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บทคัดยอ 

 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนพื้นที่มีชาวลีซูอาศัยอยูเปนจำนวนมาก ซึ่งเปนชุมชนท่ี

มีเอกลักษณ วิถีชีวิต การดำรงชีวิต และความเปนชนเผาที่อยูอยางสันติ อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่มีแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมมากมาย เปนจุดหมายปลายและทางผานของนักทองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตางชาติจำนวนมาก แตทางชุมชนยังขาดการนำเอกลักษณของชนเผาลีซูมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อสราง

ประโยชนทางพาณิชย และสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน ดังนั้นงานวิจัยนี้เปนการศึกษาและพัฒนา

ผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซู ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษา

พื้นฐานภูมิปญญาดานการทอผาของชนเผาลีซู (2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือของชนเผาลีซู (3) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูที ่พัฒนาใหม กลุ มตัวอยางที ่ใชในงานวิจัยไดแก กลุม

นักทองเท่ียว และกลุมคนวัยทำงานในเขตพ้ืนท่ีอำเภอพบพระ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก จำนวน 323 คน ใช

การสุ มแบบบังเอิญ เครื ่องมือที ่ใช ในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณพื ้นฐานภูมิปญญาการทอผา และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบวา (1) พื้นฐานภูมิปญญาการทอผาในเรื่องของ เทคนิค ลวดลาย

และรูปแบบการทอผาถูกสืบทอดตอกันมา ทำใหเกิดการยึดติด ไมมีการปรับปรุงและพัฒนาลวดลายและ

รูปแบบใหมๆ ทำใหขาดจุดเดนที่จะดึงดูดลูกคา (2) มีการปรับปรุงพัฒนาลายทอผาที่เรียกวา ลายกางปลา ซ่ึง

เปนลายเฉพาะและดั้งเดิมของชนเผาลีซู และประยุกตการตัดเย็บเปนกระเปาถือสตรีที่มีความทันสมัยมากข้ึน 

(3) ผลการศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูท่ีพัฒนาใหมโดยภาพรวมพบวามีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความสวยงาม มี

ความพึงพอใจอยูในอันดับที่หนึ่ง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.53 ซ่ึงในเรื่องสีสันสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.45 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

คำสำคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย; ผาทอมือชนเผาลีซู  
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Abstract 

Khirirat Subdistrict, Phob Phra District, Tak Province is an area with a large number of 

Lisu people living, This is a unique community, a way of life, and a peaceful tribal life. It is 

also an area with many natural and cultural attractions. It is a destination and transit 

destination for many Thai and foreign tourists. However, the community still lacks the identity 

of the Lisu tribe to develop products to create commercial benefits and create jobs and 

incomes for the community. Therefore, this research is the study and development of Lisu 

hand-woven fabrics a case of the Lisu Tribal community in Khirirat Subdistrict Phopphra District, 

TAK Province, with the objectives: (1) To study the basic knowledge of weaving of the Lisu 

tribe. (2) To develop a product of Lisu woven fabric. (3) To study the satisfaction of the newly 

developed Lisu hand-woven products. The samples used in this research were a group of 

tourists and a group of working people in the area of Phop Phra District and Maesot District, 

Tak Province total of 323 people, using random sampling. The tools used in the research were 

interview forms on the basic knowledge of weaving of wisdom and a satisfaction questionnaire. 

The results of the study found that (1) The basics of weaving wisdom in terms of techniques, 

patterns, and weaving patterns have been passed down from generation to generation, causing 

adhesion There is no improvement and development of new patterns and styles. resulting in 

a lack of distinctive features that will attract customers. (2) There has been an improvement 

in the development of a weaving pattern called the herringbone pattern, which is a unique 

and traditional pattern of the Lisu tribe. and applied sewing into a more modern women's 

handbag. The results of the study of satisfaction with the newly developed Lisu hand-woven 

products Overall, it was found that there was a high level of satisfaction. Mean 4.31 standard 

deviation 0.5. beauty Satisfaction ranks first. Satisfaction was at a high level, with a mean of 

4.35 and a standard deviation of 0.53. In terms of beautiful colors, it had a mean of 4.45 and 

a standard deviation of 0.59. 

