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Jewelry design for illy coffee is aimed to reflect the brand image of illy coffee 
through the model of jewelry works and to promote the jewelry as part of coffee-drinking culture 
which the inspiration has stemmed from the illy coffee cup. 

Instrumentation, Survey record, The observe drinking coffee to customer behavior 
and touching the coffee cup. Interviewing to the customer assistand for illy coffee data and The 
open-end questionnaire to target group for design evaluation of Jewelry for illy coffee. 
Methodologically, the investigation and analysis of data regarding to illy coffee was performed to 
identify the associated brand symbol that reflects brand image of illy coffee. The Image Theory 
and concept of brand identity was also examined. A survey and behavioral analysis of the 
prospective sample was conducted with the Consumer Behavior Theory (6W1H). Also, brand 
image of illy coffee was analyzed using the concept of brand identity to determine the unique 
prominent characteristics of brand to be further used as guide in designing. The results showed 
that the most remarkable characteristics of the brand was “Sensorial”, a series of feeling resulted 
from drinking illy coffee. The image combined with the inspiration derived from round shape of 
the ear of the illy coffee cup as symbol of brand was creatively constructed to be jewelry that 
reflected sense of the illy touch in drinking coffee; including both physical touch (illy Touch1) 
and emotional touch (illy Touch 2) delineated by the motion in touching the coffee cups in two 
styles; Espresso and Double Shot, which would be used as a guide in jewelry design. 

The results showed that jewelry works inspired by the illy coffee cups can reflect the 
image of illy coffee through the jewelry works. The round-shaped works also connotes a sense of 
touch and drinking coffee. It leads to the story-telling of the aesthetic origin of drinking coffee 
and the jewelry becomes part of the culture of coffee drinking. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีหลายคนช่ืนชอบและนิยมด่ืมกนัอยา่งแพร่หลาย สังเกตจากร้าน

กาแฟท่ีมีจ านวนมากกระจายอยูท่ ัว่ไปในแต่ละทอ้งท่ี  ในประเทศไทยธุรกิจร้านกาแฟมีอตัราเติบโต         
4.2% ต่อปี เป็นเคร่ืองด่ืมท่ียดึครองส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 50%1 มีร้านกาแฟทั้งของไทยและ
ต่างประเทศท่ีเปิดรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค การด่ืมกาแฟกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวติ 
ประจ าวนัของหลายคน และในปัจจุบนัธุรกิจประเภทกาแฟคัว่บด  มีการเติบโตอยา่งรวดเร็วใน
ระยะหลายปีท่ีผา่นมา  

การด่ืมกาแฟกลายเป็นวฒันธรรมของสังคมยคุปัจจุบนั การด่ืมกาแฟมีหลายปัจจยัท่ี
ก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น การด่ืมกาแฟพรีเม่ียม (Premium) จากยีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นส่ิงท่ี
บ่งบอกถึงตวัตนและเป็นสัญลกัษณ์ของความมีรสนิยม  เป็นความทนัสมยัของการใชชี้วติ                           
จากผลการส ารวจการบริโภคกาแฟคุณภาพสูง ในช่วงปี พ.ศ.  2543–25452 พบวา่ธุรกิจร้านกาแฟ 
พรีเม่ียมขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะร้านกาแฟตรายีห่อ้ต่างประเทศ (International Brand) อาทิ                    
สตาร์บคัส์และคอฟฟ่ีเวลิด์ เป็นตน้ มีการเปิดร้านในหลากหลายรูปแบบ มีพฒันารูปแบบร้านคา้          
ท่ีทนัสมยั บ่งบอกไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคในปัจจุบนั จึงนบัไดว้า่ธุรกิจร้านกาแฟคุณภาพสูง 
กลายเป็นกระแสแฟชัน่ของผูบ้ริโภค  สังเกตจากกาแฟแต่ละยีห่อ้มีกลยทุธ์ต่าง ๆ ในการแสดงออก
ถึงภาพลกัษณ์สินคา้ของตน ดว้ยการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ 
เช่น การออกแบบตราสินคา้ (Brand) ท่ีมีเอกลกัษณ์ การออกแบบผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีสวยงามบ่งบอก
ถึงความทนัสมยัในการด่ืมกาแฟยีห่อ้นั้น หรือการส่งเสริมนโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม เช่น

                                                           
1 วาสนา ไชยแกว้, ร้านกาแฟธุรกจิของคนมีฝัน (กรุงเทพฯ: ไทสตางคบุ์ค๊, 2549), 18. 
2 ณุพร บุณสนอง , “พฤติกรรมการบริโภคกาแฟพรีเม่ียมของผูบ้ริโภคในเขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร ” (วทิยานิพนธ์ปริญญา มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัราชภฏั -
สวนดุสิต, 2548), 3.  
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การน าแกว้กาแฟท่ีใชแ้ลว้มารีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ท าใหย้ีห่อ้กาแฟชนิดนั้นมีความชดัเจนใน
ตวัตนและท าใหมี้ช่ือเสียงมากข้ึน เพราะกาแฟเป็นมากกวา่แค่เคร่ืองด่ืมท่ีท าใหร่้างกายสดช่ืนจากผล
ของคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟ แต่การด่ืมกาแฟท่ีแทจ้ริงนั้นมีหลายปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุใหแ้ต่ละคนเลือก
ด่ืมกาแฟต่างชนิดกนั เช่น ราคา รสชาติกาแฟ และการแสดงออกถึงภาพลกัษณ์ โดยผูท่ี้ด่ืมกาแฟ
ยีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียงตอ้งการใหผู้อ่ื้นรับรู้วา่ตนเป็นผูมี้รสนิยม  มีความทนัสมยั บ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ท่ีดี  
เป็นคุณภาพของการใชชี้วติ 

