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� สำำ�เร็็จรููปด้ว
แนวทางการสร้้างสรรค์์กลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
้ ยหลัักการเทคนิิค
� ผู้้สู
เมจิิกแพทเทิิร์น
์ สำำ�หรัับตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� งู อายุุประเทศไทย
THE CREATION OF READY-TO-WEAR PRODUCTS USING
MAGIC PATTERN TECHNIQUES FOR THE ELDERLY FASHION
THAI MARKET
ธีีร์์ โคตรถา* DHEA KHOTRADHA*

บทคััดย่่อ

� ความสำำ�คััญและมีีอิิทธิพ
	นัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2563 กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุจัด
ั เป็็นกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่มีี
ิ ลสููงต่่อเศรษฐกิิจ
� ในเกืือบทุุกประเภท โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� สำำ�เร็็จรููป การสร้้างกลุ่่�มสิินค้้า
ตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� ลากหลายสอดคล้้องกัับความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุได้้อย่่างเหมาะสมจะกลายเป็็นโอกาส
ให้้มีีรููปแบบที่่ห
� ได้้ในอนาคต งานวิิจััยนี้้มีี
�
� ช่่องทางการตลาดให้้กัับผู้้�ประกอบการสิินค้้าแฟชั่่น
ใหม่่ที่สำำ�คั
่�
ัญของการเพิ่่ม
� ผู้้�สููงอายุุด้้วยการนำำ�แนวคิิดและทฤษฎีี
� ศึึกษา หาแนวทาง และสร้้างสรรค์์กลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
วััตถุุประสงค์์เพื่่อ

ผู้้�สููงอายุุ ผสมผสานกัับแนวคิิดการสร้้างรายละเอีียดจำำ�เพาะพิิเศษจากเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์น โดยศึึกษา
� มโยงกัับปััจจััยเรื่่อ
� งอื่่น
� ๆ ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง ได้้แก่่ หลัักการ
ข้้อมููลปฐมภููมิิและทุุติิยภููมิิรวมถึึงการศึึกษาวิิเคราะห์์เชื่่อ
� และหลัักการสรีีระศาสตร์์ ผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีการวิิจััยเชิิงคุุณภาพด้้วยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับผู้้�
ตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� ด้้านการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น
� และด้้านสรีีระศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุ ร่่วม
� วชาญในด้้านการตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
เชี่่ย
กัับการวิิจััยเชิิงปริิมาณโดยการใช้้แบบสอบถามออนไลน์์กัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 400 คน จากการศึึกษาพบ
� ยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุตอนต้้นที่่ �
ว่่า กลุ่่�มผู้้�สููงวััยที่่เ� ป็็นกลุ่่�มเป้้ าหมายหลัักของงานวิิจััย คืือ กลุ่่�มสตรีีเพศหญิิงที่่อ
� ่ � 60-75 ปีี มีีรายได้้เฉลี่่ย
� คงเหลืือต่่อเดืือนอยู่่�ที่่ � 25,000-50,000 บาท มีีบุุคลิิกภาพทางสิินค้้า
มีีอายุุเฉลี่่ยที่
� อยู่่�ในลัักษณะประเภทที่่ � 1 คืือ หรููหรา ทัันสมััย และอนุุรัักษ์์นิิยม นอกจากนั้้�นในด้้านพฤติิกรรมพบ
แฟชั่่น
� นฝููงนั้้�นยัังเป็็น
ว่่าการทำำ�กิิจกรรมนอกบ้้าน เช่่น การออกไปรัับประทานอาหารหรืือการพบปะสัังสรรค์์กัับเพื่่อ
� พบว่่า กลุ่่�มเป้้าหมาย
� สิินค้้าแฟชั่่น
ส่่วนหนึ่่ง� ของการดำำ�เนิินวิิถีีชีีวิต
ิ ปกติิ สำำ�หรัับในด้้านทััศนคติิที่เ่ � กี่่ย� วข้้องกัับการซื้้อ
� ในโอกาสการใช้้สอยประเภทชุุดลำำ�ลองกึ่่ง� สัังสรรค์์ที่อ
ให้้ความสนใจกัับสิินค้้าแฟชั่่น
่ � ยู่่�ในช่่วงราคาระหว่่าง
� ใจเมื่่อ
� ่วยให้้เกิิดความมั่่น
� สวมใส่่ เช่่น รายละเอีียด
1,500-3,000 บาท มีีรายละเอีียดของเทคนิิคพิิเศษที่่ช่
� ร้้างขึ้้�นเพื่่อ
� ปกปิิ ดหรืืออำำ�พรางบางอวััยวะที่่มีี
� ความไม่่สมบููรณ์์ ซึ่่ง� องค์์ประกอบของการสร้้างสรรค์์นี้้�
ที่่ส
� ภิิธานมาจาก
เกิิดขึ้้�นจากความสอดคล้้องระหว่่าง โครงร่่างเงา เทคนิิคจำำ�เพาะ กลุ่่�มสีี และวััสดุุภััณฑ์์ ที่่อ
บทสรุุปทางกายภาพ ความต้้องการ และเทคนิิคการสร้้างสิินค้้าจากหลัักการเมจิิกแพทเทิิร์์นอย่่างเหมาะสม
ซึ่่ง� จากการศึึกษากระบวนวิิธีีการสร้้างรายละเอีียดสิินค้้าจากหลัักการเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์นของ Tomoko
� ักษณะใกล้้เคีียงกัับการสร้้างกลุ่่�มสิินค้้าที่่พึ
� ึง
Nakamichi ทั้้�งหมด พบว่่า มีีเพีียง 3 แนวทางหลัักเท่่านั้้�นที่่มีีลั
ประสงค์์ของกลุ่่�มเป้้ าหมาย ได้้แก่่ เทคนิิคการสร้้างมิิติิหรืือระดัับชั้้�น เทคนิิคการตััดต่่อเส้้นกราฟิิกในตััว และ
�
� ให้้ได้้ผลสรุุปของรููปแบบของกลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
เทคนิิคการพาดพัันหรืือพัับซ้้อนในแนววงกลม และเพื่่อ
� งกัับความต้้องการกัับกลุ่่�มเป้้ าหมายมากที่่สุ
� ุด ผู้้�วิิจััยอาศััยเทคนิิคการวิิจััยเชิิงอนาคต EDFR
สำำ�เร็็จรููปที่่ตร
(Ethnographic Delphi Futures Research) ด้้วยการตััดสิินด้้านรููปแบบภาพลัักษณ์์ของกลุ่่�มสิินค้้าอีีกครั้้�ง
� วชาญก่่อนการนำำ�ไปประเมิินความพึึงพอใจกัับกลุ่่�มเป้้ าหมายด้้วยแบบประเมิินเป็็นขั้้�นตอน
จากคณะผู้้�เชี่่ย
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Abstract
Since 2020, the elderly has been considered as one of the most important and influential
consumer groups in all types of fashion markets, especially the ready-to-wear market. The ability
to create product variations that match the demand of this group will create a new marketing
opportunity for fashion retailers in the future. This research aims to study and set course for
creating fashion products for the elderly by using ageing theories, combined with the concepts
of detailing from the Magic Pattern techniques. Primary and secondary data are studied, and
other factors including fashion marketing principles and physiology are analyzed. Qualitative
research is conducted through in-depth interviews with experts in fashion marketing and
physiology of ageing. Quantitative research is conducted through online questionnaires with a
sample size of 400 participants. The target group is comprised of females in the 60-75 age range.
Their average disposable income is between 25,000 - 50,000 baht. Their fashion style is type
1, which is luxurious, modern, and conservative. Moreover, in terms of behavior, out-of-home
activities such as meeting up with friends for dinner and parties are still part of their normal life.
In terms of attitudes in selecting fashion products, the consumers are interested in party-casual
products, priced between 1,500-3,000 baht and with special techniques which help build
confidence when wearing. Such techniques are patching, overlapping, or creating dimensions to
hide body parts. The compositions of this creation are a result of accordance among silhouette,
special techniques, color groups, and material. They are derived from the summary of the
physiology, the consumer needs, and the Magic Pattern techniques. Upon studying the process
of creating product details using Tomoko Nakamichi’s Magic Pattern techniques, it has been found
that there are only three main methods that produce similar results to the demand of the target
group, namely the silhouette and layering technique, the graphic line editing technique, and
the circular double folding technique. In order to arrive at the conclusion that matches most with
the needs of the target group, EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) is used by having
the experts examine the image of the products before performing satisfaction assessments with
the target group as a final step.
Keywords: Elderly/ Design/ Ready-to-Wear Products/ Magic Pattern
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บทนำำ�
� นแปลงโครงสร้้างประชากรไปสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุกำำ�ลัังเป็็นประเด็็นที่่ �
	ปัั จจุุบััน (พ.ศ. 2563) การเปลี่่ย
หลายภาคส่่วนให้้ความสำำ�คััญ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในภาคเศรษฐกิิจของประเทศ สำำ�หรัับประเทศไทยการ

� หมายถึึงรููปแบบของ
� นแปลงไปสู่่�สัังคมของผู้้�สููงวััยอย่่างสมบููรณ์์นั้้�นจะเกิิดขึ้้�นในปีี พ.ศ.2567 ซึ่่ง� นั่่น
เปลี่่ย

� พฤติิกรรมและทััศนคติิของผู้้�สููงอายุุมีีการปรัับเปลี่่ย
� น
สัังคมจะถููกจััดเรีียงใหม่่ตามกรอบของพฤติิกรรม เมื่่อ
� อดคล้้องต่่อความต้้องการของตลาดก็็จะเกิิดการ
ไปประเภทหรืือลัักษณะของสิินค้้าและบริิการที่่ส
� ก็็เช่่นกััน การที่่ก
� นแปลงตาม สำำ�หรัับแนวโน้้มของตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� ลุ่่�มสิินค้้าบริิโภคและอุุปโภคโดย
เปลี่่ย

� ่งถึึงผู้้�ประกอบการ
รอบมีีทิิศทางไปสู่่�กลุ่่�มผู้้�บริิโภคสููงอายุุมากขึ้้�น เป็็นอีีกหนึ่่ง� สััญญาณสำำ�คััญทางการค้้าที่่ส่
ในไลน์์ธุุรกิิจหลัักและธุุรกิิจร่่วมให้้เตรีียมรัับและปรัับตััว
� อายุุมาก ผมขาว หน้้าตาเหี่่ย
� วย่่น การเคลื่่อ
� นไหว
	ผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�ชรา เป็็นคำำ�ที่่ใ� ช้้เรีียกแทนบุุคคลที่่มีี
� งช้้า พจนานุุกรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน ปีี พ.ศ.2542 ให้้ความหมายของผู้้�ชราว่่า ผู้้�ที่่แ
� ก่่ด้้วยอายุุชำำ�รุุด
เชื่่อ

