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บทคัดยอ 
 

การศึกษาสีและลวดลายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธสีและลวดลาย มาประยุกตเขาสูกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ของท่ีระลึกประเภทของชํารวย กรุงเทพมหานคร 2) ทดลองการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนของท่ี
ระลึกประเภทของตกแตง เพ่ือพัฒนาใหเกิดภาพลักษณรวมสมัยของความเปนไทยและความเปน
สากล จากความสัมพันธของสีและลวดลาย  กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนกรุงเทพมหานคร 100 
คน  สอบถามใหไดมาซ่ึงขอมูลทางการออกแบบในการนําสีและลวดลาย มาประยุกตเพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ชุมชนประเภทของท่ีระลึก  แลวทําการทดลองการออกแบบ ผลการวิจัยพบวาสีใชโทนสี
ไทย ซ่ึงมีโทนสีน้ําเงิน โทนสีแดง และโทนสีเขียว สวนลายเปนการนําความคิดท่ีผสมผสานกัน
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. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 

  ผลิตภัณฑของท่ีระลึกนับเปนส่ิงแสดงถึงภูมิปญญาและสะทอนไดถึงภาพลักษณของทองถ่ิน 
เชน ปลาตะเพียนสาน ผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากจังหวัดอยุธยา รมกระดาษสาจากเชียงใหม แตจากการ
รายงานของหนังสือพิมพประชาชาต ิฉบับวันท่ี 20 ธันวาคม 2548 พบวาผลิตภัณฑของท่ีระลึกชุมชนมี
ขอจํากัดท่ียังไมสามารถพัฒนาสินคาสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีอํานาจการ
ซ้ือท้ังในเมืองและตางชาติ ซ่ึงสมหญิง พงศพิมลไดกลาววาผลิตภัณฑ ชุมชนท่ีเคยสรางรายไดจากการ
สงเสริมของภาครัฐ กําลังถึงวิกฤตเม่ือเกิดการแขงขันกันเองโดยการผลิตสินคารูปแบบเดิมๆออกจน ลน
ตลาดและไมสามารถปรับราคาท่ีเหมาะสมกับตนทุนได  ขณะท่ีคนกลางใชฝมือชาวบานไปตอยอดสราง
กําไร หนทางรอดคือการใชวิชาการดานการออกแบบชวยเสริมคุณคาของงาน ชาวบานผูผลิตสวนหนึ่ง
ไดผลิตสินคาโดยมีคนกลางเปนผูกําหนด ก็จะทําสินคาเดิมๆซํ้าๆไปตามท่ีส่ังมา โดยไมไดมีการพัฒนา
ผลงานของตน 

สีเปนกลยุทธหนึ่งท่ีเปนสวนสําคัญในการพัฒนาการออกแบบ และสามารถดึงดูดความสนใจ
จากผูพบเห็นไดงายและมีประสิทธิภาพ ในทางวิทยาศาสตรใหคําจํากัดความของสีวา เปนคล่ืนแสงหรือ
ความเขมของแสงท่ีสายตาสามารถมองเห็น ในทางศิลปะ  สีคือ ทัศนธาตุอยางหนึ่งท่ีเปนองคประกอบ
สําคัญของงานศิลปะ และใชในการสรางงานศิลปะ และการออกแบบ โดยจะทําใหผลงานมีความ
สวยงาม  ชวยสรางบรรยากาศ มีความสมจริง เดนชัดและนาสนใจมากขึ้น สีเปนองคประกอบสําคัญ
อยางหนึ่งของงานการออกแบบ และเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึก อารมณ และจิตใจ ได
มากกวาองคประกอบอ่ืน ๆ ในชีวิตของมนุษยมีความเกี่ยวของสัมพันธกับสีตาง  ๆอยางแยกไมออก โดย
ท่ีสีจะใหประโยชนในดานตาง ๆ เชน 1) ใชในการจําแนกส่ิงตาง ๆ เพ่ือใหเห็นชัดเจน 2) ใชในการจัด
องคประกอบของส่ิงตาง  ๆเพ่ือใหเกิดความสวยงาม กลมกลืน เชน การแตงกาย  การจัดตกแตงบาน 3) 
ใชในการจัดกลุม พวก คณะ ดวยการใชสีตาง ๆ เชน คณะสี  เครื่องแบบตาง ๆ 4) ใชในการส่ือ
ความหมาย เปนสัญลักษณ หรือใชบอกเลาเรื่องราว 5) ใชในการสรางสรรคงานศิลปะ เพ่ือใหเกิดความ
สวยงาม สรางบรรยากาศ  สมจริงและนาสนใจ 6) เปนองคประกอบในการมองเห็นส่ิงตาง ๆ ของมนุษย 
          การออกแบบลวดลายเปนการออกแบบเพ่ือใชในการตกแตง ประดับพ้ืนท่ี  หรือวัสดุตางๆใหมี
ความสวยงามเหมาะสม   กลมกลืนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยลวดลายเหลานี้อาจจะมี
ความหมายชัดเจนหรือเปนสัญลักษณ ผลงานการออกแบบลวดลายท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้นมา  บงบอกถึง
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จินตนาการไมมีท่ีส้ินสุดของมนุษย ซ่ึงผลงานเหลานี้จะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของงาน 
ของวัสดุ และของกรรมวิธีในการสรางสรรค 

 สีและลวดลายนับเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการออกแบบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของท่ีระลึกดังนั้นในการวิจัยจึงมีคําถามในการวิจัยดังนี ้

1.  จากความสัมพันธของสีและลวดลาย  จะสามารถนํามาบูรณาการเพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกใหมีมูลคาเพ่ิมไดอยางไร 
 2.  การจะนําสีและลวดลาย นํามาบูรณาการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกชุมชน ใหเกิด
รูปแบบและ มีอัตลักษณรวมสมัยของความเปนไทย และความเปนสากลไดอยางไร 
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธสีและลวดลาย มาประยุกตเขาสูกระบวนการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนของท่ีระลึกประเภทของชํารวย กรุงเทพมหานคร 
 2.   ทดลองการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนของท่ีระลึกประเภทของชํารวย เพ่ือพัฒนาใหเกิด
ภาพลักษณรวมสมัยของความเปนไทยและความเปนสากล จากความสัมพันธของสีและลวดลาย 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษาวิจัยดังตอไปนี ้

1. เปนการทดลองการออกแบบกับผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงและ
ของชํารวย 

2.    เปนผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกท่ีผลิตจากวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางหรือขนาด
ยอม โดยเนนของท่ีระลึกท่ีมีรูปแบบท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมไทยหรือภูมิปญญาไทย 
 3.    วัสดุท่ีใชทําผลิตภัณฑของท่ีระลึกจะเปนวัสดุท่ีมาจากวัสดุพ้ืนถ่ินหรือวัสดุท่ีผลิต
ภายในประเทศไทยเปนหลักในกระบวนการผลิต 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
              1.ไดแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก ท่ีเปนผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิม และ
สงเสริมการขายใหแกชุมชนท่ีเปนแหลงผลิตโดยตรง 
 2. ทําการเผยแพรผลงานโดยการนําเสนอในเวทีวิชาการ 
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ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ 
ก. ผลสําเร็จของโครงการวิจัย 

              1.   ไดรูปแบบแนวทางการนําสีและลวดลาย เปนขอมูลในการประยุกตใชเพ่ืองานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อการตกแตง เปนผลสําเร็จเบ้ืองตน ( P) 
 2.   กลุมผูผลิตไดทราบกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีดีและเหมาะสม  
มีความเปนเอกลักษณทองถ่ิน จากการประยุกตสีและลวดลายเปนผลสําเร็จในระยะกลาง  ( I) 
 3.  ไดตนแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีมีความเหมาะสมและมีความเปนเอกลักษณทองถ่ิน  และ
ส่ือในการถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึก และสงเสริมภาพลักษณการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน รวมถึงเปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีใชพัฒนาเปนบทเรียนเพ่ือการเรียนในสถานศึกษาในโอกาสตอไป 
เปนความสําเร็จตามเปาประสงค ( G) 
 ข. ความคุมคาของโครงการวิจัย 

1.  ความคุมคาในดานการกระจายความรูและถายทอดความรูใหแกชุมชนและเสริมภูมิปญญา
ของทองถ่ินใหแข็งแรงยิ่งขึ้นและไดมีความพรอมมากขึ้นในการรับกับการถายโอนภารกิจดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหแกองคกรทองถ่ินและชุมชน  ตามบทบัญญัติใน มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยป พ.ศ. 2540   ซ่ึงเปนภารกิจใหมสําหรับองคกรทองถ่ินและชุมชน 

2. โครงการนี้ทําใหเกิดความรวมมือระหวางภาคอุดมศึกษาและชุมชนทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม  
 3.   ผลการศึกษาท่ีไดสามารถนําไปประยุกต  ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการ
สอน ทําใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจและมีสวนรวมในการพัฒนาสรางความเขมแข็ง
และความเปนเลิศทางวิชาการ จากกระบวนการวิจัยท่ีสอดคลองกับศักยภาพชุมชนทองถ่ิน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ทฤษฎีที่สัมพันธกับเร่ืองที่วิจัย  

1. แนวคิดเกี่ยวกับของท่ีระลึก 

2. สีกับการประยุกตใช 

3. การออกแบบลวดลาย 

4.  ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการสรางสรรค 

6. หลักการเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลคาสินคา 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับสินคาที่ระลึก 
 1.1   ความหมายสินคาท่ีระลึก 
 คําวา ท่ีระลึก หมายถึงส่ิงท่ีทําใหนึกถึงหรือคิดถึง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) สินคาท่ีระลึก
หมายถึงสินคาท่ีทําใหเกิดความนึกถึงหรือคิดถึง สินคาท่ีระลึกหรือของท่ีระลึก เปนคําท่ีใชใน
ความหมายเดียวกันเม่ือกลาวถึงสินคาประเภทหนึ่ง ประเสริฐ ศีลรัตนา (2531) ไดใหความหมาย
ของท่ีระลึกวา หมายถึงส่ิงตางๆ ท่ีนํามาใชเปนตัวจูงใจใหเกิดความคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวท่ีได
เกี่ยวของ หรือหมายถึงส่ิงท่ีใชเปนส่ือเพ่ือหวงัผลทางดานความทรงจําใหส่ิงท่ีผานมาในอดีตไดกลับ
กระจางชัดขึ้นในปจจุบัน หรือหมายถึงสัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราว ท่ีไดรับการ
ออกแบบสรางสรรคขึ้นเพ่ือกระตุนเตือน ย้ําความทรงจําใหคิดถึงหรือนึกถึง 
 ในสังคมมนุษยท่ีอยูรวมกันมีการมอบส่ิงของใหกันมาตัง้แตครั้งอดีต ส่ิงท่ีใหยอมกอให 
เกิดความสุขและความพอใจรวมกัน ส่ิงของในระยะแรกนาจะเปนอาหาร เครื่องมือเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันและเปนเครื่องประดับตางๆ ในระยะตอมาเม่ือส่ิงของเหลานั้นมีผูตองการมากขึ้น
และสภาพสังคมไดเปล่ียนแปลงไป ส่ิงของท่ีทําขึ้นเพ่ือใหหรือแจกจายเปนของท่ีระลึกไดกลายมา
เปนการผลิตสินคาท่ีระลึกเพ่ือการจําหนาย มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินคาเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค    
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 1.2   ประเภทของสินคาท่ีระลึก  

สินคาท่ีระลึกมีหลากหลายรูปแบบตามวัสดุในการผลิต แตถาจําแนกตามจุดประสงคของ
การนําสินคาไปใชสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2531) ดังนี้ 

      1.2.1   ประเภทของกิน ส่ิงของประเภทนี้มีการใหแบงปนแกกันมาตั้งแตอดีต เนื่องจาก
ไมสามารถเก็บไวไดนาน เม่ือไดมาแลวก็บริโภคในชวงเวลาส้ันๆ จงึไมคอยไดรับการยอมรับวา
เปนของท่ีระลึก ตอมาในภายหลังสินคาประเภทของกินไดพัฒนารูปแบบ คุณภาพ วิธีการเก็บรักษา 
และบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมสวยงามนาสนใจขึ้น จนสินคาท่ีระลึกประเภทนี้ไดรับความ
สนใจจากผูซ้ือเปนอยางมาก 
       1.2.2   ประเภทของใช ผลิตภณัฑท่ีเปนเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน มีการใหแก
กันหรือซ้ือขายแลกเปล่ียนกันมาเปนเวลายาวนาน ปจจุบันกลายเปนสินคาท่ีระลึกท่ีไดรับความ
สนใจมากเชนกัน  เครื่องใชบางชนิดท่ีมีการประดิษฐตกแตงใหงดงามเปนพิเศษ หรือมีการยอสวน
ใหเล็กลง มักถูกนําไปใชเปนของท่ีระลึกและประดับมากกวาการนําไปใชประโยชน 

      1.2.3 ประเภทของตกแตง   สินคาประเภทนี้สรางขึ้นมาเพ่ือตอบสนองตอจิตใจเปน
สําคัญ มีท้ังใชในการตกแตงรางกายซ่ึงไดแกเครื่องประดับตางๆ ใชในการตกแตงอาคารสถานท่ี 
หรือใชในพิธีการตางๆ ดังนั้นสินคาท่ีระลึกประเภทนี้ตองมีการออกแบบท่ีดี มีสี รูปทรง วัสดุท่ี
เหมาะสม และมีสวนประกอบตางๆ ท่ีประณีตสวยงามดึงดูดลอใจผูซ้ือ 
 1.3   ลักษณะสินคาท่ีระลึก   
 การท่ีคนจะเลือกซ้ือสินคาใดๆ   ส่ิงนั้นจะตองเปนท่ีถูกใจและมีความนาสนใจชวนใหอยาก
ซ้ือ  สินคาท่ีระลึกท่ีนาสนใจควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (ชยาภรณ ช่ืนรุงโรจน, 2537) 

       1.3.1 เปนสินคาท่ีมีเอกลักษณของทองถ่ินนั้น เม่ือกลาวถึงสินคานี้แลวทุกคนรูจักหรือ
คาดเดาถึงท่ีมาของสินคานั้นได เม่ือเห็นคราวใดก็ทําใหนึกถึงสถานท่ีซ่ึงไดซ้ือสินคานั้น ความเปน
เอกลักษณอาจเกิดจากประวัติความเปนมาครั้งอดีตของสินคา 

       1.3.2 เปนสินคาหายากราคาแพง แหลงทองเท่ียวนั้นเปนตนกําเนิด หรือมีช่ือเสียงใน
การแปรรูป สินคาท่ีระลึกประเภทนี้ ไดแกสินคาท่ีนักทองเท่ียวซ้ือเพราะเห็นวาเปนแหลงผลิต มี
ความแนใจวาจะไดสินคาท่ีเปนของแทหรือมีราคาถูกกวาท่ีอ่ืน 

      1.3.3 เปนสินคาราคาถูก เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับสินคาประเภทเดียวกันซ่ึงวางขายท่ี
แหลงเดิมของนักทองเท่ียวหรือแหลงอ่ืนๆ สินคาท่ีนักทองเท่ียวซ้ือประเภทนี้บางครั้งอาจเปน
ส่ิงของเครื่องใชท่ัวไป เชน เส้ือผา เครื่องประดับ เครื่องหนัง เปนตน 
                   1.3.4  มีความดึงดูดใจจากการออกแบบผลิตภัณฑ  การออกแบบลวดลาย  ความประณีต
ในการประดิษฐ สีสัน ความแปลกตานาสนใจของสินคา หรือความมีประโยชนใชสอย เชน ตุกตา
สมุนไพรซ่ึงใสภาชนะหีบหอท่ีสวยงาม เปนตน 
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      1.3.5 เปนสินคาท่ีหาซ้ืองาย สะดวก มีวางขายตามจุดตางๆ อยางเหมาะสม เชน ตาม
สถานท่ีซ่ึงมีนักทองเท่ียวไปเท่ียวกันมาก แตท้ังนี้ไมควรใหเกิดความรําคาญใจแกนักทองเท่ียวและ
คนในทองถ่ิน และไมกีดขวางตอการจราจร 

      1.3.6 มีรูปราง ขนาดและน้ําหนักท่ีไมเปนอุปสรรคตอการขนสง   โดยเฉพาะความ
เปราะบาง ชํารุดงาย ขนาดไมเหมาะสม เชน มีขนาดใหญ ยาวเกะกะ หรือมีน้ําหนักมากเกินไป 
สินคาท่ีระลึกท่ีมีจุดออนดังกลาวตองหาทางแกไขโดยวิธีตางๆ เชน มีบรรจุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ 
การออกแบบใหสามารถแยกช้ินสวนเพ่ือนําไปประกอบใหม เปนตน 

      1.3.7 เปนสินคาท่ีใชวัสดุและแรงงานในทองถ่ินนั้น โดยเฉพาะการนําวัสดุเหลือใชมา
แปรรูปเปนสินคาท่ีระลึกซ่ึงกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมขึ้น โดยการใชแรงงานนอกเวลางานประจํา
ประดิษฐ สินคาท่ีระลึก ซ่ึงชวยใหมีการใชแรงงานใหเกิดประโยชนเต็มท่ี  

     1.3.8 มีการแสดงขั้นตอนการผลิต หรือใหนักทองเท่ียวไดมีโอกาสทดลองทํา วิธีการ
ดังกลาวจะสรางความประทับใจและเห็นคุณคาของสินคานั้น เชน การทอผา การวาดลายรม เปนตน 
การใหนักทองเท่ียวไดมีโอกาสทดลองทําและเห็นขั้นตอนการผลิตจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความ
สนุกสนาน ประทับใจ และทําใหผูซ้ือเขาใจไดวาเพราะเหตุใดสินคานั้นๆ จึงมีราคาแพง 

     1.3.9   มีฉลากบอกสวนประกอบหรือสวนผสม บอกถึงท่ีมาของสินคาวาประดิษฐมา
จากอะไร วิธีการใชและการดูแลรักษามีขอควรระวังอยางไร เชน เอกสารแนะนําการใช การดูแลผา
ไหม ผาฝาย เปนตน 

      จากท่ีกลาวมา ผูวิจัยสรุปไดวา สินคาท่ีระลึกหมายถึงสินคาท่ีทําใหเกิดความนึกถึง หรือ
คิดถึงเรื่องราวท่ีเกี่ยวของ สินคาท่ีระลึกแบงตามจุดประสงคของการนําไปใชได 3 ประเภท ไดแก
ประเภทของกิน ประเภทของใช และประเภทของตกแตง  สินคาเหลานี้เดิมทําขึ้นมาเพ่ือใหหรือ
แจกจายเปนของท่ีระลึก ในระยะตอมาเม่ือมีความตองการมากขึ้นจึงไดมีการพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพจนกลายเปนการผลิตสินคาท่ีระลึกเพ่ือการจําหนาย สินคาท่ีระลึกท่ีนาสนใจควรมีลักษณะ
ดังนี้ ควรจะเปนสินคาท่ีมีเอกลักษณของทองถ่ินนั้นๆ เปนสินคาหายาก มีคุณคา ราคาถูก มีลักษณะ
ท่ีดึงดูดความสนใจ มีรูปราง ขนาด น้ําหนักท่ีไมเปนอุปสรรคตอการขนสง ใชวัสดุและแรงงานใน
ทองถ่ิน แสดงขั้นตอนในการผลิต และมีฉลากช้ีแจงรายละเอียดของสินคา 

 1.4   ปจจัยเกี่ยวกับสินคาท่ีระลึก 
         ปจจัยท่ีเกี่ยวของซ่ึงทําใหสินคาท่ีระลึกมีความนาสนใจ ชวนใหผูซ้ือตัดสินใจอยากซ้ือ
มีหลายอยาง  ในท่ีนี้ขอกลาวเฉพาะปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบทางกายภาพ ไดแก รูปทรง  สี  
วัสดุ  และบรรจุภัณฑ ดังรายละเอียดดังนี ้
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        1.4.1  รูปทรง  
                  รูปทรง (form) เปนปจจัยท่ีสําคัญมากในการออกแบบ กลาวไดวาสวนใหญแลว

การออกแบบจะเริ่มตนดวยปญหารูปทรงแลวจึงตามมาดวยสวนประกอบอ่ืนๆ ชลูด นิ่มเสมอ 
(2531) ไดพูดถึงรูปทรงวา คือสวนท่ีเปนรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเปนตัวการสําคัญท่ีส่ือ
ความหมายจากผูสรางงานไปสูผูดู และดวยรูปทรงเพียงสวนเดียวก็สามารถส่ือความหมายไดอยาง
สมบูรณโดยไมตองอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใดๆ รูปทรงจึงมีความสําคัญท่ีสุดจนกลาวไดวา รูปทรง 
คือ งานศิลปะ 
              แหลงสําคัญของการออกแบบรูปทรงคือธรรมชาติ มนุษยไดธรรมชาติเปนแรง
บันดาลใจและเปนตนแบบในการทํางาน บางครั้งรูปทรงท่ีนักออกแบบคิดอาจถูกจํากัดหรือถูก
กําหนดจากรูปทรงของวัสดุท่ีเลือกนํามาใชงาน อันมีผลตอการเกิดรูปทรงท่ีสรางขึ้น แตอยางไรก็ดี
แหลงท่ีมาและเง่ือนไขตางๆ นี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของความคิดในการออกแบบรูปทรงเทานั้น การ
แปรเปล่ียนหรือการพัฒนาขั้นตอไปเปนหนาท่ีของนักออกแบบท่ีจะตองคิดคนไปในแนวทาง
เฉพาะท่ีมีเอกลักษณของตนเอง เพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการพบเห็น และ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
              การออกแบบรูปทรง จะนําองคประกอบของการออกแบบ (elements of design) 
ไดแก เสน สี พ้ืนผิว เปนตน มาจัดรวมกันเขาเพ่ือสรางสรรคใหเกิดรูปทรง โดยใชหลักการ
ออกแบบ (principles of design) นักออกแบบจะเลือกใชระดับความสัมพันธการสรางองคประกอบ 
ซ่ึงจําแนกไดเปน 3 ระดับ ตั้งแตระดับท่ีสรางใหมีความเหมือน (identical) โดยใชหลักการออกแบบ
ชนิดการทําซํ้า (repetition) หรือความสมดุล (balance)  ตอมาเปนระดับท่ีกอใหเกิดความคลายคลึง 
(similar) โดยใชหลักการออกแบบท่ีสรางใหเกิดความกลมกลืน (harmony) หรือการทําใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงไปทีละขั้น (gradation)  จนถึงระดับสุดทายคือการสรางความสัมพันธระหวาง
องคประกอบใหเกิดความคิดแตกตางอยางส้ินเชิง (totally different) โดยใชหลักการสรางความ
ขัดแยง (contrast-discord) นักออกแบบจะเปนผูพิจารณาเลือกใชความสัมพันธแตละระดับให
เหมาะสมกับลักษณะของงาน (นวลนอย บุญวงษ, 2542)   รูปทรงจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังนี ้

            1.4.1.1 รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) เปนรูปทรงท่ีมนุษยสรางขึ้นมาตาม
กฎเกณฑทางคณิตศาสตร มีลักษณะตายตัว ไดแก รูปทรงกลม รูปส่ีเหล่ียม เปนตน  มักปรากฏให
เห็นตามส่ิงตางๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้น เชน อาคาร เครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในงานออกแบบ
อุตสาหกรรมมักใชรูปทรงเรขาคณิต เนื่องจากเปนรูปทรงท่ีมีลักษณะสมดุลชวยใหสะดวกตอการ
ทํางาน และเปนลักษณะรูปทรงท่ีมีประโยชนใชสอยด ี

            1.4.1.2 รูปทรงธรรมชาติ (natural form) เปนรูปทรงท่ีเลียนแบบส่ิงท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ อันไดแกส่ิงท่ีมีชีวิตและส่ิงท่ีไมมีชีวิต รูปทรงของส่ิงเหลานี้จะใหความรูสึกทางความ
เปนจริง เชน การนําเอาเสนโคงออนชอยเกี่ยวพันกันของเถาไม แมลง นก สตรี มาใชในงาน
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ออกแบบลวดลายประดับหรือตกแตงภายในเปนตน จะพบงานออกแบบท่ีใชรูปทรงธรรมชาติได
นอยกวารูปทรงอยางอ่ืน เนื่องจากมีความยุงยากตอการผลิตดวยเครื่องมือเครื่องจักรในระบบ
อุตสาหกรรม 
             1.4.1.3 รูปทรงอิสระ (free form) เปนรูปทรงท่ีไมมีโครงสรางแนนอนตายตัว 
เกิดขึ้นอยางอิสระ อาจเกิดจากการนํารูปทรงธรรมชาติมากระทําการบิดเบือนหรือเปล่ียนแปรไปใน
ลักษณะเล่ือนไหลใหความเคล่ือนไหว รูปทรงอิสระนี้มีลักษณะกลมกลืนกับรูปทรงธรรมชาติ แตมี
ลักษณะขัดแยงกับรูปทรงเรขาคณิต 

      1.4.2  สี  
                สี (colour) เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของงานออกแบบ เพราะสีชวยใหส่ิงตางๆ 