กาแฟอิลล่ี (illy coffee) เป็นยีห่อ้กาแฟจากประเทศอิตาลี ท่ีมีประวติัความเป็นมา
ยาวนานและมีช่ือเสียงในดา้นคุณภาพกาแฟ เป็นสินคา้ระดบัพรีเม่ียม และมีภาพลกัษณ์ท่ีแสดงถึง
การเช่ือมโยงวฒันธรรมของการด่ืมกาแฟและศิลปะเขา้ดว้ยกนั ถูกน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย
โดยบริษทัอิตาเลเซีย เทรดด้ิง ประเทศไทย (Italasia Trading (Thailand) Co.,Ltd)3 นอกจากช่ือเสียง
ดา้นคุณภาพแลว้  แบรนด์กาแฟอิลล่ียงัมีช่ือเสียงในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการด่ืมกาแฟ 
เช่น เคร่ืองชงกาแฟท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  มีการออกแบบสินคา้อยา่งสวยงาม เช่น แกว้กาแฟ
และสินคา้ประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessories) ส าหรับใชใ้นการด่ืมกาแฟ  ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของ
กาแฟอิลล่ีเปรียบเสมือนผลงานศิลปะ ถูกออกแบบโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจากบริษทัอิลล่ี
ตระหนกัถึงความส าคญัของการเช่ือมโยงวฒันธรรมการด่ืมกาแฟและศิลปะเขา้ไวด้ว้ยกนัและมี
นโยบายในการสนบัสนุนผลงานสร้างสรรคต่์าง ๆ ของศิลปินทัว่โลก โดยเฉพาะแกว้กาแฟอิลล่ี                
ท่ีออกแบบโดย ศิลปินชาวอิตาลี ช่ือวา่ Matteo Thun ผูอ้อกแบบแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีมีรูปทรงเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีหูจบัทรงกลมและกลายเป็นสัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีท่ีแตกต่างจาก
แบรนด์กาแฟยีห่อ้อ่ืน และสามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีไดเ้ป็นอยา่งดี น ามาสู่
การใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟ 
อิลล่ี      

จากการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบั โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity) วเิคราะห์หา
บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand Personallity)  ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของแบรนด์ น ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี   จากการศึกษาพบวา่
ลกัษณะบุคลิกภาพของแบรนดท่ี์ชดัเจนท่ีสุด คือ “Sensorial” หมายถึง  ส่ิงท่ีเก่ียวกบัอารมณ์

                                                           
3
  illycaffe’ S.p.A, Official Coffee Partner, accessed November 15, 2012, available 

from http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/company/illycaffe-worldwide 
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ความรู้สึกต่าง ๆในการด่ืมกาแฟ  จากภาพลกัษณ์ดงักล่าวท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดแรงบนัดาลใจจาก
แกว้กาแฟอิลล่ี  เน่ืองจากจุดเร่ิมตน้ของอารมณ์และสัมผสัในการด่ืมกาแฟ เกิดจากการไดจ้บั                   
การสัมผสัแกว้กาแฟอิลล่ีท าใหเ้กิดสุนทรียะในการด่ืมกาแฟ ท่ีสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ของ                         
แบรนดก์าแฟอิลล่ีได ้ผูว้จิยัน าเสนอการส่ือสารเก่ียวกบัการจบัสัมผสัแกว้กาแฟ และการสะทอ้น
อารมณ์ในการด่ืมกาแฟอิลล่ี โดยน าสัญลกัษณ์หูแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ มาเป็นแรงบนัดาล
ใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใชท้ฤษฎี 6W1H ของ                            
Kotler, Philip. 4 เป็นทฤษฎีท่ีใชส้ าหรับการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวจิยั
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค  เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการ 
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค โดยแนวทางการคน้หาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะใช้
ค  าถามท่ีเรียกวา่ 6W1H อนัไดแ้ก่ Who, What, Why, Who, When, Where, และ How วเิคราะห์
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี จากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีใน
ประเทศไทย เพื่อวเิคราะห์หาลกัษณะท่าทางในการด่ืมและการจบัแกว้กาแฟอิลล่ี จากพฤติกรรมการ
จบัแกว้กาแฟอิลล่ี 2 แบบ คือ การจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ (Espresso) และการจบัแกว้กาแฟ
ดบัเบิลชอท (Double shot) วเิคราะห์หาแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั ท่ีแสดงถึงการสัมผสั
ในการด่ืมกาแฟอิลล่ี (illy Touch)  การวเิคราะห์ลกัษณะบุคลิกภาพไลฟ์สไตลข์องกลุ่มเป้าหมายและ
สร้างสรรคช้ิ์นงานเคร่ืองประดบัท่ีส่ือถึงการสัมผสัในการด่ืมกาแฟอิลล่ี ทั้งทางดา้นกายภาพและ
สัมผสัแห่งอารมณ์ 

 ภาพลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ีสามารถสะทอ้นตวัตนและภาพลกัษณ์ของผูท่ี้ด่ืมไดเ้ป็น
อยา่งดี เปรียบเสมือนหนา้ท่ีของเคร่ืองประดบัท่ีสามารถบ่งบอกตวัตนและรสนิยมของผูส้วมใส่ได ้ 
การสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี จึงเป็นการสะทอ้นตวัตนของผูท่ี้ด่ืม
กาแฟอิลล่ีในรูปแบบของการสวมใส่เคร่ืองประดบั  เพราะทั้งเคร่ืองประดบัและกาแฟอิลล่ีไม่ไดมี้
หนา้ท่ีแค่เป็นวตัถุท่ีตอบสนองทางดา้นร่างกายหรือมีผลกบัร่างกายเพียงอยา่งเดียว หากแต่สามารถ
สะทอ้นภาพลกัษณ์ของผูท่ี้สวมใส่หรือผูท่ี้ด่ืมกาแฟอิลล่ีไดเ้ช่นกนั 

                                                           
4

 อา้งถึงใน วลัลภ นิมมานนท์ , พฤติกรรมผู้บริโภค  (กรุงเทพฯ: เสนาการพิมพ์ , 2550), 
50. 
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ดงันั้น ผูว้จิยัจึงตอ้งการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัส าหรับแบรนด์กาแฟอิลล่ีโดยใชแ้รง
บนัดาลใจจากแกว้กาแฟอิลล่ี เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีผา่นผลงาน
เคร่ืองประดบั ท าใหเ้คร่ืองประดบัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการด่ืมกาแฟและเป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ขององคก์รในล าดบัต่อไป  

  
2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
                    2.1  ออกแบบเคร่ืองประดบัโดยใชแ้รงบนัดาลใจจากแกว้กาแฟอิลล่ี เพื่อสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์กาแฟอิลล่ี  
                    2.2  สร้างสรรคใ์หเ้คร่ืองประดบัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการด่ืมกาแฟ  
                    2.3  เป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งเหมาะสม  
 
3.   ขอบเขตในการวจัิย 
                    3.1  ขอบเขตเน้ือหา  
                           -  ขอ้มูลของแบรนดก์าแฟอิลล่ี ไดแ้ก่ ประวติั นโยบายบริษทักาแฟอิลล่ี  
ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี สินคา้ประเภท Accessories  เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี และแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีใชเ้ป็น
แรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบั 
                           -  ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ตรา
สินคา้และบุคลิกภาพของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อ
สะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
                    3.2  ขอบเขตประชากร 
                           -  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี คือผูท่ี้ด่ืมกาแฟอิลล่ีตามร้านจ าหน่ายกาแฟอิลล่ี
แต่ละสาขาในกรุงเทพมหานคร เพื่อสังเกตพฤติกรรมการด่ืมและการจบัแกว้กาแฟ น ามาใช้
วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใชท้ฤษฎี 6W1H วเิคราะห์ลกัษณะบุคลิกภาพและไลฟ์สไตลข์อง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย   
                           -  จดันิทรรศการแสดงผลงานเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ีเพื่อ
ประเมินผลการออกแบบ  ณ ร้าน illy point สาขาตึกออลซีซนัเพลสในร้านอิตาเลเซีย ประเมินผล
โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี 50 คน  ณ วนัท่ี 1 ม.ค. พ.ศ. 2557 - 30 ม.ค. 
2557 โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิด เพื่อน าขอ้ติชมจากกลุ่มเป้าหมายไปปรับปรุงและพฒันาผลงาน
ต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

4.  ขั้นตอนการศึกษา 

                    ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
                    4.1  ศึกษาขอ้มูลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
                           -  ประวติัความเป็นมาของกาแฟอิลล่ี 
                           -  นโยบายบริษทักาแฟอิลล่ี 
                           -  ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี 
                           -   เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
                           -   ผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories 
                           -   แกว้กาแฟอิลล่ี 
                    4.2  วเิคราะห์ผลิตภณัฑอ์อกแบบของกาแฟอิลล่ีเพื่อคน้หาสัญลกัษณ์ของแบรนด์
กาแฟอิลล่ีและน ามาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบั  
                    4.3  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆท่ีใชใ้นการวจิยั 
                           -  แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์ 
                           -  แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ตราสินคา้ 
                           -  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) 
                           -  ทศันธาตุท่ีใชใ้นการออกแบบ 
                    4.4  ศึกษาและวเิคราะห์อตัลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
สะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
                         -   ต าแหน่งตราสินคา้แบรนดก์าแฟอิลล่ี  
                         -  บุคลิกภาพแบรนดก์าแฟอิลล่ี  
                    4.5  ส ารวจขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใชท้ฤษฎี 6W1H เพื่อวเิคราะห์พฤติกรรมการ
ด่ืมกาแฟและไลฟ์สไตลข์องกลุ่มเป้าหมายเพื่อการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีความเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายและสังเกตพฤติกรรมการจบัแกว้กาแฟของกลุ่มเป้าหมาย (ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง
ผูบ้ริโภคในร้านกาแฟอิลล่ีแต่ละสาขาในประเทศไทย) 
                           -  สัมภาษณ์ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของกลุ่มเป้าหมาย โดยสัมภาษณ์จาก
เจา้หนา้ท่ีในร้านกาแฟอิลล่ี 
                           -  สังเกตพฤติกรรมการจบัแกว้กาแฟ 
                    4.6  น าผลการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์แบรนดก์าแฟอิลล่ี  ผลการศึกษาพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายและแรงบนัดาลใจจากแกว้กาแฟอิลล่ี เพื่อน าไปสู่กระบวนการออกแบบ 
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                    4.7  วาดภาพร่างและพฒันาผลงานออกแบบ 
                    4.8  ทดลองและผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั 
                    4.9  จดันิทรรศการและสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานเคร่ืองประดบัส าหรับ
กาแฟอิลล่ีจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินผลดา้นการออกแบบ โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิด เพื่อ
น าขอ้ติชมจากกลุ่มเป้าหมายไปปรับปรุงและพฒันา 
                    4.10  สรุปผลการวจิยั 
                    4.11  จดัท าโครงการวจิยัเป็นรูปเล่มและน าเสนอโครงการ 
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5.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 
       ตารางท่ี  1  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