Keywords: Product Development for Commercial; Lisu Hand Woven Fabrics 
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บทนำ 

ชนเผาลีซู หมายถึง ผูใฝรูแหงชีวิต ตนกำเนิดของชนเผาลีซูอยูท่ีตนน้ำสาละวิน และแมน้ำโขงทางตอน

เหนือของธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชนเผาลีซูได

อพยพเขาสูเขตประเทศไทย เมื่อประมาณป พ.ศ. 2464 ในประเทศไทยมีชุมชนชนเผาลีซูอาศัยอยู 9 จังหวัด 

คือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน พะเยา ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ สุโขทัย และลำปาง ชนเผาลีซูไดชื่อ

วาเปนเผาท่ีแตงกายมีสีสันสดใส และหลากสีมากท่ีสุดในบรรดาชาวเขาท้ังหมด ความกลาในการตัดสินใจ และ

ความเปนอิสระชนสะทอนออกมาใหเห็นจากการใชสีตัดกันอยางรุนแรงในการเครื่องแตงกาย คนอ่ืนเรียกวาชน

เผาลีซอ แตเรียกตนเองวา “ลีซู” (คำวา “ลี” มาจาก “อิ๊หลี่” แปลวา จารีต ประเพณีหรือวัฒนธรรม “ซู” 

แปลวา “คน”) มีความหมายวากลุมชนที่มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม

ของตนเอง การแตงกายชนเผาลีซู ผูหญิง (ลีซูลาย) นุงกางเกงสีดำ สนับแขงสีแดง เสื้อยาวเหมือนเสื้อคลุมผา

ขางสีตองออน หรือฟา คาดเอวดวยผาดำมีพูเปนเสนดายหลายสีรอบคอและแขนมีแถบลายผาเย็บสลับสี เปน

แถบรุงตามลักษณะชนเผาลีซู ลายเปนลักษณะของหญิงท่ีแตงงานแลว สวนหญิงท่ียังไมแตงงานก็ สวมกางเกง

ดำเปาต่ำ สนับแขงสีแดงกุนขอบน้ำเงิน เสื้อทรงกระสอบผาหนาลงมาประมาณคืบกวาจากคอ ผาขางแบบจีน 

สีน้ำเงินหรือเขียว เข็มขัดเปนผาดำมีชายเปนพู มีลายผาเปนแถบเหมือนรุงประดับที่คอเสื้อ รอบตนแขนใชผา

ดำพันเปนหมวกตกแตงดวยพูหลากสีใสสรอยเงินรอบคอ 2-3 ชั้น ประดับหนาอกดวยแผงเงิน เปนผาที่ใส

เสื้อผาสีฉูดฉาดท่ีสุด สวนผูชาย (ลีซูลาย) กางเกงสีตองออน หรือฟาฉูดฉาด ใสเสื้อสีขาว มีพิธีจะนุงสีน้ำเงิน ดำ 

ใสเสื้อผาหนาหรือปายทับดานขวา คอกลมแขนยาว ประดับเงินรอบคอ และสาบเสื้อหมวกดำ หรือขาว ชาย

เข็มขัดมีพูหลายสีหอยไปดานหนา 2 พวงใหญ ยาวประมาณ 1 ศอก พิพิธภัณฑผา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(2551) โดยตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนพื้นท่ีมีชาวลีซูอาศัยอยูเปนจำนวนมาก ซึ่งเปน

ชุมชนที่มีเอกลักษณ วิถีชีวิต การดำรงชีวิต และความเปนชนเผาที่อยูอยางสันติ อีกทั้งยังเปนพื้นที่ท่ีมีแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมมากมาย เปนจุดหมายปลายและทางผานของนักทองเที่ยวชาวไทย

และชาวตางชาติจำนวนมาก แตทางชุมชนยังขาดการนำเอกลักษณของชนเผาลีซูมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือ

สรางประโยชนทางพาณิชย และสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน และนอกจากนี้ ผาทอมือลายพ้ืนเมืองไดรับ

ความสนใจจากเยาวชนรุนใหมลดนอยลง โดยผลิตภัณฑของชนเผาลีซูมักจะมีลวดลายเดิม รูปแบบเดิม ดูไม

ทันสมัย ทำใหความนิยมลดลง อันจะนำไปสูการขาดการสืบทอดภูมิปญญา อัตลักษณและวัฒนธรรม งานวิจัย

