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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการวิจัย 1) ศึกษารูปแบบการแตงกายในอดีต กระทั่งปจจุบันของนักศึกษา และ

หาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2) ออกแบบลวดลายผามัดหมี่ และเครื่องแตงกาย 3) ประเมิน
ความพึงพอใจตอตนแบบเครื่องแตงกาย วิธีการดําเนินงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเครื่องแตงกาย เพ่ือใหไดรูปแบบและแนวทางการออกแบบ และ
การวิจัยเชิงปริมาณโดยการสอบถามความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจตอตนแบบเคร่ืองแตงกายผาไทย 
นักศึกษา อาจารย และบุคลากร 500 คน ผลการวิจัย การนําอัตลักษณจากเคร่ืองแตงกายในอดีตของนักศึกษา
รวมกับรูปแบบของดอกจาน ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย และบานเชียงโบราณวัตถุประจําจังหวัด เหมาะสมที่
จะนํามาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องแตงกายผาไทย และการออกแบบลายผามัดหมี่ ถอดแบบจาก
ดอกจานรวมกับลายหัวใจแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวของนักศึกษาและคณาจารยภายใตรั้วของมหาวิทยาลัย 
ลายดอกไมแสดงถึงความเจริญเติบโตทางความรู สีที่ใชคือ สีสม (สีประจําจังหวัดอุดรธานี) สีเขียว (สีประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)  นํามาออกแบบเครื่องแตงกาย 6 ชุด ไดแก ชุดนักศึกษาปกติชาย (กางเกง) 
หญิง (กระโปรง) ชุดกึ่งทางการนักศึกษาชาย (เสื้อ กางเกงขายาว) หญิง (เสื้อ กางเกงขายาว) ชุดสูทนักศึกษา 
(เสื้อสูท และกางเกง) หญิง (เสื้อสูท และกระโปรง) โดยมีผลความพึงพอใจตอตนแบบชุดนักศึกษา ในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.06)  

 

คําสําคัญ : อัตลักษณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,  เครื่องแตงกายผาไทย 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study student clothing pattern of student 

from the pass and the present 2) to design Mudmee silk pattern and clothing convey to 
Udon Thani Rajabhat University identity and 3) to evaluate the satisfaction of the clothing 
prototype.  Research methodology by interviewing the experts of clothing design conduce to 
the pattern and the design guideline, inquiring the opinions and the satisfaction of Thai fabric 
clothing prototype for students, teachers and the offices of Udon Thani Rajabhat University 
with 500 samplings. The results revealed that bringing the identity from the student clothing 
in the pass company with the bastard teak as the flower of the University and Ban Chiang as 
the antique province appropriate inspiration for Thai fabric clothing design as well as the 
Mudmee silk design duplicated from the bustard teak together with the heart pattern had 
shown about the association of the students and the teachers were the unity under the 
hedge of the university, the flower pattern had shown as the growth of a student’s 
knowledge, the colors were used that were the orange color (Udon Thani province color), 
the green color (Udon Thani Rajabhat University color) conduced to 6 clothing design 
namely: the normal uniform for men (pants), for women (skirt), semi-formal uniform for men 
(shirt, pants), for women (shirt, pants), student’s suit (suit, pants), for women (suit, skirt). The 
satisfaction level of the student’s uniform was at a high level (mean=4.06). 
 