 

ล ำดบั กำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง            

2 วเิคราะห์ผลิตภณัฑ์

ออกแบบของกาแฟอิลล่ี 
 

 
         

3 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด

ต่างๆท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

 
         

4 ศึกษาและวเิคราะห์           

อตัลกัษณ์ของแบรนด์

กาแฟอิลล่ี 

 

 

         

5 ส ารวจขอ้มูลพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 
 

 
         

6 เขา้กระสู่กระบวนการ
ออกแบบ 

           

7 วาดภาพร่างและพฒันา

ผลงานออกแบบ 
 

 
         

8 ทดลองและผลิตช้ินงาน            

9 จดันิทรรศการ            

10 สรุปผลการวจิยั            

11 จดัท ารูปเล่มและ
น าเสนอโครงการ 
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6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
                    6.1  ผลงานเคร่ืองประดบัแรงบนัดาลใจจากแกว้กาแฟอิลล่ี ท่ีสามารถสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์กาแฟอิลล่ี  
                    6.2  ส่งผลใหเ้คร่ืองประดบัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการด่ืมกาแฟ  
                    6.3  เป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งเหมาะสม  
 

7.  ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการศึกษา 
                     7.1  ภาพลกัษณ์   หมายถึง ส่ิงท่ีสะทอ้นออกมาเป็นภาพหรือความประทบัใจ ท าให้
ผูบ้ริโภคเขา้ใจรูปแบบหรือลกัษณะของแบรนดห์รือสินคา้นั้น  ๆ เพื่อสะทอ้นความเป็นตวัตนของ  
แบรนดไ์ปสู่ผูบ้ริโภค 
                    7.2  อตัลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity) หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของ   
แบรนดน์ั้นๆ ท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจถึงคุณค่าและประโยชน์ รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกของแบรนด์               
นั้น ๆ เป็นองคป์ระกอบหลกัของแบรนดท่ี์ท าใหเ้กิดความชดัเจนต่อผูบ้ริโภค 
                    7.3  บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand Personallity) หมายถึง การเช่ือมโยงกนัระหวา่ง
บุคลิกภาพของกลุ่มผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้  ตั้งแต่ลกัษณะดา้นประชากรไปจนถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวติในสังคมและสภาพจิตใจ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ของผูใ้ชต้ราสินคา้นั้น 
                    7.4  Sensorial  หมายถึง การส่ือสารเก่ียวกบัอารมณ์  ความรู้สึกต่าง ๆท่ีไดรั้บ เม่ือด่ืม

กาแฟอิลล่ีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง สัมผสัและรูปแบบประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสร้างความรู้สึก

พิเศษท่ีมีต่อการด่ืมกาแฟอิลล่ี 
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แผนผงัขั้นตอนการศึกษา 
 

 

 

 1.1  ขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประวติัความเป็นมาของกาแฟอิลล่ี 

นโยบายบริษทักาแฟอิลล่ี 

ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี 

เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 

ผลิตภณัฑป์ระเภท

Accessories 

แกว้กาแฟอิลล่ี สญัลกัษณ์แบรนด์

กาแฟอิลล่ี 

1.2  ภาพลกัษณ์แบรนดก์าแฟอิลล่ี 

ต าแหน่งตราสินคา้ บุคลิกภาพตราสินคา้ 

Artistic 

2. วเิคราะห์อตัลกัษณ์แบรนดก์าแฟอิลล่ี 

Sensorial 

Sophisticate
        

     
 

1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 

3.วเิคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

4. แนวทางการออกแบบ 5.วาดภาพร่าง 

8. สรุปผลและจดัท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์ 

การจบัแกว้กาแฟ 

6. ผลิตช้ินงานจริง 7. ประเมินผลการออกแบบ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H การด่ืมกาแฟ 

   ส
ำนกัหอ
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10 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาวจิยัการออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับกาแฟอิลล่ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบของแบรนด์กาแฟอิลล่ีเพื่อคน้หาอตัลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีและ
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์หาบุคลิกภาพของแบรนดก์าแฟอิลล่ีและ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
โดยน าเสนอตามล าดบั   ดงัน้ี 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎต่ีาง ๆ                                                                                                                                                                                        
                    1.1  แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์        
                          1.1.1  ความหมายและค าจ ากดัความของภาพลกัษณ์ 
                          1.1.2  การเกิดของภาพลกัษณ์ 
                          1.1.3  ความส าคญัของภาพลกัษณ์ 
                          1.1.4  ทฤษฎีการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
                          1.1.5  แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
                    1.2  แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ตราสินคา้ 
                          1.2.1  แก่นของเอกลกัษณ์ตราสินคา้ (Core Identity) 
                          1.2.2  ส่วนขยายเอกลกัษณ์ (Extended Identity) 
                    1.3  ทศันธาตุท่ีใชใ้นการออกแบบ 
                          1.3.1  อิทธิพลจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี 
                          1.3.2  อิทธิพลจากอารมณ์ในการด่ืมกาแฟ 

