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บทคัดยอ
การศึกษาสีและลวดลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกมีวัตถุประสงค 1) เพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธสีและลวดลาย มาประยุกตเขาสูกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ของที่ระลึกประเภทของชํารวย กรุงเทพมหานคร 2) ทดลองการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนของที่
ระลึกประเภทของตกแตง เพื่อพัฒนาใหเกิดภาพลักษณรวมสมัยของความเปนไทยและความเปน
สากล จากความสัมพันธของสีและลวดลาย กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนกรุงเทพมหานคร 100
คน สอบถามใหไดมาซึ่งขอมูลทางการออกแบบในการนําสีและลวดลาย มาประยุกตเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ชุมชนประเภทของที่ระลึก แลวทําการทดลองการออกแบบ ผลการวิจัยพบวาสีใชโทนสี
ไทย ซึ่งมีโทนสีน้ําเงิน โทนสีแดง และโทนสีเขียว สวนลายเปนการนําความคิดที่ผสมผสานกัน
ระหวาง ลายผาขาวมาและลายสาน
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Abstract
The study of Colors and Patterns to Develop Souvenir Product of Communities has the following
objectives. 1.)To study context, concept, principle and wisdom evidence through the relations of
colors and patterns to develop products of communities. 2.)To develop contemporary images of
Thai and international characteristic from the relations of colors and patterns by design
experiment. The samplings of this research are 100 Bangkok residents who have been
interviewed for their opinions to be applied as color and pattern design in products of community.
The research reveals that the design experiment apply blue red and green as Thai colour scheme
and loincloth and basket weave as patterns.

http://rdi.ssru.ac.th

สารบัญ
หนา
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีทสี่ ัมพันธกับเรื่องที่วิจัย
สีและการประยุกตใช
การออกแบบลวดลาย
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการสรางสรรค
หลักการเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล

(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
1
1
2
2
2
3
4
4
12
20
29
34
39
41
49
49
50
50

http://rdi.ssru.ac.th

(5)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
รูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก
ผูซื้อสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก
ผลการทดลองการออกแบบ
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก แบบสัมภาษณ

51
51
51
57
74
77
77
80
81
82
82

http://rdi.ssru.ac.th

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

ขอมูลทั่วไปของผูซื้อสินคาที่ระลึก
พฤติกรรมการซื้อสินคาที่ระลึก
แสดงอิทธิพลจากบุคคลหรือสิ่งตาง ๆ ตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง
แสดงความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาของที่ระลึก
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการใหความสําคัญ
กับความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามอายุ
แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับความแปลกใหมของ
ผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก
จําแนกตามอายุ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญ
กับความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามอายุ
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการใหความสําคัญ
กับรูปแบบของสินคาที่สวยงามในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามลักษณะอาชีพ
แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคา
ที่สวยงามในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก
จําแนกตามลักษณะอาชีพ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญ
กับรูปแบบของสินคาที่สวยงามในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามลักษณะอาชีพ

หนา
57
59
61
62
63

63

64

65

65

66

http://rdi.ssru.ac.th

(8)

ตารางที่
4.11

4.12

4.13

4.14
4.15
4.16
4.17

หนา
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการใหความสําคัญ
กับสินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามรายได
แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก
จําแนกตามรายได
แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญ
กับสินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามรายได
แสดงอันดับจุดแข็งของสินคาที่ระลึก
แสดงอันดับจุดออนของสินคาที่ระลึก
แสดงโอกาสในการพัฒนาสินคาของที่ระลึก
แสดงอุปสรรคในการพัฒนาสินคาที่ระลึก

67

67

68

69
70
70
71

http://rdi.ssru.ac.th

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

หนา
ลวดลายบนแกวเปนชุดตางๆ
23
ลวดลายปูนปนตกแตงซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 24
จิตรกรรมสีฝุนบนแผงไมคอสอง ของวิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง 25
ลวดลายจากธรรมชาติ
26
ลวดลายเรขาคณิต ที่นํามาออกแบบจัดวางบนถุงกระดาษใหดูแปลกตา
27
ภาพ Super at Emmaus เปนภาพลวดลายสีน้ํามันบนผาใบ
28
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทผลิตภัณฑจากเปลือกไข 51
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทกรอบรูป
52
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเพื่อการบูชา
52
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเครื่องแกว
53
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเศษวัสดุเหล็ก
53
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเซรามิค
54
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเซรามิค
54
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกจากกะลามะพราว
55
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกประเภทของประดับตกแตง
55
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทของตกแตงวัสดุธรรมชาติ56
แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทของตกแตงโคมไฟ
56
แสดงตัวอยางโทนสีไทย
72
แสดงตัวอยางโทนสีไทย
73
การทดลองการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดผาขาวมา
และลายสาน แบบที่ 1
74
การทดลองการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดผาขาวมา
และลายสาน แบบที่ 2
75
การทดลองการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดผาขาวมา
และลายสาน แบบที่ 3
76