Key words : Identity, Udon Thani Rajabhat University, Thai Clothing  
 

บทนํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดิมชื ่อวา 

“โรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร” กอตั้งเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 เปดสอนหลักสูตร
ครูประกาศนียบัตรมณฑล โดยรับนักเรียนชายที่จบ
ประถมศึกษาปที่ 4 เขาศึกษาตออีก 2 ป ตอมาได
เปลี ่ยนชื ่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครูมณฑลอุดร” 
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมูล เชนเดิม 
ในป พ.ศ. 2473 ทางการไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
สตรีประกาศนียบัตรมณฑลอุดรขึ้น รับนักเรียนสตรี 
ภายหลัง การเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน 
พ.ศ. 2475 โรงเรียนฝกหัดครูมณฑลอุดรไดเปลี่ยน
ชื่อใหมเปน “โรงเรียนฝกหัดครูจังหวัดอุดรธานี” 
ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกฐานะ
โรง เร ียนฝ กห ัดคร ูอ ุดรธาน ีเป น  “ว ิทยาล ัยครู
อุดรธานี” เมื ่อวันที ่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ . 2503 
พรอมกับเปดสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษาชั ้นส ูง (ป .กศ .  สูง )  ตั ้งแตว ันที ่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เปนตนมา เมื ่อวันที ่ 14 
กุมภาพ ันธ  พ .ศ .  2535 พระบาทสมเด ็จพระ
เจาอยู หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ใหกับวิทยาลัย
ครูทั่วประเทศ ครั้นตอมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 
2538 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอชาวราชภัฏเปน
ล น พ น ด ว ย ท ร ง พ ร ะ เ ม ต ต า  โ ป ร ด ก ล า ฯ 
พระราชทานพระราชลัญจกรประจําพระองคใหเปน 
“สัญลักษณประจําสถาบัน ราชภัฏ” ในอันที ่จะ
พัฒนาสถาบันราชภัฏใหเปน สถาบันอุดมศึกษา 
เ พื ่อการพ ัฒนาท องถิ ่นอย า งแท จร ิง  ว ัน ที ่ 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภ ูม ิพ ล อ ด ุล ย เ ด ช  ท ร ง ล ง พ ร ะ ป ร ม า ภ ิไ ธ ย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที ่ 14 
มิถ ุนายน  พ .ศ .  2547 สงผลใหสถาบันราชภัฏ
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อ ุดรธาน ี ได ร ับการยกฐานะและปร ับ เปลี ่ยน
สถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” 
ตั้งแตว ันที ่ 15 มิถุนายน พ.ศ . 2547 เปนตนมา 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีภารกิจตาม 
ม า ต ร า  7  ค ือ  “ ใ ห ม ห า ว ิท ย า ล ัย เ ป น
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา  เ พื ่อการพ ัฒนาท อ งถิ ่นที่
เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ
เร ียนรู  เช ิดชูภ ูม ิป ญญาของทองถิ ่น สรางสรรค 
ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและ
ยั ่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล อมอย างสมด ุล  และยั ่งย ืน  โดยมี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาช ีพชั ้นส ูง  ทําการสอน  ว ิจ ัย  ให บร ิการทาง
วิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสงเสริมวิทยฐานะครู” (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี, 2561) 
 การสวมใสชุดเครื่องแบบในประเทศไทย
เริ่มมีขึ้นมาตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา จนเขามาถึง
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน แลวพัฒนามาเรื ่อยๆ 
จนถึงสมัยชวงรัชกาลที่ 4 และในสมัยรัชกาลที่ 5 
ไดทรงปรารภไววาควรที ่จะปรับปรุงเสื ้อหรือชุด
ราชการไดแลว และนั่นจึงทําใหเกิดเปนชุดราชปะ
แตน ซึ่งมีที่มาจาก คําวา "ราช" รวมกับคําวา "แพ
ทเทิรน" กลายเปน ราชปะแตน ชุดราชปะแตนจะ
เปนเสื้อสีขาวลักษณะคอเสื้อจะเปนคอตั้ง ทรงเสื้อ
จะมีลักษณะแบบแขก มีกระดุมดานหนา 5 เม็ด
ดวยกัน สวนดานลางจะเปนการนุงโจงกระเบนและ
ใสรองเทาแบบฝรั่ง สําหรับชุดนักเรียนของไทยเริ่ม
มีขึ้นตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือตั้งแต พ.ศ. 2428 
ที่มีการใสเครื่องแบบก็เปนเพราะวาในสังคมของเรา
นั้นตองมีการจัดการกับคนหมูมาก เพื่อใหสามารถ
แยกแยะผู คนได จึงทําใหเกิดเปนเครื ่องแบบขึ้น 
และชุดเครื ่องแบบยังถูกสรางขึ ้นมาเพื่อลดความ
เปนตัวตนของผูที่สวมใส ยกตัวอยางเชนการใสชุด
นักเรียน นักศึกษา สถาบันตาง ๆ กําหนดรูปแบบ
ชุดนักศึกษาขึ้นมาเพื่อกําหนดบรรทัดฐานของการ

แตงกายที ่เปนทิศทางเดียวกันของแตละสถาบัน 
และก็จะทําใหเรารูวาในชวงนั้นคือเราควรทําอะไร 
มีขอบเขตแคไหน ชวยในการกลอมเกลาจิตสํานึกวา
ผูที่สวมใสอยู ที่มีหนาที่เลาเรียนหนังสือและกําลัง
ส ว มบทบาท เย าว ชนของช าต ิ กา รแต ง ก า ย
เครื่องแบบนักศึกษาหญิงและชายในมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อ
เปนเอกลักษณของแตละมหาวิทยาลัยเปนการสราง
ว ิน ัยและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษา สราง
ความรูสึกที่ดีมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การ
ใสชุดนักเรียน นักศึกษาที่ถูกตองตามกฏระเบียบ
ของสถาบันก็ถือวาเปนการใหเกียรติกับสถาบัน 
(ศศิธร โรจนสงคราม และอุบลวรรณ สงกรานตา
นนท, 2557. ออนไลน) 
 ประเทศไทยในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปสูโลกไรพรมแดน สงผลใหวัฒนธรรม
ตางชาติเขามามีอิทธิพลในประเทศไทย โดยเฉพาะ
การแตงกาย ปญหาของวัฒนธรรมที่เริ ่มจางหาย 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เปนองคอุปถัมภและมีคุณูปการตอผา
ไทย ทรงอนุรักษลายผาโบราณที่ใกลสูญหาย การ
อนุรักษและพัฒนาผาไทยมาถึงทุกวันนี้  รัฐบาล
ไทยจึงขอความรวมมือ รวมอนุรักษ และรณรงค
ใหสวมใสผาไทย โดยเริ ่มจากหนวยงานราชการ 
และสถานศึกษา  เชิดชูอัตลักษณคุณคาผาทองถิ่น 
สวนระดับจังหวัด แตละจังหวัดรณรงคใสผาไทย
ในสวนราชการเพื่อชักนําใหประชาชนในทองถิ่น
ใสผ าไทยตาม อีกทั ้งคนไทยหันมาใสผ าไทยใน
เทศกาลสําคัญเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จึงไดจัดโครงการอนุรักษาการสวมใสผา
ไทยข้ึน เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการแตงกาย
ดวยผาไทย เพื่อสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ ่น สืบ
สานการแตงกายดวยผาไทย ดํารงเอกลักษณของ
ไทยสู การด ําเนินชีว ิตประจําว ัน  ตลอดจนเพื ่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ดังนั้นจากที่กลาวมาขางตน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี มีการรณรงคใหบ ุคลากร และ
นักศึกษา แตงกายผาไทย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
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จะออกแบบและพัฒนาเครื ่องแตงกายนักศึกษา 
ชาย หญิง ใหมีความเหมาะสมตามสมัยนิยม โดยนํา
ผาทอมัดหมี่พื้นเมือง จังหวัดอุดรธานี มาใชในการ
ออกแบบเครื่องแตงกาย ประกอบดวย ชุดนักศึกษา
ปกติชาย หญิง, ชุดสูททางการนักศึกษาชาย หญิง, 
ชุดกึ่งทางการชาย หญิง, ชุดสูททางการอาจารย 
และบุคลากรชาย หญิง 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการแตงกายในอดีต 
กระทั่งปจจุบันของนักศึกษา และหาอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. เพ่ือออกแบบลวดลายผามัดหมี่ และ
เครื่องแตงกายนักศึกษาชาย หญิง ที่สื่อถึงอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอตนแบบ
เครื่องแตงกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ออกแบบใหม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ขอบเขตการศึกษาขอมูล 
  1.1 พื้นที่ในการวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 
  1.2 กลุมผูใหขอมูลเปนผูเชี่ยวชาญ
ออกแบบเครื่องแตงกาย และนักออกแบบเครื่อง
แตงกายผาไทย จํานวน 3 ทาน โดยการสัมภาษณ
เชิงลึก  
  1.3 โดยการสอบถามความตองการ
เพื่อใหไดแนวทางกอนการออกแบบโดยนักศึกษา 
อาจารย  และบ ุคลากร  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ
อุดรธานี 500 คน (ชาย 250 คน หญิง 250 คน) 
  1.4 ประเมินผลการออกแบบจาก
ชุดตนแบบโดยนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 500 คน  
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
  ในการว ิจ ัยครั ้งนี ้ ใช เครื ่องมือใน
งานวิจัยคือแบบสัมภาษณ แบบสอบถามและแบบ
ประเมิน 