 
2.  ข้อมูลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง                                                                                     
                    2.1 ประวติัความเป็นมาของกาแฟอิลล่ี 
                    2.2  นโยบายบริษทักาแฟอิลล่ี 
                    2.3  ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี 
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                           2.3.1  กาแฟอิลล่ีชนิดแคปซูล                                                                                                                                                                            
                           2.3.2  กาแฟอิลล่ีชนิดผง (ผา่นการคัว่และบด)                                                                                         
                           2.3.3  กาแฟอิลล่ีชนิดเมล็ด (ผา่นการคัว่) 
                           2.3.4  กาแฟอิลล่ีชนิดพร้อมด่ืม (illy issimo)  
                           2.3.5  สรุปการวเิคราะห์ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี 
                    2.4  เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี      
                           2.4.1  แนวคิดในการออกแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
                           2.4.2  รูปทรงเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
                           2.4.3  สีท่ีใชใ้นการออกแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี   
                           2.4.4  วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี   
                           2.4.5  สรุปการวเิคราะห์เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี  
                    2.5  ผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories 
                           2.5.1  แนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories 
                           2.5.2  รูปทรงผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories 
                           2.5.3  วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตภณัฑ์ประเภท Accessories 
                           2.5.4  สรุปการวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ประเภท Accessories 
                    2.6  แกว้กาแฟอิลล่ี 
                           2.6.1  ประวติัความเป็นมาของแกว้กาแฟอิลล่ี 
                           2.6.2 การวเิคราะห์การออกแบบแกว้กาแฟอิลล่ี 
                           2.6.3  ประเภทของแกว้กาแฟอิลล่ี 
                    2.7  สรุปการวเิคราะห์แกว้กาแฟอิลล่ีอนัเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจในการออกแบบ
เคร่ืองประดบั 

   ส
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1.  แนวคิดและทฤษฎต่ีาง ๆ 
                    2.1  แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์ 
                           2.1.1  ความหมายและค าจ ากดัความของภาพลกัษณ์ 
                                         ค าวา่ภาพลกัษณ์แต่เดิมมกัถูกใชแ้ทนดว้ยค าวา่ จินตภาพ หรือจินตนภาพ                
แต่ไม่ไดรั้บความนิยมจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2519 พลเรือตรีพระวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปประพนัธ์-
พงศ ์จึงไดเ้สนอใหใ้ชค้  าวา่ “ภาพลกัษณ์” แทน แต่ยงัไดรั้บความนิยมอยูน่อ้ยเพราะไดมี้ผูใ้ชค้  าวา่ 
“ภาพพจน”์ กนัอยา่งแพร่หลายทั้ง ๆ ท่ีความหมายของความถูกตอ้งควรใชค้  าวา่ “ภาพลกัษณ์” 
เน่ืองจากตรงกบัความหมายของค าวา่ Image ในภาษาองักฤษมากกวา่ค าวา่ “ภาพพจน์”1  ค าวา่ 
“ภาพลกัษณ์” มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้  าจ  ากดัความ ดงัน้ี 
                    ภาพลกัษณ์ “เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของคนท่ีมีต่อบุคคล หรือสถาบนั เป็น
คุณค่าเพิ่ม หรือความนิยมซ่ึงจะเป็นพลงัท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรม”2 
                    ภาพลกัษณ์  “เป็นองคร์วมของความเช่ือ ความคิด ความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึง
ซ่ึงทศันคติและการกระท าใด ๆ ท่ีเรามีต่อส่ิงนั้น จะมีความเก่ียวพนักนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิง
เหล่านั้น3 
                           2.1.2  การเกิดของภาพลกัษณ์ 
                                         เม่ือบุคคลไดรั้บทราบเหตุการณ์  เร่ืองราวจะเกิดเป็นภาพลกัษณ์ข้ึน                        
มี 2 ประเภท คือ การเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามสถานการณ์  เกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ 
อนัเกิดจากการปล่อยใหเ้ป็นไปตามสภาวะแวดลอ้มแลว้แต่บุคคลจะนึกคิดโดยไม่ไดด้ าเนินการให้
เป็นไปตามท่ีองคก์รปรารถนา  และอีกประเภทหน่ึง คือ การเกิดข้ึนโดยการสร้างสรรค ์                           
โดยกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ตามท่ีองคก์รไดว้างแผนไวใ้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าหรับ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์  ซ่ึงเป็นเร่ืองกิจกรรมขององคก์รวา่เป็นไปในรูปแบบใด                    

                                                           

 1 วรัิชน์  วรรณรัตน์, การประชาสัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2540), 80. 
         2 ประจวบ  อินออ๊ด, เขาประชาสัมพนัธ์กนัอย่างไร (กรุงเทพฯ: มณัฑนาสถาปัตย,์ 
2532), 96. 
         3 Kotler, Phillip, Marketing Management: Analysis, Planning Implementation and 
Control (New Jersy: Prentice-Hall Inc, 2000), 553. 
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และเร่ืองของบุคลากรภายในเก่ียวกบับทบาทในการปฏิบติังาน  บุคลิกและการแสดงออกในสังคม  
ซ่ึงจะฉายภาพลกัษณ์ขององคก์รต่อสาธารณชนไดอ้ยา่งชดัเจน4  

ผูว้จิยัสรุปลกัษณะการเกิดของภาพลกัษณ์ตามแผนภูมิ  ดงัน้ี 
 

 
 
  
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 1 อธิบายการเกิดภาพลกัษณ์ 
 
 
 
 
 

                                                           

 4 ดวงพร ค านูญวฒัน์และวาสนา จนัทร์สวา่ง, ส่ือสารการประชาสัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพเ์จริญพานิช, 2541), 62-63. 