มีความสวยงามมากขึ้น อีกท้ังยังชวยเราความรูสึกของผูพบเห็นใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดเปนอยาง
ดี  ความพึงพอใจในสีของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไป ดังนั้นในการสรางสรรคออกแบบส่ิง
ตางๆ จะตองนําเอาหลักการของสีไปดัดแปลงใชใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายของผลงาน 
สุชาติ เถาทอง (2536) ไดศึกษาเรื่องสีกับการออกแบบ สรุปวาสีมีผลตอมนุษย ดังนี ้

               1.4.2.1 สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยู
กับประสบการณและภูมิหลังของแตละคน นอกจากนี้การสรางสีสันกับส่ิงแวดลอม ส่ิงกอสราง ยัง
เปนการสรางความรูสึกตอการสัมผัสและการสรางบรรยากาศท่ีดีอีกดวย 

               1.4.2.2 สรางความสนใจ สีมีอิทธิพลตองานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะงาน
ออกแบบซ่ึงสีจะชวยสรางความสนใจและทําใหเกิดความประทับใจเปนอันดับแรกท่ีเรามองเห็น 

               1.4.2.3 สีบอกสัญลักษณของวัตถุ ซ่ึงท้ังนี้ยอมเกิดมาจากประสบการณและภูมิ
หลังของแตละคน เชน สีแดง แทนไฟหรืออันตราย   สีเขียว แทนธรรมชาติหรือความปลอดภัย  

               1.4.2.4 สีชวยในการรับรูและจดจํา งานออกแบบประเภทตางๆ ท่ีตองการใหผูพบ
เห็นเกิดการจดจําในรูปแบบ หรือเกิดความประทับใจ จะตองเลือกใชสีใหสะดดุตาและมีเอกภาพ 
         อิทธิพลของสีกับการรับรู  สีมีความสําคัญอยางมากในการรับรูของมนุษย สีไม
เพียงแตทําใหสามารถมองเห็นความแตกตางของวัตถุไดเทานั้น สียังกอใหเกิดผลทางดานอารมณ 
ความรูสึก ความชอบและความสวยงามอีกดวย เราสามารถอธิบายถึงส่ิงหนึ่งส่ิงใดไดอยางรวดเร็ว
เม่ืออางถึงสีของส่ิงนั้น เฟลมมิง และ ลีวาย (Fleming & Levie,1979) ไดกลาวถึงสีกับความรูสึกใน
การรับรู สรุปไดวา คนสวนมากชอบสีแดง  สีน้ําเงิน และสีเขียว เปนอันดับแรก สวนสีมวง และสี
เหลือง เปนสีท่ีคนชอบนอย  สีแดงเปนสีท่ีมองเห็นไดดีในระยะใกล สีน้ําเงินสามารถมองเห็นไดดี
ในระยะไกล และสีท่ีเห็นไดชัดเจนคือสีขาว สีเหลือง และสีเขียว สวนสีท่ีมีคุณสมบัติดึงดูดความ
สนใจไดดีท่ีสุดเม่ืออยูใกลสีขาว คือสีแดง สีสม สีเขียว และสีดํา  
           ลักษณะและสัญลักษณของสีตางๆ ท่ีเราเห็นจะใหความรูสึกท่ีไมเหมือนกัน แมแต
ในสีเดียวกันก็ยังใหความรูสึกท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เวลา สถานท่ี และ
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ประสบการณเดิม โดยปกติมนุษยจะมีความรูสึกตอสีแตละสีใกลเคียงกัน สามารถสรุปลักษณะและ
สัญลักษณของสีไดดังนี้  
          สีแดง เปนสีท่ีดึงดูดความสนใจไดมากท่ีสุด เปนสีท่ีสามารถกระตุน ใหความรูสึก
ตื่นเตน เราใจ กลาหาญ แสดงถึงอํานาจ การตอสู อันตราย นากลัว สีแดงยังเปนสีท่ีเราประสาทตาได
ดีเปนพิเศษ 
            สีเหลือง  เปนสีท่ีสวางท่ีสุด ใหความรูสึกสดช่ืน แจมใส มีชีวิตชีวา ราเริง รูสึกถึง
ความศรัทธาเล่ือมใส ใหความรูสึกรอนหรือเย็นก็ได  ในเครื่องหมายจราจรหมายถึงการระวัง 
           สีน้ําเงิน  เปนสีเย็น สงบ ใหความรูสึกสบายหนักแนน ความเปนระเบียบเรียบรอย 
สุภาพ จริงจัง 
            สีเขียวออน  ใหความรูสึกเย็นสบาย สดช่ืน เปนสีท่ีเหมาะสมกับหนุมสาว นิยมใช
กับหองนั่งเลนหองพักผอน 
            สีเขียว  ใหความรูสึกเย็นสบายมีชีวิตชีวา สีเขียวเปนสีท่ีใหความเปนกลาง ให
ความรูสึกเฉยนิ่งมากกวาทางเคล่ือนไหวตอบโต จึงจัดเปนสีท่ีใหการพักผอนไดด ี
  สีสม  ใหความรูสึกตื่นเตนเราใจ มีผลในการเราประสาทตาใหตื่นตัวไดเร็ว ใชเปน
สีของไฟเตือนภัยหรือใหระวังในทางจราจร 
               สีมวง  เปนสีท่ีใหความรูสึก สงบ  เงียบเหงา ลึกลับ เหนื่อยออน ผิดหวัง ให
ความรูสึกไดท้ังรอนและเย็น 
               สีดํา  มีลักษณะทึบ ใหความรูสึกหนักแนน  สงบ หดหู ลึกลับนากลัว เศราโศก 
               สีขาว  เปนสีสวางเบา ใหความรูสึกบริสุทธ์ิ ความจริงใจ ความเรียบรอย สดใส 
ซ่ือสัตย ยอมแพ ถาใชสีขาวคูกับสีดําจะแสดงถึงความเศรา 
               สีน้ําตาล  ใหความรูสึกแหงแลง เงียบเหงา วาเหว ลาสมัย 
              สีเทา ใหความรูสึกสงบเยือกเย็น ความสุภาพ สันโดษ  ความนอบนอมถอมตัว 
ความเปนผูสูงอาย ุ
  สีชมพู  ใหความรูสึกออนหวาน นุมนวล สีแหงความรัก ความม่ันใจ ความเปน
หนุมสาว 
              สีทอง  ใหความรูสึกสูงสง นาศรัทธา ความสวาง 

       1.4.3 วัสดุ  
                วัสดุ (material) มีความสําคัญในการทํางานออกแบบเปนอยางมาก การท่ีจะทํา

ใหผลงานออกมาดูดีและมีคุณภาพ ผูทําจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีในการ
ผลิต เพ่ือใหการสรางสรรคงานออกแบบมีความเปนไปไดในการผลิต โดยเฉพาะถาเปนงาน
ออกแบบท่ีมุงหวังในเชิงธุรกิจ ท้ังนี้เพราะวัสดุจะเปนตนทุนการผลิตท่ีสําคัญ นอกจากนี้หากนัก
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ออกแบบขาดความรอบคอบในการเลือกใชวัสดุและใชกรรมวิธีท่ีไมเหมาะสม ก็อาจทําใหเกิดความ
เสียหายขึ้นได  จําเปนจะตองศึกษา ทําความรูจักและทําความเขาใจทางดานวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิต  ดังนี ้

     1.4.3.1 วัสดุ แบงได 2 ประเภท (นวลนอย บุญวงษ, 2542)  
                       (1) โลหะ (metal) เปนวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ผิวเรียบเปนมัน มีความ

เหนียวและยืดหยุนตัวดี เชน เหล็ก  อลูมิเนียม  ทองแดง  ทองเหลือง  ตะกั่ว  ดีบุก  ทอง  เงิน และ
อ่ืนๆ 

  (2) อโลหะ (non-metal) มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เม่ือเทียบกับโลหะมักจะ
ออนกวา หนาแนนนอยกวา มีความยืดหยุนตัวดี เชน  กระดาษ  หนัง  ยาง  ไม  วัสดุสังเคราะห
จําพวกพลาสติก  ดิน  หิน  ปูน และแกว เปนตน 

 1.4.3.2 กรรมวิธีการผลิตนักออกแบบมีวิธีการเปล่ียนแปลงรูปทรงวัสดุดวยการใช
อุปกรณ เครื่องมือ ทักษะฝมือและความเช่ียวชาญได 4 วิธี ไดแก 

  (1) การแกะหรือการสลัก (wasting) เปนวิธีการท่ีแยกเนื้อวัสดุสวนนอย
ออกจากกอนวัสดุท่ีเปนรูปทรงเดิม ดวยการใชเครื่องมือจําพวก เล่ือย มีด ส่ิว เปนตน วสัดุท่ี
เหมาะสมกับการใชกรรมวิธีนี้ควรเปนของแข็งคงรูป เชน ไม หิน และปูน  
   (2) การกอ (forming) คือวิธีการใชแรงกระทําตอวัสดุ เชนแรงกดดัน แรง
ดึง แรงบิดและเปา เพ่ือเปล่ียนแปลงรูปทรงโดยไมไดเคล่ือนยายมวลสาร วัสดุจึงควรมีความออนตัว
และยืดหยุน เชน ดิน ขี้ผ้ึง โลหะ และแกว  
   (3) การหลอ (molding) คือวิธีการท่ีเทวัสดุลงในแมพิมพท่ีจัดทําขึ้น
ลวงหนาจากตนแบบ ใหมีรูปทรงตามตองการ ทําใหวัสดุท่ีเทลงไปมีรูปทรงและขนาดตามตนแบบ
นั้นๆ วัสดุท่ีเหมาะแกการหลอจึงควรเปนของเหลวท่ีมีความออนตัว มีการยืดหยุนและไหลตัวไดดี 
เชน น้ําดิน น้ําปูน โลหะ แกว และพลาสติก 

  (4) การสราง (constructing) คือวิธีการนําวัสดุชนิดตางๆ ซ่ึงจัดทําใหอยู
ในรูปทรงและขนาดท่ีตองการแลวนํามาประกอบเช่ือมติดกันใหเกิดรูปทรงใหม วิธีนี้จึงสามารถใช
วัสดุไดหลายอยางแตวัสดุตองมีความแข็งคงรูปเชน ไม โลหะ ปูน ดิน พลาสติกท่ีขึ้นรูปเปนช้ินแลว 

      1.4.4   บรรจุภัณฑ  
     บรรจุภัณฑ (packaging) เปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีใชในการบรรจุสินคาในการ

จัดจําหนายเพ่ือสนองความตองการของผูซ้ือและหรือผูบริโภคดวยตนทุนท่ีเหมาะสม (ปุน คงเจริญ
เกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรต,ิ 2541) บรรจุภัณฑมีบทบาทเปนอยางมากในสภาพสังคมปจจุบัน 
นอกจากนี้รูปแบบบรรจุภัณฑยังมีความสัมพันธกับศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกดวย 
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     บรรจุภัณฑถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและเกิดพึงพอใจใน
สินคา ซ่ึง เสรี วงษมณฑา (2542) ไดจําแนกองคประกอบของบรรจุภัณฑ ไววา ภาชนะบรรจุ (pack) 
อาจเปนวัสดุชนิดตางๆ เชน หลอดแกว กลอง ถุง ขวด แกว กระปอง กระดาษ เหล็ก ไม หรืออาจทํา
ดวยพลาสติกเปนตน  ฉลาก (label) คือส่ิงท่ีแปะติดอยูท่ีขวด กลอง หรือพิมพลงบนภาชนะบรรจุ
นั้นๆ ช่ือยี่หอ (brand name) คือช่ือท่ีเรียกสินคากันท่ัวไป  เครื่องหมายการคาท่ีใชโฆษณา (logo)  
มักจะออกแบบใหมีลักษณะโดดเดนเพ่ือใหเกิดการจดจํา  ใบบอกวิธีใชสินคา (literature) ไดแกสวน
ท่ีใหรายละเอียด แจงสรรพคุณ วิธีใชสินคา บางครั้งใบบอกวิธีใชสินคาอาจจะเปนคูมือสินคา 

 1.4.4.1   ประเภทของบรรจุภัณฑ    
                                         ตามหลักการในการออกแบบ จําแนกประเภทของบรรจุภัณฑไดเปน 3 
จําพวก (ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรต,ิ 2541) ไดแก 

  (1) บรรจุภัณฑช้ันใน หรือปฐมภูมิ (primary packaging)  เปนสวนท่ีผูซ้ือ 
จะไดสัมผัสเวลาท่ีบริโภค และเปนสวนท่ีถูกท้ิงเม่ือมีการเปดและบริโภคสินคาภายในหมดแลว เชน 
ซองบรรจุน้ําตาล เปนตน บรรจุภัณฑนี้เปนบรรจุภัณฑท่ีอยูช้ันในสุดติดกับตัวสินคา   
   (2) บรรจุภัณฑช้ันท่ีสอง หรือทุติยภูมิ (secondary packaging) สวนนี้จะ
ทําหนาท่ีรวบรวมบรรจุภัณฑช้ันแรกเขาดวยกัน เพ่ือปองกันสินคา หรือมีสวนชวยในการจัด
จําหนายสินคาไดมากขึ้น หรือเหตุผลในการขนสง บรรจุภัณฑช้ันท่ีสองท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป เชน 
กลองกระดาษแข็งของหลอดยาสีฟน ถุงพลาสติกใสซองน้ําตาล 50 ซอง เปนตน 
   (3) บรรจุภัณฑช้ันท่ีสาม หรือตติยภูมิ (tertiary packaging) หนาท่ีของ
บรรจุภัณฑช้ันนี้คือชวยปองกันสินคาระหวางการขนสง ไดแกบรรจุภัณฑท่ีใชจากแหลงผลิตถึง
แหลงขายปลีก เม่ือสินคาไดรับการจัดเรียงวางบนห้ิงแลวบรรจุภัณฑสวนนี้ก็หมดหนาท่ีใชงานหรอื 
บรรจุภัณฑท่ีใชจากแหลงขายปลีกไปยังผูอุปโภคบริโภค เชน ถุงท่ีรานคาใสสินคาใหผูซ้ือ บรรจุ
ภัณฑช้ันนี้จึงตองคํานึงถึงความสามารถในการปองกันสินคาระหวางการขนสง  

                3.4.4.2  หนาท่ีของบรรจุภัณฑ  
                             บรรจุภัณฑมีความสําคัญสําหรับสินคาและการตลาดอยางมาก จะขาดซ่ึง

ส่ิงใดส่ิงหนึ่งไมได ท้ังนี้เพราะบรรจุภัณฑไดแสดงบทบาทและหนาท่ีในการตลาด ดังตอไปนี้  
(ประชิด ทิณบุตร, 2531) 

  (1) การบรรจุและการคุมครองปองกันสินคา (containment) ซ่ึงจะตอง
ออกแบบบรรจุภัณฑใหสามารถคุมครองสินคามิใหไดรับความเสียหายเนื่องจากการขนสง ปองกัน
สินคาไมใหเนาเสีย ไมทําใหเส่ือมสลายไว และสามารถเก็บรักษาไดงาย 

  (2)    การบงช้ีผลิตภัณฑ (identification) บรรจุภัณฑท่ีดีจะตองแสดงให
เห็นตัวสินคาตอผูบริโภคไดทันที โดยการใชช่ือการคา (trade name) เครื่องหมายการคา(trademark) 
ช่ือผูผลิตลักษณะและประเภทของสินคา เขามาเปนเครื่องบงช้ีเพ่ือใหเกิดความสนใจตอผูบริโภค 
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                            (3) การอํานวยความสะดวก (convenience) ในกระบวนการผลิตและ
การตลาดบรรจุภัณฑตองอํานวยความสะดวกตอการขนสง การเก็บรักษาในคลังสินคาบรรจุภัณฑ
ตองมีความแข็งแรง สามารถวางซอนทับไดหลายช้ันเพ่ือประหยัดเนื้อท่ี นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ
ตองมีขนาดรูปทรงท่ีลงตัว (fitness size) เพ่ือใหงายและสะดวกตอการเรียงซอนในช้ันวาง 

  (4) การดึงดูดความสนใจผูบริโภค (consumer appeal) ส่ิงท่ีเห็นเปนบรรจุ
ภัณฑท้ังหมด ไดแก ขนาด รูปทรง สี วัสดุ ภาพ ตัวอักษร จะเปนส่ิงนํามาซ่ึงความสนใจของ
ผูบริโภค ซ่ึงผูออกแบบจะตองสรางส่ิงเหลานี้ขึ้นมาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางการส่ือสาร และ
เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูบริโภค เชน การออกแบบใหมีบรรจุภัณฑหลายขนาด การใชสีบน
บรรจุภัณฑใหสัมพันธกับสินคาท่ีอยูภายในเพ่ือชวยเสริมสรางความรูสึกใหนากินนาใช การ
ออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับเทศกาล โอกาส เพศและวัย เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของผูบริโภค 

  (5) การเศรษฐกิจ (economy) บรรจุภัณฑยังมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ราคาขายของสินคา เพราะถือวาบรรจุภัณฑเปนตนทุนของการผลิตดวยเชนกัน 

จากท่ีกลาวมา ผูวิจัยสรุปไดวา ปจจัยเกี่ยวกับสินคาท่ีระลึกมีอยู 4 อยาง คือ รูปทรงของ
สินคา ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสรางความสนใจใหกับผูพบเห็นไดมาก  สี เปนส่ิงท่ีชวยใหสินคามีความ
สวยงาม นาสนใจ เราความรูสึกของผูพบเห็นใหเกิดความพึงพอใจ บอกสัญลักษณของสินคา และ
ยังชวยใหสามารถจดจําไดดียิ่งขึ้น  วัสดุ การท่ีจะออกแบบสินคาใหมีคุณภาพและนาสนใจ
ผูออกแบบจะตองใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิตใหสอดคลองกับสินคา
นั้นๆ  บรรจุภัณฑ เปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีมีผลทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและเกิดความพึง
พอใจในสินคา  ปจจัยท้ัง 4 อยาง จึงมีความสัมพันธกับการออกแบบของท่ีระลึกอยางมาก 
 
2 สีและการประยุกตใช 
 2.3.1 ความสําคัญของสี 
 สี คือลักษณะของแสงท่ีปรากฏแกสายตาใหเห็นเปนสี (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน)  
ในทางวิทยาศาสตรใหคําจํากัดความของสีวา เปนคล่ืนแสงหรือความเขมของแสงท่ีสายตาสามารถ
มองเห็น ในทางศิลปะ  สีคือ ทัศนธาตุอยางหนึ่งท่ีเปนองคประกอบสําคัญของงานศิลปะ และใชใน
การสรางงานศิลปะโดยจะทําใหผลงานมีความสวยงาม  ชวยสรางบรรยากาศ มีความสมจริง เดนชัด
และนาสนใจมากขึ้น  
         สีเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของงานศิลปะ และเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ
ความรูสึก  
 อารมณ และจิตใจ ไดมากกวาองคประกอบอ่ืน ๆ ในชีวิตของมนุษยมีความเกี่ยวของสัมพันธกบัสี
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ตาง ๆ  
อยางแยกไมออก โดยท่ีสีจะใหประโยชนในดานตาง  ๆเชน  
       1. ใชในการจําแนกส่ิงตาง ๆ เพ่ือใหเห็นชัดเจน  
        2. ใชในการจัดองคประกอบของส่ิงตาง  ๆเพ่ือใหเกิดความสวยงาม กลมกลืน เชน การแตง
กาย  การจัดตกแตงบาน  
        3. ใชในการจัดกลุม พวก คณะ ดวยการใชสีตาง ๆ เชน คณะสี  เครื่องแบบตาง ๆ  
        4. ใชในการส่ือความหมาย เปนสัญลักษณ หรือใชบอกเลาเรื่องราว  
        5. ใชในการสรางสรรคงานศิลปะ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม สรางบรรยากาศ  สมจริงและ
นาสนใจ  
        6. เปนองคประกอบในการมองเห็นส่ิงตาง ๆ ของมนุษย 
 สีในงานจิตรกรรมแตเดิมนั้นมีนอยมาก  มักใชสีเดียว ท่ีเรียกวา  "เอกรงค" โดยใชสีขาว  
สีดําและสีแดงเทานั้น  ทําใหเกิดความกลมกลืนกันมาก ตอมาสีท่ีใชในภาพจิตรกรรมก็มีมากขึ้น มี
การเขียนภาพ ท่ีเรียกวา"เบญจรงค" คือใชสี  5  สี  ไดแก สีเหลือง  เขียวหรือคราม  แดง
ชาด  ขาว  และดํา การวาดภาพท่ีใช หลาย ๆ สี เรียกวา "พหุรงค"  สีท่ีใชลวนไดมาจากธรรมชาติ
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 ซ่ึงมาจากในครั้งอดีต จะพบสีท่ีปรากฏบนเครื่องเบญจรงคเพียง 
5 สีเทานั้นซ่ึงแตละสีท่ีกําหนดบนเครื่องเบญจรงค จะมีความหมายตามหลักความเช่ือดานพระพุทธ
สาสนา หรือคําสอนหลักดําเนินชีวิตท้ัง 5 ประกอบดวย สีดํา สีเขียว สีแดง สีเหลือง และสีขาว 
เปรียบไวดังพ้ืนฐานท่ีแตกตางกับจิตใจของมนุษย  
 สีดํา จะส่ือออกมาแทนคนท่ีมีจิตใจไมบริสุทธ์ิ เปนสีแหงความเลว  เปนจิตดานอกุศลของ
มนุษย เปนสัญลักษณแหงโจร  
 สีเขียวหรือสีน้ําเงิน เปรียบไดกับคนท่ีมีเหตุ มีความยุติธรรมสะทอนภาพ คนท่ีมีเหตุผล มี
ความยุติธรรม สะทอนภาพคนท่ีทําหนาที ผดุงความยุติธรรมในสังคม  
 สีแดง แทนความมีสติปญญาของมนุษย เปรียบไดกับคนมีสติ สมาธิ ปญญา เปนสัญลักษณ
ส่ือถึงขาราชการไทย  
 สีเหลือง ถูกยกใหเปนตัวแทนของพระภิกษุ นักบวช ผุอยูในศีลธรรม 

 สีขาว เปนสีความบริสุทธ์ิ เปรียบเปนจิตใจท่ีปราศจากกิเลสของพระพุทธเจา 
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 เรารับรูสีไดเพราะ เม่ือสามรอยกวาปท่ีผานมา ไอแซก นิวตัน ไดคนพบ วา แสงสีขาวจาก 
ดวงอาทิตยเม่ือหักเห ผานแทงแกวสามเหล่ียม ( 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 ธรรมชาต ิซ่ึงเกิดขึ้น และพบเห็นกันบอยๆ อยูแลว 
โดยเกิดจากการหักเห ของ แสงอาทิตยหรือ แสงสวาง เม่ือผาน ละอองน้ําในอากาศ  ซ่ึงลักษณะ
กระทบตอสายตาใหเห็นเปนสี มีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจใหเกิดความเขมของแสง ท่ีอารมณ และ
ความรูสึกได การท่ีไดเห็นสีจากสายตา สายตาจะสงความรูสึกไปยังสมองทําใหเกิดความรูสึกตาง  ๆ
ตาม อิทธิพลของสี เชน สดช่ืน เรารอน เยือกเยน็ หรือตื่นเตน มนุษยเราเกี่ยวของกับสีตางๆ อยู
ตลอดเวลาเพราะ ทุกส่ิง ท่ีอยูรอบตัวนั้น ลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย  

 2.3.3 ความสําคัญของสีที่มีตอวิถีชีวิต 
 สีเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของเราอยางมาก นับแตสมัยดึกดําบรรพ จนถึงปจจุบัน 
เราไดนําสีมา ใช ใหเกิดประโยชนโดยใชเปนสัญลักษณในการถายทอด ความหมายอยางใดอยาง
หนึ่ง สีจึงเปนส่ิงท่ีควรศึกษา เพ่ือ ใชประโยชนกับวิถีชีวิตของเรา เพราะสรรพส่ิงท้ังหลายท่ี
แวดลอมตัวเราประกอบไปดวยสี ท้ังส้ิน ในงานศิลปะ สีเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง และใน
วิถีชีวิตของเราสีเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ ความรูสึก อารมณ และจิตใจ ไดมากกวา
องคประกอบอ่ืน ๆ  