  2.1 การว ิจ ัยเช ิงคุณภาพ โดยใช
แบบสัมภาษณ ที่มีโครงสรางสําหรับผูเชี ่ยวชาญ 
และนักออกแบบ ในประเด็นเรื ่องการออกแบบ 
เชน รูปแบบ อัตลักษณ แรงบันดาลใจ โดยการ
บันทึกเสียง ถายภาพประกอบรวมดวย 
  2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ   โดยใช
แบบสอบถามกอนการออกแบบที ่ม ีโครงสราง
สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรชาย หญิง 
เกี่ยวกับการจากแรงบันดาลใจตางๆ และรูปแบบ
ของเครื่องแตงกายนักศึกษา นําขอมูลมาทําการ
วิเคราะหหาคาสถิติ รอยละ  
  2.3 การวิจัยเชิงปริมาณ   โดยใช
แบบประเมินความพึงพอใจหลังการออกแบบที่มี
โครงสรางสําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
ชาย หญิง ตอตนแบบชุดเครื่องแตงกายผาไทย 
นําขอมูลมาทําการวิเคราะหหาคาสถิติ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

ผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอมูล

เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของขอมูลเครื่องแตงกาย 
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให
ความคิดเห็นวา ดอกจาน (ดอกทองกวาว) ดอกไม
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บานเชียง 
โบราณวัตถุประจําจังหวัดอุดรธานี และเครื่องแตง
กายด้ังเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีความ
เหมาะสมท่ีจะนํามาใช เปนแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ 
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รูปที่ 1 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
สัมพันธกับดอกจาน ดอกไมประจําจังหวัด

อุดรธานี คือ “ตนทองกวาว” หรือ “ตนดอกจาน” 
แหลงโบราณคดีบานเชียงมรดกโลกจังหวัดอุดรธานี 
ผามัดหม่ีซึ่งเปนผาเอกลักษณของจังหวัด  สีตรา
ประจําจังหวัด ที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณของจังหวัด
อุดรธานีไดควบคูกันไป 

 

 
รูปที่ 2 อัตลักษณของจังหวัดอุดรธานี 

 
 แนวคิดในการออกแบบลวดลายผามัดหมี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ลายที่มีความเหมาะสม ในการนํามาทอ
ผาเพ่ือตัดเย็บชุดนักศึกษาคือ ลายบานเชียง ซึ่งเปน

โบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัดอุดรธานี และ
ลายจากดอกจาน (ดอกทองกวาว) เพราะเปนดอกไม
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สัมพันธกับการ
สอบถามความตองการของนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรชาย หญิง เกี่ยวกับการจากแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบใช ร ูปแบบ เคร่ืองแตงกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในอดีต อยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.04) แรงบันดาลใจเพ่ือใช
ในการออกแบบลวดลายผาทอพ้ืนเมือง จากลายบาน
เชียง อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.10) สามารถสรุป
การวิเคราะหรูปแบบ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหรูปแบบ และถอดรูปราง
รูปทรงแรงบันดาลใจ 
 

รูปแบบ 
ดอกจาน โบราณวัตถุบานเชียง 

  
การถอดรูปแบบรูปรางรูปทรง 

  

การถอดรูปแบบลายผามัดหม่ี 

  
 
 จากการถอดรูปแบบลายผามัดหมี่ ผูวิจัยได
นําลวดลายมาจัดวางลงบนตารางกริด เพ่ือเขาสู
กระบวนการในการมัดลาย และทอผาดวยกี่ทอ
พ้ืนบานเปนลําดับถัดไป 

