอ่ ลายประมาณ
ครึ่งเมตร การใช้ ผ้าทางสม่าเสมอเวลาวางแบบตัดลงบนผ้ าควรกะให้ ชอ่ งไฟของลายทางอยู่ที่เส้ นกลาง
หน้ าและกลางหลัง ถ้ าเป็ นผ้ าลายทางสีอ่อนแกให้ ลายทางสีอ่อนไว้ ที่เส้ นกลางหน้ าและกลางหลัง
ผ้ าลายทางแนวนอนราบนิยมวางแบบตัดในทิศทางเดียวกันหมดทุกชิ ้น
ผ้ าตาจะมีลกั ษณะของทางตังและทางนอนเหมื
้
อนกันและตัดกันเป็ นรูปเหลี่ยมจัตรุ ัสที่สมบรูณ์
จึงง่ายต่อการใช้ การเลือกผ้ าลายตาเล็กๆ เมื่อนามาตัดเสื ้อผ้ าจะคานึงรอยต่อที่ตะเข็บน้ อยกว่าผ้ าตา
ใหญ่ๆ ถ้ าต้ องการตกแต่งแบบเสื ้อผ้ าด้ วยลายผ้ าหรื อตกแต่งตะเข็บก็ควรใช้ ผ้าลายที่เกิดในโครงสร้ าง
จะดีกว่า เพราะแนวลายจะตรงและแน่นสม่าเสมอ นอกจากนันถ้
้ าเป็ นผ้ าขนสัตว์ (Woolen) ลายมักจะ
ตรงและแน่นกว่าผ้ าฝ้าย (Cotton)
ผ้ าลายธรรมชาติ
ผ้ า ลายธรรมชาติที่ ดี ส ามารถน าสายตาขึน้ สู่ใ บหน้ า ได้ ไม่ ไ ด้ ดึง ดูด สายตาให้ ม องเฉพาะ
ลวดลายเท่านัน้ ลักษณะของลายธรรมชาติก็คือลายที่ประกอบด้ วยเส้ นโค้ งธรรมชาตินนั่ เอง ส่วนใหญ่
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มักจะเป็ นลายดอกไม้ และใบไม้ ถ้ าลวดลายนันมี
้ ความเข้ มคมมาก แบบเสื ้อควรจะเป็ นแบบธรรมดา
หรื อใช้ ผ้าชิ ้นนันเป็
้ นส่วนตกแต่งก็ได้ ถ้ าลายไม่เข้ มคมเด่นชัดก็ให้ ใช้ ลกั ษณะเดียวกับผ้ าพื ้น
ผ้ าดอกโตมัก จะมี ช่องห่างของลายยาว (บางลายยาวถึง 16 นิว้ ฟุต) ถ้ าใช้ ผ้ าจ าพวกนี ม้ า
ออกแบบเสื ้อ อาจจะต้ องซื ้อผ้ ามากกว่าที่คิดคานวณ การใช้ ผ้าที่มีชว่ งห่างของลายสัน้
ผ้ าดอกบางชนิดลักษณะของลายจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เดียวกับผ้ ากามะหยี่ หรื อ
ผ้ าลายดอกบางชนิดพิมพ์สะเปะสะปะไม่จากัดทิศทาง เมื่อตัดออกมาเป็ นชิ ้นส่วนของเสื อ้ ผ้ าแล้ วจะเห็น
ว่าบางชิ น้ ลวดลายอยู่ในลักษณะเกรนตรง บางชิ น้ ลวดลายอยู่ในลักษณะเกรนเฉลี ยงเมื่ อนามาเย็บ
ประกอบกัน เป็ นตัวเสื ้อจะดูคล้ ายกับว่าวางผ้ าผิ ดเกรน ผ้ าลายดอกใหญ่สีขาวดา (พื ้นขาวดอกดาหรื อ
พื ้นดาดอกขาว) เหมาะสมกับแบบที่ดสู ง่า หรื อออกแบบชนิดที่สามารถทาให้ เกิดความรู้สกึ ตื่นเต้ นได้ ดี
ผ้ าลายรวม
ผ้ าลายรวมเป็ นการรวมลายเลขาคณิตกับลายธรรมชาติไว้ ด้วยกัน ในผ้ าผืนเดียวกันโดยปกติ
จะเป็ นผ้ าลายทางตังในระหว่
้
า งทางของลายจะมีลายดอกไม้ เล็กๆ ผสมผสานอยู่ผ้าลายรวมชนิดนี ้
เกิดขึ ้นได้ 2 แบบคือ
1. ลวดลายที่เกิดจากการทอ (Woven) การผลิตผ้ าชนิดนี ้ จะต้ องมีความชานาญใน
การทอมาก เช่น ผ้ า Brocade ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นลายดอกไม้ อยูใ่ นรูปทรงเรขาคณิต
2. ลวดลายที่เกิดจากการพิมพ์ (Printed) การพิมพ์ลายรวม มักจะเป็ นผ้ าราคาถูกกว่า
แต่ลวดลายชนิดนี ้ สามารถลวงตาให้ ผ้าพื ้นดูมีคา่ ขึ ้นได้ ทาให้ โอกาสที่จะใช้ มีมากขึ ้นกว่าผ้ าฝ้ายพิมพ์
ลายธรรมชาติ สีธรรมชาติ
ผ้ าจุด
ผ้ าจุดเป็ นลวดลายที่ให้ ความรู้ สึกแข็งที่สดุ ในจานวนผ้ าอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ ว แต่ถึงกระนันก็
้ บ่ง
ถึง ความร่ าเริ งเบิกบานและอ่อนเยาว์ การที่จ ะนาผ้ าลายจุดมาใช้ ให้ ไ ด้ สวยงามเนื่องจากผ้ าจุดให้
ความรู้สกึ ที่แข็งดังได้ กล่าวมาแล้ ว การจะนาผ้ าจุดมาใช้ ในจานวนมากมักจะดูไม่สวย เช่น การนาผ้ าจุด
มาตัดชุดทังชุ
้ ด ถ้ าต้ องการจริ งๆ ควรหาวิธีลดขนาดของจุด หรื อสีของจุดแตกต่างกันออกไปซึ่งจะช่วย
อาพรางความรู้สกึ แข็งลงบ้ าง เช่น การใช้ ผ้าพื ้นที่มีสีเดียวกันกับจุดเป็ น เสื ้อคลุมตัวนอก ซึ่งสวมใส่คกู่ บั
ชุดผ้ าจุดชนิดเดียวกันกับผ้ าที่ใช้ ทาของเสือ้ ตัวนอกนัน่ เอง และเสือ้ ตัวนอกก็ยงั สามารถนาไปใช้ แยก
สวมใส่กบั เสื ้อผ้ าชุดอื่นได้ อีกด้ วย
ผ้ าจุดแบบดาวกระจาย เป็ นชนิดที่ ลดความบริ สุทธิ์ ล งแล้ วจึงเหมาะกับชุดกลางวันทั่วๆไป
นิยมใช้ มากในตลาดเสื ้อผ้ าทัว่ ๆ ไปทุกระดับราคา