ของ ณงคณุช นทีพายัพทิศ (2557) ไดศึกษาอัตลักษณผาทอกะเหรี่ยงปกาเกอะญอมา บูรณาการกับการเรยีน

การสอนเชิงสรางบัณฑิตนักปฏิบัติใชแนวคิดและทฤษฎีอัตลักษณ การบูรณาการกลุมเปาหมาย คือ กะเหรี่ยงป

กาเกอะญอ 7 หมูบาน ตําบลทากาศเหนือ อําเภอบานทาจังหวัดลําพูน และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุ 

ภัณฑ ชี้นป ท่ี 3 จำนวน 25 คน ใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง และการสนทนากลุมแบบ
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ปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา อัตลักษณผาทอมือกะเหรี่ยงปกาเกอะญอมีลวดลาย

ทอที่แฝงคติความเชื่อ ตามเรื่องเลาและคําสอน พิธีกรรม วิถีชีวิต จากการวิเคราะหเปรียบเทียบทฤษฎีกับอัต

ลักษณและทฤษฎีการบูรณาการ โดย ใชลวดลายทอเปนสื่อสัญลักษณสรางสรรคลวดลายผาทอกะเหรี่ยงปกา

เกอะญอบนบรรจุภัณฑ ที่เพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ ผาทอมือกะเหรี่ยงปกาเกอะญอสูเศรษฐกิจชุมชนดวยตนทุน

ทางวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณกะเหรี่ยง งานวิจัยของ ตุนท ชมชื่น และสมชาย ใจบาน (2558) วิจัยเพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑชุมชน “ผาทอกะเหรี่ยง” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ เศรษฐกิจ

สรางสรรค กรณีชุมชนตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ผาทอกะเหรี่ยง เปนผาทอท่ีคงความ

เปน เอกลักษณเดิมในความเปนวัฒนธรรมของชนเผากะเหรี่ยงทั้งในดานวิธีการขั้นตอนการทอและลวดลาย

ตาง ๆ การเสริมสราง ศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑชุมชน “ผาทอผากะเหรีÉยง” มีกระบวนการดําเนินงาน 5 

ขั้นตอน โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสำคัญ คือ สตรีท่ีเขารวมโครงการ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ พึงพอใจในการ

พัฒนาสินคาผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยงของตนและความ คิดเห็นของผูเก่ียวของอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งและ

มีความความพึงพอใจตอผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยงในระดับมาก และงานวิจัยของ อรุณวรรณ ตั้งจันทร, เกษร ธิ

ตะจารี, นิรัช สุดสังข (2556) วิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัด

เพชรบูรณพบวา คือ ลายดอกไมจากการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคพบวาการประเมินระดับความพึง

พอใจจําแนกตามเพศไมแตกตางกันและจําแนกตามระดับรายไดพบวาแตกตางกันในดานประโยชนใชสอย วัสดุ

และกรรมวิธีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดังนั้นจากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคญัของการพัฒนาผาทอมือ 

เพื่อสรางประโยชนทางพาณิชย และสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน อีกทั้งสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญา 

อัตลักษณและวัฒนธรรม ของผาทอมือชนเผาลีซู เพื่อใหกลุมคนรุนใหมหันมาตระหนักเห็นถึงคุณคาและ

ประโยชนท่ีไดจากผาทอมือชนเผาลีซู 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพ้ืนฐานภูมิปญญาดานการทอผาของชนเผาลีซู  

 2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูใหมีความทันสมัยมากข้ึน 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูท่ีพัฒนาใหม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซู ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไดพัฒนา

ตามกรอบแนวคิดดังนี้ 
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 1. ศึกษาพ้ืนฐานภูมิปญญาดานการทอผาของชนเผาลีซู ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตากและ

เอกลักษณเฉพาะถ่ินของลวดลายผา 

 2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยผานการมีสวนรวมกับทางกลุมผาทอชนเผาเพื่อยังคงไวซึ่งอัต

ลักษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. กลุมตัวอยางในการวิจัย 

  1.1 สมาชิกกลุมผาทอมือชนเผาลีซู จำนวน 7 ทาน 

  1.2 กลุมนักทองเที่ยวและกลุมคนวัยทำงาน ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