   
รูปที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบลายผามัดหม่ี  
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ตารางท่ี 2 ลายมัดหมี่ 1 

การถอดรูปแบบลาย
ผามัดหม่ี 

ความหมาย 

 

ลาย 1 

 
ล า ย หั ว ใ จ  แสด ง ถึ ง ก า ร
รวมกันเปนหนึ่งเดียวของ
นักศึกษา และคณาจารย 
ภายใตรั้วหลังคาเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

 
ล า ย ด อ ก จ า น  ด อ ก ไ ม
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  

 
ลายบานเชียง สัญลักษณ
ประจําจังหวัดอุดรธานี 

 
ลายดอกไม แสดงถึงการ
เจริญเติบโตทางความรูของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ อุ ด ร ธ า นี อ ย า ง
งดงาม 
 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 3 ลายมัดหมี่ 2 
 

การถอดรูปแบบ
ลายผามัดหม่ี 

ความหมาย 

ลาย 2 

 

 

 
ล า ย ด อ ก จ า น  ( ด อ ก
ทองกวาว )ดอกไมประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แ ส ด ง ถึ ง อั ต ลั ก ษ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 
 

ลายบานเชียง โบราณวัตถุ 
และสัญลักษณประจําจังหวัด
อุดรธานี 

  

 การถอดแบบรูปราง รูปทรงเพื่อออกแบบ
ลวดลายบนผามัดหมี่ ลวดลายที่ 1 ในรูปแบบของ
การจัดวาง ลายบานเชียงอยู ศูนยกลางของลาย 
เพื่อแสดงถึงจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนแหลงเรียนรู
กอนประวัติศาสตรไทย ตกแตงดวยลายดอกไม 
และดอกจานซึ่งเปนดอกไมประจําจังหวัด และ
ดอกไมประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สื่อถึง
การเจริญงอกงามทางดานความรู  หลอหลอม
แนวคิดสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวของนักศึกษา 
และคณาจารยโดยแทนสัญลักษณ เปนลายหัวใจ
อยู ตําแหนงบนสุดของลวดลายผา ลวดลายที่ 2 
ตําแหนงของลายไหบานเชียงที่อยูตรงใจกลางของ
ลาย ตองการสื่อถึงจังหวัดอุดรธานี เปนศูนยกลาง
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ที ่ม ีโบราณว ัตถุที ่เ ก าแก ประกอบไปด วยลาย
ดอกไมประจําจังหวัด และลายองคประกอบจาก
ลายผาดั ้งเดิมจากผาทอมือที่ยาวที ่สุดในโลก มา
ประกอบใหเปนลายมัดหมี่ที ่สื ่อถึงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 

 
รูปท่ี 4 ขั้นตอนการขึ้นโฮงมัดหม่ี 

 

 
รูปที่ 5 ผามัดหม่ีสําเร็จ 

 
แนวคิดในการออกแบบโทนสีเครื่องแตงกาย

ผาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะหรูปแบบโทนสี 
 

สี ความหมาย 

สีเทา  

ความออนนอมถอมตน สติปญญา ความ
เชื่อถือ มีระเบียบ ศักดิ์ศรี ความเสถียร 
ความมั่นคง ความเปนทางการ ความเปน
ผูใหญ มีพลังทําใหจิตใจสงบและม่ันคง 

สีสม  

สีประจําจังหวัดอุดรธานี และสีของดอก
จาน พลัง ความกระตือรือรน ความมี
ชีวิตชีวา  ความยุติธรรม ความรอบรู 
ความสุข ความม่ันใจ ชวยกระตุนพลังงาน 
ไปจนถึงสุขภาพท่ีดี 

สีเขียว  

สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ธรรมชาติ ชีวิต มนุษยชาติ การเริ่มตน 
ความสดชื่น ความปลอดภัย ความอุดม
สมบูรณ การเจริญงอกงาม การเติบโต   

จาการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และสอบถาม
ความตองการของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏอ ุดรธาน ี 500  คน  สร ุป
แนวทางการออกแบบชุดนักศึกษา ดังนี้ 
 1) ชุดนักศึกษาปกติชาย หญิง จากการ
สอบถามความตองการของนักศึกษาสัมพันธ กับ
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ คือ ชุด
นักศึกษาชาย มีความตองการเสื้อ ในลักษณะของ
เสื ้อ เ ชิ ้ต แบบคอปกคอจ ีน /คอตั ้ง  (Mandarin 
Collar) มากที่สุด รองลงมาคือเสื้อเชิ้ตแบบปกติ 
(Shirt, Business Shirt)  และกางเกงควรเปน
กางเกงทรงกระบอกเล ็ก  รองลงมาคือกางเกง
ลําลอง  ในส วนของช ุดน ักศ ึกษาหญิง  มีความ
ตองการเ สื ้อ ในล ักษณะของ เสื ้อเชิ ้ตแบบปกติ
เขารูป และกระโปรงทรงดินสอ ชุดนักศึกษาชาย
ควรตัดเย็บเปนกางเกง แตลวดลายควรเปนลายที่
มีล ักษณะเล็กๆ  ตัดทอนจากแนวความคิดหลัก 
และชุดนักศึกษาหญิง ควรตัดเย็บเปนกระโปรง
โดยลวดลายสามารถทําไดตั้งแตลายเล็ก ไปจนถึง
ลายที่มีขนาดใหญ 
 