168

วัสดุเสริมแต่ งและวัสดุตกแต่ ง
หลักการเลือกวัสดุเสริมแต่ งให้ เหมาะสมกับแบบ
วัส ดุเ สริ ม แต่ ง เสื อ้ ผ้ า เป็ นส่ ว นประกอบที่ มี ท าให้ เสื อ้ ผ้ ามี คุณ ภาพและสวยงามมากขึ น้
นอกจากนันแล้
้ ว ผ้ าช่วยเสริ มให้ มีลกั ษณะและรูปทรงที่ดีมีความทนต่อการสวมใส่ ตลอดจนการชักรี ดดูแล
รักษาด้ วยวัสดุเสริมแต่งเสื ้อผ้ า มีให้ เลือกมากมายหลายชนิด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการใช้ เสื ้อผ้ า
นันๆ
้ และที่สาคัญจะต้ องเลือกใช้ ให้ เหมาะกับแบบของเสื ้อผ้ าด้ วย
วัสดุเสริมแต่งเสื ้อผ้ าแบ่งออกได้ 9 ชนิด ได้ แก่
1. ผ้ ารองใน (Underlining) เป็ นผ้ าที่ทาหน้ าที่เสริ มรูปทรงให้ มีการทรงตัวและเพิ่มความ
หนาให้ กบั ผ้ าตัวนอก ตลอดจนทุกส่วนของตะเข็บเสื ้อผ้ าจะแข็งแรงทนทานมากขึ ้น การเลือกใช้ ผ้ารองใน
จะต้ องเลื อกให้ เหมาะสมกับแบบและเนื อ้ ผ้ าตัวนอกด้ วย เช่น ถ้ าผ้ านอก เนื อ้ บางหรื อเนื อ้ ปานกลาง
จะต้ องเลือกผ้ ารองในบางหรื อปานกลาง อาจจะเป็ นชนิดอัดกาวหรื อไม่มีกาวก็ได้
2. ผ้ ารองทรง (Interfacing) เป็ นผ้ าที่ทาหน้ าที่กล้ ายกับผ้ ารองใน แต่เป็ นผ้ าที่แข็งและเนื ้อ
จะแน่กว่า จะทาให้ เสือ้ มีรูปทรงตามแบบที่ต้องการ ไม่นิยมรองทรงทังตั
้ ว แต่จะใช้ รองทรงเฉพาะส่วนที่
ต้ องการเน้ นรูปทรง เช่น ชายเสื ้อที่ต้องการให้ กางออก ขอบเอว ปกเสื ้อ ปลายแขนเสื ้อ
3. ผ้ าซับใน (Lining) เป็ นผ้ าที่เย็บติดอยู่ด้านในตัวเสื ้อปิ ดรอยตะเข็บเสื ้อตัวนอกด้ านใน
อาจจะซับทังตั
้ วหรื อครึ่งตัวก็ได้ การซับในจะช่วยให้ เสื ้อผ้ ามีคณ
ุ ภาพ มีราคา เรี ยบร้ อยนาสวนใส่มากขึ ้น
เช่น ซับในกระโปรง กางเกง (ผ้ าบาง) เสื ้อสตรี ชนสู
ั ้ ง เสื ้อสูท ฯลฯ
4. ซิป (Zippers) เป็ นวัสดุเสริ มแต่งที่ใช้ มากในเสื ้อผ้ าและเป็ นเครื่ องเกาะเกี่ยวให้ กบั เสื ้อผ้ า
เป็ นอย่างดีด้วย ซิปจะใช้ ทงเสื
ั ้ ้อ ชุดติดกัน กระโปรง กางเกง
5. กระดุม (Button) เป็ นวัสดุเสริ มแต่งที่ช่วยให้ เสื ้อผ้ าชุดนันดู
้ สวยงาม เรี ยบและสะดุดตา
นอกจากนัน้ กระดุมเป็ นเครื่ องเกาะเกี่ ยวที่ นิยมใช้ กันทั่วไป กระดุมท ามาจากวัสดุหลายชนิด และมี
ลักษณะและรู ปทรงของกระดุมมีให้ เลือกกันหลายลักษณะ การเลือกใช้ กระดุมควรเลือกให้ เหมาะสมกับ
แบบเสื ้อผ้ า เนื ้อผ้ า และประโยชน์ใช้ สอยด้ วย
6. ขอเกี่ยวและขอรั บ (Hook and eyes) มีทงชนิ
ั ้ ดที่เป็ นลวดที่ใช้ กบั เสื ้อผ้ าเพื่อยึดคอ
หลังให้ ตดิ กันหรื อเสื ้อยกทรง และชนิดที่ทาด้ วยโลหะเป็ นยึดของเอวกระโปรง และกางเกง นอกจากนัน้
ในปั จจุบนั ได้ นาขอเกี่ ยวและขอรับมาเป็ นวัสดุเสริ มแต่งด้ วยมีสีสัน สวยงามและขนาดใหญ่เพื่อเป็ น
จุดเด่น
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7. ด้ ายเย็บผ้ า (Sewing thread) ควรเลือกด้ ายเย็บผ้ าที่มีชนิดของเส้ นใยเหมือนกับผ้ า
และจะต้ องเลือกด้ ายเย็บให้ เหมาะสมกับแบบเสื ้อผ้ า เช่น แบบเสือ้ ที่ตกแต่งตะเข็บด้ วยด้ าย เย็บผ้ า
ต้ องใช้ ด้ายเย็บที่ทนความร้ อนสูง
8. ที่หนุนไหล่ (Shoulder pad) เป็ นวัสดุเสริ มแต่งที่จะช่วยเสริ ม บุคลิกของผู้สวมใส่ได้
เป็ นอย่างดี มีรูปทรงหลายแบบให้ เลือกตามสมัยนิยม และจะต้ องเลือกให้ เหมาะสมกับแบบเสื ้อด้ วย
เช่น แบบเสื ้อเรี ยบง่ายผ้ าราคาถูก ควรเลือกหนุนไหล่ที่ทาจากฟอกนา้ แต่ถ้าเป็ นแบบเสื อ้ ที่มีการใช้
ฝี มือตัดเย็บประณี ต ผ้ าราคาแพง จะต้ องเลื อกหนุนไหล่ที่ดีมีความคงทน จะต้ องเลือกหนุนไหล่ที่ดีมี
ความคงทน จะต้ องเป็ นแบบผ้ าอัด และจะต้ องหุ้มด้ วยผ้ าซับในหรื อผ้ าตัวนอกจึงจะทนทานได้ แก่ ชุดผ้ า
ไหมหรื อเสื ้อสูทผ้ าเนื ้อ
9. แถบ (Tape) เป็ นผ้ าแถบเล็กๆ นิยมใช้ ยึดส่วนที่ไม่ต้องการให้ ตะเข็บยึดออก เช่น
เสื ้อผ้ าที่มีแนวตะเข็บค่อยข้ างตรง แต่มีเกรนผ้ าเฉี ยงและใช้ เป็ นห่วงแขวนกระโปรงหรื อกางเกง ใช้ ผูก
ด้ านหลังของเสื ้อเด็กอ่อน ผ้ าแถบที่ใช้ จะเป็ นผ้ าฝ้ายมีความอ่อนนุ่ม
หลักการเลือกวัสดุตกแต่ งให้ เหมาะสมกับแบบ
วัสดุตกแต่งเสื ้อผ้ า เป็ นวัสดุตกแต่งเสื ้อผ้ าที่มีจดุ ประสงค์ให้ เสื ้อผ้ านันสวยงาม
้
มีจดุ เด่นแต่จะ
ไม่ได้ คานึงถึงประโยชน์ใช้ สอย เสื ้อผ้ าบางชนิดมีการออกแบบตกแต่งเป็ นเอกลักษณะของตัวเอง เช่น ชุด
คอกลมแขนสันทรงกระโปรงเรี
้
ยบตามแบบตัดเบื ้องต้ น หรื อบางชุดเสื ้อเป็ นสีพื ้น ตัวประโปรงเป็ นลวดลาย
หรื อเสื ้อเป็ นผ้ าที่มีลวดลาย ตัวกระโปรงเป็ นสีพื ้น แล้ วแต่ความสวยงามและความเหมาะสม
การออกแบบเสือ้ หรื อออกแบบชุดติดกัน หรื อปล่อย คนละท่อนควรจะมี การออกแบบตกแต่ง
เพิ่มเติม โดยใช้ วสั ดุอื่นมาตกแต่งเพื่อให้ ดสู วยงามและเก๋ หรื อเป็ นที่สะดุดตาผู้พบเห็น วัสดุตกแต่งเสื ้อผ้ า
แบ่งออกได้ เป็ น 12 ชนิด ได้ แก่
1.ลูกไม้ (Lace) ลูกไม้ ตกแต่งเสือ้ ผ้ ามีลกั ษณะเป็ นลูกไม้ ถักและปั ก มีทงชนิ
ั ้ ดเนื ้อบางปาน
กลาง และหนา สีสันสวยงาม ควรเลือกใช้ เหมาะสมกับแบบเสือ้ และโอกาสที่ ใช้ ในปั จจุบนั ได้ มีการ
ออกแบบลูกไม้ ไว้ หลากหลายชนิดและใช้ ผ้าชนิดต่างๆ ให้ เหมาะสมกับแบบของลูกไม้ ชนิดต่างๆ
2.ชายครุ ย (Fringes) ชายครุ ยต่างๆ ใช้ เป็ นวัสดุตกแต่ง เสื อ้ ผ้ าได้ อีกชนิดหนึ่ง ชายครุ ย
สาเร็ จรูป มีขายเป็ นม้ วนๆ ผลิตจากวัสดุตา่ งๆ ชายคลุยประดิษฐ์ อาจจะประดิษฐ์ ขึ ้นเองจากด้ าย ไหม
พรม ฯลฯ ชายคลุยนิยมใช้ เป็ นส่วนประกอบของชุดเสือ้ สตรี บางแบบและใช้ แ ต่งริ มกระเป๋ า ชายเสือ้
ปลายแขน ผ้ าคลุมไหล่ หมวกหรื อใช้ สาหรับติดริมผ้ าปูโต๊ ะ ผ้ าคลุมเตียง
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3.ริ กแรก (Rickrack or ric-rac) มีลกั ษณะเป็ นเทปรู ปหยักซิกแซ็ก ทอด้ วยไหมฝ้าย ใย
สังเคราะห์ หรื อยางชนิดยึดได้ เพื่อใช้ เลือกใช้ ได้ เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
4.เทปปั ก (Ribbon and embroidered bead) คือ ริ บบิ ้นปั กดอกตรงกลางลวดลายจะตกแต่ง
ต่างกันออกไป ริมแต่งด้ วยลูกไม้ เล็กๆ หรื อซิกแซ็ก สีสดใสสวยงาม มีให้ เลือกใช้ ได้ ตามต้ องการ
5.เกลียวเชือกและพู่ (Cords and tassels) เกลียวเชือก ส่วนมากทาด้ วยไหม และใย
สังเคราะห์ที่คล้ ายไหม มีทงสี
ั ้ เดียวและสลับสี พู่ มีทงชนิ
ั ้ ดที่ทาจากหนังและชนิดทาจากเส้ นด้ าย
6.ลูกปั ดและเลื่อม (Bead and sequin trimming) วงการแฟชัน่ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนันการที
้
่จะใช้ ลกู ปั ดตกแต่งกับเสื ้อผ้ านัน้ มักจะใช้ กบั ชุดหรูหรา และใช้ ในโอกาสพิเศษมากกว่า
โอกาสปกติ
7.การตัดปะ (Appliqué) คือ การนาผ้ าหรื อวัสดุบางชนิด เป็ นรู ปต่างๆ หรื อตามแบบที่ออกไว้
แล้ วนาไปปะลงบนเสื ้อผ้ า เป็ นการตกแต่งที่สวยงาม นอกจากใช้ กบั เสื ้อผ้ าแล้ วยังใช้ กบั งานอื่นได้
8.การต่ อผ้ า (Patchwork) คือ การต่อผ้ าชิ ้นเล็กๆ สีตา่ งๆ กัน ให้ เป็ นชิ ้นเดียวกันโดยออกแบบให้
สวยงาม ตามวัตถุประสงค์ที่จะนาไปใช้
9.การเย็บสัก (Quilting) เป็ นศิลปะอย่างหนึ่งของการเย็บผ้ า 2 ชิ ้น หรื อมากกว่ามีวสั ดุน่มุ ๆใส่ไว้
ตรงกลาง อาจจะใช้ แผ่นเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ หรื อฟองน ้า เมื่อเย็บตะเข็บจักรจะเป็ นรอยบุม๋ ลึกส่วนที่ไม่เย็บ
จะนูนขึ ้น เกิดเป็ นลวดลายที่ใช้ แต่งเสื ้อผ้ าได้ อย่างสวยงาม การเย็บด้ วยมือหรื อจักรก็ได้
10.จีบระบาย (Ruffles) คือ ส่วนที่เป็ นริ มผ้ า โดยริ มด้ านหนึ่งเย็บให้ สาเร็ จหรื อเรี ยกว่าม้ วนริ ม
และริมด้ านหนึง่ จับจีบเล็กๆ แล้ วนาไปเย็บติดกับตัวเสื ้อ
11.จีบรู ด (Fullness) คือ การจีบพองเพื่อเพิ่มเนื ้อที่ผ้าให้ มากขึ ้น ควรเลือกใช้ กับเสือ้ ผ้ าที่
ต้ องการหลวม พอง ฟู บานออก มีเทคนิคในการเย็บหลายลักษณะด้ วยกัน
12.ผ้ ากุ๊น (Seam binding) คือ ผ้ าที่ตดั ตามเส้ นทแยงมุม 45 องศา ของผืนผ้ ายึดหยุ่นได้
พอสมควรทาให้ สามารถคล้ อยตามรูปร่างได้ ไม่เกิดการย่น
หลักการออกแบบเสือ้ สตรี
การออกแบบเสื ้อผ้ า เป็ นการกาหนดลักษณะของเสื ้อผ้ าตามแนวความคิดหรื อจินตนาการ ซึ่ง
ผลงานที่ปรากฏจะสวยงามทีคณ
ุ ค่านันจะต้
้ องมีความรู้ความเข้ าใจในหลักการของการออกแบบ และ
รู้จกั นาองค์ประกอบทางศิลปะมาใช้ เพื่อให้ การออกแบบที่ปรากฏออกมามีความสวยงาม เหมาะสม
องค์ประกอบทางศิลปะที่นามาใช้ ในการออกแบบงานตัดเย็บ มีดงั นี ้
1.สัดส่ วน เป็ นขนาดของรูปร่างที่กาหนดเป็ นแบบ โดยในแบบจะต้ องมีสดั ส่วนสัมพันธ์กนั เช่น
กระเป๋ าเสื ้อ ปกเสื ้อ กระดุม เป็ นต้ น โดยทัว่ ไปเสื่อผ้ านิยมใช้ สดั ส่วนไม่เท่ากัน ที่นิยมคือ 5 ต่อ 8 ส่วน
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เช่น เสื ้อสันกว่
้ ากระโปรง การระบายเพื่อตกแต่งชันบนสั
้
นกว่
้ าชันล่
้ าง เป็ นต้ น เพราะว่าสวยงามกว่า 2
ส่วนเท่ากัน
2.รู ปร่ าง หมายถึง เส้ นรอบที่แสดงให้ เห็นในลักษณะ 2 มิติ คือ ความสูงและความกว้ าง เช่น
ผอม สูง เตี ้ย อ้ วน สูงใหญ่ สันทัด เป็ นต้ น
3.รู ปทรง รูปทรงของเสื ้อผ้ า ที่มองเห็นจากภายนอก เช่น ความยาวกระโปรง ความคับหลวม
ของเสื ้อผ้ า ส่วนคอดของเอว เป็ นต้ น
4.จังหวะ เป็ นลีลาการจัดวางบนตัวเสื ้อ เพื่อให้ เกิดความเคลื่อนไหวหรื อเกิดความรู้สึกต่างๆ
เช่น อ่อนหวาน หยาบกระด้ าง จักแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
4.1. จังหวะคงที่ ได้ แก่ การจัดรู ปแบบช่องว่างในแต่ละจุดเท่ากัน เช่นความห่างของ
กระดุม ความห่างของจีบกระโปรง เป็ นต้ น
4.2. จังหวะต่อเนื่อง คือ การจัดรู ปแบบช่องว่างในแต่ละจุดไม่เท่ากัน เช่น กระโปรง
หลายๆ ชัน้ ความห่างของเสื ้อคอถ่วง
4.3. จังหวะผสม คือ การจัดวางที่มีช่องว่างผสมผสานระหว่างแบบจังหวะคงที่และ
แบบจังหวะ ต่อเนื่อง
5.ความสมดุล เป็ นน ้าหนักเท่ากันหรื อไม่เท่ากันของเสื ้อผ้ าที่วดั ด้ วยสายตา
6.ช่ องว่ าง ในการออกแบบนันช่
้ องว่างเป็ นสิ่งสาคัญมากถ้ า ในการตกแต่งมากจะทาให้ คณ
ุ ค่า
ของงานออกแบบลดลง ดังนัน้ การตกแต่งในงานผ้ า ควรเว้ นช่องว่างของเสือ้ ผ้ าเพื่อให้ เกิดความ
สวยงามและน่าสนใจ
7.ความกลมกลืน เป็ นจักองค์ประกอบต่างๆ ขอบเสื ้อผ้ าให้ เกิดความสวยงาม เช่น ความ
กลมกลืนด้ วยสี ความกลมกลืนด้ วยเส้ น ความกลมกลืนด้ วยผิวสัมผัส
8.จุดเด่ น หรื อการเน้ นจัดใดจุดหนึ่งที่ช่วยดึงดูดสายตาให้ เป็ นจุดสนใจ เช่น เน้ นด้ วยสี สดใน
เน้ นโดยใช้ เส้ นในแบบเสื ้อผ้ า เน้ นโดยใช้ เครื่ องประดับเป็ นต้ น
9.การตัดกัน การตัดกันเป็ นลักษณะในแบบเสื ้อที่ตรงข้ ามกัน ซึ่งการตัดกันนัน้ มีอยู่หลาย
รูปแบบ เช่น ตัดกันด้ วยเส้ น ตัดกันด้ วยสี ตัดกันด้ วยรูปร่าง ตัดกันด้ วยทิศทาง เป็ นต้ น
การออกแบบเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย เพื่อให้ เกิดความสวยงามเหมาะสมและคุ้มค่าสามารถ
นาไปใช้ ได้ ยาวนาน ผู้ออกแบบควรคานึงถึงความสวยงามเหมาะสม เสื ้อผ้ าบางแบบอยู่ในสมัยนิยมแต่
ไม่เหมาะกับบุคลิกของผู้สวมใส่บ างคน ทัง้ นี ้ ผู้ออกแบบเสื ้อผ้ าจึงควรมีความรู้ ความเข้ าใจเพื่อนา
หลักการไปใช้ ในการออกแบบให้ เหมาะสม ช่วยอาพรางส่วนที่พกพร่ องและช่วยเสริ มจุดเด่นให้ มี
บุคลิกลักษณะที่ดียิ่งขึ ้น สาหรับสิ่งที่ควรคานึงถึงในการออกแบบเสื ้อผ้ า มีดงั นี ้