จำนวน 323 คน ในการสุมแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย 

   2.1 แบบสัมภาษณพื้นฐานภูมิปญญาการทอผาของชนเผาลีซูแบบกึ่งโครงสราง โดยทำแบบ

ประเมินใหผูเชี่ยวชาญทำการประเมินจำนวน 3 ทาน และทำการตรวจหาความตรงเชิงเนื้อหารายขอคำถามวา

มีความเหมาะสมหรือไม โดยใชการหาคาความสอดคลอง (Index of item – Objective Congruence : IOC) 

   2.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูที ่พัฒนาใหม โดยมีลักษณะ

เปนมาตราสวนแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ Likert, R. N. (1970) โดยทำแบบประเมินให

ผูเชี่ยวชาญทำการประเมินจำนวน 3 ทาน และทำการตรวจหาความตรงเชิงเนื้อหารายขอคำถามวามีความ

เหมาะสมหรือไม โดยใชการหาคาความสอดคลอง (Index of item – Objective Congruence : IOC) 

การศึกษาภูมิป ญญา

การทอผาของชนเผา

ลีซู 

ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ

ผาทอมือชนเผาลีซูที ่พัฒนา

ใหม 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

 1.หนาท่ีใชสอย(Function)  

 2.ความสวยงาม(Beauty)  

 3.วัสดุ(Material)  

 4.โครงสราง(Construction)  

 5.ลักษณะเดนพิเศษเฉพาะ

อยาง(Personality)  

 6.ราคา(Price) 
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 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือของชนเผาลีซูสูการผลิตเชิงพาณิชย ตำบล

คีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผูวิจัยไดกำหนดการดำเนินการวิจัยไว ดังตอไปนี้ 

  3.1 ดำเนินการโดยศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและขอมูลเบื้องตนในการทำวิจัย รูปแบบ ความเปนมา 

ลักษณะ ลวดลายของการทอผาชนเผาลีซู และ ทำการศึกษาผลิตภัณฑผาทอท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน ของเผาลีซู โดย

การสมัภาษณจากสมาชิกกลุมผาทอมือชนเผาลีซู จำนวน 7 ทาน 

  3.2 ทำการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมจากการสังเกต และสัมภาษณจากการลงพ้ืนท่ี เพ่ือใชสนับสนุน

ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

  3.3 ทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซู โดยผานการมีสวนรวมกับทางกลุมผา

ทอชนเผาเพ่ือยังคงไวซ่ึงอัตลักษณ และมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขแบบจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

  3.4 สรางแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจสำหรับนักทองเท่ียวและผูท่ีเก่ียวของ ท่ีมีตอผลิตภัณฑผาทอ

มือชนเผาลีซู โดยเก็บขอมูลจากกลุมนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ กับกลุมคนทำงาน จำนวน 323 ชุด 

  3.5 สรุปและวิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซู โดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics) คาเฉลี ่ยเลขคณิต (Mean) และ คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 

ผลการวิจัย 

 1. การศึกษาพื้นฐานภูมิปญญาดานการทอผาของชนเผาลีซู พบวา การทอผาของชนเผาลีซู มีมาตั้งแต

สมัยบรรพบุรุษ โดยหญิงชนเผาลีซู จะถูกสอนใหรูจักการทอผามาตั้งแตยังเด็ก ไมวาจะเปนเสื้อผา หรือกระเปา 

เมื่อโตขึ้นจึงไดซึมซับความรูและทักษะในการทอผาที่ชำนาญมาใชประกอบเปนอาชีพ แตเนื่องดวยลวดลาย

และรูปแบบการทอผาถูกสืบทอดตอกันมาจึงทำใหเกิดการยึดติดมากเกินไป ไมมีการปรับปรุงหรือพัฒนา

รูปแบบใหมขึ้นมา ผลิตภัณฑที่ไดจากการทอจึงไมมีจุดเดนที่จะสามารถดึงดูดลูกคาใหมๆได รายไดที่สมควร

ไดรับจากการประกอบอาชีพนี้นอยลง เพราะสินคาไมเปนที่รูจักในสังคมเมือง หญิงชนเผาลีซู จึงหันมาให