� ธิิบายว่่า ผู้้�สููงอายุุหรืือวััยสููงอายุุ เป็็นภาวะของการมีีอายุุ
ทรุุดโทรม1 สอดคล้้องกัับ Murry และ Zentner ที่่อ

สููงขึ้้�นหรืือแก่่มากขึ้้�น โดยพิิจารณาตั้้�งแต่่อายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป และถืือว่่าวััยนี้้เ� ป็็นวััยที่อ
่ � ยู่่�ในระยะสุุดท้้ายของวััย

ผู้้�ใหญ่่ ซึ่่ง� อาจจะมีีความอ่่อนแอของร่่างกายและจิิตใจ ตลอดจนการเจ็็บป่่วยหรืือความพิิการร่่วมด้้วยเป็็น

� นแปลงในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านสรีีระ ด้้านจิิตใจ และด้้านสัังคม2 การเปลี่่ย
� นแปลงดัังกล่่าวนี้้�
วััยที่มีี
่ � การเปลี่่ย
� วเนื่่อ
� งจากความเสื่่อ
� มทางกาย ความสามารถในการปรัับตััวปรัับใจต่่อการเปลี่่ย
� นแปลง
โดยสรุุปแล้้วมีีผลเกี่่ย
และการสููญเสีียหรืือเหตุุการณ์์ร้้ายที่่เ� กิิดขึ้้�นในชีีวิิต ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิิจ ครอบครััว และสิ่่ง� แวดล้้อม
� งค์์การอนามััยโลก (The World Health Organization : WHO ) ใช้้คำำ�ว่า
ทั้้�งนี้้อ
่ “elderly” สำำ�หรัับเรีียกผู้้�สููงอายุุ

� อายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป เช่่นเดีียวกัับความหมายขององค์์การสหประชาชาติิ นอกจากนั้้�น
ซึ่่ง� มีีความหมายว่่า ผู้้�ที่่มีี
� นึ่่ง� เรีียกว่่า “ The
องค์์การอนามััยโลกยัังได้้แบ่่งช่่วงของผู้้�สููงอายุุออกเป็็น 3 ช่่วงด้้วยกััน คืือ ช่่วงที่่ห
� อง เรีียกว่่า “The old” หมายถึึงช่่วงอายุุระหว่่าง 76-90 ปีี
elderly” เป็็นช่่วงอายุุระหว่่าง 60-75 ปีี ช่่วงที่่ส
และช่่วงสุุดท้้าย เรีียกว่่า “The very old” หมายถึึงช่่วงอายุุตั้้�งแต่่ 90 ปีีขึ้้�นไป3

� ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
� วข้้องกัับพฤติิกรรมและทััศนคติิของการเลืือกบริิโภคสิินค้้าแฟชั่่น
	สำำ�หรัับทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง 3 ส่่วนด้้วยกััน ได้้แก่่ ทฤษฎีีทางสรีีรวิิทยา มุ่่�งเน้้นศึึกษาด้้านการ
นั้้�น โดยหลัักการมีีส่่วนประกอบที่่เ� กี่่ย
� นแปลงทางร่่างกาย ทฤษฎีีทางจิิตวิิทยา มุ่่�งเน้้นการศึึกษาผลกระทบทางจิิตใจ และทฤษฎีีทาง
เปลี่่ย

� ่งผลถึึงบุุคลิิกภาพและไลฟ์์ สไตล์์ ซึ่่ง� ทั้้�ง 3 ส่่วน มีีรายละเอีียดสำำ�คััญ
สัังคมวิิทยา มุ่่�งเน้้นศึึกษาผลกระทบที่่ส่
� ไปเป็็นกรอบเงื่่อ
� นไขของการสร้้างสรรค์์สิินค้้า ดัังนี้้�
ที่่นำำ�

� เห็็นได้้ชััดจากการเปลี่่ย
� วข้้องกัับการเลืือกซื้้อ
� นแปลง
� สิินค้้าแฟชั่่น
	ทางด้้านสรีีรวิิทยาของผู้้�สููงอายุุที่่เ� กี่่ย

� เนื่่อ
� งมาจากการเปลี่่ย
� นแปลงทางระบบภายในที่่มีี
� ประสิิทธิิภาพลดลง เกี่่ย
� วโยงมาสู่่�การ
ทางกายภาพที่่สืืบ
� ความเสื่่อ
� มมากขึ้้�น ซึ่่ง� เป็็นผลให้้เกิิดการควบคุุมการ
� และกระดููกที่่มีี
แสดงออกทางระบบผิิวหนััง กล้้ามเนื้้อ

� นไหวและการทรงตััวที่่ไ� ม่่ปกติิ สิ่่ง� เหล่่านี้้ส่
� นแปลงทางจิิตใจ โดยเฉพาะความรู้้�สึึก
� ง่ ผลกระทบไปสู่่�การเปลี่่ย
เคลื่่อ

� ใจหรืือเกิิดภาวะไม่่มีีเสถีียรภาพทางจิิตใจ ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย
� นแปลงทางอารมณ์์อย่่างไม่่อยู่่�นิ่่ง�
ไม่่มั่่น
� งต้้น (กรุุงเทพฯ : อมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งแอนด์์พับลิ
1. ราชบััณฑิิตยสถาน, อ้้างใน ศิิระ วิินิจ
ิ วานิิช, สรีีรศาสตร์์เบื้้อ
ั ช
ิ ชิ่่�ง, 2548), 36.
� งต้้น (กรุุงเทพฯ : อมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งแอนด์์พับลิ
2. Murry & Zentner, อ้้างใน ศิิระ วิินิจ
ิ วานิิช, สรีีรศาสตร์์เบื้้อ
ั ช
ิ ชิ่่�ง, 2548), 37.
� งต้้น (กรุุงเทพฯ : อมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งแอนด์์พับลิ
3. ศิิระ วิินิจ
ิ วานิิช, สรีีรศาสตร์์เบื้้อ
ั ช
ิ ชิ่่�ง, 2548), 36-39.
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� งไปสู่่�รููปแบบของบุุคลิิกภาพ พฤติิกรรม
เช่่น การเกิิดอารมณ์์หงุุดหงิิดหรืือสะเทืือนใจได้้ง่่าย ส่่งผลต่่อเนื่่อ
� นไขของการสร้้างรููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตไปในที่่สุ
� ุด โดยเงื่่อ
� นไขดัังกล่่าวนี้้เ� ป็็น
และทััศนคติิ จนกลายเป็็นเงื่่อ

� ให้้เกิิดทััศนคติิที่่แ
� ตกต่่างกัันในระหว่่างกลุ่่�มผู้้�สููงวััย ช่่วงต้้น ช่่วงกลาง และช่่วงปลาย ซึ่่ง�
อิิทธิิพลสำำ�คััญที่่ทำำ�
� การอุุปโภคที่่แ
� ตกต่่างกััน4 สำำ�หรัับ
ส่่งผลให้้มีีแนวคิิดของการใช้้ชีีวิิตและมีีมุุมมองของการเลืือกใช้้สิ่่ง� ของเพื่่อ

� นอกเหนืือจากเงื่่อ
� นไขการดำำ�รงชีีวิิตแล้้วนั้้�น ความจำำ�เพาะของรููปแบบสิินค้้าที่่ต
� อบโจทย์์ทััศนคติิ
สิินค้้าแฟชั่่น
� นแปลงทางจิิตใจ ก็็ถืือเป็็นอีีกปัั จจััยสำำ�คััญที่่ส่
� ่งผลกระทบไปยัังลัักษณะของสิินค้้าได้้เช่่นกััน
และการเปลี่่ย
� เข้้ามาสู่่�ทััศนคติิก็็คืือ บุุคลิิกภาพ
� มโยงสิินค้้าแฟชั่่น
โดยหนึ่่ง� ในองค์์ประกอบจำำ�เป็็นที่่เ� ชื่่อ

	บุุคลิิกภาพ คืือ ผลรวมทั้้�งหมดของระบบทางร่่างกายและจิิตใจ (Psychophysical systems) ภายใน

� ตลอด
ตััวของแต่่ละบุุคคลในด้้านกิิริิยาอาการ ความนึึกคิิด อารมณ์์ นิิสััยใจคอ ความสนใจ การติิดต่่อกัับผู้้�อื่่น

� โดยจะมีีการเปลี่่ย
� นแปลงอยู่่�
จนรููปร่่างหน้้าตา การแต่่งกาย และความสามารถในการอยู่่�ร่่วมกัับบุุคคลอื่่น
เสมอ อีีกทั้้�งยัังส่่งผลให้้แต่่ละคนมีีการปรัับตััวต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์ไม่่ซ้ำำ��แบบใคร5 ทั้้�งนี้้� พััดชา

� ตามกระบวนวิิถีีของกลุ่่�มผู้้�บริิโภคเป็็น
อุุทิิศวรรณกุุล ได้้จำำ�แนกประเภทของบุุคลิิกภาพทางตราสิินค้้าแฟชั่่น
5 ประเภท อัันได้้แก่่ ประเภทที่่ � 1 บุุคลิิกภาพ หรููหรา สง่่างาม อนุุรัก
ั ษ์์นิย
ิ ม, ประเภทที่่ � 2 รัักธรรมชาติิ เรีียบง่่าย

รัักสงบ, ประเภทที่่ � 3 บุุคลิิกภาพ ชอบเข้้าสัังคม เฮฮา สนุุกสนาน, ประเภทที่่ � 4 บุุคลิิกภาพ คล่่องตััว
� รั้้�น เกเร6 ซึ่่ง� ผู้้�วิิจััยได้้ใช้้เกณฑ์์การแบ่่ง
ทะมััดทะแมง กระฉัับกระเฉง และ ประเภทที่่ � 5 บุุคลิิกภาพ ดื้้อ
� สำำ�เร็็จรููปที่่มีี
� ความเหมาะสม
บุุคลิิกภาพดัังกล่่าวนี้้เ� ป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการค้้นหาอััตลัก
ั ษณ์์รูป
ู แบบของสิินค้้าแฟชั่่น
� ของผู้้�สููงอายุุที่่เ� ป็็นกลุ่่�มเป้้ าหมายของงานวิิจััย
กัับแนวทางของการศึึกษาบุุคลิิกภาพทางแฟชั่่น