172

1. วัยและเพศ ในการออกแบบเสื ้อผ้ าควรคานึงถึงวันและเพศ โดยทัว่ ไปผู้ที่อยู่ในวัย
ต่างกันจะสวมเสื ้อผ้ าต่างกัน เช่น วันเด็ก จะสวมเสื ้อผ้ าต่างกับวัยผู้ใหญ่ โดยที่เสื ้อผ้ าของวัยเด็กจะเน้ น
ความสะดวกสบายในการทากิจกรรมโดยเสื ้อผ้ าจะไม่ขัดต่อการพัฒนาการของเด็ก จะต้ องมีความ
ปลอดภัยต่อการสวมใส่ ไม่คบั และหลวมเกินไป เป็ นต้ น นอกจากนี ้โดยทัว่ ไปแล้ ว ผู้หญิงและผู้ชายและ
ผู้หญิงจะสวมเสื ้อผ้ าในลักษณะที่แตกต่างกัน
บุคลิกภาพของแต่ละคนล้ วนแตกต่างกัน เสื่อผ้ าจัดเป็ นสิ่งที่ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพ
ของผู้สวมใส่ ผู้ออกแบบเพื่อส่งเสริ มบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ดังนี ้เรี ยบร้ อยสุภาพ ถ้ าเป็ นผู้หญิง ควร
เลือกผ้ าลักษณะ จีบ รูด ติดโบว์ สีอ่อน ลวดลายควรเป็ นลายเล็กๆ บุคลิกภาพกระฉับกระเฉง แข็งแรง
แบบนักกี ฬา ควรออกแบบให้ เ ป็ นแบบเรี ยบ ผ้ าพื น้ หรื อผ้ าลายควร สีเข้ ม เช่นสีนา้ เงิน สีเทา ควร
ออกแบบเป็ นเสื ้อมีปก เช่น ปกเชิ ้ต ปกโปโล เป็ นต้ นบุคลิกภาพสุขุม ขรึ มแบบผู้ใหญ่ ควรออกแบบ
เสื ้อผ้ าที่เน้ นความสง่างาม เช่น การตีเกล็ด การปั ก เป็ นต้ น สวมการต่อย้ วย การระบายชายเสื ้อและ
ชายกระโปรงไม่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะบุคลิกภาพเก๋ เป็ นผู้ที่มี่ความมัน่ ใจในตนเองมาก ควร
ออกแบบเสื ้อผ้ าในลักษณะสะดุดตาไม่ซ ้าแบบกับผู้อื่น สีสดใสและฉูดฉาดบุคลิกภาพว่องไว ปราด
เปรี ยว ควรออกแบบเสื ้อในลักษณะทะมัดทะเมง แบบเรี ยบควรเลือกใช้ ผ้าสีเข้ ม
รูปร่าง ในการออกแบบเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายควรคานึงถึงว่ารูปร่างเสื ้อผ้ าแบบเดียวกันจะ
ไม่เหมาะสมกับทุกคน และการออกแบบที่ดี ควรอาพรางส่วนที่บกพร่องและช่วยเสริ มจุดเด่นของผู้สวม
ใส่ดงั ตัวอย่างต่อไปนี ้
2. รู ปร่ างผอมสูง ควรออกแบบโดยใช้ เส้ นตามขวาง มีการตกแต่ง ที่คอปกควรมี
ระบายลายผ้ าตามขวางเพื่อลดความสูง ตกแต่งบริ เวณเอวสะโพก กระโปรงจีบรู ด เป็ นต้ น และควร
หลีกเลี่ยงเส้ นตามยาวหรื อเส้ นแนวตัง้ เสื ้อคอแหลม ไม่มีปก แขนสัน้ ตัวยาว มีเส้ นตกแต่งเสือ้ และ
กระโปรงเป็ นแนว ยาว คลอดจนควรหลีกเลี่ยง การออกแบบเสื ้อตามขวาง เสื ้อที่ปกใหญ่ เสื ้อปกติคอ
เสื ้อแขนพอง เสื ้อสีสด ดอกใหญ่
3. คนอกใหญ่ ควรออกแบบโดยใช้ เส้ นตังฉาก
้
เสือ้ คอแหลม เสือ้ เอวต่าบริ เวณ
สะโพก กระโปรงปลายบาน หรื อกระโปรงตกแต่งได้ สัดส่วนกับหน้ าอก ควรหลีกเลี่ยงเส้ นขวางบริ เวณ
อก เสื่อคอเหลี่ยมลึก เสื ้อรัดรูป เสื ้อจีบรูดตังแต่
้ บริเวณช่วงไหล่ถึงเอว
4. คนสะโพกใหญ่ ใช้ เส้ นตกแต่งบริ เวณอื่นที่ไม่ใช่สะโพก กระโปรงปลายบานควร
หลีกเลี่ยงเส้ นขวางในแนวกระโปรง หลีกเลี่ยงการตกแต่งบริเวณสะโพกชุดเข้ ารูป กระโปรงปลายสอบ
โอกาสที่ ใ ช้ ในการอออกแบบควรให้ มี ความเหมาะสมกับ ประโยชน์ ใช้ สอย โดย
พิจารณาดังนี ้
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4.1.การออกแบบเสื ้อชุดลาลอง ชุดลาลองเป็ นเสื ้อผ้ าชุดที่สามารถใช้ สบาย
และใส่ได้ ทกุ โอกาส
4.2.การออกแบบเสือ้ ชุด ทางานข้ าราชการ ควรเป็ นแบบเรี ยบไม่ฉูดฉาด
เนื ้อผ้ าทรงตัว
4.3.การออกแบบเสื ้อชุดทางานที่สานักงาน ช้ าราชการ เช่น ธนาคาร ห้ างร้ าน
บริษัท เป็ นต้ น ซึง่ งานประเภทนี ้ต้ องติดต่อกับบุคคลภายนอก ควรเป็ นแบบสีสดใส สดชื่น สบายตาแก่ผ้ ู
พบเห็น
4.4.การออกแบบเสือ้ ชุดเดินทาง ควรออกแบบให้ สามารถสวมใส่ ได้ ทัง้
กลางวัน กลางคืนในลักษณะสะดวกต่อการเคลื่อนไหว แบบเรี ยบ เนื ้อผ้ าทรงตัว ไม่หยับง่าย
5. โอกาสพิเศษ เป็ นเสื ้อที่ใส่เฉพาะโอกาสนันๆ
้ ไม่สามารถนามาสวมใส่ เป็ นชุด
ปกติได้ ดังตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
5.1.ชุดกีฬา การออกแบบชุดกีฬาต้ องดูลกั ษณะแบบให้ คล้ อยตามความเคลื่อนไหวใน
อิริยาบถของกีฬาประเภทนันๆ
้
5.2. เสือ้ กันหนาวการออกแบบควรให้ ใช้ ได้ ในฤดูหนาว ควรเลือกใช้ ผ้าถัก
เนื ้อหนา ผิวเรี ยบ ขนสัน้ แขนยาวแบบเรี ยบ
5.3. ชุดว่ายน ้าการออกแบบชุดว่ายน ้าจะไม่เน้ นเรื่ องการทาพรางรูปร่างควร
เป็ นชุดที่กระชับตัว ยืดหยุน่ ได้ ดี
5.4. ชุดราตรี เป็ นเสื ้อผ้ าที่พีถีพีถนั กว่าปกติ มี 2 ลักษณะ คือ ชุดราตรี แบบ
เป็ นทางการ และแบบไม่เป็ นทางการ ชุดราตรี แบบไม่เป็ นทางการ เป็ นชุดแบบใดก็ได้ ไม่จากัดรูปแบบ
ทังชุ
้ ดสันและยาว
้
ใช้ กบั งานตังแต่
้ ช่วงบ่ายจนถึงกลางคืน ชุดราตรี แบบเป็ นทางการ ควรเป็ นชุดราตรี ที่
เหมาะสมสาหรับงานกลางคืน งานรัฐพิธี ตกแต่งสวยงาม เนื ้อผ้ าที่ใช้ โดยทัว่ ไปจะมีลกั ษณะมันวาว
สัดส่ วนและรู ปร่ างคนทั่วไป
รู ปร่ างของคนโดยทัว่ ไปจะมีลกั ษณะและขนาดที่ใกล้ เคียงกัน ขนาดที่เหมาะสมกับงานแสดง
แบบเสื ้อผู้ชายควรสูงไม่น้อยกว่า 185 เซนติเมตร และผู้หญิงควรสูงไม่น้อยกว่า 175 เซนติเมตร เมื่อ
เทียบเป็ นหน่วยศีรษะจะเท่ากับ 8.5 หน่วยศีรษะของคนๆ นัน้ ขนาดของกระดาษวาดเขียนที่เหมาะสมคือ
ขนาด B4
ขนาดหน่วยศีรษะของผู้หญิงโดยทัว่ ไปคือ 32 เซนติเมตร เมื่อคิดเป็ นหน่วยศีรษะสาหรับการวาด
ประมาณ 3.7 เซนติเมตร
ขนาดความกว้ างของรูปร่างผู้ชายจะกว้ างกว่าผู้หญิงประมาณ ข้ างละ เศษ 3 ส่วน 10 เซนติเมตร
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สัดส่ วนของผู้ชาย เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้หญิง โดยเริ่ มที่เส้ น 0 เป็ นแนวข้ อเท้ าอยู่ใน
ระดับเดียวกัน
เส้ นที่ 1 เป็ นแนวน่อง
ของผู้ชาย เริ่มอยูใ่ นระดับสูงกว่าของผู้หญิง ประมาณ เศษ 1 ส่วน 10 เซนติเมตร
เส้ นที่ 2 เป็ นแนวเข่า
ของผู้ชาย เริ่มอยูใ่ นระดับสูงกว่าของผู้หญิงมากขึ ้น ประมาณ เศษ 2 ส่วน 10 เซนติเมตร
เส้ นที่ 3 เป็ นแนวขาอ่อน
ของผู้ชาย เริ่มอยูใ่ นระดับสูงกว่าของผู้หญิงมากขึ ้น ประมาณ เศษ 5 ส่วน 10 เซนติเมตร
เส้ นที่ 4 เป็ นแนวเป้า และข้ อมือ
ของผู้ชาย เริ่มอยูใ่ นระดับสูงกว่าของผู้หญิงมากขึ ้น ประมาณ เศษ 7 ส่วน 10 เซนติเมตร
เส้ นที่ 5 เป็ นแนวเอว และข้ อศอก
ของผู้ชาย เริ่มอยูใ่ นระดับสูงกว่าของผู้หญิงมากขึ ้น ประมาณ 1 เซนติเมตร
เส้ นที่ 6 เป็ นแนวจุดยอดอก
ของผู้ชาย เริ่มอยูใ่ นระดับสูงกว่าของผู้หญิงมากขึ ้น ประมาณ 1 เศษ 2 ส่วน 10 เซนติเมตร
เส้ นที่ 7 เป็ นแนวปลายคาง
ของผู้ชาย เริ่มอยูใ่ นระดับสูงกว่าของผู้หญิงมากขึ ้น ประมาณ 1 เศษ 4 ส่วน 10 เซนติเมตร
เส้ นที่ 8 เป็ นแนวศีรษะ
ของผู้ชาย เริ่มอยูใ่ นระดับสูงกว่าของผู้หญิง ประมาณ 1 เศษ 5 ส่วน 10 เซนติเมตร
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สรุ ป
การรวบรวมหรื อการจัดองค์ประกอบของการออกแบบทังที
้ ่เป็ น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้ าด้ วยกันอย่าง
มีหลักเกณฑ์ การนาองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนัน้ ผู้ออกแบบจะต้ องคานึงถึงประโยชน์
ใช้ สอยและความงามอันเป็ นคุณลักษณะสาคัญของการออกแบบ การออกเป็ นศิลปะของมนุษย์ เนื่องจาก
เป็ นการสร้ างค่านิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้ แก่มนุษย์
การออกแบบเสื ้อผ้ า เป็ นการกาหนดลักษณะของเสื ้อผ้ าตามแนวความคิดหรื อจินตนาการ ซึ่ง
ผลงานที่ปรากฏจะสวยงามทีคณ
ุ ค่านันจะต้
้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการของการออกแบบและรู้จกั
นาองค์ ประกอบทางศิลปะมาใช้ เพื่ อให้ การออกแบบที่ ปรากฏออกมามี ความสวยงาม เหมาะสม
องค์ประกอบทางศิลปะที่นามาใช้ ในการออกแบบงานตัดเย็บ การเลือกลายผ้ าจะช่วยให้ เสื ้อผ้ าดูมีราคา
ถ้ าเลือกแบบได้ เหมาะกับลายผ้ าผสมผสานกับการตัดเย็บด้ วยฝี มือประณีต และใช้ ได้ นาน หลายโอกาส
ไม่น่าเบื่อ ลายผ้ าที่ผลิตออกขายในท้ องตลาดมีมากมาย วัสดุตกแต่งเสื ้อผ้ า เป็ นวัสดุตกแต่งเสื ้อผ้ าที่มี
จุดประสงค์ให้ เสื อ้ ผ้ านัน้ สวยงาม มีจุดเด่นแต่จะไม่ได้ คานึงถึงประโยชน์ใช้ สอย เสือ้ ผ้ าบางชนิดมีการ
ออกแบบตกแต่งเป็ นเอกลักษณะของตัวเอง เช่น ชุดคอกลมแขนสันทรงกระโปรงเรี
้
ยบตามแบบตัดเบื ้องต้ น
หรื อบางชุดเสือ้ เป็ นสีพืน้ ตัวประโปรงเป็ นลวดลาย หรื อเสือ้ เป็ นผ้ าที่มีลวดลาย ตัวกระโปรงเป็ นสีพืน้
แล้ วแต่ความสวยงามและความเหมาะสม
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หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2
กระบวนการตัดเย็บเสือ้ สตรี
จานวน 4 ชั่วโมง
คาอธิบายเนือ้
ศึก ษาการใช้ เ ครื่ อ งมื อ เข้ า ใจหลัก การวัด ตัว การท าแบบตัดเสื อ้ สตรี หลัก การวัดตัว การ
คานวณผ้ า การทาเครื่ องหมายบนผ้ า การเย็บส่วนประกอบ และหลักการตกแต่งเสื ้อสตรี
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายการใช้ เครื่ องมือในการตัดเย็บได้
2. เข้ าใจและสามารถนาหลักการวัดตัวและการทาแบบตัดเสื ้อสตรี ไปปฏิบตั ไิ ด้
3. สามารถอธิบายหลักการและปฏิบตั ิการคานวณผ้ า ตัดผ้ า และการทาเครื่ องหมายบนผ้ าได้
4. สามารถเย็บส่วนประกอบของเสื ้อ และหลักการตกแต่งได้
เนือ้ หา
การตัดเย็บเสื ้อผ้ าในสมัยโบราณนันเป็
้ นงานที่หยาบและเป็ นการคาดคะเนเอาเท่านันโดยหวั
้
ง
ว่าเมื่อตัดเย็บเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วจะสวมใส่เสื ้อผ้ านันได้
้ พอดีกับรูปร่าง การสร้ างแบบตัดได้ เกิดขึ ้นครัง้
แรกในประเทศอียิปต์ เป็ นการสร้ างแบบบนก้ อนหิน ต่อมาชาวฮีบรูก็ได้ นาแบบตัดไปใช้ และท่องเที่ยวไป
ตามทะเลทรายจนกระทัง่ พ่อค้ าชาวกรี กได้ รับช่วงไปและนาเข้ าไปในประเทศแถบทวีปยุโรป แล้ วได้ มี
ช่างผู้ชานาญได้ นาไปดัดแปลงจากก้ อนหินมาเป็ นดินชนวน แต่การใช้ ดินชนวนนามาสร้ างแบบนันก็
้ ยงั
ไม่เป็ นที่นา่ พอใจ ต่อมาในศตวรรษที่ 13 ได้ มีชา่ งตัดเสื ้อชาวฝรั่งเศสได้ ใช้ ไม้ บางๆ มาสร้ างแบบตัดและ
ได้ เก็บเป็ นความลับโดยสมาคม ช่างเสื ้อฝรั่งเศสจนกระทัง่ ช่างตัดเย็บส่วนพระองค์ของพระเจ้ าจอห์นที่
2 แห่งประเทศฝรั่ง เศสได้ คิดสร้ างแบบเสือ้ ด้ วยกระดาษและการสร้ างแบบก็ พัฒนาและทันสมัยขึน้
ตามลาดับ โดยได้ มีการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้ างแบบตัดขึ ้นในสมัยนันด้
้ วย
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การใช้ เครื่องมือในการตัดเย็บ

1. กรรไกรตัดผ้ า ควรใช้ กรรไกรอย่างดีขนาด 7-8 นิ ้ว ปลายแหลม น ้าหนักเบาจะช่วยให้ ตดั สบายไม่เจ็บมือ
2. กรรไกรตัดกระดาษ เป็ นกรรไกรราคาถูก ใช้ ตดั กระดาษโดยเฉพาะ เพื่อถนอมกรรไกรอย่างดีไว้ ตดั ผ้ า
3. กรรไกรตัดเศษด้ าย เป็ นกรรไกรสาหรับตัดเศษด้ าย เหมือนก้ ามปู ใช้ งายสะดวกคล่องมือ
4. ไม้ บรรทัด ใช้ ขนาดยาว 60 เซนติเมตร เนื ้อพลาสติก
5. ไม้ โค้ ง มีทงพลาสติ
ั้
กและโลหะ ใช้ ในการวางเส้ นโค้ งให้ รวดเร็ วและถูกต้ องบางแห่งไม่มีขาย ใช้ ไม้ โค้ ง
แบบปากนกแก้ วได้
6. ไม้ ฉาก เนื ้อพลาสติกจะทางานได้ รวดเร็ วกว่าเนื ้อไม้ หรื อจะใช้ แบบสามเหลี่ยมก็ได้
7. ไม้ บรรทัดเหล็ก ยาว 12 นิ ้ว ใช้ เพื่อความสะดวก เมื่อไม่ต้องการใช้ ไม้ บรรทัดยาว

8. ดินสอสีต่างๆ ใช้ ดนิ สอดาเนื ้ออ่อน ขนาด HB ดีที่สดุ และดินสอสีตา่ งๆ ไว้ เขียนผ้ า
9. ยางลบ
10. ปากกาเขียนผ้ า มีทงที
ั ้ ่ใช้ แล้ วระเหยไปกับอากาศ และที่ต้องใช้ น ้าลูบ
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11. ลูกกลิง้ ใช้ กลิ ้งรอยบนผ้ าและบนกระดาษ ชนิดฟั นแหลมใช้ กบั ผ้ าเนื ้อหนา ฟั นทู่ใช้ กบั ผ้ าเนื ้อห่าง
ไม่มีฟันเลยใช้ กบั ผ้ าซาติน กลิ ้งแล้ ว เนื ้อผ้ าจะไม่ขาด
12. ชอร์ คกลิง้ ผ้ าชนิดผง มีหลายสีให้ เลือก ปั ดเบาๆ ก็หลุดออกจากผ้ า
13. กระดาษคาร์ บอน หรื อกระดาษกดรอย ใช้ กลิ ้งเส้ นบนผ้ า ต้ องใช้ เฉพาะกระดาษคาร์ บอนที่กลิ ้งผ้ า
เท่านัน้ เพราะเมื่อซักแล้ ว รอยกลิ ้งจะหลุดออกหมด ต่างกับกระดาษคาร์ บอนที่ใช้ รองเขียนใบเสร็ จ
อย่างนันรอยกลิ
้
้งจะมีสีดา ติดทนนานทีเดียว มีขายเป็ นซอง มีสีตา่ งๆ ให้ ใช้ ใกล้ เคียงกับสีผ้า
14. กระดาษสร้ างแบบ จะเป็ นกระดาษขาวปอนด์ ห รื อ กระดาษปรู๊ ฟ (สี อ อกจะนวลๆ) ก็ ไ ด้
และกระดาษพิมพ์ การ์ ด ลักษณะเหมือนกระดาษกล่องทัว่ ไปเนื ้อแข็งและหนา ใช้ เพื่อคัดลอกแบบตัด
เบื ้องต้ น เป็ นแม่แบบของกระโปรงตัวต่อไป โดยไม่ต้องมาสร้ างแบบกันทุกครัง้

15. เข็มจักร เลือกใช้ ตามความหนา - บาง ของเนื ้อผ้ า
16. เข็มสอย มีหลายเบอร์ ผ้ าเนื ้อหนาใช้ เบอร์ 8 ผ้ าเนื ้อบางใช้ เบอร์ 11 ปั กลูกปั ดใช้ เบอร์ 12
17. เข็มหมุด นิยมใช้ เข็มเล่มเล็กยาว หัวโต ขายเป็ นกล่องและควรมี หมอนปั กเข็ม 1 อัน เพื่อสะดวก
ในการหยิบเข็มหมุดใช้ งาน
18. ที่ ส นเข็ ม
ส าหรั บ คนสายตาไม่ ดี
และเพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการสนเข็ ม เย็ บ ผ้ า
นอกจากนี ้ควรมี ด้ ายเนาผ้ า เป็ นด้ ายเนื ้อเปื่ อย ใช้ เนาตะเข็บลองตัว เมื่อเย็บจักรทับจะดึงออกได้ ง่าย
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19. สายวัดตัว ใช้ อย่างดี มีตวั เลขทังนิ
้ ้วและเซนติเมตร
20. ขอบเอว เป็ นผ้ าเทปเนื ้อแข็ง มีหลายขนาด สาหรับใส่ขอบเอวให้ แข็ง ใช้ คาดเอวเมื่อต้ องการวัดตัว
21. สก๊ อตเทป ใช้ ตดิ กระดาษเมื่อแยกแบบ ดีกว่าแป้งเปี ยก
22. ที่เลาะผ้ า เป็ นเหล็ก 2 ขา ใช้ เลาะผ้ าได้ รวดเร็ว