ความสำคัญกับการประกอบอาชีพเกษตรกรมากข้ึน และใหความสำคัญกับการทอผานอยลง 

 ผาทอมือชนเผาลีซู เกิดจากการใชวิธีทอดวยก่ีเอวหรือเครื่องทอขนาดเล็ก ซ่ึงมีความ สะดวก ไมซับซอน 

แตไดผาทอที่สวยไมแพเครื่องทอใหญ ๆ ลวดลายท่ีเปนอัตลักษณของชนเผาลีซู ที่อาศัยอยูในตำบลคีรีราษฎร 

เรียกวา ลายกางปลา ซ่ึงเปนลายดั้งเดิม เสนใยผาทอจะใชดาย สปน ซ่ึงทำมาจากใยสังเคราะห สามารถหาซ้ือ

ไดงายและราคาถูก 
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รูปภาพท่ี 2 รูปลายกางปลา 

 

ตำบลคีรีราษฎร ผูหญิงชนเผาลีซู ไมถนัดดานการเย็บปก จึงใชการทอลวดลายเขาไปขณะทอผา จาก

การสัมภาษณพบวา ลายนี้เปนลายท่ีสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษท่ีอาศัยอยูในตำบลคีรีราษฎร เปนการดัดแปลง

จากลายทองงูเขียวกับลายเขี้ยวสุนัข หากการทอเกิดความผิดพลาดที่จุดใดจุดหนึ่งก็จะทำใหทอลายนี้ไมได 

ลวดลายจะไมปรากฏบนผา จึงเปนอีกลวดลายหนึ่งท่ีตองใชฝมือ และความละเอียดรอบคอบสูง 

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซู โดยคำนึงถึงรูปแบบที่เปนที่นิยมในหมูวัยรุนหรือวัยทำงาน 

จึงไดออกมาเปนกระเปาถือสตรีทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพาไดสะดวก มีการใชดายสีชมพู

ในการทอ เพื่อตองการคงความเปนเอกลักษณดานสีสันที่สดใส สายสะพายเปนการนำผาสีดำมาเย็บแลวดึง

ดานในกลับออกมา เรียกวา ใสไก เพ่ือนำมาถักเปนเปย เพ่ือทำใหไดสายสะพายท่ีดูมีมิติ โดยตัดสายสะพายให

มีความยาวพอเหมาะสำหรับการถือ ทำการตกแตงกระเปาดวยการประดับปอมๆกระดิ่ง ที่ดัดแปลงมาจากพู

ประดับท่ีหญิงชนเผาลีซู มัดไวดานหลังเอว และเพ่ิมพวงกุญแจท่ีดัดแปลงมาจากลายอะหนายือ (เข้ียวสุนัข) กับ

ลายฮูเพ้ียควา (แปนสี่เหลี่ยมหลังลูกธนู) เพ่ือเพ่ิมความเปนเอกลักษณและเปนท่ีจดจำ พรอมดวยการใสกระดิ่ง

ที่เปนโลโกของผลิตภัณฑนี้ ทำใหกระเปาถือผาทอมีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นจากเดิม มีการแสดงความเปน

เอกลักษณของชนเผาลีซูในองคประกอบตางๆ ของตัวผลิตภัณฑ ไดอยางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3 รูปผลิตภัณฑกระเปาผาทอมือชนเผาลีซูท่ีทำการพัฒนาใหม 

https://doi.org/10.14456/iarj.2022.60
https://doi.org/10.14456/iarj.2022.60


วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 2 (4) : กรกฎาคม-สิงหาคม 2565. 

Interdisciplinary Academic and Research Journal, 2 (4) : July-August 2022. ISSN: 2774-0374 

Website: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/IARJ/index ; DOI: https://doi.org/10.14456/iarj.2022.60 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[322] 

Citation: ภัคพล ร่ืนกลิ่น. (2565). การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือของชนเผาลีซูสูการผลิตเชิงพาณิชย ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก. วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 2 (4), 315-328. 