 สีท่ีอยูรอบตัวเรานั้นมีท่ีมา 3 ทาง คือ  
         1 . สสารท่ีมีอยูตามธรรมชาติ และนํามาใชโดยตรง หรือดวยการสกัด ดัดแปลงบาง จากพืช 
สัตว ดิน แรธาตุตาง  ๆ
         2 . สสารท่ีไดจากการสังเคราะหซ่ึงผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี เปนสารเคมีท่ีผลิตขึ้น 
เพ่ือให  สามารถ นํามาใชได สะดวกมากขึ้น ซ่ึงเปนสีท่ีเราใชอยูท่ัวไปในปจจุบัน 
         3 . แสง เปนพลังงานชนิดเดียวท่ีใหสี โดยอยูในรูปของรังสี (Ray) ท่ีมีความเขมของแสง อยู
ในชวง ท่ีสายตา มองเห็นได  
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 ปจจุบัน มนุษยเรามีวิวัฒนาการมากขึ้น เกิดคตินิยมในการรับรู และช่ืนชมในความงามทาง
สุนทรียศาสตร (Aesthetics) สีจึงไดรับการพัฒนาเพ่ือนํามาใชอยางกวางขวางและวิจิตรพิสดาร จาก
เดิมท่ีเคยใชสีเพียงไมกี่สี ซ่ึงเปนสีตามธรรมชาติ ไดนํามาประดิษฐ คิดคน และผลิต สีรูปแบบใหม 
ๆ ออกมาเปนจํานวนมาก ทําใหเกิด การสรางสรรคความงามอยางไมมีขีดจํากัด โดยมีการพัฒนามา
เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 
 ในวิถีชีวิตของเรา ทุกคนรูจัก เคยเห็น เคยใชสี และสามารถบอกไดวาส่ิงใดเปน สีแดง สี
เหลือง สีเขียว สีฟา สีมวง สีขาว และสีอ่ืน ๆ แตเปนเพียงรูจัก และเรียกช่ือสีไดถูกตองเทานั้น จะมี
พวกเรากี่คนท่ีจะรูจักสีไดลึกซ้ึง เพราะ เรายังขาดส่ือการเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเอง ปจจุบันนี้ เรายัง
มองขามหลักวิชา ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ประจําวันของเราอยู ถาเรารูจักหลักการเบ้ืองตนของสี 
จะทําใหเราสามารถเขียน ระบาย หรือ เลือกประยุกตใชสี เพ่ือสรางความสุขในการดําเนินวิถีชีวิต
ของเราไดดีขึ้น นักวิชาการสาขาตาง  ๆไดศึกษาคนควาเรื่องสี จนเกิดเปนทฤษฎีสี ตามหลักการของ
นักวิชาการสาขานั้นๆ ดังนี้ 

     แมสีของนักฟสิกส (แมสีของแสง) (spectrum primaries) คือสีท่ีเกิดจากการผสมกันของคล่ืนแสง 
มีแมสี 3 สี คือ 1. สีแดง (Red) 2. สีเขียว (Green) 3. สีน้ําเงิน (Blue) เม่ือนําแมสีของแสงมาผสมกัน
จะเกิดเปนสีตางๆ ดังนี ้
 1. สีมวงแดง (Magenta) เกิดจากสีแดง (Red)  ผสมกับสีน้ําเงิน (Blue) 
      2. สีฟา (Cyan) เกิดจากสีเขียว (Green) ผสมกับสีน้ําเงิน (Blue)  
 3. สีเหลือง (Yellow) เกิดจากสีเขียว (Green) ผสมกับสี แดง (Red) 
 และเม่ือนําแมสีท้ัง 3 มาผสมกัน จะไดสีขาว 

     แมสีของนักจิตวิทยา (psychology primaries) คือสีท่ีมีผลตอความรูสึกของมนุษย ในดานจิตใจ 
ซ่ึงจะกลาวในเรื่อง "ความรูสึกของสี" นักจิตวิทยาแบงแมสี เปน 4 สี คือ 
     1. สีแดง (Red)  
     2. สีเหลือง (Yellow) 
     3. สีเขียว (Green) 
     4. สีน้ําเงิน (Blue) 
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     เม่ือนําแมสี 2 สีที่อยูใกลกันในวงจรสี มาผสมกันจะเกิดเปนสีอีก 4 สี ดังนี ้
     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 สีท่ีอยูในวงจรสีธรรมชาติ ท้ัง 12 สี  สี ท่ีเราเห็นอยู
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 หรือความบริสุทธ์ิของสีใดสีหนึ่ง สีท่ีถูก
ผสมดวย สีดําจนหมนลง ความจัด หรือความบริสุทธ์ิจะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัด
ท่ีสุด ไปจน หมนท่ีสุด ไดหลายลําดับ ดวยการคอย  ๆเพ่ิมปริมาณของสีดําท่ีผสมเขาไปทีละนอย
จนถึงลําดับท่ีความจัดของสีมีนอยท่ีสุด คือเกือบเปนสีดํา  
           3. น้ําหนักของสี (Values) หมายถึง สีที่สดใส (Brightness) สีกลาง (Grayness) สีทึบ 
(Darkness) ของสีแตละสี สีทุกสีจะมีน้ําหนักในตัวเอง ถาเราผสมสีขาวเขาไปในสีใดสีหนึ่ง สีนั้น
จะสวาวขึ้น หรือมีน้ําหนักออนลง ถาเพ่ิมสีขาวเขาไปทีละนอยๆ ตามลําดับ เราจะไดน้ําหนักของสีท่ี
เรียงลําดับจากแกสุด ไปจนถึงออนสุด น้ําหนักออนแกของสีก็ได เกิดจากการผสมดวยสีขาว เทา 
และ ดํา น้ําหนักของสีจะลดลงดวยการใชสีขาวผสม ( tint) ซ่ึงจะทําให เกิดความรูสึกนุมนวล 
ออนหวาน สบายตา น้ําหนักของสีจะเพ่ิมขึ้นปานกลางดวยการใชสีเทาผสม ( tone) ซ่ึงจะทําให
ความเขมของสีลดลง เกิดความรูสึก ท่ีสงบ ราบเรียบ และน้ําหนักของสีจะเพ่ิมขึ้นมากขึ้นดวยการใช
สีดําผสม ( shade) ซ่ึงจะทําใหความเขมของสีลดความสดใสลง เกิดความรูสึกขรึม ลึกลับ น้ําหนัก
ของสียังหมายถึงการเรียงลําดับน้ําหนักของสีแทดวยกันเอง โดยเปรียบเทียบ น้ําหนักออนแกกับสี
ขาว – ดํา 
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ความรูสึกของสี           

 การใชสีวรรณะรอน เชน สีแดง สม ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน ทาทาย เคล่ือนไหว การใชสี
วรรณะรอน เชน สีน้ําเงิน คราม ทําใหเกิดความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน สงางาม สีตางๆ ท่ี
เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีท่ีเรามองเห็นสี ไมวาจะเปน การ
แตงกาย บานท่ีอยูอาศัย เครื่องใชตางๆ แลวเราจะ ทําอยางไร จึงจะใชส้ีไดอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับหลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึก ตอมนุษยอยางไร ซ่ึงความรูสึก
เกี่ยวกับสี สามารถจําแนกออกไดดังนี ้ 

 สีแดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคล่ือนไหว ตื่นเตน เราใจ มีพลัง ความ
อุดมสมบูรณ ความม่ังคั่ง ความรัก ความสําคัญ อันตราย 
      สีแดงชาด จะทําใหเกิดความอุดมสมบูรณ  
      สีสม ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การ
ปลดปลอย ความเปรี้ยว การระวัง 
      สีเหลือง ใหความรูสึก แจมใส ความราเริง ความเบิกบานสดช่ืน ชีวิตใหม ความสด ใหม 
ความสุกสวาง การแผกระจาย อํานาจบารมี 
      สีเขียว ใหความรูสึกงอกงาม สดช่ืน สงบ เงียบ รมรื่น รมเย็น การพักผอน การผอนคลาย 
ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น 
      สีเขียวแก จะทําใหเกิดความรูสึกเศราใจความแกชรา  
      สีน้ําเงิน ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด 
รอบคอบ สงางาม มีศักดิ์ศร ี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 ความสูงศักดิ ์
      สีน้ําตาล ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ  
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      สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธ์ิ 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 ส่ิงสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข 
ความม่ังคั่ง ความร่ํารวย การแผกระจาย  

 จากความรูสึกดังกลาว เราสามารถนําไปประยุกตใชไในชีวิตประจําวันไดในทุกเรื่อง และ
เม่ือตองการสรางผลงาน ท่ีเกี่ยวกับการใชสี เพ่ือท่ีจะไดผลงานท่ีตรงตามความตองการในการส่ือ
ความหมาย และจะชวยลดปญหาในการ ตัดสินใจท่ีจะเลือกใชสีตางๆได เชน 
           1. ใชในการนแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขียน เพราะสีบรรยากาศในภาพเขียนนั้น  ๆ
จะแสดงใหรูวา เปนภาพตอนเชา ตอนกลางวัน หรือตอนบาย เปนตน  
           2. ในดานการคา คือ ทําใหสินคาสวยงาม นาซ้ือหา นอกจากนี้ยังใชกับงานโฆษณา เชน 
โปสเตอรตางๆ ชวยใหจําหนายสินคาไดมากขึ้น  
           3. ในดานประสิทธิภาพของการทํางาน เชน โรงงานอุตสาหกรรม ถาทาสีสถานท่ีทํางานให
ถูกหลักจิตวิทยา จะเปนทางหนึ่งท่ีชวยสรางบรรยากาศใหนาทํางาน คนงานจะทํางานมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น  
           4. ในดานการตกแตง สีของหอง และสีของเฟอรนิเจอร ชวยแกปญหาเรื่องความสวางของ
หอง รวมท้ังความสุขในการใชหอง ถาเปนโรงเรียนเด็กจะเรียนไดผลดีขึ้น ถาเปนโรงพยาบาลคนไข
จะหายเร็วขึ้น  
สีกับการออกแบบ            

      ผูสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูท่ีเกี่ยวของกับการใชสีโดยตรง มัณฑนากรจะคิดคนสี
ขึ้นมาเพ่ือใชในงานตกแตง คนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคน
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สีขึ้นมาระบายใหเหมาะสมกับ ความคิด และจินตนาการของตน แลวตัวเราจะคิดคนสีขึ้นมาเพ่ือ
ความงาม ความสุข สําหรับเรามิไดหรือ  

      สีท่ีใชสําหรับการออกแบบนั้น ถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรงตามความตองการของ
เรา มีหลักในการใชกวางๆ อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกัน และ การใชสีตัดกัน  

      1. การใชสีกลมกลืนกัน  
 การใชสีใหกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือน้ําหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน 
เชน  
การใชสีแบบเอกรงค เปนการใชสีสีเดียวท่ีมีน้ําหนักออนแกหลายลําดับ การใชสีขางเคียง เปนการ
ใชสีท่ีเคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใชสีใกลเคียง เปนการใชสีท่ี
อยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น ( warm tone colors and 
cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว  

      2. การใชสีตัดกัน  
           สีตัดกันคือสีท่ีอยูตรงขามกันในวงจรสี  การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก ในงาน
ออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจ ในทันทีท่ีพบเห็น 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
ผสมกับสีคูท่ีตัดกัน ดวยปริมาณเล็กนอย รวมท้ังการเอาสีท่ีตัดกันมาทําใหเปนลวดลายเล็ก ๆ 
สลับกัน ในผลงานช้ินหนึ่ง อาจจะใชสีใหกลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
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อาจจะใชพรอมกันท้ัง 2 อยาง ท้ังนี้แลวแตความตองการ และความคิดสรางสรรคของเรา ไมมี
หลักการ หรือรูปแบบท่ีตายตัว  

        ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือ
วรรณะเย็น เราจะ สามารถควบคุม และสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืน งดงามไดงาย
ขึ้น เพราะสีมีอิทธิพลตอ มวล ปริมาตร และชองวาง สีมีคุณสมบัติท่ีทําใหเกิดความกลมกลืน หรือ
ขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหใหเกิด จุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันได เราใน
ฐานะผูใชสีตองนําหลักการตางๆ ของสีไปประยุกตใชใหสอดคลอง กับเปาหมายในงานของเรา 
เพราะสีมีผลตอการออกแบบ คือ 
           1. สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ 
และภูมิหลัง ของแตละคน สีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีภายใน หรือ
ภายนอกอาคาร จะมีผลตอการ สัมผัส และสรางบรรยากาศได 
          2. สรางความนาสนใจ สีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบ จะชวยสรางความประทับใจ 
และความนาสนใจเปนอันดับแรกท่ีพบเห็น          
          3. สีบอกสัญลักษณของวัตถุ ซ่ึงเกิดจากประสบการณ 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   ซ่ึงหมายถึง   ลายตางๆที่เขียนหรือแกะสลัก, ฝมือความสามารถที่แสดงใหปรากฏ       

ในความหมายของภาษาอังกฤษมีคําท่ีมีความหมายเกี่ยวของกับการออกแบบลวดลาย
ดังนี ้

                Decorate.   vt.   หมายถึง   การตกแตง, ประดับ 

                Ornament.  vt.   หมายถึง   ประดับ 

                                    n.   หมายถึง   เครื่องประดับ 
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                design.        vt.   หมายถึง   ออกแบบ, แผนการ 

                                       n.    หมายถึง   แบบ, การออกแบบ,ลวดลาย, แผนการ 

          การออกแบบลวดลาย (Decorative Design) หมายถึง      การออกแบบเพ่ือใชในการตกแตง 
ประดับพ้ืนท่ี  หรือวัสดุตางๆใหมีความสวยงามเหมาะสม   กลมกลืนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยลวดลายเหลานี้อาจจะมีความหมายชัดเจนหรือเปนสัญลักษณ 

          จะเห็นไดวา    การออกแบบลวดลายไมสามารถสรางสรรคผลงานขึ้นมาไดโดยอิสระ  ตอง
คํานึงถึงองคประกอบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของดวย  เชน  สถานท่ี พ้ืนท่ี ขนาด วัสด ุส่ิงตางๆเหลานี้จะเปนตัว
กําหนดใหการออกแบบลวดลายอยูในขอบเขตตามวัตถุประสงค 

ชนิดของการออกแบบลวดลาย 

           ผลงานการออกแบบลวดลายท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้นมา  บงบอกถึงจินตนาการไมมีท่ีส้ินสุด
ของมนุษย  
ซ่ึงผลงานเหลานี้จะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของงาน ของวัสดุ และของกรรมวิธีใน
การสรางสรรค 

การออกแบบลวดลายแบงออกเปนชนิดใหญๆ ได 3 ชนิด คือ 

1. การออกแบบลวดลายตกแตงวัสดุ 2 มิต ิ
2. การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ  3 มิติ 
3. การออกแบบลวดลายสถาปตยกรรม 

1.  การออกแบบลวดลายตกแตงวัสด ุ 2  มิติ 

                การออกแบบลวดลายตกแตงวัสดุ 2 มิต ิเปนการออกแบบลวดลายลงบนวัสดุท่ีเปนพ้ืน
ระนาบ  มีความกวางกับความยาวเทานั้น  เชน  กระดาษ  ไม  ผนัง  ผา  กระจก  ซ่ึงลักษณะของ
ลวดลายท่ีออกแบบลงบนวัสดุเหลานี ้ จะแตกตางออกไปตามวัตถุประสงคและกรรมวิธี เชน 
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                1.1  การออกแบบลวดลายบนกระดาษ  เปนการออกแบบท่ีตองการบันทึก
เหตุการณ  เรื่องราวและความรูตางๆใหคนรุนหลังไดศึกษา  การออกแบบลวดลายลักษณะนี้จึง
มักจะใชประกอบกับการเขียนอักษร  โดยการใชลวดลายเปนส่ืออธิบายใหทําความเขาใจงาย
ขึ้น  การออกแบบลวดลายบนกระดาษสามารถทําไดหลายวิธี เชน การวาดภาพ  การทําแมพิมพจาก
ไมหรือโลหะ  การจารดวยเหล็กแหลม  การพิมพดวยแทนพิมพ 

               1.2  การออกแบบลวดลายบนไม  เปนการออกแบบเพ่ือประดับตกแตงไมท่ีใชประกอบ
สถาปตยกรรมใหมีความสวยงาม  มีเนื้อหาสาระมากขึ้นนอกจากนี้การเตรียมพ้ืนท่ีกอนการ
ออกแบบลวดลายลงไป  ยังชวยใหเนื้อไมมีความทนทานยืดอายุการใชงานใหนานขึ้น 

                1.3  การออกแบบลวดลายบนผนัง    เปนการออกแบบพ้ืนผิวระนาบท่ีมีความเกาแก
ท่ีสุด  ท่ีมีมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร  และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีอยู
รอบตัวมนุษย  พบเห็นไดทุกวัน  เชน  ผนังถํ้า  เพิงผา  ฝาบาน  ผนังโบสถและวิหาร  จึงงายและ
เหมาะสมในการออกแบบลวดลาย ลักษณะของลวดลายจะเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยโดย
สอดคลองกับความเช่ือ  ศาสนาและความสามารถของผูสรางสรรคผลงาน 

                1.4  การออกแบบลวดลายบนผา  เปนการออกแบบลวดลายเพ่ือตกแตงวัสดุท่ีมีความเบา
บางออนพล้ิว  ลักษณะของลวดลายจะเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงาน  เชน  นํามาตัดเย็บ
เปนเส้ือผาสําหรับใชสอย  หรือทําพระบฏสําหรับตอบสนองความเช่ือ  ความศรัทธาในศาสนา  การ
ออกแบบลวดลายผามีหลายวิธี  เชน  การยอมผา  การทอและการวาดภาพระบายสี 

                1.5  การออกแบบลวดลายบนกระจก    เปนการออกแบบลาดลายบนวัสดุท่ีมีความมันและ
เรียบ  โดยการเขียนสี  กัดดวยกรดหรือพนดวยทราย  ในสมัยโกธิก (Gothic) จะใชวิธีประดับกระจก
สีหนาตาง (Stained  Glass) ของวิหาร  ความสดใสของสีกระจกเม่ือแสงสวางสองผาน  สราง
บรรยากาศใหเกิดความขลังและศักสิทธ์ิ 
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2.  การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ  3  มิติ 

                การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ  3  มิติ   เปนการออกแบบลวดลายบนรูปทรงท่ีมี
ความลึกและหนา  ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป  ดังนั้นการออกแบบลวดลายจึงตองคํานึลถึง
รูปทรงเหลานี้ประกอบดวยเพ่ือใหเกิดการสอดคลอง  สัมพันธกัน  เชน  รูปทรง
กลม  สามเหล่ียม  ส่ีเหล่ียมและรูปทรงอิสระอ่ืนๆ 

                รูปทรงตางๆนี้อาจจะมีวัตถุประสงคในการใชงานท่ีตางกัน  ซ่ึงแตละลักษณะของลวดลาย
จะมีเปาหมายท่ีเหมือนกันคือ  ตองสรางความสวยงามเหมาะสมใหกบัรูปทรงนั้น 

 

ภาพท่ี 2.1  ลวดลายบนแกวเปนชุดตางๆ 

 3.  การออกแบบลวดลายตกแตงสถาปตยกรรม    

                การออกแบบลวดลายตกแตงสถาปตยกรรม   เปนการใชลวดลายตกแตงพ้ืนท่ีตางๆของ
สถาปตยกรรมท้ังภายในและภายนอกใหมีความสวยงาม  อลังการ  นาศรัทธา  การตกแตง
สถาปตยกรรม  ในระยะแรกๆจะเนนท่ีศาสนสถาน  เชน  วิหาร  โบสถ  กอนจะปรับเปล่ียนมาใช
กับท่ีพักอาศัยโดยวิธีการท่ีใชจะแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงค  ลักษณะของงานและพ้ืนท่ีใน
การตกแตงลวดลาย  ซ่ึงวิธีการโดยรวมจะมี 2 วิธี คือ 
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                3.1  ประติมากรรม    จะเปนการนําเอากรรมวิธีตางๆในการสรางลวดลายทาง
ประติมากรรมมาประกอบเขากับรูปทรงสถาปตยกรรม  ชวยเนนความงามของสถาปตยกรรมให
เดนชัดขึ้น  โดยทําใหประโยชนใชสอยสูญเสียไป  เชน  การแกะสลักลวดลายหัวเสาของ
อียิปต  กรีก  และโรมัน  การปนลวดลายตกแตงซุมประตูโขง  หนาบันของอุโบสถและวิหารใน
ศิลปะลานนา  หรือการแกะสลักบานประต ู บานหนาตางของศาสนสถานตางๆ 

 

ภาพท่ี 2.2  ลวดลายปูนปนตกแตงซุมประตูโขง  วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 

                3.2  จิตรกรรม ลวดลายท่ีนํามาใชสําหรับตกแตงสถาปตยกรรมโดยใชวิธีการทาง
จิตรกรรม  ผูออกแบบนนิยมนําลวดลายท่ีเปนมงคลมีความหมายในการเสริมชีวิตใหเจริญรุงเรือง
ขึ้น  หรือลวดลายท่ีบอกเลาเรื่องราวทางศาสนา  และความเช่ือตางๆ ซ่ึงในแตละเรื่องราวจะ
สอดแทรกเนื้อหาทางสังคม  ประเพณ ี และประวัติศาสตรเอาไวอยูเสมอ 
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ภาพท่ี 2.3  จิตรกรรมสีฝุนบนแผงไมคอสอง  ของวิหารน้ําแตม  วัดพระธาตุลําปางหลวง 

ประเภทของลวดลาย 

                ลวดลายท่ีมนุษยนํามาออกแบบเพ่ือสรางสรรคผลงาน  ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลมาจาก
ส่ิงท่ีอยูรอบตัวแทบท้ังส้ิน  บางลวดลายจะนําเอาส่ิงท่ีพบเห็นแสดงออกมาตรงๆ โดยไมประยุกต
หรือดัดแปลง  แตบางลวดลายไดผานกระบวนการคิดและกล่ันกรองมาอยางเปนระบบเพ่ือให
ลวดลายท่ีจะนํามาใชงานมีความสมบูรณท่ีสุด 

                เนื่อจากมีลวดลายบางประเภทจะมีความหมายท่ีซอนเรนแอบแฝงอยู  ลักษณะของ
ลวดลายจะเปนสัญลักษณหรือปริศนาธรรม  การเลือกใชจึงควรรูถึงความหมายและใชอยาง
เหมาะสมซ่ึงลวดลายเหลนนี้จําแนกไดเปน 3 ประเภทดังนี ้

                1.ลวดลายธรรมชาต ิ

                ลวดลายธรรมชาต ิ เปนลวดลายท่ีพบเห็นอยูท่ัวไปในชีวิตประจําวันถูกมนุษยนํามาเปน
ส่ือในการบันทึกและบอกเลาเรื่องราวตาง  ๆ ตลอดจนนํามาสรางสรรคเปนลวดลายในสรางความ
สวยงามใหกับผลิตภัณฑ  เครื่องมือ  เครื่องใช  ท่ีพักอาศัย  และศาสนสถาน 
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ภาพท่ี 2.4 ลวดลายจากธรรมชาต ิ

 1.1   ลวดลายจากส่ิงที่มีชีวิต  เชน  คน  สัตว  ถูกนํามาออกแบบเปนลวดลายในลักษณะท่ีเหมือน
จริงบาง  ถูกตัดทอนเพ่ือลดความซับซอนลงบางหรือถูกเพ่ิมเติมโดยผสมผสานจิตนาการและความ
เช่ือใหดูสูงสง  นาเช่ือถือเขาไปบาง 

1.2   ลวดลายจากส่ิงที่ไมมีชีวิต เชน ภูเขา ตนไม ทะเล แมน้ํา เปนลวดลายนิยมนํามาใชในการ
ออกแบบเพ่ือสรางสีสันและบรรยากาศมากท่ีสุดชนิดหนึ่งอาจจะใชส่ิงท่ีไมมีชีวิตเพียงอยาง
เดียว  หรือนะมาประกอบเขากับส่ิงมีชีวิตทําใหลวดลายมีความสมดุลขึ้นและลวดลายชนิดนี้ถูก
นําไปประยุกต  ดัดแปลงสรางความสวยงามไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับขนบธรรมเนียบประเพร
ของประเทศตางๆ ไดเปนอยางด ี เชน  หลายกระหนกตางๆ ของไทย 

 2. ลวดลายเลขาคณิต 

                ลวดลายเลขาคณิต เปนลวดลายท่ีเกิดจากการขูดขีดเสนเปนลวดลายงาย  ๆ กอนจะนํามา
ประกอบกันจนเกิดเปนรูปรางขึ้นมา  ตามลักษณะของเลขาคณิตและถูกนําไปใชออกแบบเปน
ลวดลายตกแตงในผลงานทางศิลปะแขนงตาง  ๆ 
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ภาพท่ี 2.5 ลวดลายเรขาคณิต ท่ีนํามาออกแบบจัดวางบนถุงกระดาษใหดูแปลกตา 

  3. ลวดลายสัญลักษณ 

                ลวดลายสัญลักษณ  เปนลวดลายท่ีเกิดจากการนําลวดลายจากธรรมชาต ิ และลวดลาย
เลขาคณิตมากําหนดเปนสัญลักษณ  และใหความหมายขึ้นมานอกเหนือจากการตกแตงเพ่ือความ
สวยงามเพียงอยางเดียวโดยความหมายตางๆ จะถูกซอนเรนเปนปริศนาเพ่ือใหผูพบเห็นไดคิดและ
แปลความหมายออกมาตามหลักของศาสนาในแตละลัทธิ  แตละนิกาย  ซ่ึงลวนแลวแตเปนมงคลแก
ชีวิตท้ังส้ิน  เชน  อวยพรใหมีความสุข  อายุยืน  เจริญกาวหนาในอาชีพ  ร้ํารวยทรัพยสินเงินทอง
หรือในบางศษสนาจะใชสัญลักษณบอกเลาเรื่องราวทางศาสนสา  เชน 

                นกอินทร ี เปนสัญลักษณของพระคริสต (กุลวด ี มกราภิรมย,2542,58) 

                ปลา  เปนสัญลักษณของพระคริศตและการรับศีลลางบาป 

                หมอปูรณฆฏะ  เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณเปนตน 
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ภาพท่ี 2.6  ภาพ Super at Emmaus เปนภาพลวดลายสีน้ํามันบนผาใบ 
 