 

การเกดิภาพลกัษณ์ 

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ /

ส่ิงแวดลอ้ม/สถานการณ์ 

การสร้างสรรค์/การวางแผน 

การรับรู้ของบุคคล 

การด าเนินกิจกรรม 

ประชาสัมพนัธ์ 

การรับรู้ของบุคคล 
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                           2.1.3  ความส าคญัของภาพลกัษณ์ 
                                     ภาพลกัษณ์มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อองคก์รและความส าเร็จของธุรกิจ  
ภาพลกัษณ์ท่ีดีจึงมีความจ าเป็นต่อทุกองคก์รเป็นอยา่งยิง่  เพียงแต่วา่แต่ละองคก์รนั้นสามารถน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ไดช้ดัเจนมากนอ้ยเพียงใด  ภาพลกัษณ์มีความส าคญัต่อผูข้ายหรือเจา้ของธุรกิจ ดงัน้ี5  
                                 -  ช่วยสร้างยอดขายและควบคุมส่วนครองตลาด 
                                 - ท าใหผู้ซ้ื้อรู้จกัคุณภาพสินคา้และเห็นความแตกต่างระหวา่งสินคา้ 
                                 -  ช่วยในการก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ 
                        2.1.4  ทฤษฎีการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
                                 ภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate Image) หมายถึง “ภาพลกัษณ์ขององคก์รใด
องคก์รหน่ึงโดยเนน้ภา พรวมทั้งหมดขององคก์ร  โดยรวมถึง สินคา้  ยีห่อ้สินคา้ ระบบการบริหาร
บริษทัและภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อองคก์ร ทฤษฎีก ารสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
ของ Gregory and Wiechmann, 19796 ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
                                 -  รับรู้ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อก าหนดภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
                                     -  ตอ้งก าหนดทิศทางใหช้ดัเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลกัษณ์  
                                     -  รู้จกัตนเองวา่องคก์รหรือหน่วยงานมีภาพลกัษณ์เป็นอยา่งไรและภาพลกัษณ์
ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนคืออะไร 
                                     -  จุดเนน้ตอ้งรู้วา่หน่วยงานก าลงัท าอะไรอยู ่ คือการเขา้ใจงานและบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
                                     -  สร้างสรรคง์านโดยใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หต้อบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 
                                     -  ความคงเส้นคงวา  ความสม ่าเสมอในการสร้างภาพลกัษณ์ 
                                     -  การประชาสัมพนัธ์ในส่ิงท่ีไดก้ระท าจริงหรือการปรับความเขา้ใจเก่ียวกบั
ข่าวลือใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ 
                                                           

 
5
 จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช, “อิทธิพลของภาพลกัษณ์บริษทัท่ีมีต่อความไวว้างใจและความ

ภกัดีของลูกคา้บริษทัฮอนดา้ออโตโ้มบิล (ประเทศไทยจ ากดั)” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , 2533), 18. 
         

6
 อา้งถึงใน ชุมพล  โพธ์ิงาม, “การศึกษาภาพลกัษณ์ขององคก์ร: กรณีศึกษาร้านศึกษา

ภณัฑพ์าณิชย.์” (วทิยานิพนธ์ สาขาการบริหารทัว่ไป  มหาวทิยาลยับูรพา, 2547), 15-16. 
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 ผูว้จิยัสรุปแผนผงัขั้นตอนการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
 
 สรุปไดว้า่  ความส าคญัของภาพลกัษณ์เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึงสินคา้ รวมถึง
ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจต่อบริษทัและสินคา้นั้น ๆ จากการศึกษาเก่ียวกบัการเกิดของ
ภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีพบวา่ ภาพลกัษณ์ขององคก์รเกิดข้ึนโดยใชก้ระบวนการสร้างสรรค ์ 
และประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ สังเกตจากการสร้างภาพลกัษณ์เร่ืองการสนบัสนุนผลงาน-
ศิลปะ ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีให้
ความส าคญักบัเร่ืองของศิลปะและการออกแบบ และการสร้างภาพลกัษณ์เป็นส่ิงส าคญัขององคก์ร                
ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจเก่ียวกบับริษทัมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทักาแฟอิลล่ีในการสร้างสรรค ์                 

ขั้นตอนการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร 

รับรู้ความตอ้งการกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดเป้าหมายและทิศทางใน

การสร้างภาพลกัษณ์ 

 

สร้างสรรคง์านโดยใชค้วามคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคใ์หต้อบสนอง

กบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

ประชาสัมพนัธ์ 

ภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 

เนน้ความส าคญั ดา้น ภาพลกัษณ์

ขององคก์ร 
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การออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อน าเสนอแนวความคิดท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร เป็นการ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รตามวตัถุประสงคข์องการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
                          2.1.5  แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
                                        ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image)  คือภาพของตราสินคา้ในใจของ
ผูบ้ริโภคหรือในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และ
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคในขณะท่ีซ้ือสินคา้หรือใชสิ้นคา้  เช่น ความรู้สึกชอบและไม่ชอบ  ความรู้สึก
มีความสุข  เป็นตน้  ซ่ึงความรู้สึกและอารมณ์จะเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ตราสินคา้นอกเหนือจาก
ประโยชน์ใชส้อยของสินคา้  นอกจากน้ียงัเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตวัเอง  คือการใชสิ้นคา้เพื่อ
บ่งบอกตวัตนของผูใ้ช ้ไม่วา่จะเป็นลกัษณะท่ีตนเองเป็นจริง ๆ หรือลกัษณะท่ีตนเองอยากใหค้นอ่ืน
มองวา่เป็นอยา่งไร7 
                     Keven Lane Leller (1998)8 ไดใ้หค้  านิยามภาพลกัษณ์ตราสินคา้ วา่เป็นผล
จากการเช่ือมโยงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค โดยหลกัการเช่ือมโยงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand 
Image Association) เกิดจากการเช่ือมโยงดา้นต่าง ๆ 3 ประการ ดงัน้ี 
                                        -  การเช่ือมโยงดา้นการใชง้าน (Functional Association) จากการไดส้ัมผสั
กบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑโ์ดยตรงของสินคา้ เช่น โทรศพัทมื์อถือ สามารถใชติ้ดต่อส่ือสารได้
สะดวกทุกท่ีท่ีมีสัญญาณ  
                                        -  การเช่ือมโยงดา้นสัญลกัษณ์ (Symbolic Association) ท่ีสามารถบ่งบอกถึง
ความเป็นตวัตนของตนเอง รวมถึงการยอมรับทางสังคม ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากคุณสมบติัภาพลกัษณ์ของผูใ้ชสิ้นคา้ ในเร่ืองการยอมรับจากสังคม  ท าใหเ้กิด
ความรู้สึกมีหนา้มีตาทางสังคม (Social Status)  เช่น ผูใ้ชร้ถ Mercedes Benz หรือผูท่ี้ใชก้ระเป๋า Louis 
Vuitton และผูท่ี้สวมใส่เส้ือผา้แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียง บ่งบอกถึงความเป็นผูท่ี้ทนัสมยั มีรสนิยม เป็น
ตน้ 

                                                           

  7 Aaker, อา้งถึงใน นทัธ์หทยั  เถาตระกลู, “ภาพลกัษณ์โรงแรมบูติกในจงัหวดั
เชียงใหม่” (การคน้ควา้แบบอิสระ  คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552), 11. 
         8 Keller, K.,  Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing 
Brand Equrity  (New Jersey: Prentic Hall, 2003), 98-100. 
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                                     -  การเช่ือมโยงดา้นประสบการณ์ (Experience Association) ท่ีเป็นความรู้สึก
ต่าง ๆ ภายหลงัการใชแ้ละทดลองสินคา้และบริการ 
 จากหลกัการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้  ผูว้จิยัพบวา่แบรนดก์าแฟอิลล่ีมีการใชส้ัญลกัษณ์ (Symbolic Association) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบสินคา้ท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ โดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเป็นผูอ้อกแบบสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของแบรนด ์  สะทอ้นตวัตนของแบรนดท่ี์มีรสนิยม ทนัสมยั ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบังาน
ออกแบบ ท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงถึงความรู้สึกผูบ้ริโภควา่ การด่ืมกาแฟอิลล่ีและการใชสิ้นคา้ของ
กาแฟอิลล่ี สามารถสะทอ้นตวัตนความมีรสนิยมของตนเอง โดยเฉพาะแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  ท่ีสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี จากความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์บัการเช่ือมโยงดา้นสัญลกัษณ์ จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ี
ผูว้จิยัเลือกแกว้กาแฟอิลล่ีซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบั  
 โดยสรุปหลกัการเช่ือมโยงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 หลกัการเช่ือมโยงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
 

หลกัการเช่ือมโยงภาพลกัษณ์ 

การเช่ือมโยงดา้นการใชง้าน 

(Functional Association) 

การเช่ือมโยงดา้นสญัลกัษณ์ 

(Symbolic Association) 

การเช่ือมโยงดา้นประสบการณ์ 

(Experience Association) 

การสมัผสัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

การบ่งบอกตวัตน/สะทอ้นรสนิยม 

ความรู้สึกหลงัทดลองผลิตภณัฑ ์

แบรนดก์าแฟอิลล่ี 
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 เน่ืองจากผูว้จิยัท าการศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และเลือกสัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟ               
อิลล่ี คือ แกว้กาแฟอิลล่ี ท่ีสามารถบ่งบอกตวัตนและสะทอ้นรสนิยมของแบรนด ์ มาใชเ้ป็นแรง
บนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบั เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  ขั้นตอน
ต่อไป คือ การศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัโครงสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้  เพื่อคน้หาแก่นท่ีเป็น                   
อตัลกัษณ์หรือตวัตนท่ีแทจ้ริงของแบรนดก์าแฟอิลล่ี เพื่อการสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟ               
อิลล่ีท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า และเป็นการขยายผลของการศึกษาเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั  
 