จักรเย็บผ้ าประกอบขึ ้นด้ วยส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหัวจักรและส่วนตัวจักร ดังนี ้
1. ส่ วนประกอบของหัวจักร
หัวจักร คือ ส่วนเครื่ องจักรทังหมดที
้
่ตงอยู
ั ้ ่บนโต๊ ะ ส่วนนี ้ประกอบด้ วยเครื่ องกลไกที่เกี่ยวกับการ
เย็บหลายชิ ้นประกอบเข้ าด้ วยกัน และเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญที่สดุ ของการเย็บผ้ า ซึง่ มีสว่ นต่างๆ ที่
เราควรรู้จกั ดังนี ้
แกนหลอดด้ าย ติดอยู่ด้านบนของหัวจักร สาหรับใส่ ด้าย
1.1. ที่คล้ องด้ าย สาหรับคล้ องด้ ายสอดด้ ายที่ออกมาจากหลอดด้ าย
1.2. ที่บงั คับด้ านบนประกอบด้ วยจานกลมๆ 2 อัน สปริงและหัวเกลียวสาหรับหมุนบังคับด้ าย
บน ให้ ตงึ หรื อหย่อนตามความต้ องการ
1.3. ที่คล้ องด้ ายที่ออกมาจากที่บงั คับด้ ายบนก่อนที่ด้ายจะผ่านสปริงกระตุกด้ ายที่อยู่ด้านบน
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1.4. สปริงกระตุกด้ าย ทาหน้ าที่กระตุกด้ ายออกมาจากหลอดด้ าย
1.5. ห่วงเล็ก สาหรับคล้ องด้ าย
1.6. หมุดรัดเข็มจักร สาหรับบังคับเข็มจักรให้ แน่น
1.7. เข็มจักร ตีนผี
1.8. ที่ยกตีนผี
1.9. ฟั นจักรหรื อฟั นกระต่าย สาหรับป้อนผ้ าไปข้ างหน้ าหรื อถอยหลัง
1.10. ฝาเลื่อนหรื อฝาครอบกระสวย สาหรับปิ ดเปลกระสวยและเปิ ดเพื่อจะใส่กระสวยหรื อเอา
กระสวยออก
1.11. ที่บงั คับฝี เข็ม สาหรับบังคับฝี เข็มให้ ถี่หรื อห่างตามต้ องการ
1.12. ล้ อประคับหรื อวงล้ อจักร เป็ นที่สาหรับทาให้ เครื่ องจักรตอนบนทางาน
1.13. ที่สาหรับกรอด้ าย หรื อแกนกรอด้ าย
1.14. หมุดที่บงั คับล้ อ หรื อหมุดล้ อบังคับ อยู่ตรงกลางระหว่างล้ อบังคับ
1.15. มอเตอร์
2. ส่ วนประกอบของจักร
ตัวจักรประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี ้
2.1. ที่วางเท้ า หรื อแผ่นวางเท้ า เพื่อให้ วงล้ อหมุน ทาสายพานเดิน มีลกั ษณะเป็ นแผงเหล็ก
สาหรับวางเท้ าและแกนเหล็กต่อไปเชื่อมกับข้ อเหวี่ยงเพื่อ หมุนวงล้ อ
2.2. วงล้ อ มีหน้ าที่ทาให้ สายพานเดินไปหมุนวงล้ อบังคับให้ เครื่ องจักรทางาน
2.3. ขาจักร เป็ นโครงเหล็กสาหรับรองรับเครื่ องจักรและโต๊ ะที่ประกอบด้ วย ไม่มีฝาปิ ดบน
ส่วนของหัวจักร
3. การใช้ จักร
ให้ ศึกษาจากคู่มือการใช้ จกั รให้ เข้ าใจเสียก่อนเพราะจักรเย็บผ้ าที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั นี ้ มีหลาย
แบบ แต่ลกั ษณะการใช้ งานใกล้ เคียงกัน และควรศึกษาในเรื่ องต่อไปนี ้ด้ วย
3.1. การกรอด้ าย
3.1.1 คลายหมุดวงล้ อจักรออก เพื่อให้ ล้อฟรี เข็มจักรจะหยุดทางาน
3.1.2 ดึง ด้ ายออกจากหลอดด้ า ย ผ่านไปที่ บัง คับด้ า ย ขึน้ ไปยัง กระสวยเอาปลาย
เส้ นด้ ายพันในไส้ กระสวย 2–3 รอบ
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3.1.3 ใส่กระสวยในแกนกรอด้ ายกดที่ บงั คับลงในวงล้ อจักร แล้ วเดินจักร เมื่อด้ ายเต็ม
ไส้ กระสวยปล่อยที่บงั คับ ดึงไส้ กระสวยออก ขันที่บงั คับฟรี ให้ แน่นเหมือนเดิม
3.2. การใส่กระสวยจักร
3.2.1 ใส่ไส้ กระสวยในกะโหลกกระสวย โดยให้ กระสวยหมุนจากซ้ ายไปขวาดึงด้ ายเข้ า
ร่องปี กกระสวย
3.2.2 ใส่กะโหลกกระสวยเข้ าไปในร่องกระสวย
3.2.3 ดึงแกนด้ านบนกะโหลกกระสวยเพื่อไม่ให้ กระสวยหลุดออก
3.2.4 ใส่กะโหลกกระสวยเข้ าในเปลกระสวยให้ ตรงแกนพอดี กดให้ แน่น ทดลองหมุน
วงล้ อจักรดูวา่ กะโหลกกระสวยเข้ าไปในเปลกระสวยตรงรอยต่อหรื อไม่ ดึงด้ ายให้ ยาวพอประมาณ
3.3. วิธีใส่เข็ม
3.3.1 หมุนวงล้ อจักรเข้ าหาตัว ยกหลักเข็มให้ สงู สุด คลายหมุดบังคับเข็มให้ หลวม
3.3.2 ใส่เข็มให้ ถึงหมุดเข็ม หันทางแบนเข้ าข้ างใน
3.3.3 หมุนหมุดบังคับเข็มให้ แน่น
3.4. วิธีร้อยด้ าย
3.4.1 ใส่หลอดด้ ายลงในหลักด้ าย
3.4.2 ผ่านไปยังที่คล้ องด้ าย
3.4.3 สอดลงไปยังที่บงั คับด้ ายบนแผ่นที่คล้ องด้ าย
3.4.4 สอดขึ ้นไปร้ อยเข้ าในสปริงกระตุกด้ าย
3.4.5 สอดลง ผ่านช่องร้ อยด้ าย
3.4.6สอดลงไปยังลวดที่ติดกับที่บงั คับเข็ม
ร้ อยด้ ายเข้ ารูเข็มจากด้ านนอกเข้ าด้ านใน ปล่อยปลายเส้ นด้ ายไว้ 4–5 นิ ้ว หมุนวงล้ อจักรให้
ครบรอบดึงด้ ายขึ ้นมาเตรี ยมเย็บ
4. การเย็บจักร
สอดผ้ าเข้ าใต้ ตีนผี แล้ วลดตีนผีลงทับผ้ าไว้ มือซ้ ายป้อนผ้ า มือขวาหมุนวงล้ อจักรเข้ าหาตัวใช้
เท้ าถีบจักร ขณะลงมือป้อนผ้ าตามกาลังจักร อย่าดึงผ้ าหรื อป้อนผ้ าเร็วเกินไป
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หลักการวัดตัวและการทาแบบตัดเสือ้ สตรี
การเตรียมตัวเพื่อวัดตัวมีดังนี ้
1. ถอดเสื ้อชันนอกออก
้
เพื่อให้ เห็นสัดส่วนที่แท้ จริ ง
2. ควรสวมเสื ้อชันในยกทรงที
้
่ได้ สว่ นสัดกับรูปร่าง เสื ้อชันในที
้ ่ดีจะเป็ นแม่แบบที่ดีของ
เสื ้อชันนอก
้
3. ตรวจสอบสายเสื ้อชันใน
้ ไม่ให้ ตงึ หรื อรัง้ หรื อหย่อนจนเกินไป
4. ใช้ ขอบกระโปรงคาดไว้ ที่เอว เหนือสะดือ ให้ พอดีกบั รอบเอวจริง หลวม-คับ ตาม
ต้ องการ
5. ยืนตรง ไม่ควรก้ มหรื อเอียงตัวเมื่อถูกวัด
6. การวัดวงแขนหรื อโคนแขน ควรวัดจากแขนข้ างขวาเสมอ
วิธีการสร้ างเสือ้ แบบมีเกล็ด
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วิธีสร้ างแบบเสือ้ เบือ้ งต้ นมีเกล็ดอก
แผ่ นหน้ า
1-2
2-3
4-7
5-8

5-11
1-13
14
1-15
15-16
15-17
18-19
20
20-21
6-23
22- 23

ที่มมุ กระดาษด้ านขวา วัดเข้ า 2 ซม. ขีดเส้ นตังฉาก
้
วัดต่าลงมา 10 ซม. เป็ นจุด 1
= ยาวหน้ า + 1 ซม. สมมติ 33 + 1 = 34 ซม.
และจุด 3-4 = 10 ซม. จุด 5 แบ่งครึ่ง 1-2 และจุด 6 แบ่งครึ่งจุด 1-5 ขีด
เส้ นตังฉากที
้
่จดุ 1,6,5,2,3,4
=สะโพก หาร 4+1.5 ซม. (เข้ ารูป) + 2.5 (ตัวหลวม)
สมมุติ สะโพก 86 หาร 4 = 21.5 + 2.5 = 24 ซม.
= อก หาร 4 บวก 2.5 ซม. (เข้ ารูป) + 3.5 ซม. (ตัวหลวม)
สมมุติ อก 80 หาร 4 = 20 + 3.5 = 23.5 ซม.
ขีดเส้ นตรง 7- 8 ผ่านจุด 9 วัดเข้ า 2 ซม. เป็ นจุด 10
ขีดเส้ นจุด 8-10 โค้ งสะโพก 10-7
= ครึ่งอกห่าง สมมุติ 17 หาร 2 = 8.5 ซม. ขีดเส้ นตังฉากให้
้
สงู ขึ ้น และต่าลงจาก
เอว 13 ซม. เป็ นจุด 12
= คอถึงอก สมมุติ 18 ซม. ให้ จดุ 13 นี ้อยูบ่ นเส้ นตังฉาก
้
จะได้ จดุ อกจริง
อยูท่ ี่แนวเอว เป็ นเส้ นกลางเกล็ด วัดออกข้ างละ 1.5 ซม. ขีดเส้ นเกล็ด
= คอกว้ าง = รอบคอ + 3 หาร 6 + .5 ซม.
สมมุติ รอบคอ 33 + 3 = 36 หาร 6 = 6 + .5 = 6.5 ซม.
= คอสูง ระยะ 1-15 + .5 ซม. หรื อ รอบคอ + 3 หาร 6 + 1 = 6 + 1 = 7
โค้ งคอหน้ า 1-16
= 3 ซม. ขีดเส้ นตังฉากถึ
้
ง 18
= ครึ่งไหล่กว้ าง สมมุติ 35 หาร 2 = 17.5 ซม. ขีดเส้ น 19-16 วัดจดไว้
= แบ่งครึ่ง 16-19
= ครึ่งอก หาร 10 สมมุติ รอบอก 80 ครึ่งอก = 40 หาร 10 = 4 ซม.
ขีดเส้ นเกล็ด 20-13 - 21 พับเกล็ด ต่อตะเข็บไหล่ให้ ยาวเท่าเดิม ถึง 22
= ครึ่งบ่าหน้ า สมมุติ 32 หาร 2 = 16 ซม. วัดขณะที่ยงั พับเกล็ดอยู่ ชอบตัวหลวม
= .5 ซม. ถึง 1 ซม.
= ขีดเส้ นตรง แบ่งครึ่งวัดเข้ า .5 ซม. เป็ นจุด 24 โค้ งวงแขนหน้ าจากจุด 22, 24, 23, 8
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แผ่ นหลัง
25- 31
28-32

27- 35
35- 37
37-38
38- 39
29-40
27- 41
41 – 42
38-45
43-45
46 - 44
45 -47
45-48
27-29

ต่อเส้ นสะโพกล่าง เอว อก บ่า คอหน้ ากว้ าง
ขีดเส้ นตังฉากกลางหลั
้
ง จากจุด 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30
= สะโพกล่าง หาร 4 + .5 ซม. (เข้ ารูป) + 1.5 ซม.
สมมุติ สะโพกล่าง 86 หาร 4 = 21.5 + 1.5 = 23 ซม.
= รอบอก หาร 4 + 1.5 ซม. (เข้ ารูป) + 2.5 ซม. (ตัวกลวม)
สมมุติ รอบอก 80 หาร 4 = 20 + 2.5 = 22.5 ซม.
ขีดเส้ น 31-32 ผ่าน 33 วัดเข้ า 2 ซม. เป็ นจุด 34
ขีดเส้ น 32 - 34 โค้ งสะโพก 31 - 34
= ยาวหลัง หรื อ วัดจาก 30 - 35 = ยาวหลัง ลบ ยาวหน้ า
จุด 35 แบ่งครึ่ง 30 - 35 ขีดเส้ นตังฉากที
้
่จดุ 35 และ 36
= คอหน้ า 1 - 15 + .5 ซม.
= 2 ซม. โค้ งคอหลัง 35 - 38
= ตะเข็บไหล่หน้ า + 1 ซม. ให้ อยูบ่ นแนว 36
= ครึ่งบ่าหลัง + .5 ซม. ถึง 1 ซม. แขนหลัง 39 - 40 - 32
= ครึ่งอกห่าง
= ขีดเส้ นตังฉาก
้
ยาว 15 ซม. เป็ นเส้ นกลางเกล็ด วัดออกข้ างละ 1.5 ซม. เป็ น จุด
43 และ44 ขีดเส้ นเกล็ด 43 - 42 - 44
= ครึ่งตะเข็บไหล่หน้ า หรื อระยะ 16 - 20 ในแผ่นหน้ า
= ขีดเส้ นตรง 46 แบ่งครึ่งเส้ นบ่า และเส้ นอก
= ขีดเส้ นตามรูป
= 7 ซม.
= 1 ซม. ขีดเส้ นเกล็ด 47 - 48 พับเกล็ดนี ้ ขีดเส้ นตรง 38 - 39
= 1 ซม. สาหรับเสื ้อเข้ ารูป ติดซิปหลัง ขีดเส้ น 29 - 49 - 25

วิธีทาเกล็ดซ้ อนนอก ทาเฉพาะด้ านข้ าง วัดต่าจากจุดอก 7 ซม. วัดออก .7 ซม. โค้ งตามรูปร่าง
วงแขน
ถ้ าต้ องการวงแขนเสื ้อใหญ่ขึ ้น ให้ ลดท้ องแขนลง 1 – 3 ซม. ใช้ สายวัด
ตรวจสอบวงแขนเสื ้อที่สร้ างไว้ ให้ ตามที่เราต้ องการ
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วิธีสร้ างแขนเสือ้

วิธีสร้ าง
1- 3

1- 4
4- 5
5-6
1-4
9
7 - 10
11
12
13

พับกระดาษเป็ นสันทบ 1 - 2 ยาวตามต้ องการ
= วงแขนเสื ้อ ลบ 10 หาร 4 บวก 5 ถึง 6 ซม.
สมมุติ 46 ลบ 10 = 36 หาร 4 = 9 บวก 5 = 14 ซม.
ขีดเส้ นตังฉากที
้
่จดุ 2, 3
= ครึ่งวงแขนเสื ้อ ให้ อยูบ่ นเส้ นตังฉาก
้
สมมุติ 46 หาร 2 = 23 ซม. ให้ อยูบ่ นเส้ นตังฉากด้
้
วย
ขีดเส้ นตังฉาก
้
= วัดเข้ า 1 ถึง 3 ซม.
ขีดเส้ นทแยงมุมแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนที่จดุ 7 และ 8
แบ่งครึ่ง 4 - 8 วัดต่าลง .5 ซม.
= 1.8 ถึง 2 ซม. โค้ งแขนหลังจากจุด 1- 10 - 8 - 9 - 4
แบ่งครึ่ง 1 - 10 วัดต่าลงมา .5 ซม.
แบ่งครึ่ง 7 - 8
วัดต่าลง 1 ซม. โค้ งแขนหน้ าจากจุด 11 - 12 - 13 - 4