http://rdi.ssru.ac.th

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
ผลิตภัณฑของที่ระลึกนับเปนสิ่งแสดงถึงภูมิปญญาและสะทอนไดถึงภาพลักษณของทองถิ่น
เชน ปลาตะเพียนสาน ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากจังหวัดอยุธยา รมกระดาษสาจากเชียงใหม แตจากการ
รายงานของหนังสือพิมพประชาชาติ ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม 2548 พบวาผลิตภัณฑของที่ระลึกชุมชนมี
ขอจํากัดที่ยังไมสามารถพัฒนาสินคาสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งเปนกลุมที่มีอํานาจการ
ซื้อทั้งในเมืองและตางชาติ ซึ่งสมหญิง พงศพิมลไดกลาววาผลิตภัณฑ ชุมชนที่เคยสรางรายไดจากการ
สงเสริมของภาครัฐ กําลังถึงวิกฤตเมื่อเกิดการแขงขันกันเองโดยการผลิตสินคารูปแบบเดิมๆออกจน ลน
ตลาดและไมสามารถปรับราคาที่เหมาะสมกับตนทุนได ขณะที่คนกลางใชฝมือชาวบานไปตอยอดสราง
กําไร หนทางรอดคือการใชวิชาการดานการออกแบบชวยเสริมคุณคาของงาน ชาวบานผูผลิตสวนหนึ่ง
ไดผลิตสินคาโดยมีคนกลางเปนผูกําหนด ก็จะทําสินคาเดิมๆซ้ําๆไปตามที่สั่งมา โดยไมไดมีการพัฒนา
ผลงานของตน
สีเปนกลยุทธหนึ่งที่เปนสวนสําคัญในการพัฒนาการออกแบบ และสามารถดึงดูดความสนใจ
จากผูพบเห็นไดงายและมีประสิทธิภาพ ในทางวิทยาศาสตรใหคําจํากัดความของสีวา เปนคลื่นแสงหรือ
ความเขมของแสงที่สายตาสามารถมองเห็น ในทางศิลปะ สีคือ ทัศนธาตุอยางหนึ่งที่เปนองคประกอบ
สําคัญของงานศิลปะ และใชในการสรางงานศิลปะ และการออกแบบ โดยจะทําใหผลงานมีความ
สวยงาม ชวยสรางบรรยากาศ มีความสมจริง เดนชัดและนาสนใจมากขึ้น สีเปนองคประกอบสําคัญ
อยางหนึ่งของงานการออกแบบ และเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความรูสึก อารมณ และจิตใจ ได
มากกวาองคประกอบอื่น ๆ ในชีวิตของมนุษยมีความเกี่ยวของสัมพันธกับสีตาง ๆ อยางแยกไมออก โดย
ที่สีจะใหประโยชนในดานตาง ๆ เชน 1) ใชในการจําแนกสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเห็นชัดเจน 2) ใชในการจัด
องคประกอบของสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสวยงาม กลมกลืน เชน การแตงกาย การจัดตกแตงบาน 3)
ใชในการจัดกลุม พวก คณะ ดวยการใชสีตาง ๆ เชน คณะสี เครื่องแบบตาง ๆ 4) ใชในการสื่อ
ความหมาย เปนสัญลักษณ หรือใชบอกเลาเรื่องราว 5) ใชในการสรางสรรคงานศิลปะ เพื่อใหเกิดความ
สวยงาม สรางบรรยากาศ สมจริงและนาสนใจ 6) เปนองคประกอบในการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ของมนุษย
การออกแบบลวดลายเปนการออกแบบเพื่อใชในการตกแตง ประดับพื้นที่ หรือวัสดุตางๆใหมี
ความสวยงามเหมาะสม กลมกลืนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยลวดลายเหลานี้อาจจะมี
ความหมายชัดเจนหรือเปนสัญลักษณ ผลงานการออกแบบลวดลายที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมา บงบอกถึง
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จินตนาการไมมีที่สิ้นสุดของมนุษย ซึ่งผลงานเหลานี้จะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของงาน
ของวัสดุ และของกรรมวิธีในการสรางสรรค
สีและลวดลายนับเปนองคประกอบที่สําคัญในการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึกดังนั้นในการวิจัยจึงมีคําถามในการวิจัยดังนี้
1. จากความสัมพันธของสีและลวดลาย จะสามารถนํามาบูรณาการเพื่อประโยชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกใหมีมูลคาเพิ่มไดอยางไร
2. การจะนําสีและลวดลาย นํามาบูรณาการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกชุมชน ใหเกิด
รูปแบบและ มีอัตลักษณรวมสมัยของความเปนไทย และความเปนสากลไดอยางไร
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธสีและลวดลาย มาประยุกตเขาสูกระบวนการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนของที่ระลึกประเภทของชํารวย กรุงเทพมหานคร
2. ทดลองการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนของที่ระลึกประเภทของชํารวย เพื่อพัฒนาใหเกิด
ภาพลักษณรวมสมัยของความเปนไทยและความเปนสากล จากความสัมพันธของสีและลวดลาย
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้
1. เปนการทดลองการออกแบบกับผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อการตกแตงและ
ของชํารวย
2. เปนผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกที่ผลิตจากวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางหรือขนาด
ยอม โดยเนนของที่ระลึกที่มีรูปแบบที่สะทอนถึงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมไทยหรือภูมิปญญาไทย
3. วัสดุที่ใชทําผลิตภัณฑของที่ระลึกจะเปนวัสดุที่มาจากวัสดุพื้นถิ่นหรือวัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศไทยเปนหลักในกระบวนการผลิต
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ไดแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก ที่เปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม และ
สงเสริมการขายใหแกชุมชนที่เปนแหลงผลิตโดยตรง
2. ทําการเผยแพรผลงานโดยการนําเสนอในเวทีวิชาการ
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ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
ก. ผลสําเร็จของโครงการวิจัย
1. ไดรูปแบบแนวทางการนําสีและลวดลาย เปนขอมูลในการประยุกตใชเพื่องานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อการตกแตง เปนผลสําเร็จเบื้องตน ( P)
2. กลุมผูผลิตไดทราบกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกที่ดีและเหมาะสม
มีความเปนเอกลักษณทองถิ่น จากการประยุกตสีและลวดลายเปนผลสําเร็จในระยะกลาง ( I)
3. ไดตนแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่มีความเหมาะสมและมีความเปนเอกลักษณทองถิ่น และ
สื่อในการถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก และสงเสริมภาพลักษณการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน รวมถึงเปนขอมูลเบื้องตนที่ใชพัฒนาเปนบทเรียนเพื่อการเรียนในสถานศึกษาในโอกาสตอไป
เปนความสําเร็จตามเปาประสงค ( G)
ข. ความคุมคาของโครงการวิจัย
1. ความคุมคาในดานการกระจายความรูและถายทอดความรูใหแกชุมชนและเสริมภูมิปญ
 ญา
ของทองถิ่นใหแข็งแรงยิ่งขึ้นและไดมีความพรอมมากขึ้นในการรับกับการถายโอนภารกิจดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหแกองคกรทองถิ่นและชุมชน ตามบทบัญญัติใน มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนภารกิจใหมสําหรับองคกรทองถิ่นและชุมชน
2. โครงการนี้ทําใหเกิดความรวมมือระหวางภาคอุดมศึกษาและชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
3. ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปประยุกต ปรับปรุงเพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการ
สอน ทําใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจและมีสวนรวมในการพัฒนาสรางความเขมแข็ง
และความเปนเลิศทางวิชาการ จากกระบวนการวิจัยที่สอดคลองกับศักยภาพชุมชนทองถิ่น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีที่สัมพันธกับเรื่องที่วิจัย
1. แนวคิดเกี่ยวกับของที่ระลึก
2. สีกับการประยุกตใช
3. การออกแบบลวดลาย
4. ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
5. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการสรางสรรค
6. หลักการเกี่ยวกับการเพิม่ มูลคาสินคา
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับสินคาที่ระลึก
1.1 ความหมายสินคาที่ระลึก
คําวา ที่ระลึก หมายถึงสิ่งที่ทําใหนึกถึงหรือคิดถึง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) สินคาที่ระลึก
หมายถึงสินคาที่ทําใหเกิดความนึกถึงหรือคิดถึง สินคาที่ระลึกหรือของที่ระลึก เปนคําที่ใชใน
ความหมายเดียวกันเมื่อกลาวถึงสินคาประเภทหนึ่ง ประเสริฐ ศีลรัตนา (2531) ไดใหความหมาย
ของที่ระลึกวา หมายถึงสิ่งตางๆ ที่นํามาใชเปนตัวจูงใจใหเกิดความคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวที่ได
เกี่ยวของ หรือหมายถึงสิ่งที่ใชเปนสื่อเพื่อหวังผลทางดานความทรงจําใหสิ่งที่ผานมาในอดีตไดกลับ
กระจางชัดขึ้นในปจจุบัน หรือหมายถึงสัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราว ที่ไดรับการ
ออกแบบสรางสรรคขึ้นเพื่อกระตุนเตือน ย้ําความทรงจําใหคิดถึงหรือนึกถึง
ในสังคมมนุษยที่อยูรวมกันมีการมอบสิ่งของใหกันมาตังแต
้ ครั้งอดีต สิ่งที่ใหยอมกอให
เกิดความสุขและความพอใจรวมกัน สิ่งของในระยะแรกนาจะเปนอาหาร เครื่องมือเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันและเปนเครื่องประดับตางๆ ในระยะตอมาเมื่อสิ่งของเหลานั้นมีผูตองการมากขึ้น
และสภาพสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป สิ่งของที่ทําขึ้นเพื่อใหหรือแจกจายเปนของที่ระลึกไดกลายมา
เปนการผลิตสินคาที่ระลึกเพื่อการจําหนาย มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินคาเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
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1.2 ประเภทของสินคาที่ระลึก
สินคาที่ระลึกมีหลากหลายรูปแบบตามวัสดุในการผลิต แตถาจําแนกตามจุดประสงคของ
การนําสินคาไปใชสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2531) ดังนี้
1.2.1 ประเภทของกิน สิ่งของประเภทนี้มีการใหแบงปนแกกันมาตั้งแตอดีต เนื่องจาก
ไมสามารถเก็บไวไดนาน เมื่อไดมาแลวก็บริโภคในชวงเวลาสั้นๆ จึงไมคอยไดรับการยอมรับวา
เปนของที่ระลึก ตอมาในภายหลังสินคาประเภทของกินไดพัฒนารูปแบบ คุณภาพ วิธีการเก็บรักษา
และบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมสวยงามนาสนใจขึ้น จนสินคาที่ระลึกประเภทนี้ไดรับความ
สนใจจากผูซื้อเปนอยางมาก
1.2.2 ประเภทของใช ผลิตภัณฑที่เปนเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน มีการใหแก
กันหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมาเปนเวลายาวนาน ปจจุบันกลายเปนสินคาที่ระลึกที่ไดรับความ
สนใจมากเชนกัน เครื่องใชบางชนิดที่มีการประดิษฐตกแตงใหงดงามเปนพิเศษ หรือมีการยอสวน
ใหเล็กลง มักถูกนําไปใชเปนของที่ระลึกและประดับมากกวาการนําไปใชประโยชน
1.2.3 ประเภทของตกแตง สินคาประเภทนี้สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอจิตใจเปน
สําคัญ มีทั้งใชในการตกแตงรางกายซึ่งไดแกเครื่องประดับตางๆ ใชในการตกแตงอาคารสถานที่
หรือใชในพิธีการตางๆ ดังนั้นสินคาทีร่ ะลึกประเภทนี้ตองมีการออกแบบที่ดี มีสี รูปทรง วัสดุที่
เหมาะสม และมีสวนประกอบตางๆ ที่ประณีตสวยงามดึงดูดลอใจผูซื้อ
1.3 ลักษณะสินคาที่ระลึก
การที่คนจะเลือกซื้อสินคาใดๆ สิ่งนั้นจะตองเปนที่ถูกใจและมีความนาสนใจชวนใหอยาก
ซื้อ สินคาที่ระลึกทีน่ าสนใจควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน, 2537)
1.3.1 เปนสินคาที่มีเอกลักษณของทองถิ่นนั้น เมื่อกลาวถึงสินคานี้แลวทุกคนรูจักหรือ
คาดเดาถึงที่มาของสินคานั้นได เมื่อเห็นคราวใดก็ทําใหนึกถึงสถานที่ซึ่งไดซื้อสินคานั้น ความเปน
เอกลักษณอาจเกิดจากประวัติความเปนมาครั้งอดีตของสินคา
1.3.2 เปนสินคาหายากราคาแพง แหลงทองเที่ยวนั้นเปนตนกําเนิด หรือมีชื่อเสียงใน
การแปรรูป สินคาที่ระลึกประเภทนี้ ไดแกสินคาที่นักทองเที่ยวซื้อเพราะเห็นวาเปนแหลงผลิต มี
ความแนใจวาจะไดสินคาทีเ่ ปนของแทหรือมีราคาถูกกวาที่อื่น
1.3.3 เปนสินคาราคาถูก เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสินคาประเภทเดียวกันซึ่งวางขายที่
แหลงเดิมของนักทองเที่ยวหรือแหลงอื่นๆ
สินคาที่นักทองเที่ยวซื้อประเภทนี้บางครั้งอาจเปน
สิ่งของเครื่องใชทั่วไป เชน เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องหนัง เปนตน
1.3.4 มีความดึงดูดใจจากการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบลวดลาย ความประณีต
ในการประดิษฐ สีสัน ความแปลกตานาสนใจของสินคา หรือความมีประโยชนใชสอย เชน ตุกตา
สมุนไพรซึ่งใสภาชนะหีบหอที่สวยงาม เปนตน
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1.3.5 เปนสินคาที่หาซื้องาย สะดวก มีวางขายตามจุดตางๆ อยางเหมาะสม เชน ตาม
สถานที่ซึ่งมีนักทองเที่ยวไปเที่ยวกันมาก แตทั้งนี้ไมควรใหเกิดความรําคาญใจแกนักทองเที่ยวและ
คนในทองถิ่น และไมกีดขวางตอการจราจร
1.3.6 มีรูปราง ขนาดและน้ําหนักที่ไมเปนอุปสรรคตอการขนสง โดยเฉพาะความ
เปราะบาง ชํารุดงาย ขนาดไมเหมาะสม เชน มีขนาดใหญ ยาวเกะกะ หรือมีน้ําหนักมากเกินไป
สินคาที่ระลึกที่มีจุดออนดังกลาวตองหาทางแกไขโดยวิธีตางๆ เชน มีบรรจุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบใหสามารถแยกชิ้นสวนเพื่อนําไปประกอบใหม เปนตน
1.3.7 เปนสินคาที่ใชวัสดุและแรงงานในทองถิ่นนั้น โดยเฉพาะการนําวัสดุเหลือใชมา
แปรรูปเปนสินคาที่ระลึกซึ่งกอใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้น
โดยการใชแรงงานนอกเวลางานประจํา
ประดิษฐ สินคาที่ระลึก ซึ่งชวยใหมีการใชแรงงานใหเกิดประโยชนเต็มที่
1.3.8 มีการแสดงขั้นตอนการผลิต หรือใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสทดลองทํา วิธีการ
ดังกลาวจะสรางความประทับใจและเห็นคุณคาของสินคานั้น เชน การทอผา การวาดลายรม เปนตน
การใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสทดลองทําและเห็นขั้นตอนการผลิตจะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความ
สนุกสนาน ประทับใจ และทําใหผูซื้อเขาใจไดวาเพราะเหตุใดสินคานั้นๆ จึงมีราคาแพง
1.3.9 มีฉลากบอกสวนประกอบหรือสวนผสม บอกถึงที่มาของสินคาวาประดิษฐมา
จากอะไร วิธีการใชและการดูแลรักษามีขอควรระวังอยางไร เชน เอกสารแนะนําการใช การดูแลผา
ไหม ผาฝาย เปนตน
จากที่กลาวมา ผูวิจัยสรุปไดวา สินคาที่ระลึกหมายถึงสินคาที่ทําใหเกิดความนึกถึง หรือ
คิดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวของ สินคาที่ระลึกแบงตามจุดประสงคของการนําไปใชได 3 ประเภท ไดแก
ประเภทของกิน ประเภทของใช และประเภทของตกแตง สินคาเหลานี้เดิมทําขึ้นมาเพือ่ ใหหรือ
แจกจายเปนของที่ระลึก ในระยะตอมาเมื่อมีความตองการมากขึ้นจึงไดมีการพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพจนกลายเปนการผลิตสินคาที่ระลึกเพื่อการจําหนาย สินคาที่ระลึกที่นาสนใจควรมีลักษณะ
ดังนี้ ควรจะเปนสินคาที่มีเอกลักษณของทองถิ่นนั้นๆ เปนสินคาหายาก มีคุณคา ราคาถูก มีลักษณะ
ที่ดึงดูดความสนใจ มีรูปราง ขนาด น้ําหนักที่ไมเปนอุปสรรคตอการขนสง ใชวัสดุและแรงงานใน
ทองถิ่น แสดงขั้นตอนในการผลิต และมีฉลากชี้แจงรายละเอียดของสินคา
1.4 ปจจัยเกี่ยวกับสินคาที่ระลึก
ปจจัยที่เกี่ยวของซึ่งทําใหสินคาที่ระลึกมีความนาสนใจ ชวนใหผูซื้อตัดสินใจอยากซื้อ
มีหลายอยาง ในที่นี้ขอกลาวเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบทางกายภาพ ไดแก รูปทรง สี
วัสดุ และบรรจุภัณฑ ดังรายละเอียดดังนี้
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1.4.1 รูปทรง
รูปทรง (form) เปนปจจัยที่สําคัญมากในการออกแบบ กลาวไดวาสวนใหญแลว
การออกแบบจะเริ่มตนดวยปญหารูปทรงแลวจึงตามมาดวยสวนประกอบอื่นๆ ชลูด นิ่มเสมอ
(2531) ไดพูดถึงรูปทรงวา คือสวนที่เปนรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเปนตัวการสําคัญที่สื่อ
ความหมายจากผูสรางงานไปสูผูดู และดวยรูปทรงเพียงสวนเดียวก็สามารถสื่อความหมายไดอยาง
สมบูรณโดยไมตองอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใดๆ รูปทรงจึงมีความสําคัญที่สุดจนกลาวไดวา รูปทรง
คือ งานศิลปะ
แหลงสําคัญของการออกแบบรูปทรงคือธรรมชาติ มนุษยไดธรรมชาติเปนแรง
บันดาลใจและเปนตนแบบในการทํางาน
บางครั้งรูปทรงที่นักออกแบบคิดอาจถูกจํากัดหรือถูก
กําหนดจากรูปทรงของวัสดุที่เลือกนํามาใชงาน อันมีผลตอการเกิดรูปทรงที่สรางขึ้น แตอยางไรก็ดี
แหลงที่มาและเงื่อนไขตางๆ นี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของความคิดในการออกแบบรูปทรงเทานั้น การ
แปรเปลี่ยนหรือการพัฒนาขั้นตอไปเปนหนาที่ของนักออกแบบที่จะตองคิดคนไปในแนวทาง
เฉพาะที่มีเอกลักษณของตนเอง เพื่อสรางสรรคผลงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการพบเห็น และ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การออกแบบรูปทรง จะนําองคประกอบของการออกแบบ (elements of design)
ไดแก เสน สี พื้นผิว เปนตน มาจัดรวมกันเขาเพื่อสรางสรรคใหเกิดรูปทรง โดยใชหลักการ
ออกแบบ (principles of design) นักออกแบบจะเลือกใชระดับความสัมพันธการสรางองคประกอบ
ซึ่งจําแนกไดเปน 3 ระดับ ตั้งแตระดับที่สรางใหมีความเหมือน (identical) โดยใชหลักการออกแบบ
ชนิดการทําซ้ํา (repetition) หรือความสมดุล (balance) ตอมาเปนระดับที่กอใหเกิดความคลายคลึง
(similar) โดยใชหลักการออกแบบที่สรางใหเกิดความกลมกลืน (harmony) หรือการทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปทีละขั้น (gradation) จนถึงระดับสุดทายคือการสรางความสัมพันธระหวาง
องคประกอบใหเกิดความคิดแตกตางอยางสิ้นเชิง (totally different) โดยใชหลักการสรางความ
ขัดแยง (contrast-discord) นักออกแบบจะเปนผูพิจารณาเลือกใชความสัมพันธแตละระดับให
เหมาะสมกับลักษณะของงาน (นวลนอย บุญวงษ, 2542) รูปทรงจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1.4.1.1 รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) เปนรูปทรงที่มนุษยสรางขึ้นมาตาม
กฎเกณฑทางคณิตศาสตร มีลักษณะตายตัว ไดแก รูปทรงกลม รูปสี่เหลี่ยม เปนตน มักปรากฏให
เห็นตามสิ่งตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้น เชน อาคาร เครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใชตา งๆ ในงานออกแบบ
อุตสาหกรรมมักใชรูปทรงเรขาคณิต เนื่องจากเปนรูปทรงที่มีลักษณะสมดุลชวยใหสะดวกตอการ
ทํางาน และเปนลักษณะรูปทรงที่มีประโยชนใชสอยดี
1.4.1.2 รูปทรงธรรมชาติ (natural form) เปนรูปทรงที่เลียนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ อันไดแกสงิ่ ที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต รูปทรงของสิ่งเหลานี้จะใหความรูสึกทางความ
เปนจริง เชน การนําเอาเสนโคงออนชอยเกี่ยวพันกันของเถาไม แมลง นก สตรี มาใชในงาน
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ออกแบบลวดลายประดับหรือตกแตงภายในเปนตน จะพบงานออกแบบที่ใชรูปทรงธรรมชาติได
นอยกวารูปทรงอยางอืน่ เนื่องจากมีความยุงยากตอการผลิตดวยเครื่องมือเครื่องจักรในระบบ
อุตสาหกรรม
1.4.1.3 รูปทรงอิสระ (free form) เปนรูปทรงที่ไมมีโครงสรางแนนอนตายตัว
เกิดขึ้นอยางอิสระ อาจเกิดจากการนํารูปทรงธรรมชาติมากระทําการบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปรไปใน
ลักษณะเลือ่ นไหลใหความเคลื่อนไหว รูปทรงอิสระนี้มีลักษณะกลมกลืนกับรูปทรงธรรมชาติ แตมี
ลักษณะขัดแยงกับรูปทรงเรขาคณิต
1.4.2 สี
สี (colour) เปนสวนประกอบที่สําคัญของงานออกแบบ เพราะสีชวยใหสิ่งตางๆ
มีความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังชวยเราความรูสกึ ของผูพบเห็นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยาง
ดี ความพึงพอใจในสีของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไป ดังนั้นในการสรางสรรคออกแบบสิ่ง
ตางๆ จะตองนําเอาหลักการของสีไปดัดแปลงใชใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายของผลงาน
สุชาติ เถาทอง (2536) ไดศึกษาเรื่องสีกับการออกแบบ สรุปวาสีมีผลตอมนุษย ดังนี้
1.4.2.1 สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับประสบการณและภูมิหลังของแตละคน นอกจากนี้การสรางสีสันกับสิ่งแวดลอม สิ่งกอสราง ยัง
เปนการสรางความรูสึกตอการสัมผัสและการสรางบรรยากาศที่ดีอีกดวย
1.4.2.2 สรางความสนใจ สีมีอิทธิพลตองานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะงาน
ออกแบบซึ่งสีจะชวยสรางความสนใจและทําใหเกิดความประทับใจเปนอันดับแรกที่เรามองเห็น
1.4.2.3 สีบอกสัญลักษณของวัตถุ ซึ่งทั้งนี้ยอมเกิดมาจากประสบการณและภูมิ
หลังของแตละคน เชน สีแดง แทนไฟหรืออันตราย สีเขียว แทนธรรมชาติหรือความปลอดภัย
1.4.2.4 สีชวยในการรับรูและจดจํา งานออกแบบประเภทตางๆ ที่ตองการใหผูพบ
เห็นเกิดการจดจําในรูปแบบ หรือเกิดความประทับใจ จะตองเลือกใชสีใหสะดุดตาและมีเอกภาพ
อิทธิพลของสีกับการรับรู
สีมีความสําคัญอยางมากในการรับรูของมนุษย สีไม
เพียงแตทําใหสามารถมองเห็นความแตกตางของวัตถุไดเทานั้น สียังกอใหเกิดผลทางดานอารมณ
ความรูสึก ความชอบและความสวยงามอีกดวย เราสามารถอธิบายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดอยางรวดเร็ว
เมื่ออางถึงสีของสิ่งนั้น เฟลมมิง และ ลีวาย (Fleming & Levie,1979) ไดกลาวถึงสีกับความรูสึกใน
การรับรู สรุปไดวา คนสวนมากชอบสีแดง สีน้ําเงิน และสีเขียว เปนอันดับแรก สวนสีมวง และสี
เหลือง เปนสีที่คนชอบนอย สีแดงเปนสีที่มองเห็นไดดีในระยะใกล สีน้ําเงินสามารถมองเห็นไดดี
ในระยะไกล และสีที่เห็นไดชัดเจนคือสีขาว สีเหลือง และสีเขียว สวนสีที่มีคุณสมบัติดึงดูดความ
สนใจไดดีที่สุดเมื่ออยูใกลสีขาว คือสีแดง สีสม สีเขียว และสีดํา
ลักษณะและสัญลักษณของสีตางๆ ที่เราเห็นจะใหความรูสกึ ที่ไมเหมือนกัน แมแต
ในสีเดียวกันก็ยังใหความรูสึกที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เวลา สถานที่ และ
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ประสบการณเดิม โดยปกติมนุษยจะมีความรูสึกตอสีแตละสีใกลเคียงกัน สามารถสรุปลักษณะและ
สัญลักษณของสีไดดังนี้
สีแดง เปนสีที่ดึงดูดความสนใจไดมากที่สุด เปนสีที่สามารถกระตุน ใหความรูสึก
ตื่นเตน เราใจ กลาหาญ แสดงถึงอํานาจ การตอสู อันตราย นากลัว สีแดงยังเปนสีที่เราประสาทตาได
ดีเปนพิเศษ
สีเหลือง เปนสีที่สวางที่สุด ใหความรูสึกสดชื่น แจมใส มีชีวิตชีวา ราเริง รูส ึกถึง
ความศรัทธาเลื่อมใส ใหความรูสึกรอนหรือเย็นก็ได ในเครื่องหมายจราจรหมายถึงการระวัง
สีน้ําเงิน เปนสีเย็น สงบ ใหความรูสึกสบายหนักแนน ความเปนระเบียบเรียบรอย
สุภาพ จริงจัง
สีเขียวออน ใหความรูสึกเย็นสบาย สดชื่น เปนสีทเี่ หมาะสมกับหนุมสาว นิยมใช
กับหองนั่งเลนหองพักผอน
สีเขียว ใหความรูสึกเย็นสบายมีชีวิตชีวา สีเขียวเปนสีที่ใหความเปนกลาง ให
ความรูสึกเฉยนิ่งมากกวาทางเคลื่อนไหวตอบโต จึงจัดเปนสีที่ใหการพักผอนไดดี
สีสม ใหความรูสึกตื่นเตนเราใจ มีผลในการเราประสาทตาใหตื่นตัวไดเร็ว ใชเปน
สีของไฟเตือนภัยหรือใหระวังในทางจราจร
สีมวง เปนสีที่ใหความรูสึก สงบ เงียบเหงา ลึกลับ เหนื่อยออน ผิดหวัง ให
ความรูสึกไดทั้งรอนและเย็น
สีดํา มีลักษณะทึบ ใหความรูสึกหนักแนน สงบ หดหู ลึกลับนากลัว เศราโศก
สีขาว เปนสีสวางเบา ใหความรูสึกบริสุทธิ์ ความจริงใจ ความเรียบรอย สดใส
ซื่อสัตย ยอมแพ ถาใชสีขาวคูกับสีดําจะแสดงถึงความเศรา
สีน้ําตาล ใหความรูสึกแหงแลง เงียบเหงา วาเหว ลาสมัย
สีเทา ใหความรูสึกสงบเยือกเย็น ความสุภาพ สันโดษ ความนอบนอมถอมตัว
ความเปนผูสูงอายุ
สีชมพู ใหความรูสึกออนหวาน นุมนวล สีแหงความรัก ความมั่นใจ ความเปน
หนุมสาว
สีทอง ใหความรูสึกสูงสง นาศรัทธา ความสวาง
1.4.3 วัสดุ
วัสดุ (material) มีความสําคัญในการทํางานออกแบบเปนอยางมาก การที่จะทํา
ใหผลงานออกมาดูดีและมีคุณภาพ ผูทําจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีในการ
ผลิต เพื่อใหการสรางสรรคงานออกแบบมีความเปนไปไดในการผลิต โดยเฉพาะถาเปนงาน
ออกแบบที่มุงหวังในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้เพราะวัสดุจะเปนตนทุนการผลิตที่สําคัญ นอกจากนี้หากนัก
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ออกแบบขาดความรอบคอบในการเลือกใชวัสดุและใชกรรมวิธีที่ไมเหมาะสม ก็อาจทําใหเกิดความ
เสียหายขึ้นได จําเปนจะตองศึกษา ทําความรูจักและทําความเขาใจทางดานวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิต ดังนี้
1.4.3.1 วัสดุ แบงได 2 ประเภท (นวลนอย บุญวงษ, 2542)
(1) โลหะ (metal) เปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ผิวเรียบเปนมัน มีความ
เหนียวและยืดหยุนตัวดี เชน เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว ดีบกุ ทอง เงิน และ
อื่นๆ
(2) อโลหะ (non-metal) มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เมื่อเทียบกับโลหะมักจะ
ออนกวา หนาแนนนอยกวา มีความยืดหยุนตัวดี เชน กระดาษ หนัง ยาง ไม วัสดุสังเคราะห
จําพวกพลาสติก ดิน หิน ปูน และแกว เปนตน
1.4.3.2 กรรมวิธีการผลิตนักออกแบบมีวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงวัสดุดวยการใช
อุปกรณ เครื่องมือ ทักษะฝมือและความเชี่ยวชาญได 4 วิธี ไดแก
(1) การแกะหรือการสลัก (wasting) เปนวิธีการที่แยกเนื้อวัสดุสวนนอย
ออกจากกอนวัสดุที่เปนรูปทรงเดิม ดวยการใชเครื่องมือจําพวก เลื่อย มีด สิ่ว เปนตน วัสดุที่
เหมาะสมกับการใชกรรมวิธีนี้ควรเปนของแข็งคงรูป เชน ไม หิน และปูน
(2) การกอ (forming) คือวิธีการใชแรงกระทําตอวัสดุ เชนแรงกดดัน แรง
ดึง แรงบิดและเปา เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยไมไดเคลื่อนยายมวลสาร วัสดุจึงควรมีความออนตัว
และยืดหยุน เชน ดิน ขี้ผึ้ง โลหะ และแกว
(3) การหลอ (molding) คือวิธีการที่เทวัสดุลงในแมพิมพที่จัดทําขึ้น
ลวงหนาจากตนแบบ ใหมีรูปทรงตามตองการ ทําใหวัสดุที่เทลงไปมีรูปทรงและขนาดตามตนแบบ
นั้นๆ วัสดุที่เหมาะแกการหลอจึงควรเปนของเหลวที่มีความออนตัว มีการยืดหยุนและไหลตัวไดดี
เชน น้ําดิน น้ําปูน โลหะ แกว และพลาสติก
(4) การสราง (constructing) คือวิธีการนําวัสดุชนิดตางๆ ซึ่งจัดทําใหอยู
ในรูปทรงและขนาดที่ตองการแลวนํามาประกอบเชื่อมติดกันใหเกิดรูปทรงใหม วิธีนี้จึงสามารถใช
วัสดุไดหลายอยางแตวัสดุตองมีความแข็งคงรูปเชน ไม โลหะ ปูน ดิน พลาสติกที่ขึ้นรูปเปนชิ้นแลว
1.4.4 บรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑ (packaging) เปนทั้งศาสตรและศิลปที่ใชในการบรรจุสินคาในการ
จัดจําหนายเพื่อสนองความตองการของผูซื้อและหรือผูบริโภคดวยตนทุนที่เหมาะสม (ปุน คงเจริญ
เกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ, 2541) บรรจุภัณฑมีบทบาทเปนอยางมากในสภาพสังคมปจจุบัน
นอกจากนี้รูปแบบบรรจุภัณฑยังมีความสัมพันธกับศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกดวย
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บรรจุภัณฑถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและเกิดพึงพอใจใน
สินคา ซึ่ง เสรี วงษมณฑา (2542) ไดจําแนกองคประกอบของบรรจุภัณฑ ไววา ภาชนะบรรจุ (pack)
อาจเปนวัสดุชนิดตางๆ เชน หลอดแกว กลอง ถุง ขวด แกว กระปอง กระดาษ เหล็ก ไม หรืออาจทํา
ดวยพลาสติกเปนตน ฉลาก (label) คือสิ่งที่แปะติดอยูที่ขวด กลอง หรือพิมพลงบนภาชนะบรรจุ
นั้นๆ ชื่อยี่หอ (brand name) คือชื่อที่เรียกสินคากันทั่วไป เครื่องหมายการคาที่ใชโฆษณา (logo)
มักจะออกแบบใหมีลักษณะโดดเดนเพื่อใหเกิดการจดจํา ใบบอกวิธีใชสินคา (literature) ไดแกสวน
ที่ใหรายละเอียด แจงสรรพคุณ วิธีใชสินคา บางครั้งใบบอกวิธีใชสินคาอาจจะเปนคูมอื สินคา
1.4.4.1 ประเภทของบรรจุภัณฑ
ตามหลักการในการออกแบบ จําแนกประเภทของบรรจุภัณฑไดเปน 3
จําพวก (ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ, 2541) ไดแก
(1) บรรจุภัณฑชั้นใน หรือปฐมภูมิ (primary packaging) เปนสวนที่ผูซื้อ
จะไดสัมผัสเวลาที่บริโภค และเปนสวนที่ถูกทิ้งเมื่อมีการเปดและบริโภคสินคาภายในหมดแลว เชน
ซองบรรจุน้ําตาล เปนตน บรรจุภัณฑนี้เปนบรรจุภัณฑที่อยูชั้นในสุดติดกับตัวสินคา
(2) บรรจุภัณฑชั้นที่สอง หรือทุติยภูมิ (secondary packaging) สวนนี้จะ
ทําหนาที่รวบรวมบรรจุภัณฑชั้นแรกเขาดวยกัน เพื่อปองกันสินคา หรือมีสวนชวยในการจัด
จําหนายสินคาไดมากขึ้น หรือเหตุผลในการขนสง บรรจุภัณฑชั้นที่สองที่พบเห็นโดยทั่วไป เชน
กลองกระดาษแข็งของหลอดยาสีฟน ถุงพลาสติกใสซองน้ําตาล 50 ซอง เปนตน
(3) บรรจุภัณฑชั้นที่สาม หรือตติยภูมิ (tertiary packaging) หนาที่ของ
บรรจุภัณฑชั้นนี้คือชวยปองกันสินคาระหวางการขนสง ไดแกบรรจุภัณฑที่ใชจากแหลงผลิตถึง
แหลงขายปลีก เมื่อสินคาไดรับการจัดเรียงวางบนหิ้งแลวบรรจุภัณฑสวนนี้ก็หมดหนาที่ใชงานหรือ
บรรจุภัณฑที่ใชจากแหลงขายปลีกไปยังผูอุปโภคบริโภค เชน ถุงที่รานคาใสสินคาใหผูซื้อ บรรจุ
ภัณฑชั้นนี้จึงตองคํานึงถึงความสามารถในการปองกันสินคาระหวางการขนสง
3.4.4.2 หนาที่ของบรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑมีความสําคัญสําหรับสินคาและการตลาดอยางมาก จะขาดซึ่ง
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได ทั้งนี้เพราะบรรจุภัณฑไดแสดงบทบาทและหนาที่ในการตลาด ดังตอไปนี้
(ประชิด ทิณบุตร, 2531)
(1) การบรรจุและการคุมครองปองกันสินคา (containment) ซึ่งจะตอง
ออกแบบบรรจุภัณฑใหสามารถคุม ครองสินคามิใหไดรับความเสียหายเนื่องจากการขนสง ปองกัน
สินคาไมใหเนาเสีย ไมทําใหเสื่อมสลายไว และสามารถเก็บรักษาไดงาย
(2) การบงชี้ผลิตภัณฑ (identification) บรรจุภัณฑที่ดีจะตองแสดงให
เห็นตัวสินคาตอผูบริโภคไดทันที โดยการใชชื่อการคา (trade name) เครื่องหมายการคา(trademark)
ชื่อผูผลิตลักษณะและประเภทของสินคา เขามาเปนเครื่องบงชี้เพื่อใหเกิดความสนใจตอผูบริโภค
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(3) การอํานวยความสะดวก (convenience) ในกระบวนการผลิตและ
การตลาดบรรจุภัณฑตองอํานวยความสะดวกตอการขนสง การเก็บรักษาในคลังสินคาบรรจุภัณฑ
ตองมีความแข็งแรง สามารถวางซอนทับไดหลายชั้นเพื่อประหยัดเนื้อที่ นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ
ตองมีขนาดรูปทรงที่ลงตัว (fitness size) เพื่อใหงายและสะดวกตอการเรียงซอนในชั้นวาง
(4) การดึงดูดความสนใจผูบริโภค (consumer appeal) สิ่งที่เห็นเปนบรรจุ
ภัณฑทั้งหมด ไดแก ขนาด รูปทรง สี วัสดุ ภาพ ตัวอักษร จะเปนสิ่งนํามาซึ่งความสนใจของ
ผูบริโภค ซึ่งผูออกแบบจะตองสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสาร และ
เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูบริโภค เชน การออกแบบใหมีบรรจุภัณฑหลายขนาด การใชสีบน
บรรจุภัณฑใหสัมพันธกับสินคาที่อยูภายในเพื่อชวยเสริมสรางความรูสึกใหนากินนาใช
การ
ออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับเทศกาล โอกาส เพศและวัย เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูบริโภค
(5) การเศรษฐกิจ (economy) บรรจุภัณฑยังมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ราคาขายของสินคา เพราะถือวาบรรจุภัณฑเปนตนทุนของการผลิตดวยเชนกัน
จากที่กลาวมา ผูวิจัยสรุปไดวา ปจจัยเกี่ยวกับสินคาที่ระลึกมีอยู 4 อยาง คือ รูปทรงของ
สินคา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สรางความสนใจใหกับผูพบเห็นไดมาก สี เปนสิ่งที่ชว ยใหสินคามีความ
สวยงาม นาสนใจ เราความรูสึกของผูพบเห็นใหเกิดความพึงพอใจ บอกสัญลักษณของสินคา และ
ยังชวยใหสามารถจดจําไดดียิ่งขึ้น วัสดุ การที่จะออกแบบสินคาใหมีคุณภาพและนาสนใจ
ผูออกแบบจะตองใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิตใหสอดคลองกับสินคา
นั้นๆ บรรจุภัณฑ เปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่มีผลทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและเกิดความพึง
พอใจในสินคา ปจจัยทั้ง 4 อยาง จึงมีความสัมพันธกับการออกแบบของที่ระลึกอยางมาก
2 สีและการประยุกตใช
2.3.1 ความสําคัญของสี
สี คือลักษณะของแสงทีป่ รากฏแกสายตาใหเห็นเปนสี (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน)
ในทางวิทยาศาสตรใหคําจํากัดความของสีวา เปนคลื่นแสงหรือความเขมของแสงที่สายตาสามารถ
มองเห็น ในทางศิลปะ สีคือ ทัศนธาตุอยางหนึ่งที่เปนองคประกอบสําคัญของงานศิลปะ และใชใน
การสรางงานศิลปะโดยจะทําใหผลงานมีความสวยงาม ชวยสรางบรรยากาศ มีความสมจริง เดนชัด
และนาสนใจมากขึ้น
สีเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของงานศิลปะ และเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
ความรูสึก
อารมณ และจิตใจ ไดมากกวาองคประกอบอื่น ๆ ในชีวิตของมนุษยมีความเกี่ยวของสัมพันธกบั สี
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ตาง ๆ
อยางแยกไมออก โดยที่สีจะใหประโยชนในดานตาง ๆ เชน
1. ใชในการจําแนกสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเห็นชัดเจน
2. ใชในการจัดองคประกอบของสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสวยงาม กลมกลืน เชน การแตง
กาย การจัดตกแตงบาน
3. ใชในการจัดกลุม พวก คณะ ดวยการใชสีตาง ๆ เชน คณะสี เครื่องแบบตาง ๆ
4. ใชในการสื่อความหมาย เปนสัญลักษณ หรือใชบอกเลาเรื่องราว
5. ใชในการสรางสรรคงานศิลปะ เพื่อใหเกิดความสวยงาม สรางบรรยากาศ สมจริงและ
นาสนใจ
6. เปนองคประกอบในการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ของมนุษย
สีในงานจิตรกรรมแตเดิมนั้นมีนอยมาก มักใชสีเดียว ที่เรียกวา "เอกรงค" โดยใชสีขาว
สีดําและสีแดงเทานั้น ทําใหเกิดความกลมกลืนกันมาก ตอมาสีที่ใชในภาพจิตรกรรมก็มีมากขึ้น มี
การเขียนภาพ ที่เรียกวา"เบญจรงค" คือใชสี 5 สี ไดแก สีเหลือง เขียวหรือคราม แดง
ชาด ขาว และดํา การวาดภาพที่ใช หลาย ๆ สี เรียกวา "พหุรงค" สีที่ใชลวนไดมาจากธรรมชาติ
เปนสวนใหญ
2.3.2 ความหมายของสี
สี หมายถึง แสงที่มากระทบวัตถุแลวสะทอนเขาตาเรา ทําใหเห็นเปนสีตางๆ การที่เรามองเห็นวัตถุเปนสีใดๆ ได เพราะ
วัตถุนั้นดูดแสงสีอื่น สะทอนแตสีของมันเอง เชน วัตถุสีแดง เมื่อมีแสงสองกระทบ ก็จะดูดทุกสี สะทอนแตสีแดง ทําใหเรามองเห็น
เปนสีแดง