 Ruenklin, P., (2022). The Development of Lisu Hand Woven Fabrics for Commercial Purpose: A Case of Lisu Tribal Community in Khirirat Subdistrict 

Phopphra District, TAK Province. Interdisciplinary Academic and Research Journal, 2 (4), 315-328; DOI: https://doi.org/10.14456/iarj.2022.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4 แผนภาพแสดงข้ันตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาทอมือชนเผาลีซู 

 

3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซู โดยกลุมนักทองเที่ยว และกลุม

คนทำงาน ในพื้นที่อำเภอพบพระ และอำเภอแมสอด จังหวัดตาก จำนวน 323 ชุด โดยแสดงดังตารางที่ 1 

และ 2 ดังนี้ 

 

สรุปผลจากการศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนาม 

กระบวนการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

สรางผลิตภัณฑตนแบบ 

สำรวจความพึงพอใจ 

วิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการศกึษา 

สำรวจ เก็บขอมูลภาคสนาม 

1) ขอมูลพ้ืนฐาน 

2) ภูมิปญญา รูปแบบ 

ความเปนมา 

ลวดลาย 

3) แนวโนมความ

ตองการพัฒนา 

4) หลักการออกแบบ 

5) สัมภาษณกลุมผาทอ 

1) หลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

2) อัตลักษณของชุมชน 

3) วัสดุและกรรมวิธีการ

ผลิตของทองถ่ิน 

 
1. ขอมูลท่ัวไปของกลุม

ตัวอยาง 

2. ความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑ 
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ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานขอมูลสวนตัว 

ขอมูลสวนตัว จำนวน(คน) รอยละ ลำดับ 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

65 

258 

 

20.13 

79.87 

 

2 

1 

รวม 323 100  

2. อาย ุ

ต่ำกวา 20 ป 

21-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

51 ปข้ึนไป 

 

23 

108 

98 

56 

38 

 

7.12 

33.44 

30.34 

17.34 

11.76 

 

5 

1 

2 

3 

4 

รวม 323 100  

3. รายได 

ไมมีรายได 

ต่ำกวา 5,000 

5,001-10,000 

10,001-20,000 

20,001-30,000 

มากกวา 30,000 

 

28 

56 

45 

85 

73 

36 

 

8.86 

17.34 

13.93 

26.31 

22.60 

11.15 

 

6 

3 

4 

1 

2 

5 

4.ระดับราคาสินคาท่ีเหมาะสม 

100 - 300 

301 - 600 

601 ข้ึนไป 

182 

106 

85 

56.35 32.82 

10.83 

 

1 

2 

3 

รวม 323 100  
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จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางนักทองเที่ยว และกลุมคนทำงาน ในพื้นที่อำเภอพบพระ และ

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก จำนวน 323 คน ท่ีทำเก็บรวบรวมขอมูลนั้น สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 

21-30 ป เปนหลัก และสวนใหญเปนกลุมท่ีมีกำลังซ้ือเม่ือพิจารณาจากรายได 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูท่ีพัฒนาใหม 

รายการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

1.หนาท่ีใชสอย(Function) 4.33 0.47 มาก 

1.1 การนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

1.2 การนำไปเปนของฝาก ของท่ีระลึก 

1.3 ประโยชนในการใชสอย 

1.4 ความสะดวกในการใชงาน 

4.35 

4.28 

4.33 

4.39 

0.44 

0.49 

0.53 

0.42 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2.ความสวยงาม(Beauty) 4.35 0.53 มาก 

2.1 ความประทับใจในครั้งแรก 

2.2 การจัดวางลวดลาย 

2.3 สีสันสวยงาม 

2.4 รูปแบบ/รูปทรงสวยงาม 

4.43 

4.20 

4.45 

4.32 

0.49 

0.51 

0.59 

0.56 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

3.วัสดุ(Material) 4.25 0.48 มาก 

3.1 คุณภาพของวัสดุท่ีนำมาใช 

3.2 ความทนทานของวัสดุท่ีนำมาใช 

3.3 การดูแลรักษา 

4.12 

4.35 

4.30 

0.42 

0.49 

0.53 

มาก 

มาก 

มาก 

4.โครงสราง(Construction) 4.34 0.50 มาก 

4.1 ลักษณะทางโครงสราง 

4.2 ความทันสมัยของรูปแบบ/รูปทรง 

4.3 ความเรียบงายของรูปแบบ/รูปทรง 

4.22 

4.39 

4.41 

0.44 

0.52 

0.55 

มาก 

มาก 

มาก 

5.ลักษณะเดนพิเศษเฉพาะอยาง

(Personality) 

4.31 0.54 มาก 

51 ลักษณะลวดลายการทอ 

5.2 การแสดงออกถึงตัวตน 

4.19 

4.43 

0.53 

0.56 

มาก 

มาก 

6.ราคา(Price) 4.28 0.52 มาก 
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รายการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