สรุป  

                การออกแบบลวดลายเปนผลงานศิลปะชนิดแรกท่ีมนุษยเริ่มรูจักสรางสรรค  โดยการขูด
ขีดลงบนอาวุธ  เครื่องมือ  เครื่องใช  และพัฒนามาเปนการเขียนสีบนรางกาย  บนผนังถํ้า  และเพิง
ผาท่ีพักอาศัย  ลวดลายในระยะแรกๆ จะเรียบงาย  บริสุทธ์ิ  ส่ือความหมายออกมาตรง  ๆ โดยไม
สลับซับซอน  เชน  ภาพคน  สัตว  เครื่องใชไมสอย  ซ่ึงลวดลายเหลานี้จะแทรกอยูในงานศิลปะทุก
แขนงและนําถูกนํามาแยกประเภทตามกรรมวิธีในการสรางเปนจิต
กรรม  ประติมากรรม  สถาปตยกรรม  และภาพพิมพในภายหลังเพ่ือการจัดหมวดหมูของงาน 

                การออกแบบลวดลายแบงออกได 3 ชนิดไดแก  การออกแบบลวดลายตกแตงวัสดุ 2 
มิติ  การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ 3 มิติ  และการออกแบบลวดลายสถาปตยกรรม  โดย
ลวดลายท่ีนํามาใชออกแบบนั้นจะไดมาจากธรรมชาต ิ จากรูปทรงเลขาคณิตและสัญลักษณตาง  ๆ
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4.   ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 4.1    ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
           พฤติกรรม (behavior) หมายถึง การกระทําซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความรูสึก นึกคิด ความ
ตองการของจิตใจท่ีตอบสนองส่ิงเรา ซ่ึงอาจสังเกตเห็นไดโดยทางตรงหรือทางออม บางลักษณะ
อาจสังเกตไดโดยไมตองใชเครื่องมือชวยหรือตองใชเครื่องมือชวย (ลักขณา สริวัฒน, 2544)   สวน 
ไพบูลย เทวรักษ (2537) กลาวถึงความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึงอากัปกิริยาท้ังมวลของ
บุคคล ท้ังท่ีเราสามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสโดยตรงหรือโดยออม และท้ังท่ีรูตัวหรือไมรูตัว 
โดยท่ัวไปพฤติกรรมแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมภายใน เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลมีอยูในใจ
ตนเอง ยากท่ีผูอ่ืนจะรูไดถาไมแสดงออกมาใหปรากฏ  พฤติกรรมภายนอก เปนพฤติกรรมท่ีบุคคล
แสดงออกมาแลวผูอ่ืนสามารถสังเกตได  

ผูบริโภค (consumer) หมายถึง ผูซ้ือสินคาและบริการเพ่ือการใชสวนตัว ใชในครอบครัว 
หรือเปนของกํานัลสําหรับเพ่ือน เปนการซ้ือของบุคคลเพ่ือการบริโภคขั้นสุดทายซ่ึงอาจเรียกไดวา
เปนผูบริโภคคนสุดทาย (Schiffman & Kanuk, 1994) และ เสรี วงษมณฑา (2542) ไดใหความหมาย
ของผูบริโภควา คือผูท่ีมีความตองการซ้ือ (need) มีอํานาจซ้ือ (purchasing power) ท่ีทําใหเกิด
พฤติกรรมการซ้ือ (purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช (using behavior) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา (searching) การซ้ือ 
(purchasing) การใช (using) การประเมินผล (evaluating) และการใชจาย (disposing) ในผลิตภัณฑ
และบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา หรือหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและ
ลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคล เม่ือทําการประเมินผล การจัดหา (acquiring) การใช (using) และ
การใชจาย (disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ (Engel, Blacwell & Miniard, 1993 อางถึงใน ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน, 2538) ดังนั้นจะเห็นวาการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาวิชาการท่ีแตละ
บุคคลทําการตัดสินใจท่ีจะใชทรัพยากรเกี่ยวกับการบริโภคสินคา ซ่ึงนักการตลาดตองศึกษาวา
สินคาท่ีเขาจะเสนอขายนั้นใครคือลูกคา (who) ผูบริโภคซ้ืออะไร (what) ทําไมจึงซ้ือ (why) ซ้ือ
อยางไร (how) ซ้ือเม่ือไร (when) ซ้ือท่ีไหน (where) ซ้ือแลวใชบอยเพียงใด (how often) ใครมี
อิทธิพลตอการซ้ือ (who) 

ชิพแมน และ คานุค (Schiffman  & Kanuk 1987) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา 
หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ 
และบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขา  แสดงใหเห็นวาการท่ีบุคคลแสดงส่ิงใดจะตอง
มีส่ิงท่ีเปนสาเหตุหรือตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม สวน พิบูล ทีปะปาล (2534,) ไดนําคํากลาวของ 
Harold J. Leavitt ซ่ึงเขียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไววา กอนท่ีมนุษยจะแสดงพฤติกรรม
ออกมามักมีมูลเหตุท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมนั้นเสียกอน ซ่ึงมูลเหตุดังกลาวอาจจะเรียกกวากระบวน 
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การของพฤติกรรม (process of behavior) และกระบวนการของมนุษยมีลักษณะคลายกัน 3 ประการ 
ดังนี ้

 4.1.1    พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด (behavior is caused) ซ่ึง
หมายความวาการท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมานั้น จะตองมีสาเหตุทําใหเกิด 
และส่ิงซ่ึงเปนสาเหตุก็คือ ความตองการท่ีเกิดขึ้นในตัวนั่นเอง 

 4.1.2    พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน (behavior is 
motivated) นั่นคือ เม่ือคนเรามีความตองการเกิดขึ้น ก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตองการนั้นจน
กลายเปนแรงกระตุนหรือแรงจูงใจ (motivation) ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความ
ตองการท่ีเกิดขึ้น 
       4.1.3    พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นยอมไปสูเปาหมาย (behavior is goal-directed) 
หมายความวาการท่ีเราแสดงพฤติกรรมออกมา ยอมมิไดกระทําไปอยางเล่ือนลอยโดยปราศจาก
จุดหมายหรือไรทิศทาง ตรงกันขามกลับมุงไปสูเปาหมายท่ีแนนอน เพ่ือบรรลุผลสําเร็จแหงความ
ตองการของตน 
 จากคํานิยามดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมหมายถึงการแสดงออกของบุคคลท่ีตอบ 
สนองตอส่ิงเรา ผูบริโภคหมายถึงผูซ้ือสินคาและบริการเพ่ือใชสวนตัวหรือเพ่ือผูอ่ืน พฤติกรรม
ผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล และการ
บริการ ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขา  สวนกระบวนการของพฤติกรรมมีลักษณะตางๆ 
คือพฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิดจะตองมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน และพฤติกรรมท่ี
เกิดขึ้นยอมมุงไปสูเปาหมายหรือกลาวไดวาพฤติกรรมตางๆ ท่ีมนุษยไดแสดงออกมายอมมีเหตุจูงใจ
ท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม 
  4.2   กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (decision process) หมายถึงขั้นตอนการเลือกซ้ือสินคาจากสอง
ทางเลือกขึ้นไป (Schiffman & Kanuk,1994) ในการท่ีผูบริโภคจะซ้ือสินคาใดๆ จะตองมีกระบวน 
การตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงทัศนคติหลังจากท่ีไดใชสินคาแลว ซ่ึงสามารถพิจารณาเปนขั้นตอนได 
ดังนี้ (เสรี วงษมณฑา, 2542)  

       4.2.1   การมองเห็นปญหา (perceived problem) การท่ีมนุษยมีชีวิตสุขสบายไมมีปญหา
ก็ไมคิดท่ีจะหาส่ิงใดมาแกปญหาชีวิตของตน ดวยเหตุนี้นักการตลาดจึงตองพยายามท่ีจะจี้จุดปญหา
ใหผูบริโภคนั้นเกิดปญหา ซ่ึงปญหาก็คือความแตกตางระหวางสภาพอันเปนอุดมคติ (ideal) กับ
สภาพอันเปนจริง (reality) นักการตลาดท่ีเกงจะทําใหการมองเห็นปญหานั้นกลายเปนแรงจูงใจ 
(motive) ขึ้นในตัวผูบริโภคและกลายเปนความเครียด (tension) ทําใหตองดิ้นรนหาหนทางลดความ 
เครียดใหได ขั้นตอนการตัดสินใจจะดําเนินไปสูขั้นตอไป 
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      4.2.2  การแสวงหาภายใน (internal search) เม่ือเกิดปญหาก็ตองแสวงหาหนทางแกไข
ภายใน นั่นคือการลวงลึกเขาไปในความทรงจําของตน  ดวยขั้นตอนนี้เองทําใหนักการตลาดตอง
พยายามท่ีจะทําใหสินคาของตนประทับอยูในความทรงจําของผูบริโภค และจะตองเปนส่ิงท่ี
ผูบริโภคระลึกไดเปนยี่หอตนๆ (top of mind brand) หรือระลึกไดกอนยี่หออ่ืนๆ  ดังนั้นนักการ
ตลาดจะตองหากลยุทธในการโฆษณาสินคา เชน การสรางความถ่ีในการโฆษณา ตองมีโฆษณาท่ี
ประทับใจ และมีขาวประชาสัมพันธสมํ่าเสมอท้ังนี้เพ่ือทําใหสินคานั้นติดตาติดใจผูบริโภคเปนยี่หอ
ตนๆ แลวระลึกถึงดวยความพึงพอใจอันจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในทันที  ถาผูบริโภคยังไม
ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากยังไมพอใจยี่หอท่ีจําไดและยังไมยกเลิกการหาซ้ือก็จะเกิดขั้นตอนท่ี 3 ตอไป 
                    4.2.3  การแสวงหาภายนอก (external search)  เม่ือผูบริโภคตองการใชสินคาท่ีตัวเองจํา
ไดหรือ มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาท่ีจําไดไมเพียงพอ ก็จะเริ่มแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาจาก
ภายนอก ดวยวิธีการตอไปนี ้
                             4.2.3.1   การหาขอมูลจากการไปดูโฆษณา ดังนั้นนักการตลาดควรเลือกหา
โฆษณาในเวลาและสถานท่ีเหมาะสม ตองรูวาชวงเวลาใดควรจะโฆษณาสินคา หรือส่ือใดมีความ
เหมาะสมท่ีจะใชในการโฆษณาสินคาของตน 
                 4.2.3.2   การไปแหลงขาย   เม่ือผูบริโภคไมพอใจส่ิงท่ีตนเองจําไดจึงตองไปหาซ้ือ
สินคาส่ิงสําคัญในจุดนี้คือสินคาจะตองมีวางขาย ณ จุดขาย เพราะผูบริโภคไดเปดโอกาสใหแลว 
นอกจากนั้นการจัดวางนําเสนอสินคา (display) ก็ตองเดนชัดและมีการบริการท่ีดีจากผูขายจึงจะทํา
ใหการแสวงหาภายนอกในครั้งนี้เปนประโยชนแกสินคา 
                            4.2.3.3 การหาขอมูลดวยวิธีการตางๆ  ผูบริโภคสามารถหาขอมูลดวยวิธีอ่ืน เชน 
การโทรศัพทพูดคุยกับบริษัทหรือรานคา การหาขอมูลจากพนักงานขาย หรือการไตถามจากผูอ่ืนท่ี
เคยใชสินคามาแลว เปนตน 
                     4.2.4 การประเมินทางเลือก (evaluation) เม่ือผูบริโภครับรูสินคายี่หอตางๆ แลวก็นํามา
ประเมินวาสินคาใดดีกวากันในแงใด ความสําคัญในขั้นนี้ก็คือตองใหจุดเดนของสินคา (feature) 
ตรงกับมาตรการ (criteria) ในการเลือกซ้ือของผูบริโภค ดังนั้นนักการตลาดจึงตองศึกษาวาผูบริโภค
ใชมาตรฐานอะไรในการตัดสินใจซ้ือสินคาแตละประเภท เชน คนท่ีซ้ือเส้ือผามักดูท่ีรูปแบบและ
สีสันแตบางคนอาจจะดูยี่หอดวย ดังนั้นการติดโลโก (logo) ของยี่หอไวตามปกเส้ือ ตามกระเปา 
ตามแขน จึงกลายเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตอบสนองคนกลุมนี้  เรื่องเหลานี้หากเจาของสินคาสราง
จุดเดนขึ้นมาเองตามใจชอบ ไมไดศึกษาในเรื่องการตัดสินใจของผูบริโภค โอกาสท่ีจะไดรับการ
เลือกก็ยากขึ้นการขายก็ยากขึ้นเพราะจะตองไปเปล่ียนใจผูบริโภคใหเปล่ียนมาตรการในการเลือก
ซ้ือเพ่ือใหสอดคลองกับจุดเดนท่ีมี เม่ือผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็ถึงขั้นการตัดสินใจซ้ือ 

      4.2.5 การตัดสินใจซ้ือ (decision making) ผูบริโภคสวนใหญมีความเฉื่อยในการ
ตัดสินใจท้ังนี้เพราะจะตองเส่ียงวาสินคาท่ีซ้ือจะดีเหมือนคําโฆษณาหรือไม หรือจะมีคุณภาพคุมคา
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คุมราคาหรือไม ผูบริโภคสวนใหญจะติดอยูกับสินคาท่ีตนเองมีความเคยชิน ดังนั้นสินคาใหมๆ ท่ี
จะนําเสนอขึ้นมาตองหาทางในการเรงรัดใหผูบริโภคเปล่ียนใจและตัดสินใจซ้ือสินคาของตน มี
วิธีการกระตุนการตัดสินใจ ดังนี ้
                              4.2.5.1 การสรางความแตกตาง (differentiation) นักการตลาดจะตองทําใหสินคา
ของตนมีความเดนชัด มีรูปแบบและเนื้อหาเฉพาะตัวแตกตางจากสินคาของคูแขงใหชัดเจนท่ีสุด ซ่ึง
จะทําใหผูบริโภคเรงรัดในการตัดสินใจซ้ือไดเร็วขึ้น 
                        4.2.5.2 การลดอัตราเส่ียงในความรูสึกของผูบริโภค  (reduced perceived risk) ใน
การซ้ือสินคาแตละครั้ง ผูบริโภคจะรูสึกมีความเส่ียงในเรื่องความคุมราคาหรือคุณภาพ เพ่ือให
ผูบริโภคเรงรัดการตัดสินใจตองทําใหไมรูสึกเส่ียงมากนัก วิธีการหรือส่ิงท่ีจะลดความเส่ียงไดแก 
ความมีช่ือเสียงของบริษัท ประสบการณการผลิตสินคา ภาพพจนของตราสินคา ภาพพจนของ
พนักงานขาย ภาพพจนของกลุมเปาหมาย การรับประกันสินคา  ท้ังหมดนี้คือวิธีการท่ีจะลดอัตรา
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในความรูสึกของผูบริโภคเพ่ือทําใหมีการตัดสินใจซ้ือไดเร็วขึ้น 
                         4.2.5.3 การสรางส่ิงลอใจ (incentives) ไดแกวิธีการลดแลกแจกแถม ท่ีทําขึ้นเปน
การสงเสริมการขาย หากส่ิงลอใจกําหนดใหมีระยะเวลาหรือของมีจํานวนจํากัด ยอมทําใหผูบริโภค
ลังเลใจอยูไมไดเพราะเกรงวาจะหมดเขตของการใหส่ิงลอใจเหลานั้น ดังนั้นในบางครั้งตองอาศัย
การสงเสริมการขาย (sales promotion) เปนสวนหนึ่งในการเรงรัดการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

     4.2.6 ทัศนคติหลังซ้ือ (post-attitudes) เม่ือผูบริโภคตัดสินใจซ้ือและนําสินคาไปใชแลว
ผูบริโภคก็ตองประเมินวาสินคานั้นดีหรือไมดีอยางไร แลวก็จะเกิดทัศนคติหลังจากการใชวาพอใจ
หรือไม ทัศนคติเหลานี้มีความสําคัญมากเพราะเปนประสบการณตรงซ่ึงจะสงผลตอความรูสึกชอบ
หรือไมชอบสินคานั้น  หากผูบริโภคมีความพอใจหลังการใชโอกาสความสําเร็จของสินคากจ็ะมี
มากเพราะผูบริโภคจะซ้ือซํ้า แตถาผูบริโภคไมพอใจหลังการใชนอกจากไมซ้ือซํ้าแลวยังอาจเลา
ความรูสึกไมประทับใจใหบุคคลอ่ืนรับรูดวย ซ่ึงจะทําใหผูท่ียังไมเคยใชสินคาดังกลาวไมยอม
ทดลองใชสินคานั้นเลย 
 จากสาระดังกลาวแลว ผูวิจัยสรุปไดวา กระบวนการตัดสินใจซ้ือเปนขั้นตอนในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป มีขั้นตอนในการพิจารณาหลายอยาง ไดแก การมองเห็น
ปญหา  การแสวงหาภายใน  การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และ
ทัศนคติหลังซ้ือ ดังนั้นการท่ีผูบริโภคจะซ้ือสินคาใดจะตองมีกระบวนการตั้งแตตนไปจนถึงขั้น
สุดทาย 
 4.3  สวนประสมการตลาด  

สวนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดท่ีใชเพ่ือตอบ 
สนองวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย  ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ  ราคา  การจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาด (สํานักมาตรฐานการศึกษา, 2545) ในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดมีวัตถุ 
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ประสงคเพ่ือสรางการแลกเปล่ียนใหเกิดขึ้นโดยมีกําไร สวนประสมการตลาดจึงมีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมาก (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) ซ่ึงสวนประสมการตลาดมี
รายละเอียด ดังนี ้

       4.3.1  ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง สินคาหรือบริการ แนวคิดหรือแนวปฏิบัติท่ีถูก
เสนอแกตลาด ผูซ้ือหรือผูบริโภค เพ่ือตอบสนองความตองการและความปรารถนาใหผูบริโภคเกิด
ความพึงพอใจจากส่ิงท่ีมีตัวตนจับตองไดของผลิตภัณฑคือตัวสินคา และส่ิงท่ีไมมีตัวตนจับตอง
ไมไดของผลิตภัณฑคือบรกิาร แนวคิด และแนวปฏิบัติท่ีเสนอ ลักษณะของผลิตภัณฑท่ีมีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคคือความใหม ความสลับซับซอน และคุณภาพท่ีคนรับรูได 
ผลิตภัณฑท่ีใหมและสลับซับซอนอาจทําใหตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง รูปทรงของ
ผลิตภัณฑตลอดจนบรรจุภัณฑสามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซ้ือของผูบริโภค บรรจุภัณฑท่ี
สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพ่ือพิจารณา ประเมิน เพ่ือการตัดสินใจซ้ือ ปายฉลากท่ีแสดงให
ผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑสามารถทําใหผูบริโภคไดประเมินสินคาดวยเชนกัน 
สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาท่ีปรับเขากับความตองการของผูซ้ือยอมมีอิทธิพลตอการซ้ือดวย 

       4.3.2 ราคา (price) หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลจายสําหรับส่ิงท่ีไดมา  ซ่ึงแสดงถึงมูลคาในรูป
ของเงินตรา หรือหมายถึงจํานวนเงินและส่ิงท่ีจําเปนตองใช เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑและบริการ  
(ศิริวรรณ เสรีรตัน, 2538) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ มูลคาท่ีมอบใหลูกคาตองมากกวาตนทุน (cost) หรือราคา (price) ของ
สินคานั้น ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือก็ตอเม่ือมูลคามากกวาราคาสินคา ราคาจึงเปนปจจัยสําคัญท่ี
ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ือ นอกจากนี้ในทางกลับกันผูผลิตก็มักจะใชราคาของสินคา
เปนเกณฑในการแบงสวนการตลาดดวย โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึง
ควรคิดราคานอยเพ่ือลดตนทุนในการซ้ือหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืน ผูบริโภคมัก
พิจารณาราคาอยางถ่ีถวน สําหรับสินคาฟุมเฟอยราคาสูงไมทําใหการซ้ือลดนอยลง นอกจากนี้ราคา
ยังเปนเครื่องประเมินคุณคา (value) ของผูบริโภคซ่ึงก็จะติดตามดวยการซ้ือ 

       4.3.3 การจัดจําหนาย (place) หมายถึงการเลือกและการใชผูเช่ียวชาญทางดานการ 
ตลาด ประกอบดวยคนกลาง บริษัทขนสง และบริษัทเก็บรักษาสินคาท่ีเหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย 
โดยสรางอรรถประโยชนดานเวลา สถานท่ี ความเปนเจาของ หรือหมายถึงโครงสรางชองทางท่ีใช
เพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑหรือบริการจากองคการไปยังตลาด การจัดจําหนายจึงเกี่ยวของกับกลไกใน 
การเคล่ือนยายสินคาไปยังผูบริโภคซ่ึงตองพิจารณาถึงวิธีการท่ีนําเสนอผลิตภัณฑเพ่ือขาย (ศิวรรณ 
 เสรีรัตน, 2538) 

       4.3.4 การสงเสริมการตลาด (promotion) หมายถึงการติดตอส่ือสารระหวางผูขายและผู
ซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติ (attitude) และพฤติกรรมการซ้ือ วตัถุประสงคของการติดตอส่ือสาร เพ่ือแจง
ขาวสาร เพ่ือจูงใจและเตือนความทรงจําลูกคาเปาหมายเกี่ยวกับบริษัทและการสงเสริมการตลาด  
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สวนกลยุทธในการสงเสริมการตลาด เชน กลยุทธการโฆษณา กลยุทธการขายโดยใชพนักงาน กล
ยุทธการสงเสริมการขาย กลยุทธการใหขาวและการประชาสัมพันธ และกลยุทธการตลาดทางตรง 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538)  การสงเสริมการตลาดจึงมีอิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ขาวสารท่ีนักการตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา 
สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาได และยังสามารถสงมอบคุณคาใหไดมากกวาสินคา
ของคูแขง เม่ือไดขาวสารหลังการซ้ือเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซ้ือของลูกคาถูกตอง 

จากสาระท่ีไดกลาวมา ผูวิจัยสรุปไดวา สวนประสมการตลาดมี 4 อยาง ไดแก ผลิตภัณฑ 
ซ่ึงหมายถึงสินคาหรือบริการ ผลิตภัณฑท่ีจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคตองมี 
ความใหม ความสลับซับซอน และตองมีคุณภาพท่ีคนรับได  ราคา หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลจายสําหรับ
ส่ิงท่ีไดมาซ่ึงแสดงถึงมูลคาในรูปของเงินตรา ราคาจึงกลายเปนปจจัยท่ีสําคัญซ่ึงผูบริโภคใชเปน
เกณฑในการตัดสินใจซ้ือสินคา  การจัดจําหนาย หมายถึงชองทางท่ีใชเคล่ือนยายผลิตภัณฑหรือ
บริการจากองคการไปยังตลาด การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอส่ือสารเพ่ือแจงขาวสาร เพ่ือจูง
ใจและเปนการเตือนความทรงจําลูกคา  จะเห็นไดวาสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยางมาก 

 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการสรางสรรค 

(ประชิด ทิณบุตร, 2550) ในการออกแบบของท่ีระลึก ของขวัญ ของกํานัล ของใชเฉพาะ
ทางนั้น ปจจุบันนักออกแบบไดอาศัยการตั้งแนวคิด วิธีคิด หรือจะเรียกวาเปนหลักคิด(Main Idea or 
Main Concept) เพ่ือเปนหลักยึด หรือเปนแนวทางการแตกแขนงทางความคิดออกไปหลากหลาย
ทิศทาง โดยนําแนวคิดหลักไปสูการสรางผลงานออกมาอยางมีเอกลักษณเฉพาะ(Corporated 
Objects) หรือจะเรียกวายๆวาเปนชุด(Set)นั่นเอง วิธีคิดงายๆของการทํางานตามแนวทางนี้ก็คือ การ
คิดหาหลักหรือสัญลักษณแทนความคิดของเรา ซ่ึงอาจจะเริ่มตนหาคําสําคัญ(Keyword)เชน 
"เด็กไทย" เปนตัวตั้ง หนาท่ีของนักออกแบบก็คือการสรางภาพจากคําวา "เด็กไทย" ใหออกมาเปน
ภาพแสดงแทนความเขาใจแทนท่ีตัวหนังสือท่ีเปนคําอานนี ้การวาดภาพแสดงแทนความคิดนี้เราจึง
เรียกวา ผลงานการออกแบบ แตลักษณะท่ีปรากฏออกมาเปนภาพนั้นจะมีคุณลักษณะเชนไร ก็ตอง
กําหนดความคิดและวาดแสดงรายละเอียดออกมาใหไดเชน เปนเด็กไทยนุงโจงกระเบนสีแดง ไว
ผมจุกมีปนปกผม ไมใสเส้ือ อายุราว 4ๆ-6 ขวบ รูปลักษณอวบอวนขาวสมบูรณ กําลังยืนกางขา อยู
ในทานั่งพับเพียบ กําลังวิ่ง คุกเขา ฯลฯ การกําหนดความคิดดังกลาวจะทําใหเราไดแนวทางการผลิต
ช้ินงานหรือไดเอกลักษณทางความคิดออกมา เพ่ือใชเปนแนวการเขียนเอกสาร(Document)อ่ืนๆ ท่ี
จะเกี่ยวของตามมา นับตั้งแตการตั้งช่ือความคิด(Name Your Idea)เพ่ือนําไปสูการส่ือสาร การผลิต
เปนผลงานอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย ซ่ึงหากไมกําหนดแนวความคิดหลักหรือไมมีหลักยึดแลวอาจจะ
หลงทาง ซ่ึงเม่ือสรางงานออกมาแลว ตัวผลงานจะสะทอนความคิดท่ีเปนเอกลักษณหรือระดับ
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สติปญญาของนักออกแบบนั่นเอง  
             (วิรุณ ตั้งเจริญ,2526) การศึกษาการออกแบบท่ีด ีจึงจําเปนจะตองศึกษาหาความรู  ความ
เขาใจในงานออกแบบแตละอยางโดยเฉพาะกอน เพ่ือใหการออกแบบสอดคลองกับความเปนจริง 
หรืออาจใหใกลเคียงกับความเปนจริงไมมากก็นอย  ไมใชเปนการออกแบบท่ีเล่ือนลอยอยูเหนือ
ความเปนจริง หรือไมสามารถนําไปปฏิบัติจริงได   ถาเปนเชนนั้นการออกแบบก็จะมีความหมาย
นอยลง  นอกเหนือจากการศึกษาแนวคิด(Concept) รูปแบบ(Idea) วัสดุอุปกรณ (Material & 
Equipment) และกระบวนการผลิต (Production) งานออกแบบบางอยางอาจเกี่ยวของกับจิตวิทยา 
เพ่ือการเรียกรอง หรือสรางทัศนคติ เชนการออกแบบโฆษณาจะตองใชหลักทางจิตวิทยาในทางช้ี
ชวน หรือการออกแบบทางทัศนศิลปท่ีตองสรางความรูสึกสํานึกคิดอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดขึ้นตอ
ผูชม การศึกษาเฉพาะดานจึงจําเปนตองศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยานั้นดวยเชนกัน 
 การออกแบบของท่ีระลึก เปนงานศิลปะในแบบประยุกตศิลป เนื่องเพราะเปนการ
ผสมผสานโดยการสรางสรรครูปแบบใหเกิดประโยชนท้ังในดานความงาม และประโยชนใชสอย 
โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนหลัก  
 5.1   หลักการออกแบบ 