การกาหนดตาแหน่งรังกระดุมมีความสาคัญยิ่ง ถ้ ากาหนดผิดจากหลักการและกฎเกณฑ์ไป
ทาให้ เสื ้อเกิดปั ญหาต่างๆ ตามรได้ เช่น คับไป หลวมไป ชานเสื ้อไม่เท่ากัน เสื ้อย่น ระยะของเม็ดกระดุม
ถี่หรื อห่างไป เป็ นต้ น
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วิธีกาหนดตาแหน่ งรังกระดุมแถวเดียว
1. สาบเกย 2 ซม.
2. ห่างจากคอลง 1.5 ซม. วัดออกจากกลางแบบ .2 ซม.
3. รังกระดุมห่างกัน 8 – 9 ซม.
4. รังกระดุมกว้ าง .8 – 1 ซม.
5. รังกระดุมยาวเท่าเม็ดกระดุม
6. นิยมติดเม็ดกระดุม 4 – 6 เม็ด
7. ไม่ควรติดเม็ดกระดุมถึงชายเสื ้อ
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วิธีกาหนดตาแหน่ งรังกระดุมสองแถว
1. สาบเกยหรื อส่วนป้ายจากกลางแบบเท่ากับครึ่งอกห่างหรื อตามแบบเสื ้อ
2. วัดจากสาบเกยเข้ า 2 ซม. เป็ นรังแรกรังคูก่ นั ห่างจากกลางแบบเท่ากัน
3. รังดุมห่างกันพองาม
การขยายยวงแขนเสือ้
วงแขนเสื ้อแขนกุด (เสื ้อไม่มีแขน) วัดรอบวงแขนพอดี บวก 3-4 ซม.
วงแขนเสื ้อเข้ ารูป วัดรอบวงแขนพอดี บวก 6-8 ซม.
วงแขนเสื ้อตัวหลวม วัดรอบแขนพอดี บวก 8-12 ซม.
การปรับเสือ้ ไหล่ ลา้ แขนกุด
วัดปลายไหล่เข้ า 2 – 3 ซม. หรื อเข้ าตามแบบเสื ้อท้ องแขนเสื ้อเพิ่มขึ ้น 1 – 3 ซม. โค้ งวงแขน
ใหม่ลดรอบอกเข้ า .5 ซม. ขีดเส้ นข้ างถึงเอว
การปรั บลดปลายไหล่ เมื่อแขนเสือ้ รู ดหรือจีบหัวแขน
วัดปลายไหล่แผ่นหน้ าและแผ่นหลัง เข้ า 1.5 – 2 ซม. โค้ งวงแขนใหม่ วัดไว้ นาไปสร้ างแขนเสื ้อ
การปรับไหล่ เพื่อหนุนฟองนา้
ปลายไหล่แผ่นหน้ าและแผ่นหลัง เพิ่มสูงขึ ้น 1 – 1.5 ซม. ขีดเส้ นตะเข็บไหล่ใหม่จากข้ างคอ ถึง
ปลายไหล่เพิ่มขึ ้น วัดรอบวงแขน นาไปสร้ างแขนเสื ้อ
การปรับเพิ่มปลายไหล่ ให้ กว้ างออกตามแบบเสือ้ หรื อตามความต้ องการ
เพิ่มปลายไหล่สงู 1 ซม. เพิ่มกว้ างออก 1 – 2 ซม. ขีดเส้ นจากข้ างคอถึงปลายไหล่สว่ นที่เพิ่มไว้
โค้ งวงแขนใหม่ให้ กลมกลืนกับวงแขนเดิม วัดไว้ นาไปสร้ างแขนเสื ้อ
การคานวณผ้ าสาหรับตัดเย็บเสือ้
ผ้ าหน้ ากว้ าง 36 นิ ้ว หรื อ 45 นิ ้ว ใช้ ผ้า 2 เท่า ของความยาวตัวเสื ้อ บวก 1 เท่าแขน บวกเผื่อ
ตะเข็บ เผื่อพับ 25 ซม.
เสื ้อไม่มีแขน 1.50 เมตร
เสื ้อแขนสัน้
1.75 เมตร
เสื ้อแขนยาว 2.00 เมตร
ชุดติดกัน
3.50 เมตร
การวางแบบตัดบนผ้ า
1. วางแบบตัดชิ ้นใหญ่ๆ ก่อน จึงวางชิ ้นเล็กๆ แทรกตามเนื ้อผ้ าที่เหลือ
2. วางแบบชิ ้นที่ใหญ่ที่สดุ ไว้ ปลายผ้ า ผ้ าที่เหลือจะได้ ติดต่อกันเป็ นผืนกว้ าง
3. ริมของสาบกลางตัว ควรอยูท่ ี่ริมผ้ าเสมอ
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4. ลองวางแบบตัดให้ ครบทุกชิ ้นก่อน ให้ แน่ใจว่าการวางแบบตัดนันประหยั
้
ดเนื ้อผ้ า และ
เส้ นด้ ายถูกต้ องจริงๆจึงตัดผ้ า
การเผื่อตะเข็บสาหรับเย็บ
การเผื่อตะเข็บ คือแนวเย็บที่ยดึ ผ้ า 2 ชิ ้นหรื อมากกว่าเข้ าด้ วยกัน มี 2 ประเภท
1. การเผื่อตะเข็บสาหรับการตัดเสื ้อเฉพาะบุคคล
2. การเผื่อตะเข็บสาหรับการตัดเสื ้อสาเร็จรูป
การเผื่อตะเข็บสาหรับการตัดเสื ้อเฉพาะบุคคล การเผื่อตะเข็บประเภทนี ้ขึ ้นอยู่กบั ความสะดวก
ในการสวมใส่มากกว่าความสะดวกในการเย็บจะเผื่อตะเข็บผ้ าไว้ มาก เมื่อเสือ้ คับไปก็ขยายได้ หรื อ
หลวม เย็บเข้ าได้ ง่ายและจักรที่ใช้ ก็เป็ นจักรธรรมดา มีวิธีเผื่อดังนี ้
ตะเข็บคอเสื ้อ
1.5 ซม.
ตะเข็บไหล่
2
ซม.
ปกเสื ้อ
1.5 ซม.
ตะเข็บวงแขน
1
ซม.
ตะเข็บต่อภายในตัวเสื ้อ
1.5 – 2 ซม.
ตะเข็บหัวแขน
1.5 ซม.
ตะเข็บใต้ แขน
2
ซม.
ปลายแขน
4
ซม.
ชายเสื ้อ
3.5 ซม.
ชายกระโปรง
5 - 7 ซม.
ตะเข็บที่ก๊ นุ ไม่ต้องเผื่อ
ขัน้ ตอนการเย็บ
1. เย็บกันยืด
2. เย็บกันลุย่
3. เย็บเกล็ด
4. เย็บไหล่
5. รี ด

-

กันยืดผ้ าห่างแนวเส้ นกลิ ้งประมาณ .2 ซม. ที่บริเวณส่วนโค้ งคอ
กันลุ่ยตะเข็บข้ างทังหมด
้
ไหล่
เย็บเกล็ดทังในตั
้ วเสื ้อ
เย็บไหล่หน้ า – หลังติดกัน
รี ดแบะตะเข็บไหล่ทงั ้ 2 ข้ าง
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6. สาบคอ
7. เย็บซิป
8. เย็บข้ าง
9. เย็บวงแขนเสื ้อ
10. เย็บวงแขนเสื ้อ
11. กันลุย่
12. ติดขอเกี่ยวเล็ก
13. รี ด

- เย็บสาบคอติดตัวเสื ้อ ขลิบเป็ นระยะ เดินจักรกันเหลื่อมเนาแล้ ว
สอยให้ เรี ยบร้ อย
- เย็บจากชายกระโปรงถึงระยะซิป เนาซิป เย็บซิปให้ เรี ยบร้ อย
- เย็บแผ่นข้ างหลัง – หน้ าติดกัน รี ดแบะตะเข็บ
- เดินจักรห่างๆ หัวแขนเย็บใต้ ท้องแขน ปลายแขน พับรี ด เนา สอย
- นาแขนเสื ้อมาเย็บติดกับตัวเสื ้อ ให้ กลางแขนแขนเสื ้อตรงกัน กับ
ตะเข็บไหล่ และตะเข็บใต้ ท้องแขนตรงกับตะเข็บข้ างชุด
- เย็บกันลุย่ รอบวงแขน
- เย็บขอเกี่ยวเล็กที่เหนือซิป คอหลัง ทาตัวหนอนเล็กๆ ไว้ เกี่ยว
- รี ดให้ เรี ยบทุกตะเข็บหน้ า - หลัง ตลอดทังตั
้ ว

สรุ ป
การสร้ างแบบตัด (Pattern Making) การขีดเส้ นบนกระดาษซึ่งเป็ นการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ออกแบบทาให้ รูปแบบความคิดที่ขีดเส้ นบนแผ่นกระดาษนันออกมาเป็
้
นชิ ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเมื่อนาเอา
ส่วนต่างๆ เหล่านี ้มาประกอบรวมกันเป็ นรู ปร่ างของเสื ้อผ้ าที่สวยงามตามแบบตัดซึ่งได้ ขีดเส้ นไว้ และ
นามาสวมใส่ได้ พอดีกบั รูปร่างของผู้สวมใส่นนๆ
ั้
การสร้ างแบบตัดนับได้ วา่ เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่สาคัญของการเรี ยนตัดเย็บเสื ้อสตรี วิธีการสร้ าง
แบบตัดนันมี
้ มากมายหลายวิธีตา่ งๆ กันไป แต่ก็มีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือจะต้ องทาให้ ผ้าผืนเรี ยบนันๆ
้
สวมใส่พอดีกบั รูปร่างที่มีความโค้ งมนให้ แนบเนียนและพอดีกบั รูปร่างของสตรี แต่ละบุคคลให้ มากที่สดุ
การสร้ างแบบตัด แบบตัดเบื ้องต้ น คือ เสื ้อพอดีกบั รูปร่าง คอกลม แขนยาว กระโปรงสองชิ ้นตรงๆ และ
กางเกงแบบเรี ยบๆ เรี ยกว่า แบบตัดเสือ้ ,กระโปรงและกางเกงเบื ้องต้ น เพราะว่าแบบตัดที่ใช้ ตดั เสือ้
แขนเสื ้อ กระโปรงและกางเกงเบื ้องต้ นนัน้ นามาใช้ เป็ นแม่แบบสาหรับตัดเสื ้อผ้ าได้ ทกุ แบบทุกชนิดโดย
ไม่ต้องมีการสร้ างแบบทุกๆ ครัง้ ที่มีการตัดเย็บ แบบตัดเบื ้องต้ นจะใช้ ขนาดตัวของเจ้ าของเสื ้อนามา
สร้ างแบบเพียงครัง้ เดียวและเก็บไว้ ใช้ ได้ ถาวร ถ้ ารู ปร่างนันๆ
้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจะตัดเสื ้อผ้ า
ครัง้ ใดเพียงนาแบบตัดเบื ้องต้ นนันมาลอกและปรั
้
บแบบตัดให้ เหมาะกับลักษณะรูปร่างของแต่ละบุคคล
ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะว่าไม่มี การสร้ างแบบวิธีใดที่เหมาะกับรูปร่ างของคนทุก
คน ผู้ตดั เย็บเสื ้อผ้ านันๆ
้ จะต้ องมีไหวพริบ ในการพิจารณาวิเคราะห์รูปร่างของแต่ละบุคคลให้ ใกล้ เคียง
กับรู ปร่ างจริ งๆให้ มากที่สุด เมื่อปรับแบบตัดได้ เหมาะสมกับลักษณะของรู ปร่ างแล้ วจึ งนาแบบตัดไป
ออกแบบแบบตัดเสื ้อ,แขนเสื ้อ,คอเสื ้อหรื อปกเสื ้อ กระโปรงหรื อกางเกงที่ได้ ออกแบบไว้ ตามต้ องการ
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หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 3
กระบวนการการประกอบอาชีพอิสระ

(จานวน 1 ชม. 45 นาที)
คาอธิบายเนือ้
ศึกษาแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระ องค์ประกอบการแระกอบอาชีพอิสระ เข้ าใจการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ แนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปของไทย
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระได้
2. อธิบายองค์ประกอบการประกอบอาชีพอิสระได้
3. สามารถนาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ ได้
4. อธิบายแนวโน้ มของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปของไทยได้

เนือ้ หา
อาชีพอิสระ เป็ นทางเลือกหนึ่งที่สาคัญ ซึ่งทาให้ ประชาชนมีงานทา มีรายได้ และบรรเทาปั ญหา
การว่างงาน การประกอบอาชีพอิสระเป็ น การประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ในการผลิตสินค้ า หรื อ
บริการที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย เป็ นธุรกิจที่มีอิสระในการกาหนดรูปแบบและวิธีดาเนินงานของตนเอง
ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเลือกอาชีพที่ชอบ
หรื อ คิดว่าตัวเองถนัด ต้ องพัฒนาความสามารถของตัวเองศึกษารายละเอียดของอาชีพ และทาการ
ฝึ กอบรม ฝึ กปฏิบตั ิ ให้ มีพื ้นฐานความรู้ ความเข้ าใจในการเริ่ มประกอบอาชีพที่ถูกต้ อง รวมทังต้
้ อง
พิจารณา องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ทาเลที่ตงของอาชี
ั้
พ สภาพแวดล้ อม ผู้ร่วมงาน และเงินทุน
นอกจากนัน้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้ องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการด้ านเทคนิคและวิธีการ
การวางแผน การตลาด ซึ่งต้ องมีการเตรี ยมการอย่างละเอียด การประกอบอาชีพอิสระเป็ นงานท้ าทาย
แต่สามารถ สร้ างรายได้ ให้ ผ้ ูประกอบการและครอบครัวได้ ไ ม่ด้อยกว่าอาชี พ อื่น โดยผู้ประสบ
ความสาเร็ จใน การประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ที่มีความอดทนสูง มีความมุ่งมัน่ ตังใจ
้
กระตือรื อร้ น กล้ าตัดสินใจ กล้ าเสี่ยง และพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา
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แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ ในการผลิตสินค้ า หรื อบริ การที่
ถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ นธุรกิจของตนเองไม่ว่าธุรกิจนันจะเล็
้
กหรื อใหญ่ก็ตาม มีอิ สระในการกาหนด
รู ปแบบ และวิธี ดาเนินงานของตัวเองได้ ตามความเหมาะสม ไม่มีเงิ นเดือนหรื อรายได้ ที่แน่นอน
ผลตอบแทนที่ได้ รับคือเงินกาไรจากการลงทุน