� สำำ�เร็็จรููป (Fashion Ready-to-Wear) คืือ สิินค้้าที่่ดั
� ัดแปลง ตััดทอนสภาพจากสิินค้้า
	สิินค้้าแฟชั่่น

� ชั้้�นสููงให้้กลายเป็็นสิินค้้าแฟชั่่น
� ที่่ร� าคาถููกลง และเป็็นสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปพร้้อมสวมใส่่ สไตล์์และเนื้้อ
� ผ้้าที่่ �
แฟชั่่น
ใช้้ไม่่เป็็นเอกลัักษณ์์มากนััก มีีการผลิิตในกระบวนการอุุตสาหกรรมปริิมาณมาก มีีขนาดมาตรฐานสากล

� ไป
� มเหตุุสมผลให้้กัับตลาดผู้้�บริิโภคขนาดใหญ่่ สิินค้้าประเภทนี้้โ� ดยทั่่ว
เล็็ก กลาง ใหญ่่ และขายในราคาที่่ส
� ��เนื่่อ
� งจากมีีการใช้้วััสดุุ ความเชี่่ย
� วชาญ และการสร้้างสรรค์์ที่่มีีคุ
� ุณภาพต่ำำ��กว่่าสิินค้้า
มัักมีีต้้นทุุนการผลิิตที่่ต่ำำ

� จากนัักออกแบบ ส่่วนใหญ่่สิินค้้ามวลชนประเภทสำำ�เร็็จรููปมัักเกิิดจากการผลิิตตามแบบสิินค้้าแฟชั่่น
�
แฟชั่่น
� จากนัักออกแบบโดยเฉพาะ หรืืออาจอธิิบายได้้ว่่าสิินค้้าประเภทนี้้มีีร
� าคาถููก มีีหน้้าตาคล้้าย
ชั้้�นสููงและแฟชั่่น

� ชั้้�นสููงและสิินค้้าแฟชั่่น
� จากนัักออกแบบ หากแต่่มีีการใช้้วััสดุุและการตััดเย็็บที่่มีีคุ
� ุณภาพต่ำำ��
กัับสิินค้้าแฟชั่่น
กว่่า7
� มีีองค์์ประกอบสำำ�คััญ 4 ประการ ทำำ�หน้้าที่่ร่� ่วมกัันเพื่่อ
� แสดงอััตลัักษณ์์และ
การออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น

� ร้้างหรืือผลัักดััน
ภาพลัักษณ์์ของสิินค้้าอย่่างสมบููรณ์์ตามทััศนธาตุุไปสู่่�สายตาของผู้้�บริิโภค และเป็็นส่่วนที่่ส
� ะเข้้าไปยุ่่�งเกี่่ย
� วกัับสิินค้้านั้้�น ๆ หรืือไม่่ องค์์ประกอบที่่ว่� ่านี้้� ได้้แก่่ 1. โครงร่่างเงา
การตััดสิินใจของผู้้�บริิโภคที่่จ

� อกให้้ผู้้�บริิโภครัับรู้้�ถึึงลัักษณะที่่เ� ป็็นภาพ
หมายถึึงแบบโครงร่่างที่่ไ� ม่่มีีสีีและรายละเอีียดภายใน เป็็นสิ่่ง� ที่่บ
โครงรวมของสิินค้้า เช่่น โครงร่่างทรงบาน ทรงแคบ ทรงตรง หรืือทรงกว้้าง 2. เทคนิิคจำำ�เพาะ หมายถึึง
4. ศัักดิ์์�สยาม ธำำ�รงสัันติิ, สรีีรวิิทยา (กรุุงเทพฯ : สุุโขทััยธรรมาธิิราช, 2547), 26.
5. Tomford Hartman, “The development of a personalities of fashion market,” The Journal of Social Business 126, no. 2 (April
2014): 41.
� (กรุุงเทพฯ : จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2554), 48.
6. พััดชา อุุทิศ
ิ วรรณกุุล, การบริิหารการจััดการสิินค้้าแฟชั่่น
� (กรุุงเทพฯ : จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2554), 44.
7. พััดชา อุุทิศ
ิ วรรณกุุล, การบริิหารการจััดการสิินค้้าแฟชั่่น
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รายละเอีียดเทคนิิคที่่เ� กิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นลัักษณะเฉพาะของการออกแบบในคอลเลกชัันนั้้�น ๆ ซึ่่ง� ภายในโครงร่่าง
เงาจะมีีเทคนิิคจำำ�เพาะหลายลัักษณะร่่วมกัันหรืือไม่่ร่่วมกัันก็็ได้้ เช่่น เทคนิิคการจัับจีีบ เทคนิิคการทำำ�พลีีท

� ๆ เป็็นต้้น 3. สีี หมายถึึงกลุ่่�มสีีที่่นำำ�
� มาใช้้ในการสร้้างสรรค์์คอลเลกชัันทั้้�งหมด
เทคนิิคการเดรปย่่น หรืืออื่่น
� ไปสีีจะทำำ�หน้้าที่่บ
� ่งบอกลัักษณะเฉพาะของบุุคลิิกภาพ ซึ่่ง� โดยทั่่ว
� อกอารมณ์์ความรู้้�สึึก ความ
ทำำ�หน้้าที่่บ่

� สร้้างเป็็นลัักษณะจำำ�เพาะ
ทัันสมััย ความเป็็นอดีีต หรืือความเป็็นอนาคตได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับการนำำ�ไปผสมผสานเพื่่อ
� ที่่นำำ�
� มาใช้้ขึ้้�นรููปของสิินค้้า โดยทำำ�หน้้าที่่ส
� อดคล้้องไปกัับเทคนิิคจำำ�เพาะ
4. วััสดุุภััณฑ์์ หมายถึึงวััสดุุทางแฟชั่่น

� ความแข็็งขึ้้�นรููปจึึงจะ
และโครงร่่างเงาของสิินค้้า เช่่น การสร้้างลัักษณะจำำ�เพาะบางประการต้้องใช้้วััสดุุที่่มีี

� เมื่่อ
� รวมกััน
สามารถมีีรููปแบบออกมาตามโครงร่่างของการออกแบบ เป็็นต้้น8 ทั้้�งนี้้� องค์์ประกอบสิินค้้าแฟชั่่น
จะกลายเป็็นรููปแบบ และรููปแบบที่่เ� กิิดขึ้้�นจะกลายมาเป็็นสไตล์์ที่่ร� อการยอมรัับของผู้้�บริิโภค ในทางกลัับกััน

รููปแบบและองค์์ประกอบของรููปแบบที่่เ� กิิดขึ้้�นก็็อาจมาจากสไตล์์ที่่เ� กิิดขึ้้�นแล้้วได้้เช่่นกััน ซึ่่ง� โดยความหมาย
� ให้้สิินค้้าแตกต่่างกัับสิินค้้าอื่่น
� โดยสไตล์์จะทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นสิ่่ง� บ่่งบอก
สไตล์์ คืือ วิิธีีหรืือแบบจำำ�เพาะที่่ทำำ�
เอกลัักษณ์์ สร้้างความแปลกแตกต่่างและโดดเด่่นในลัักษณะเฉพาะตััวผ่่านการนำำ�เสนอองค์์ประกอบและ

� สไตล์์หนึ่่ง� ได้้รัับความนิิยมจากกลุ่่�ม
รููปแบบ ซึ่่ง� สไตล์์อาจมีีการพััฒนาขึ้้�นมาเป็็นลัักษณะส่่วนบุุคคล เมื่่อ

� ในที่่สุ
� ุด9 สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Pable Jasper ที่่ใ� ห้้
ผู้้�บริิโภคจำำ�นวนมากสไตล์์นั้้�นก็็จะกลายเป็็นแฟชั่่น
� ักษณะจำำ�เพาะเจาะจง มีีเอกลัักษณ์์และลัักษณะที่่ชั
� ัดเจน สามารถ
นิิยามว่่า สไตล์์ หมายถึึงรููปแบบที่่มีีลั
� ทำำ�ตามได้้10
ถ่่ายทอดออกมาเป็็นองค์์ประกอบให้้ผู้้�อื่่น

� ร้้างลัักษณะจำำ�เพาะพิิเศษให้้กัับกลุ่่�มสิินค้้า
เมจิิกแพทเทิิร์์น ( Magic Pattern) คืือ วิิธีีและเทคนิิคที่่ส

� จากหลัักการสร้้างแบบตััดให้้เกิิดความน่่าสนใจ โดยมีีกระบวนการที่่ค
�
� ล้้ายกัับการผลิิตสิินค้้าแฟชั่่น
แฟชั่่น
� ลลััพธ์์และผลผลิิตที่ส
ชั้้�นสููง แต่่มีีความแตกต่่างที่่ผ
่ � ามารถนำำ�ไปเข้้าสู่่�ระบบการผลิิตในกระบวนการทาง

� ารสร้้างแบบตััดในลัักษณะเมจิิกแพทเทิิร์์น สามารถแบ่่งกระบวนการได้้เป็็น 4 เทคนิิค
อุุตสาหกรรมได้้ ทั้้�งนี้้ก
แนวทางหลััก ได้้แก่่ เทคนิิคการสร้้างปริิมาตร เทคนิิคการต่่อประกอบ เทคนิิคการแยกประกอบ และเทคนิิค

� วเนื่่อ
� งกัับหลัักการเชิิงสรีีระศาสตร์์ นัักออกแบบ
การพัันผููก ซึ่่ง� โดยหลัักการทั้้�ง 4 ลัักษณะนี้้� จะมีีความเกี่่ย
� ชั้้�นสููงส่่วนมากมัักนำำ�หลัักการนี้้ไ� ปประยุุกต์์ใช้้ร่่วมกัับการสร้้างแบบตััดบนหุ่่�นหรืือมููลาจ์์น (Moulage)
แฟชั่่น

� สร้้างอััตลัักลัักษณ์์ใหม่่ให้้กัับสิินค้้าในคอลเลกชัันใหม่่ ๆ ตามแรงบัันดาลใจ11 สอดคล้้องกัับการนิิยาม
เพื่่อ
ของ Tomoko Nakamichi ที่่ใ� ห้้ความหมายว่่า เมจิิกแพทเทิิร์์น คืือ กระบวนการสร้้างลัักษณะจำำ�เพาะให้้สิินค้้า