ส่ิงตางๆ ท่ีเห็นมีรูแบบท่ีงดงามมีประโยชนใชสอยตามความตองของผูออกแบบนั้น  แตถา
พิจารณาใหลึกซ้ึงลงไปอีกจะพบวาเปนผลรวมของหลักออกแบบเปนพ้ืนฐาน      สําหรับนําไปเปน
เครื่องชวยคิดในการออกแบบงานชางสาขาตาง  ๆซ่ึงประกอบดวย 
            5.1.1    ตนกําเนิดหรือรากฐาน คือการศึกษาถึงความเปนมาใหเกิดความเขาใจของ
ส่ิงท่ีมีในทองถ่ิน เพ่ือศึกษาใหเกิดความซาบซ้ึง ถีงรูปราง รูปทรงลักษณะวาเปนอยางไร 
                      5.1.2   การวิวัฒนาการ ไดแกการคล่ีคลายแบบอยางท่ีเกิดขึ้น เปนการศึกษาความ
เปนมาและความเปล่ียนแปลงมาตามลําดับ 
                     5.1.3   การพัฒนาการ ไดแกแบบอยางท่ีเกิดขึ้นจากการดัดแปลง แกไข ปรับปรุงกัน
ตลอดมา 
                     5.1.4   การตอเนื่อง ไดแกการศึกษาคนควา วิจัยการตอเนื่องของแบบอยางระหวาง
สมัยหนึ่งกับอีกสมัยหนึ่ง 
                     5.1.5   อิทธิพล หมายถึงการศึกษาใหลึกซ้ึงถึงส่ิงท่ีกอใหเกิดผลตอบรรดาความ
เปล่ียนแปลงของแบบอยาง  
                     5.1.6   การประยุกต หมายถึงงานออกแบบท่ีศึกษามาจากการคนควา จากหลักการ
ตางๆ จากแนวความคิดของตนเอง 
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 5.2    ลักษณะของผูออกแบบที่ด ี   
 ลักษณะของผูออกแบบท่ีดี (จารุสิทธ์ิ, 2552) มีดังนี้ 
           5.2.1   ศึกษาและสังเกตส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติแบบท่ีธรรมชาติสรางไว เชนใบไม 
ตนไม หญา การเคล่ือนไหวของลูกคล่ืนในทะเล เปนตน 
          5.2.2   ศึกษาความตองการของมนุษย การออกแบบท่ีดีควรเกิดจากสภาพความเปน
จริงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 
         5.2.3   ศึกษาความเขาใจเห็นคุณคาในศิลปะยุคเการูปแบบท่ีมีอยูเดิม และศิลปในยุค
ปจจุบัน เพ่ือการอนุรักษและการรักษาเปนแบบอยางท่ีด ี
         5.2.4   มีความรู ความสามารถในการถายทอดความคิดและสรางสรรคงานของตนเอง 
ใหผูอ่ืนไดเขาใจไดเปนอยางด ี
         5.2.5   ศึกษาและคนควาจากสถานท่ีจริง หาประสบการณดวยตนเอง 
 5.3   องคประกอบของการออกแบบ 
         5.3.1   จุด เปนสวนประกอบของการออกแบบเปนพ้ืนฐานมีความสําคัญตอการ
ออกแบบทุกชนิด 
         5.3.2   เสน มีความสําคัญมากท่ีสุด เสนเริ่มจากจุดๆเดียวซ่ึงเกิดจากจุดหลายรอย หลาย
พัน หลายหม่ืนหลายลานๆจุดท่ีตอกัน 
         5.3.3   รูปราง เกิดจากเสนและทิศทางท่ีลากมาบรรจบกัน 
         5.3.4   รูปทรง เปนลักษณะท่ีมองดูแลวจะแสดงออกเห็นท้ังสามดานเปนสามมิต ิ
         5.3.5   ทิศทาง เปนลักษณะท่ีแสดงใหรูวาการออกแบบนั้นมีลักษณะเชนใด 
ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงองคประกอบเปนอยางมากกวา เสน จุด รูปราง รูปทรง 
         5.3.6   สัดสวนคือการไดสวนกันของรูปลักษณะและมีความกลมกลืนกันอยาง
เหมาะสม 
 5.4    ลําดับขั้นตอนของการออกแบบของที่ระลึก 
 การออกแบบเพ่ือกําหนดสรางของท่ีระลึกในแตละครั้ง  หากไดมีการกําหนดแนนอนลงไป
ท้ังรูปแบบ  ประเภท  วัสดุ  การนําไปใช  โดยมีการสํารวจและวางแผนท่ีมีเปาหมายชัดเจนยอมทํา
ใหของท่ีระลึกท่ีจะผลิตสรางขึ้นนั้น  มีความหมายมากกวาการออกแบบสรางขึ้นอยางไร
เปาหมาย  ท้ังนี้เนื่องจากของท่ีระลึกอาจเปรียบไดดังส่ือสัญลักษณ  ส่ิงท่ีใชแทน บุคคล  เหตุการณ   
สถานท่ี อันมีความหมายตอความรูสึกนึกคิดในทางการกระตุนราจูงใจใหคิดและระลึกถึงดังนั้นการ 
ออกแบบควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้คือ 
          5.4.1   กําหนดประเภทของรูปแบบ การกําหนดประเภทคือการกําหนดเปาหมาย
เบ้ืองตนในเรื่องรูปแบบวาจะใหมีแนวโนมไปในลักษณะใด เชน  อาจกําหนดใหมีรูปแบบใน
ลักษณะตามประเพณีนิยมก็อาจออกแบบจํากัดใหชัดลงไปวาจะเปนประเพณีนิยมแบบสากล
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ท่ัวไป  หรือเปนรูปแบบประเพณีนิยมเฉพาะของทองถ่ิน  ของภูมิภาค  ของหมูบาน ฯลฯ  หรืออาจ
กําหนดสรางใหมีรูปแบบในลักษณะตามสมัยนิยม  ก็อาจออกแบบจํากัดใหชัดลงไปไดวาจะเปน
รูปแบบท่ีกําลังนิยมอยูโดยท่ัวไปในปจจุบัน  หรือรูปแบบท่ีกําลังจะเปนท่ีนิยม  และรูปแบบท่ี
พยายามจะสรางใหกลายเปนความนิยมขึ้นใหมในโอกาสตอไป  และถาจะกําหนดเปาหมายในเรื่อง
รูปแบบใหเปนลักษณะเฉพาะนั้นเปนรูปแบบเฉพาะของบุคคล  เหตุการณ  งาน  สถานท่ี  เปนตน 
         5.4.2   เก็บรวบรวมขอมูล การออกแบบสรางส่ือสัญลักษณ ส่ิงของแทน
บุคคล  เหตุการณ  สถานท่ี ฯลฯ  หรือแทนส่ิงใดๆก็ตาม  ควรเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ส่ิงนั้นๆ เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบใหมีลักษณะสอดคลองกับความเปนความเปนส่ิงนั้นอยาง
แทจริง  ซ่ึงขอมูลดังกลาวอาจจะเปนประวัติเรือ่งราวรายละเอียด  รูปภาพ  หลักฐานเอกสารส่ิง
ตีพิมพ เปนตน 
         5.4.3  สํารวจคานิยม ในปจจุบันของท่ีระลึกมีสวนผูกพันกับคานิยม รสนิยมของ
บุคคลอยูมากคําวา "คานิยม"  อาจหมายถึงความสนใจ  ความพึงพอใจ  ความชอบ  ความ
นิยม  หนาท่ี พันธกรณ ี ความปรารถนา  ความอยาก  ความตองการ  ความแหนงหนาย  และความ
ดึงดูด  หรือความรูสึกอ่ืนท่ีมนุษยมีตอผลผลิต   
         5.4.4  การจับประเด็นสําคัญของขอมูลเพ่ือกําหนดรูปแบบ จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวม
ผูออกแบบจะตองนํามาคัดเลือกกล่ันกรองเอาแตเฉพาะชวงตอนท่ีเปนประเด็นสําคัญ  เพ่ือถายทอด
สรางสรรคเปนรูปแบบ  การจับประเด็นสําคัญในขอมูลนั้นขึ้นอยูกับผูออกแบบตองการเนนย้ําใน
ดานใดท้ังนี้เนื่องจากขอมูลท้ังมวลอาจเปนเรื่องราวของความรัก  ความพลัดพราก  ความปติ
ยินด ี ความตาย  ความกลาหาญ  ความเช่ือ  ความศรัทธา  ความกลาหาญวีรกรรม ฯลฯ  ซ่ึงเรื่องราว
อันกอใหเกิดอารมณสะเทือนใจจากขอมูลเหลานี ้ ยอมสามารถกระตนเตือนหรือเนนย้ําความทรงจํา
ไดตางกันหากเรื่องราวเปนท่ีประทับใจ  ความทรงจําก็จะฝงแนนยาวนานกวาเรื่องราวท่ีปกติ
ธรรมดาดังนั้น  ผูออกแบบจึงควรมีความเขาใจในการแยกแยะขอมูล  และจับประเดน็ความรูสึกอัน
ถูกกระตุนเราจากขอมูลท่ีไดผนวกกับ "คานิยม"  แปลคาออกมาเปนส่ือสัญลักษณส่ิงแทน 
         5.4.5   กําหนดคุณคาและการนําไปใช การจับประเด็นท่ีเปนเนื้อหาเรื่องราวเพ่ือ
กําหนดถายทอดเปนรูปแบบใหสอดคลองกับคานิยมนั้น  สามารถกระตุนเราทางความรูสึกใหเกิด
ความประทับใจอันเปนคาทางความรูสึกหรือคุณคาภายใน  สวนคุณคาอีกประการหนึ่งท่ีผูออกแบบ
ควรคํานึงควบคูกันไปดวยคือ  คุณคาภายนอกหรือคุณคาทางกายภาพของวัตถุ  คุณคานี้อาจจะเกิด
จากการนําวัสดุท่ีมีคุณคาในตัวเองอยูบางแลวมาสรางสรรคเปนของท่ีระลึก 
 5.2 การสรางสรรคความคิดใหมดวยเทคนิค SCAMPER 
 SCAMPER เปนเทคนิควิธีการพีฒนาความคิดสรางสรรคพัฒนา โดย Bob Eberle เปน
เทคนิคในการหาคําตอบเพ่ือ คนพบความคิดใหม (new ideas) ผลิตภัณฑใหม (new products) 
หรือบริการใหม (new services) โดยใชแนวคิดท่ีวา  
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  การเห็น ส่ิงท่ีทุกคนมองเห็น 
  การคิด ส่ิงท่ีคนอ่ืนไมเคยคิด และ 
  การทํา ส่ิงท่ีคนอ่ืนไมกลาทํา  
 SCAMPER เปนคํายอเพ่ือใชในการตั้งคําถามเพ่ือสรางความคิดใหมท่ีแตกตาง 
ในปญหาท่ีเราเผชิญอยู โดยท่ี  
 S = Substitute [การทดแทน] 
 C = Combine [การผสม] 
 A = Adapt [การปรับเปล่ียน] 
 M = Modify [การปรับปรุง] / = Magnify [การขยาย] 
 P = Put to other uses [การประยุกตใช] 
 E = Eliminate or minify [การตัดออก] 
 R = Reverse [การยอนกลับ] / = Rearrange [การเรียงใหม] 
 S = Substitute (การทดแทน การแทนท่ี)   เปนหาสิ่งอื่นและอะไรมาทดแทนไดหรือไม เชน สตาร
บัคสใช กาแฟสายพันธุใหม เครื่องสําอางใสสารตานอนุมูลอิสระ ไวตามิน สารธรรมชาติ โดยลองใชการหาและ
การต้ังคําถามท่ีวา จะมีอะไรแทนท่ีไดบาง   มีอะไรอยางอื่นอีกไหม  เชนวัสดุ องคประกอบ ขบวนการ  การ
ทดแทน แทนท่ี  ใน สวนประกอบ วัสดุ  คน  อะไรท่ีเราจะนํามาทดแทน เพื่อทําใหดีข้ึน  เราจะทดแทน สถานท่ี/
เวลา/วัสดุ/หรือคนไดอยางไร 
 C = Combine (การผสมหรือผนวกรวม)  เปนการผนวกรวมอะไรต้ังแต 2 อยางข้ึนไปมารวมกัน 
เพื่อใหเกิดสิ่งใหม แตกตางไปจากเดิม เชน การสรางรถไฮบริด (ไฟฟา+ปโตรเลียม) เพื่อการประหยัด 
และลดมลภาวะ เมดิคอลสปา (การผนวกรวมแพทยสมัยใหมกับแพทยแผนตะวันออก) เพื่อไลฟสไตลคนรุนใหม 
การทําคอนเวอรเจนซ ผนวกรวมเทคโนโลยีแบบมีสาย,ไรสายอินเตอรเนท เคเบิลทีวี การโอนเงินและความ
บันเทิงหลายรูปแบบเขาดวยกันเปน นวัตกรรมการบริการแบบใหม โดยลองใชการหาและการต้ังคําถามท่ีวาจะใช
วัสดุ  /รูปแบบ/  กระบวนการ/ คน/ ผลิตภัณฑ/  แนวความคิด สวนประกอบใดมาผนวกรวมกันไดบาง 
 A = Adapt (การปรับเปลี่ยนใหกาวหนา/ดีข้ึน)  เปนการเลือกทางอื่น ๆ ใหมๆ  ปรับเปลี่ยนประโยชน
ใชสอย ใชสวนอื่น ๆ ของสวนประกอบ เชนการปรับเปลี่ยน แนวคิดของโรงพยาบาลท่ีดูนากลัวใหมีการบริการ
ความสวยงาม เหมือนโรงแรม ซึ่งเปนแนวความคิดแบบ Hospitel (Hospital + Hotel) โดยลองใชการหาและการ
ต้ังคําถามท่ีวา จะปรับเปลี่ยนสวนใดของ ผลิตภัณฑไดบาง   ผลิตภัณฑจะเปลี่ยนดวยอะไร แนวคิด กระบวนการ 
วัสดุ  
 M = Modify/Magnify/Minify (การดัดแปลงแกไข/การเปลี่ยนแปลงรูปแบบคุณสมบัติ/การขยายให
ใหญข้ึน คุณภาพดีข้ึน/การทําใหเล็กลง/เบาลง/ชาลง ความถี่ลดลง) การเพิ่ม การลด  การเปลี่ยนรูปราง  การ
ดัดแปลงคุณสมบัติ    เปนการดัดแปลงในแนวทางตางจากผลิตภัณฑเดิม การคิดคนจอ LCD แบบพิเศษท่ีเล็กลง/
เบาข้ึนเปนท้ังจอ TV, จอComputer, จอวงจรปด ฯลฯ เปนตน โดยลองใชการหาและการต้ังคําถามท่ีวาจะ
ปรับเปลี่ยนสี ความหมาย รูปทรง รูปราง  ความหมาย  การเคลื่อนไหว อยางไร  หรือจะเพิ่มเติมอะไรเขาไปบาง 
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 P = Put to other purposes/uses (การนําไปใชเพื่อประโยชนหรือวัตถุประสงคอื่น) เปนการคิดวาจะ
ใชผลิตภัณฑ/กระบวนการท่ีมีอยูไปใชประโยชนอยางอื่นอยางไร หรือนํากลับมาใช(reuse) ไดอยางไร หรือจะนํา
ผลิตภัณฑของไปขายในตลาดอื่นไดอยางไร เชน การนํามูลสัตวมาทําแกส การนําวัชพืชมาถักทอเปนกระเปา/
เครื่องใชสําหรับตลาดระดับสูง โดยลองใชการหาและการต้ังคําถามท่ีวา สามารถประยุกตไปใชประโยชนใชสอย
อะไรอยางอื่นไดบาง  มีตลาดอื่นไหมท่ีสามารถใช ผลิตภัณฑนี้ เราอาจใชผลิตภัณฑนี้ กับใคร แตละวัย แตละเพศ  
แตละประเภท หรือคนท่ีอื่นไดอีกไหม  
 E = Eliminate (การตัดท้ิง/การขจัดออก)  เปนการตัดสวนประกอบบางสวนออก  การทําใหเรียบงาย   
อะไรจะเกิดข้ึน ถาตัด บางสวนของผลิตภัณฑ/ กระบวนการ/ออกไป หรืออาจจะตัดสวนนั้นท้ังหมดท้ิงปรียบเทียบ
ดูผลิตภัณฑของใชในบาน เชน เตียงนอน/รถยนตในอดีตและปจจุบันเราจะเห็นการตัดท้ิงหลายสวนออกไป ทําให
ดูงาย ๆ สวยงาม ไมเทอะทะ โดยลองใชการหาและการต้ังคําถามท่ีวา จะตัดบางสวนออก อะไรไดบาง   
 R = Rearrange/Reverse (จัดระบบใหม/เปลี่ยนทิศทางใหม) การเอาขางนอกสูขางใน จากขางในสู
ขางนอก  การกลับหัวกลับหาง  จะทําอยางไร ถาบางสวนของผลิตภัณฑ/กระบวนการ/ทํางานกลับทาง หรือ
แตกตางจากระบบเดิม หรือจะทําอยางไร ถาตองเปลี่ยนระบบ/วิธีการทํางานใหม เชน การใชนักเรียนสอนนักเรียน
ใชตูเย็นฟอกอากาศ เปนตน โดยลองใชการหาและการต้ังคําถามท่ีวา จะกลับทิศทาง ประโยชนใชสอย สี ลวดลาย 
การเรียงลําดับการใชงาน หรือลําดับการทํางานใหม อยางไรไดบาง 

6. หลักการเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลคาสินคา 
 6.1    การเพ่ิมมูลคาสินคาดวย การออกแบบ (Value Added by Design) 
 กรอบแนวความคิดในการเพ่ิมมูลคาของสินคา (Value Added) ของโลกนอกจากจะเปนการ
เปล่ียนแปลงวัสดุพ้ืนฐานใหมี ประโยชนใชสอยมากขึ้นดวยเทคโนโลยีแลว การเพ่ิมมูลคาสินคา
ดวย การออกแบบเปนท่ียอมรับ กันมานานและกําลังเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น  การ
เพ่ิมมูลคาดวยการออกแบบมีกรอบความคิดท่ีอาจจะสรุปส้ันๆไดวา “...เปนการออกแบบท่ีตอง
สนองปมทางจิตใจของมนุษย แสวงหาความตองการเบ้ืองลึกในใจของผูบริโภค นําเสนอ ความ
แปลกใหม สนองกิเลสตันหา ความสะดวก ความเพลิดเพลิน ความงดงามและความปลอดภัย…” 
หากสินคา (หรือการบริการ) ใด สามารถเขาถึงจุดท่ีวามาขางตนไดสินคาหรือการบริการนั้นก็จะ
เปนท่ี ยอมรับและประสบความสําเร็จ 
 6.2    การเพ่ิมมูลคาดวยการออกแบบอยางบูรนาการ 
 การออกแบบมีสวนชวย “เพ่ิมมูลคา” สินคา การใหบริการ ผลิตภัณฑ ตลอดจนเมืองชุมชน
ดวย คือตั้งแตระดับจุลภาค เชน เสนใยผา  ไปจนถึง มหภาค คือ ผังเมืองชุมชนควรสงเสริมใหไดรับ
การออกแบบ การออกแบบท่ีหลายคนอาจจะเขาใจผิด คือ เพ่ือความสวยงามเพียงอยางเดียว แต
จริงๆ แลว การออกแบบ คือ การบูรนาการทุกศาสตรเขาไวดวยกัน โดยใชสุนทรียศาสตร ความงาม
เปนศูนยกลางท้ังหมด กลาวคือ องคความรูรอบตัวมีผลสงเสริมใหการออกแบบสมบูรณมากขึ้น 
เชน  
 -    พาณิชยศาสตร คือ การออกแบบใหขายได ขนสงไดงาย เปนท่ีตองการของตลาด  
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 -    อุตสาหกรรมศาสตร คือ ระบบการผลิตท่ีทันสมัย มีนวัตกรรมในการผลิตท่ีแตกตาง  
 -    วิทยาศาสตร ศาสตรแหงความเปนจริง มีรูปแบบท่ีสมดุลตอการรับน้ําหนัก รับแรงกด 
คํานวณตัวเลขท้ังทางสถิติ และการทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจน  
 -     ศิลปะศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุนทรียศาสตรท่ีสอดคลองกับความงาม องคประกอบ
ศิลปอันสวยงามเพ่ือความยั่งยืนของผลิตภัณฑ และหลังจากนั้นศาสตรอ่ืนจะเขามาประกอบให
สมบูรณ เชน นิเทศศาสตร คือ การจัดรูปแบบประชาสัมพันธผานส่ือท่ีเหมาะสม 
 ตัวแปรในการเปล่ียนแปลงประเทศครั้งสําคัญอยูท่ี “ความคิดเชิงสรางสรรค” และ “การ
ออกแบบ” โดยเฉพาะการ “เพ่ิมมูลคา” ดวยการออกแบบอยางมีวิสัยทัศน ความพยายามใชวิธีการ
ออกแบบท่ีเพ่ิมมูลคาใหกับเมือง ดวยการออกแบบใหเมืองสวยงาม นาอยู มูลคาท่ีดินก็จะสูงขึ้น 
ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑของสินคา ของท่ีระลึก มูลคาสินคาจะสูงขึ้น เชนกัน  
 การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับการทองเท่ียวท่ีนาซ้ือก็ยิ่งกระตุนใหมูลคาผลิตภัณฑมีราคา
มากขึ้น แมจะไมสูงมากแตรูปลักษณของสินคานาซ้ือ นาใช นาเก็บ ดีกวาขายของถูกแตไมมี
คุณภาพ การออกแบบท่ีดียังมีผลตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นดวย เพราะหลายๆ ครั้งการ
ออกแบบคือ การแกปญหาขอบกพรองในอดีต แนวความคิดของนักออกแบบบางคนนําส่ิงเล็กๆ 
นอยๆ ใกลตัวมาออกแบบจนกลายเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมท่ัวโลกก็มีมากมาย  
 ภาคธุรกิจท่ีแข็งแรงจึงมิไดมองเพียงแคมิติของรายไดจากการขาย เชิงปริมาณเพียงอยาง
เดียว แตควรมองความสําเร็จจากการยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ และมีมูลคามากขึ้น ท่ีถึงแมตลาด
ลางราคาถูกจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ แตสินคาและกลุมธุรกิจบางปจจัย ก็ควรไดรับการสงเสริมให
เห็นคุณภาพและการออกแบบในราคาท่ีสูงได โดยเฉพาะสินคาสงออก หรือ ขายกับตางชาต ิ 
 การยึดอยูกับตลาดลาง กําไรนอยๆ  ใชคนจํานวนมากในการผลิต มีการแขงขันกันมากตอง
ใชปริมาณในการขายมากมายมหาศาลนั้น อาจจะไมคุมเลย ถาเทียบกับการขายท่ีมีปริมาณนอยลง มี
มูลคามากขึ้นใชบุคลากรจํากัดกวา เชน การกดราคาขาวจนชาวนาไมเหลือกําไร สินคาการเกษตร 
อาหารของโลกท่ีโดนกดราคามากเกิน แตผิดจากน้ํามันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรลิขสิทธ์ิ ท่ี
ตางชาติเขากําหนดราคาไดโดยเราทําอะไรไมไดเลย ปญหาเหลานี้จึงจําเปนตองไดรับนโยบาย “เชิง
สรางสรรค” และ “การบูรนาการ” เขามาแกไข และเปล่ียนแปลง 
 การออกแบบเกาอ้ี 1 ตัว จะตองใชองคความรูตั้งแต วัสดุศาสตร คือ วัสดุท่ีเหมาะสมกับ
เกาอ้ีท่ีแข็งแรง วิศวกรรมศาสตร คือ หลักการรับน้ําหนักและโครงสราง แพทยศาสตร คือ สรีระ 
สุขภาพเพ่ือการนั่งท่ีปลอดภัยและความสบาย โบราณคดี คือ การเทียบเคียงประวัติศาสตร และ
สไตลเพ่ือโยงใยสูรูปแบบ รูปทรง สถาปตยกรรมศาสตร และมัณฑนศิลป คือ การออกแบบเกาอ้ีให
สอดคลองกับการใชงานในอาคาร ขนาดสัดสวนท่ีเหมาะสม และรูปแบบพ้ืนท่ีใชสอย เปนตน 
 6.3    รูปแบบการเพ่ิมมูลคาดวยแนวคิดการวิเคราะหแบบ สแคมเปอร (SCAMPER) 
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การออกแบบท่ีดีนักออกแบบตองคํานึงถึงหลักการทํางานท่ีเปนเกณฑในการกําหนด
คุณสมบัติท่ีดี  แลวใชความคิดสรางสรรคเพ่ือเสนอแนวคิดใหเหมาะสมตามหลักการออกแบบ  
สําหรับหลักการออกแบบท่ีนักออกแบบควรคํานึงถึงไดแก   หนาท่ีใชสอย   ความสวยงาม   ความ
ปลอดภัย  ความแข็งแรง  ความสะดวกสบายในการใช  วัสดุและการผลิต  การดูแลและซอมบํารุง  
รวมถึงราคาท่ีเหมาะสม  และการขนสงหรือนําพา   สําหรับเทคนิคการคิดวิเคราะหเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑใหม  นั้นอาจใชเทคนิคท่ีเรียกวา การวิเคราะห  SCAMPER  ซ่ึงเปนช่ือยอของอักษรท่ี
ผสมกัน( นิรัช สุดสังข, 2547)  ซ่ึงประกอบดวยเทคนิควิธีดังนี้   