6.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

6.2 ราคาตรงกับความตองการ 

4.35 

4.21 

0.57 

0.48 

มาก 

มาก 

คาเฉล่ียรวมทุกดาน 4.31 0.50 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูที่พัฒนาใหม 

แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก หนาที่ใชสอย ความสวยงาม วัสดุ โครงสราง ลักษณะเดนพิเศษเฉพาะอยาง ราคา 

โดยสรุปผลพบวา มีภาพรวมทุกดานในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย 4.31 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.50 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความสวยงาม มีความพึงพอใจอยูในอันดับที่หนึ่ง ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ซ่ึงในเรื่องสีสันสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.45 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

 

การอภิปรายผล 

 การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือของชนเผาลีซูสู การผลิตเชิงพาณิชย ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ 

จังหวัดตาก ผูวิจัยไดสรุปผลท่ีไดจากการดำเนินการวิจัยดังนี้ 

 1. การศึกษาพ้ืนฐานภูมิปญญาดานการทอผาของชนเผาลีซู พบวา การทอผาของชนเผาลีซูใชวิธีการทอ

ดวยกี่เอวหรือเครื่องทอขนาดเล็ก ซึ่งมีความสะดวก ไมซับซอน ลวดลายและรูปแบบการทอมีการสืบทอดตอ

กันมา สะทอนใหเห็นถึงวิถี ความผูกพันและวัฒนธรรม โดยลวดลายที่เปนอัตลักษณของชนเผาลีซู ที่อาศัยอยู

ในตำบลคีรีราษฎร เรียกวา ลายกางปลา โดยมีการดัดแปลงจากลายทองงูเขียวกับลายเขี้ยวสุนัข ซึ่งเปนลายท่ี

มีความละเอียดในการทอ หากการทอเกิดความผิดพลาดในจุดใดจุดหนึ่ง จะทำใหทอลายนี้ไมได ลวดลายจะไม

ปรากฏบนผา จึงเปนลวดลายหนึ่งที ่ตองใชฝมือ และความละเอียดรอบคอบสูง สอดคลองกับงานวิจัย

ของญาณิศา โกมลสิริโชค (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาทอกระเหรี่ยง พบวาลวดลาย

ของผาทอกระเหรี่ยงบานหลายแกวเปนลวดลายที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว เชน ลาย

หัวเตา ลายเมล็ดฟกทอง ลายดอกพริก โดยหญิงชนเผาลีซู จะถูกสอนใหรูจักการทอผามาตั้งแตยังเด็ก แตเนื่อง

ดวยลวดลายและรูปแบบการทอผาถูกสืบทอดตอกันมาจึงทำใหเกิดการยึดติด ขาดการปรับปรุงและพัฒนา

ลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติพงษ เกียรติวิภาค (2559) ศึกษาและ

พัฒนาการนำผาฝายทอมือ มาประยุกตใชในการสรางสรรคเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ กรณีศึกษา : กลุมหมูบานผา

ฝายทอมือบานดอนหลวง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน พบวา สินคาในชุมชนมักมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน ไมมี

การริเริ่ม สรางสรรค พัฒนา และออกแบบใหเกิดความแปลกใหมหรือนาสนใจไปจากเดิม 
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 2. ผลการวิจัยพบวาในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซู ตองอาศัยหลักในการออกแบบ

ผลิตภัณฑซึ่งทำใหไดผลิตภัณฑที่จะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและนำไปสูการผลิตในเชิง

พาณิชย  โดยมีหล ักในการออกแบบดังน ี ้  1.หนาท ี ่ ใช สอย(Function) 2.ความสวยงาม(Beauty) 3.