� ไป มีีรายละเอีียดซัับซ้้อนแต่่สามารถ
มีีรููปแบบและลัักษณะพิิเศษ มีีความแตกต่่างไปจากวิิธีีการปกติิทั่่ว
� ลายออกมาเป็็นขั้้�นตอนเพื่่อ
� เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตในระบบอุุตสาหกรรมได้้ ซึ่่ง� วิิธีีการสร้้างอาจทำำ�ได้้
คลี่่ค
� ลายลงบนกระดาษ หรืือสร้้างแบบตััดกัับกระดาษแล้้วไป
โดยขึ้้�นต้้นแบบจากวััสดุุบนหุ่่�นสามมิิติิแล้้วคลี่่ค

� ลายบนหุ่่�นสามมิิติิ หรืือใช้้ทั้้�งสองวิิธีีประกอบกััน12 ทั้้�งนี้้� ลััดดาวััลย์์ สารพััฒน์์ ได้้ทำำ�การศึึกษาเกี่่ย
� วกัับ
คลี่่ค
� ด้้วยการสร้้างเทคนิิคในหลากหลายลัักษณะ จากการศึึกษาพบ
� งแต่่งกายแฟชั่่น
การสร้้างสรรค์์รููปแบบเครื่่อ

� ารทำำ�แบบตััดปกติิ
ว่่า การสร้้างรายละเอีียดจำำ�เพาะจากเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์นสามารถกำำ�หนดรููปแบบที่่ก
� สตรีีมุุสลิิมสำำ�เร็็จรููป กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนมุุสลิิมบ้้านรานอ อำำ�เภอบัันนัังสตา
8. ธีีร์์ โคตรถา, “การสร้้างสรรค์์และพััฒนากลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
จัังหวััดยะลา,” Veridian E-Journal Silpakorn University ปีีที่่ � 11, (กัันยายน-ธัันวาคม 2561): 3011.
9. Dhea Khotradha, “Direction for Creating Fashion and Lifestyle Brands for the Mini-Bar Market: The Creation of a Ready-toWear Brand for the Mini-Fashion-Bar Market in Thailand,” Veridian E-Journal International Humanities, Social Sciences and Arts
10, no. 5 (July - December 2017): 282.
10. Pable Jasper, “Fashion style and behavior,” Schizophrenia Bulletin 13, no. 3 (January 2011): 8.
11. ดวงดาว ท่่ามตระกููล, การตััดเย็็บขั้้�นสููง (กรุุงเทพฯ : โอเดีียนสโตร์์, 2545), 21.
12. Tomoko Nakamichi, Magic Pattern (London: Laurence King Publishing, 2005), 14.
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� ามารถประยุุกต์์รููปแบบให้้เกิิดขึ้้�นหลากหลายที่่สุ
� ุด คืือเทคนิิคการสร้้าง
ไม่่สามารถทำำ�ได้้ โดยเทคนิิคที่่ส
ปริิมาตร ซึ่่ง� สามารถประยุุกต์์ได้้มากถึึง 15 รููปแบบจากทั้้�งหมด 32 รููปแบบ13 และ นารีี ศิิริิกุุล ได้้ทำำ�การศึึกษา
� ของกลุ่่�มเป้้ าหมายสตรีีเจนเนอเรชั่่น
� วายในกรุุงเทพมหานครจำำ�นวน
ลัักษณะความพึึงพอใจในสิินค้้าแฟชั่่น

� ที่่พึ
� ึงพอใจ พบว่่า ร้้อยละ 78 ของกลุ่่�มประชากร เลืือกรููปแบบ
400 คน ด้้วยการเลืือกรููปแบบสิินค้้าแฟชั่่น
� การประยุุกต์์แบบตััดจากเมจิิกแพทเทิิร์์น แสดงให้้เห็็นว่่าลัักษณะสำำ�คััญที่่ซ่
� ่อนเร้้นในรููปแบบสิินค้้า
สิินค้้าที่่มีี

สามารถเข้้าไปสู่่�การรัับรู้้�เชิิงทััศนคติิของผู้้�บริิโภคได้้14 นอกไปจากนั้้�น ยัังพบว่่า มีีการศึึกษาการนำำ�แบบตััดที่่ �
สร้้างจากเมจิิกแพทเทิิร์์นไปใช้้ร่่วมกัับการออกแบบชุุดผู้้�ป่่ วยอััมพาตครึ่่ง� ซีีก โดย Tanaka Fukuno ได้้ทำำ�การ

� งแต่่งกายที่่ถู
� ูกสร้้างด้้วยแบบตััดเมจิิกแพทเทิิร์์น จำำ�นวน 30 คน
สำำ�รวจความพึึงพอใจจากการสวมใส่่เครื่่อ
� งแต่่งกายสวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วััน
พบว่่า ร้้อยละ 90 ของผู้้�ป่่ วยมีีทััศนคติิในเชิิงบวกและมีีความพึึงพอใจกัับเครื่่อ

� งแต่่งกายที่่ใ� ห้้ความพึึงพอใจเมื่่อ
� สวมใส่่มากที่่สุ
� ุดคืือ
ในช่่วงระยะเวลาการรัักษาตััวอยู่่�บ้้าน โดยรููปแบบเครื่่อ
� งแต่่งกายที่่ส
� ร้้างด้้วยเทคนิิคการต่่อประกอบ และเทคนิิคการพัันผููก15
เครื่่อ

� ในท้้องตลาดแฟชั่่น
� สำำ�เร็็จรููปในปัั จจุุบััน คืือ ยัังไม่่มีีแนวทางที่่ชั
� ัดเจน
	ปัั ญหาของรููปแบบสิินค้้าแฟชั่่น

� ที่่ส
� ามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�สููงอายุุและสร้้างโอกาส
สำำ�หรัับการสร้้างสรรค์์รููปแบบสิินค้้าแฟชั่่น

� สำำ�เร็็จรููปได้้อย่่างเหมาะสม งานวิิจััยนี้้จึ
� ึงมีีกรอบการศึึกษาที่่ �
ใหม่่ให้้กัับผู้้�ประกอบการในตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� ด้้วย
� วข้้องกัับผู้้�สููงอายุุ และหลัักการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น
สำำ�คััญคืือการนำำ�องค์์ประกอบด้้านแนวคิิดที่่เ� กี่่ย
� มโยงกัับแนวคิิดทางการตลาด
การสร้้างลัักษณะและรายละเอีียดจำำ�เพาะจากหลัักการเมจิิกแพทเทิิร์์นมาเชื่่อ

� สำำ�เร็็จรููปเข้้าด้้วยกััน ด้้วยวิิธีีการศึึกษารวบรวมข้้อมููล และสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย
� วชาญและผู้้�ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
สิินค้้าแฟชั่่น

� ผู้้�วิิจััยศึึกษารููปแบบวิิถีีชีีวิิต พฤติิกรรม รวมไปถึึง
ใน 3 ประเด็็นหลััก อัันได้้แก่่ ด้้านการตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� วิิเคราะห์์เป็็นแนวทางการสร้้างสรรค์์ร่่วมกัับผล
คุุณลัักษณะและความต้้องการเฉพาะของกลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น

� วข้้องกัับปััจจััยที่จ
� สิินค้้า
การศึึกษาด้้านบุุคลิิกภาพและรสนิิยม ที่่เ� กี่่ย
่ � ะส่่งผลกระทบต่่อทััศนคติิการเลืือกซื้้อ
� ของผู้้�บริิโภค ด้้านสรีีรวิิทยาที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับลัักษณะการเปลี่่ย
� นแปลงทางกายภาพและจิินตภาพ และ
แฟชั่่น

� ด้้วยการสร้้างรายละเอีียดจากเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์น ทั้้�งหมดวิิเคราะห์์เป็็น
ด้้านการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น

� ผู้้�สููงอายุุสำำ�หรัับตลาดแฟชั่่น
�
ภาพรวมของการสร้้างสรรค์์แนวทางในการนำำ�ไปใช้้ออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น
สำำ�เร็็จรููปในประเทศไทยได้้อย่่างเหมาะสม

วััตถุุประสงค์์
� สำำ�เร็็จรููปด้้วยหลัักการเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์นสำำ�หรัับตลาดสิินค้้า
� สร้้างสรรค์์กลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
1. เพื่่อ

� ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย
แฟชั่่น

� ศึึกษาลัักษณะพฤติิกรรมและปัั จจััยทางกายภาพของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
2. เพื่่อ

� ศึึกษาหลัักการเมจิิกแพทเทิิร์์นสำำ�หรัับใช้้ในการออกแบบเครื่่อ
� งแต่่งกายผู้้�สููงอายุุ
3. เพื่่อ

ขอบเขตของการวิิจััย
� หาดัังนี้้�
	ผู้้�วิิจััยเน้้นการศึึกษาหลัักการ 5 ด้้านด้้วยกััน ประกอบไปด้้วยเนื้้อ
� ด้้วยเทคนิิคการตััดเย็็บขั้้�นสููง,” Veridian E-Journal Silpakorn University
� งแต่่งกายแฟชั่่น
13. ลััดดาวััลย์์ สารพััฒน์์, “การสร้้างสรรค์์เครื่่อ
ปีีที่่ � 8, (กัันยายน-ธัันวาคม 2558): 1268.
� ในตลาดแฟชั่่น
� สำำ�เร็็จรููปของสตรีีเจนเนอเรชั่่น
� วาย” (วิิทยานิิพนธ์์หลัักสููตรนิเิ ทศศาสตร
� สิินค้้าแฟชั่่น
14. นารีี ศิิริกุ
ิ ล
ุ , “พฤติิกรรมการเลืือกซื้้อ
มหาบััณฑิิต, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2558), 174.
15. Tanaka Fukuno, “The clothing of hemiplegic patients,” The phenomenon on world’s social 11, no. 1 (August 2013): 56.
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� นแปลงทางกายภาพของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่มีี
� ผลต่่อรููปแบบ
1. ศึึกษาและวิิเคราะห์์ลัักษณะความเปลี่่ย

�
สิินค้้าแฟชั่่น

� สำำ�เร็็จรููปสำำ�หรัับตลาดผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย
2. ศึึกษาและวิิเคราะห์์ตลาดสิินค้้าแฟชั่่น

�
� วข้้องกัับการซื้้อ
� สิินค้้าแฟชั่่น
3. ศึึกษาและวิิเคราะห์์พฤติิกรรม บุุคลิิกภาพ รสนิิยม และทััศนคติิที่่เ� กี่่ย

� สำำ�เร็็จรููป
ของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในตลาดสิินค้้าแฟชั่่น

� สำำ�เร็็จรููปสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
4. ศึึกษาและวิิเคราะห์์แนวทางการออกแบบกลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น