 6.3.1    เทคนิคการทดแทน (Substitute)  เปนเทคนิคท่ีใชวิธีการตางๆทดแทนวิธี
เดิมท่ีมีขอดีเหนือกวาหรือเหมาะสมกวา  ตัวอยางเชนการใชกระสอบน้ําแทนกระสอบทรายในขณะ
น้ําทวมในประเทศทศญี่ปุนเปนตน   

 6.3.2    การผสมผสาน (Combine) เปนการผสมส่ิงท่ีคลายหรือใกลเคียงเขาดวยกัน  
หรือการรวมการใชงานหรือแนวคิดท่ีคลายกันหลายอยางเขาดวยกัน เปนตน    

 6.3.3    การดัดแปลง (Adapt) มีเปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงการใชงานบางอยางท่ี
แตกตางจากเดิมใหดีขึ้น    

 6.3.4    การขยาย-ยอขนาด (Magnify-Minify) เปนการสรางสรรครูปแบบโดยการ
ยอ ยืด  ขยาย ขนาดเพ่ือใหเกิดมุมมองท่ีแตกตางจากแบบเดิมๆ     

 6.3.5    การใชวิธีอ่ืน (Put to others use) การนําวิธีอ่ืนท่ีดีกวาเดิม  เชนการผลิตท่ี
งายไมซับซอนและลดตนทุนจากเดิมมาใช     

 6.3.6    การตัดสวนท่ีไมจําเปนออก และการตอเติมเพ่ิมขึ้น(Eliminate-Elaborate)  
เปนการชวยเสริมจุดเดนหรือลดส่ิงท่ีเกินเลยของผลิตภัณฑเพ่ือใหมีรูปแบบสรางสรรคใหมและ
เหมาะสม     

 6.3.7    การจัดใหม (Rearrange) เปนการจัดสวนประกอบใหม  การจัดลําดับ
องคประกอบใหม  การจัดวางสลับซับเปล่ียนพ้ืนท่ีใหมเพ่ือใหเกิดรูปแบบท่ีแตกตางไปจากเดิม   
การกลับขาง (Reverse)  เปนการสลับท่ีกลับดาน  เปล่ียนขั้วเพ่ือใหเกิดรูปแบบท่ีใหมแตกตางจาก
เดิม    
7.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเรื่องนี้แลว พบผลงานวิจัยท่ีตรงกับเรื่องนี้ 
และมีผลงานวิจัยท่ีมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของ ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

อรนี บุญมีนิมิตร (2540) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียว
ชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 400 
คน  ผลของการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนเพศ
ชาย มีอายุระหวาง 21-35 ป  สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา มีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง มีรายได
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ระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือน สวนใหญเคยเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมแลวมากกวา 5 ครั้ง  มี
วัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือพักผอนและทองเท่ียว  นักทองเท่ียวสวนใหญซ้ือสินคาท่ีระลึกรอย
ละ 75.75 ประเภทของสินคาท่ีระลึกท่ีซ้ือไดแก สินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑจากไม 
เครื่องเงินและเครื่องประดบัเงินตามลําดับ โดยใชเงินเพ่ือการซ้ือสินคาท่ีระลึกระหวาง 500-1,000 
บาท โดยรูจักสินคาท่ีระลึกจากคําบอกเลาของเพ่ือน ญาติและจากการเคยไดรับเปนของฝาก มี
ส่ิงจูงใจในการซ้ือสินคาท่ีระลึกเนื่องจากเปนสินคาพ้ืนเมืองและมีวัตถุประสงคในการซ้ือสินคาท่ี
ระลึกเพ่ือเปนของฝาก โดยทําการซ้ือสินคาจากรานคาศูนยรวมของฝากของจังหวัด จากการศึกษา
พบวาเพศและอายุเปนปจจัยท่ีมีผลตอประเภทของสินคาท่ีระลึกท่ีนักทองเท่ียวซ้ือ  อาชีพและรายได
เปนปจจัยท่ีมีผลตอวัตถุประสงคในการซ้ือสินคาท่ีระลึก  ปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงจูงใจในการซ้ือสินคาท่ี
ระลึกของนักทองเท่ียวคืออายุและอาชีพ  ปจจัยท่ีมีผลตอสถานท่ีซ้ือสินคาท่ีระลึกคืออายุ  

 ฐิติรัตน เหมัษฐิติ (2541) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือผาไหมมัดหม่ีเพ่ือตัดชุด
โอกาสพิเศษของขาราชการสตรีสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูล ประชากรจํานวน 200 คน สรุปสาระสําคัญไดวา ในการพิจารณาปจจัยดานตางๆ ท่ีมีผลตอ
การซ้ือผาไหมมัดหม่ี   ส่ิงท่ีผูซ้ือพิจารณามากท่ีสุดคือเรื่อง คุณภาพของผา สีและกระบวนสี เนื้อผา
และผิวสัมผัส ลวดลายผา ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาเฉพาะเรื่องสี พบวาผาท่ีมีผูซ้ือระดับปานกลาง 
ไดแกผาท่ีใชกระบวนสีเดียวกัน ผาสีวรรณะเย็น ผาสีสวาง ผาสีสดใส ผาสีหมน ผาสีวรรณะรอน 
และผาท่ีใชกระบวนสีตัดกัน สวนผาสีมืดคนจะซ้ือนอย ในเรื่องอายุของคนซ้ือ พบวาอายุมี
ความสัมพันธกับคนซ้ือในกรณีท่ีผาสีสวางและผาท่ีใชกระบวนสีตัดกัน สวนสีผาในลักษณะอ่ืนๆ 
อายุไมมีความสัมพันธกับระดับการซ้ือ ในเรื่องการศึกษาของผูซ้ือ พบวาการศึกษามีความสัมพันธ
กับการซ้ือในกรณีผาสีหมน สวนสีผาในลักษณะอ่ืนๆ การศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับการซ้ือ 

ปวีณา โทนแกว (2542) ไดศึกษาเรือ่งปจจัยท่ีกําหนดรูปแบบการใชจายในการทองเท่ียว
ภายในประเทศของคนไทย  โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 900 คน ผลของ
การศึกษาพบวา นักทองเท่ียวเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 15-29 ป มากท่ีสุด 
โดยรวมอายุเฉล่ียประมาณ 33 ป นักทองเท่ียวเพศหญิงจะมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบคาใชจาย
ในการทองเท่ียวมากกวาเพศชาย โดยมีคาใชจายเฉล่ียตอวันตอคนเทากับ 1,049.56 บาท ในดานการ
ใชจายเพ่ือซ้ือสินคาและของท่ีระลึกพบวาใชจาย 652.78 บาทตอวันตอคน โดยเพศหญิงจะมี
คาใชจายเพ่ือซ้ือสินคาและของท่ีระลึกสูงสุด นักทองเท่ียวอายุ 15-29 ป อายุ 30-44 ป และ 60 ป จะ
มีคาใชจายในการซ้ือสินคาและของท่ีระลึกสูงท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมอาย ุ45-59 ปจะมีคาใชจายเพ่ือ
การบันเทิงสูงท่ีสุด นักทองเท่ียวทุกระดับรายไดจะมีคาซ้ือสินคาและของท่ีระลึกมากท่ีสุด 
นักทองเท่ียวท่ีมีสภาพสมรสแลวจะมีคาซ้ือสินคาและของท่ีระลึกสูงท่ีสุด สวนผูท่ีมีสถานภาพโสด
และหมาย หยา แยกกันอยู จะมีคาใชจายเพ่ือการบันเทิงสูงท่ีสุด   ในดานอาชีพ พบวานักทองเท่ียวท่ี
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ประกอบอาชีพตางๆ จะมีคาซ้ือสินคาและของท่ีระลึกสูงท่ีสุด ในขณะท่ีนักทองเท่ียวท่ีไมมีอาชีพ 
ไมทํางาน วางงาน จะมีคาใชจายเพ่ือการบันเทิงสูงท่ีสุด 

พนิตสุภา ธรรมประมวล (2544) ไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผาพ้ืนเมืองของผูบริโภคใน
จังหวัดลพบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 305 คน ผลการศึกษาพบวา 
ผูบริโภคนิยมผาพ้ืนเมืองท่ีมีสีกลมกลืน มีลวดลายไทย เปนการซ้ือเพ่ือใชสวนตัว นิยมซ้ือจากราน
ขายผาพ้ืนเมือง ราคาเฉล่ียช้ินละ 200-400 บาท จากการศึกษาดานอาชีพและดานรายได พบวาทุก
กลุมอาชีพซ้ือเพ่ือใชสวนตัว เวนแตพนักงานเอกชนซ้ือเพราะสนับสนุนสินคาไทย ปจจัยท่ีมีผลตอ
การซ้ือ พบวาดานผลิตภัณฑเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด รองลงมาไดแกดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ราคา และสถานท่ีจัดจําหนาย ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 
การออกแบบลวดลาย ความแนนของเนื้อผา ความกลมกลืนของสี และมาตรฐานการยอมท่ี
สมํ่าเสมอของสี ตามลําดับ สวนดานความพึงพอใจ ผูบริโภคมีความพอใจในความหลากหลายของ
ลวดลาย มีสีท่ีคงทน สวมใสสบาย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ดูแลรักษางาย สวมใสไดทุก
โอกาส สวนส่ิงท่ีผูบริโภคมีความพอใจนอยไดแก การบรรจุหีบหอ การสงเสริมการขาย การจัด
แสดงสินคา และความสะดวกในการซ้ือ ตามลําดับ 

นันทิยา ตันตราสืบ (2545) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตอการซ้ือสินคาท่ีระลึก
ประเภทหัตถกรรมของผูบริโภคชาวไทยจากศูนยหัตถกรรมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 265 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานจิตวิทยาเปนปจจัย
ภายในท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกมากท่ีสุดโดยเนนในเรื่องความรูสึกปลอดภัย รองลงมาคือ
ปจจัยสวนบุคคลคือรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูบริโภค สวนปจจัยดานสังคมมีอิทธิพลตอการซ้ือ
สินคานอยท่ีสุด โดยกลุมเพ่ือนรวมงานเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลมากกวาบุคคลอ่ืน ปจจัยดานการตลาด 
ปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอการซ้ือสินคามากท่ีสุด รองลงมาคือปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ใน
เรื่องของการจัดแสดงสินคาตัวอยางในรานมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคามากกวาดานอ่ืน ในดาน
ผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินคามากท่ีสุด และปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ผูบริโภคใหความเห็นในเรื่องการจัดสินคาภายในรานเปนหมวดหมูมีผลตอการซ้ือสินคาท่ี
ระลึกมากกวาดานอ่ืน 

วนิดา แกวเนตร (2545) ไดศึกษาปจจัยในการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม
พ้ืนบานของนักทองเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษาบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 384 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดทุกปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึก ตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
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นักทองเท่ียวสวนใหญสนใจในรูปลักษณผลิตภัณฑซ่ึงเปนเอกลักษณพ้ืนบานของภาคเหนือมากกวา
ราคาสินคา และพบวาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียว ท่ีเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกประเภท
หัตถกรรมพ้ืนบานนั้น สวนใหญเดินทางเพ่ือเลือกซ้ือสินคาเนื่องจากเปนสินคาหัตถกรรมพ้ืนบาน 
นําไปใชสวนตัวมากกวาการนําไปเปนของฝาก 

 วิบูล จันทรแยม (2545) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกของประชาชนท่ีมา
เท่ียวจังหวัดลพบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 352 คน ผลการศึกษาพบวา 
เพศหญิงซ้ือสินคาท่ีระลึกมากกวาเพศชาย ผูซ้ือมีอายุเฉล่ีย 32 ป วัตถุประสงคในการซ้ือเพ่ือตนเอง
และฝากผูอ่ืนมากกวาวัตถุประสงคอ่ืนๆ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกมีความแตกตางกัน 
โดยซ้ือ สมฟก เพราะเห็นวาเปนสินคาท่ีมีช่ือเสียง ซ้ือปลาสม หมูสม ไขเค็มดินสอพอง และวุนน้ํา
มะพราว เพราะมีความพอใจกับขนาดและรูปแบบของบรรจุภัณฑ เลือกซ้ือผาพ้ืนเมืองและ
ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมืองเพราะสีและลวดลายสวยงาม ดินสอพองซ้ือเพราะเห็นวาเปนวัตถุ
ธรรมชาติ สวนเครื่องจักสาน เครื่องทองเหลือง พระปรางคสามยอดจําลองและลิงจําลองซ้ือเพราะมี
รูปทรงสวยงาม เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกของแตละวัย พบวา วัยรุนและวัย
หนุมสาวเลือกซ้ือสมฟกเพราะสินคามีช่ือเสียง วัยผูใหญซ้ือเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ ไขเค็ม
ดินสอพองผูซ้ือทุกวัยเลือกซ้ือเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ ผาพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑจากผา
พ้ืนเมืองพบวาสวนใหญทุกวัยซ้ือเพราะสินคามีสีและลวดลายสวยงาม ดินสอพอง ทุกวัยซ้ือเพราะ
ความเปนวัสดุจากธรรมชาติ เครื่องทองเหลืองทุกวัยซ้ือเพราะสินคามีรูปทรงสวยงาม สวนพระ
ปรางคสามยอดจําลอง รูปลิงจําลองพบวาวัยรุนซ้ือเพราะชอบวัสดท่ีุใชทํา วัยหนุมสาวซ้ือเพราะ
รูปทรงและสีสวยงาม วัยผูใหญซ้ือเพราะรูปทรงสวยงาม 

กษม  อมันตกุล ( 2546 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
หัตถกรรมสินคาท่ีระลึกทองเหลืองสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ลักษณะของศิลปหัตถกรรมสินคาของท่ีระลึกทองเหลืองสาน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช
วัสดุท่ีนํามาออกแบบและพัฒนารวมกับผลิตภัณฑหัตถกรรมท่ีระลึกทองเหลืองสาน  และความ
คิดเห็นตอผลิตภัณฑฯ ท่ีไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว  ผลการวิจัยสรุปวา 
 1.  ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมสินคาของท่ีระลึกทองเหลืองสานตองคํานึงถึงขนาด
ของวัสดุ  ความสวยงาม  การผลิต  และรูปแบบ  โดยรูปแบบท่ีนิยมควรเปนรูปแบบท่ีเนนประโยชน
ใชสอย   
 2. การนําวัสดุรวมในการออกแบบจะเปนวัสดุไม  และมีความเปนไปไดในการนําไมไผมา
ออกแบบและพัฒนากับทองเหลืองและควรเปนผลิตภัณฑตกแตงภายใน ประเภท โคมไฟ 
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 3. การออกแบบในภาพรวมตองการรูปแบบท่ีใชลายสานสองและใชวัสดุไมไผ รอยละ 50 
และทองเหลือง รอยละ 50 และความคิดเห็นตอผลิตภัณฑท่ีมีการออกแบบและพัฒนาแลวใน
ภาพรวมอยูในระดับดีหรือมาก 

อิงอร เพ็ชรเขียว (2546) ไดศึกษาเรื่อง ผลิตภัณฑท่ีระลึกเอกลักษณอีสาน สําหรับประดับ
ตกแตงภายใน เปนการนําลักษณะเดนของงานเครื่องปนดินเผาพ้ืนบานมาใชในการออกแบบ และ
ผลิตในระบบหัตถกรรมอุตสาหกรรม เพ่ือสนองความตองการของตลาดเครื่องปนดินเผาในปจจุบัน 
เพ่ือใหมีความเปนเอกลักษณอีสาน และบงบอกบุคลิกลักษณะความสนุกสนานของชาวบาน จาก
กิจกรรมการดําเนินชีวิต การแตงกายและลวดลายผาอีสาน เพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอีสาน ใน
รูปแบบประติมากรรมดินเผาชาย-หญิง ในการออกแบบสามารถผลิตช้ินงานและจัดองคประกอบได
หลากหลาย เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาของท่ีระลึก เปนการสงเสริมคุณคาความเปนเอกลักษณ
ของทองถ่ิน และเผยแพรเครื่องปนดินเผาทองถ่ินตอไป 

ทรงศรี  สุรเวคิน( 2547 ) ไดทําวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวจากกลุม
ประเทศยุโรปตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกไทยในกลุมผาไหม ผลการวิจัยพบวานักทองเท่ียวจะชอบผา
ไหมท่ีผลิตจากมือมากกวาผลิตจากเครื่องจักร  ผาพ้ืนเปนผาไหมท่ีนักทองเท่ียวกลุมนี้ใหความสนใจ
ท่ีสุดถึงรอยละ 50   ในเรื่องสวนผสมทางการตลาดท้ัง 4 ดานไดแก ราคา ผลิตภัณฑ สถานท่ี และ
การสงเสริมการตลาด   นักทองเท่ียวกลุมดังกลาวใหความสนใจเรื่องราคามากท่ีสุดและให
ความสําคัญในระดับมาก รองลงมาไดแกผลิตภัณฑและสถานท่ีในระดับใกลเคียงกันและให
ความสําคัญในระดับปานกลาง  สวนองคประกอบตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของนักทองเท่ียว  ใน
เรื่องของผลิตภัณฑ นักทองเท่ียวจะคํานึงถึงลวดลายและสีของผลิตภัณฑมากท่ีสุดตอการตัดสินใจ
ซ้ือ  รองลงมาไดแกใบรับรองคุณภาพสินคา   กรรมาวิธีการทอและความหนาของเนื้อผา  ตามลําดับ 

พิสมัย บุญอยู (2548) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชผาไทยของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 598 คน ผล
การศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญใชผาไทยสัปดาหละ 2-3 ครั้ง โดยพิจารณาปจจัยทางดานเนื้อผา
และผิวสัมผัส บุคลากรสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกใชผาไทยเพราะตองการชวยสนับสนุนสินคา
ไทย ประเภทผาไทยท่ีนิยมใชคือผาฝาย ชนิดของผาไทยท่ีสวนใหญเคยใชคือผาไหม โดยมี
วัตถุประสงคในการเลือกเพ่ือนํามาใชเปนชุดทํางาน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชผาไทย ดานเนื้อผา
และผิวสัมผัส สวนใหญเลือกเนื้อผาแนนละเอียดเนื้อผานุม ผาเรียบเปนเงามัน ผาเนื้อบาง ไมเลือก
ผาเนื้อหยาบ ดานสีและกระบวนสี พบวาสวนใหญเลือกผาท่ียอมสีธรรมชาติ ผาท่ีมีโทนสีเดียวกัน 
ผาโทนสีเย็น ผาสีออนและผาสีเขม ไมเลือกผาสีโทนรอนและผามีสีตัดกัน ดานลวดลายพบวาสวน
ใหญเลือกลวดลายเล็ก ลายประยุกต ลายขนาดกลาง ลายโบราณ และลายพืช ไมเลือกลายขนาดใหญ 
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ลายส่ิงของเครื่องใช ลายสัตว และลายเรขาคณิต ดานคุณภาพ พบวา สวนใหญเลือกผาท่ีสวมใส
สบาย เปนผาทอมือ ยอมสีธรรมชาติ ไมเลือกผาท่ียับงายและผาท่ีไมคงรูป 

 สุภาวดี ชาวผาขาว (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย
และชาวตางประเทศในการเลือกซ้ือของท่ีระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบสอบถาม
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 100 คน และนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน 400 คน ผล
การศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวโดยบริการนําเท่ียว ซ้ือของท่ี
ระลึก 1-3 ครั้ง นิยมซ้ืออาหาร ขนม และของท่ีระลึกเพ่ือเปนของฝาก ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง 
คาใชจายในการซ้ือไมต่ํากวา 500 บาท โดยซ้ือของท่ีระลึกบริเวณแหลงทองเท่ียว มีระดับความพึง
พอใจในการเลือกซ้ือในระดับมากทุกดาน ยกเวนดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ในดานวัยพบวา อายุแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือแตกตาง
กัน ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือของท่ีระลึกดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน สวนรายไดแตกตางกันมีความ
พึงพอใจในการเลือกซ้ือดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
แตกตางกัน 