ชุดนักศึกษาปกติชาย  

  

 
 

ชุดนักศึกษาปกติหญิง 

 

 
 

รูปที่ 6 Flat Pattern ชุดนักศึกษาปกติชาย หญิง 
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รูปที่ 7 แบบรางชุดนักศึกษาปกติชาย หญิง 

 
แบบรางชุดนักศึกษาปกติชาย  หญิง  ที่

ปรับปรุงพัฒนา นักศึกษาชายเปนเสื้อนักศึกษาปกติ 
ตามมาตรฐานขอกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เนกไทขนาดมาตรฐาน กางเกงทรงกระบอก
เล็ก นักศึกษาหญิงเปนเสื้อนักศึกษาปกติ ตาม
มาตรฐานขอกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี กระโปรงเปนทรงดินสอ เอวสูง ปายหนาตัด
ทอนจากลักษณะการซอนกลีบของดอกจาน วาดลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีการจัดวางกราฟก
ลวดลายมัดหมี่ 1/4 ของผืนผา ตรงชายกระโปรง 
และใสสีจําลอง 

   
 

รูปที่ 8 รูปแบบสมบูรณและผลิตภัณฑตนแบบ 
ชุดนักศึกษาปกติ 

สอบถามความพึงพอใจตอตนแบบเครื่อง
แตงกายผาไทย  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีที่ออกแบบดานความเหมาะสมในการ
ออกแบบเครื่องแตงกายนักศึกษาปกติชาย และหญิง 
สรุปผลดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ความเหมาะสมในการออกแบบเครื่อง
แตงกายนักศึกษาปกติชาย และหญิง 
 

รายการ 
จํานวน (N=500) ระดับ

ความ
คิดเห็น  S.D. 

1. แสดงถึงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(ดอกจาน/ เครื่ องแตงกาย
ดั้งเดิม) 

3.98 0.76 มาก 

2. แสดงถึงอัตลักษณของ
จังหวัดอุดรธานี (บานเชียง) 4.01 0.75 มาก 

3. ความเหมาะสมของ แรง
บันดาลใจจากเครื่องแตงกาย
ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ค รู
อุดรธานี 

3.81 0.82 มาก 

4. แรงบันดาลใจจากเคร่ือง
แตงกายดั้งเดิมของวิทยาลัย
ครูอุดรธานี ผสมผสานกับ
ลักษณะของกลีบดอกจาน  

4.03 0.75 มาก 

5. ตําแหนงในการจัดวาง
ล ว ด ล า ย มั ด ห มี่ มี ค ว า ม
เหมาะสม สวยงาม 

3.95 0.73 มาก 

6. ความเหมาะสมของรูปแบบ
เครื่องแตงกายนักศึกษาชาย 
หญิง 

3.86 0.69 มาก 

7. ความเหมาะสมดานการใช
งานโดยรวม 

4.31 0.62 มาก 

ดานความเหมาะสมดานการออกแบบและความสวยงาม 
1. ความสวยงามของลวดลาย 4.21 0.61 มาก 
2. ความสวยงามของโทนสี 3.89 0.82 มาก 
3. ความสวยงาม และความ
รวมสมัยขององคประกอบ
โดยรวม 

4.02 0.69 มาก 
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2) ชุดสูททางการชาย  หญิง  จากการสอบถาม
ความต องการของนักศึกษาทั ้งชาย  และหญิง 
นักศึกษาชายตองการเสื้อสูทเปนสูทกระดุมสอง
แถว  และกางเกงทรงกระบอก  นักศึกษาหญิง
ตองการเสื ้อสูทกระดุมสองเม็ดแถวเดียว  และ
กระ โป ร งทร งด ิน สอ  จ ากคว ามค ิด เ ห ็น ขอ ง
ผู เชี ่ยวชาญ ชุดสูทชายเพื่อใหมีความตรงกับอัต
ล ักษณของจ ังหว ัด  ธานีผ าห มี ่ข ิด  ควรมีทั ้งผ า
มัดหมี่ และผาหมี ่ขิด สําหรับการเย็บควรมีลวย
ลายในสวนที ่เหมาะสม  หญิงควรเปนลวดลาย
เด ียวก ันก ับน ักศ ึกษาชาย  ซึ ่งส ามารถจ ัดวาง
ลวดลายใหตรง หรือไปดวยกันไดกับของนักศึกษา
ชาย เชน ชาย เสื้อสูท ลายและกางเกงสีพื้น หญิง 
เสื ้อสูทลาย และกระโปรงสีพื้น หรือเสื ้อสูทสีพื้น 
กระโปรงลาย 
 

ชุดสูททางการชาย 

 

 

ชุดสูททางการหญิง 

 

 

รูปที่ 9 Flat Pattern ชุดสูททางการชาย หญิง 
 

 
รูปที่ 10 แบบรางชุดสูททางการชาย หญิง 

 

แบบรางชุดสูททางการนักศึกษาชาย หญิง ที่
ปรับปรุงพัฒนา เสื้อสูทมีลักษณะเหมือนกันทั้งชาย
และหญิง เสื้อสูททางการเขารูปกระดุมสองเม็ดแถว
เดียว กุนขอบปกสูท ตามมาตรฐานขอกําหนดของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุดรธานี  เนคไทนขนาด
มาตรฐาน กางเกงทรงกระบอกเล็ก  ในสวนของ
กระโปรงชุดสูทหญิง เปนทรงดินสอ เอวสูง ทวิสหนา 
ตัดทอนจากลักษณะการซอนกลีบของดอกจาน และ
ลั กษณะ เดิ ม จ าก เ ค รื่ อ ง แต ง ก า ยดั้ ง เ ดิ ม ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดลงโปรแกรม
คอมพิวเตอรโดยมีการจัดวางกราฟกลวดลายมัดหมี่ 
1/4 ของผืนผา ตรงชายกระโปรง และใสสีจําลอง 