5. ศึึกษาและวิิเคราะห์์กระบวนการสร้้างลัักษณะจำำ�เพาะกลุ่่�มสิินค้้าจากเทคนิิคเมจิิก แพทเทิิร์์น
(Magic Pattern) โดยใช้้หลัักการของ Tomoko Nakamichi เป็็นเกณฑ์์ศึึกษา

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

งานวิิจััยนี้้เ� ป็็นการวิิจััยเชิิงผสมทั้้�งปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ โดยผู้้�วิิจััยกำำ�หนดข้้อมููลสำำ�หรัับงานวิิจััย

� วชาญ และข้้อมููลทุุติิยภููมิิ ด้้วยการศึึกษาจาก
ไว้้ 2 ประเภท คืือ ข้้อมููลปฐมภููมิิ โดยการสััมภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�เชี่่ย

� ๆ ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง ผลจากการศึึกษาทั้้�งหมดจะนำำ�ไปสู่่�แนวทางการสร้้างสรรค์์กลุ่่�ม
เอกสาร ตำำ�รา และงานวิิจััยอื่่น
� สำำ�เร็็จรููปด้้วยหลัักการเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์นสำำ�หรัับตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย
สิินค้้าแฟชั่่น
โดยมีีวิิธีีการวิิจััยแบ่่งออกเป็็น 7 ช่่วงใหญ่่ได้้ดัังนี้้�

� วข้้อง เกี่่ย
� วกัับด้า
	ช่่วงที่่ � 1 ผู้้�วิิจัยทบท
ั
วนวรรณกรรม สำำ�รวจ รวบรวมข้้อมููล งานวิิจัยที่
ั เ่ � กี่่ย
้ นต่่าง ๆ ได้้แก่่
		

� นแปลงทางกายภาพของผู้้�สููงอายุุ
1. ข้้อมููลด้้านการเปลี่่ย

		

� สำำ�เร็็จรููป
2. ข้้อมููลด้้านตลาดสิินค้้าแฟชั่่น

		

3. ข้้อมููลด้้านพฤติิกรรม รสนิิยม และทััศนคติิ ของผู้้�บริิโภค

		

� และแนวโน้้มแฟชั่่น
� สำำ�เร็็จรููป
4. ข้้อมููลด้้านการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น

		

5. ข้้อมููลด้้านการสร้้างลัักษณะจำำ�เพาะกลุ่่�มสิินค้้าจากเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์น

� วชาญด้้วยการสััมภาษณ์์นัักวิิชาการ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และ
� เติิมจากผู้้�เชี่่ย
	ช่่วงที่่ � 2 ผู้้�วิิจััยเก็็บข้้อมููลเพิ่่ม

� วชาญที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง โดยการกำำ�หนดสััดส่่วน ซึ่่ง� หััวข้้อในการสััมภาษณ์์ประกอบด้้วยเนื้้อ
� หาแต่่ละด้้านดัังนี้้�
ผู้้�เชี่่ย
		
		
		

� สำำ�เร็็จรููปในประเทศไทย
� วชาญด้้านการตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
1. ผู้้�เชี่่ย
� วชาญด้้านกายภาพผู้้�สููงอายุุ
2. ผู้้�เชี่่ย

� สำำ�เร็็จรููป
� วชาญด้้านการสร้้างสรรค์์งานออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น
3. ผู้้�เชี่่ย

� วชาญด้้วยการบัันทึึกเสีียง เพื่่อ
� หาข้้อมููลที่่เ� ป็็น
	ช่่วงที่่ � 3 ผู้้�วิิจััยนำำ�ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย
องค์์ประกอบของการออกแบบในด้้านต่่าง ๆ ผู้้�วิิจััยใช้้เทคนิิคการสรุุปสะสม (Commutative Summarization
� (Reliability)
� ให้้ข้้อมููลมีีความน่่าเชื่่อ
� ถืือ มีีความเที่่ย
� งตรง (Validity) และความเชื่่อ
� มั่่น
Technique) เพื่่อ

� วกัับผู้้�บริโิ ภคและกลุ่่�มเป้้าหมายด้้วยวิิธีก
	ช่่วงที่่ � 4 ผู้้�วิิจัย
ั เก็็บข้อ
้ มููลเกี่่ย
ี ารสอบถาม โดยการสร้้างเครื่่อ� งมืือ
� ไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม ข้้อมููล
� ฐานทั่่ว
แบบสอบถาม ซึ่่ง� แบ่่งออกเป็็นส่่วนต่่าง ๆ ประกอบด้้วย ข้้อมููลพื้้น

� และข้้อมููลด้้านรสนิิยม
� สิินค้้าแฟชั่่น
ด้้านพฤติิกรรมและกิิจกรรมการใช้้ชีีวิิต ข้้อมููลด้้านพฤติิกรรมการซื้้อ
� เฉพาะบุุคคล
ทััศนคติิ และความสนใจในสิินค้้าแฟชั่่น
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	ช่่วงที่่ � 5 ผู้้�วิิจััยรวบรวม และวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่ไ� ด้้มาทั้้�งหมดด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์แบบผสมผสานทั้้�ง
� หาข้้อสรุุป แนวทาง และองค์์ประกอบต่่าง ๆ เพื่่อ
� การนำำ�ไปใช้้สร้้างสรรค์์ใน
ด้้านคุุณภาพและปริิมาณ เพื่่อ
งานวิิจััย โดยแบ่่งข้้อมููลสรุุปออกเป็็นด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
		

� นแปลงทางกายภาพของผู้้�สููงอายุุ
1. ข้้อมููลสรุุปด้้านการเปลี่่ย

		

� สำำ�เร็็จรููป
2. ข้้อมููลสรุุปด้้านตลาดสิินค้้าแฟชั่่น

		

3. ข้้อมููลสรุุปด้้านพฤติิกรรม รสนิิยม และทััศนคติิ ของผู้้�บริิโภค

		

� และแนวโน้้มแฟชั่่น
� สำำ�เร็็จรููป
4. ข้้อมููลสรุุปด้้านการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น

		

5. ข้้อมููลสรุุปด้้านการสร้้างลัักษณะจำำ�เพาะกลุ่่�มสิินค้้าจากเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์น

	ช่่วงที่่ � 6 ผู้้�วิิจััยทำำ�การสัังเคราะห์์ข้้อมููล และนำำ�มาเป็็นข้้อกำำ�หนดในการออกแบบ (Design Criterion)
� นำำ�ไปใช้้ในการกำำ�หนดโจทย์์การออกแบบ (Design Brief)
เพื่่อ

	ช่่วงที่่ � 7 ผู้้�วิิจััยทำำ�การตััดสิินรููปแบบภาพลัักษณ์์ของสิินค้้าด้้วยเทคนิิคการวิิจััยเชิิงอนาคตแบบ EDFR

(Ethnographic Delphi Futures Research) หลัังจากนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงดำำ�เนิินการออกแบบและทดลองผลิิตผล

� ผู้้�สููงวััย ตามแนวความคิิดและโจทย์์การออกแบบที่่ตั้้
� � งไว้้
งานต้้นแบบ (Prototype Design) กลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
และทำำ�การประเมิินสิินค้้าต้้นแบบกัับกลุ่่�มผู้้�บริิโภคอีีกครั้้�งด้้วยแบบประเมิินอัันเป็็นขั้้�นตอนสุุดท้้าย
ตารางที่่ � 1 ตารางแสดงกรอบการวิิจััย
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม

ผลวิิเคราะห์์ข้้อมููลวิิจััย
ในการศึึกษาวิิจััยนี้้� ผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีการศึึกษา รวบรวม เก็็บข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููลตามระเบีียบวิิธีี

� หาในงานวิิจััยนี้้�
วิิจััยเชิิงชาติิพัันธุ์์�วรรณนา (Ethnographic Research) จากการศึึกษา ผู้้�วิิจััยพบว่่าเนื้้อ
� ่าสนใจ ดัังนี้้�
มีีประเด็็นสำำ�คััญอยู่่� 5 ประเด็็น ซึ่่ง� แต่่ละประเด็็นมีีลัักษณะแนวทาง และองค์์ประกอบที่่น่
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� นแปลงทางกายภาพของผู้้�สููงอายุุ มีีผลวิิเคราะห์์จากการค้้นคว้้าวรรณกรรมและ
1. ด้้านการเปลี่่ย

� วชาญด้้านกายภาพ พบว่่ามีีองค์์ประกอบที่่สำำ�คั
�
� ่งผลกระทบต่่อกรอบการออกแบบ
การสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย
ัญที่่ส่
� อยู่่� 4 ประการ ได้้แก่่ การทรงตััวและการเคลื่่อ
� นไหว อวััยวะเสื่่อ
� มถอย พฤติิกรรมการดำำ�เนิินชีีวิิต
สิินค้้าแฟชั่่น

� ่งผลตามกััน กล่่าวคืือ การ
และทััศนคติิกัับมุุมมองทางสัังคม โดยลัักษณะดัังกล่่าวจะมีีระดัับการแปรผัันที่่ส่
� นแปลงไปจะเป็็นผลสู่่�การเปลี่่ย
� นแปลงทางพฤติิกรรมการดำำ�เนิินชีีวิิต การนึึกคิิด
ทำำ�งานของร่่างกายที่่เ� ปลี่่ย

ของสมอง และมุุมมองของการใช้้ชีีวิิตร่่วมกัับสัังคม ซึ่่ง� ในเชิิงการค้้า ทั้้�ง 4 ส่่วนนี้้� เรีียกว่่าส่่วนประสมร่่วม
การตััดสิินใจ ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นตััวตีีกรอบความคิิดร่่วมกัับทััศนคติิที่่เ� ป็็นผลรวมจากชุุดความรู้้�และประสบการณ์์

� วข้้องกัับสิินค้้าบริิโภคและอุุปโภคนั้้�น ๆ หรืือไม่่ ซึ่่ง� ในความหมายนี้้จ
� ะพบเห็็น
ของผู้้�บริิโภคว่่าจะยิินดีีเข้้าไปเกี่่ย

� งแต่่งกายของคนวััยสููงอายุุ ที่่ส
� าระสำำ�คััญของ
ได้้บ่่อยจากกรณีีตััวอย่่างการตััดสิินใจเลืือกสวมใส่่สิินค้้าเครื่่อ
� ในการประคัับประคองเพื่่อ
� มั่่น
� พยุุงการทรงตััวและการ
การเลืือกสวมใส่่มัักมาจากมุุมมองของความเชื่่อ