เบญจรงค นั้นแปลวา 5 สี ซึ่งมาจากในครั้งอดีต จะพบสีที่ปรากฏบนเครื่องเบญจรงคเพียง
5 สีเทานั้นซึ่งแตละสีที่กําหนดบนเครื่องเบญจรงค จะมีความหมายตามหลักความเชื่อดานพระพุทธ
สาสนา หรือคําสอนหลักดําเนินชีวิตทั้ง 5 ประกอบดวย สีดํา สีเขียว สีแดง สีเหลือง และสีขาว
เปรียบไวดังพื้นฐานที่แตกตางกับจิตใจของมนุษย
สีดํา จะสื่อออกมาแทนคนที่มีจิตใจไมบริสุทธิ์ เปนสีแหงความเลว เปนจิตดานอกุศลของ
มนุษย เปนสัญลักษณแหงโจร
สีเขียวหรือสีน้ําเงิน เปรียบไดกับคนที่มีเหตุ มีความยุติธรรมสะทอนภาพ คนที่มีเหตุผล มี
ความยุติธรรม สะทอนภาพคนที่ทําหนาที ผดุงความยุติธรรมในสังคม
สีแดง แทนความมีสติปญญาของมนุษย เปรียบไดกับคนมีสติ สมาธิ ปญญา เปนสัญลักษณ
สื่อถึงขาราชการไทย
สีเหลือง ถูกยกใหเปนตัวแทนของพระภิกษุ นักบวช ผุอยูในศีลธรรม
สีขาว เปนสีความบริสุทธิ์ เปรียบเปนจิตใจที่ปราศจากกิเลสของพระพุทธเจา
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เรารับรูสีไดเพราะ เมื่อสามรอยกวาปที่ผานมา ไอแซก นิวตัน ไดคนพบ วา แสงสีขาวจาก
ดวงอาทิตยเมื่อหักเห ผานแทงแกวสามเหลี่ยม ( prism) แสงสีขาวจะกระจายออกเปนสีรุง เรียกวา
สเปคตรัม มี 7 สี ไดแก มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง สม แดง (ศักดา ศิริพันธุ. 2527 : 5 อางถึงใน
http://rbu.qru.ac.th/~somsak/design/lesson5/lesson_5.html และไดมีกําหนดใหเปนทฤษฎีสีของ
แสงขึ้น ความจริงสีรุงเปนปรากฏการณ ตาม ธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้น และพบเห็นกันบอยๆ อยูแลว
โดยเกิดจากการหักเห ของ แสงอาทิตยหรือ แสงสวาง เมื่อผาน ละอองน้ําในอากาศ ซึ่งลักษณะ
กระทบตอสายตาใหเห็นเปนสี มีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจใหเกิดความเขมของแสง ที่อารมณ และ
ความรูสึกได การที่ไดเห็นสีจากสายตา สายตาจะสงความรูสึกไปยังสมองทําใหเกิดความรูสึกตางๆ
ตาม อิทธิพลของสี เชน สดชื่น เรารอน เยือกเย็น หรือตื่นเตน มนุษยเราเกี่ยวของกับสีตางๆ อยู
ตลอดเวลาเพราะ ทุกสิ่ง ที่อยูรอบตัวนั้น ลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย
2.3.3 ความสําคัญของสีที่มีตอวิถีชีวิต
สีเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของเราอยางมาก นับแตสมัยดึกดําบรรพ จนถึงปจจุบัน
เราไดนําสีมา ใช ใหเกิดประโยชนโดยใชเปนสัญลักษณในการถายทอด ความหมายอยางใดอยาง
หนึ่ง สีจึงเปนสิ่งที่ควรศึกษา เพื่อ ใชประโยชนกับวิถีชีวิตของเรา เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายที่
แวดลอมตัวเราประกอบไปดวยสี ทั้งสิ้น ในงานศิลปะ สีเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง และใน
วิถีชวี ิตของเราสีเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ ความรูสึก อารมณ และจิตใจ ไดมากกวา
องคประกอบอื่น ๆ
สีที่อยูรอบตัวเรานั้นมีที่มา 3 ทาง คือ
1 . สสารที่มีอยูตามธรรมชาติ และนํามาใชโดยตรง หรือดวยการสกัด ดัดแปลงบาง จากพืช
สัตว ดิน แรธาตุตาง ๆ
2 . สสารที่ไดจากการสังเคราะหซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี เปนสารเคมีที่ผลิตขึ้น
เพื่อให สามารถ นํามาใชได สะดวกมากขึ้น ซึ่งเปนสีที่เราใชอยูทั่วไปในปจจุบัน
3 . แสง เปนพลังงานชนิดเดียวที่ใหสี โดยอยูในรูปของรังสี (Ray) ที่มีความเขมของแสง อยู
ในชวง ที่สายตา มองเห็นได
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ปจจุบัน มนุษยเรามีวิวัฒนาการมากขึ้น เกิดคตินิยมในการรับรูและชื

่นชมในความงามทาง
สุนทรียศาสตร (Aesthetics) สีจึงไดรับการพัฒนาเพื่อนํามาใชอยางกวางขวางและวิจิตรพิสดาร จาก
เดิมที่เคยใชสีเพียงไมกี่สี ซึ่งเปนสีตามธรรมชาติ ไดนํามาประดิษฐ คิดคน และผลิต สีรูปแบบใหม
ๆ ออกมาเปนจํานวนมาก ทําใหเกิด การสรางสรรคความงามอยางไมมีขีดจํากัด โดยมีการพัฒนามา
เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
ในวิถีชีวิตของเรา ทุกคนรูจัก เคยเห็น เคยใชสี และสามารถบอกไดวาสิ่งใดเปน สีแดง สี
เหลือง สีเขียว สีฟา สีมวง สีขาว และสีอื่น ๆ แตเปนเพียงรูจัก และเรียกชื่อสีไดถูกตองเทานั้น จะมี
พวกเรากี่คนที่จะรูจักสีไดลึกซึ้ง เพราะ เรายังขาดสื่อการเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเอง ปจจุบันนี้ เรายัง
มองขามหลักวิชา ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ประจําวันของเราอยู ถาเรารูจักหลักการเบื้องตนของสี
จะทําใหเราสามารถเขียน ระบาย หรือ เลือกประยุกตใชสี เพื่อสรางความสุขในการดําเนินวิถีชีวิต
ของเราไดดีขึ้น นักวิชาการสาขาตางๆ ไดศึกษาคนควาเรื่องสี จนเกิดเปนทฤษฎีสี ตามหลักการของ
นักวิชาการสาขานั้นๆ ดังนี้
แมสีของนักฟสิกส (แมสีของแสง) (spectrum primaries) คือสีที่เกิดจากการผสมกันของคลื่นแสง
มีแมสี 3 สี คือ 1. สีแดง (Red) 2. สีเขียว (Green) 3. สีน้ําเงิน (Blue) เมื่อนําแมสีของแสงมาผสมกัน
จะเกิดเปนสีตางๆ ดังนี้
1. สีมวงแดง (Magenta) เกิดจากสีแดง (Red) ผสมกับสีน้ําเงิน (Blue)
2. สีฟา (Cyan) เกิดจากสีเขียว (Green) ผสมกับสีน้ําเงิน (Blue)
3. สีเหลือง (Yellow) เกิดจากสีเขียว (Green) ผสมกับสี แดง (Red)
และเมื่อนําแมส ีทั้ง 3 มาผสมกัน จะไดสีขาว
แมสีของนักจิตวิทยา (psychology primaries) คือสีที่มีผลตอความรูสึกของมนุษย ในดานจิตใจ
ซึ่งจะกลาวในเรื่อง "ความรูสึกของสี" นักจิตวิทยาแบงแมสี เปน 4 สี คือ
1. สีแดง (Red)
2. สีเหลือง (Yellow)
3. สีเขียว (Green)
4. สีน้ําเงิน (Blue)
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เมื่อนําแมสี 2 สีที่อยูใกลกันในวงจรสี มาผสมกันจะเกิดเปนสีอีก 4 สี ดังนี้
1. สีสม (orange) เกิดจากสี แดง (Red) ผสมกับสี เหลือง (Yellow)
2. สีเขียวเหลือง (yellow-green) เกิดจากสี เหลือง (Yellow) ผสมกับสีเขียว (Green)
3. สีเขียวน้ําเงิน (blue green) เกิดจากสี เขียว (Green) ผสมกับสีน้ําเงิน (Blue)
4. สีมวง (purple) เกิดจากสี แดง (Red) ผสมกับสีน้ําเงิน (Blue)
คุณลักษณะของสี
คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ
1. สีแท หรือความเปนสี (Hue ) หมายถึง สีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติ ทั้ง 12 สี สี ที่เราเห็นอยู
ทุกวันนี้แบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสีออกเปน 2 สวน จากสีเหลือง วนไปถึงสีมวง คือ
1. สีรอน (Warm Color) ใหความรูสึกรุนแรง รอน ตื่นเตน ประกอบดวย สีเหลือง สี
เหลืองสม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงแดง สีมวง
2. สีเย็น (Cool Color) ใหความรูสึกเย็น สงบ สบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียว
เหลือง สีเขียว สีน้ําเงินเขียว สีน้ําเงิน สีมวงน้ําเงิน สีมวง
2. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิ์ของสีใดสีหนึ่ง สีที่ถูก
ผสมดวย สีดําจนหมนลง ความจัด หรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัด
ที่สุด ไปจน หมนที่สุด ไดหลายลําดับ ดวยการคอยๆ เพิ่มปริมาณของสีดําที่ผสมเขาไปทีละนอย
จนถึงลําดับที่ความจัดของสีมีนอยที่สุด คือเกือบเปนสีดํา
3. น้ําหนักของสี (Values) หมายถึง สีที่สดใส (Brightness) สีกลาง (Grayness) สีทึบ
(Darkness) ของสีแตละสี สีทุกสีจะมีน้ําหนักในตัวเอง ถาเราผสมสีขาวเขาไปในสีใดสีหนึ่ง สีนั้น
จะสวาวขึ้น หรือมีน้ําหนักออนลง ถาเพิ่มสีขาวเขาไปทีละนอยๆ ตามลําดับ เราจะไดน้ําหนักของสีที่
เรียงลําดับจากแกสุด ไปจนถึงออนสุด น้ําหนักออนแกของสีก็ได เกิดจากการผสมดวยสีขาว เทา
และ ดํา น้ําหนักของสีจะลดลงดวยการใชสีขาวผสม ( tint) ซึ่งจะทําให เกิดความรูสึกนุมนวล
ออนหวาน สบายตา น้ําหนักของสีจะเพิ่มขึ้นปานกลางดวยการใชสีเทาผสม ( tone) ซึ่งจะทําให
ความเขมของสีลดลง เกิดความรูสึก ที่สงบ ราบเรียบ และน้ําหนักของสีจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นดวยการใช
สีดําผสม ( shade) ซึ่งจะทําใหความเขมของสีลดความสดใสลง เกิดความรูสึกขรึม ลึกลับ น้ําหนัก
ของสียังหมายถึงการเรียงลําดับน้ําหนักของสีแทดวยกันเอง โดยเปรียบเทียบ น้ําหนักออนแกกับสี
ขาว – ดํา
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ความรูสึกของสี
การใชสีวรรณะรอน เชน สีแดง สม ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน ทาทาย เคลื่อนไหว การใชสี
วรรณะรอน เชน สีน้ําเงิน คราม ทําใหเกิดความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน สงางาม สีตางๆ ที่
เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน การ
แตงกาย บานที่อยูอาศัย เครื่องใชตางๆ แลวเราจะ ทําอยางไร จึงจะใชสี้ไดอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับหลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึก ตอมนุษยอยางไร ซึ่งความรูสึก
เกี่ยวกับสี สามารถจําแนกออกไดดังนี้
สีแดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ตื่นเตน เราใจ มีพลัง ความ
อุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสําคัญ อันตราย
สีแดงชาด จะทําใหเกิดความอุดมสมบูรณ
สีสม ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การ
ปลดปลอย ความเปรี้ยว การระวัง
สีเหลือง ใหความรูสึก แจมใส ความราเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม ความสด ใหม
ความสุกสวาง การแผกระจาย อํานาจบารมี
สีเขียว ใหความรูสึกงอกงาม สดชื่น สงบ เงียบ รมรื่น รมเย็น การพักผอน การผอนคลาย
ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น
สีเขียวแก จะทําใหเกิดความรูสึกเศราใจความแกชรา
สีน้ําเงิน ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด
รอบคอบ สงางาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เปนระเบียบถอมตน
สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง ลม
หายใจ ความเปนอิสระเสรีภาพ การชวยเหลือ แบงปน
สีคราม จะทําใหเกิดความรูสึกสงบ
สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความรัก
ความเศรา ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์
สีน้ําตาล ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ
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สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม สดใส
สีดํา ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน
สีชมพู ใหความรูสึก อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส วัยรุน หนุม
สาว ความนารัก ความสดใส
สีไพล จะทําใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย ความเปนหนุมสาว
สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความ
เงียบ สุภาพ สุขุม ถอมตน
สีทอง ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข
ความมั่งคั่ง ความร่ํารวย การแผกระจาย
จากความรูสึกดังกลาว เราสามารถนําไปประยุกตใชไในชีวิตประจําวันไดในทุกเรื่องและ
เมื่อตองการสรางผลงาน ที่เกี่ยวกับการใชสี เพื่อที่จะไดผลงานที่ตรงตามความตองการในการสื่อ
ความหมาย และจะชวยลดปญหาในการ ตัดสินใจที่จะเลือกใชสีตางๆได เชน
1. ใชในการนแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขียน เพราะสีบรรยากาศในภาพเขียนนั้นๆ
จะแสดงใหรูวา เปนภาพตอนเชา ตอนกลางวัน หรือตอนบาย เปนตน
2. ในดานการคา คือ ทําใหสินคาสวยงาม นาซื้อหา นอกจากนี้ยังใชกับงานโฆษณา เชน
โปสเตอรตางๆ ชวยใหจําหนายสินคาไดมากขึ้น
3. ในดานประสิทธิภาพของการทํางาน เชน โรงงานอุตสาหกรรม ถาทาสีสถานที่ทํางานให
ถูกหลักจิตวิทยา จะเปนทางหนึ่งที่ชวยสรางบรรยากาศใหนาทํางาน คนงานจะทํางานมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น
4. ในดานการตกแตง สีของหอง และสีของเฟอรนิเจอร ชวยแกปญหาเรื่องความสวางของ
หอง รวมทั้งความสุขในการใชหอง ถาเปนโรงเรียนเด็กจะเรียนไดผลดีขึ้น ถาเปนโรงพยาบาลคนไข
จะหายเร็วขึ้น
สีกับการออกแบบ
ผูสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชสีโดยตรง มัณฑนากรจะคิดคนสี
ขึ้นมาเพื่อใชในงานตกแตง คนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคน
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สีขึ้นมาระบายใหเหมาะสมกับ ความคิด และจินตนาการของตน แลวตัวเราจะคิดคนสีขึ้นมาเพื่อ
ความงาม ความสุข สําหรับเรามิไดหรือ
สีที่ใชสําหรับการออกแบบนั้น ถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรงตามความตองการของ
เรา มีหลักในการใชกวางๆ อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกัน และ การใชสีตัดกัน
1. การใชสีกลมกลืนกัน
การใชสีใหกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือน้ําหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน
เชน
การใชสีแบบเอกรงค เปนการใชสีสีเดียวที่มีน้ําหนักออนแกหลายลําดับ การใชสีขางเคียง เปนการ
ใชสีที่เคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใชสีใกลเคียง เปนการใชสีที่
อยูเ รียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น ( warm tone colors and
cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว
2. การใชสีตัดกัน
สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก ในงาน
ออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจ ในทันทีที่พบเห็น สีตัดกันอยางแทจริงมี อยูดวยกัน 6 คูสี
คือ
1. สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง
2. สีสม ตรงขามกับ สีน้ําเงิน
3. สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว
4. สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงน้ําเงิน
5. สีสมแดง ตรงขามกับ น้ําเงินเขียว
6. สีมวงแดง ตรงขามกับ สีเหลืองเขียว
การใชสีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมี
ปริมาณตางกัน เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใชเนื้อสีผสมในกันและกัน หรือใชสีหนึ่งสีใด
ผสมกับสีคูทตี่ ัดกัน ดวยปริมาณเล็กนอย รวมทั้งการเอาสีที่ตัดกันมาทําใหเปนลวดลายเล็ก ๆ
สลับกัน ในผลงานชิ้นหนึ่ง อาจจะใชสีใหกลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
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อาจจะใชพรอมกันทั้ง 2 อยาง ทั้งนี้แลวแตความตองการ และความคิดสรางสรรคของเรา ไมมี
หลักการ หรือรูปแบบที่ตายตัว
ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือ
วรรณะเย็น เราจะ สามารถควบคุม และสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืน งดงามไดงาย
ขึ้น เพราะสีมีอิทธิพลตอ มวล ปริมาตร และชองวาง สีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือ
ขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหใหเกิด จุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันได เราใน
ฐานะผูใชสีตองนําหลักการตางๆ ของสีไปประยุกตใชใหสอดคลอง กับเปาหมายในงานของเรา
เพราะสีมีผลตอการออกแบบ คือ
1. สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ
และภูมิหลัง ของแตละคน สีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีภายใน หรือ
ภายนอกอาคาร จะมีผลตอการ สัมผัส และสรางบรรยากาศได
2. สรางความนาสนใจ สีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบ จะชวยสรางความประทับใจ
และความนาสนใจเปนอันดับแรกที่พบเห็น
3. สีบอกสัญลักษณของวัตถุ ซึ่งเกิดจากประสบการณ หรือภูมิหลัง เชน สีแดงสัญลักษณของ
ไฟ หรืออันตราย สีเขียวสัญลักษณแทนพืช หรือความปลอดภัย เปนตน
4. สีชวยใหเกิดการรรับรู และจดจํา งานศิลปะการออกแบบตองการใหผูพบเห็นเกิดการจดจํา
ในรูปแบบ และผลงาน หรือเกิดความประทับใจ การใชสีจะตองสะดุดตา และมีเอกภาพ
3. การออกแบบลวดลาย
การออกแบบลวดลายในความหมายของภาษาไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 ไมมีการกลาวถึงและคําวา การออกแบบ หรือ ออกแบบ ก็ไมมีปรากฎ มีแตคําวา
ลวดลาย ซึ่งหมายถึง ลายตางๆที่เขียนหรือแกะสลัก, ฝมือความสามารถที่แสดงใหปรากฏ
ในความหมายของภาษาอังกฤษมีคําที่มีความหมายเกี่ยวของกับการออกแบบลวดลาย
ดังนี้
Decorate. vt. หมายถึง การตกแตง, ประดับ
Ornament. vt. หมายถึง ประดับ
n. หมายถึง เครื่องประดับ
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vt. หมายถึง ออกแบบ, แผนการ
n. หมายถึง แบบ, การออกแบบ,ลวดลาย, แผนการ

การออกแบบลวดลาย (Decorative Design) หมายถึง การออกแบบเพื่อใชในการตกแตง
ประดับพื้นที่ หรือวัสดุตางๆใหมีความสวยงามเหมาะสม กลมกลืนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยลวดลายเหลานี้อาจจะมีความหมายชัดเจนหรือเปนสัญลักษณ
จะเห็นไดวา การออกแบบลวดลายไมสามารถสรางสรรคผลงานขึ้นมาไดโดยอิสระ ตอง
คํานึงถึงองคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของดวย เชน สถานที่ พื้นที่ ขนาด วัสดุ สิ่งตางๆเหลานี้จะเปนตัว
กําหนดใหการออกแบบลวดลายอยูในขอบเขตตามวัตถุประสงค
ชนิดของการออกแบบลวดลาย
ผลงานการออกแบบลวดลายที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมา บงบอกถึงจินตนาการไมมีที่สิ้นสุด
ของมนุษย
ซึ่งผลงานเหลานี้จะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของงาน ของวัสดุ และของกรรมวิธีใน
การสรางสรรค
การออกแบบลวดลายแบงออกเปนชนิดใหญๆได 3 ชนิด คือ
1. การออกแบบลวดลายตกแตงวัสดุ 2 มิติ
2. การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ 3 มิติ
3. การออกแบบลวดลายสถาปตยกรรม
1. การออกแบบลวดลายตกแตงวัสดุ 2 มิติ
การออกแบบลวดลายตกแตงวัสดุ 2 มิติ เปนการออกแบบลวดลายลงบนวัสดุที่เปนพื้น
ระนาบ มีความกวางกับความยาวเทานั้น เชน กระดาษ ไม ผนัง ผา กระจก ซึ่งลักษณะของ
ลวดลายที่ออกแบบลงบนวัสดุเหลานี้ จะแตกตางออกไปตามวัตถุประสงคและกรรมวิธี เชน
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1.1 การออกแบบลวดลายบนกระดาษ เปนการออกแบบที่ตองการบันทึก
เหตุการณ เรื่องราวและความรูตางๆใหคนรุนหลังไดศึกษา การออกแบบลวดลายลักษณะนี้จึง
มักจะใชประกอบกับการเขียนอักษร โดยการใชลวดลายเปนสื่ออธิบายใหทําความเขาใจงาย
ขึ้น การออกแบบลวดลายบนกระดาษสามารถทําไดหลายวิธี เชน การวาดภาพ การทําแมพิมพจาก
ไมหรือโลหะ การจารดวยเหล็กแหลม การพิมพดวยแทนพิมพ
1.2 การออกแบบลวดลายบนไม เปนการออกแบบเพื่อประดับตกแตงไมที่ใชประกอบ
สถาปตยกรรมใหมีความสวยงาม มีเนื้อหาสาระมากขึ้นนอกจากนี้การเตรียมพื้นที่กอนการ
ออกแบบลวดลายลงไป ยังชวยใหเนื้อไมมีความทนทานยืดอายุการใชงานใหนานขึ้น
1.3 การออกแบบลวดลายบนผนัง เปนการออกแบบพื้นผิวระนาบที่มีความเกาแก
ที่สุด ที่มีมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยู
รอบตัวมนุษย พบเห็นไดทุกวัน เชน ผนังถ้ํา เพิงผา ฝาบาน ผนังโบสถและวิหาร จึงงายและ
เหมาะสมในการออกแบบลวดลาย ลักษณะของลวดลายจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดย
สอดคลองกับความเชื่อ ศาสนาและความสามารถของผูสรางสรรคผลงาน
1.4 การออกแบบลวดลายบนผา เปนการออกแบบลวดลายเพื่อตกแตงวัสดุที่มีความเบา
บางออนพลิ้ว ลักษณะของลวดลายจะเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงาน เชน นํามาตัดเย็บ
เปนเสื้อผาสําหรับใชสอย หรือทําพระบฏสําหรับตอบสนองความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา การ
ออกแบบลวดลายผามีหลายวิธี เชน การยอมผา การทอและการวาดภาพระบายสี
1.5 การออกแบบลวดลายบนกระจก เปนการออกแบบลาดลายบนวัสดุที่มีความมันและ
เรียบ โดยการเขียนสี กัดดวยกรดหรือพนดวยทราย ในสมัยโกธิก (Gothic) จะใชวิธีประดับกระจก
สีหนาตาง (Stained Glass) ของวิหาร ความสดใสของสีกระจกเมื่อแสงสวางสองผาน สราง
บรรยากาศใหเกิดความขลังและศักสิทธิ์
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2. การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ 3 มิติ
การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ 3 มิติ เปนการออกแบบลวดลายบนรูปทรงที่มี
ความลึกและหนา ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นการออกแบบลวดลายจึงตองคํานึลถึง
รูปทรงเหลานี้ประกอบดวยเพื่อใหเกิดการสอดคลอง สัมพันธกัน เชน รูปทรง
กลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและรูปทรงอิสระอื่นๆ
รูปทรงตางๆนี้อาจจะมีวัตถุประสงคในการใชงานที่ตางกัน ซึ่งแตละลักษณะของลวดลาย
จะมีเปาหมายที่เหมือนกันคือ ตองสรางความสวยงามเหมาะสมใหกบั รูปทรงนั้น

ภาพที่ 2.1 ลวดลายบนแกวเปนชุดตางๆ
3. การออกแบบลวดลายตกแตงสถาปตยกรรม
การออกแบบลวดลายตกแตงสถาปตยกรรม เปนการใชลวดลายตกแตงพื้นที่ตางๆของ
สถาปตยกรรมทั้งภายในและภายนอกใหมีความสวยงาม อลังการ นาศรัทธา การตกแตง
สถาปตยกรรม ในระยะแรกๆจะเนนที่ศาสนสถาน เชน วิหาร โบสถ กอนจะปรับเปลี่ยนมาใช
กับที่พักอาศัยโดยวิธีการที่ใชจะแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงค ลักษณะของงานและพื้นที่ใน
การตกแตงลวดลาย ซึ่งวิธีการโดยรวมจะมี 2 วิธี คือ
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3.1 ประติมากรรม จะเปนการนําเอากรรมวิธีตางๆในการสรางลวดลายทาง
ประติมากรรมมาประกอบเขากับรูปทรงสถาปตยกรรม ชวยเนนความงามของสถาปตยกรรมให
เดนชัดขึ้น โดยทําใหประโยชนใชสอยสูญเสียไป เชน การแกะสลักลวดลายหัวเสาของ
อียิปต กรีก และโรมัน การปนลวดลายตกแตงซุมประตูโขง หนาบันของอุโบสถและวิหารใน
ศิลปะลานนา หรือการแกะสลักบานประตู บานหนาตางของศาสนสถานตางๆ