 

 
รูปที่ 11 รูปแบบสมบูรณและผลิตภัณฑตนแบบ 

ชุดสูทนักศึกษาทางการชาย หญิง 
 

สอบถามความพึงพอใจตอตนแบบเครื่อง
แตงกายผาไทย  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีที่ออกแบบดานความเหมาะสมในการ
ออกแบบเคร่ืองแตงกายนักศึกษาชุดสูททางการ
นักศึกษาชาย หญิง สรุปผลดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ความเหมาะสมในการออกแบบเคร่ือง
แตงกายนักศึกษาชุดสูททางการนักศึกษาชาย หญิง 
 

รายการ 
จํานวน (N=500) ระดับ

ความ
คิดเห็น 

 S.D. 

1. แสดงถึงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(ดอกจาน/ เครื่องแตงกาย
ดั้งเดิม) 

3.99 0.79 มาก 

2. แสดงถึงอัตลักษณของ
จังหวัดอุดรธานี (บานเชียง) 4.16 0.78 มาก 

3. ความเหมาะสมของ แรง
บันดาลใจจากเคร่ืองแตงกาย
ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ค รู
อุดรธานี 

3.90 0.80 มาก 

4. ความเหมาะสมของ แรง
บันดาลใจจากเคร่ืองแตงกาย
ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ค รู
อุ ด ร ธ า นี  ผส ม ผ ส า น กั บ
ลักษณะของกลีบดอกจาน  

3.81 0.89 มาก 

5. ตําแหนงในการจัดวาง
ล ว ด ล า ย มั ด ห มี่ มี ค ว า ม
เหมาะสม สวยงาม 

3.90 0.87 มาก 

6. ความเหมาะสมของ
รู ป แ บ บ เ ค รื่ อ ง แ ต ง ก า ย
นักศึกษาชาย หญิง 

3.79 0.89 มาก 

7. ความเหมาะสมดานการใช
งานโดยรวม 

3.94 0.90 มาก 

ดานความเหมาะสมดานการออกแบบและความสวยงาม 
1. ความสวยงามของลวดลาย 4.04 0.83 มาก 
2. ความสวยงามของโทนสี 3.86 0.90 มาก 
3. ความสวยงาม และความ
รวมสมัยขององคประกอบ
โดยรวม 

4.02 0.81 มาก 

 
 4 )  ช ุดกึ ่งทางการชาย  หญิง  จากการ
สอบถามความตองการของนักศึกษาทั้งชาย และ
หญิง  ในช ุดกึ ่งทางการ  ตองการ เสื ้อ โปโล  ซึ ่ง
สอดคลองก ับความค ิด เห ็นจากการสัมภาษณ
ผู เชี ่ยวชาญคือ  ชายควรเปน เสื ้อที ่สามารถใส
รวมกับกางเกงไดหลายสไตล หญิงควรเปนเสื้อที่

สวมใสทํากิจกรรมตางๆ ไดในมหาวิทยาลัย หรือ
นอกมหาวิทยาลัย 
 

ชุดกึ่งทางการชาย 

 

 

ชุดกึ่งทางการหญิง 

 

 

รูปที่ 12 Flat Pattern ชุดกึ่งทางการชาย หญิง 
 

 

 
รูปที่ 13 แบบรางชุดกึ่งทางการชาย หญิง 

 
 แบบรางชุดกึ่งทางการชาย หญิง ที่ปรับปรุง
พัฒนา โดยลักษณะของเสื้อโปโลเหมือนกันท้ังชาย
และหญิง คอจีน กระดุมสามเม็ด กระเปาคูดานหนา 
กางเกงทรงกระบอกเล็ก ตัดทอนจากลักษณะเดิมของ
เคร่ืองแตงกายด้ังเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี วาดลงโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยมีการจัด
วางกราฟกลวดลายมัดหมี่  1/4 ของผืนผา ตรง
ชายเสื้อ และใสสีจําลอง 
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รูปที่ 14 รูปแบบสมบูรณและผลิตภัณฑตนแบบ 

ชุดกึ่งทางการชาย หญิง 
 

สอบถามความพึงพอใจตอตนแบบเครื่อง
แตงกายผาไทย  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีที่ออกแบบดานความเหมาะสมในการ
ออกแบบเคร่ืองแตงกายนักศึกษาชุดกึ่งทางการชาย 
หญิง สรุปผลดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ความเหมาะสมในการออกแบบเคร่ืองแตง
กายนักศึกษาชุดกึ่งทางการชาย หญิง 

รายการ 
จํานวน (N=500) ระดับ

ความ
คิดเห็น  S.D. 

1. แสดงถึงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(ดอกจาน/ เครื่องแตงกาย
ดั้งเดิม) 

4.10 0.76 มาก 

2. แสดงถึงอัตลักษณของ
จังหวัดอุดรธานี (บานเชียง) 4.12 0.78 มาก 

3. ความเหมาะสมของแรง
บันดาลใจจากเคร่ืองแตงกาย
ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ค รู
อุดรธานี 

3.97 0.84 มาก 

4. ความเหมาะสมของแรง
บันดาลใจจากเคร่ืองแตงกาย
ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ค รู
อุ ด ร ธ านี  ผสมผสานกั บ
ลักษณะของกลีบดอกจาน  

3.88 0.86 มาก 

 

ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

รายการ 
จํานวน (N=500) ระดับ

ความ
คิดเห็น  S.D. 