� นไหวของร่่างกายที่่ป
� รากฏขึ้้�นในลัักษณะทางกายภาพของสิินค้้านั้้�น ๆ จนกลายเป็็นค่่านิิยมของมุุมมอง
เคลื่่อ
� ๆ ของบริิบท อย่่างไรก็็ตาม
การใช้้ชีีวิิตร่่วมกัับสัังคมถึึงรููปแบบในการตััดสิินใจและส่่งผลไปยัังมุุมมองอื่่น
� สำำ�เร็็จรููปผู้้�สููงอายุุ ข้้อค้้นพบอีีกประการที่่น่
� า
สำำ�หรัับกลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
่ สนใจ คืือ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในปัั จจุุบัน
ั มีีรููปแบบ

ของพฤติิกรรมที่่ไ� ม่่เหมืือนกัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในอดีีต ซึ่่ง� อธิิบายได้้ว่่า ผู้้�สููงอายุุในปัั จจุุบัันนั้้�นมีีขีีดความสามารถ
ของการพึ่่ง� พาตนเองสููงกว่่ากลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในยุุคสมััยก่่อน โดยส่่วนใหญ่่มีีภาวะของการปรัับตััวและการยอมรัับ

� นแปลงได้้ดีี รวมไปถึึงมีีความสามารถรัับรู้้�และเข้้าใจในโครงสร้้างสัังคมปัั จจุุบัันและโครงสร้้าง
กัับความเปลี่่ย
� ฐานใหม่่ในอนาคตได้้อย่่างไม่่ยาก ดัังจะเห็็นได้้จากความสามารถตอบรัับการใช้้งานกัับเทคโนโลยีีและ
พื้้น

� สารเพื่่อ
� สร้้างสัังคมใหม่่ในกลุ่่�มออนไลน์์ ซึ่่ง� เมื่่อ
� วิิเคราะห์์จาก
ความสามารถเข้้าถึึงการใช้้งานระบบการสื่่อ
ผลการศึึกษาทางจิิตวิิทยาก็็พบว่่า กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในปัั จจุุบััน แม้้ว่่าจะมีีอายุุล่่วงเลยวััยเกษีียณแล้้วก็็ตาม
ต่่างมีีทััศนคติิที่่ไ� ม่่ยอมรัับการเป็็นผู้้�สููงอายุุ พฤติิกรรมการดำำ�เนิินชีีวิิตและบุุคลิิกภาพจึึงยัังคงไม่่แตกต่่างจาก

� มถอยตามเวลา
วััยผู้้�ใหญ่่มากนััก ส่่งผลให้้กลไกการทำำ�งานของร่่างกาย (Body Functioning) ไม่่ไปถึึงจุุดเสื่่อ

� ังคงทำำ�งานหรืือมีีกิิจกรรมชีีวิิตที่่ไ� ม่่ต่่างจากเดิิม
� บเห็็นได้้ชััดจากกลุ่่�มผู้้�สููงวััยช่่วงต้้นที่่ยั
ซึ่่ง� ปรากฏการณ์์นี้้พ
� กัับผู้้�สููงอายุุตอนต้้นนั้้�น รููปแบบสิินค้้าที่่ส
� ใจหรืือตอบสนองจิิตใจ
� ร้้างความมั่่น
สำำ�หรัับในแง่่มุุมของสิินค้้าแฟชั่่น

� สิินค้้ามากกว่่าสาระของการตอบสนองทางกายภาพในขณะที่่ �
นั้้�นยัังคงมีีอิิทธิิพลสำำ�คััญต่่อการเลืือกซื้้อ
� จึึงไม่่ได้้เป็็น
� มองหาความสุุขจากบั้้�นปลายชีีวิิต สิินค้้าแฟชั่่น
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุตอนกลางและตอนปลายจะเริ่่ม
ปัั จจััยที่ต้
่ � ้องการและอยู่่�นอกเหนืือความจำำ�เป็็น

� สำำ�เร็็จรููปที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการสร้้างสรรค์์รููปแบบสิินค้้า มีีผลสรุุปจากการ
2. ด้้านตลาดสิินค้้าแฟชั่่น

� วชาญด้้านการตลาดร่่วมกัับการสอบถามความพึึงพอใจของกลุ่่�มเป้้ าหมาย พบว่่าส่่วนประสม
สััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย
� ่งผลต่่อรููปแบบและประเภทของสิินค้้า ทั้้�งนี้้จ
� ากการศึึกษากลุ่่�ม
ทางการตลาดจััดเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญที่่ส่

�
� สิินค้้าแฟชั่่น
ผู้้�บริิโภค พบความเป็็นไปได้้ว่่ากลุ่่�มเป้้ าหมายหลัักของงานวิิจััยที่่ใ� ห้้ความสำำ�คััญและยัังคงซื้้อ
� สวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วัันคืือกลุ่่�มผู้้�บริิโภควััยสููงอายุุตอนต้้นที่่ยั
� ังคงมีีพฤติิกรรมการดำำ�เนิินชีีวิิตไม่่แตกต่่าง
เพื่่อ

� ไปซึ่่ง� ยัังคงมีีรายได้้คงเหลืือประจำำ�ต่่อเดืือนและมีีความพึึงพอใจกัับราคาสิินค้้าที่่อ
� ยู่่�ใน
จากวััยผู้้�ใหญ่่ปกติิทั่่ว
� เปรีียบเทีียบกัับตราสิินค้้าคู่่�แข่่งทางการตลาดในระดัับ
ช่่วงราคา 1,000-2,500 บาทต่่อราคาไอเท็็ม ซึ่่ง� เมื่่อ

� สำำ�เร็็จรููปในประเทศไทย ก็็พบว่่ายัังไม่่มีีตราสิินค้้าคู่่�แข่่งที่่แ� สดงอััตลัักษณ์์ใกล้้เคีียง
ชั้้�นเดีียวกัันในตลาดแฟชั่่น

� ัดเจนมากนััก คู่่�แข่่งส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในระดัับชั้้�นของตลาดราคาที่่สู
� ูงขึ้้�นไป เช่่น ตราสิินค้้าไข่่บููติิก หรืือตรา
ที่่ชั
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� ในประเทศที่่อ
� สำำ�เร็็จรููประดัับบนที่่มีีร
� ยู่่�ในกลุ่่�มตลาดการค้้าแฟชั่่น
� าคาจำำ�หน่่าย
สิินค้้าพิิสิิท (ตราสิินค้้าแฟชั่่น

� ึง
สิินค้้าต่่อไอเท็็มในราคา 10,000 บาทขึ้้�นไป) เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับลัักษณะของกลุ่่�มสิินค้้าที่่พึ
ประสงค์์ทางการตลาดนั้้�น ยัังคงอยู่่�ในกลุ่่�มสิินค้้าที่่ใ� ห้้ประโยชน์์ใช้้สอยตามโอกาสการใช้้งานเป็็นหลััก ซึ่่ง�
� ามารถสวมใส่่ออกไปทำำ�กิิจกรรมนอกบ้้านได้้จััดเป็็นกรอบของรููปแบบ
ลัักษณะของชุุดลำำ�ลองกึ่่ง� สัังสรรค์์ที่่ส

� ยู่่�ในความต้้องการของกลุ่่�มเป้้ าหมาย อีีกหนึ่่ง� องค์์ประกอบทางการตลาดที่่สำำ�คั
�
ที่่อ
ัญต่่อรููปแบบของสิินค้้า
� ัดจำำ�หน่่าย ซึ่่ง� ผลจากการสอบถามกลุ่่�มผู้้�บริิโภคก็็สามารถชี้้ชั
� ัดได้้ว่่า ร้้านจำำ�หน่่าย
คืือ กรอบของสถานที่่จั

� นอกไปจากนั้้�นเว็็บไซต์์
สิินค้้าในบริิเวณพลาซ่่าของห้้างสรรพสิินค้้ายัังคงเป็็นเป้้ าหมายหลัักของการซื้้อ
�
� ที่่สำำ�คั
ออนไลน์์ก็็ยัังเป็็นอีีกหนึ่่ง� แหล่่งช่่องทางของการซื้้อ
ัญ รููปแบบของสิินค้้าจึึงมีีกรอบการคำำ�นึึงถึึงการบรรจุุ
และการขนส่่งที่่ไ� ม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสิินค้้าไปพร้้อมกััน

� วชาญด้้าน
3. ด้้านพฤติิกรรม รสนิิยม และทััศนคติิ ของผู้้�บริิโภค มีีผลสรุุปจากการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย

การตลาดร่่วมกัับการสอบถามข้้อมููลเชิิงทััศนคติิของผู้้�บริิโภค พบว่่า กลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่เ� ป็็นเป้้ าหมายหลัักของ
� อายุุเฉลี่่ยร
� ะหว่่าง 60-75 ปีี
งานวิิจััย มีีลัักษณะทางประชากรศาสตร์์เป็็นกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุตอนต้้นเพศหญิิงที่่มีี

� วข้้องกัับสรีีระศาสตร์์พบว่่า
มีีรายได้้คงเหลืือประจำำ�ต่่อเดืือนที่่ � 25,000-50,000 บาท ด้้านพฤติิกรรมที่่เ� กี่่ย
� นไหวโดยไม่่ต้้องใช้้เครื่่อ
� งมืือช่่วยได้้อย่่างปกติิ โดยกิิจกรรมการ
กลุ่่�มเป้้ าหมายยัังมีีการทรงตััวและการเคลื่่อ

� นฝููง หรืือการออกไป
ทำำ�งานบ้้าน หรืือทำำ�อาหารยัังคงเป็็นกิิจกรรมประจำำ�วััน และมีีกิิจกรรมการพบปะเพื่่อ

�
� วข้้องกัับการซื้้อ
� สิินค้้าแฟชั่่น
รัับประทานอาหารนอกบ้้านเป็็นกิิจกรรมประจำำ�สััปดาห์์ สำำ�หรัับพฤติิกรรมที่่เ� กี่่ย

� สิินค้้าบริิเวณพลาซ่่าของ
ของกลุ่่�มเป้้ าหมาย พบข้้อเท็็จจริิงประการหนึ่่ง� ว่่า นอกจากพฤติิกรรมการเลืือกซื้้อ
� แล้้วนั้้�นกลุ่่�มเป้้ าหมายยัังมีีพฤติิกรรมการซื้้อ
� สิินค้้าจากในระบบออนไลน์์ในความถี่่เ� ดืือน
ห้้างสะดวกซื้้อ

เดีียวกัันที่่ � 1-2 ครั้้�ง ครั้้�งละปริิมาณ 3-5 ชิ้้�น ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นถึึงความสอดคล้้องของข้้อมููลด้้านการตลาดว่่า