ภาพที่ 2.2 ลวดลายปูนปนตกแตงซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง
3.2 จิตรกรรม ลวดลายที่นํามาใชสําหรับตกแตงสถาปตยกรรมโดยใชวิธีการทาง
จิตรกรรม ผูออกแบบนนิยมนําลวดลายที่เปนมงคลมีความหมายในการเสริมชีวิตใหเจริญรุงเรือง
ขึ้น หรือลวดลายที่บอกเลาเรื่องราวทางศาสนา และความเชื่อตางๆ ซึ่งในแตละเรื่องราวจะ
สอดแทรกเนื้อหาทางสังคม ประเพณี และประวัติศาสตรเอาไวอยูเสมอ
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ภาพที่ 2.3 จิตรกรรมสีฝุนบนแผงไมคอสอง ของวิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง
ประเภทของลวดลาย
ลวดลายที่มนุษยนํามาออกแบบเพื่อสรางสรรคผลงาน ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลมาจาก
สิ่งที่อยูรอบตัวแทบทั้งสิ้น บางลวดลายจะนําเอาสิ่งที่พบเห็นแสดงออกมาตรงๆ โดยไมประยุกต
หรือดัดแปลง แตบางลวดลายไดผานกระบวนการคิดและกลั่นกรองมาอยางเปนระบบเพื่อให
ลวดลายที่จะนํามาใชงานมีความสมบูรณที่สุด
เนื่อจากมีลวดลายบางประเภทจะมีความหมายที่ซอนเรนแอบแฝงอยู ลักษณะของ
ลวดลายจะเปนสัญลักษณหรือปริศนาธรรม การเลือกใชจึงควรรูถึงความหมายและใชอยาง
เหมาะสมซึ่งลวดลายเหลนนี้จําแนกไดเปน 3 ประเภทดังนี้
1.ลวดลายธรรมชาติ
ลวดลายธรรมชาติ เปนลวดลายที่พบเห็นอยูทั่วไปในชีวิตประจําวันถูกมนุษยนํามาเปน
สื่อในการบันทึกและบอกเลาเรื่องราวตางๆ ตลอดจนนํามาสรางสรรคเปนลวดลายในสรางความ
สวยงามใหกับผลิตภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช ที่พักอาศัย และศาสนสถาน
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ภาพที่ 2.4 ลวดลายจากธรรมชาติ
1.1 ลวดลายจากสิ่งที่มีชีวิต เชน คน สัตว ถูกนํามาออกแบบเปนลวดลายในลักษณะที่เหมือน
จริงบาง ถูกตัดทอนเพื่อลดความซับซอนลงบางหรือถูกเพิ่มเติมโดยผสมผสานจิตนาการและความ
เชื่อใหดูสูงสง นาเชื่อถือเขาไปบาง
1.2 ลวดลายจากสิ่งที่ไมมีชีวิต เชน ภูเขา ตนไม ทะเล แมน้ํา เปนลวดลายนิยมนํามาใชในการ
ออกแบบเพื่อสรางสีสันและบรรยากาศมากที่สุดชนิดหนึ่งอาจจะใชสิ่งที่ไมมีชีวิตเพียงอยาง
เดียว หรือนะมาประกอบเขากับสิ่งมีชีวิตทําใหลวดลายมีความสมดุลขึ้นและลวดลายชนิดนี้ถูก
นําไปประยุกต ดัดแปลงสรางความสวยงามไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับขนบธรรมเนียบประเพร
ของประเทศตางๆ ไดเปนอยางดี เชน หลายกระหนกตางๆ ของไทย
2. ลวดลายเลขาคณิต
ลวดลายเลขาคณิต เปนลวดลายที่เกิดจากการขูดขีดเสนเปนลวดลายงายๆ กอนจะนํามา
ประกอบกันจนเกิดเปนรูปรางขึ้นมา ตามลักษณะของเลขาคณิตและถูกนําไปใชออกแบบเปน
ลวดลายตกแตงในผลงานทางศิลปะแขนงตางๆ
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ภาพที่ 2.5 ลวดลายเรขาคณิต ที่นํามาออกแบบจัดวางบนถุงกระดาษใหดูแปลกตา
3. ลวดลายสัญลักษณ
ลวดลายสัญลักษณ เปนลวดลายที่เกิดจากการนําลวดลายจากธรรมชาติ และลวดลาย
เลขาคณิตมากําหนดเปนสัญลักษณ และใหความหมายขึ้นมานอกเหนือจากการตกแตงเพื่อความ
สวยงามเพียงอยางเดียวโดยความหมายตางๆ จะถูกซอนเรนเปนปริศนาเพื่อใหผูพบเห็นไดคิดและ
แปลความหมายออกมาตามหลักของศาสนาในแตละลัทธิ แตละนิกาย ซึ่งลวนแลวแตเปนมงคลแก
ชีวิตทั้งสิ้น เชน อวยพรใหมีความสุข อายุยืน เจริญกาวหนาในอาชีพ ร้ํารวยทรัพยสินเงินทอง
หรือในบางศษสนาจะใชสัญลักษณบอกเลาเรื่องราวทางศาสนสา เชน
นกอินทรี เปนสัญลักษณของพระคริสต (กุลวดี มกราภิรมย,2542,58)
ปลา เปนสัญลักษณของพระคริศตและการรับศีลลางบาป
หมอปูรณฆฏะ เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณเปนตน
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ภาพที่ 2.6 ภาพ Super at Emmaus เปนภาพลวดลายสีน้ํามันบนผาใบ

สรุป
การออกแบบลวดลายเปนผลงานศิลปะชนิดแรกที่มนุษยเริ่มรูจักสรางสรรค โดยการขูด
ขีดลงบนอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช และพัฒนามาเปนการเขียนสีบนรางกาย บนผนังถ้ํา และเพิง
ผาที่พักอาศัย ลวดลายในระยะแรกๆ จะเรียบงาย บริสุทธิ์ สื่อความหมายออกมาตรงๆ โดยไม
สลับซับซอน เชน ภาพคน สัตว เครื่องใชไมสอย ซึ่งลวดลายเหลานี้จะแทรกอยูในงานศิลปะทุก
แขนงและนําถูกนํามาแยกประเภทตามกรรมวิธีในการสรางเปนจิต
กรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และภาพพิมพในภายหลังเพื่อการจัดหมวดหมูของงาน
การออกแบบลวดลายแบงออกได 3 ชนิดไดแก การออกแบบลวดลายตกแตงวัสดุ 2
มิติ การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ 3 มิติ และการออกแบบลวดลายสถาปตยกรรม โดย
ลวดลายที่นํามาใชออกแบบนั้นจะไดมาจากธรรมชาติ จากรูปทรงเลขาคณิตและสัญลักษณตางๆ
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4. ความรูเ กี่ยวกับพฤติกรรม
4.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรม (behavior) หมายถึง การกระทําซึ่งเปนการแสดงออกถึงความรูสึก นึกคิด ความ
ตองการของจิตใจที่ตอบสนองสิ่งเรา ซึ่งอาจสังเกตเห็นไดโดยทางตรงหรือทางออม บางลักษณะ
อาจสังเกตไดโดยไมตองใชเครื่องมือชวยหรือตองใชเครื่องมือชวย (ลักขณา สริวัฒน, 2544) สวน
ไพบูลย เทวรักษ (2537) กลาวถึงความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึงอากัปกิริยาทั้งมวลของ
บุคคล ทั้งที่เราสามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสโดยตรงหรือโดยออม และทั้งที่รูตัวหรือไมรูตัว
โดยทั่วไปพฤติกรรมแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมภายใน เปนพฤติกรรมที่บุคคลมีอยูในใจ
ตนเอง ยากที่ผูอื่นจะรูไดถาไมแสดงออกมาใหปรากฏ พฤติกรรมภายนอก เปนพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกมาแลวผูอ ื่นสามารถสังเกตได
ผูบริโภค (consumer) หมายถึง ผูซื้อสินคาและบริการเพื่อการใชสวนตัว ใชในครอบครัว
หรือเปนของกํานัลสําหรับเพื่อน เปนการซื้อของบุคคลเพื่อการบริโภคขั้นสุดทายซึ่งอาจเรียกไดวา
เปนผูบริโภคคนสุดทาย (Schiffman & Kanuk, 1994) และ เสรี วงษมณฑา (2542) ไดใหความหมาย
ของผูบริโภควา คือผูที่มีความตองการซื้อ (need) มีอํานาจซื้อ (purchasing power) ที่ทําใหเกิด
พฤติกรรมการซื้อ (purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช (using behavior)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (searching) การซื้อ
(purchasing) การใช (using) การประเมินผล (evaluating) และการใชจาย (disposing) ในผลิตภัณฑ
และบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา หรือหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและ
ลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคล เมื่อทําการประเมินผล การจัดหา (acquiring) การใช (using) และ
การใชจาย (disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ (Engel, Blacwell & Miniard, 1993 อางถึงใน ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน, 2538) ดังนั้นจะเห็นวาการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาวิชาการที่แตละ
บุคคลทําการตัดสินใจที่จะใชทรัพยากรเกี่ยวกับการบริโภคสินคา ซึ่งนักการตลาดตองศึกษาวา
สินคาที่เขาจะเสนอขายนั้นใครคือลูกคา (who) ผูบริโภคซื้ออะไร (what) ทําไมจึงซื้อ (why) ซื้อ
อยางไร (how) ซื้อเมื่อไร (when) ซื้อที่ไหน (where) ซื้อแลวใชบอยเพียงใด (how often) ใครมี
อิทธิพลตอการซื้อ (who)
ชิพแมน และ คานุค (Schiffman & Kanuk 1987) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา
หมายถึงพฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ
และบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา แสดงใหเห็นวาการที่บุคคลแสดงสิ่งใดจะตอง
มีสิ่งที่เปนสาเหตุหรือตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม สวน พิบูล ทีปะปาล (2534,) ไดนําคํากลาวของ
Harold J. Leavitt ซึ่งเขียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไววา กอนที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรม
ออกมามักมีมูลเหตุที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมนั้นเสียกอน ซึ่งมูลเหตุดังกลาวอาจจะเรียกกวากระบวน
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การของพฤติกรรม (process of behavior) และกระบวนการของมนุษยมีลักษณะคลายกัน 3 ประการ
ดังนี้
4.1.1 พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด (behavior is caused) ซึ่ง
หมายความวาการที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมานั้น จะตองมีสาเหตุทําใหเกิด
และสิ่งซึ่งเปนสาเหตุก็คือ ความตองการที่เกิดขึ้นในตัวนั่นเอง
4.1.2 พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน (behavior is
motivated) นั่นคือ เมื่อคนเรามีความตองการเกิดขึ้น ก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความตองการนั้นจน
กลายเปนแรงกระตุนหรือแรงจูงใจ (motivation) ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความ
ตองการที่เกิดขึ้น
4.1.3 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมไปสูเปาหมาย (behavior is goal-directed)
หมายความวาการที่เราแสดงพฤติกรรมออกมา ยอมมิไดกระทําไปอยางเลื่อนลอยโดยปราศจาก
จุดหมายหรือไรทิศทาง ตรงกันขามกลับมุงไปสูเปาหมายที่แนนอน เพื่อบรรลุผลสําเร็จแหงความ
ตองการของตน
จากคํานิยามดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมหมายถึงการแสดงออกของบุคคลที่ตอบ
สนองตอสิ่งเรา ผูบริโภคหมายถึงผูซื้อสินคาและบริการเพื่อใชสวนตัวหรือเพื่อผูอื่น พฤติกรรม
ผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และการ
บริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา สวนกระบวนการของพฤติกรรมมีลักษณะตางๆ
คือพฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน และพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นยอมมุงไปสูเปาหมายหรือกลาวไดวาพฤติกรรมตางๆ ที่มนุษยไดแสดงออกมายอมมีเหตุจูงใจ
ที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
4.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (decision process) หมายถึงขั้นตอนการเลือกซื้อสินคาจากสอง
ทางเลือกขึ้นไป (Schiffman & Kanuk,1994) ในการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาใดๆ จะตองมีกระบวน
การตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ไดใชสินคาแลว ซึ่งสามารถพิจารณาเปนขั้นตอนได
ดังนี้ (เสรี วงษมณฑา, 2542)
4.2.1 การมองเห็นปญหา (perceived problem) การที่มนุษยมีชีวิตสุขสบายไมมีปญหา
ก็ไมคิดที่จะหาสิ่งใดมาแกปญหาชีวิตของตน ดวยเหตุนี้นักการตลาดจึงตองพยายามที่จะจี้จุดปญหา
ใหผูบริโภคนั้นเกิดปญหา ซึ่งปญหาก็คือความแตกตางระหวางสภาพอันเปนอุดมคติ (ideal) กับ
สภาพอันเปนจริง (reality) นักการตลาดที่เกงจะทําใหการมองเห็นปญหานั้นกลายเปนแรงจูงใจ
(motive) ขึ้นในตัวผูบริโภคและกลายเปนความเครียด (tension) ทําใหตองดิ้นรนหาหนทางลดความ
เครียดใหได ขั้นตอนการตัดสินใจจะดําเนินไปสูขั้นตอไป
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4.2.2 การแสวงหาภายใน (internal search) เมื่อเกิดปญหาก็ตองแสวงหาหนทางแกไข
ภายใน นั่นคือการลวงลึกเขาไปในความทรงจําของตน ดวยขั้นตอนนี้เองทําใหนักการตลาดตอง
พยายามที่จะทําใหสินคาของตนประทับอยูในความทรงจําของผูบริโภค และจะตองเปนสิ่งที่
ผูบริโภคระลึกไดเปนยี่หอตนๆ (top of mind brand) หรือระลึกไดกอนยี่หออื่นๆ ดังนั้นนักการ
ตลาดจะตองหากลยุทธในการโฆษณาสินคา เชน การสรางความถี่ในการโฆษณา ตองมีโฆษณาที่
ประทับใจ และมีขาวประชาสัมพันธสม่ําเสมอทั้งนี้เพื่อทําใหสินคานั้นติดตาติดใจผูบริโภคเปนยี่หอ
ตนๆ แลวระลึกถึงดวยความพึงพอใจอันจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อในทันที ถาผูบริโภคยังไม
ตัดสินใจซื้อเนื่องจากยังไมพอใจยี่หอที่จําไดและยังไมยกเลิกการหาซื้อก็จะเกิดขั้นตอนที่ 3 ตอไป
4.2.3 การแสวงหาภายนอก (external search) เมื่อผูบริโภคตองการใชสินคาที่ตัวเองจํา
ไดหรือ มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาที่จําไดไมเพียงพอ ก็จะเริ่มแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาจาก
ภายนอก ดวยวิธีการตอไปนี้
4.2.3.1 การหาขอมูลจากการไปดูโฆษณา ดังนั้นนักการตลาดควรเลือกหา
โฆษณาในเวลาและสถานที่เหมาะสม ตองรูวาชวงเวลาใดควรจะโฆษณาสินคา หรือสื่อใดมีความ
เหมาะสมที่จะใชในการโฆษณาสินคาของตน
4.2.3.2 การไปแหลงขาย เมื่อผูบริโภคไมพอใจสิ่งที่ตนเองจําไดจึงตองไปหาซื้อ
สินคาสิ่งสําคัญในจุดนี้คือสินคาจะตองมีวางขาย ณ จุดขาย เพราะผูบริโภคไดเปดโอกาสใหแลว
นอกจากนั้นการจัดวางนําเสนอสินคา (display) ก็ตองเดนชัดและมีการบริการที่ดีจากผูขายจึงจะทํา
ใหการแสวงหาภายนอกในครั้งนี้เปนประโยชนแกสินคา
4.2.3.3 การหาขอมูลดวยวิธีการตางๆ ผูบริโภคสามารถหาขอมูลดวยวิธีอื่น เชน
การโทรศัพทพดู คุยกับบริษัทหรือรานคา การหาขอมูลจากพนักงานขาย หรือการไตถามจากผูอื่นที่
เคยใชสินคามาแลว เปนตน
4.2.4 การประเมินทางเลือก (evaluation) เมื่อผูบริโภครับรูสินคายี่หอตางๆ แลวก็นํามา
ประเมินวาสินคาใดดีกวากันในแงใด ความสําคัญในขั้นนี้ก็คือตองใหจุดเดนของสินคา (feature)
ตรงกับมาตรการ (criteria) ในการเลือกซื้อของผูบริโภค ดังนั้นนักการตลาดจึงตองศึกษาวาผูบริโภค
ใชมาตรฐานอะไรในการตัดสินใจซื้อสินคาแตละประเภท เชน คนที่ซื้อเสื้อผามักดูที่รูปแบบและ
สีสันแตบางคนอาจจะดูยี่หอดวย ดังนั้นการติดโลโก (logo) ของยี่หอไวตามปกเสื้อ ตามกระเปา
ตามแขน จึงกลายเปนเรื่องสําคัญที่จะตอบสนองคนกลุมนี้ เรื่องเหลานี้หากเจาของสินคาสราง
จุดเดนขึ้นมาเองตามใจชอบ ไมไดศึกษาในเรื่องการตัดสินใจของผูบริโภค โอกาสที่จะไดรับการ
เลือกก็ยากขึ้นการขายก็ยากขึ้นเพราะจะตองไปเปลี่ยนใจผูบริโภคใหเปลี่ยนมาตรการในการเลือก
ซื้อเพื่อใหสอดคลองกับจุดเดนที่มี เมื่อผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็ถึงขั้นการตัดสินใจซื้อ
4.2.5 การตัดสินใจซื้อ (decision making) ผูบริโภคสวนใหญมีความเฉื่อยในการ
ตัดสินใจทั้งนี้เพราะจะตองเสี่ยงวาสินคาที่ซื้อจะดีเหมือนคําโฆษณาหรือไม หรือจะมีคุณภาพคุมคา

http://rdi.ssru.ac.th

32

คุมราคาหรือไม ผูบริโภคสวนใหญจะติดอยูกับสินคาที่ตนเองมีความเคยชิน ดังนั้นสินคาใหมๆ ที่
จะนําเสนอขึ้นมาตองหาทางในการเรงรัดใหผูบริโภคเปลี่ยนใจและตัดสินใจซื้อสินคาของตน มี
วิธีการกระตุนการตัดสินใจ ดังนี้
4.2.5.1 การสรางความแตกตาง (differentiation) นักการตลาดจะตองทําใหสินคา
ของตนมีความเดนชัด มีรูปแบบและเนื้อหาเฉพาะตัวแตกตางจากสินคาของคูแขงใหชัดเจนที่สุด ซึ่ง
จะทําใหผูบริโภคเรงรัดในการตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น
4.2.5.2 การลดอัตราเสี่ยงในความรูสึกของผูบริโภค (reduced perceived risk) ใน
การซื้อสินคาแตละครั้ง ผูบริโภคจะรูสึกมีความเสี่ยงในเรื่องความคุมราคาหรือคุณภาพ เพื่อให
ผูบริโภคเรงรัดการตัดสินใจตองทําใหไมรสู ึกเสี่ยงมากนัก วิธีการหรือสิ่งที่จะลดความเสี่ยงไดแก
ความมีชื่อเสียงของบริษัท ประสบการณการผลิตสินคา ภาพพจนของตราสินคา ภาพพจนของ
พนักงานขาย ภาพพจนของกลุมเปาหมาย การรับประกันสินคา ทั้งหมดนี้คือวิธีการที่จะลดอัตรา
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในความรูสึกของผูบริโภคเพื่อทําใหมีการตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น
4.2.5.3 การสรางสิ่งลอใจ (incentives) ไดแกวิธีการลดแลกแจกแถม ที่ทําขึ้นเปน
การสงเสริมการขาย หากสิ่งลอใจกําหนดใหมีระยะเวลาหรือของมีจํานวนจํากัด ยอมทําใหผูบริโภค
ลังเลใจอยูไมไดเพราะเกรงวาจะหมดเขตของการใหสิ่งลอใจเหลานั้น ดังนั้นในบางครั้งตองอาศัย
การสงเสริมการขาย (sales promotion) เปนสวนหนึ่งในการเรงรัดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
4.2.6 ทัศนคติหลังซื้อ (post-attitudes) เมื่อผูบริโภคตัดสินใจซื้อและนําสินคาไปใชแลว
ผูบ ริโภคก็ตองประเมินวาสินคานั้นดีหรือไมดีอยางไร แลวก็จะเกิดทัศนคติหลังจากการใชวาพอใจ
หรือไม ทัศนคติเหลานี้มีความสําคัญมากเพราะเปนประสบการณตรงซึ่งจะสงผลตอความรูสึกชอบ
หรือไมชอบสินคานั้น หากผูบริโภคมีความพอใจหลังการใชโอกาสความสําเร็จของสินคาก็จะมี
มากเพราะผูบริโภคจะซื้อซ้ํา แตถาผูบริโภคไมพอใจหลังการใชนอกจากไมซื้อซ้ําแลวยังอาจเลา
ความรูสึกไมประทับใจใหบุคคลอื่นรับรูดวย ซึ่งจะทําใหผูที่ยังไมเคยใชสินคาดังกลาวไมยอม
ทดลองใชสินคานั้นเลย
จากสาระดังกลาวแลว ผูวิจัยสรุปไดวา กระบวนการตัดสินใจซื้อเปนขั้นตอนในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป มีขั้นตอนในการพิจารณาหลายอยาง ไดแก การมองเห็น
ปญหา การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
ทัศนคติหลังซื้อ ดังนั้นการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาใดจะตองมีกระบวนการตั้งแตตนไปจนถึงขั้น
สุดทาย
4.3 สวนประสมการตลาด
สวนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่ใชเพื่อตอบ
สนองวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาด (สํานักมาตรฐานการศึกษา, 2545) ในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดมีวัตถุ
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ประสงคเพื่อสรางการแลกเปลี่ยนใหเกิดขึ้นโดยมีกําไร สวนประสมการตลาดจึงมีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมาก (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) ซึ่งสวนประสมการตลาดมี
รายละเอียด ดังนี้
4.3.1 ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง สินคาหรือบริการ แนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่ถูก
เสนอแกตลาด ผูซื้อหรือผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและความปรารถนาใหผูบริโภคเกิด
ความพึงพอใจจากสิ่งที่มีตัวตนจับตองไดของผลิตภัณฑคือตัวสินคา และสิ่งที่ไมมีตัวตนจับตอง
ไมไดของผลิตภัณฑคือบริการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่เสนอ ลักษณะของผลิตภัณฑที่มีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคคือความใหม ความสลับซับซอน และคุณภาพที่คนรับรูได
ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจทําใหตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง รูปทรงของ
ผลิตภัณฑตลอดจนบรรจุภัณฑสามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค บรรจุภัณฑที่
สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมิน เพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่แสดงให
ผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑสามารถทําใหผูบริโภคไดประเมินสินคาดวยเชนกัน
สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการของผูซื้อยอมมีอิทธิพลตอการซื้อดวย
4.3.2 ราคา (price) หมายถึงสิ่งที่บุคคลจายสําหรับสิ่งที่ไดมา ซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูป
ของเงินตรา หรือหมายถึงจํานวนเงินและสิ่งที่จําเปนตองใช เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบริการ
(ศิริวรรณ เสรีรตั น, 2538) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ มูลคาที่มอบใหลูกคาตองมากกวาตนทุน (cost) หรือราคา (price) ของ
สินคานั้น ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อก็ตอเมื่อมูลคามากกวาราคาสินคา ราคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่
ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ในทางกลับกันผูผลิตก็มักจะใชราคาของสินคา
เปนเกณฑในการแบงสวนการตลาดดวย โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึง
ควรคิดราคานอยเพื่อลดตนทุนในการซื้อหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอื่น ผูบริโภคมัก
พิจารณาราคาอยางถี่ถวน สําหรับสินคาฟุมเฟอยราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง นอกจากนี้ราคา
ยังเปนเครื่องประเมินคุณคา (value) ของผูบริโภคซึ่งก็จะติดตามดวยการซื้อ
4.3.3 การจัดจําหนาย (place) หมายถึงการเลือกและการใชผูเชี่ยวชาญทางดานการ
ตลาด ประกอบดวยคนกลาง บริษัทขนสง และบริษัทเก็บรักษาสินคาที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย
โดยสรางอรรถประโยชนดานเวลา สถานที่ ความเปนเจาของ หรือหมายถึงโครงสรางชองทางที่ใช
เพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการจากองคการไปยังตลาด การจัดจําหนายจึงเกี่ยวของกับกลไกใน
การเคลื่อนยายสินคาไปยังผูบริโภคซึ่งตองพิจารณาถึงวิธีการที่นําเสนอผลิตภัณฑเพื่อขาย (ศิวรรณ
เสรีรัตน, 2538)
4.3.4 การสงเสริมการตลาด (promotion) หมายถึงการติดตอสื่อสารระหวางผูขายและผู
ซื้อเพื่อสรางทัศนคติ (attitude) และพฤติกรรมการซื้อ วัตถุประสงคของการติดตอสื่อสาร เพื่อแจง
ขาวสาร เพื่อจูงใจและเตือนความทรงจําลูกคาเปาหมายเกี่ยวกับบริษัทและการสงเสริมการตลาด
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สวนกลยุทธในการสงเสริมการตลาด เชน กลยุทธการโฆษณา กลยุทธการขายโดยใชพนักงาน กล
ยุทธการสงเสริมการขาย กลยุทธการใหขาวและการประชาสัมพันธ และกลยุทธการตลาดทางตรง
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) การสงเสริมการตลาดจึงมีอิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักการตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา
สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาได และยังสามารถสงมอบคุณคาใหไดมากกวาสินคา
ของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลังการซื้อเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซื้อของลูกคาถูกตอง
จากสาระที่ไดกลาวมา ผูวิจัยสรุปไดวา สวนประสมการตลาดมี 4 อยาง ไดแก ผลิตภัณฑ
ซึ่งหมายถึงสินคาหรือบริการ ผลิตภัณฑที่จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคตองมี
ความใหม ความสลับซับซอน และตองมีคุณภาพที่คนรับได ราคา หมายถึงสิ่งที่บุคคลจายสําหรับ
สิ่งที่ไดมาซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูปของเงินตรา ราคาจึงกลายเปนปจจัยที่สําคัญซึ่งผูบริโภคใชเปน
เกณฑในการตัดสินใจซื้อสินคา การจัดจําหนาย หมายถึงชองทางที่ใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือ
บริการจากองคการไปยังตลาด การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารเพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูง
ใจและเปนการเตือนความทรงจําลูกคา จะเห็นไดวาสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยางมาก

5. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการสรางสรรค
(ประชิด ทิณบุตร, 2550) ในการออกแบบของที่ระลึก ของขวัญ ของกํานัล ของใชเฉพาะ
ทางนั้น ปจจุบันนักออกแบบไดอาศัยการตั้งแนวคิด วิธีคิด หรือจะเรียกวาเปนหลักคิด(Main Idea or
Main Concept) เพื่อเปนหลักยึด หรือเปนแนวทางการแตกแขนงทางความคิดออกไปหลากหลาย
ทิศทาง โดยนําแนวคิดหลักไปสูการสรางผลงานออกมาอยางมีเอกลักษณเฉพาะ(Corporated
Objects) หรือจะเรียกวายๆวาเปนชุด(Set)นั่นเอง วิธีคิดงายๆของการทํางานตามแนวทางนี้ก็คือ การ
คิดหาหลักหรือสัญลักษณแทนความคิดของเรา ซึ่งอาจจะเริ่มตนหาคําสําคัญ(Keyword)เชน
"เด็กไทย" เปนตัวตั้ง หนาที่ของนักออกแบบก็คือการสรางภาพจากคําวา "เด็กไทย" ใหออกมาเปน
ภาพแสดงแทนความเขาใจแทนที่ตัวหนังสือที่เปนคําอานนี้ การวาดภาพแสดงแทนความคิดนี้เราจึง
เรียกวา ผลงานการออกแบบ แตลักษณะที่ปรากฏออกมาเปนภาพนั้นจะมีคุณลักษณะเชนไร ก็ตอง
กําหนดความคิดและวาดแสดงรายละเอียดออกมาใหไดเชน เปนเด็กไทยนุงโจงกระเบนสีแดง ไว
ผมจุกมีปนปกผม ไมใสเสื้อ อายุราวๆ4-6 ขวบ รูปลักษณอวบอวนขาวสมบูรณ กําลังยืนกางขา อยู
ในทานั่งพับเพียบ กําลังวิ่ง คุกเขา ฯลฯ การกําหนดความคิดดังกลาวจะทําใหเราไดแนวทางการผลิต
ชิ้นงานหรือไดเอกลักษณทางความคิดออกมา เพื่อใชเปนแนวการเขียนเอกสาร(Document)อื่นๆ ที่
จะเกี่ยวของตามมา นับตั้งแตการตั้งชื่อความคิด(Name Your Idea)เพื่อนําไปสูการสื่อสาร การผลิต
เปนผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งหากไมกําหนดแนวความคิดหลักหรือไมมีหลักยึดแลวอาจจะ
หลงทาง ซึ่งเมื่อสรางงานออกมาแลว ตัวผลงานจะสะทอนความคิดที่เปนเอกลักษณหรือระดับ
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สติปญญาของนักออกแบบนั่นเอง
(วิรุณ ตั้งเจริญ,2526) การศึกษาการออกแบบที่ดี จึงจําเปนจะตองศึกษาหาความรู ความ
เขาใจในงานออกแบบแตละอยางโดยเฉพาะกอน เพื่อใหการออกแบบสอดคลองกับความเปนจริง
หรืออาจใหใกลเคียงกับความเปนจริงไมมากก็นอย ไมใชเปนการออกแบบที่เลื่อนลอยอยูเหนือ
ความเปนจริง หรือไมสามารถนําไปปฏิบัติจริงได ถาเปนเชนนั้นการออกแบบก็จะมีความหมาย
นอยลง นอกเหนือจากการศึกษาแนวคิด(Concept) รูปแบบ(Idea) วัสดุอุปกรณ (Material &
Equipment) และกระบวนการผลิต (Production) งานออกแบบบางอยางอาจเกี่ยวของกับจิตวิทยา
เพื่อการเรียกรอง หรือสรางทัศนคติ เชนการออกแบบโฆษณาจะตองใชหลักทางจิตวิทยาในทางชี้
ชวน หรือการออกแบบทางทัศนศิลปที่ตองสรางความรูสึกสํานึกคิดอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดขึ้นตอ
ผูชม การศึกษาเฉพาะดานจึงจําเปนตองศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยานั้นดวยเชนกัน
การออกแบบของที่ระลึก เปนงานศิลปะในแบบประยุกตศิลป เนื่องเพราะเปนการ
ผสมผสานโดยการสรางสรรครูปแบบใหเกิดประโยชนทงั้ ในดานความงาม และประโยชนใชสอย
โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนหลัก
5.1 หลักการออกแบบ
สิ่งตางๆ ที่เห็นมีรูแบบที่งดงามมีประโยชนใชสอยตามความตองของผูออกแบบนั้น แตถา
พิจารณาใหลึกซึ้งลงไปอีกจะพบวาเปนผลรวมของหลักออกแบบเปนพื้นฐาน สําหรับนําไปเปน
เครื่องชวยคิดในการออกแบบงานชางสาขาตางๆ ซึ่งประกอบดวย
5.1.1 ตนกําเนิดหรือรากฐาน คือการศึกษาถึงความเปนมาใหเกิดความเขาใจของ
สิ่งที่มีในทองถิ่น เพื่อศึกษาใหเกิดความซาบซึ้ง ถีงรูปราง รูปทรงลักษณะวาเปนอยางไร
5.1.2 การวิวัฒนาการ ไดแกการคลี่คลายแบบอยางที่เกิดขึ้น เปนการศึกษาความ
เปนมาและความเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ
5.1.3 การพัฒนาการ ไดแกแบบอยางที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลง แกไข ปรับปรุงกัน
ตลอดมา
5.1.4 การตอเนื่อง ไดแกการศึกษาคนควา วิจัยการตอเนื่องของแบบอยางระหวาง
สมัยหนึ่งกับอีกสมัยหนึ่ง
5.1.5 อิทธิพล หมายถึงการศึกษาใหลึกซึ้งถึงสิ่งที่กอใหเกิดผลตอบรรดาความ
เปลี่ยนแปลงของแบบอยาง
5.1.6 การประยุกต หมายถึงงานออกแบบที่ศึกษามาจากการคนควา จากหลักการ
ตางๆ จากแนวความคิดของตนเอง

http://rdi.ssru.ac.th

36

5.2 ลักษณะของผูออกแบบที่ดี
ลักษณะของผูออกแบบที่ดี (จารุสิทธิ,์ 2552) มีดังนี้
5.2.1 ศึกษาและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแบบที่ธรรมชาติสรางไว เชนใบไม
ตนไม หญา การเคลื่อนไหวของลูกคลื่นในทะเล เปนตน
5.2.2 ศึกษาความตองการของมนุษย การออกแบบที่ดีควรเกิดจากสภาพความเปน
จริงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
5.2.3 ศึกษาความเขาใจเห็นคุณคาในศิลปะยุคเการูปแบบที่มีอยูเดิม และศิลปในยุค
ปจจุบัน เพือ่ การอนุรักษและการรักษาเปนแบบอยางที่ดี
5.2.4 มีความรู ความสามารถในการถายทอดความคิดและสรางสรรคงานของตนเอง
ใหผูอื่นไดเขาใจไดเปนอยางดี
5.2.5 ศึกษาและคนควาจากสถานที่จริง หาประสบการณดวยตนเอง
5.3 องคประกอบของการออกแบบ
5.3.1 จุด เปนสวนประกอบของการออกแบบเปนพื้นฐานมีความสําคัญตอการ
ออกแบบทุกชนิด
5.3.2 เสน มีความสําคัญมากที่สุด เสนเริ่มจากจุดๆเดียวซึ่งเกิดจากจุดหลายรอย หลาย
พัน หลายหมื่นหลายลานๆจุดที่ตอกัน
5.3.3 รูปราง เกิดจากเสนและทิศทางที่ลากมาบรรจบกัน
5.3.4 รูปทรง เปนลักษณะที่มองดูแลวจะแสดงออกเห็นทั้งสามดานเปนสามมิติ
5.3.5 ทิศทาง เปนลักษณะที่แสดงใหรูวาการออกแบบนั้นมีลักษณะเชนใด
ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงองคประกอบเปนอยางมากกวา เสน จุด รูปราง รูปทรง
5.3.6 สัดสวนคือการไดสวนกันของรูปลักษณะและมีความกลมกลืนกันอยาง
เหมาะสม
5.4 ลําดับขั้นตอนของการออกแบบของที่ระลึก
การออกแบบเพื่อกําหนดสรางของที่ระลึกในแตละครั้ง หากไดมีการกําหนดแนนอนลงไป
ทั้งรูปแบบ ประเภท วัสดุ การนําไปใช โดยมีการสํารวจและวางแผนที่มีเปาหมายชัดเจนยอมทํา
ใหของที่ระลึกที่จะผลิตสรางขึ้นนั้น มีความหมายมากกวาการออกแบบสรางขึ้นอยางไร
เปาหมาย ทั้งนี้เนื่องจากของที่ระลึกอาจเปรียบไดดังสื่อสัญลักษณ สิ่งที่ใชแทน บุคคล เหตุการณ
สถานที่ อันมีความหมายตอความรูสึกนึกคิดในทางการกระตุนราจูงใจใหคิดและระลึกถึงดังนั้นการ
ออกแบบควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้คือ
5.4.1 กําหนดประเภทของรูปแบบ การกําหนดประเภทคือการกําหนดเปาหมาย
เบื้องตนในเรื่องรูปแบบวาจะใหมีแนวโนมไปในลักษณะใด เชน อาจกําหนดใหมีรูปแบบใน
ลักษณะตามประเพณีนิยมก็อาจออกแบบจํากัดใหชัดลงไปวาจะเปนประเพณีนิยมแบบสากล
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ทั่วไป หรือเปนรูปแบบประเพณีนิยมเฉพาะของทองถิ่น ของภูมิภาค ของหมูบาน ฯลฯ หรืออาจ
กําหนดสรางใหมีรูปแบบในลักษณะตามสมัยนิยม ก็อาจออกแบบจํากัดใหชัดลงไปไดวาจะเปน
รูปแบบที่กําลังนิยมอยูโดยทั่วไปในปจจุบนั หรือรูปแบบที่กําลังจะเปนที่นิยม และรูปแบบที่
พยายามจะสรางใหกลายเปนความนิยมขึ้นใหมในโอกาสตอไป และถาจะกําหนดเปาหมายในเรื่อง
รูปแบบใหเปนลักษณะเฉพาะนั้นเปนรูปแบบเฉพาะของบุคคล เหตุการณ งาน สถานที่ เปนตน
5.4.2 เก็บรวบรวมขอมูล การออกแบบสรางสื่อสัญลักษณ สิ่งของแทน
บุคคล เหตุการณ สถานที่ ฯลฯ หรือแทนสิ่งใดๆก็ตาม ควรเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ่งนั้นๆ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบใหมีลักษณะสอดคลองกับความเปนความเปนสิ่งนั้นอยาง
แทจริง ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจจะเปนประวัติเรือ่ งราวรายละเอียด รูปภาพ หลักฐานเอกสารสิ่ง
ตีพิมพ เปนตน
5.4.3 สํารวจคานิยม ในปจจุบันของที่ระลึกมีสวนผูกพันกับคานิยม รสนิยมของ
บุคคลอยูมากคําวา "คานิยม" อาจหมายถึงความสนใจ ความพึงพอใจ ความชอบ ความ
นิยม หนาที่ พันธกรณี ความปรารถนา ความอยาก ความตองการ ความแหนงหนาย และความ
ดึงดูด หรือความรูสึกอื่นที่มนุษยมีตอผลผลิต
5.4.4 การจับประเด็นสําคัญของขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบ จากขอมูลที่เก็บรวบรวม
ผูออกแบบจะตองนํามาคัดเลือกกลั่นกรองเอาแตเฉพาะชวงตอนที่เปนประเด็นสําคัญ เพื่อถายทอด
สรางสรรคเปนรูปแบบ การจับประเด็นสําคัญในขอมูลนั้นขึ้นอยูกับผูออกแบบตองการเนนย้ําใน
ดานใดทั้งนี้เนื่องจากขอมูลทั้งมวลอาจเปนเรื่องราวของความรัก ความพลัดพราก ความปติ
ยินดี ความตาย ความกลาหาญ ความเชื่อ ความศรัทธา ความกลาหาญวีรกรรม ฯลฯ ซึ่งเรื่องราว
อันกอใหเกิดอารมณสะเทือนใจจากขอมูลเหลานี้ ยอมสามารถกระตนเตือนหรือเนนย้ําความทรงจํา
ไดตางกันหากเรื่องราวเปนที่ประทับใจ ความทรงจําก็จะฝงแนนยาวนานกวาเรื่องราวที่ปกติ
ธรรมดาดังนั้น ผูออกแบบจึงควรมีความเขาใจในการแยกแยะขอมูล และจับประเด็นความรูสึกอัน
ถูกกระตุนเราจากขอมูลที่ไดผนวกกับ "คานิยม" แปลคาออกมาเปนสื่อสัญลักษณสิ่งแทน
5.4.5 กําหนดคุณคาและการนําไปใช การจับประเด็นที่เปนเนื้อหาเรื่องราวเพื่อ
กําหนดถายทอดเปนรูปแบบใหสอดคลองกับคานิยมนั้น สามารถกระตุนเราทางความรูส ึกใหเกิด
ความประทับใจอันเปนคาทางความรูสึกหรือคุณคาภายใน สวนคุณคาอีกประการหนึ่งที่ผูออกแบบ
ควรคํานึงควบคูกันไปดวยคือ คุณคาภายนอกหรือคุณคาทางกายภาพของวัตถุ คุณคานี้อาจจะเกิด
จากการนําวัสดุที่มีคุณคาในตัวเองอยูบางแลวมาสรางสรรคเปนของที่ระลึก
5.2 การสรางสรรคความคิดใหมดวยเทคนิค SCAMPER
SCAMPER เปนเทคนิควิธีการพีฒนาความคิดสรางสรรคพัฒนา โดย Bob Eberle เปน
เทคนิคในการหาคําตอบเพื่อ คนพบความคิดใหม (new ideas) ผลิตภัณฑใหม (new products)
หรือบริการใหม (new services) โดยใชแนวคิดที่วา
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การเห็น สิ่งที่ทุกคนมองเห็น
การคิด สิ่งที่คนอื่นไมเคยคิด และ
การทํา สิ่งที่คนอื่นไมกลาทํา
SCAMPER เปนคํายอเพื่อใชในการตั้งคําถามเพื่อสรางความคิดใหมที่แตกตาง
ในปญหาที่เราเผชิญอยู โดยที่
S = Substitute [การทดแทน]
C = Combine [การผสม]
A = Adapt [การปรับเปลี่ยน]
M = Modify [การปรับปรุง] / = Magnify [การขยาย]
P = Put to other uses [การประยุกตใช]
E = Eliminate or minify [การตัดออก]
R = Reverse [การยอนกลับ] / = Rearrange [การเรียงใหม]
S = Substitute (การทดแทน การแทนที่) เปนหาสิ่งอื่นและอะไรมาทดแทนไดหรือไม เชน สตาร
บัคสใช กาแฟสายพันธุใหม เครื่องสําอางใสสารตานอนุมูลอิสระ ไวตามิน สารธรรมชาติ โดยลองใชการหาและ
การตั้งคําถามที่วา จะมีอะไรแทนที่ไดบาง มีอะไรอยางอื่นอีกไหม เชนวัสดุ องคประกอบ ขบวนการ การ
ทดแทน แทนที่ ใน สวนประกอบ วัสดุ คน อะไรที่เราจะนํามาทดแทน เพื่อทําใหดีขึ้น เราจะทดแทน สถานที่/
เวลา/วัสดุ/หรือคนไดอยางไร

C = Combine (การผสมหรือผนวกรวม) เปนการผนวกรวมอะไรตั้งแต 2 อยางขึ้นไปมารวมกัน
เพื่อใหเกิดสิ่งใหม แตกตางไปจากเดิม เชน การสรางรถไฮบริด (ไฟฟา+ปโตรเลียม) เพื่อการประหยัด
และลดมลภาวะ เมดิคอลสปา (การผนวกรวมแพทยสมัยใหมกับแพทยแผนตะวันออก) เพื่อไลฟสไตลคนรุนใหม
การทําคอนเวอรเจนซ ผนวกรวมเทคโนโลยีแบบมีสาย,ไรสายอินเตอรเนท เคเบิลทีวี การโอนเงินและความ
บันเทิงหลายรูปแบบเขาดวยกันเปน นวัตกรรมการบริการแบบใหม โดยลองใชการหาและการตั้งคําถามที่วาจะใช
วัสดุ /รูปแบบ/ กระบวนการ/ คน/ ผลิตภัณฑ/ แนวความคิด สวนประกอบใดมาผนวกรวมกันไดบาง

A = Adapt (การปรับเปลี่ยนใหกาวหนา/ดีขึ้น) เปนการเลือกทางอื่น ๆ ใหมๆ ปรับเปลี่ยนประโยชน
ใชสอย ใชสวนอื่น ๆ ของสวนประกอบ เชนการปรับเปลี่ยน แนวคิดของโรงพยาบาลที่ดูนากลัวใหมีการบริการ
ความสวยงาม เหมือนโรงแรม ซึ่งเปนแนวความคิดแบบ Hospitel (Hospital + Hotel) โดยลองใชการหาและการ
ตั้งคําถามที่วา จะปรับเปลี่ยนสวนใดของ ผลิตภัณฑไดบาง ผลิตภัณฑจะเปลี่ยนดวยอะไร แนวคิด กระบวนการ
วัสดุ

M = Modify/Magnify/Minify (การดัดแปลงแกไข/การเปลี่ยนแปลงรูปแบบคุณสมบัติ/การขยายให
ใหญขึ้น คุณภาพดีขึ้น/การทําใหเล็กลง/เบาลง/ชาลง ความถี่ลดลง) การเพิ่ม การลด การเปลี่ยนรูปราง การ
ดัดแปลงคุณสมบัติ เปนการดัดแปลงในแนวทางตางจากผลิตภัณฑเดิม การคิดคนจอ LCD แบบพิเศษที่เล็กลง/
เบาขึ้นเปนทั้งจอ TV, จอComputer, จอวงจรปด ฯลฯ เปนตน โดยลองใชการหาและการตั้งคําถามที่วาจะ
ปรับเปลี่ยนสี ความหมาย รูปทรง รูปราง ความหมาย การเคลื่อนไหว อยางไร หรือจะเพิ่มเติมอะไรเขาไปบาง
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P = Put to other purposes/uses (การนําไปใชเพื่อประโยชนหรือวัตถุประสงคอื่น) เปนการคิดวาจะ
ใชผลิตภัณฑ/กระบวนการที่มีอยูไปใชประโยชนอยางอื่นอยางไร หรือนํากลับมาใช(reuse) ไดอยางไร หรือจะนํา
ผลิตภัณฑของไปขายในตลาดอื่นไดอยางไร เชน การนํามูลสัตวมาทําแกส การนําวัชพืชมาถักทอเปนกระเปา/
เครื่องใชสําหรับตลาดระดับสูง โดยลองใชการหาและการตั้งคําถามที่วา สามารถประยุกตไปใชประโยชนใชสอย
อะไรอยางอื่นไดบาง มีตลาดอื่นไหมที่สามารถใช ผลิตภัณฑนี้ เราอาจใชผลิตภัณฑนี้ กับใคร แตละวัย แตละเพศ
แตละประเภท หรือคนที่อื่นไดอีกไหม

E = Eliminate (การตัดทิ้ง/การขจัดออก) เปนการตัดสวนประกอบบางสวนออก การทําใหเรียบงาย
อะไรจะเกิดขึ้น ถาตัด บางสวนของผลิตภัณฑ/ กระบวนการ/ออกไป หรืออาจจะตัดสวนนั้นทั้งหมดทิ้งปรียบเทียบ
ดูผลิตภัณฑของใชในบาน เชน เตียงนอน/รถยนตในอดีตและปจจุบันเราจะเห็นการตัดทิ้งหลายสวนออกไป ทําให
ดูงาย ๆ สวยงาม ไมเทอะทะ โดยลองใชการหาและการตั้งคําถามที่วา จะตัดบางสวนออก อะไรไดบาง
R = Rearrange/Reverse (จัดระบบใหม/เปลี่ยนทิศทางใหม) การเอาขางนอกสูขางใน จากขางในสู
ขางนอก การกลับหัวกลับหาง จะทําอยางไร ถาบางสวนของผลิตภัณฑ/กระบวนการ/ทํางานกลับทาง หรือ
แตกตางจากระบบเดิม หรือจะทําอยางไร ถาตองเปลี่ยนระบบ/วิธีการทํางานใหม เชน การใชนักเรียนสอนนักเรียน
ใชตูเย็นฟอกอากาศ เปนตน โดยลองใชการหาและการตั้งคําถามที่วา จะกลับทิศทาง ประโยชนใชสอย สี ลวดลาย
การเรียงลําดับการใชงาน หรือลําดับการทํางานใหม อยางไรไดบาง

6. หลักการเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคา
6.1 การเพิ่มมูลคาสินคาดวย การออกแบบ (Value Added by Design)
กรอบแนวความคิดในการเพิ่มมูลคาของสินคา (Value Added) ของโลกนอกจากจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุพื้นฐานใหมี ประโยชนใชสอยมากขึ้นดวยเทคโนโลยีแลว การเพิ่มมูลคาสินคา
ดวย การออกแบบเปนที่ยอมรับ กันมานานและกําลังเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น การ
เพิ่มมูลคาดวยการออกแบบมีกรอบความคิดที่อาจจะสรุปสั้นๆไดวา “...เปนการออกแบบที่ตอง
สนองปมทางจิตใจของมนุษย แสวงหาความตองการเบื้องลึกในใจของผูบริโภค นําเสนอ ความ
แปลกใหม สนองกิเลสตันหา ความสะดวก ความเพลิดเพลิน ความงดงามและความปลอดภัย…”
หากสินคา (หรือการบริการ) ใด สามารถเขาถึงจุดที่วามาขางตนไดสินคาหรือการบริการนั้นก็จะ
เปนที่ ยอมรับและประสบความสําเร็จ
6.2 การเพิ่มมูลคาดวยการออกแบบอยางบูรนาการ
การออกแบบมีสวนชวย “เพิ่มมูลคา” สินคา การใหบริการ ผลิตภัณฑ ตลอดจนเมืองชุมชน
ดวย คือตั้งแตระดับจุลภาค เชน เสนใยผา ไปจนถึง มหภาค คือ ผังเมืองชุมชนควรสงเสริมใหไดรับ
การออกแบบ การออกแบบที่หลายคนอาจจะเขาใจผิด คือ เพื่อความสวยงามเพียงอยางเดียว แต
จริงๆ แลว การออกแบบ คือ การบูรนาการทุกศาสตรเขาไวดวยกัน โดยใชสุนทรียศาสตร ความงาม
เปนศูนยกลางทั้งหมด กลาวคือ องคความรูรอบตัวมีผลสงเสริมใหการออกแบบสมบูรณมากขึ้น
เชน
- พาณิชยศาสตร คือ การออกแบบใหขายได ขนสงไดงาย เปนที่ตองการของตลาด
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- อุตสาหกรรมศาสตร คือ ระบบการผลิตที่ทันสมัย มีนวัตกรรมในการผลิตที่แตกตาง
- วิทยาศาสตร ศาสตรแหงความเปนจริง มีรูปแบบที่สมดุลตอการรับน้ําหนัก รับแรงกด
คํานวณตัวเลขทั้งทางสถิติ และการทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจน
- ศิลปะศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุนทรียศาสตรที่สอดคลองกับความงาม องคประกอบ
ศิลปอันสวยงามเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ และหลังจากนั้นศาสตรอื่นจะเขามาประกอบให
สมบูรณ เชน นิเทศศาสตร คือ การจัดรูปแบบประชาสัมพันธผานสื่อที่เหมาะสม
ตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งสําคัญอยูที่ “ความคิดเชิงสรางสรรค” และ “การ
ออกแบบ” โดยเฉพาะการ “เพิ่มมูลคา” ดวยการออกแบบอยางมีวิสัยทัศน ความพยายามใชวิธีการ
ออกแบบที่เพิ่มมูลคาใหกับเมือง ดวยการออกแบบใหเมืองสวยงาม นาอยู มูลคาที่ดินก็จะสูงขึ้น
ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑของสินคา ของที่ระลึก มูลคาสินคาจะสูงขึ้น เชนกัน
การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับการทองเที่ยวที่นาซื้อก็ยิ่งกระตุนใหมูลคาผลิตภัณฑมีราคา
มากขึ้น แมจะไมสูงมากแตรูปลักษณของสินคานาซื้อ นาใช นาเก็บ ดีกวาขายของถูกแตไมมี
คุณภาพ การออกแบบที่ดียังมีผลตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย เพราะหลายๆ ครั้งการ
ออกแบบคือ การแกปญหาขอบกพรองในอดีต แนวความคิดของนักออกแบบบางคนนําสิ่งเล็กๆ
นอยๆ ใกลตัวมาออกแบบจนกลายเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมทั่วโลกก็มีมากมาย
ภาคธุรกิจที่แข็งแรงจึงมิไดมองเพียงแคมิติของรายไดจากการขาย เชิงปริมาณเพียงอยาง
เดียว แตควรมองความสําเร็จจากการยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ และมีมูลคามากขึ้น ที่ถึงแมตลาด
ลางราคาถูกจะเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ แตสินคาและกลุมธุรกิจบางปจจัย ก็ควรไดรับการสงเสริมให
เห็นคุณภาพและการออกแบบในราคาที่สูงได โดยเฉพาะสินคาสงออก หรือ ขายกับตางชาติ
การยึดอยูกับตลาดลาง กําไรนอยๆ ใชคนจํานวนมากในการผลิต มีการแขงขันกันมากตอง
ใชปริมาณในการขายมากมายมหาศาลนั้น อาจจะไมคุมเลย ถาเทียบกับการขายที่มีปริมาณนอยลง มี
มูลคามากขึ้นใชบุคลากรจํากัดกวา เชน การกดราคาขาวจนชาวนาไมเหลือกําไร สินคาการเกษตร
อาหารของโลกที่โดนกดราคามากเกิน แตผิดจากน้ํามันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรลิขสิทธิ์ ที่
ตางชาติเขากําหนดราคาไดโดยเราทําอะไรไมไดเลย ปญหาเหลานี้จึงจําเปนตองไดรับนโยบาย “เชิง
สรางสรรค” และ “การบูรนาการ” เขามาแกไข และเปลี่ยนแปลง
การออกแบบเกาอี้ 1 ตัว จะตองใชองคความรูตั้งแต วัสดุศาสตร คือ วัสดุที่เหมาะสมกับ
เกาอี้ที่แข็งแรง วิศวกรรมศาสตร คือ หลักการรับน้ําหนักและโครงสราง แพทยศาสตร คือ สรีระ
สุขภาพเพื่อการนั่งที่ปลอดภัยและความสบาย โบราณคดี คือ การเทียบเคียงประวัติศาสตร และ
สไตลเพื่อโยงใยสูรูปแบบ รูปทรง สถาปตยกรรมศาสตร และมัณฑนศิลป คือ การออกแบบเกาอี้ให
สอดคลองกับการใชงานในอาคาร ขนาดสัดสวนที่เหมาะสม และรูปแบบพื้นที่ใชสอย เปนตน
6.3 รูปแบบการเพิ่มมูลคาดวยแนวคิดการวิเคราะหแบบ สแคมเปอร (SCAMPER)
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การออกแบบที่ดีนักออกแบบตองคํานึงถึงหลักการทํางานที่เปนเกณฑในการกําหนด
คุณสมบัติที่ดี แลวใชความคิดสรางสรรคเพื่อเสนอแนวคิดใหเหมาะสมตามหลักการออกแบบ
สําหรับหลักการออกแบบที่นักออกแบบควรคํานึงถึงไดแก หนาที่ใชสอย ความสวยงาม ความ
ปลอดภัย ความแข็งแรง ความสะดวกสบายในการใช วัสดุและการผลิต การดูแลและซอมบํารุง
รวมถึงราคาที่เหมาะสม และการขนสงหรือนําพา สําหรับเทคนิคการคิดวิเคราะหเพื่อใหได
ผลิตภัณฑใหม นั้นอาจใชเทคนิคที่เรียกวา การวิเคราะห SCAMPER ซึ่งเปนชื่อยอของอักษรที่
ผสมกัน( นิรัช สุดสังข, 2547) ซึ่งประกอบดวยเทคนิควิธีดังนี้
6.3.1 เทคนิคการทดแทน (Substitute) เปนเทคนิคที่ใชวิธีการตางๆทดแทนวิธี
เดิมที่มีขอดีเหนือกวาหรือเหมาะสมกวา ตัวอยางเชนการใชกระสอบน้ําแทนกระสอบทรายในขณะ
น้ําทวมในประเทศทศญี่ปุนเปนตน
6.3.2 การผสมผสาน (Combine) เปนการผสมสิ่งที่คลายหรือใกลเคียงเขาดวยกัน
หรือการรวมการใชงานหรือแนวคิดที่คลายกันหลายอยางเขาดวยกัน เปนตน
6.3.3 การดัดแปลง (Adapt) มีเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงการใชงานบางอยางที่
แตกตางจากเดิมใหดีขึ้น
6.3.4 การขยาย-ยอขนาด (Magnify-Minify) เปนการสรางสรรครูปแบบโดยการ
ยอ ยืด ขยาย ขนาดเพื่อใหเกิดมุมมองที่แตกตางจากแบบเดิมๆ
6.3.5 การใชวิธีอื่น (Put to others use) การนําวิธีอื่นที่ดีกวาเดิม เชนการผลิตที่
งายไมซับซอนและลดตนทุนจากเดิมมาใช
6.3.6 การตัดสวนที่ไมจําเปนออก และการตอเติมเพิ่มขึ้น(Eliminate-Elaborate)
เปนการชวยเสริมจุดเดนหรือลดสิ่งที่เกินเลยของผลิตภัณฑเพื่อใหมีรูปแบบสรางสรรคใหมและ
เหมาะสม
6.3.7 การจัดใหม (Rearrange) เปนการจัดสวนประกอบใหม การจัดลําดับ
องคประกอบใหม การจัดวางสลับซับเปลี่ยนพื้นที่ใหมเพื่อใหเกิดรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิม
การกลับขาง (Reverse) เปนการสลับที่กลับดาน เปลี่ยนขั้วเพื่อใหเกิดรูปแบบที่ใหมแตกตางจาก
เดิม

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้แลว พบผลงานวิจัยที่ตรงกับเรื่องนี้
และมีผลงานวิจัยที่มีตัวแปรที่เกี่ยวของ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
อรนี บุญมีนิมิตร (2540) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 400
คน ผลของการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนเพศ
ชาย มีอายุระหวาง 21-35 ป สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา มีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง มีรายได
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ระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือน สวนใหญเคยเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมแลวมากกวา 5 ครั้ง มี
วัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อพักผอนและทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญซื้อสินคาที่ระลึกรอย
ละ 75.75 ประเภทของสินคาที่ระลึกที่ซื้อไดแก สินคาประเภทเสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑจากไม
เครื่องเงินและเครื่องประดับเงินตามลําดับ โดยใชเงินเพื่อการซื้อสินคาที่ระลึกระหวาง 500-1,000
บาท โดยรูจักสินคาที่ระลึกจากคําบอกเลาของเพื่อน ญาติและจากการเคยไดรับเปนของฝาก มี
สิ่งจูงใจในการซื้อสินคาที่ระลึกเนื่องจากเปนสินคาพื้นเมืองและมีวัตถุประสงคในการซื้อสินคาที่
ระลึกเพือ่ เปนของฝาก โดยทําการซื้อสินคาจากรานคาศูนยรวมของฝากของจังหวัด จากการศึกษา
พบวาเพศและอายุเปนปจจัยที่มีผลตอประเภทของสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวซื้อ อาชีพและรายได
เปนปจจัยที่มีผลตอวัตถุประสงคในการซื้อสินคาที่ระลึก ปจจัยที่มีผลตอสิ่งจูงใจในการซื้อสินคาที่
ระลึกของนักทองเที่ยวคืออายุและอาชีพ ปจจัยที่มีผลตอสถานที่ซื้อสินคาที่ระลึกคืออายุ
ฐิติรัตน เหมัษฐิติ (2541) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผาไหมมัดหมี่เพื่อตัดชุด
โอกาสพิเศษของขาราชการสตรีสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูล ประชากรจํานวน 200 คน สรุปสาระสําคัญไดวา ในการพิจารณาปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอ
การซื้อผาไหมมัดหมี่ สิ่งที่ผูซื้อพิจารณามากที่สุดคือเรื่อง คุณภาพของผา สีและกระบวนสี เนื้อผา
และผิวสัมผัส ลวดลายผา ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องสี พบวาผาที่มีผูซื้อระดับปานกลาง
ไดแกผาที่ใชกระบวนสีเดียวกัน ผาสีวรรณะเย็น ผาสีสวาง ผาสีสดใส ผาสีหมน ผาสีวรรณะรอน
และผาที่ใชกระบวนสีตัดกัน สวนผาสีมืดคนจะซื้อนอย ในเรื่องอายุของคนซื้อ พบวาอายุมี
ความสัมพันธกับคนซื้อในกรณีที่ผาสีสวางและผาทีใ่ ชกระบวนสีตัดกัน สวนสีผาในลักษณะอื่นๆ
อายุไมมีความสัมพันธกับระดับการซื้อ ในเรื่องการศึกษาของผูซื้อ พบวาการศึกษามีความสัมพันธ
กับการซื้อในกรณีผาสีหมน สวนสีผาในลักษณะอื่นๆ การศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับการซื้อ
ปวีณา โทนแกว (2542) ไดศึกษาเรือ่ งปจจัยที่กําหนดรูปแบบการใชจายในการทองเที่ยว
ภายในประเทศของคนไทย โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 900 คน ผลของ
การศึกษาพบวา นักทองเที่ยวเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 15-29 ป มากที่สุด
โดยรวมอายุเฉลี่ยประมาณ 33 ป นักทองเที่ยวเพศหญิงจะมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบคาใชจาย
ในการทองเที่ยวมากกวาเพศชาย โดยมีคาใชจายเฉลี่ยตอวันตอคนเทากับ1,049.56 บาท ในดานการ
ใชจายเพื่อซื้อสินคาและของที่ระลึกพบวาใชจาย 652.78 บาทตอวันตอคน โดยเพศหญิงจะมี
คาใชจายเพื่อซื้อสินคาและของที่ระลึกสูงสุด นักทองเที่ยวอายุ 15-29 ป อายุ 30-44 ป และ 60 ป จะ
มีคาใชจายในการซื้อสินคาและของที่ระลึกสูงที่สุด ในขณะที่กลุมอายุ 45-59 ปจะมีคาใชจายเพื่อ
การบันเทิงสูงที่สุด นักทองเที่ยวทุกระดับรายไดจะมีคาซื้อสินคาและของที่ระลึกมากที่สุด
นักทองเที่ยวที่มสี ภาพสมรสแลวจะมีคาซื้อสินคาและของที่ระลึกสูงที่สุด สวนผูที่มีสถานภาพโสด
และหมาย หยา แยกกันอยู จะมีคาใชจายเพื่อการบันเทิงสูงที่สุด ในดานอาชีพ พบวานักทองเที่ยวที่
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ประกอบอาชีพตางๆ จะมีคาซื้อสินคาและของที่ระลึกสูงที่สุด ในขณะที่นักทองเที่ยวทีไ่ มมีอาชีพ
ไมทํางาน วางงาน จะมีคาใชจายเพื่อการบันเทิงสูงที่สุด
พนิตสุภา ธรรมประมวล (2544) ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้อผาพื้นเมืองของผูบริโภคใน
จังหวัดลพบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 305 คน ผลการศึกษาพบวา
ผูบริโภคนิยมผาพื้นเมืองที่มีสีกลมกลืน มีลวดลายไทย เปนการซื้อเพื่อใชสวนตัว นิยมซื้อจากราน
ขายผาพื้นเมือง ราคาเฉลี่ยชิ้นละ 200-400 บาท จากการศึกษาดานอาชีพและดานรายได พบวาทุก
กลุมอาชีพซื้อเพื่อใชสวนตัว เวนแตพนักงานเอกชนซื้อเพราะสนับสนุนสินคาไทย ปจจัยที่มีผลตอ
การซื้อ พบวาดานผลิตภัณฑเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด รองลงมาไดแกดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ราคา และสถานที่จัดจําหนาย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก
การออกแบบลวดลาย ความแนนของเนื้อผา ความกลมกลืนของสี และมาตรฐานการยอมที่
สม่ําเสมอของสี ตามลําดับ สวนดานความพึงพอใจ ผูบริโภคมีความพอใจในความหลากหลายของ
ลวดลาย มีสีที่คงทน สวมใสสบาย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ดูแลรักษางาย สวมใสไดทุก
โอกาส สวนสิ่งที่ผูบริโภคมีความพอใจนอยไดแก การบรรจุหีบหอ การสงเสริมการขาย การจัด
แสดงสินคา และความสะดวกในการซือ้ ตามลําดับ
นันทิยา ตันตราสืบ (2545) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตอการซื้อสินคาที่ระลึก
ประเภทหัตถกรรมของผูบริโภคชาวไทยจากศูนยหัตถกรรมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 265 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานจิตวิทยาเปนปจจัย
ภายในที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาที่ระลึกมากที่สุดโดยเนนในเรื่องความรูสึกปลอดภัย รองลงมาคือ
ปจจัยสวนบุคคลคือรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภค สวนปจจัยดานสังคมมีอิทธิพลตอการซื้อ
สินคานอยที่สุด โดยกลุมเพื่อนรวมงานเปนกลุมที่มีอิทธิพลมากกวาบุคคลอืน่ ปจจัยดานการตลาด
ปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอการซื้อสินคามากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ใน
เรื่องของการจัดแสดงสินคาตัวอยางในรานมีอิทธิพลตอการซื้อสินคามากกวาดานอื่น ในดาน
ผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินคามากทีส่ ุด และปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ผูบริโภคใหความเห็นในเรื่องการจัดสินคาภายในรานเปนหมวดหมูมีผลตอการซื้อสินคาที่
ระลึกมากกวาดานอื่น
วนิดา แกวเนตร (2545) ไดศึกษาปจจัยในการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกประเภทหัตถกรรม
พื้นบานของนักทองเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 384 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดทุกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึก ตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
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นักทองเที่ยวสวนใหญสนใจในรูปลักษณผลิตภัณฑซึ่งเปนเอกลักษณพื้นบานของภาคเหนือมากกวา
ราคาสินคา และพบวาพฤติกรรมการซื้อสินคาของนักทองเที่ยว ที่เลือกซื้อสินคาที่ระลึกประเภท
หัตถกรรมพื้นบานนั้น สวนใหญเดินทางเพื่อเลือกซื้อสินคาเนื่องจากเปนสินคาหัตถกรรมพื้นบาน
นําไปใชสวนตัวมากกวาการนําไปเปนของฝาก
วิบูล จันทรแยม (2545) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มา
เที่ยวจังหวัดลพบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 352 คน ผลการศึกษาพบวา
เพศหญิงซื้อสินคาที่ระลึกมากกวาเพศชาย ผูซื้อมีอายุเฉลี่ย 32 ป วัตถุประสงคในการซื้อเพื่อตนเอง
และฝากผูอื่นมากกวาวัตถุประสงคอื่นๆ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกมีความแตกตางกัน
โดยซื้อ สมฟก เพราะเห็นวาเปนสินคาที่มีชื่อเสียง ซื้อปลาสม หมูสม ไขเค็มดินสอพอง และวุนน้ํา
มะพราว เพราะมีความพอใจกับขนาดและรูปแบบของบรรจุภัณฑ เลือกซื้อผาพื้นเมืองและ
ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมืองเพราะสีและลวดลายสวยงาม
ดินสอพองซื้อเพราะเห็นวาเปนวัตถุ
ธรรมชาติ สวนเครื่องจักสาน เครื่องทองเหลือง พระปรางคสามยอดจําลองและลิงจําลองซื้อเพราะมี
รูปทรงสวยงาม เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของแตละวัย พบวา วัยรุนและวัย
หนุมสาวเลือกซื้อสมฟกเพราะสินคามีชื่อเสียง วัยผูใหญซื้อเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ ไขเค็ม
ดินสอพองผูซื้อทุกวัยเลือกซื้อเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ
ผาพื้นเมืองและผลิตภัณฑจากผา
พื้นเมืองพบวาสวนใหญทุกวัยซื้อเพราะสินคามีสีและลวดลายสวยงาม ดินสอพอง ทุกวัยซื้อเพราะ
ความเปนวัสดุจากธรรมชาติ เครื่องทองเหลืองทุกวัยซื้อเพราะสินคามีรูปทรงสวยงาม สวนพระ
ปรางคสามยอดจําลอง รูปลิงจําลองพบวาวัยรุนซื้อเพราะชอบวัสดุที่ใชทํา วัยหนุมสาวซื้อเพราะ
รูปทรงและสีสวยงาม วัยผูใหญซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม
กษม อมันตกุล ( 2546 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
หัตถกรรมสินคาที่ระลึกทองเหลืองสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ลักษณะของศิลปหัตถกรรมสินคาของที่ระลึกทองเหลืองสาน เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช
วัสดุที่นํามาออกแบบและพัฒนารวมกับผลิตภัณฑหัตถกรรมที่ระลึกทองเหลืองสาน และความ
คิดเห็นตอผลิตภัณฑฯ ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว ผลการวิจัยสรุปวา
1. ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมสินคาของที่ระลึกทองเหลืองสานตองคํานึงถึงขนาด
ของวัสดุ ความสวยงาม การผลิต และรูปแบบ โดยรูปแบบที่นิยมควรเปนรูปแบบที่เนนประโยชน
ใชสอย
2. การนําวัสดุรวมในการออกแบบจะเปนวัสดุไม และมีความเปนไปไดในการนําไมไผมา
ออกแบบและพัฒนากับทองเหลืองและควรเปนผลิตภัณฑตกแตงภายใน ประเภท โคมไฟ
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3. การออกแบบในภาพรวมตองการรูปแบบที่ใชลายสานสองและใชวัสดุไมไผ รอยละ 50
และทองเหลือง รอยละ 50 และความคิดเห็นตอผลิตภัณฑที่มีการออกแบบและพัฒนาแลวใน
ภาพรวมอยูในระดับดีหรือมาก
อิงอร เพ็ชรเขียว (2546) ไดศึกษาเรื่อง ผลิตภัณฑที่ระลึกเอกลักษณอีสาน สําหรับประดับ
ตกแตงภายใน เปนการนําลักษณะเดนของงานเครื่องปนดินเผาพื้นบานมาใชในการออกแบบ และ
ผลิตในระบบหัตถกรรมอุตสาหกรรม เพื่อสนองความตองการของตลาดเครื่องปนดินเผาในปจจุบัน
เพื่อใหมีความเปนเอกลักษณอีสาน และบงบอกบุคลิกลักษณะความสนุกสนานของชาวบาน จาก
กิจกรรมการดําเนินชีวิต การแตงกายและลวดลายผาอีสาน เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอีสาน ใน
รูปแบบประติมากรรมดินเผาชาย-หญิง ในการออกแบบสามารถผลิตชิ้นงานและจัดองคประกอบได
หลากหลาย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาของที่ระลึก เปนการสงเสริมคุณคาความเปนเอกลักษณ
ของทองถิ่น และเผยแพรเครื่องปนดินเผาทองถิ่นตอไป
ทรงศรี สุรเวคิน( 2547 ) ไดทําวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจากกลุม
ประเทศยุโรปตอการซื้อสินคาที่ระลึกไทยในกลุมผาไหม ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวจะชอบผา
ไหมที่ผลิตจากมือมากกวาผลิตจากเครื่องจักร ผาพื้นเปนผาไหมที่นักทองเที่ยวกลุมนี้ใหความสนใจ
ที่สุดถึงรอยละ 50 ในเรื่องสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานไดแก ราคา ผลิตภัณฑ สถานที่ และ
การสงเสริมการตลาด
นักทองเที่ยวกลุมดังกลาวใหความสนใจเรื่องราคามากที่สุดและให
ความสําคัญในระดับมาก
รองลงมาไดแกผลิตภัณฑและสถานที่ในระดับใกลเคียงกันและให
ความสําคัญในระดับปานกลาง สวนองคประกอบตอการตัดสินใจซื้อสินคาของนักทองเที่ยว ใน
เรื่องของผลิตภัณฑ นักทองเที่ยวจะคํานึงถึงลวดลายและสีของผลิตภัณฑมากที่สุดตอการตัดสินใจ
ซื้อ รองลงมาไดแกใบรับรองคุณภาพสินคา กรรมาวิธีการทอและความหนาของเนื้อผา ตามลําดับ
พิสมัย บุญอยู (2548) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชผาไทยของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 598 คน ผล
การศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญใชผาไทยสัปดาหละ 2-3 ครั้ง โดยพิจารณาปจจัยทางดานเนื้อผา
และผิวสัมผัส บุคลากรสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกใชผาไทยเพราะตองการชวยสนับสนุนสินคา
ไทย ประเภทผาไทยที่นิยมใชคือผาฝาย ชนิดของผาไทยที่สวนใหญเคยใชคือผาไหม โดยมี
วัตถุประสงคในการเลือกเพื่อนํามาใชเปนชุดทํางาน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชผาไทย ดานเนื้อผา
และผิวสัมผัส สวนใหญเลือกเนื้อผาแนนละเอียดเนื้อผานุม ผาเรียบเปนเงามัน ผาเนื้อบาง ไมเลือก
ผาเนื้อหยาบ ดานสีและกระบวนสี พบวาสวนใหญเลือกผาที่ยอมสีธรรมชาติ ผาที่มีโทนสีเดียวกัน
ผาโทนสีเย็น ผาสีออนและผาสีเขม ไมเลือกผาสีโทนรอนและผามีสีตัดกัน ดานลวดลายพบวาสวน
ใหญเลือกลวดลายเล็ก ลายประยุกต ลายขนาดกลาง ลายโบราณ และลายพืช ไมเลือกลายขนาดใหญ
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ลายสิ่งของเครื่องใช ลายสัตว และลายเรขาคณิต ดานคุณภาพ พบวา สวนใหญเลือกผาที่สวมใส
สบาย เปนผาทอมือ ยอมสีธรรมชาติ ไมเลือกผาที่ยับงายและผาที่ไมคงรูป
สุภาวดี ชาวผาขาว (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
และชาวตางประเทศในการเลือกซื้อของที่ระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบสอบถาม
นักทองเทีย่ วชาวตางประเทศจํานวน 100 คน และนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน ผล
การศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวโดยบริการนําเที่ยว ซื้อของที่
ระลึก 1-3 ครั้ง นิยมซื้ออาหาร ขนม และของที่ระลึกเพื่อเปนของฝาก ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง
คาใชจายในการซื้อไมต่ํากวา 500 บาท โดยซื้อของที่ระลึกบริเวณแหลงทองเที่ยว มีระดับความพึง
พอใจในการเลือกซื้อในระดับมากทุกดาน ยกเวนดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ในดานวัยพบวา อายุแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการเลือกซื้อแตกตาง
กัน ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในการเลือกซื้อของที่ระลึกดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน สวนรายไดแตกตางกันมีความ
พึงพอใจในการเลือกซื้อดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
แตกตางกัน
พูลศิริ กลายสุข (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคากลุมของที่ระลึก
บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล
จํานวน 200 คน ผลของการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามซื้ออาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด ซื้อ
สินคาประเภทเสื้อผา รองเทา เปนจํานวนเงินมากที่สุด และชอบบรรจุภัณฑที่กะทัดรัดสวยงาม สวน
ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาคือตัวเอง เหตุผลในการเลือกซื้อคือเอาไวใชเอง นิยมเที่ยวใน
ชวงเวลา 18.01-20.00 น. เลือกซื้อสินคาบอยที่สุดในโอกาสวันเกิด ความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
เฉลีย่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยซื้อสินคาจํานวน 2 ชิ้นตอครั้ง คาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 301-500 บาท ถา
ตองการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกครั้งตอไปจะตัดสินใจลองเปลี่ยนเปนซื้อสินคาแบบอื่นบาง และมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในกิจกรรมสงเสริมการขายรูปแบบสวนลดราคา
ทวีป ศิริรศั มี และ พรพิมล เตรียมวัง( 2549 ) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการผลิตสินคาของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกลเคียง ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก ผูซื้อใหความสําคัญกับปจจัยการ
สงเสริมธุรกิจคนไทยมากที่สุด รองลงมาคือความแปลกใหม การผลิตที่มีคุณภาพดี และรูปแบบ
ของสินคาที่สวยงาม ถูกใจ ตามลําดับ สําหรับจุดแข็งของสินคา ไดแก รูปแบบที่สวยงาม การผลิต
มีคุณภาพและราคาเหมาะสมกับคุณภาพ จุดออน รูปแบบสินคาซ้ําๆ วัสดุไมคอยดีไมคงทน
เสียหายงาย และราคาแพง โอกาสในกาพัฒนาไดแก ความหลากหลายของสินคา ความสวยงาม
ของสินคา คุณภาพ ราคา และการประชาสัมพันธ อุปสรรคในการพัฒนาไดแก คุณภาพสินคา
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ไมไดมาตรฐาน รูปแบบสิคาไมมีความหลากหลาย รูปแบบมีการซ้ํากันในหลายภูมิภาค และ
สภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่ตกต่ําในปจจุบัน
สมสกุล จีระศิลป ( 2549 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการเลือกสรรรูปแบบผลิตภัณฑ
หัตถกรรมชุมชน ประเภทของที่ระลึกเพื่อการสงเสริมรานอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย มี
วัตถุประสงคเพื่อ (.1)เพื่อเสนอแนะแนวทางการเลือกสรรรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมชุมชนฯ ที่
สอดคลองกับความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผูใชและใชเปนขอมูลประกอบเพื่อการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ (.2)เพื่อเสนอแนะแนวทางการเลือกสรรรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมชุมชน
ประเภทของที่ระลึกเพื่อการสงเสริมรานอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียแก นักออกแบบ ผูผลิต
ผูประกอบการรานอาหารไทยและหนวยงานของรัฐ (.3) เพื่อสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรมไทย
หรือภูมิปญญาไทย ในรูปของผลิตภัณฑหัตถกรรม ผลการวิจัยพบวา
1.การทดสอบสมมุติฐานของสินคาหัตถกรรมของที่ระลึกกับการสงเสริมกิจการรานอาหาร
ไทยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 97% โดยสถิติทดสอบ T-test พบวาการมอบ สินคาหัตถกรรม
ของที่ระลึกมีผลตอการสงเสริมรานอาหารไทย และคาเฉลี่ยความเห็นชอบมีคาเทากับ 3.84 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.767 แสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยางเห็นดวยอยางมากวามีผลตอการ
สงเสริมกิจการรานอาหารไทย
2. ดานหมวดรูปแบบ สไตล สีสัน ผิวสัมผัส และการใชงาน พบวาหมวดรูปแบบที่
ไดรับความพอใจ/นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หมวดรูปแบบที่เกี่ยวกับอาหารและผลไมไทย
หมวดรูปแบบจากสถาปตยกรรมและยวดยานไทย และหมวดรูปแบบของสัตวพื้นบานและ
วรรณคดีไทย สไตลของผลิตภัณฑฯที่ไดรับพอใจ/นิยมสูงสุดไดแก สไตลไทยประเพณี สไตล
ไทยพื้นบาน และสไตลไทยรวมสมัย หมวดสีสัน ไดแก โครงสีเย็น โครงสีอุน/รอน และโครงสี
คลาสสิก ผิวสัมผัสผลิตภัณฑฯ ฯที่ไดรับพอใจ/นิยมสูงสุดไดแกพื้นผิววัสดุที่เรียบเนียนคลายผา
ไหม พื้นผิววัสดุที่นุมนวล และพื้นผิวแบบโลหะ สําหรับการใชงานผลิตภัณฑฯที่ไดรับพอใจ/
นิยมสูงสุด ไดแกการตกแตงและตั้งแสดง การนํามาใชในโอกาสสําคัญเทานั้น และ การใชงาน
เปนครั้งเปนคราว ในเรื่องรูปแบบที่ไดรับความพอใจ/นิยมตามแตละหมวดรูปแบบไดแก หมวด
เครื่องมือเครื่องใช ไดแกผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชบนโตะอาหาร และของประดับบาน หมวด
รูปแบบที่เกี่ยวกับอาหารและผลไมไทย ไดแกผลิตภัณฑที่มีลักษณะที่เนนเรื่องราวของอาหารและ
ผลไมไทยรวมทั้งองคประกอบขางเคียง หมวดรูปแบบจากนาฏศิลปและดนตรีไทย ไดแก
ผลิตภัณฑทมี่ ีลักษณะที่เนนเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของโขนในชุดรามเกียรติ์ ตุกตาในชุดประจํา
ชาติ และเครื่องดนตรีไทยยอสวน หมวดรูปแบบจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย เปนผลิตภัณฑที่มี
ลักษณะที่เนนเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเลน-กีฬาพื้นบานและชีวิตชนบทไทย หมวดรูปแบบของ
ลวดลายไทย เปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะที่เนนลวดลายที่มีการตัดทอนเรียบงาย แตมีความเดนสะดุด
ตา หมวดรูปแบบจากสถาปตยกรรมและยวดยานไทย เปนผลิตภัณฑที่จําลองหรือยอสวนรูปแบบ
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จากยานยนตหรือพาหนะพื้นบาน บานไทยหรือเรือนพื้นถิ่น สถาปตยกรรมไทย หรือยวดยานใน
ราชพิธี หมวดรูปแบบที่เกี่ยวกับปรัชญาและความเชื่อ เปนผลิตภัณฑที่จําลองหรือยอสวนในรูป
ของประติมากรรม หรือ งานสลักของรูปเคารพในศาสนา เทพในวรรณคดี และ สิ่งมงคลตางๆ
หมวดรูปแบบจากธรรมชาติ เปนผลิตภัณฑประดิษฐในรูปแบบดอกไมไทยๆ พันธุ- ไมไทย สัตว
หรือสิ่งมีชีวิตใตทองทะเล หมวดรูปแบบจากสัตวพื้นบานและวรรณคดีไทย เปนผลิตภัณฑ
ประดิษฐรูปแบบของสัตวพื้นบานไทย โดยเฉพาะชางจะไดรับความนิยมสูงสุด หมวดภูมิปญญา
พื้นบานและการเลือกวัสดุไทย เปนผลิตภัณฑที่แสดงลักษณะของเอกลักษณไทยอยางชัดเจน เนน
ความประณีตอยางไทย สะทอนภูมิปญญาไทย หรือใชวัสดุที่มีสรรพคุณเฉพาะ
ศิวัตรา พิพัฒนไชยศิริ (2550) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาของที่ระลึก สําหรับการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา หมูบานวัฒนธรรมผูใทยบานโคกโกง ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.
กาฬสินธุ และหมูบานวัฒนธรรมบานธารปราสาทใต ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
วัตถุประสงคในการศึกษาคือ เพื่อใหใดขอมูลพื้นฐานดานสินคาที่ระลึกในพื้นที่ศึกษา และพัฒนา
รูปแบบของที่ระลึกใหม ๆ ใหเหมาะสมและเปนเอกลักษณของพื้นที่ที่ศึกษา ผลการวิจัยพบวา ทั้ง 2
หมูบานตางมีเอกลักษณที่โดดเดนเปนของตัวเอง หากแตยังไมไดถูกนํามาใชในการออกแบบสินคา
ที่ระลึกเพื่อเผยแพรวัฒนธรรม และสรางรายไดใหกับชุมชน ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดนําจุดเดนของแต
ละหมูบานมาออกแบบของที่ระลึกคือ หมูบานวัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง ไดนําเอกลักษณการ
แตงกายของสาวผูไทยมาดัดแปลงเปนที่หอยโทรศัพทมือถือ พวงกุญแจ ผาเช็ดมือ และผาพันคอ
โดยนําวัสดุที่ไดจากทองถิ่น และฝมือการทอผาของชาวบานมาใชในการทําของที่ระลึก สําหรับ
บานวัฒนธรรมบานธารปราสาทใต ไดนําหมอปากแตรมาใชเปนเอกลักษณในการออกแบบของที่
ระลึก ภาชนะดินเผาสําหรับตั้งโชว และเทียนหอมบานปราสาท ซึ่งเปนสินคาที่สามารถใชฝมือคน
ในหมูบานมาทําได
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิขัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการสํารวจภาคสนาม
เพื่อการศึกษาเปนขอมูลประกอบการวิจัย จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดรับการวิเคราะห มาเขาสูกระบวนการ
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถแบงเปนขั้นตอนใหญๆออกเปน 2 สวนใหญดังนี้
1. การศึกษาความสัมพันธสแี ละลวดลาย มาประยุกตเขาสูกระบวนการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลและวรรณกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 สํารวจ สัมภาษณและสอบถาม
1.3นําผลการวิเคราะหขอมูลจากสวนที่ 1 และ 2 มาสรุปเพื่อเปนขอมูลในการออกแบบ
การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการศึกษารวบรวมขอมูลที่จะนํามาใชในการวิจัยโดยแยกออกเปน 2
ประเภทใหญๆไดแก
1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามจากพื้นที่จริง ในพื้นที่
เปาหมายโดยวิธีดังตอไปนี้
1.1 การเก็บรวบรวม สํารวจและบันทึกรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของ
ที่ระลึกจากแหลงผูป ระกอบการ และสถานที่จําหนายสินคาตามงานแสดงสินคา เพื่อบันทึกเปน
ฐานขอมูลการออกแบบ
1.2 การสอบถามและหรือสัมภาษณ ความคิดเห็นของผูซ ื้อสินคาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก และ ปจจัยที่ใชในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึก เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในดาน ความหมายมงคล ของสี
ตามหลักเบญจธาตุ
2. ขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสาร งานวิจัย สิ่งพิมพ และสื่อตางๆจาก
หนวยงานตางทั้งในและตางประเทศ
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก โดยการนําเสนอในรูปแบบ
ของภาพถายผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกที่มีการทําการผลิตอยูในปจจุบัน นําเสนอในรูปแบบ
ของรูปภาพประกอบการบรรยาย
2. ศึกษาความคิดเห็นของผูซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก โดยในสวนแรก
วิเคราะหขอมูลทั่วไปและขอมูลดานพฤติกรรมของผูซื้อ โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ สวน
ที่สอง วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก
2. ทดลองการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก เพื่อพัฒนาใหเกิดภาพลักษณรวม
สมัยของความเปนไทยและความเปนสากล จากความสัมพันธของสีและลวดลาย
2.1 นําขอมูลจากการวิเคราะหเพื่อสรุปเปนขอมูลที่สําคัญเพื่อการทดลองการออกแบบ
2.2 ทดลองการออกแบบผานบวนการทํา แบบราง การพัฒนาแบบ แบบรายละเอียด
และทัศนียภาพ
2.3 ประเมินผลการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญการออกแบบ 3 คน
2.4 สรุป เปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกชุมชนที่สามารถนําไปขยาย
ผลไดอยางตอเนื่องในอนาคต
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบการสังเกต การสัมภาษณ แบบ
สอบ-ถาม และการเก็บขอมูลรูปแบบลวดลายดวยภาพถายและการบันทึกเสียง ที่ใชเปนเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ซึ่งประกอบไปดวยเครื่องมือดังตอไปนี้
1. แบบสํารวจ
2. แบบสอบถามและสัมภาษณ
3. กลองถายภาพและเครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกขอมูล
ข) สถานที่ที่ทําการวิจัยและเก็บขอมูล
สถานที่ของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน
4.1 รูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก เก็บขอมูลโดยภาพถาย
4.2 ผูซื้อสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก เก็บขอมูลโดยวิธีการกรอก
แบบสอบถาม
4.3 วิจัยเชิงปฏิบัติการของผูประกอบการที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทของที่ระลึก