 พูลศิริ กลายสุข (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคากลุมของท่ีระลึก
บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 
จํานวน 200 คน ผลของการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามซ้ืออาหารและเครื่องดื่มมากท่ีสุด ซ้ือ
สินคาประเภทเส้ือผา รองเทา เปนจํานวนเงินมากท่ีสุด และชอบบรรจุภัณฑท่ีกะทัดรัดสวยงาม สวน
ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคาคือตัวเอง เหตุผลในการเลือกซ้ือคือเอาไวใชเอง นิยมเท่ียวใน
ชวงเวลา 18.01-20.00 น. เลือกซ้ือสินคาบอยท่ีสุดในโอกาสวันเกิด ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา
เฉล่ียเดือนละ 1 ครั้ง โดยซ้ือสินคาจํานวน 2 ช้ินตอครั้ง คาใชจายเฉล่ียเดือนละ 301-500 บาท ถา
ตองการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกครั้งตอไปจะตัดสินใจลองเปล่ียนเปนซ้ือสินคาแบบอ่ืนบาง และมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในกิจกรรมสงเสริมการขายรูปแบบสวนลดราคา 
 ทวีป  ศิริรศัมี และ พรพิมล เตรียมวัง( 2549 ) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาการใชภูมิปญญา
ทองถ่ินในการผลิตสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกลเคียง ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก  ผูซ้ือใหความสําคัญกับปจจัยการ
สงเสริมธุรกิจคนไทยมากท่ีสุด  รองลงมาคือความแปลกใหม  การผลิตท่ีมีคุณภาพดี และรูปแบบ
ของสินคาท่ีสวยงาม  ถูกใจ ตามลําดับ  สําหรับจุดแข็งของสินคา ไดแก รูปแบบท่ีสวยงาม  การผลิต
มีคุณภาพและราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  จุดออน รูปแบบสินคาซํ้าๆ  วัสดุไมคอยดีไมคงทน
เสียหายงาย   และราคาแพง  โอกาสในกาพัฒนาไดแก  ความหลากหลายของสินคา  ความสวยงาม
ของสินคา คุณภาพ  ราคา  และการประชาสัมพันธ  อุปสรรคในการพัฒนาไดแก  คุณภาพสินคา
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ไมไดมาตรฐาน   รูปแบบสิคาไมมีความหลากหลาย  รูปแบบมีการซํ้ากันในหลายภูมิภาค  และ
สภาพเศรษฐกิจและการเมืองท่ีตกต่ําในปจจุบัน 
 สมสกุล  จีระศิลป ( 2549 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  แนวทางการเลือกสรรรูปแบบผลิตภัณฑ
หัตถกรรมชุมชน ประเภทของท่ีระลึกเพ่ือการสงเสริมรานอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย  มี
วัตถุประสงคเพ่ือ )1 (. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเลือกสรรรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมชุมชนฯ ท่ี
สอดคลองกับความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผูใชและใชเปนขอมูลประกอบเพ่ือการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ )2 (. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเลือกสรรรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมชุมชน
ประเภทของท่ีระลึกเพ่ือการสงเสริมรานอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียแก นักออกแบบ ผูผลิต 
ผูประกอบการรานอาหารไทยและหนวยงานของรัฐ ( 3. ) เพ่ือสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรมไทย 
หรือภูมิปญญาไทย ในรูปของผลิตภัณฑหัตถกรรม   ผลการวิจัยพบวา 
 1.การทดสอบสมมุติฐานของสินคาหัตถกรรมของท่ีระลึกกับการสงเสริมกิจการรานอาหาร 
ไทยท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และ 97% โดยสถิติทดสอบ T-test   พบวาการมอบ สินคาหัตถกรรม
ของท่ีระลึกมีผลตอการสงเสริมรานอาหารไทย   และคาเฉล่ียความเห็นชอบมีคาเทากับ 3.84  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.767   แสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยางเห็นดวยอยางมากวามีผลตอการ
สงเสริมกิจการรานอาหารไทย 
 2.  ดานหมวดรูปแบบ  สไตล  สีสัน  ผิวสัมผัส  และการใชงาน  พบวาหมวดรูปแบบท่ี
ไดรับความพอใจ/นิยมสูงสุด  3 อันดับแรก ไดแก หมวดรูปแบบท่ีเกี่ยวกับอาหารและผลไมไทย  
หมวดรูปแบบจากสถาปตยกรรมและยวดยานไทย  และหมวดรูปแบบของสัตวพ้ืนบานและ
วรรณคดีไทย   สไตลของผลิตภัณฑฯท่ีไดรับพอใจ/นิยมสูงสุดไดแก สไตลไทยประเพณี  สไตล
ไทยพ้ืนบาน และสไตลไทยรวมสมัย  หมวดสีสัน ไดแก โครงสีเย็น  โครงสีอุน/รอน  และโครงสี
คลาสสิก   ผิวสัมผัสผลิตภัณฑฯ ฯท่ีไดรับพอใจ/นิยมสูงสุดไดแกพ้ืนผิววัสดุท่ีเรียบเนียนคลายผา
ไหม  พ้ืนผิววัสดุท่ีนุมนวล และพ้ืนผิวแบบโลหะ    สําหรับการใชงานผลิตภัณฑฯท่ีไดรับพอใจ/
นิยมสูงสุด ไดแกการตกแตงและตั้งแสดง   การนํามาใชในโอกาสสําคัญเทานั้น  และ การใชงาน
เปนครั้งเปนคราว   ในเรื่องรูปแบบท่ีไดรับความพอใจ/นิยมตามแตละหมวดรูปแบบไดแก  หมวด
เครื่องมือเครื่องใช ไดแกผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชบนโตะอาหาร  และของประดับบาน   หมวด
รูปแบบท่ีเกี่ยวกับอาหารและผลไมไทย  ไดแกผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะท่ีเนนเรื่องราวของอาหารและ
ผลไมไทยรวมท้ังองคประกอบขางเคียง   หมวดรูปแบบจากนาฏศิลปและดนตรีไทย ไดแก
ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะท่ีเนนเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับเรื่องของโขนในชุดรามเกียรติ์  ตุกตาในชุดประจํา
ชาติ และเครื่องดนตรีไทยยอสวน   หมวดรูปแบบจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย  เปนผลิตภัณฑท่ีมี
ลักษณะท่ีเนนเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับการละเลน-กีฬาพ้ืนบานและชีวิตชนบทไทย  หมวดรูปแบบของ
ลวดลายไทย  เปนผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะท่ีเนนลวดลายท่ีมีการตัดทอนเรียบงาย แตมีความเดนสะดุด
ตา  หมวดรูปแบบจากสถาปตยกรรมและยวดยานไทย เปนผลิตภัณฑท่ีจําลองหรือยอสวนรูปแบบ
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จากยานยนตหรือพาหนะพ้ืนบาน  บานไทยหรือเรือนพ้ืนถ่ิน  สถาปตยกรรมไทย หรือยวดยานใน
ราชพิธี   หมวดรูปแบบท่ีเกี่ยวกับปรัชญาและความเช่ือ  เปนผลิตภัณฑท่ีจําลองหรือยอสวนในรูป
ของประติมากรรม  หรือ งานสลักของรูปเคารพในศาสนา  เทพในวรรณคดี  และ ส่ิงมงคลตางๆ   
หมวดรูปแบบจากธรรมชาติ   เปนผลิตภัณฑประดิษฐในรูปแบบดอกไมไทยๆ พันธุ-ไมไทย สัตว
หรือส่ิงมีชีวิตใตทองทะเล   หมวดรูปแบบจากสัตวพ้ืนบานและวรรณคดีไทย เปนผลิตภัณฑ
ประดิษฐรูปแบบของสัตวพ้ืนบานไทย โดยเฉพาะชางจะไดรับความนิยมสูงสุด   หมวดภูมิปญญา
พ้ืนบานและการเลือกวัสดุไทย  เปนผลิตภัณฑท่ีแสดงลักษณะของเอกลักษณไทยอยางชัดเจน  เนน
ความประณีตอยางไทย สะทอนภูมิปญญาไทย หรือใชวัสดุท่ีมีสรรพคุณเฉพาะ    

ศิวัตรา พิพัฒนไชยศิร ิ(2550) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาของท่ีระลึก สําหรับการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา หมูบานวัฒนธรรมผูใทยบานโคกโกง ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.
กาฬสินธุ และหมูบานวฒันธรรมบานธารปราสาทใต ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
วัตถุประสงคในการศึกษาคือ เพ่ือใหใดขอมูลพ้ืนฐานดานสินคาท่ีระลึกในพ้ืนท่ีศึกษา และพัฒนา
รูปแบบของท่ีระลึกใหม ๆ ใหเหมาะสมและเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา ผลการวิจัยพบวา ท้ัง 2 
หมูบานตางมีเอกลักษณท่ีโดดเดนเปนของตัวเอง หากแตยังไมไดถูกนํามาใชในการออกแบบสินคา
ท่ีระลึกเพ่ือเผยแพรวัฒนธรรม และสรางรายไดใหกับชุมชน ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดนําจุดเดนของแต
ละหมูบานมาออกแบบของท่ีระลึกคือ หมูบานวัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง ไดนําเอกลักษณการ
แตงกายของสาวผูไทยมาดัดแปลงเปนท่ีหอยโทรศัพทมือถือ พวงกุญแจ ผาเช็ดมือ และผาพันคอ 
โดยนําวัสดุท่ีไดจากทองถ่ิน และฝมือการทอผาของชาวบานมาใชในการทําของท่ีระลึก สําหรับ
บานวัฒนธรรมบานธารปราสาทใต ไดนําหมอปากแตรมาใชเปนเอกลักษณในการออกแบบของท่ี
ระลึก ภาชนะดนิเผาสําหรับตั้งโชว และเทียนหอมบานปราสาท ซ่ึงเปนสินคาท่ีสามารถใชฝมือคน
ในหมูบานมาทําได 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิขัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการสํารวจภาคสนาม

เพ่ือการศึกษาเปนขอมูลประกอบการวิจัย จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดรับการวิเคราะห  มาเขาสูกระบวนการ
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ  ซ่ึงสามารถแบงเปนขั้นตอนใหญๆออกเปน 2 สวนใหญดังนี ้
 1.  การศึกษาความสัมพันธสีและลวดลาย มาประยุกตเขาสูกระบวนการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนดังนี ้

1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลและวรรณกรรม/งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
1.2 สํารวจ สัมภาษณและสอบถาม   
1.3นําผลการวิเคราะหขอมูลจากสวนท่ี 1 และ 2 มาสรุปเพ่ือเปนขอมูลในการออกแบบ  

 การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการศึกษารวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาใชในการวิจัยโดยแยกออกเปน 2 
ประเภทใหญๆไดแก 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามจากพ้ืนท่ีจริง ในพ้ืนท่ี
เปาหมายโดยวิธีดังตอไปนี ้
   1.1  การเก็บรวบรวม สํารวจและบันทึกรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของ
ท่ีระลึกจากแหลงผูประกอบการ และสถานท่ีจําหนายสินคาตามงานแสดงสินคา เพ่ือบันทึกเปน
ฐานขอมูลการออกแบบ   
   1.2 การสอบถามและหรือสัมภาษณ  ความคิดเห็นของผูซ้ือสินคาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก และ ปจจัยท่ีใชในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของท่ีระลึก เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือในดาน ความหมายมงคล ของสี
ตามหลักเบญจธาต ุ

2. ขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร งานวิจัย ส่ิงพิมพ และส่ือตางๆจาก 
หนวยงานตางท้ังในและตางประเทศ 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี ้

1. ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก โดยการนําเสนอในรูปแบบ 
ของภาพถายผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกท่ีมีการทําการผลิตอยูในปจจุบัน นําเสนอในรูปแบบ 
ของรูปภาพประกอบการบรรยาย 

2. ศึกษาความคิดเห็นของผูซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก โดยในสวนแรก 
วิเคราะหขอมูลท่ัวไปและขอมูลดานพฤติกรรมของผูซ้ือ โดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ สวน
ท่ีสอง วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีใชในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก  
 2. ทดลองการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก เพ่ือพัฒนาใหเกิดภาพลักษณรวม
สมัยของความเปนไทยและความเปนสากล จากความสัมพันธของสีและลวดลาย 
  2.1  นําขอมูลจากการวิเคราะหเพ่ือสรุปเปนขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือการทดลองการออกแบบ  
  2.2  ทดลองการออกแบบผานบวนการทํา แบบราง การพัฒนาแบบ แบบรายละเอียด 
และทัศนียภาพ 
  2.3 ประเมินผลการออกแบบโดยผูเช่ียวชาญการออกแบบ 3 คน  
  2.4  สรุป เปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกชุมชนท่ีสามารถนําไปขยาย
ผลไดอยางตอเนื่องในอนาคต 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบการสังเกต การสัมภาษณ แบบ
สอบ-ถาม และการเก็บขอมูลรูปแบบลวดลายดวยภาพถายและการบันทึกเสียง  ท่ีใชเปนเครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย ซ่ึงประกอบไปดวยเครื่องมือดังตอไปนี ้
 1.  แบบสํารวจ 
 2.  แบบสอบถามและสัมภาษณ 
 3.   กลองถายภาพและเครื่องบันทึกเสียงเพ่ือบันทึกขอมูล 
       ข)   สถานท่ีท่ีทําการวิจัยและเก็บขอมูล 
 สถานท่ีของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวจิัยไดแบงการศึกษาออกเปน 

4.1 รูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก เก็บขอมูลโดยภาพถาย 
4.2 ผูซ้ือสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก เก็บขอมูลโดยวิธีการกรอก 

แบบสอบถาม 
4.3 วิจัยเชิงปฏิบัติการของผูประกอบการท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 

ประเภทของท่ีระลึก  
ผลการวิเคราะหขอมูล 
4.1 รูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกเก็บขอมูลโดยภาพถาย 

ผูวิจัยไดทําการสํารวจและถายรูปแบบของผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงภายในท่ี
พักอาศัย ในกรุงเทพมหานคร โดยไดเลือกผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณดังตอไปนี ้
 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงประเภทผลิตภัณฑจากเปลือกไข 
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รูปท่ี 4.2 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงประเภทกรอบรูป 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงประเภทเพ่ือการบูชา 
 
 
 
 

http://rdi.ssru.ac.th



 53

 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงผลิตภณัฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงประเภทเครื่องแกว 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงประเภทเศษวัสดุเหล็ก 
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รูปท่ี 4.6 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงประเภทเซรามิค 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงประเภทเซรามิค 
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รูปท่ี 4.8 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากกะลามะพราว 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.9 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกประเภทของประดับตกแตง 
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รูปท่ี 4.10 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงประเภทของตกแตงวัสดุธรรมชาต ิ
 
 

 
 

รูปท่ี 4.11 แสดงผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงประเภทของตกแตงโคมไฟ 
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4.2    ผูซ้ือสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก  
 เก็บขอมูลโดยวิธีการกรอกแบบสอบถามจํานวน 100 คน ซ่ึงแบงเปน 2 ตอนดังนี ้
 4.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูซ้ือสินคาท่ีระลึก 
 4.2.2 พฤติกรรมของผูซ้ือสินคาท่ีระลึก 
 4.2.3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสินคาของท่ีระลึก 
  
4.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูซ้ือสินคาท่ีระลึก 
 ขอมูลท่ัวไปของผูซ้ือสินคาท่ีระลึกเปนการศึกษา เพศ อายุ ลักษณะอาชีพ รายไดตอเดือน 
ภูมิลําเนาของผูซ้ือสินคา มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูซ้ือสินคาท่ีระลึก 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 35 35.0 
หญิง 65 65.0 

รวม 100 100 
อาย ุ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 21 ป 9 9.0 
21 – 30 ป 23 23.0 
31 – 40 ป 19 19.0 
41 – 50 ป 25 25.0 
มากกวา 50 ป 21 21.0 
ไมตอบ 3 3.0 

รวม 100 100.0 
ลักษณะอาชีพ   

นักเรียนนักศึกษา 18 18.0 
ธุรกิจสวนตัว 34 34.0 
ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 19.0 
พนักงานเอกชน 13 13.0 
อ่ืน ๆ เชน แมบาน 14 14.0 
ไมตอบ 2 2.0 

รวม 100 100.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 10,000 บาท 15 15.0 
10,000 – 20,000 บาท 16 16.0 
20,001 – 30,000 บาท 12 12.0 
30,001 – 50,000 บาท 18 18.0 
มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 35 35.0 
ไมตอบ 5 5.0 

รวม 100 100.0 
ภูมิลําเนา จํานวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 65 65.0 
ตางจังหวัด 34 34.0 
ไมตอบ 1 1.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวาผูซ้ือสินคาท่ีระลึกสวนใหญรอยละ 65.0 เปนเพศหญิง มีเพียง รอย
ละ 35 ท่ีเปนเพศชาย โดยผูซ้ือสินคาสวนใหญรอยละ 34.0 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ผูซ้ือสินคา
รอยละ35.0 มีรายได 20,000 บาท ขึ้นไปตอเดือน ซ่ึงผูซ้ือสินคาของท่ีระลึกรอยละ65.0 เปนคน
กรุงเทพมหานคร 
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4.1.2   พฤติกรรมของผูซ้ือสินคาท่ีระลึก 

4.1.2.1  พฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีระลึก 
ทําการศึกษาโดยศึกษาวัตถุประสงคหลักในการเลือกซ้ือสินคา ประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือ 

มูลคาในการซ้ือสินคา สถานท่ีเลือกซ้ือสินคา แหลงขอมูลของสินคา ความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีระลึก 
และสินคาท่ีซ้ือบอยท่ีสุด ดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.2 พฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีระลึก 

วัตถุประสงคหลักในการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จํานวน รอยละ 

ซ้ือเพ่ือตกแตงบานของตัวเอง 56 56.0 
ซ้ือเปนของฝากใหผูอ่ืน 48 48.0 
ซ้ือเพ่ือเก็บสะสม 23 23.0 
อ่ืน ๆ 11 11.0 

รวม 140 140 
มูลคาในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 1000 บาท 36 36.0 
1000 – 5000  49 49.0 
5001 – 10000 7 7.0 
มากกวา 10000 บาท 3 3.0 
ไมตอบ 5 5.0 

รวม 100 100.0 
สถานท่ีเลือกซ้ือสินคา จํานวน รอยละ 

จากสถานท่ีผลิตโดยตรง 8 8.0 
จากศูนยจัดจําหนายสินคา 9 9.0 
จากงานแสดงสินคา 62 62.0 
อ่ืน ๆ  9 9.0 
ไมตอบ 12 12.0 

รวม 100 100.0 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

แหลงขอมูลของสินคา 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จํานวน รอยละ 

คําบอกเลาจากคนรูจัก 32 32.0 
คนหาจากอินเตอรเนต 18 18.0 
โฆษณาทางโทรทัศน 46 46.0 
โฆษณาทางหนังสือพิมพ/ นิตยสาร/ปาย 46 46.0 
อ่ืน ๆ 9 9.0 

รวม 100 100.0 
ความถ่ีในการซ้ือสินคาท่ีระลึก จํานวน รอยละ 

ทุกสัปดาห 2 2.0 
ทุกเดือน 19 19.0 
ทุก 3 เดือน 26 26.0 
ทุกป 38 38.0 
หลายปตอครัง้ 12 12.0 
ไมตอบ 3 3.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวาผูซ้ือสินคาสวนใหญรอยละ 56 มีวัตถุประสงคหลักในการเลือกซ้ือ
สินคาท่ีระลึก คือ ซ้ือเพ่ือตกแตงบานของตนเอง ซ่ึงมีมูลคาในการซ้ือสินคาท่ี 1,000 – 5,000 บาท 
ถึงรอยละ 49.0 สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดคือ งานแสดงสินคา รอยละ 62 สวนใหญผูซ้ือ
สินคารอยละ 46.0 จะรูจักสินคาท่ีระลึกจากโฆษณาทางโทรทัศน หนังสือพิมพหรือนิตยสาร หรือ
ปาย โดยพบวาผูซ้ือสินคารอยละ 38.0  ซ้ือสินคาของท่ีระลึกประจําทุกปมากท่ีสุด  
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 4.1.2.2  อิทธิพลจากบุคคลหรือส่ิงตาง ๆ ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกเพ่ือการ
ตกแตง 
 ทําการศึกษา อิทธิพลตาง ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ เชน คนในครอบครัว เพ่ือน ส่ือ
โฆษณา กระแสความนิยม เปนตน 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงอิทธิพลจากบุคคลหรือส่ิงตาง ๆ ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกเพ่ือการ
ตกแตง  

ปจจัย ความสําคัญ ความหมาย 
1. ผูท่ีรับของท่ีระลึกท่ีจะซ้ือไปฝาก 3.98 สําคัญมาก 
2. คนในครอบครัว 3.82 สําคัญมาก 

3. คนรูจัก/เพ่ือน 3.76 สําคัญมาก 

4. กระแสนิยมเรื่องภูมิปญญาไทย/สินคาไทย 3.55 สําคัญมาก 

5. ส่ือโฆษณา 3.21 สําคัญปานกลาง 

6. เจาของราน/พนักงานตอนรับ 3.02 สําคัญปานกลาง 

 
   สําคัญมากท่ีสุด  ไดคะแนน 4.3 – 5.0 
   สําคัญมาก  ไดคะแนน 3.5 – 4.2 
   สําคัญปานกลาง  ไดคะแนน 2.7 – 3.4 
   สําคัญนอย  ไดคะแนน 1.9 – 2.6 
   สําคัญนอยท่ีสุด  ไดคะแนน  1.0 – 1.8 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวาผูท่ีรับของท่ีระลึกท่ีจะซ้ือไปฝากคือผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.98 รองลงมาคือ 
คนในครอบครัว มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.82 อันดับสามคือ คนรูจักหรือเพ่ือนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.76 และอันดับส่ีคือ กระแสนิยมเรื่องภูมิปญญาไทยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.55 
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 4.1.2.3  ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง 
  ทําการศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกเพ่ือการตกแตง เชน ชวย
สงเสริมธุรกิจคนไทย ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ การผลิตมีคุณภาพดี มีความคงทน ไมเสียงาย 
รูปแบบของสินคาท่ีสวยงาม เปนตน 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก 

ปจจัย ความสําคัญ ความหมาย 
1. ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ 4.1 สําคัญมาก 
2. รูปแบบของสินคาท่ีสวยงาม 3.96 สําคัญมาก 

3. การผลิตมีคุณภาพดี มีความคงทน ไมเสียงาย 3.92 สําคัญมาก 

4. สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 3.88 สําคัญมาก 

5. สินคามีความหลากหลายท้ังรูปแบบ สีสันและขนาด 3.87 สําคัญมาก 

6. ชวยสงเสริมธุรกิจคนไทย 3.84 สําคัญมาก 

7. ลักษณะของบรรจุภัณฑ 3.79 สําคัญมาก 

8.  การสนับสนุนท่ีมาจากภูมิปญญาทองถ่ิน 3.68 สําคัญมาก 

9. ราคาไมแพง เหมาะสมกับคุณภาพ 3.65 สําคัญมาก 

10. สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม 3.65 สําคัญมาก 

11. สถานท่ีจัดจําหนายสินคาสะดวกตอการเดินทาง 3.64 สําคัญมาก 

12. สินคามีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก สินคาระดับ 3-5 ดาว 3.49 สําคัญมาก 
13. มีการลดราคาสินคา หรือสงเสริมการขาย 3.35 สําคัญปานกลาง 
 
   สําคัญมากท่ีสุด  ไดคะแนน 4.3 – 5.0 
   สําคัญมาก  ไดคะแนน 3.5 – 4.2 
   สําคัญปานกลาง  ไดคะแนน 2.7 – 3.4 
   สําคัญนอย  ไดคะแนน 1.9 – 2.6 
   สําคัญนอยท่ีสุด  ไดคะแนน  1.0 – 1.8 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูซ้ือสินคาใหความสําคัญกับปจจัยความแปลกใหมของผลิตภัณฑ
มากท่ีสุด ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาใหคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.1 รองลงมาคือ ปจจัยรูปแบบของ
สินคาท่ีสวยงามใหคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.96  สวน ปจจัยการลดราคาสินคา หรือจัดรายการสงเสริม
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การขายเปนประจํามีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกมีความสําคัญปานกลาง
แตเปนอันดับสุดทาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 
 4.1.2.4  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก มีรายละเอียดดังนี ้
 4.1.2.4.1 การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับความแปลกใหม ของผลิตภัณฑในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามอายดุังรายละเอียดในตารางท่ี 4.5 
ตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับการใหความสําคัญกับความแปลก
ใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามอาย ุ

อาย ุ n  S.D. ระดับ 
นอยกวา 21 ป 
21-30 ป 
31-40 ป 
41-50 ป 
มากกวา 50 ป 

9 
23 
19 
25 
21 

4.25 
4.42 
4.23 
3.96 
3.46 

0.457 
0.756 
0.694 
0.826 
0.675 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 97 4.07 0.681 มาก 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวาผูซ้ือท่ีมีอายุ 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป ใหความสําคัญกับความ
แปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกอยูในระดับ
ท่ีมาก ( =4.42, =4.23, =3.96 ตามลําดับ) สวยผูซ้ือท่ีมีอายุมากกวา 50 ป ใหความสําคัญกับ
ความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกอยูใน
ระดับปานกลาง ( =3.46) 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกบัความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามอาย ุ
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
92 

9542 
60.865 

2.462 
.623 

3.796 .008 

รวม 96     
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวาผูซ้ือท่ีมีอายุตางกันใหความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑ
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีแอลเอสดี (LSD) ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.7 
ตารางท่ี 4.7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับความแปลก
ใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามอาย ุ

อาย ุ นอยกวา 21 ป 
( =4.25) 

21-30 ป 
( =4.42) 

31-40  ป 
( =4.23) 

41-50  ป 
( =3.96) 

มากกวา 50 ป 
( =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  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกท่ีมีอายุตางกันให
ความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี .05 โดยคูท่ีแตกตางกันคือ ผูท่ีมีอายุมากกวา 50 ปกับ ผูท่ีมีอายุ 21-30 ป  และคูของผูท่ีมีอายุ 50 ป 
กับผูท่ีมีอายุนอยกวา 21 ป 
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4.1.2.4.2การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามลักษณะอาชีพดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.14 
ตารางท่ี 4.15 และตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับการใหความสําคัญกับรูปแบบของ
สินคาท่ีสวยงามในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามลักษณะ
อาชีพ 

อาชีพ n  S.D. ระดับ 
นักเรียนนักศึกษา 
ธุรกิจสวนตัว 
ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานเอกชน 
อ่ืน ๆ เชน แมบาน 

18 
34 
19 
13 
14 

4.12 
3.85 
4.25 
3.72 
3.51 

0.654 
0.755 
0.672 
0.745 
0.921 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 98 3.92 0.749 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวาผูซ้ือท่ีมีอาชีพ นักเรียนนักศึกษา ธุรกิจสวนตัว ขาราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑชุมชน
ประเภทของท่ีระลึกอยูในระดับท่ีมาก ( =4.12, =3.85, =4.25 ตามลําดับ)  
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามลักษณะอาชีพ 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
93 

7.843 
64.882 

1.875 
.654 

2.632 .039 

รวม 97     
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวาผูซ้ือท่ีมีอายุตางกันใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีแอลเอสดี (LSD) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 
4.16 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับรูปแบบของ
สินคาท่ีสวยงามในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามลักษณะ
อาชีพ 

อาชีพ นักเรียน
นักศึกษา 
( =4.12) 

ธุรกิจสวนตัว 
( =3.85) 

ขาราชการ
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
( =4.25) 

พนักงาน
เอกชน 

( =3.72) 

อ่ืน ๆ เชน 
แมบาน

( =3.51) 

นักเรียน
นักศึกษา 
( =4.12) 

     

ธุรกิจสวนตัว 
( =3.85) 

-0.27     

ขาราชการ
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
( =4.25) 

0.13 0.4    

พนักงาน
เอกชน 

( =3.72) 

-0.4 -0.13 -0.53   

อ่ืน ๆ เชน 
แมบาน

( =3.51) 