วัสดุ(Material) 4.โครงสราง(Construction) 5.ลักษณะเดนพิเศษเฉพาะอยาง(Personality) 6.ราคา(Price) 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพิชญ วรรณภาส(2551) ไดศึกษาถึงปญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

ประเภทผาผืนและผลิตภัณฑผา ที่พบปญหาสำคัญ ไดแก 1.ปญหาดานวัตถุดิบ 2.ปญหาดานคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ 3.ปญหาดานการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 4.ปญหาดานการบริหาร

จัดการและการตลาด 5.ปญหาดานการวิจัยและพัฒนา 6.ปญหาดานองคความรูและนวัตกรรม 7. ปญหาเรื่อง

การถายทอดเทคโนโลยีการฝกอบรม ดังนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูนอกจากหลักในการ

ออกแบบท่ีตองคำนึกถึงแลวยังตองพิจารณาประเด็นดังกลาวเพ่ือลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ดวย 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูท่ีพัฒนาใหม จากกลุมตัวอยาง 323 

คน พบวาภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.31 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา ดานความสวยงาม มีความพึงพอใจอยูในอันดับท่ีหนึ่ง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 4.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ซ่ึงในเรื่องสีสันสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.45 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.59 ซึ่งเหตุผลที่ทำใหมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับที่หนึ่ง อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมของชนเผาลีซูที่มีการ

ชื่นชอบการแตงกายที่มีสีสัน และลวดลายที่หลากหลาย ทำใหการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือมุงเนนไปที่การ

นำเสนอความโดดเดน ในสีสัน และลักษณะลวดลายการทอ ซึ่งแสดงออกถึงตัวตนของชนเผาลีซู และมีความ

พึงพอใจใน ความประทับใจในครั้งแรก ความเรียบงายของรูปแบบ/รูปทรง การแสดงออกถึงตัวตน และ ความ

สะดวกในการใชงาน มากรองลงมาลำดับ โดยผูวิจัยไดนำลวดลายและการทอที่เปนเอกลักษณของชนเผาลีซู 

มาพัฒนาประยุกตเปนรูปแบบผลิตภัณฑท่ีมีความรวมสมัยมากข้ึนซ่ึงสอดคลองกับ ใจภักดิ์ บุรพเจตนา (2559) 

ไดทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอประเภทของท่ีระลึก ของชุมชนบานหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ท่ี

นำลวดลายท่ีเปนเอกลักษณของผาทอตีนจกบานหาดเสี้ยวมาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอประเภทของท่ีระลึก ซ่ึง

เปนท่ีตองการของตลาดมากยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

  จากการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือชนเผาลีซูใหมในรูปแบบกระเปาถือสตรีนั้นพบวา 

  1. จากผลการวิจัยพบวากลุมลูกคาบางสวนอาจยังมีความไมเขาใจถึงความยากของงานผาทอมือ จึง

ควรมีการแนะนำหรือประชาสัมพันธเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการผลิตควบคูไปกับการขาย 

  2. จากผลการวิจัย ประเด็นดานคุณภาพวัสดุท่ีนำมาใช เปนหัวขอท่ีไดรับความพึงพอใจนอยท่ีสุด จึง

ควรระมัดระวังในการควบคุม และเลือกใชวัตถุดิบตาง ๆในการผลิต 

  3. จากผลงานวิจัย พบวาลวดลายบางลายเริ่มสูญหายเพราะไมสามารถหาคนสืบทอดเทคนิคในการ

ทอได จึงควรสงเสริมใหมีการสรางผูสืบทอด หรือรวบรวมจัดทำเปนคูมือเพ่ือจะไดกระบวนการสืบสาน

วัฒนธรรมและภูมิปญญาผาทอมือของชนเผาลีซู 

  4. ในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือของชนเผาลีซูสูการผลิตเชิงพาณิชย ควรใหการระมัดระวังใน

ขั้นตอนการประยุกตพัฒนารูปแบบใหตรงตามความตองการของลูกคาคนรุนใหมและยังคงเอกลักษณของชน

เผาลีซู เพ่ือใหไมเกิดการขัดแยงในดานใดดานหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรมีศึกษาเปรียบเทียบลวดลายและอัตลักษณของผาทอของชนเผาอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีตำบลคีรี

ราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพ่ือ 

  2. ควรมีการวิจัยแบบมีสวนรวมกับสถานศึกษา หรือกลุมคนรุนใหมในพื้นที่ เพื่อเปนการสงเสริมให

คนรุนใหมเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมความเปนเอกลักษณของชนเผาลีซูใหมากยิ่งข้ึน 

  3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการผลิต มาตรฐานสินคา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา ขยาย

ผลิตภัณฑผาทอมือของชนเผาลีซูสูการผลิตเชิงพาณิชย 
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