ผลการวิเคราะหขอมูล
4.1 รูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกเก็บขอมูลโดยภาพถาย
ผูวิจัยไดทําการสํารวจและถายรูปแบบของผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงภายในที่
พักอาศัย ในกรุงเทพมหานคร โดยไดเลือกผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณดังตอไปนี้

รูปที่ 4.1 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทผลิตภัณฑจากเปลือกไข
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รูปที่ 4.2 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทกรอบรูป

รูปที่ 4.3 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเพื่อการบูชา
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รูปที่ 4.4 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเครื่องแกว

รูปที่ 4.5 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเศษวัสดุเหล็ก
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รูปที่ 4.6 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเซรามิค

รูปที่ 4.7 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทเซรามิค
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รูปที่ 4.8 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกจากกะลามะพราว

รูปที่ 4.9 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกประเภทของประดับตกแตง
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รูปที่ 4.10 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทของตกแตงวัสดุธรรมชาติ

รูปที่ 4.11 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการตกแตงประเภทของตกแตงโคมไฟ
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4.2 ผูซื้อสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก
เก็บขอมูลโดยวิธีการกรอกแบบสอบถามจํานวน 100 คน ซึ่งแบงเปน 2 ตอนดังนี้
4.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูซื้อสินคาที่ระลึก
4.2.2 พฤติกรรมของผูซื้อสินคาที่ระลึก
4.2.3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสินคาของที่ระลึก
4.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูซื้อสินคาที่ระลึก
ขอมูลทั่วไปของผูซื้อสินคาที่ระลึกเปนการศึกษา เพศ อายุ ลักษณะอาชีพ รายไดตอเดือน
ภูมิลําเนาของผูซื้อสินคา มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูซ ื้อสินคาที่ระลึก
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
นอยกวา 21 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป
ไมตอบ
รวม
ลักษณะอาชีพ
นักเรียนนักศึกษา
ธุรกิจสวนตัว
ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
อื่น ๆ เชน แมบาน
ไมตอบ
รวม

จํานวน
35
65
100
จํานวน
9
23
19
25
21
3
100

รอยละ
35.0
65.0
100
รอยละ
9.0
23.0
19.0
25.0
21.0
3.0
100.0

18
34
19
13
14
2
100

18.0
34.0
19.0
13.0
14.0
2.0
100.0
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
รายไดตอเดือน
นอยกวา 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
ไมตอบ
รวม
ภูมิลําเนา
กรุงเทพมหานคร
ตางจังหวัด
ไมตอบ
รวม

จํานวน
15
16
12
18
35
5
100
จํานวน
65
34
1
100

รอยละ
15.0
16.0
12.0
18.0
35.0
5.0
100.0
รอยละ
65.0
34.0
1.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบวาผูซื้อสินคาที่ระลึกสวนใหญรอยละ 65.0 เปนเพศหญิง มีเพียง รอย
ละ 35 ที่เปนเพศชาย โดยผูซื้อสินคาสวนใหญรอยละ 34.0 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ผูซื้อสินคา
รอยละ35.0 มีรายได 20,000 บาท ขึ้นไปตอเดือน ซึ่งผูซื้อสินคาของที่ระลึกรอยละ65.0 เปนคน
กรุงเทพมหานคร
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4.1.2 พฤติกรรมของผูซื้อสินคาที่ระลึก
4.1.2.1 พฤติกรรมการซื้อสินคาที่ระลึก
ทําการศึกษาโดยศึกษาวัตถุประสงคหลักในการเลือกซื้อสินคา ประเภทสินคาที่เลือกซื้อ
มูลคาในการซื้อสินคา สถานที่เลือกซื้อสินคา แหลงขอมูลของสินคา ความถี่ในการซือ้ สินคาที่ระลึก
และสินคาที่ซื้อบอยที่สุด ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมการซื้อสินคาที่ระลึก
วัตถุประสงคหลักในการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ซื้อเพื่อตกแตงบานของตัวเอง
ซื้อเปนของฝากใหผูอื่น
ซื้อเพื่อเก็บสะสม
อื่น ๆ
รวม
มูลคาในการซื้อสินคาของที่ระลึก
ต่ํากวา 1000 บาท
1000 – 5000
5001 – 10000
มากกวา 10000 บาท
ไมตอบ
รวม
สถานที่เลือกซื้อสินคา
จากสถานที่ผลิตโดยตรง
จากศูนยจัดจําหนายสินคา
จากงานแสดงสินคา
อื่น ๆ
ไมตอบ
รวม

จํานวน

รอยละ

56
48
23
11
140
จํานวน
36
49
7
3
5
100
จํานวน
8
9
62
9
12
100

56.0
48.0
23.0
11.0
140
รอยละ
36.0
49.0
7.0
3.0
5.0
100.0
รอยละ
8.0
9.0
62.0
9.0
12.0
100.0
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
แหลงขอมูลของสินคา
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
คําบอกเลาจากคนรูจัก
คนหาจากอินเตอรเนต
โฆษณาทางโทรทัศน
โฆษณาทางหนังสือพิมพ/ นิตยสาร/ปาย
อื่น ๆ
รวม
ความถี่ในการซื้อสินคาที่ระลึก
ทุกสัปดาห
ทุกเดือน
ทุก 3 เดือน
ทุกป
หลายปตอครัง้
ไมตอบ
รวม

จํานวน

รอยละ

32
18
46
46
9
100
จํานวน
2
19
26
38
12
3
100

32.0
18.0
46.0
46.0
9.0
100.0
รอยละ
2.0
19.0
26.0
38.0
12.0
3.0
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบวาผูซื้อสินคาสวนใหญรอยละ 56 มีวัตถุประสงคหลักในการเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึก คือ ซื้อเพื่อตกแตงบานของตนเอง ซึ่งมีมูลคาในการซื้อสินคาที่ 1,000 – 5,000 บาท
ถึงรอยละ 49.0 สถานที่ที่เลือกซื้อสินคามากที่สุดคือ งานแสดงสินคา รอยละ 62 สวนใหญผูซื้อ
สินคารอยละ 46.0 จะรูจักสินคาที่ระลึกจากโฆษณาทางโทรทัศน หนังสือพิมพหรือนิตยสาร หรือ
ปาย โดยพบวาผูซื้อสินคารอยละ 38.0 ซื้อสินคาของที่ระลึกประจําทุกปมากที่สุด
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4.1.2.2 อิทธิพลจากบุคคลหรือสิ่งตาง ๆ ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการ
ตกแตง
ทําการศึกษา อิทธิพลตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ เชน คนในครอบครัว เพื่อน สื่อ
โฆษณา กระแสความนิยม เปนตน
ตารางที่ 4.3 แสดงอิทธิพลจากบุคคลหรือสิ่งตาง ๆ ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการ
ตกแตง
ปจจัย
ความสําคัญ
ความหมาย
1. ผูที่รับของที่ระลึกที่จะซื้อไปฝาก
3.98
สําคัญมาก
2. คนในครอบครัว
3.82
สําคัญมาก
3. คนรูจัก/เพื่อน
3.76
สําคัญมาก
4. กระแสนิยมเรื่องภูมิปญญาไทย/สินคาไทย
3.55
สําคัญมาก
5. สื่อโฆษณา
3.21
สําคัญปานกลาง
6. เจาของราน/พนักงานตอนรับ
3.02
สําคัญปานกลาง
สําคัญมากที่สุด
ไดคะแนน
4.3 – 5.0
สําคัญมาก
ไดคะแนน
3.5 – 4.2
สําคัญปานกลาง
ไดคะแนน
2.7 – 3.4
สําคัญนอย
ไดคะแนน
1.9 – 2.6
สําคัญนอยที่สุด
ไดคะแนน
1.0 – 1.8
จากตารางที่ 4.3 พบวาผูท ี่รับของที่ระลึกที่จะซื้อไปฝากคือผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตงมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมาคือ
คนในครอบครัว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.82 อันดับสามคือ คนรูจักหรือเพื่อนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.76 และอันดับสี่คือ กระแสนิยมเรื่องภูมิปญญาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.55
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4.1.2.3 ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง
ทําการศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง เชน ชวย
สงเสริมธุรกิจคนไทย ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ การผลิตมีคุณภาพดี มีความคงทน ไมเสียงาย
รูปแบบของสินคาที่สวยงาม เปนตน
ตารางที่ 4.4 แสดงความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก
ปจจัย
ความสําคัญ
ความหมาย
1. ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ
4.1
สําคัญมาก
2. รูปแบบของสินคาที่สวยงาม
3.96
สําคัญมาก
3. การผลิตมีคุณภาพดี มีความคงทน ไมเสียงาย
3.92
สําคัญมาก
4. สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
3.88
สําคัญมาก
5. สินคามีความหลากหลายทั้งรูปแบบ สีสันและขนาด
3.87
สําคัญมาก
6. ชวยสงเสริมธุรกิจคนไทย
3.84
สําคัญมาก
7. ลักษณะของบรรจุภัณฑ
3.79
สําคัญมาก
8. การสนับสนุนที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่น
3.68
สําคัญมาก
9. ราคาไมแพง เหมาะสมกับคุณภาพ
3.65
สําคัญมาก
10. สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม
3.65
สําคัญมาก
11. สถานที่จัดจําหนายสินคาสะดวกตอการเดินทาง
3.64
สําคัญมาก
12. สินคามีชื่อเสียงเปนที่รูจัก สินคาระดับ 3-5 ดาว
3.49
สําคัญมาก
13. มีการลดราคาสินคา หรือสงเสริมการขาย
3.35
สําคัญปานกลาง
สําคัญมากที่สุด
ไดคะแนน
4.3 – 5.0
สําคัญมาก
ไดคะแนน
3.5 – 4.2
สําคัญปานกลาง
ไดคะแนน
2.7 – 3.4
สําคัญนอย
ไดคะแนน
1.9 – 2.6
สําคัญนอยที่สุด
ไดคะแนน
1.0 – 1.8
จากตารางที่ 4.4 พบวา ผูซื้อสินคาใหความสําคัญกับปจจัยความแปลกใหมของผลิตภัณฑ
มากที่สุด ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาใหคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.1 รองลงมาคือ ปจจัยรูปแบบของ
สินคาที่สวยงามใหคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวน ปจจัยการลดราคาสินคา หรือจัดรายการสงเสริม
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การขายเปนประจํามีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกมีความสําคัญปานกลาง
แตเปนอันดับสุดทาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35
4.1.2.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชในการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก มีรายละเอียดดังนี้
4.1.2.4.1 การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับความแปลกใหม ของผลิตภัณฑในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามอายุดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.6 และตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการใหความสําคัญกับความแปลก
ใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามอายุ
S.D.
ระดับ
อายุ
n
นอยกวา 21 ป
9
4.25
0.457
มาก
21-30 ป
23
4.42
0.756
มาก
31-40 ป
19
4.23
0.694
มาก
41-50 ป
25
3.96
0.826
มาก
มากกวา 50 ป
21
3.46
0.675
ปานกลาง
รวม
97
4.07
0.681
มาก
จากตารางที่ 4.11 พบวาผูซื้อที่มีอายุ 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป ใหความสําคัญกับความ
แปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกอยูในระดับ
ที่มาก ( =4.42, =4.23, =3.96 ตามลําดับ) สวยผูซื้อที่มีอายุมากกวา 50 ป ใหความสําคัญกับ
ความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกอยูใน
ระดับปานกลาง ( =3.46)
ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามอายุ
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig
ระหวางกลุม
4
9542
2.462
3.796
.008
ภายในกลุม
92
60.865
.623
รวม
96
จากตารางที่ 4.6 พบวาผูซื้อที่มีอายุตางกันใหความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑ
ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีแอลเอสดี (LSD) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับความแปลก
ใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามอายุ
อายุ
นอยกวา 21 ป 21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป มากกวา 50 ป
( =4.25)
( =4.42)
( =4.23)
( =3.96)
( =3.46)
นอยกวา 21 ป
( =4.25)
21-30 ป
( =4.42)

0.17

31-40 ป
( =4.23)

-0.02

-0.19

41-50 ป
( =3.96)

-0.29

-0.46

-0.27

มากกวา 50 ป
( =3.46)

-0.79 *

-0.96 *

-0.77

-0.5

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกที่มีอายุตางกันให
ความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 โดยคูที่แตกตางกันคือ ผูที่มีอายุมากกวา 50 ปกับ ผูที่มีอายุ 21-30 ป และคูของผูที่มีอายุ 50 ป
กับผูที่มีอายุนอยกวา 21 ป
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4.1.2.4.2การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามลักษณะอาชีพดังรายละเอียดในตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.15 และตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการใหความสําคัญกับรูปแบบของ
สินคาที่สวยงามในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามลักษณะ
อาชีพ
อาชีพ
n
S.D.
ระดับ
นักเรียนนักศึกษา
18
4.12
0.654
มาก
ธุรกิจสวนตัว
34
3.85
0.755
มาก
ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ
19
4.25
0.672
มาก
พนักงานเอกชน
13
3.72
0.745
มาก
อื่น ๆ เชน แมบาน
14
3.51
0.921
ปานกลาง
รวม
98
3.92
0.749
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบวาผูซื้อที่มอี าชีพ นักเรียนนักศึกษา ธุรกิจสวนตัว ขาราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทของที่ระลึกอยูในระดับที่มาก ( =4.12, =3.85, =4.25 ตามลําดับ)
ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามลักษณะอาชีพ
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig
ระหวางกลุม
4
7.843
1.875
2.632
.039
ภายในกลุม
93
64.882
.654
รวม
97
จากตารางที่ 4.9 พบวาผูซื้อที่มีอายุตางกันใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามใน
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีแอลเอสดี (LSD) ดังรายละเอียดในตารางที่
4.16
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ตารางที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับรูปแบบของ
สินคาที่สวยงามในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามลักษณะ
อาชีพ
อาชีพ
นักเรียน
ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ
พนักงาน
อื่น ๆ เชน
เอกชน
นักศึกษา
( =3.85)
พนักงาน
แมบาน
( =3.72)
( =4.12)
รัฐวิสาหกิจ
( =3.51)
( =4.25)
นักเรียน
นักศึกษา
( =4.12)
ธุรกิจสวนตัว
-0.27
( =3.85)
ขาราชการ
0.13
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
( =4.25)
พนักงาน
-0.4
เอกชน
( =3.72)
อื่น ๆ เชน
-0.61
แมบาน
( =3.51)
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.4