5. ตําแหนงในการจัดวาง
ล ว ด ล า ย มั ด ห ม่ี มี ค ว า ม
เหมาะสม สวยงาม 

3.98 0.86 มาก 

6. ความเหมาะสมของ
รู ป แ บบ เ ค ร่ื อ ง แต ง ก า ย
นักศึกษาชาย หญิง 

4.01 0.82 มาก 

7. ความเหมาะสมดานการใช
งานโดยรวม 

4.06 0.80 มาก 

ดานความเหมาะสมดานการออกแบบและความสวยงาม 
1 .  ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
ลวดลาย 

3.93 0.911 มาก 

2. ความสวยงามของโทนสี 3.87 0.92 มาก 
3. ความสวยงาม และความ
รวมสมัยขององคประกอบ
โดยรวม 

4.00 0.87 มาก 

 
 และประเมินดานความเหมาะสมในการนําแรง
บันดาลใจมาใชในการออกแบบลายผามัดหมี่ สรุปไดดังน้ี 
 
ตารางที่ 8 ความเหมาะสมในการนําแรงบันดาลใจมาใชใน
การออกแบบลายผามัดหมี่ 

รายการ 
จํานวน (N=

500) 
ระดับ
ความ
คิดเห็น  S.D. 

1. ลวดลายแสดงถึงอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(ดอกจาน) 

3.78 0.89 มาก 

2. ลวดลายแสดงถึงอัตลักษณ
ของจังหวัดอุดรธานี (บานเชียง) 3.91 0.88 มาก 

3. ลวดลายสื่อถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ไดเหมาะสม 4.04 0.81 มาก 

4. ลวดลายมีความเหมาะสมกับ
นักศึกษา อาจารย และบุคลากร 4.11 0.82 มาก 

5. ลวดลายมีความเหมาะสมใน
การผลิตผามัดหมี่พื้นเมือง 4.07 0.85 มาก 

6. ความสวยงามของลวดลาย 4.29 0.67 มาก 
7. ความรวมสมัยขององคประกอบ 4.23 0.71 มาก 

รวม 4.06 0.80 มาก 
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จากตารางที ่ 8 สร ุปได ว า  ผู ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื ่อพิจารณา โดยเรียงลําดับไดดังนี ้ ความ
ส ว ย ง า ม ข อ ง ล ว ด ล า ยม ีค ว า มพ ึง พอ ใ จม า ก 
(คาเฉลี่ย 4.29) ความรวมสมัยขององคประกอบ
โดยรวมมีความพึงพอใจมาก  (คา เฉลี ่ย  4 .23) 
ลวดลายมีความเหมาะสมกับนักศึกษา อาจารย 
และบุคลากรมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.11) 
ลวดลายมีความเหมาะสมในการผลิตผามัดหมี่
พื ้นเมืองมีความพึงพอใจมาก (คา เฉลี ่ย  4.07) 
ลักษณะของลวดลายสื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ไดอยางเหมาะสม มีความพึงพอใจมาก 
(คาเฉลี ่ย 4.04) ลวดลายแสดงถึงอัตลักษณของ
จังหวัดอุดรธานี (บานเชียง) มีความพึงพอใจมาก 
(คาเฉลี่ย 3.91) ลวดลายแสดงถึงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ดอกจาน)  มีความ
พึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.78) 
 
ตารางที่ 9 ความพึงพอใจตอตนแบบโดยรวม 
 

รายการ 
จํานวน (N=500) ระดับความ

คิดเห็น  S.D. 

1. ชุดนักศึกษาปกติชาย 
หญิง 

4.02 0.71 มาก 

2 .  ชุ ด สู ท ท า ง ก า ร
นักศึกษาชาย หญิง 

3.94 0.84 มาก 

3. ชุดกึ่งทางการนักศึกษา
ชาย หญิง 

3.97 0.85 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา โดย
เรียงลําดับไดดังนี้ ความพึงพอใจชุด ชุดนักศึกษาปกติ
ชาย หญิง (คาเฉล่ีย 4.02) ชุดกึ่งทางการนักศึกษาชาย 
หญิง (คาเฉลี่ย 3.97) ชุดสูททางการนักศึกษาชาย หญิง 
(คาเฉลี่ย 3.94) ตามลําดับ  
  