-0.61  -0.34 -0.74 -0.21  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ผูซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกท่ีมีอาชีพตางกันให
ความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยคูท่ีแตกตางกันคือ ผูท่ีมีอาชีพนักเรียน นักศึกษากับ อาชีพอ่ืน ๆ เชน
แมบาน และคูของ ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน 
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4.1.2.4.3  การเปรียบเทียบการใหความสําคญักับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามในการตัดสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามลักษณะรายไดดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.17 
ตารางท่ี 4.18 และตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับการใหความสําคัญกับสินคามี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนก
ตามรายได 

รายได n  S.D. ระดับ 
นอยกวา 10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 

15 
16 
12 
11 
35 

3.28 
3.76 
3.98 
4.15 
4.08 

0.842 
0.691 
0.545 
0.678 
0.814 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 98 3.85 0.714 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวาผูซ้ือท่ีมีรายได 10,000 – 20,000 บาท  มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป  
ใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทของท่ีระลึกอยูในระดับท่ีมาก ( =3.76, =4.08,) สวนผูซ้ือท่ีมีรายได นอยกวา 10,000 
บาทใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของท่ีระลึกอยูในระดับปานกลาง ( =3.28) 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามรายได 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
93 

6.843 
65.882 

1.775 
.654 

2.732 .034 

รวม 97     
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวาผูซ้ือท่ีมีอายุตางกันใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะถ่ินในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีแอลเอสดี (LSD) ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับสินคามีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตาม
รายได 

รายได นอยกวา 
10,000 บาท 

( =3.28) 

10,000 – 
20,000 บาท 

( =3.76) 

20,001 – 
30,000 บาท 

( =3.98) 

30,001 – 
50,000 บาท 

( =4.15) 

มากกวา 
50,000 บาท
ขึ้นไป( =

4.08) 
นอยกวา 

10,000 บาท 
 ( =3.28) 

     

10,000 – 
20,000 บาท 
 ( =3.76) 

0.48     

20,001 – 
30,000 บาท 
 ( =3.98) 

0.7 0.22    

30,001 – 
50,000 บาท 
 ( =4.15) 

0.87 * 0.39 0.17   

มากกวา 
50,000 บาท

ขึ้นไป
( =4.08) 

0.8 * 0.32 0.1 -0.07 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ผูซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกท่ีมีรายไดตางกันให
ความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตท่ีิ .05 โดยคูท่ีแตกตางกันคือ ผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท กับ ผูมีรายได 
30,001 – 50,000 บาท ( =4.15) 
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4.1.3   จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสินคาของท่ีระลึก 
ทําการศึกษาจุดแข็งและจุดออนของสินคาท่ีระลึก โดยใหผูซ้ือสินคาจัดอันดับความสําคัญ 

ของปจจัยตาง ๆ ดังนี้  
- มีรูปแบบของสินคาท่ีสวยงาม 
- สินคามีความหลากหลายท้ังแบบ สีและขนาด 
- การผลิตมีคุณภาพด ี
- ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ 
- ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ 
- สินคามีความเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
ในสวนของโอกาสและอุปสรรคท่ีจะชวยเพ่ิมหรือขัดขวางความเจริญเติบโตของสินคาท่ี 

ระลึกทําการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด ดังรายการตอไปนี ้
ตารางท่ี 4.14  แสดงอันดับจุดแข็งของสินคาท่ีระลึก (จํานวนผูตอบ 92 คน) 

อันดับ ปจจัย คะแนน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

มีรูปแบบสินคาท่ีสวยงาม 
การผลิตมีคุณภาพด ี
ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ 
สินคามีความเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ 
สินคามีความหลากหลายท้ังแบบ สีและขนาด 
อ่ืน ๆ 

135 
132 
126 
115 
92 
65 
12 

หมายเหตุ  เกณฑการใหคะแนนความสําคัญ อันดับท่ี 1 ให 3 คะแนน 
      อันดับท่ี 2 ให 2 คะแนน 
      อันดับท่ี 3 ให 1 คะแนน 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ผูซ้ือสินคาท่ีระลึกเห็นวาเปนจุดแข็งท่ีทําใหสินคามีความสามารถ
แขงขันกับสินคาประเภทอ่ืน ๆ ไดตามลําดับความสําคัญดังนี้ อันดับท่ี 1 คือ มีรูปแบบสินคาท่ี
สวยงาม อันดับท่ี 2 คือ การผลิตมีคุณภาพด ีและอันดับท่ี 3 คือ ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงอันดับจุดออนของสินคาท่ีระลึก (จํานวนผูตอบ 93 คน) 
 อันดับ ปจจัย คะแนน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

รูปแบบสินคาซํ้า ๆ ไมมีความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑ 
วัสดุท่ีใชคุณภาพไมคอยดี ไมคงทน เสียหายงาย 
ราคาแพง เม่ือเทียบกับสินคาประเภทอ่ืน 
ไมมีความหลากหลายท้ังรูปแบบ สีและขนาด 
รูปแบบสินคาขาดความประณีตและสวยงาม 
ไมมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
อ่ืน ๆ 

142 
132 
115 
83 
75 
46 
4 

หมายเหตุ  เกณฑการใหคะแนนความสําคัญ อันดับท่ี 1 ให 3 คะแนน 
      อันดับท่ี 2 ให 2 คะแนน 
      อันดับท่ี 3 ให 1 คะแนน 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวาผูซ้ือสินคาเห็นวาปจจัยท่ีเปนจุดออนท่ีอาจทําใหสินคาท่ีระลึก
สูญเสียความสามารถแขงขันกับสินคาประเภทอ่ืนๆ ตามลําดับความสําคัญดังนี้ อันดับท่ี 1 คือ
รูปแบบสินคาซํ้า ๆ ไมมีความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑ อันดับท่ี 2 คือ วัสดุท่ีใชคุณภาพไมคอยดี 
ไมคงทน เสียหายงาย และอันดับท่ี 3 คือ ราคาแพง เม่ือเทียบกับสินคาประเภทอ่ืน 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงโอกาสในการพัฒนาสินคาของท่ีระลึก (จํานวนผูตอบ 79 คน) 

อันดับ โอกาส จํานวน(คน) รอยละ 
1 
2 
3 
4 

รูปแบบสินคา ความแปลกใหม ทันสมัย 
ความสวยงามของสินคา  
การประชาสัมพันธท่ีด ี
อ่ืน ๆ 

29 
23 
19 
8 

36.7 
29.1 
24 

10.2 
รวม 79 100 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา โอกาสท่ีจะชวยเพ่ิมความเจริญเติบโตในสินคาของท่ีระลึก สาม
อันดับแรกท่ีผูซ้ือสินคาใหความสําคัญอันดับแรกคือ รูปแบบสินคา ความแปลกใหม ทันสมัย 
อันดับสองคือ ความสวยงามของสินคา และอันดับท่ีสามคือ การประชาสัมพันธท่ีด ี
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ตารางท่ี 4.17 แสดงอุปสรรคในการพัฒนาสินคาท่ีระลึก (จํานวนผูตอบ 61 คน) 
อันดับ อุปสรรค จํานวน(คน) รอยละ 

1 
2 
 
 
3 
4 

คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน ไมมีความคงทน 
เสียหายงาย รูปแบบของสินคา ไมมีความ
หลากหลาย มีการลอกเลียนแบบ และสินคา
รูปแบบซํ้ากัน  
สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน 
อ่ืน ๆ  

21 
19 
 
 

16 
5 

34.4 
31.2 

 
 

26.2 
8.2 

รวม 61 100 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวาอุปสรรคท่ีขัดขวางความเจริญเติบโตในสินคาของท่ีระลึก สาม
อันดับแรกท่ีผูซ้ือใหความสําคัญอันดับแรกคือ คณุภาพสินคาไมไดมาตรฐาน ไมมีความคงทน 
เสียหายงาย อันดับสองรปูแบบของสินคา ไมมีความหลากหลาย มีการลอกเลียนแบบและสินคา 
รูปแบบซํ้ากัน และอันดับท่ีสามคือ สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน 
 
 
 สีท่ีนํามาใชในการวิเคราะหของการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนของท่ีระลึก ไดนําสีท่ีเปน
โทนสีไทย ท่ีเปนการใชสีในการจําแนกหัวโขนใหเปนสีตาง ๆ กัน ออกไป ทําใหมีหัวโขนแปลก
ขึ้น และจําแนกแยกออกไปไดมากขึ้น ซ่ึงมีดังนี้  

 โทนสีแดง มีสีแดง สีแดงชาด สีแดงเสน สีดินแดง สีล้ินจี่ สีหงสบาท สีหงดิน สี
หงชาด สีหงเสน สีดอกชบา 

 โทนสีเหลือง มีสีเหลืองรงค สีเหลืองดิน สีเหลืองทอง สีเล่ือมประภัสสร  
 โทนสีคราม มีสีมอคราม สีคราม สีขาบ สีครามออน   
 โทนสีมวง มีสีมวง สีมวงชาด สีมวงดอกตะแบก สีมวงเม็ดมะปราง  
 โทนสีเขียว มีสีเขียวนวล สีกามปู สีน้ําไหล สีเขียวกานดอก สีเขียวตังแช  
 โทนสีดํา มีสีดํา สีดําหมึก สีผานหมึก สีมอหมึก ดําเขมา 
 โทนสีเทา มีสีเทา สีผานขาว สีเมฆ  
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ภาพท่ี 4.12  แสดงตัวอยางโทนสีไทย 
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ภาพท่ี 4.13 แสดงตัวอยางโทนสีไทย 
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ภาพท่ี 4.14 การทดลองการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดผาขาวมาและลายสาน แบบท่ี 1 
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ภาพท่ี  4.15 การทดลองการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดผาขาวมาและลายสาน แบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 4.16 การทดลองการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดผาขาวมาและลายสาน แบบท่ี 3 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 โครงการวิจัย สีและลวดลายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกมีวัตถุประสงค
คือ 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธสีและลวดลาย มาประยุกตเขาสูกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของท่ีระลึกประเภทของชํารวย กรงุเทพมหานคร  

2. ทดลองการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนของท่ีระลึกประเภทของชํารวย เพ่ือพัฒนาใหเกิด
ภาพลักษณรวมสมัยของความเปนไทยและความเปนสากล จากความสัมพันธของสีและลวดลาย 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ี
ระลึก โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 100 คน สรุปไดดังนี ้

1) ขอมูลท่ัวไปของผูซ้ือสินคาท่ีระลึก 
ผลการวิจัยพบวา ผูซ้ือสินคาท่ีระลึกสวนใหญรอยละ  เปนเพศหญิง มีเพียง รอยละ 65.0 ท่ี 

เปนเพศชาย ซ่ึงผูซ้ือสวนใหญรอยละ 25.0 มีอายุ 41-50  ปมากท่ีสุด โดยผูซ้ือสินคาสวนใหญรอยละ 
34.0 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ผูซ้ือสินคารอยละ35.0 มีรายได 20,000 บาท ขึ้นไปตอเดือน ซ่ึงผู
ซ้ือสินคาของท่ีระลึกรอยละ65.0 เปนคนกรุงเทพมหานคร 

2) ขอมูลพฤติกรรมของผูซ้ือสินคาท่ีระลึก 
2.1    พฤติกรรมของผูซ้ือสินคา 
ผลการวิจยัพบวาผูซ้ือสินคาสวนใหญรอยละ 56 มีวัตถุประสงคหลักในการเลือกซ้ือ 

สินคาท่ีระลึก คือ ซ้ือเพ่ือตกแตงบานของตนเอง ซ่ึงมีมูลคาในการซ้ือสินคาท่ี 1,000 – 5,000 บาท 
ถึงรอยละ 49.0 สวนใหญผูซ้ือสินคารอยละ 46.0 จะรูจักสินคาท่ีระลึกจากโฆษณาทางโทรทัศน 
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร หรือปาย โดยพบวาผูซ้ือสินคารอยละ 38.0  ซ้ือสินคาของท่ีระลึกประจํา
ทุกปมากท่ีสุด 

2.2    อิทธิพลจากบุคคลหรือส่ิงตาง ๆ ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกเพ่ือการ 
ตกแตง 
        ผลการวิจัยพบวาผูท่ีรับของท่ีระลึกท่ีจะซ้ือไปฝากคือผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.98 รองลงมาคือ 
คนในครอบครัว มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.82 อันดับสามคือ คนรูจักหรือเพ่ือนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.76 และอันดับส่ีคือ กระแสนิยมเรื่องภูมิปญญาไทยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.55 
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2.3   ปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกเพ่ือการตกแตง 
ผลการวิจัยพบวา ผูซ้ือสินคาใหความสําคัญกับปจจัยความแปลกใหมของผลิตภัณฑ 

มากท่ีสุด ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาใหคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.1 รองลงมาคือ ปจจัยรูปแบบของ
สินคาท่ีสวยงามใหคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.96  สวน ปจจัยการลดราคาสินคา หรือจัดรายการสงเสริม
การขายเปนประจํามีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกนอยท่ีสุด ใหคาเฉล่ีย
เทากับ 3.35 

2.4   การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีใชในการ 
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก 
    2.4.1 การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับความแปลกใหม ของผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามอาย ุ      

 ผลการวิจัยพบวา ผูซ้ือท่ีมีอายุนอยกวา 21 ป, 21-30 ป, 31-40 ป, 41-50 ป ให 
ความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของ
ท่ีระลึกอยูในระดับท่ีมาก ( =4.25, =4.42, =4.23, =3.96 ตามลําดับ) สวยผูซ้ือท่ีมีอายุมากกวา 
50 ป ใหความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทของท่ีระลึกอยูในระดับปานกลาง ( =3.46)  ผูซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกท่ีมี
อายุตางกันใหความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยคูท่ีแตกตางกันคือ ผูท่ีมีอายุมากกวา 50 ปกับ ผูท่ีมีอายุ 21-30 ป  และคู
ของผูท่ีมีอายุ 50 ป กับผูท่ีมีอายุนอยกวา 21 ป 
     2.4.2 การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามลักษณะอาชีพ  
      ผลการวิจัยพบวา ซ้ือท่ีมีอาชีพ นักเรียนนักศึกษา ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกอยูในระดับท่ีมาก ( =4.12, =3.85, 

=4.25, =3.72 ตามลําดับ) สวนผูซ้ือท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน ใหความสําคัญกับรูปแบบของ
สินคาท่ีสวยงามในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกอยูในระดับปานกลาง 
( =3.51) ผูซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกท่ีมีอาชีพตางกันใหความสําคัญกับรูปแบบของ
สินคาท่ีสวยงามของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยคูท่ี
แตกตางกันคือ ผูท่ีมีอาชีพนักเรียน นักศึกษากับ อาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน และคูของ ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน 
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      2.4.3  การเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก จําแนกตามลักษณะรายได 
      ผลการวิจัยพบวา ผูซ้ือท่ีมีรายได 10,000 – 20,000 บาท  20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป  ใหความสําคัญกับสินคามีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะถ่ินในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกอยูในระดับท่ีมาก ( =3.85, 

=3.88, =4.15, =3.98 ตามลําดับ) สวนผูซ้ือท่ีมีรายได นอยกวา 10,000 บาทใหความสําคัญกับ
สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก
อยูในระดับปานกลาง ( =3.42) ผูซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกท่ีมีรายไดตางกันให
ความสําคัญกับรูปแบบของสินคาท่ีสวยงามของผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยคูท่ีแตกตางกันคือ ผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท กับ ผูมีรายได 
30,001 – 50,000 บาท ( =4.15) 

2.5   จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสินคาของท่ีระลึก 
       2.5.1 ผลการวิจัยพบวา ผูซ้ือสินคาท่ีระลึกเห็นวาจุดแข็งท่ีทําใหสินคามีความ 

สามารถแขงขันกับสินคาประเภทอ่ืน ๆ ไดตามลําดับความสําคัญดังนี้ อันดับท่ี 1 คือ มีรปูแบบ
สินคาท่ีสวยงาม อันดับท่ี 2 คือ การผลิตมีคุณภาพดี และอันดับท่ี 3 คือ ราคาไมแพงเหมาะสมกับ
คุณภาพ 
      2.5.2  ผลการวิจัยพบวา ผูซ้ือสินคาเห็นวาปจจัยท่ีเปนจุดออนท่ีอาจทําใหสินคา
ท่ีระลึกสูญเสียความสามารถแขงขันกับสินคาประเภทอ่ืนๆ ตามลําดับความสําคญัดังนี้ อันดับท่ี 1 
คือรูปแบบสินคาซํ้า ๆ ไมมีความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑ อันดับท่ี 2 คือ วัสดุท่ีใชคุณภาพไมคอย
ดี ไมคงทน เสียหายงาย และอันดับท่ี 3 คือ ราคาแพง เม่ือเทียบกับสินคาประเภทอ่ืน 
      2.5.3  ผลการวิจัยพบวา โอกาสท่ีจะชวยเพ่ิมความเจริญเติบโตในสินคาของท่ี
ระลึก สามอันดับแรกท่ีผูซ้ือสินคาใหความสําคัญอันดับแรกคือ รูปแบบสินคา ความแปลกใหม 
ทันสมัย อันดับสองคือ ความสวยงามของสินคา และอันดับท่ีสามคือ การประชาสัมพันธท่ีด ี
      2.5.4  ผลการวิจัยพบวา อุปสรรคท่ีขัดขวางความเจริญเติบโตในสินคาของท่ี
ระลึก สามอันดับแรกท่ีผูซ้ือใหความสําคัญอันดับแรกคือ คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน ไมมีความ
คงทน เสียหายงาย อันดับสองรูปแบบของสินคา ไมมีความหลากหลาย มีการลอกเลียนแบบและ
สินคารูปแบบซํ้ากัน และอันดับท่ีสามคือ สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน 
 กลุมท่ี 3 ผูประกอบการท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก 10 รายท่ี 
รับเชิญเขาการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสรางสรรคดวยเทคนิต SCAMPER ผลการวิจัย 
พบวา ผูประกอบการผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก มีความคิดเห็นวาประโยชนจาก 
การออกแบบตามเทคนิค SCAMPER โดยรวมอยูท่ีระดับมาก (  = 4.48)  โดยความแปลกใหม 
ทันสมัย  ความหลากหลายท้ังรูปแบบ สีสันและขนาด ความสวยงาม  มีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด  
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(  = 4.8,   = 4.7,  = 4.6 ตามลําดับ) สวนประโยชนในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทาง 
การตลาด  ความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และ งายตอการผลิต มีระดับความคิดเห็น มาก (  = 4.4,   

 = 4.3,  = 4.1 ตามลําดับ) 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลของงานวิจัยในครั้งนี้มีขอควรเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงคือ 
 การออกแบบเพ่ือการผลิตเปนการพิจารณาความสําคัญในดานของการผลิตตั้งแต
กระบวนการเริ่มตนในการออกแบบ เพ่ือทําการออกแบบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑท่ี
สามารถทําการผลิตไดงาย  จากการมุงเนนการออกแบบในแตละช้ินสวนของผลิตภัณฑใหงายใน
การผลิตและประกอบ รวมถึงการพิจารณาเพ่ิมเติมในสวนของแนวคิดในการประสานการออกแบบ
กระบวนการผลิตและพัฒนาไปสูการออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีความแปลกใหมทันสมัย  หรือ
นวัตกรรม ดังผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการการสรางสรรค  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก ในผลของการท่ีไดรับ
การพัฒนาและปรับปรุงอันเกิดจากการออกแบบสรางสรรค กับผลิตภัณฑเดิมท่ียังไมพัฒนาและ
ปรับปรุง เพ่ือท่ีจะนําไปสูการวางแผนและพัฒนาท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค                                                

 2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีเฉพาะ เชน บริเวณเกาะรัตนโกสินทร เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก เพ่ือศึกษาขอเหมือนและแตกตาง 
กับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

 3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของท่ีระลึก ของประชาชนใน
กลุมท่ีมาทองเท่ียวโดยเฉพาะชาวตางชาติ ท่ีเปนชาวเอเชีย และชาวยุโรป  
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แบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการเพ่ือใชในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของท่ีระลึกเพื่อการตกแตง” 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 
 

เพศ ..........ชาย  ..........หญิง 
อายุ ..........นอยกวา 21 ป ..........21-30 ป  ..........31-40 ป 

 ..........41-50 ป  ..........มากกวา 50 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 ขอมูลพฤติกรรมของผูซ้ือผลิตภัณฑ 
 

วัตถุประสงคหลักในการเลือกซื้อของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 ..........เพ่ือตกแตงบานของตนเอง   ..........เพ่ือเปนของฝากใหผูอื่น 
 ..........เพ่ือเก็บสะสม   ..........อื่น ๆ  ระบุ................................................ 

มูลคาโดยประมาณท่ีทานในการซื้อของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงในแตละครั้ง คือ 
 ..........ตํ่ากวา 1000 บาท   ..........1000 – 5000 บาท 

1.1  ขอมูลทั่วไปของผูซื้อผลิตภัณฑ 

2.1  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ 
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 ..........5001 – 10000 บาท   ..........มากกวา 10000 บาท 
สถานท่ีที่ทานนิยมเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกเพ่ือการตกแตง 

 ..........จากสถานที่ผลิตโดยตรง  ..........จากงานแสดงสินคา 
 ..........จากตลาดนัด เชน ตลาดจตุจักร  ..........อื่น ๆ  โปรดระบุ……………………… 

ทานรูจักสินคาของท่ีระลึกจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 ..........คําบอกเลาจากคนรูจัก  ..........จากอินเตอรเนท 
 ..........โฆษณาทางโทรทัศน  ..........โฆษณาทางหนังสือพิมพ/นิตยสาร/ปาย 
 ..........อื่น ๆ  โปรดระบุ…………………………………………………. 

ทานซื้อสินคาท่ีระลึกเพ่ือการตกแตงบอยเพียงใด 
 ..........ทุกสัปดาห  ..........ทุกเดือน  ..........ทุก 3 เดือน  
 ..........ทุกป   ..........หลายปคร้ัง 
 

 
 

ปจจัย 
ระดับความสําคัญ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
•   คนในครอบครัว      
•   คนรูจัก/เพ่ือน      
•   เจาของราน/พนักงานตอนรับ      
•   กระแสนิยมเรื่องภูมิปญญาไทย/สินคาไทย      
•   สื่อโฆษณา      
•   ผูท่ีรับของท่ีระลึกท่ีจะซื้อไปฝาก      

 

 
 
 
 

2.2  อิทธิพลจากบุคคลหรือส่ิงตาง ๆ ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง 
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ปจจัย 
ระดับความสําคัญ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
•   มีรูปแบบของสินคาที่สวยงาม ถูกใจ      
•   สินคามีความหลากหลายทั้ง รูปแบบ สีและขนาด      
•   การผลิตมีคุณภาพดี มีความคงทน ไมเสียงาย      
•   ราคาไมแพง เหมาะสมกับคุณภาพ      
•   มีการลดราคาสินคา หรือจัดรายการสงเสริมการขาย      
•   ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ      
•   ลักษณะของบรรจุภัณฑ      
•   สถานท่ีจัดจําหนายสินคาสะดวกตอการเดินทางเขาถึง      
•   สินคามีชื่อเสียงเปนที่รูจัก เปนสินคาระดับ 3-5 ดาว      
•   สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น      
•   การสนับสนุนสินคาท่ีมาจากภูมิปญญาทองถ่ิน      
•   สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิม      
•   ชวยสงเสริมธุรกิจคนไทย      

 

3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสินคาของที่ระลึก  
 

สิ่งท่ีทานคิดวาเปนจุดแข็งท่ีทําใหสินคาของท่ีระลึกประเภทตกแตงมีความสามารถในการแขงขันกับ
สินคาประเภทอื่นๆ ได กรุณาเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับ 

 .......... มีรูปแบบสินคาท่ีสวยงาม 
 .......... สินคามีความหลากหลายท้ังรูปแบบ สีและขนาด 
 .......... การผลิตมีคุณภาพด ี
 .......... ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ 
 .......... ความแปลกใหมของผลิตภัณฑ 
 .......... สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

2.3  ปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกเพื่อการตกแตง 
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 .......... อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………. 
สิ่งท่ีทานคิดวาเปนจุดออนท่ีอาจทําใหสินคาของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตง สูญเสียความสามารถในการ
แขงขันกับสินคาประเภทอื่น ๆ ได กรุณาเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับ 

 .......... ขาดความประณีตสวยงาม 
 .......... ไมมีความหลากหลายท้ังรูปแบบ สีและขนาด 
 .......... วัสดุท่ีใชคุณภาพไมคอยดี ไมมีความคงทน เสียหายงาย 
 .......... ราคาแพง เม่ือเทียบกับสินคาประเภทอื่น  ๆ
 .......... รูปแบบสินคาซ้ํา ๆ ไมมีความแปลกใหมในตัวผลิตภัณฑ 
 .......... ไมมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
 .......... อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………... 

ทานคิดวา อะไรเปนโอกาสท่ีจะชวยเพ่ิมความเจริญเติบโตในสินคาของท่ีระลึกเพ่ือการตกแตง 
•   ………………………………………………………………………………………... 
•   ………………………………………………………………………………………... 
•   ………………………………………………………………………………………... 

ทานคิดวา อะไรเปนอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตของสินคาของที่ระลึกเพ่ือการตกแตง 
•   ………………………………………………………………………………………... 
•   ………………………………………………………………………………………... 
•   ………………………………………………………………………………………... 
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