� งจากเป็็นกลุ่่�ม
กลุ่่�มผู้้�บริิโภควััยสููงอายุุกลายเป็็นเป้้ าหมายหลัักของแผนการส่่งเสริิมการค้้าทางออนไลน์์ เนื่่อ
� ุดในการใช้้แอปพลิิเคชัันโซเชีียลมีีเดีียออนไลน์์ในปัั จจุุบััน ในด้้านทััศนคติิและรสนิิยม
คนที่่ใ� ช้้เวลามากที่่สุ

� พบว่่า กลุ่่�มเป้้ าหมายส่่วนใหญ่่ให้้ความสำำ�คััญกัับสิินค้้าแฟชั่่น
� ที่่มีี
� การ
ของกลุ่่�มเป้้ าหมายต่่อสิินค้้าแฟชั่่น

� ในแบบลัักษณะประเภทที่่ � 1 คืือ หรููหรา ทัันสมััย และอนุุรัักษ์์นิิยม ที่่ �
แสดงออกทางบุุคลิิกภาพสิินค้้าแฟชั่่น
� ใจและบ่่งบอกความเป็็นตนเองได้้ตามวััยอย่่างไม่่เคอะเขิิน
� ุภาพแต่่สามารถเติิมเต็็มความมั่่น
อยู่่�ในกรอบที่่สุ

� ใจ คืือ ช่่วงเอว หน้้าท้้อง สะโพก และหน้้าอก ที่่มั
� ้องการความมั่่น
� ักมีีความหย่่อนคล้้อย
โดยช่่วงอวััยวะที่่ต้

� ของผู้้�บริิโภคในวััยนี้้จึ
� วย่่น หรืือไม่่สมส่่วน ดัังนั้้�นพฤติิกรรมของการซื้้อ
� ึงมัักเลืือกจากสิ่่ง� ที่่ �
� สิินค้้าแฟชั่่น
เหี่่ย
� นแปลงรููปแบบ
� สิินค้้ารููปแบบเดิิมซ้ำำ�� ๆ และไม่่ค่่อยมีีการเปลี่่ย
ชอบจากร้้านค้้าประจำำ�ในลัักษณะของการซื้้อ
� และแนวโน้้มแฟชั่่น
� สำำ�เร็็จรููป มีีกรอบสำำ�คััญจากผลสรุุปการวิิเคราะห์์
4. ด้้านการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น

� ร่่วมกัับการสอบถามความต้้องการ
� วชาญด้้านการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น
องค์์ประกอบจากการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย

� ักษณะของสไตล์์เป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญ โดยสไตล์์ที่่อ
� ยู่่�ใน
� สิินค้้าที่่มีีลั
ของผู้้�บริิโภค พบว่่า กลุ่่�มเป้้ าหมายยัังคงเลืือกซื้้อ
� ความทัันสมััยแบบเรีียบง่่าย สบายตาและสุุภาพ แสดง
ความต้้องการจะอยู่่�ในรููปแบบ Modern Feminine ที่่มีี
� ขององค์์กร WGSN ปีี ค.ศ. 2022
ภาพลัักษณ์์อย่่างเป็็นกัันเอง สอดคล้้องไปกัับแนวทางของแนวโน้้มแฟชั่่น
� เสนอความเป็็นธรรมชาติิที่่เ� รีียบง่่าย ในลัักษณะเครื่่อ
� งแต่่งกายประเภท
ในหััวข้้อ Common Ground ที่่นำำ�

� ของกลุ่่�มคนเมืือง การตััดต่่อกราฟิิกที่่มีี
� เสนอรููปแบบแฟชั่่น
�
รีีสอร์์ท และหััวข้้อ Creative Manifesto ที่่นำำ�
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� ใจ ซึ่่ง� จากการสอบถามพฤติิกรรมการเลืือกซื้้อ
� สิินค้้าของผู้้�บริิโภค พบความ
นััยยะการแสดงออกของความมั่่น
เป็็นไปได้้ว่่าลัักษณะสำำ�คััญของสไตล์์ดัังกล่่าวจะสามารถมุ่่�งเน้้นการออกแบบไปยัังกลุ่่�มไอเท็็มสิินค้้าประเภท

� ักษณะที่่เ� หมาะสมของสิินค้้าท่่อนล่่างจะปรากฏ
� เป็็นไอเท็็มการนำำ�เสนอหลััก ในขณะที่่ลั
ชุุดติิดกัันและเสื้้อ
ขึ้้�นในไอเท็็มกระโปรงและกางเกงตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้ใ� นกรอบของการออกแบบ การควบคุุมคุุณภาพและรููปแบบ

� ความสำำ�คััญ เนื่่อ
� งจากราคาจะส่่งผลโดยตรง
ให้้เป็็นไปตามกรอบของราคาต้้นทุุนถืือเป็็นอีีกหนึ่่ง� ประเด็็นที่่มีี
� แล้้วนั้้�น ราคาต้้นทุุน
กัับชนิิดและปริิมาณของวััสดุุที่จ
่ � ะนำำ�มาใช้้กัับการออกแบบ ซึ่่ง� สำำ�หรัับกลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
� จะอยู่่�ที่่ไ� ม่่เกิินร้้อยละ 35-40 ของราคาจำำ�หน่่าย
รวมเฉลี่่ย

5. ด้้านการสร้้างลัักษณะจำำ�เพาะกลุ่่�มสิินค้้าจากเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์น
์ มีีผลสรุุปองค์์ประกอบเชิิงลึึก
จากการวิิเคราะห์์วรรณกรรมร่่วมกัับการขึ้้�นตััวอย่่างเทคนิิคจากหลัักการของ Tomoko Nakamichi และ

� พบว่่า ลัักษณะสำำ�คััญของรายละเอีียดในกลุ่่�มสิินค้้า
� วชาญด้้านการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น
การสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย
� ่างกััน กล่่าวคืือ วิิธีีการเลืือกสร้้างรายละเอีียดที่่เ� หมาะสมกัับเทคนิิค
จะผัันแปรไปตามลัักษณะการมุ่่�งเน้้นที่่ต่
� ้องการแก้้ไขหรืือต้้องการสร้้างความพิิเศษเฉพาะส่่วน ทั้้�งนี้้จ
� ากการศึึกษากระบวน
จะขึ้้�นอยู่่�กัับบริิเวณส่่วนที่่ต้

วิิธีีการสร้้างรายละเอีียดสิินค้้าจากหลัักการเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์นทั้้�งหมด พบว่่า หลัักการได้้จำำ�แนกกระบวน
� ร้้างเป็็น แนวทางได้้ 4 กลุ่่�มใหญ่่ 12 แนวทางหลััก ซึ่่ง� ในจำำ�นวนนี้้มีี
�
� เพีียง 3 แนวทางหลัักเท่่านั้้�นที่่มีี
วิิธีีที่่ส

� ึงประสงค์์ของกลุ่่�มเป้้ าหมาย ประกอบไปด้้วยลัักษณะสำำ�คััญที่่ �
ลัักษณะใกล้้เคีียงกัับการสร้้างกลุ่่�มสิินค้้าที่่พึ
� ใจในสรีีระช่่วงสะโพก เอว หน้้าท้้อง และหน้้าอก ที่่มีีลั
� ักษณะหย่่อนคล้้อยไม่่
มุ่่�งเน้้นไปยัังการสร้้างความมั่่น
สมบููรณ์์ โดย 3 แนวทางดัังกล่่าว ได้้แก่่ เทคนิิคการสร้้างมิิติิหรืือระดัับชั้้�น เทคนิิคการตััดต่่อเส้้นกราฟิิกในตััว
และเทคนิิคการพาดพัันหรืือพัับซ้้อนในแนววงกลม ซึ่่ง� จากการทดลองการขึ้้�นตััวอย่่างการสร้้างแบบตััด พบ
� ะนำำ�รายละเอีียดที่่ไ� ด้้จากเทคนิิคการสร้้างเมจิิกแพทเทิิร์์นเข้้าสู่่�กระบวนการอุุตสาหกรรมสร้้าง
ว่่า การที่่จ
� สำำ�เร็็จรููปได้้นั้้�น มีีความจำำ�เป็็นต้้องผ่่านกระบวนการคลี่่ค
� ลาย โดยกระบวนวิิธีีที่่ส
� ามารถทำำ�ได้้
สิินค้้าแฟชั่่น
� สุ
� ลายแบบโครงร่่างบนโครงหุ่่�นลอยตััว ซึ่่ง� นอกจากจะช่่วยให้้ได้้
ง่่ายและมีีประสิิทธิิภาพที่่ดีีที่
่ � ุดคืือการคลี่่ค
� ามารถผลิิตออกเป็็นขนาด เล็็ก กลาง ใหญ่่ ด้้วยเครื่่อ
� งจัักรได้้อย่่างรวดเร็็วแล้้วยัังสามารถช่่วยให้้
ต้้นแบบที่่ส
นัักออกแบบสามารถปรัับแก้้แบบในกระบวนการสร้้างแบบตััดในกลุ่่�มสิินค้้าทำำ�ซ้ำำ�� (Repeat Products) ของ
คอลเลกชัันได้้อีีกด้้วย

� ลายโครงร่่างแบบตััดบนหุ่่�น
ภาพที่่ � 1 ภาพการคลี่่ค
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม
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สรุุปและอภิิปราย
� ้องการค้้นหาคำำ�ตอบใน 2 ประเด็็นหลััก คืือ ด้้านแนวทางการสร้้าง
จากวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััยที่่ต้

� ความเหมาะสม สอดคล้้องไปกัับรููปร่่าง
รายละเอีียดของสิินค้้าจากหลัักการเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์นที่่มีี
พฤติิกรรม และรสนิิยมของกลุ่่�มเป้้ าหมาย และด้้านการค้้นหาองค์์ประกอบของแนวทางการสร้้างสรรค์์กลุ่่�ม

� สำำ�เร็็จรููปสำำ�หรัับตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� ผู้้�สููงอายุุในประเทศ ซึ่่ง� จากการศึึกษาวิิจััยทั้้�งหมด สามารถ
สิินค้้าแฟชั่่น
สรุุปเป็็นแนวทางการออกแบบได้้ดัังนี้้�

� สำำ�เร็็จรููปจากหลัักการเทคนิิคเมจิิกแพทเทิิร์์น
1. ด้้านแนวทางการสร้้างรายละเอีียดของสิินค้้าแฟชั่่น