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ดานอัตลักษณ การนําเอาลักษณะของ
เครื่องแตงกายด้ังเดิมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ผสมผสานเขากับลักษณะรูปแบบ รูปราง
รูปทรงของดอกจาน (ดอกทองกวาว) ดอกไมประจํา
ของมหาวิทยาลัย ถอดแบบเปนเครื่องแตงกายผาไทย
สําหรับนักศึกษาท่ีสื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผนวกกับลวดลายผ าที่ ดึ ง เอาดอกจาน  (ดอก
ทองกวาว) ซึ่งเปนดอกไมประจํามหาวิทยาลัย และ
ดอกไมประจําจังหวัดอุดรธานี ผสมผสานกับลวดลาย
บานเชียง โบราณวัตถุประจําจังหวัด กอให เกิด
ลวดลายผามัดหม่ี ที่สื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธ านี  และจั งหวั ด อุดรธ านี ได อย า งลงตั ว 
สอดคลองกับ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC 
(2561,ออนไลน) ที่กลาวถึงเทรนดป 2019 ไววา
แนวคิดการอนุรักษคุณคาแบบเกา หรือการโหยหา
อดีต (Nostalgia) เปนแนวคิดท่ีเนนอัตลักษณความ
เปนชาติ (National identity) ลักษณะการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม ทางสังคมท่ีแตกตางกัน แต
สามารถตอบสนองถึงความสุข อดีต คุณธรรมใน
สังคม และจิตใจที่ดีงามได โดยนําหลักการของปจเจก
วิถีวัฒนธรรมมาผสมผสาน แตยังคงกล่ินอายของอัต
ลักษณในสถานที่นั้นๆ และสัมพันธกับงานวิจัยของ 
กิตติกร นพอุดมพันธุ (2560) การสรางสรรคเสื้อผา
เ ค รื่ อ ง แ ต ง ก า ย จ า ก ท ฤ ษ ฎี ก า ร รื้ อ ส ร า ง 
(Deconstruction) ซึ่งเกิดจากบริบทวัฒนธรรมรวม
สมัย ระหวางภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชน ลายโบราณ 
แนวคิดของอัตลักษณสูทฤษฎีการร้ือสราง ใหเกิด
รู ปแบบผลิ ตภัณฑที่ ส ามารถ ใช ง านได จ ริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน 
 2. ดานการออกแบบ เปนการเก็บขอมูล
โดยตรงจากกลุมผูใช ไดแก นักศึกษา อาจารยและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แรงบันดาลใจ
จึงดึงเอาอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดอกจานดอกไม
ประจํามหาวิทยาลัย เครื่องแตงกายของนักศึกษาใน
อดีต หลักการของวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่กลาว
วา การเปนศูนยกลางทางการศึกษาผลิตบัณฑิตจิต
อาสา พัฒนาทองถ่ิน ผสมผสานรวมกับอัตลักษณของ
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จังหวัดอุดรธานี คือ ดอกไมประจําจังหวัดอุดรธานี 
และโบราณวัตถุบานเชียง กอใหเกิดรูปแบบของ
เครื่องแตงกายผาไทยสําหรับนักศึกษา ออกแบบ
เครื่องแตงกาย จํานวน 6 ชุด ไดแก ชุดนักศึกษา ชาย 
(กางเกงนักศึกษา) หญิง (กระโปรง) ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชุดสูท ชาย (เสื้อสูท 
และกางเกง) หญิง (เสื้อสูท และกระโปรง) ชุดกึ่ง
ทางการ ชาย (เสื้อ กางเกงขายาว) หญิง (เสื้อ 
กางเกงขายาว) สีที่ใหในการออกแบบ สีสม หมายถึง 
สีประจําจังหวัดอุดรธานี และสีของดอกจาน พลัง 
ความกระตือรือรน ความมีชีวิตชีวา ความยุติธรรม 
ความรอบรู ความสุข ความม่ันใจ  ชวยกระตุน
พลังงาน สื่อไปถึงการมองโลกในแงดี ไปจนถึงสุขภาพ
ที่ด ีสีเทา หมายถึง ความออนนอมถอมตน สติปญญา 
ความเชื่อถือ มีระเบียบ ศักดิ์ศรี ความเสถียร ความ
มั่นคง ความเปนทางการ ความเปนผูใหญ มีพลังทํา
ใหจิตใจสงบและมั่นคง สัมพันธกับงานวิจัยของนันทิ
ยา  ดอนเกิด (2560) การออกแบบเครื่องแตงกาย
ตองคํานึงถึงรูปลักษณและลวดลายท่ีมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซึ่งไดรวมไวทั้งศาสตรแหงสีสันและ
ศิลปแห งลายผ าไทยนํามาผสมผสานกันอยาง
กลมกลืน ประยุกตและผสมผสานใหเขากับกลุมผู ใช
สมัยปจจุบัน เพื่อใหสื่อถึงเอกลักษณทองถิ่น อีกทั้งยัง
เปนแนวทางการอนุรักษผาไทยสืบตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
1. จากการออกแบบ และประเมินราคา

ตนทุนในการผลิตเครื่องแตงกายผาไทย มีราคาตนทุน
ที่สูงเนื่องดวยกรรมวิธีการผลิต และราคาที่สูง สงผล
ตอทุนทรัพยของนักศึกษาในการซ้ือ มหาวิทยาลัย
ควรมีแนวทางในการรองรับ และแกปญหานี้ 

2. เคร่ืองแตงกายผาทอพ้ืนเมือง ในชุดของ
อาจารย และบุคลากรควรใชเปนสีธรรมชาติจะให
คุณคาในการใชงานมากกวา ในสวนของนักศึกษา
ดวยการใชงาน การรักษา และคาใชจายควรใชสีเคมี 
ที่มีตนทุนต่ํากวาแทน 

 3. ลวดลายท่ีออกแบบมีขนาดท่ีใหญ จึงเกิด
ปญหาในการมัดลายของผืนผา ซึ่งตองใชชางที่มี
ความชํานาญเปนพิเศษ หรือลดทอนลายใหมีความ
หางมากขึ้น หากมีการผลิตเพื่อนําไปใชจริงในอนาคต 
 4. ลวดลายผามัดหมี่อยูระหวางดําเนินการ
จดสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองสิทธิ์ใหเปนลายเฉพาะที่สื่อ
ถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได 
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