เป้าหมายของธุรกิจ (Business Goal)
บรรดาผู้ประกอบการของธุรกิจมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญพอสรุ ปได้ คือ
1. เพื่อมุ่งหวังผลกาไร กาไรจะเป็ นผลตอบแทนกลับคืนให้ กับเจ้ าของกิจการที่ได้ ลงทุนในการ
ดาเนินธุรกิจ ในการผลิตสินค้ าและบริการต่าง ๆ สนองความต้ องการของผู้บริโภค
2.เพื่อมุ่งหวังที่จะทาให้ กิจการอยู่รอด เจ้ าของกิจการเมื่อได้ ลงทุนดาเนินกิจการต่างมุ่งหวังให้
กิจการดาเนินงานต่อเนื่องไม่หยุดงักหรื อปิ ดกิจการสามารถผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆให้ กบั ผู้บริ โภค
ได้ อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อมุ่งหวังความเจริ ญเติบโต กิจการนอกเหนือจากการบริ หารงานให้ กิจการอยู่รอดแล้ ว
กิจการยังต้ องการความเจริ ญก้ าวหน้ า มีการเพิ่มขยายขอบเขตการทางาน มีการผลิตสินค้ าใหม่ๆ ออก
สู่ตลาด ขยายสาขาเพิ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ทาให้ กิจการมีฐานะและสินทรัพย์ของกิจการมีจานวนเพิ่ม
มากขึ ้น
4. เพื่อมุ่งหวังสนองความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบธุรกิจผู้ประกอบการจะต้ องมีความ
รับผิ ดชอบต่อสัง คม ทัง้ สัง คมภายในและสัง คมภายนอกกิ จการ เช่ นมี ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้ า สิ่งแวดล้ อมต่างๆ แหล่งชุมชน ฯลฯ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ หรื อสร้ างปั ญหาให้ กบั สังคม
ดังกล่าว
กล่า วโดยสรุ ป ในการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ ที่ จ ะมุ่ง หวัง ที่ จ ะจ าหน่า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารแก่
ผู้บริ โภค โดยมีผลกาไรอยู่ในระดับที่พอใจและสามารถทาให้ กิจการอยู่รอดและมีความเจริ ญเติบโต
โดยมีการคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเภทธุรกิจ(Types of Business)
ประเภทธุ รกิ จ สามารถแบ่งออกได้ ตามลักษณะของการด าเนิ นงานได้ 3 รู ปแบบใหม่ๆ คื อ
(นงเยาว์ ชัยเสรี . 2511 : 9)
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1.การพาณิชย์ (Commerces) หมายถึง การดาเนินการด้ านการซือ้ ขายแลกเปลี่ยนรวมทัง้
การขายปลี ก (Retail) การขายส่ ง (Wholesale) กิ จ การคลัง สิ น ค้ า (Warehousing) การขนส่ ง
(Transporting) การประกันภัย การธนาคาร (Banking)
2.การอุตสาหกรรม (Induster) หมายถึง การดาเนินการผลิตสินค้ าและบริ การ (Goods and
Services) สินค้ าและบริ การที่ มีการผลิตขึ ้น ได้ แก่ สินค้ าอุปโภคบริ โภค (Consumer’s Goods) คือ
สินค้ าที่ผ้ นู าไปใช้ ในการอุปโภคได้ ทนั ทียงั ไม่ได้ แต่จะต้ องถูกนาไปใช้ ในการผลิตสินค้ าและบริ การชนิด
อื่นต่อไป
การอุตสาหกรรม อาจแบ่งแยกออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ คือ
1. Genetic Indstry หมายถึง ธุรกิจประกอบการเกษตร การเพาะปลูก การเลี ้ยง
2. Extractive Industry หมายถึง ธุรกิจที่นาเอาวัตถุดิบ (Raw Material) ต่างๆ มา
ประกอบกันขึ ้นเป็ นสินค้ าสาเร็จรูป (Finished Goods)
3. Manufacturing Industry หมายถึง ธุรกิจที่นาเอาวัตถุดิบ (Raw Material) ต่างๆ
มาประกอบกันขึ ้นเป็ นสินค้ าสาเร็จรูป (Finished Goods)
4. Construction Industry หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการก่อสร้ างอาคารบ้ านเรื อน
ถนน ฯลฯ
5. Analytical Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่นาเอาวัตถุอย่างเดียวมาให้ เพื่อผลิต
สินค้ า หลายประเภท ตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมกลัน่ น ้ามัน
6. Synthetic Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้ าซึ่งต้ องใช้ วตั ถุดิบและวัตถุ
หลายๆอย่างมาใช่ประกอบกัน เช่น อุตสาหกรรมทอผ้ า
3. การให้ บริการ (Servicer) หมายถึง การดาเนินการด้ านการให้ บริ การแก่ผ้ ซู ื ้อ ได้ แก่ กิจการ
โรงแรม โรงภาพยนตร์ ท่องเที่ยว ฯลฯ

องค์ ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ
การเลือกทาเลที่ตงั ้ โรงงาน
เมื่อเริ่ มกิจการใหม่ ๆ ผู้ผลิตอาจเริ่ มการผลิตสินค้ าจากในห้ องครัว โรงรถแต่เมื่อกิจการเริ่ ม
ขยาย การเลือกสถานที่สาหรับโรงงานควรมีการคิดให้ ดีและรอบคอบก่อนตัดสินใจปั จจัยสาคัญที่ใช้ ใน
การตัดสินใจมี 3 ประการ
1. ความใกล้ ได้ แก่ ลูกค้ า ใกล้ แหล่งวัตถุดบิ ใกล้ แหล่งขนส่ง
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2. ปั จจัยเกี่ยวกับคน ได้ แก่ ค่าจ้ างแรงงาน ทัศนคติของท้ องถิ่น กฎหมายภาษี
ระเบียบต่างๆ และคุณภาพของชีวิตคนในท้ องถิ่นนัน้
3. ปั จจัยทางกายภาพและพลังงาน ได้ แก่ พลังงานที่ใช้ ในท้ องถิ่นนัน้ เช่นไฟฟ้า
น ้าประปา ธรรมชาติของผลผลิต ความสะดวกการทิ ้งและกาจัดขยะและของ
เสียแหล่งน ้า อากาศ และสิ่งแวดล้ อม
การสร้ างอาคารโรงงานต้ องคานึกถึง
1. สถานที่ตงั ้
2. จานวนอาคาร
3. ลักษณะของอาคารที่ เหมาะสมแก่ การผลิต แบบแปลน อาคารไม้ หรื อตึก
จานวนชัน้ การรับน ้าหนัก
การจัดผังภายในโรงงาน ต้ องคานึงถึงความสะดวก คนงานไม่เหนื่อยมากเกินไป ที่ต้องยกแบก
หรื อเดิน อ้ อ มไปมา ดัง นัน้ ส านัก งาน คลัง สิ นค้ าคลัง วัต ถุดิบ โรงเก็ บ สิ่ง ของ โรงอาหาร การติด ตัง้
เครื่ องมือ เครื่ องจักร ต้ องทาในที่ๆเหมาะสม เพื่อให้ การผลิตดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนัน้
ในโรงงานต้ องมีแสงสว่างที่เพียงพอ อุณหภูมิเหมาะสม มีทางระบายอากาศ เสียงไม่ดงั เกินไป มีที่
กาจัดกลิ่น ควัน ฝุ่ นละออง ฯลฯ
ขอบเขตการเงินในองค์การธุรกิจ
ธุรกิจไม่ว่าขนาดใดจะต้ องมีผ้ จู ดั การทางการเงิน เพื่อทาหน้ าที่ ตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของ
ธุรกิ จ ดังนัน้ ผู้จัดการทางการการเงิ นจึงมี ขอบเขตความรั บผิดชอบในการบริ หารของธุ รกิจ มี 3 ข้ อ
ต่อไปนี ้
1.การวางแผนหรื อคาดการณ์ถึงความต้ องการของเงินทุน
2.การจัดหาเงินทุน
3.การจัดสรรเงินทุนไปใช้ ในธุรกิจ
1. การวางแผนหรื อคาดการณ์ ถึงความต้ องการของเงินทุน โดยพิจารณาว่าธุรกิจความ
จาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเท่าใด สาหรับดาเนินธุรกิจในอนาคต
2. การจัดหาเงินทุน เป็ นการบริ หารการเงินที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินที่เหมาะสมมาใช้ ในธุรกิจ
ธุรกิจจาเป็ นต้ องมีหลักฐานแสดงความสามารถในการชาระคืนเงินทุนที่จดั หานันได้
้ แต่ละแหล่งเงินทุนก็
ต้ องการดูหลักฐานแตกต่างกันไป
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ประเภทเงินทุน แบ่งได้ ตามระยะเวลาของการใช้ ทรัพย์สินดังนี ้
1.เงินทุนระยะยาว
2.เงินทุนระยะสัน้
เงินทุนระยะยาว คือ เงินทุนที่มีกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า 5 ปี เป็ นเงินทุนที่นามาใช้ ซือ้ สินทรัพย์
ถาวร เช่น ที่ดนิ อาคาร เครื่ องจักร ฯลฯ เงินทุนระยะยาวสามารถจัดหาได้ จากแหล่งต่อไปนี ้
1. เจ้ าของทุน เช่น ธุรกิจเจ้ าของคนเดียว คือ การเพิ่มทุนของตนเองห้ างหุ้นส่วนก็เรี ยก
ทุนเพิ่มจากหุ้นส่วน
2. การกู้ยืม ได้ จ ากสถาบันการเงิ นต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษัท เงิ นทุนเพื่ อ
อุตสาหกรรม บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์
3. จากกาไรสะสมของกิจการ คือ กาไรสุทธิที่เหลื อจากการจัดสรรให้ ผ้ ู ถือหุ้นและกัน
ไว้ เป็ นทุนสารอง
เงินทุนระยะสัน้ คือ เงินทุนกาหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี จัดหามาเพื่อซื ้อวัตถุดิบ ในการผลิต
หรื อจ่ายค่าแรง
3. การจัดสรรเงินทุนไปใช้ ในธุรกิจ เป็ นบริหารการเงินที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนของธุรกิจ
ไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ เพื่อให้ ธุรกิจมีทงสภาพคล่
ั้
อง ละความสามารถในการทากาไร ธุรกิจ
จะมีสภาพคล่องสูงเมื่อมีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ เร็ว
การคานวณค่ าแรง
ค่าแรง (Labor) คือ จานวนเงินที่กิจการจ่ายเป็ นค่าตอบแทนแรงงานในการผลิตสินค้ าหรื อ
บริ การ การจ่ายค่าแรงอาจจะอยู่ในรูปต่างๆ เช่น ในรูปของเงินเดือน ค่าแรงรายชัว่ โมง ค่าแรงรายชิ ้น
(ตามหน่วยสินค้ าที่ผลิต) หรื อในรูปของผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัสและเงินรางวัลจูงใจ
อื่นๆ โดยปกติจะแยกค่าแรงเป็ น 2 ประเภท คือ
1.ค่ าแรงทางตรง (Direct Labor) คือ ค่าแรงที่ต้องเกิดขึ ้นเพื่อเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ
ให้ เป็ นสินค้ าสาเร็จรูป หรื อเป็ นค่าแรงที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้ านันๆ
้ โดยตรง และสามารคานวณต้ นทุน
ค่าแรงที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าแต่ละหน่วยได้ โดยง่าย ตัวอย่าง เช่น ค่าแรงของพนักงานคุมเครื่ องจักรใน
แผนกประกอบ ค่าแรงของช่างตัดเสื ้อในกิจการผลิตเสื ้อสาเร็จรูป เป็ นต้ น
2.ค่ าแรงท่ าอ้ อม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าแรงที่ไม่ได้ ใช้ หรื อไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับ
การผลิตโดยตรง เช่น ค่าแรงหัวหน้ าผู้ควบคุมงาน เงินเดือนของยาม ภารโรงหรื อดพนักงานทาความ
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สะอาด เงินเดือนของผู้จดั การโรงงาน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เนื่องจากบุคคลเหล่านี ้ไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตสินค้ าโดยตรง
ทัง้ ยังเป็ นการยากที่ จะติดตามรายการดัง กล่าวเข้ าในหน่วยที่ ผลิตทาให้ ไ ม่สามารถคานวณต้ นทุน
ค่าแรงเข้ าในการผลิตสินค้ าได้ นิยมจัดรายการนี ้ไว้ ในค่าใช้ จา่ ยการผลิต
ค่าใช้ จ่ายการผลิต หรื อโสหุ้ยการผลิต หรื อค่าใช้ จ่ายโรงงาน หมายถึง ต้ นทุนทังหมดที
้
่เกิดขึ ้น
ในการผลิตสินค้ าหรื อบริ การ ซึ่งนอกเหนือจากรายการวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรงโดยปกติ
รายการต้ นทุนที่รวบรวมไว้ ในรายการค่าใช้ จ่ายในการผลิตได้ แก่
1. วัตถุดบิ ทางอ้ อม วัสดุโรงงาน น ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
2. ค่าแรงท่าอ้ อม และหรื อเงินเดือนผู้จดั การโรงงาน พนักงานจัดซื ้อ ยามผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
3. ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการใช้ สาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
4. ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการใช้ อาคารสถานที่ เช่น ค่าเช่า ค่าเบี ้ยประกันภัย ภาษีทรัพย์สิน
5. ต้ นทุนค่าเครื่ องมือเครื่ องใช้ เล็กๆ น้ อยๆ ที่ใช้ ในโรงงาน
6. ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ของอาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์ตา่ งๆในโรงงาน
7. ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาสินทรัพย์ในโรงงาน
8. ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ดอื่นๆในโรงงาน
หลักการจัดการร้ านค้ า
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า ร้ านตัดเสื ้อประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีมาแล้ วนัน้ ส่วนใหญ่
ขึน้ อยู่กับ การจัด การร้ านค้ า ซึ่ง มี ร ะบบการบริ ห ารร้ านดี มี ก ารวางแผนงานแต่ล ะแผนกได้ อ ย่า ง
เหมาะสม โดยมอบงานให้ แต่ละคนมีหน้ าที่ปฏิบตั งิ านตามความสามารถ วิธีการแตกต่างกันไป ซึ่งแต่
ละแห่งไม่เหมือนกัน
การจัดระบบงาน
มีร้านตัดเสื ้อจานวนมากที่จดั การร้ านค้ าของตนจนเป็ นที่ยอมรับจากร้ านค้ าอื่นๆ ทัว่ ไป อาศัย
หลักการจัดระบบของงงานการจัดการร้ านค้ า ดังนี ้
1. มีระบบ และระเบียบประจาร้ านในการปฏิบตั งิ านตามความเหมาะสม
2. แบ่งงานตามความถนัดของช่างเสื ้อ ช่างเย็บ ช่างตัด หรื อช่างสอย
3. เจ้ าของร้ านและช่างเสื ้อต่างๆ แต่ละคนรับผิดชอบในงานที่ตนได้ รับมอบหมายหน้ าที่ต่างๆ
ควรได้ รับแบ่งให้ แต่ละคน หรื อแต่ละแผนกให้ เหมาะสมกับที่เขาจะรับผิดชอบ
4. ช่างแต่ละคนหรื อแต่ละแผนกควรมีความชานาญในงานนันๆ
้ ให้ มากที่สดุ
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5. ก่อนทางานใดๆก็ตาม ช่างจะต้ องตัดสินใจและพิจารณาให้ รอบคอบและละเอียดปราณีตใน
งานทุกอย่าง ทุกขันตอน
้
6. ควรจักตังระบบการตรวจสอบที
้
่ดี และควรระบุถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในแต่ละ
แผนกลงไป รวมทังหน้
้ าที่อนั เกี่ยวกับแผนกอื่น ซึง่ ทาให้ ลดภาระในการควบคุมงานลงไปอีก
7. ก่อนผลงานต่างๆ จะออกจากร้ านตัดเสือ้ ควรมี การตรวจเช็คสภาพความเรี ยบร้ อยแต่ละ
แห่งอย่างละเอียดอีกครัง้
ในเรื่ องการจัดระบบงานจึงนับว่าเป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง เพราะจะต้ องให้ งานดาเนินไปตามเป้าหมาย
ควรประชาสัมพันธ์ การติดต่อกับคนงานในร้ าน ลูกค้ าและบุคคลทัว่ ไป ถือว่าลูกค้ าเป็ นเพื่อนและเป็ น
แขกที่ดี ช่างเสื ้อทุกคนในร้ านจะต้ องเป็ นน ้าหนึง่ น ้าใจเดียวกัน ที่จะสร้ างชื่อเสียงให้ แก่ร้าน ประพฤติตน
เป็ นมิตรที่ดีของลูกค้ าโดยเสมอเท่าเทียมกัน
การจัดห้ องปฏิบัตกิ าร
ในการจัดห้ องปฏิบตั กิ ารนัน้ แต่ละร้ านก็มีวิธีการและเทคนิคต่างๆ กัน ขอแนะนาว่าควรจะได้
ไปดูตามร้ านต่างๆ ที่ดีและนามาดัดแปลงประยุกต์ให้ เข้ ากับสภาพของตนเอง โดยถือหลักกว้ างๆ ดังนี ้
1. ดูความสมดุลขนาดต่างๆ ของห้ องและจานวนคน การจัดห้ องจะต้ องทราบความกว้ างยาว
ของห้ อง รู้เนื ้อที่วางจักร เก้ าอี ้ โต๊ ะตัดเย็บ โต๊ ะรี ดผ้ า ตู้ใส่วสั ดุ และมีเ นื ้อที่สาหรับการสัญจรภายในร้ าน
เหมาะกับการเคลื่อนไหว
2. ระดับของจักร เก้ าอี ้ และโต๊ ะทางาน มีความจาเป็ นมากเพราะจะต้ องได้ ระดับต่อการทางาน
ซึ่งไม่ทาให้ เกิดความราคาญและเมื่อยหลัง ทาให้ การทางานได้ ผลดี จัดครุ ภัณฑ์เหล่านีใ้ ห้ ได้ รับแสง
สว่างอย่างเพียงพอ
3. จัดหน่วยงานไว้ สาหรับการตัด การเย็บ การรี ด การสอย ให้ มีความสัมพันธ์ กันเพื่อความ
สะดวกในการทางาน เป็ นการประหยัดเวลาและแรงงาน
4. อุปกรณ์ตา่ งๆ ควรจัดให้ เป็ นระเบียบเหมาะสมแก่หน่วยงานที่จะหยิบใช้ ได้ ทนั ที
5. จัดที่หรื อห้ องไว้ สาหรับลองตัว โดยจัดให้ มีกระจกเงาอย่างน้ อย 3 ด้ าน มีที่สาหรับแขวนเสื ้อ
หรื อพาดเสื อ้ ผ้ าในขณะลองเสือ้ ควรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ อาจติดแอร์ หรื อพัดลม แล้ วแต่สภา
พร้ านและทุนที่จะต้ องลง