� ลายแบบเพื่่อ
� นำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตทางอุุตสาหกรรม
พบว่่า นอกเหนืือไปจากกรอบสำำ�คััญของการคลี่่ค
แล้้วนั้้�น การออกแบบกลุ่่�มสิินค้้าที่่เ� หมาะสม พบว่่า สามารถแบ่่งกลุ่่�มการสร้้างรายละเอีียดปลีีกย่่อยสำำ�คััญ

� ผู้้�สููงอายุุที่แ
ตามกลุ่่�มแนวทางหลััก โดยมีีลัักษณะการนำำ�ไปใช้้งานกัับการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น
่ � ตกต่่างกััน
ดัังนี้้�

		

1.1 เทคนิิคการสร้้างมิิติิหรืือระดัับชั้้�น สามารถแบ่่งกลุ่่�มเทคนิิคย่่อยได้้ 7 ลัักษณะ คืือ การ

� ม การจัับจีีบรููดวงกลม การสร้้างโครงสร้้างหลุุม การสร้้าง
ถ่่วงไขว้้ การสร้้างกลีีบซ้้อน การสร้้างบล็็อกสี่่เ� หลี่่ย

� รอบตััว มีีลัักษณะการนำำ�ไปใช้้งานที่่ชั
� ัดเจนคืือ การสร้้างมิิติิให้้เกิิด
บอลลููน และการสร้้างฉากวงกลมคลื่่น
� ล้้ามเนื้้อ
� วย่่นหรืือไม่่สมบููรณ์์ของกลุ่่�มเป้้ าหมาย
� เหี่่ย
ภาพความสมบููรณ์์ในบริิเวณอวััยวะที่่ก
		

1.2 เทคนิิคการตััดต่่อเส้้นกราฟิิก สามารถแบ่่งกลุ่่�มเทคนิิคย่่อยได้้ 5 ลัักษณะ คืือ การสร้้าง

เส้้นตััดใต้้อก การสร้้างเส้้นตััดโค้้ง การสร้้างแบบตััดซ่่อน การตััดเส้้นรอบตััว และการสร้้างกราฟิิกคััทบนฐาน

� มลอยตััว มีีลัักษณะการนำำ�ไปใช้้งานที่่ชั
� ัดเจน คืือ การสร้้างเส้้นนำำ�สายตาเพื่่อ
� ช่่วยอำำ�พรางความ
สามเหลี่่ย
หย่่อนคล้้อย ช่่วยสร้้างแนวบัังคัับการทรงตััว และช่่วยกระชัับรููปร่่างให้้เกิิดความสวยงาม
		

1.3 เทคนิิคการพาดพัันหรืือพัับซ้้อน สามารถแบ่่งกลุ่่�มเทคนิิคย่่อยได้้ 5 ลัักษณะ คืือ การผููก

ปมหรืือโบ การสานหรืือการสลัับสอดไขว้้ การพัับสลัับครึ่่ง� วงกลม การบิิดรอบ และการพาดประกบ มีีลัักษณะ
� ช่่วยอำำ�พรางหรืือปกปิิ ดบางอวััยวะที่่มีี
� ความไม่่สมบููรณ์์
การนำำ�ไปใช้้งานที่่ชั� ัดเจนคืือ การสร้้างรายละเอีียดเพื่่อ
� ผิิว
และการสร้้างปริิมาตรให้้เกิิดขึ้้�นบนพื้้น

� สำำ�เร็็จรููปสำำ�หรัับตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� ผู้้�สููงอายุุใน
2. ด้้านแนวทางการสร้้างสรรค์์กลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น

�
� วชาญด้้านการออกแบบสิินค้้าแฟชั่่น
ประเทศ มีีรายละเอีียดจากการสรุุปผลวิิเคราะห์์ข้้อมููลร่่วมกัับผู้้�เชี่่ย
สำำ�เร็็จรููปด้้วยเทคนิิคกระบวนการวิิจััยเชิิงอนาคต (EDFR) ในการตััดสิินรููปแบบภาพลัักษณ์์ของกลุ่่�มสิินค้้า
พบว่่า มีีหลัักการในการสร้้างสรรค์์ผลงาน อยู่่� 4 ประเด็็น มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		

2.1 โครงร่่างเงา (Silhouettes) ของกลุ่่�มสิินค้้า มีีลัักษณะที่่เ� หมาะสม คืือ โครงร่่างเงาหลวม

� การทรงตััวและการ
ที่่เ� ข้้ารููปอยู่่�ในรููปแบบชุุดติิดกัันทรงเอ ทรงตรง หรืือทรงบาน รองรัับการใช้้งานเพื่่อ

� นไหว ตลอดจนรองรัับไลฟ์์ สไตล์์การทำำ�กิิจกรรมนอกบ้้าน และพฤติิกรรมการสวมใส่่สิินค้้าที่่มุ่่�
� งเน้้น
เคลื่่อ
ความสะดวกและง่่ายต่่อการเข้้าห้้องน้ำำ��หรืือการใช้้ชีีวิิตของกลุ่่�มเป้้ าหมาย
		

2.2 รายละเอีียดเทคนิิค (Technic Details) ของกลุ่่�มสิินค้้ามุ่่�งเน้้นไปยัังเทคนิิคการพัับซ้้อน

� ามารถคลี่่ค
� ลายออกเป็็นแบบผลิิตได้้รวดเร็็วที่่สุ
� ุดและมีีจุุดเด่่นของการใช้้งานที่่ตร
� งใจกัับกลุ่่�มเป้้ าหมาย
ที่่ส
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เป็็นสััดส่่วนหลััก รองลงมาจึึงใช้้รููปแบบผสมระหว่่างเทคนิิคการตััดเส้้นกราฟิิกและเทคนิิคการสร้้างมิิติิหรืือ

� สร้้างความแตกต่่างให้้กัับกลุ่่�มสิินค้้าในคอลเลกชััน โดยรายละเอีียดทั้้�งหมดจะถููกผสมผสาน
ระดัับชั้้�นเพื่่อ

� ตอบสนองความต้้องการของกลุ่่�ม
เป็็นองค์์ประกอบร่่วมของการออกแบบและสร้้างสรรค์์กลุ่่�มสิินค้้า ทั้้�งนี้้เ� พื่่อ
� ใจ
เป้้ าหมายทางบุุคลิิกภาพและการส่่งเสริิมความมั่่น
		

2.3 กลุ่่�มสีี (Colors) ของกลุ่่�มสิินค้้า มีีลัักษณะที่่เ� หมาะสม คืือ กลุ่่�มสีีสุุภาพ เช่่น สีีเทา

� ความทัันสมััยในแบบเรีียบง่่ายและ
สีีคราม สีีครีีม สีีชมพูู ตามกรอบแนวคิิดของบุุคลิิกภาพและรสนิิยมที่่มีี

� ของ
� ยู่่�ในกรอบแนวโน้้มแฟชั่่น
อนุุรัักษ์์นิิยมของกลุ่่�มเป้้ าหมายเป็็นสััดส่่วนหลััก รองลงมาจึึงเป็็นกลุ่่�มสีีที่่อ
� สำำ�เร็็จรููป
� สร้้างความทัันสมััยไปพร้้อมกัับกระแสของตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
ฤดููกาล ทั้้�งนี้้เ� พื่่อ

		
2.4 วััสดุุภััณฑ์์ (Materials) ของกลุ่่�มสิินค้้า มีีลัักษณะที่่เ� หมาะสม คืือ กลุ่่�มวััสดุุที่ส
่ � ามารถ
นำำ�มาขึ้้�นรููปตามเทคนิิคการสร้้างแบบตััดเมจิิกแพทเทิิร์์นได้้อย่่างเหมาะสม อีีกทั้้�งสามารถนำำ�มาพิิมพ์์สร้้าง
� วบคุุมต้้นทุุนได้้ ได้้แก่่ กลุ่่�มผ้้าสเปนเดกซ์์ และ
ลวดลาย ให้้ความรู้้�สึึกถึึงความทัันสมััย เรีียบหรูู ในราคาที่่ค
� ่วนผสมของเส้้นใยโพลีีเอสเตอร์์ เป็็นต้้น
กลุ่่�มผ้้าที่่มีีส่

� สำำ�เร็็จรููปด้้วยหลัักการเทคนิิคเมจิิก
ภาพที่่ � 2 ภาพการสร้้างสรรค์์กลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
� ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย
แพทเทิิร์์น สำำ�หรัับตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม

ข้้อเสนอแนะ

� โดยมีีขอบเขตการศึึกษา
� งนำำ�เสนอแนวทางการสร้้างสรรค์์และพััฒนากลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น
1. งานวิิจััยนี้้มุ่่�

� งเน้้นไปยัังการสร้้างรููปแบบรายละเอีียดจากหลัักการเมจิิกแพทเทิิร์์นของ Tomoko Nakamichi
สำำ�คััญที่่มุ่่�

� สำำ�เร็็จรููป
ร่่วมกัับลัักษณะความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุภายใต้้กรอบการจำำ�หน่่ายในตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
� ๆ ผู้้�ที่่ต้
� ้องการนำำ�ข้้อมููลนี้้ไ� ปศึึกษาต่่อ
เท่่านั้้�น มิิได้้ครอบคลุุมไปถึึงทฤษฎีีการสร้้างแบบตััดในลัักษณะอื่่น
� นหลัักการในกรอบการออกแบบให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะความต้้องการของกลุ่่�มสิินค้้า
สามารถปรัับเปลี่่ย
� เติิมองค์์ประกอบที่่เ� หมาะสม
ใหม่่โดยการลดทอนหรืือเพิ่่ม
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� มีีกลุ่่�มแนวโน้้มแฟชั่่น
� เป็็นตััวแปรอิิสระที่่ส่
� ่งผลให้้รููปแบบของ
2. ในการออกแบบกลุ่่�มสิินค้้าแฟชั่่น

�
� ให้้เกิิดความต่่อเนื่่อ
� งของการขายสิินค้้าในตลาดสิินค้้าแฟชั่่น
กลุ่่�มสิินค้้าแตกต่่างกัันไปตามฤดููกาล ดัังนั้้�นเพื่่อ
� อ
� มาประกอบเป็็นแนวโน้้ม
สำำ�เร็็จรููป ผู้้�ที่่ต้
้ งการนำำ�ข้้อมููลนี้้ไ� ปศึึกษาต่่อจึึงควรพิิจารณาเลืือกหััวข้้อแนวโน้้มเพื่่อ
� ใหม่่ของการสร้้างสรรค์์กลุ่่�มสิินค้้าให้้ตรงตามบุุคลิิกภาพของกลุ่่�มเป้้ าหมายเป็็นหลัักการอยู่่�เสมอ
แฟชั่่น
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