-0.13

-0.53

-0.34

-0.74

-0.21

จากตารางที่ 4.10 พบวา ผูซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกที่มีอาชีพตางกันให
ความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยคูที่แตกตางกันคือ ผูที่มอี าชีพนักเรียน นักศึกษากับ อาชีพอื่น ๆ เชน
แมบาน และคูของ ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพอื่น ๆ เชนแมบาน
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4.1.2.4.3 การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามลักษณะรายไดดังรายละเอียดในตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.18 และตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการใหความสําคัญกับสินคามี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนก
ตามรายได
S.D.
ระดับ
รายได
n
นอยกวา 10,000 บาท
15
3.28
0.842
ปานกลาง
10,000 – 20,000 บาท
16
3.76
0.691
มาก
20,001 – 30,000 บาท
12
3.98
0.545
มาก
30,001 – 50,000 บาท
11
4.15
0.678
มาก
มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
35
4.08
0.814
มาก
รวม
98
3.85
0.714
มาก
จากตารางที่ 4.11 พบวาผูซื้อที่มรี ายได 10,000 – 20,000 บาท มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
ใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทของที่ระลึกอยูในระดับที่มาก ( =3.76, =4.08,) สวนผูซื้อที่มรี ายได นอยกวา 10,000
บาทใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึกอยูในระดับปานกลาง ( =3.28)
ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นใน
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามรายได
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig
ระหวางกลุม
4
6.843
1.775
2.732
.034
ภายในกลุม
93
65.882
.654
รวม
97
จากตารางที่ 4.12 พบวาผูซ ื้อที่มีอายุตางกันใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีแอลเอสดี (LSD) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับสินคามีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตาม
รายได
10,000 –
20,001 –
30,001 –
มากกวา
รายได
นอยกวา
10,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
( =3.76)
( =3.98)
( =4.15)
ขึ้นไป( =
( =3.28)
4.08)
นอยกวา
10,000 บาท
( =3.28)
10,000 –
0.48
20,000 บาท
( =3.76)
20,001 –
0.7
0.22
30,000 บาท
( =3.98)
30,001 –
0.87 *
0.39
0.17
50,000 บาท
( =4.15)
มากกวา
0.8 *
0.32
0.1
-0.07
50,000 บาท
ขึ้นไป
( =4.08)
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.13 พบวา ผูซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกที่มีรายไดตางกันให
ความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 โดยคูที่แตกตางกันคือ ผูที่มรี ายไดนอยกวา 10,000 บาท กับ ผูมีรายได
30,001 – 50,000 บาท ( =4.15)
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4.1.3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสินคาของที่ระลึก
ทําการศึกษาจุดแข็งและจุดออนของสินคาที่ระลึก โดยใหผูซื้อสินคาจัดอันดับความสําคัญ
ของปจจัยตาง ๆ ดังนี้
- มีรูปแบบของสินคาที่สวยงาม
- สินคามีความหลากหลายทั้งแบบ สีและขนาด
- การผลิตมีคุณภาพดี
- ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ
- ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ
- สินคามีความเอกลักษณเฉพาะถิ่น
ในสวนของโอกาสและอุปสรรคที่จะชวยเพิ่มหรือขัดขวางความเจริญเติบโตของสินคาที่
ระลึกทําการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด ดังรายการตอไปนี้
ตารางที่ 4.14 แสดงอันดับจุดแข็งของสินคาที่ระลึก (จํานวนผูตอบ 92 คน)
อันดับ
ปจจัย
คะแนน
1
มีรูปแบบสินคาที่สวยงาม
135
2
การผลิตมีคุณภาพดี
132
3
ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ
126
4
สินคามีความเอกลักษณเฉพาะถิ่น
115
5
ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ
92
6
สินคามีความหลากหลายทั้งแบบ สีและขนาด
65
7
อื่น ๆ
12
หมายเหตุ
เกณฑการใหคะแนนความสําคัญ อันดับที่ 1 ให 3 คะแนน
อันดับที่ 2 ให 2 คะแนน
อันดับที่ 3 ให 1 คะแนน
จากตารางที่ 4.14 พบวา ผูซื้อสินคาที่ระลึกเห็นวาเปนจุดแข็งที่ทําใหสินคามีความสามารถ
แขงขันกับสินคาประเภทอื่น ๆ ไดตามลําดับความสําคัญดังนี้ อันดับที่ 1 คือ มีรูปแบบสินคาที่
สวยงาม อันดับที่ 2 คือ การผลิตมีคุณภาพดี และอันดับที่ 3 คือ ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ
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ตารางที่ 4.15 แสดงอันดับจุดออนของสินคาที่ระลึก (จํานวนผูตอบ 93 คน)
อันดับ
ปจจัย
1
รูปแบบสินคาซ้ํา ๆ ไมมีความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑ
2
วัสดุที่ใชคุณภาพไมคอยดี ไมคงทน เสียหายงาย
3
ราคาแพง เมื่อเทียบกับสินคาประเภทอืน่
4
ไมมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ สีและขนาด
5
รูปแบบสินคาขาดความประณีตและสวยงาม
6
ไมมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
7
อื่น ๆ
หมายเหตุ
เกณฑการใหคะแนนความสําคัญ อันดับที่ 1 ให 3 คะแนน
อันดับที่ 2 ให 2 คะแนน
อันดับที่ 3 ให 1 คะแนน

คะแนน
142
132
115
83
75
46
4

จากตารางที่ 4.15 พบวาผูซ ื้อสินคาเห็นวาปจจัยที่เปนจุดออนที่อาจทําใหสินคาที่ระลึก
สูญเสียความสามารถแขงขันกับสินคาประเภทอื่นๆ ตามลําดับความสําคัญดังนี้ อันดับที่ 1 คือ
รูปแบบสินคาซ้ํา ๆ ไมมีความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑ อันดับที่ 2 คือ วัสดุที่ใชคุณภาพไมคอยดี
ไมคงทน เสียหายงาย และอันดับที่ 3 คือ ราคาแพง เมื่อเทียบกับสินคาประเภทอื่น
ตารางที่ 4.16 แสดงโอกาสในการพัฒนาสินคาของที่ระลึก (จํานวนผูตอบ 79 คน)
อันดับ
โอกาส
จํานวน(คน)
1
รูปแบบสินคา ความแปลกใหม ทันสมัย
29
2
ความสวยงามของสินคา
23
3
การประชาสัมพันธที่ดี
19
4
อื่น ๆ
8
รวม
79

รอยละ
36.7
29.1
24
10.2
100

จากตารางที่ 4.16 พบวา โอกาสที่จะชวยเพิ่มความเจริญเติบโตในสินคาของที่ระลึก สาม
อันดับแรกที่ผูซื้อสินคาใหความสําคัญอันดับแรกคือ รูปแบบสินคา ความแปลกใหม ทันสมัย
อันดับสองคือ ความสวยงามของสินคา และอันดับที่สามคือ การประชาสัมพันธที่ดี
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ตารางที่ 4.17 แสดงอุปสรรคในการพัฒนาสินคาที่ระลึก (จํานวนผูตอบ 61 คน)
อันดับ
อุปสรรค
จํานวน(คน)
1
คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน ไมมีความคงทน
21
2
เสียหายงาย รูปแบบของสินคา ไมมีความ
19
หลากหลาย มีการลอกเลียนแบบ และสินคา
รูปแบบซ้ํากัน
3
สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน
16
4
อื่น ๆ
5
รวม
61

รอยละ
34.4
31.2

26.2
8.2
100

จากตารางที่ 4.17 พบวาอุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญเติบโตในสินคาของที่ระลึก สาม
อันดับแรกที่ผูซื้อใหความสําคัญอันดับแรกคือ คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน ไมมคี วามคงทน
เสียหายงาย อันดับสองรูปแบบของสินคา ไมมีความหลากหลาย มีการลอกเลียนแบบและสินคา
รูปแบบซ้ํากัน และอันดับที่สามคือ สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน
สีที่นํามาใชในการวิเคราะหของการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนของที่ระลึก ไดนําสีที่เปน
โทนสีไทย ที่เปนการใชสีในการจําแนกหัวโขนใหเปนสีตาง ๆ กัน ออกไป ทําใหมีหัวโขนแปลก
ขึ้น และจําแนกแยกออกไปไดมากขึ้น ซึ่งมีดังนี้









โทนสีแดง มีสีแดง สีแดงชาด สีแดงเสน สีดินแดง สีลิ้นจี่ สีหงสบาท สีหงดิน สี
หงชาด สีหงเสน สีดอกชบา
โทนสีเหลือง มีสีเหลืองรงค สีเหลืองดิน สีเหลืองทอง สีเลื่อมประภัสสร
โทนสีคราม มีสีมอคราม สีคราม สีขาบ สีครามออน
โทนสีมวง มีสีมวง สีมวงชาด สีมวงดอกตะแบก สีมวงเม็ดมะปราง
โทนสีเขียว มีสีเขียวนวล สีกามปู สีน้ําไหล สีเขียวกานดอก สีเขียวตังแช
โทนสีดํา มีสีดํา สีดําหมึก สีผา นหมึก สีมอหมึก ดําเขมา
โทนสีเทา มีสีเทา สีผานขาว สีเมฆ
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ภาพที่ 4.12 แสดงตัวอยางโทนสีไทย
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ภาพที่ 4.13 แสดงตัวอยางโทนสีไทย
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ภาพที่ 4.14 การทดลองการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดผาขาวมาและลายสาน แบบที่ 1
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ภาพที่ 4.15 การทดลองการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดผาขาวมาและลายสาน แบบที่ 2
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ภาพที่ 4.16 การทดลองการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดผาขาวมาและลายสาน แบบที่ 3
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
โครงการวิจัย สีและลวดลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกมีวัตถุประสงค
คือ
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธสีและลวดลาย มาประยุกตเขาสูกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของที่ระลึกประเภทของชํารวย กรุงเทพมหานคร
2. ทดลองการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนของที่ระลึกประเภทของชํารวย เพื่อพัฒนาใหเกิด
ภาพลักษณรวมสมัยของความเปนไทยและความเปนสากล จากความสัมพันธของสีและลวดลาย
ผูว ิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่
ระลึก โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 100 คน สรุปไดดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูซื้อสินคาที่ระลึก
ผลการวิจัยพบวา ผูซื้อสินคาที่ระลึกสวนใหญรอยละ เปนเพศหญิง มีเพียง รอยละ 65.0 ที่
เปนเพศชาย ซึ่งผูซื้อสวนใหญรอยละ 25.0 มีอายุ 41-50 ปมากที่สุด โดยผูซื้อสินคาสวนใหญรอยละ
34.0 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ผูซื้อสินคารอยละ35.0 มีรายได 20,000 บาท ขึ้นไปตอเดือน ซึ่งผู
ซื้อสินคาของที่ระลึกรอยละ65.0 เปนคนกรุงเทพมหานคร
2) ขอมูลพฤติกรรมของผูซื้อสินคาที่ระลึก
2.1 พฤติกรรมของผูซื้อสินคา
ผลการวิจยั พบวาผูซื้อสินคาสวนใหญรอยละ 56 มีวัตถุประสงคหลักในการเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึก คือ ซื้อเพื่อตกแตงบานของตนเอง ซึ่งมีมูลคาในการซื้อสินคาที่ 1,000 – 5,000 บาท
ถึงรอยละ 49.0 สวนใหญผูซื้อสินคารอยละ 46.0 จะรูจักสินคาที่ระลึกจากโฆษณาทางโทรทัศน
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร หรือปาย โดยพบวาผูซื้อสินคารอยละ 38.0 ซื้อสินคาของที่ระลึกประจํา
ทุกปมากที่สุด
2.2 อิทธิพลจากบุคคลหรือสิ่งตาง ๆ ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการ
ตกแตง
ผลการวิจัยพบวาผูท ี่รับของที่ระลึกที่จะซื้อไปฝากคือผูม ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตงมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมาคือ
คนในครอบครัว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.82 อันดับสามคือ คนรูจักหรือเพื่อนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.76 และอันดับสี่คือ กระแสนิยมเรื่องภูมิปญญาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.55
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2.3 ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง
ผลการวิจัยพบวา ผูซื้อสินคาใหความสําคัญกับปจจัยความแปลกใหมของผลิตภัณฑ
มากที่สุด ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาใหคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.1 รองลงมาคือ ปจจัยรูปแบบของ
สินคาที่สวยงามใหคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวน ปจจัยการลดราคาสินคา หรือจัดรายการสงเสริม
การขายเปนประจํามีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกนอยที่สุด ใหคาเฉลี่ย
เทากับ 3.35
2.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก
2.4.1 การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับความแปลกใหม ของผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามอายุ
ผลการวิจัยพบวา ผูซื้อที่มีอายุนอยกวา 21 ป, 21-30 ป, 31-40 ป, 41-50 ป ให
ความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของ
ที่ระลึกอยูในระดับที่มาก ( =4.25, =4.42, =4.23, =3.96 ตามลําดับ) สวยผูซื้อที่มีอายุมากกวา
50 ป ใหความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทของที่ระลึกอยูในระดับปานกลาง ( =3.46) ผูซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกที่มี
อายุตางกันใหความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยคูที่แตกตางกันคือ ผูที่มีอายุมากกวา 50 ปกับ ผูที่มีอายุ 21-30 ป และคู
ของผูที่มีอายุ 50 ป กับผูที่มีอายุนอยกวา 21 ป
2.4.2 การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามลักษณะอาชีพ
ผลการวิจัยพบวา ซื้อทีม่ ีอาชีพ นักเรียนนักศึกษา ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกอยูในระดับที่มาก ( =4.12, =3.85,
=4.25, =3.72 ตามลําดับ) สวนผูซื้อที่มีอาชีพอืน่ ๆ เชนแมบาน ใหความสําคัญกับรูปแบบของ
สินคาที่สวยงามในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกอยูในระดับปานกลาง
( =3.51) ผูซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกที่มีอาชีพตางกันใหความสําคัญกับรูปแบบของ
สินคาที่สวยงามของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยคูที่
แตกตางกันคือ ผูที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษากับ อาชีพอื่น ๆ เชนแมบาน และคูของ ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพอื่น ๆ เชนแมบาน
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2.4.3 การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก จําแนกตามลักษณะรายได
ผลการวิจัยพบวา ผูซื้อที่มีรายได 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 50,000 บาท มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกอยูในระดับที่มาก ( =3.85,
=3.88, =4.15, =3.98 ตามลําดับ) สวนผูซื้อที่มีรายได นอยกวา 10,000 บาทใหความสําคัญกับ
สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก
อยูในระดับปานกลาง ( =3.42) ผูซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกที่มีรายไดตางกันให
ความสําคัญกับรูปแบบของสินคาที่สวยงามของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยคูที่แตกตางกันคือ ผูที่มีรายไดนอยกวา 10,000 บาท กับ ผูมีรายได
30,001 – 50,000 บาท ( =4.15)
2.5 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสินคาของที่ระลึก
2.5.1 ผลการวิจัยพบวา ผูซื้อสินคาที่ระลึกเห็นวาจุดแข็งที่ทําใหสินคามีความ
สามารถแขงขันกับสินคาประเภทอื่น ๆ ไดตามลําดับความสําคัญดังนี้ อันดับที่ 1 คือ มีรปู แบบ
สินคาที่สวยงาม อันดับที่ 2 คือ การผลิตมีคุณภาพดี และอันดับที่ 3 คือ ราคาไมแพงเหมาะสมกับ
คุณภาพ
2.5.2 ผลการวิจัยพบวา ผูซื้อสินคาเห็นวาปจจัยที่เปนจุดออนที่อาจทําใหสินคา
ที่ระลึกสูญเสียความสามารถแขงขันกับสินคาประเภทอื่นๆ ตามลําดับความสําคัญดังนี้ อันดับที่ 1
คือรูปแบบสินคาซ้ํา ๆ ไมมีความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑ อันดับที่ 2 คือ วัสดุที่ใชคุณภาพไมคอย
ดี ไมคงทน เสียหายงาย และอันดับที่ 3 คือ ราคาแพง เมื่อเทียบกับสินคาประเภทอื่น
2.5.3 ผลการวิจัยพบวา โอกาสที่จะชวยเพิ่มความเจริญเติบโตในสินคาของที่
ระลึก สามอันดับแรกที่ผูซื้อสินคาใหความสําคัญอันดับแรกคือ รูปแบบสินคา ความแปลกใหม
ทันสมัย อันดับสองคือ ความสวยงามของสินคา และอันดับที่สามคือ การประชาสัมพันธที่ดี
2.5.4 ผลการวิจัยพบวา อุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญเติบโตในสินคาของที่
ระลึก สามอันดับแรกที่ผูซื้อใหความสําคัญอันดับแรกคือ คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน ไมมีความ
คงทน เสียหายงาย อันดับสองรูปแบบของสินคา ไมมีความหลากหลาย มีการลอกเลียนแบบและ
สินคารูปแบบซ้ํากัน และอันดับที่สามคือ สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน
กลุมที่ 3 ผูประกอบการที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก 10 รายที่
รับเชิญเขาการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสรางสรรคดวยเทคนิต SCAMPER ผลการวิจัย
พบวา ผูประกอบการผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก มีความคิดเห็นวาประโยชนจาก
การออกแบบตามเทคนิค SCAMPER โดยรวมอยูที่ระดับมาก ( = 4.48) โดยความแปลกใหม
ทันสมัย ความหลากหลายทัง้ รูปแบบ สีสันและขนาด ความสวยงาม มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด
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( = 4.8, = 4.7, = 4.6 ตามลําดับ) สวนประโยชนในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันทาง
การตลาด ความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น และ งายตอการผลิต มีระดับความคิดเห็น มาก ( = 4.4,
= 4.3, = 4.1 ตามลําดับ)
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลของงานวิจัยในครั้งนี้มีขอควรเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อการตกแตงคือ
การออกแบบเพื่อการผลิตเปนการพิจารณาความสําคัญในดานของการผลิตตั้งแต
กระบวนการเริ่มตนในการออกแบบ เพื่อทําการออกแบบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑที่
สามารถทําการผลิตไดงาย จากการมุงเนนการออกแบบในแตละชิ้นสวนของผลิตภัณฑใหงายใน
การผลิตและประกอบ รวมถึงการพิจารณาเพิ่มเติมในสวนของแนวคิดในการประสานการออกแบบ
กระบวนการผลิตและพัฒนาไปสูการออกแบบผลิตภัณฑที่มคี วามแปลกใหมทันสมัย หรือ
นวัตกรรม ดังผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการการสรางสรรค
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก ในผลของการที่ไดรับ
การพัฒนาและปรับปรุงอันเกิดจากการออกแบบสรางสรรค กับผลิตภัณฑเดิมที่ยังไมพัฒนาและ
ปรับปรุง เพื่อที่จะนําไปสูการวางแผนและพัฒนาที่สอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑชมุ ชนประเภทของที่ระลึก ของประชาชนใน
พื้นที่เฉพาะ เชน บริเวณเกาะรัตนโกสินทร เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก เพื่อศึกษาขอเหมือนและแตกตาง
กับพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก ของประชาชนใน
กลุมที่มาทองเทีย่ วโดยเฉพาะชาวตางชาติ ที่เปนชาวเอเชีย และชาวยุโรป
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แบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการเพื่อใชในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อการตกแตง”

1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูซ ื้อผลิตภัณฑ
เพศ

..........ชาย

..........หญิง

อายุ

..........นอยกวา 21 ป

..........21-30 ป

..........41-50 ป

..........มากกวา 50 ป

..........31-40 ป

ลักษณะอาชีพ
..........นักเรียน/นักศึกษา

..........ธุรกิจสวนตัว

..........ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

..........พนักงานเอกชน

..........อื่น ๆ ระบุ............................................................................
รายไดตอเดือน
..........นอยกวา 10,000 บาท

..........10,000 – 20,000 บาท

..........20,001 – 30,000 บาท

..........30,001 – 50,000 บาท

..........มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัด.......................................................................................................

2 ขอมูลพฤติกรรมของผูซอื้ ผลิตภัณฑ
2.1 พฤติวัตกถุรรมการซื
ตภัณฑอกซื้อของที่ระลึกเพื่อการตกแตง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ประสงคห้อลัผลิ
กในการเลื
..........เพื่อตกแตงบานของตนเอง

..........เพื่อเปนของฝากใหผูอื่น

..........เพื่อเก็บสะสม

..........อื่น ๆ ระบุ................................................

มูลคาโดยประมาณที่ทานในการซื้อของที่ระลึกเพื่อการตกแตงในแตละครั้ง คือ
..........ต่ํากวา 1000 บาท

..........1000 – 5000 บาท
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..........5001 – 10000 บาท

..........มากกวา 10000 บาท

สถานที่ที่ทานนิยมเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง
..........จากสถานที่ผลิตโดยตรง

..........จากงานแสดงสินคา

..........จากตลาดนัด เชน ตลาดจตุจักร

..........อื่น ๆ โปรดระบุ………………………

ทานรูจักสินคาของที่ระลึกจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
..........คําบอกเลาจากคนรูจัก

..........จากอินเตอรเนท

..........โฆษณาทางโทรทัศน

..........โฆษณาทางหนังสือพิมพ/นิตยสาร/ปาย

..........อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………….
ทานซื้อสินคาทีร่ ะลึกเพื่อการตกแตงบอยเพียงใด
..........ทุกสัปดาห

..........ทุกเดือน

..........ทุกป

..........หลายปครั้ง

..........ทุก 3 เดือน

2.2 อิทธิพลจากบุคคลหรือสิ่งตาง ๆ ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง
ปจจัย
•
•
•
•
•
•

นอยที่สุด

ระดับความสําคัญ
นอย
ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

คนในครอบครัว
คนรูจัก/เพื่อน
เจาของราน/พนักงานตอนรับ
กระแสนิยมเรื่องภูมิปญญาไทย/สินคาไทย
สื่อโฆษณา
ผูที่รับของที่ระลึกที่จะซื้อไปฝาก
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2.3 ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง
ปจจัย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นอยที่สุด

ระดับความสําคัญ
นอย ปานกลาง มาก

มากที่สุด

มีรูปแบบของสินคาที่สวยงาม ถูกใจ
สินคามีความหลากหลายทั้ง รูปแบบ สีและขนาด
การผลิตมีคุณภาพดี มีความคงทน ไมเสียงาย
ราคาไมแพง เหมาะสมกับคุณภาพ
มีการลดราคาสินคา หรือจัดรายการสงเสริมการขาย
ความแปลกใหมของผลิตภัณ ฑ
ลักษณะของบรรจุภัณฑ
สถานที่จัดจําหนายสินคาสะดวกตอการเดินทางเขาถึง
สินคามีชื่อเสียงเปนที่รูจัก เปนสินคาระดับ 3-5 ดาว
สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
การสนับสนุนสินคาที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่น
สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม
ชวยสงเสริมธุรกิจคนไทย

3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสินคาของที่ระลึก
สิ่งที่ทานคิดวาเปนจุดแข็งที่ทําใหสินคาของที่ระลึกประเภทตกแตงมีความสามารถในการแขงขันกับ
สินคาประเภทอื่นๆ ได กรุณาเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับ
.......... มีรูปแบบสินคาที่สวยงาม
.......... สินคามีความหลากหลายทั้งรูปแบบ สีและขนาด
.......... การผลิตมีคุณภาพดี
.......... ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ
.......... ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ
.......... สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
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.......... อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………….
สิ่งที่ทานคิดวาเปนจุดออนที่อาจทําใหสินคาของที่ระลึกเพื่อการตกแตง สูญเสียความสามารถในการ
แขงขันกับสินคาประเภทอื่น ๆ ได กรุณาเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับ
.......... ขาดความประณีตสวยงาม
.......... ไมมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ สีและขนาด
.......... วัสดุที่ใชคุณภาพไมคอยดี ไมมีความคงทน เสียหายงาย
.......... ราคาแพง เมื่อเทียบกับสินคาประเภทอื่น ๆ
.......... รูปแบบสินคาซ้ํา ๆ ไมมีความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑ
.......... ไมมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
.......... อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………...
ทานคิดวา อะไรเปนโอกาสที่จะชวยเพิ่มความเจริญเติบโตในสินคาของที่ระลึกเพื่อการตกแตง
• ………………………………………………………………………………………...
• ………………………………………………………………………………………...
• ………………………………………………………………………………………...

ทานคิดวา อะไรเปนอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตของสินคาของที่ระลึกเพื่อการตกแตง
• ………………………………………………………………………………………...
• ………………………………………………………………………………………...
• ………………………………………………………………………………………...

http://rdi.ssru.ac.th