197

การจัดห้ องปฏิบัตงิ าน
ที่ ป ฏิ บัติง านนัน้ อาจทาเป็ นมุม ตัดเย็ บหรื อ โต๊ ะ ตัดเย็ บเสื อ้ ก็ ไ ด้ แต่ก็ นับ ว่าเป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ น
สาหรับการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การทางานเป็ นสัดส่วน ประหยัดเวลา ควรจัดเป็ นหน่วยงานผู้ทางานจะ
ได้ ไม่สบั สนในเวลาปฏิบตั งิ าน
สาหรั บผู้ที่ตัดเย็บอยู่ที่บ้าน ควรจัดมุมหนึ่งหรื อส่วนหนึ่งของห้ องเป็ นที่ เพราะ ไม่ปะปนกับ
กิจกรรมอื่น โดยเฉพาะจักรสมัยใหม่ เมื่อปิ ดแล้ วสามารถที่จดั โต๊ ะได้ ถ้ าใช้ จกั รชนิดตังโต๊
้ ะควรเลือกโต๊ ะที่
พับและกางออกให้ กว้ างได้ มีลิน้ ชักเก็บเครื่ องใช้ ที่จาเป็ น หากเป็ นมุมตัดเย็บควรมีที่พอสาหรับเก็ บ
เครื่ องใช้ ในการตัดเย็บ ที่รีดที่สอย และอยูใ่ กล้ ที่ลองตัวซึง่ เป็ นงานที่ต้องปฏิบตั ใิ นระหว่างการตัดเย็บ
การจัดที่ส าหรับปฏิบัติงานนัน้ ควรพิจารณาเขีย นแผนผังการปฏิบตั ิงานตามหน่วยงานตาม
หน่วยสาหรับห้ องรับแขกนันมี
้ บริ การทางด้ านรับแขก อาจจัดสถานที่ลบั เฉพาะสาหรับวัดตัวก็ได้ และถ้ า
เป็ นไปได้ ควรจัดห้ องลองตัวไว้ ด้วย ภายในห้ องรั บแขกนี ค้ วรมี แบบเสื อ้ ต่างๆ ไว้ ให้ เลื อกตามความ
ต้ องการ และเป็ นสถานที่สาหรับคิดราคาอีกด้ วย การปฏิบตั งิ านควรจัดเป็ นหน่วยใหญ่ๆ 3 หน่วยดังนี ้
คุณสมบัตขิ องช่ างเสือ้
งานช่างตัดเย็บเสือ้ ผ้ านันก็
้ เช่นเดียวกับงานแขนงอื่นๆ ที่ต้องการคุณสมบัติประจาตัวเพื่อให้
งานอาชีพของตนประสบความสาเร็ จ ลักษณะที่ดีของช่างเสื ้อนัน้ ควรประกอบด้ วยบุคลิกภาพและ
คุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลหลายประการ เช่น การแต่งกายเรี ยบร้ อย พูดจาสุภาพอ่อนหวาน มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี สุขภาพที่ดี มีนิสยั ดี มีความซื่อสัตย์อดทน สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนันเมื
้ ่อประมวลเข้ าด้ วยกันและจะเป็ น
คุณสมบัตขิ องช่างเสื ้อ
คุณสมบัตทิ ี่ดีเป็ นสิ่งจาเป็ นจะต้ องปลูกฝั งให้ มีขึ ้น เพราะมีส่วนช่วยให้ งานประสบความสาเร็ จ
ช่างที่ดีนนมิ
ั ้ ใช่เพียงแต่ฝีมืออย่างเดียว แต่จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติประจาตัวอื่นๆ อีกด้ วยซึ่งจะเป็ นสิ่งที่ช่วย
ให้ งานอาชีพของตนก้ าวหน้ าและประสบความสาเร็จ ทังนี
้ ้ก็เนื่องจากช่างจะต้ องติดต่อใกล้ ชิดกับบุคคล
ที่เป็ นลูกค้ าอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉพาะแต่ลูกค้ าเท่านัน้ ยังมีบุคคลผู้ร่วมงานด้ วย ดังนัน้ คุณสมบัติที่ดี
ย่อมมีความสาคัญมาก
คุณสมบัตขิ องช่ างเสือ้ ที่ดี
1.รักอาชีพประเภทนันๆ
้
2.ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้ า
3.ยินดีรับการติชม
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4.กิริยามารยาทเรี ยบร้ อย พูดจาอ่อนหวาน
5.ใจคอเยือกเย็น สุขมุ อดทน
6.มีความประณีตเป็ นสินยั
7.รู้จกั ประหยัดเวลา แรงงานและวัสดุ
8.มีความขยันขันแข็งและพากเพียรต่องาน
9.แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
10.รู้จกั เอาใจลูกค้ า
11.ยินดีต้อนรับลูกค้ าเหมือนกันทุกชัน้ เป็ นกันเองกับลูกค้ า
12.รอบรู้ทนั เหตุการณ์ของโลกในด้ านแฟชัน่ และทุกๆด้ านในงานอาชีพ
13.มองเห็นการณ์ไกล พยายามคาดการณ์ลว่ งหน้ าในด้ านงานของตน
14.ศึกษาค้ นคว้ าวิธีการใหม่ๆ ในอาชีพ เพื่อให้ งานก้ าวหน้ าและทันสมัยอยูเ่ สมอ
15.มีเหตุผลและรู้จกั รับผิดชอบในงานของตน
สิ่งที่กล่าวนี ้เป็ นคุณสมบัตทิ ี่ดีของช่างเสื ้อ ควรจะปลูกฝั งให้ มีขึ ้นในอาชีพช่างตัดเย็บเสื ้อ ผู้เป็ น
ช่างควรนึกภาพพจน์ เสือ้ ผ้ าเครื่ องแต่ง กายของผู้สวม ในการออกแบบที่ตดั เย็บอย่างถูกส่วน และ
ประณีตเรี ยบร้ อย สิ่งเหล่านี ้เป็ นพื ้นฐานง่ายๆ ซึ่งทุกคนควรจะรู้ว่าทางานใดก่อนหลัง และงานชิ ้นที่ลง
มือทานันย่
้ อมหวังจะให้ งานชิน้ นันส
้ าเร็ จออกมาได้ ผลดีที่สดุ ก่อนนาสู่ลกู ค้ าควรเช็คอย่างละเอียดก่อน
ซึง่ จะนาความพอใจมาสูต่ นเองและลูกค้ าอย่างยิ่ง
การต้ อนรั บลูกค้ า
สถานที่รับแขกเป็ นสถานที่สาคัญของร้ านเสื ้อ เพราะต้ องพูดจาหารื อกันนานพอสมควรจึงควร
จัดให้ เหมาะสมกับการรับรองลูกค้ า ตกแต่งให้ ดเู รี ยบร้ อยและสะอาดตา มีแสงสว่างเพียงพอทางระบาย
อากาศที่จะช่วยทาให้ มีความสุข ความสบาย เมื่อใช้ สถานที่นนๆ
ั ้ ไม่จาเป็ นต้ องหรู หรามากนัก เพราะ
ลูกค้ าอาจเกรงว่าราคาจะแพงตามสถานที่นนๆ
ั ้ ก็ได้
การต้ อนรับลูกค้ าของงานช่างเสื ้อผ้ านัน้ นับว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่ ง ถ้ าเป็ นลูกค้ าราย
ใหม่ ยังไม่ร้ ูจกั นิสยั ใจคอ ควรให้ เขามีโอกาสได้ พิจารณาผลงานหรื อฝี มือของเสื ้อที่ตดั เย็บเสร็ จแล้ วในร้ าน
ให้ เวลาเขาพูด แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าลูกค้ าไม่ชอบพูดก็อาจเปิ ดโอกาสให้ เลือกแบบเสื ้อไปพลางก่อน แล้ ว
ค่อยเสนอแนะ โดยการออกแบบเพิ่มเติมเสริ มแต่งให้ เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่
เหมือนกัน
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ลูกค้ าที่เข้ ามาในร้ านตัดเสื ้อผ้ ามีหลายประเภท บางคนมีลกั ษณะใจร้ อน ใจเย็น ละเอียดบาง
คนก็แบบง่ายๆ อะไรก็ได้ ลักษณะเหล่านี ต้ ้ องค้ นจากตัวลูกค้ าให้ โดยเร็ ว และปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกัน
พอสมควร โดยปกติแล้ วผู้ที่ มาร้ านตัดเย็บเสือ้ จะมุ่งมาตัดเสือ้ โดยตรง ควรปฏิบตั ิตามหลักของการ
ต้ อนรับลูกค้ า ถือเป็ นการบริการพิเศษของร้ านตัดเย็บเสื ้อผ้ า
การต้ อนรับลูกค้ าของงานช่างเสื ้อผ้ านันเป็
้ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ง ถ้ าเป็ นลูกค้ ารายใหม่ยงั ไม่
รู้นิสยั ใจคอ ควรให้ เขามีโอกาสสังเกตพิจารณาผลงาน หรื อฝี มือของเสื ้อที่ตดั เย็บแล้ วในร้ านให้ เวลาเขา
พูด แต่ถ้าลูกค้ าไม่ชอบพูดก็ เปิ ดโอกาสให้ เลือกแบบเสื อ้ ไปพลางก่อน แล้ วค่อยเสนอแนะ โดยการ
ออกแบบเพิ่มเติมให้ เหมาะสมกับบุคคลซึง่ ไม่เหมือนกันทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพอใจ และประทับใจ ร้ าน
ตัดเสื ้อใดที่มีการต้ อนรับดี มีฝีมือการตัดเย็บ และการตรงต่อเวลาดีจะมีลกู ค้ าเพิ่มขึ ้น
การตอนรับปฏิบัตดิ ังนี ้
1.ให้ ค วามสนใจเมื่ อลูกค้ าพูด หรื อออกความเห็ นในเรื่ องแบบเสื อ้ เราควรเสนอแนะในสิ่ ง ที่
เหมาะสมที่ควร
2.พยามยามเรี ยนรู้ความต้ องการและรสนิยมของลูกค้ า ให้ ความเป็ นกันเอง ลูกค้ าจะได้ สบายใจ
3.หลี กเลี่ ยงการขัดแย้ ง ควรให้ เหตุผลของการออกแบบเสื อ้ หรื อการตัดเย็บการดัดแปลงหรื อ
ตกแต่งแก้ ไขให้ เสนอแนะในเรื่ องที่ลกู ค้ าขอคาปรึกษา ด้ วยความเต็มใจ และยิ ้มแย้ มแจ่มใส ยินดีรับคาติชม
4.มีความรู้สกึ ว่า ลูกค้ าทุกคนเป็ นผู้มาใช้ บริการของเรา และมีความสาคัญเท่าๆกัน
คุณสมบัตทิ ่ ดี ีของผู้ทาหน้ าที่แผนกต้ อนรับ
ผู้ทาหน้ าที่ แผนกต้ อนรั บของร้ านตัดเย็บเสือ้ ผ้ านัน้ อาจเป็ นช่างเสือ้ เป็ นผู้ให้ บริ การในการ
ต้ อนรับทางด้ านการตัดเย็บเสื ้อผ้ าให้ แก่ลกู ค้ าอย่างดีที่สดุ ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพอใจ เพราะผู้ต้อนรับ
ทางด้ านนี ้ถือว่าทุกคนที่ มาเป็ นลูกค้ า ย่อมให้ ความสาคัญเท่าเทียมกัน และเป็ นบุคคลแรกที่ลูกค้ าพบ
เห็น อาจจะเกิดความประทับใจทังในด้
้ านดีหรื อไม่ดีขึ ้นอยู่กบั การตอนรับผู้ตอนรับไม่จาเป็ นจะต้ องสวย
เสมอไป แต่ให้ เป็ นผู้มีมารยาทอันดีงาม อดทน และรักการทางานทางด้ านนี ้จริงๆ
การนัดลูกค้ าให้ ลูกค้ า
การนัดเวลากับลูกค้ า มีความสาคัญยิ่งจะต้ องตรงเวลานัดเสมอ โดยคานึกถึงความพร้ อมและ
กาลังแรงที่มีอยู่ ควรจัดตารางนัดให้ เป็ นระเบียบไว้ เช่น 7 วัน หรื อ 10 วัน ลูกค้ ารายื่นก็ตอ่ เนื่องกันไป
เพราะการนัดเวลาต้ องถือเป็ นเรื่ องสาคัญ ต้ องตรงต่อเวลานัดหมายเป็ นการผู กใจลูกค้ าไม่ให้ ผิดหวัง
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ร้ านตัดเสื ้อโดยทัว่ ๆ ไป มักจะขาดลูกค้ าหรื อขาดความนิยมก็เพราะเรื่ องผิดนัดอยู่เสมอ ทังนี
้ ้ร้ านตัดเย็บ
ผ้ าส่วนใหญ่มีงานล้ นมือ เพราะงานเสื ้อเป็ นงานละเอียด ประณีต การปฏิบตั ิงานมีหลายขันตอน
้
ช่าง
เสื ้อจึงควรกาหนดเวลาให้ แน่นอน แต่ไม่ควรให้ นานเกินถ้ าเกิดการผิดพลาดมีปัญหาขึ ้น จะต้ องขอโทษ
ลูกค้ าและให้ เหตุผลต่อลูกค้ าเป็ นการสร้ างความรู้ สึกที่ดีแก้ ลูกค้ า ถ้ าเป็ นไปได้ ควรจะโทรสศั พท์ ขอ
เลื่อนเวลานัดออกไปเพื่อลูกค้ าจะไม่เสียเวลาในการเดินทางมารับเสื ้อ สิ่งเหล่านี ้มีความสาคัญยิ่งการ
ขยายกิจการร้ านตัดเสื ้อ
ผู้ดาเนิน งานร้ านตัด เสื อ้ เมื่ อกิ จ การด าเนิ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยเจริ ญขึน้ เป็ นล าดับ เมื่ อ
ต้ องการจะขยายกิจการต่อไปอีก ควรดูตวั อย่างจากสถานประกอบการอาชีพเดียวกันที่เขาดาเนินไป
แล้ วประสบความสาเร็ จ นามาดัดแปลงได้ เหมาะสมกับสภาพของบ้ านเรา โดยอาจปรึกษาหารื อจากผู้
ประสบการณ์ในด้ านนี ้ หรื อจ้ างผู้ชานาญให้ จดั ทาตามกาลังเงินและพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ที่มีอยู่บ้าง โดยเพิ่ม
ขยายสถานที่ ตู้โชว์ ตู้สาหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ ตู้เก็บเสือ้ ผ้ าที่ทาสาเร็ จแล้ ว โต๊ ะตัดผ้ ามาตรฐาน โต๊ ะ
ทางาน พัดลม แสงสว่าง ชุดรับแขก กระจกเงาสาหรับห้ องลองตัวเป็ นต้ น
เงิ นทุนหมุนเวียนในมือนัน้ มีความจาเป็ นมากเพราะต้ องใช้ จ่ายเป็ นค่าเงินเดือน ค่าแรงงาน
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ผู้ดาเนินการจะต้ องวางแผนในการใช้ เงินของแต่ละสถานประกอบการให้ ล่ว งหน้ าอย่าง
รัดกุม
สถานประกอบการอาชีพตัดเสื ้อผ้ าจะได้ รับความสาเร็จ ขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบดังนี ้
1. มีความรู้ และทักษะในอาชีพนันอย่
้ างดี
2. มีประสบการณ์มาก สามารถแก้ ปัญหาได้
3. มีทนุ เพียงพอ
4. มีแรงงาน ช่างฝี มือ และบริการดี
5. มีการจัดการร้ านค้ าที่ดี
6. ทาเลร้ านค้ า และความเหมาะสมของสถานที่ดี
7. ความสะดวกในการคมนาคม

การวิเคราะห์ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ผลตอบแทนคือสิ่งที่ได้ รับคืนมาจากการลงทุน ROI จึงเป็ นทฤษฏี ที่ช่วยให้ ผ้ ูประกอบการ
สามารถพิสจู น์ได้ วา่ การลงทุนในครัง้ นันมี
้ ความคุ้มค่ามากขนาดไหน
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ปั จจุบนั นักเศรษฐศาสตร์ ได้ คิดค้ นวิธีการคานวณหาค่าการตอบแทนจากการลงทุนหรื อที่เรี ยก
กันว่า ROI (Return on Investment) ซึ่งให้ ค่าการประเมินตรวจสอบที่มีความเที่ยงตรงและทรง
ประสิทธิภาพมาก โดยมีวิธีการดังต่อไปนี ้
คานวณหาต้ นทุนที่แท้ จริงของธุรกิจ
สิ่งแรกที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องทาก็คือจะต้ องหาต้ นทุนทังหมดของโครงการทางธุ
้
รกิจที่คณ
ุ มีแผน
จะดาเนินงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น
ผู้ประกอบการมีแผนจะดาเนินการผลิตเสื ้อขายจานวน 100 ตัว ผู้ประกอบการจะต้ องรวบรวมต้ นทุน
ทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นค่าผ้ า ค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน สมมติว่าค่าต้ นทุนตกอยู่ที่ประมาณตัวละ 120 บาท
ต้ นทุนสุทธิในการทาธุรกิจจะเกิดขึ ้นโดยทันทีและจะมีสนนราคาอยูท่ ี่ 12,000 บาท (100 x 120)
ประเมินรายรับและผลกาไร
หลังจากได้ ต้นทุนทางธุรกิจมาแล้ วสิ่งสาคัญลาดับต่อมาที่ผ้ ปู ระกอบการจะต้ องทาก็คือ การ
ประเมินและคานวณหารายรับรวมถึงผลกาไรจากการทาธุรกิจที่คณ
ุ คาดหวังจะได้ รับ ในที่นี ้คุณจะต้ อง
กาหนดราคาและปริ มาณยอดจาหน่ายเป้าหมายที่ต้องการเอาไว้ ล่วงหน้ าด้ วย โดยใช้ การคานวณจาก
ปั จจัยพื ้นฐานในเรื่ องต่างๆทางธุรกิจเพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สดุ เช่น คุณกาหนดราคา
ขายเสื ้อไว้ ที่ตวั ละ 500 บาท และวางเป้าการจาหน่ายให้ ได้ ครบทัง้ 100 ตัว เท่ากับว่าคุณจะมีรายรับ
ทังสิ
้ ้น 50,000 บาท โดยหลังหักค่าใช้ จ่ายจะมีกาไรสุทธิอยู่ที่ 38,000 บาท ต่อการลงทุนในครัง้ นี ้ อนึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถตังราคาและก
้
าหนดยอดจาหน่ายให้ น้อยลงกว่านีก้ ็ได้ แต่นั่นจะไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์หลักในการทาธุรกิจที่วางเป้าจาหน่ายไว้ น้อยกว่าเป้าการผลิต ที่ควรจะเป็ นนัน่ เอง
แทนค่าสมการ ROI เพื่อหาค่าตอบแทนการลงทุน
ROI = (รายรับ-ต้ นทุน)
ต้ นทุน

X 100

เมื่อได้ ปัจจัยทังในส่
้ วนของต้ นทุนและรายรับมาแล้ วก็มาถึงวิธีการคานวณเพื่อหาค่าตอบแทน
จากการลงทุน โดยให้ ผ้ ปู ระกอบการนาปั จจัยทัง้ 2 ส่วนที่ได้ มาแทนค่าด้ วยหลักสมการด้ านบน คือ ให้
นารายรับมาลบด้ วยต้ นทุนได้ ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้ นามาหารด้ วยต้ นทุนอีกหนึ่งครัง้ แล้ วนาไปคูณด้ วย 100
อาทิ จากตัวอย่างธุรกิจผลิตเสื ้อที่หากจาหน่ายได้ ยอดครบทัง้ 100 ตัว จะมีรายรับอยู่ที่ 50,000 บาท
และมีต้นทุนสินค้ าอยูท่ ี่ 12000 บาท (ต้ นทุนตัวละ 120 บาท) เมื่อนามาแทนค่าตามสมการจะได้
50,000 – 12,000 = 38,000 บาท
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แล้ วนาผลลัพธ์ที่ได้ ไปหารด้ วยต้ นทุนอีกหนึง่ ครัง้
38,000 / 12,000 = 3.16
จากนันน
้ าผลลัพธ์ในขันตอนนี
้
้ไปคูณด้ วย 100 อีกหนึ่งครัง้ ผลลัพธ์ที่ได้ ในขันตอนสุ
้
ดท้ ายก็คือ
เปอร์ เซ็นต์เฉลี่ยค่าตอบแทนจากการลงทุนหรื อที่เรี ยกว่า ROI นัน่ เอง
3.16 x100 = 316 %
จะเห็นได้ ว่าเปอร์ เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยจากการคานวณค่าการตอบแทนจากการลงทุนทาธุรกิจเสือ้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 316% เท่านัน้ ซึ่งถึงแม้ ตวั เลขที่ได้ จะมีค่าที่สงู กว่า100% ค่า ROI ควรจะต้ องมีค่าสูง
นับตังแต่
้ 100% ขึ ้นไปถึงจะถือว่ามีความคุ้มค่าต่อการน่าลงทุน โดยทางแก้ มีอยู่ 2 วิธีเท่านัน้ คือ ต้ องลด
ค่าต้ นทุนการผลิตให้ ต่าลงอีก หรื อ ไม่ก็เพิ่มรายรับให้ เพิ่มสูงขึ ้นด้ วยวิธีการเพิ่มราคาจาหน่ายให้ สงู ขึ ้น จึง
จะเป็ นวิธีการแก้ ปัญหาที่ถกู จุดและสามารถเพิ่มค่า ROI ให้ เพิ่มสูงขึ ้นได้
ทุก ๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ว่านี ้ก็ถือเป็ นของแสลงทางธุรกิจที่ผ้ ปู ระกอบการ
ควรจะต้ องหลีกหนีให้ ไกลที่สดุ เพราะความเสี่ยงเป็ นอะไรที่ไม่มีความแน่นอนและอาจสร้ างความช ้าใจ
ให้ กบั ผู้ประกอบการในภายหลังได้ ดังนันก่
้ อนที่คณ
ุ จะนาไอเดียอันบรรเจิดมาดัดแปลงเป็ นธุรกิจบน
โลกของความเป็ นจริ ง ขอให้ นาการคานวณ ROI มาเป็ นปั จจัยหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจด้ วย
เพื่อลดความเสี่ยงของกิจการ

แนวโน้ มแฟชั่นของไทย
สีที่อยู่รอบตัว รวมถึงสีที่ตกกระทบ โดยนาเสนอสีด้วยวัสดุจริ งๆ เทรนด์สีนนทุ
ั ้ กวงการได้ นาใช้
ข้ อ มูล สี เช่ น เสื อ้ ผ้ า ของช าร่ ว ย ของแต่ง บ้ า น สี ท าบ้ า น อุต สาหกรรมกระเบื อ้ ง เฟอร์ นิ เ จอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ทุกวงการใช้ ข้อมูลสี ซึ่งจะมีการออกค่ากลางของสีนนๆ
ั ้ ออกมา และเป็ นหน้ าที่ของแต่ละ
ประเทศนาไปตีความต่อไป เพื่อนาไปใช้ ให้ สอดคล้ อง แยกย่อยลงไปในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
ในแต่ละประเทศ รวมถึงสอดรับกับแบรนด์นนๆ
ั ้ ด้ วย
“The Gold Economy” เทรนด์สีทองหวิบหวับรับปี 2011 ประเทศไทยกาลังก้ าวสู่อีกระดับหนึ่ง
จากเดิมเป็ นผู้ใช้ เทรนด์สี แต่ปัจจุบนั ได้ พฒ
ั นาวิจยั เทรนด์สี สาหรับโทนสีที่นาเสนอนัน้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
ทัง้ 2 โทนนันสื
้ ่อการมองโลกในแง่ดี เริ่มจาก
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1. โทนสีที่พยายามอนุรักษ์ เพื่อให้ ทกุ อย่างเป็ นไปตามธรรมชาติ และใช้ สิ่งของทุกอย่างที่เป็ น
ธรรมชาติ โทนสีที่อนุรักษ์ ธรรมชาตินี ้ เช่น โทนสีเทา น ้าตาล สีเบจ ที่เป็ นสีค่อนข้ างเข้ ม และมีวสั ดุที่
กลมกล่อมนัน่ คือโทนอนุรักษ์
2. การไล่ลา่ ความฝั นและมองหาสิ่งใหม่ๆ มองโลกในแง่ยงั คือ สีมลั ติคลั เลอร์ เป็ นสีสนั ที่สดใส
พาสเทลคัลเลอร์ หรื อสีที่มองแล้ วสบาย นอกจากนี ้สีที่มีอิทธิพลกับคนไทยมี 3 สี ได้ แก่ สีแดง สื่อถึง
ความมัง่ คัง่ สีเหลืองสื่อถึงราชวงศ์ และเขียวสื่อถึงชีวิตปกติสขุ ของบ้ านเรา
ด้ าน Home Textile Product Designer กล่าวถึงทรนด์ปลายปี 2010 ถึงต้ นปี 2011 ว่า
แบ่งกลุ่มสีที่นามาทาเทรนด์ตามสภาพการใช้ ชีวิต ของคนในอีก 18 เดือนข้ างหน้ า ออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก
เริ่ มจาก 1.Urban หรื อ คนโสด คนเมือง ที่อาศัยอยู่ในคอนโดฯ วัยที่เริ่ มทางาน เริ่ มออกมาใช้ ชีวิตคน
เดียว การตกแต่งบ้ านจะเป็ นอะไรที่เรี ยบง่าย ใช้ ความเป็ นวัสดุที่แท้ จริ ง ไม่แต่งเติม ไม่เคลือบสี ไม่ทา
อะไรให้ ผิดแปลกจากรูปแบบเดิม แต่งบ้ านเป็ นที่หลบจากความวุ่นวายในเมืองมาอยู่ในโลกส่วนตัว โทน
สะอาดสะอ้ าน สบายตา อย่างโทนสีเทา สีปนู เปลือย สีไม้ ดิบที่ไม่ขดั มัน เป็ นเนื ้อไม้ จริ งๆ ส่วนพวกแอค
เซสซารี่ เช่น ปลอกหมอน พรม เป็ นโทนสีสมั ผัสนุม่ สบายและอบอุน่ ของแสงอาทิตย์
Suburban การใช้ ชีวิตของครอบครัวเดี่ยว หรื อครอบครัวที่เพิ่งเกิดใหม่ เป็ นกลุ่มที่อยู่ชานเมือง
ที่ต้องการให้ พื ้นมีสวนหย่อมเล็กๆ มีเด็กเล็กๆ ที่ต้องการเรี ยนรู้ คนในบ้ านมักมีกิจกรรมร่ วมกันบ่อย
โทนสีสดใสมาเป็ นส่วนประกอบของบ้ านเพิ่มความมีชีวิตชีวา โดยเป็ นโทนไม้ สีอ่อน ของตกแต่งสดใส
ไม่วา่ จะเป็ นจาน ชาม ปลอกหมอน และพรม
Countryside กลุ่มครอบครัวใหญ่ ครอบครัวขยาย ที่มีคนหลายรุ่ น เป็ นเทรนด์ของเทศกาล
เฉลิมฉลอง งานเลี ้ยงรื่ นเริ ง การตกแต่งจะเป็ นเหมือนบ้ านหลังที่ 2 ของคนเมือง เพื่อเป็ นจุดพักผ่อน
เป็ นศูนย์รวม ลักษณะอบอุน่ และเป็ นกันเอง ระลึกถึงความหลังที่ผ่านมา โทนสีอบอุ่น ของตกแต่งเป็ นสี
แดง เขียว ที่เบรกแล้ ว หรื อสีทอง

สรุ ป
ประกอบอาชีพอิสระ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเลือกอาชีพที่ชอบหรื อ คิดว่าตัวเองถนัด
ต้ องพัฒนาความสามารถของตัวเองศึกษารายละเอียดของอาชีพ และทาการฝึ กอบรม ฝึ กปฏิบตั ิ ให้ มี
พื ้นฐานความรู้ ความเข้ าใจในการเริ่ มประกอบอาชีพที่ถกู ต้ อง รวมทังต้
้ องพิจารณา องค์ประกอบอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ทาเลที่ตงของอาชี
ั้
พ สภาพแวดล้ อม ผู้ร่วมงาน และเงินทุนนอกจากนัน้ ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระจะต้ องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการด้ านเทคนิคและวิธีการ การวางแผน การตลาด ซึ่ง
ต้ องมีการเตรี ยมการอย่างละเอียด การประกอบอาชีพอิสระเป็ นงานท้ าทาย แต่สามารถ สร้ างรายได้ ให้
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ผู้ประกอบการและครอบครัวได้ ไม่ด้อยกว่า อาชีพอื่น โดยผู้ประสบความสาเร็ จใน การประกอบอาชีพ
อิสระส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ที่มีความอดทนสูง มีความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ กระตือรื อร้ น กล้ าตัดสินใจ กล้ าเสี่ยง และ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
ทุกๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและความเสี่ยงที่วา่ นี ้ก็ถือเป็ นของแสลงทางธุรกิจที่ผ้ ปู ระกอบการควร
จะต้ องหลีกหนีให้ ไกลที่สดุ เพราะความเสี่ยงเป็ นอะไรที่ไม่มีความแน่นอนและอาจสร้ างความช ้าใจให้ กับ
ผู้ประกอบการในภายหลังได้ ดังนันก่
้ อนที่คณ
ุ จะนาไอเดียอันบรรเจิดมาดัดแปลงเป็ นธุรกิจบนโลกของ
ความเป็ นจริ ง ขอให้ นาการคานวณ ROI มาเป็ นปั จจัยหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจด้ วยเพื่อลดความ
เสี่ยงของกิจการตามหน่วยงานตามหน่วยสาหรับห้ องรับแขกนันมี
้ บริ การทางด้ านรับแขก อาจจัดสถานที่
ลับเฉพาะสาหรับวัดตัวก็ได้ และถ้ าเป็ นไปได้ ควรจัดห้ องลองตัวไว้ ด้วย ภายในห้ องรับแขกนี ้ควรมีแบบเสื ้อ
ต่างๆ ไว้ ให้ เลือกตามความต้ องการ และเป็ นสถานที่สาหรับคิดราคาอีกด้ วย
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ขัน้ ตอนการสร้ างแบบตัด
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ขัน้ ตอนการตรวจแบบตัด
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ขัน้ ตอนการตัดผ้ า
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ขัน้ ตอนการเย็บประกอบตัว
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ชิน้ งานสาเร็จ
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ประวัตยิ ่ อผู้วิจัย

ประวัตยิ ่ อผู้วิจัย
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