                    1.2  แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity) 
                           David.A.Aaker (1996)9 กล่าววา่ “อตัลกัษณ์ตราสินคา้เป็นลกัษณะเฉพาะเจาะจงของ
องคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัตราสินคา้หน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึน ซ่ึงอตัลกัษณ์ตรา-
สินคา้น้ีจะบ่งบอกใหท้ราบวา่สินคา้น้ีคืออะไร และสามารถบอกไดว้า่ตราสินคา้น้ีไดใ้หค้  ามัน่สัญญา
อะไรไวก้บัผูบ้ริโภค  นอกจากน้ีอตัลกัษณ์ตราสินคา้ยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ใหก้บัตราสินคา้กบั
ผูบ้ริโภคเป้าหมายดว้ยการเสนอคุณค่าตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภคในดา้นต่าง  ๆ เช่น ประโยชน์จากหนา้ท่ี
ของสินคา้ ประโยชน์ทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก  เป็นตน้” 
 โครงสร้างของอตัลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity Structure) สามารถแบ่งออกได ้2 
ส่วน คือ แก่นของเอกลกัษณ์ (Core Identity) และส่วนขยายเอกลกัษณ์ (Extended Identity)10 
                    1.2.1  แก่นของเอกลกัษณ์ตราสินคา้ (Core Identity) หมายถึง ศูนยก์ลางหรือแกน
ส าคญัของตราสินคา้ท่ีติดแน่นอยูก่บัสินคา้ตลอดไป ไม่วา่ตราสินคา้นั้นจะไปอยู ่ณ แห่งใดก็ตาม 
แก่นแทข้องตราสินคา้ก็จะติดตามไปดว้ย ส่ิงอ่ืนๆอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์    
การส่ือสารตราสินคา้ แต่แก่นของเอกลกัษณ์จะไม่เปล่ียนแปลง โดยแก่นของเอกลกัษณ์จะประกอบ
ไปดว้ยส่วนท่ีท าใหต้ราสินคา้เป็นเอกลกัษณ์และมีคุณค่า ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง
ตราสินคา้ (Brand Positioning) และ บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand Personality)11 
                                     -  ต าแหน่งตราสินคา้ (Brand Positioning)  ต าแหน่งตราสินคา้ คือ ขอ้เสนอ
ทางคุณค่าท่ีน าไปใชใ้นการส่ือสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความไดเ้ปรียบ

                                                           

         
9
 Aaker, D.,  Building Strong Brand (New York : The Free Press, 1996). 

         
10

 Ibid. 
              

11
 วทิวสั ชยัปาณี,  สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548) 57-63. 
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เหนือกวา่ตราสินคา้คู่แข่ง นบัไดว้า่เป็นพื้นฐานของกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด เพื่อสร้างการ
รับรู้และภาพลกัษณ์ใหเ้กิดข้ึนในจิตใจของผูบ้ริโภค  อีกทั้งย ั้งเป็นการสร้างความแตกต่างทั้งในดา้น
บุคลิกภาพและความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ 
                                      -  บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand Personality) เป็นการเช่ือมโยงกนัระหวา่ง
บุคลิกภาพของกลุ่มผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้  ตั้งแต่ลกัษณะดา้นประชากรไปจนถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวติในสังคมและสภาพจิตใจ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ของผูใ้ชต้ราสินคา้นั้น  ดงันั้นต าแหน่ง
สินคา้และบุคลิกภาพตราสินคา้จะเป็นแรงผลกัดนัท่ีจะก่อใหเ้กิดองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ตามมา                   
ไม่วา่จะเป็นช่ือตราสินคา้  การส่งเสริมการตลาดใหแ้ก่สินคา้ตวัอ่ืน (Promotion Merchandise) 
สัญลกัษณ์ตราสินคา้ (Logo/Graphic) กลยทุธ์การขาย (Selling Strategy) การส่ือสารการตลาดและ
การกระท าต่อตวัสินคา้หรือบริการ (Product/Service)  เป็นตน้  
 จากการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์ของผูค้นในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยคุแห่งภาพลกัษณ์ 
และบุคลิกภาพ (Personal Image)12 เม่ือปัญหาและความสวยงามไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคก็เร่ิมพฒันาไปสู่ความตอ้งการในรูปแบบใหม่  นัน่ก็คือการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหก้บัตนเอง ยคุน้ีถือไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ของตรา
สินคา้ท่ีมีส่วนส าคญัในการสร้างบุคลิกภาพใหก้บัสินคา้หรืองานบริการ แต่ละแบรนด์ถูกก าหนดใหมี้
บุคลิกภาพเฉพาะ ถูกสร้างสรรคใ์หมี้ชีวติ เพื่อสะทอ้นความเป็นตวัตนไปสู่ผูบ้ริโภค ยกตวัอยา่งเช่น 
บุคลิกภาพของแวน่ตากนัแดดของ Oakley คือ ความกระฉบักระเฉงคล่องแคล่ว เหมาะส าหรับผูท่ี้เล่น
กีฬา ในขณะท่ีแวน่ตากนัแดดของ Ray-Ban ตอ้งการสร้างบุคลิกความเป็นแฟชัน่ เหมาะกบัการสวม
ใส่ในชีวติประจ าวนัทัว่ไป ในยคุแห่งภาพลกัษณ์น้ี ผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ลือกซ้ือเพียงแค่ “แวน่ตา” เท่านั้น 
แต่ไดซ้ื้อ “บุคลิกภาพของแบรนด์” ท่ีตอบสนองความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภคเองอีกดว้ย  
                           1.2.2  ส่วนขยายเอกลกัษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบท่ีช่วยเสริมใหต้รา
สินคา้มีลกัษณะรูปแบบท่ีเฉพาะตวั และมีความสมบูรณ์แขง็แรงมากยิง่ข้ึน ส่วนขยายเอกลกัษณ์
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
                                     -  เอกลกัษณ์ดา้นภาพ (Visual Identity) ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีมองเห็นเป็นรูปลกัษณ์                 

มีรูปร่างเช่น ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ฉลากบรรจุภณัฑ ์สีสัน ถุงใส่สินคา้ กระดาษห่อ เป็นตน้ 

                                                           

 12 สุวทิย ์ วงศรุ์จิราวาณิชย์ , “การสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ” (โครงการสร้างองค์
ความรู้และบุคลากรดา้นการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2554), 3-4. 
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                                     -  เอกลกัษณ์ดา้นเสียง (Verbal Identity) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีสัมผสัไดจ้ากการฟัง 
สามารถบอกกล่าวกนัเป็นขอ้ความ หรือส่งเสียงใหไ้ดย้นิ เช่น สโลแกน วสิัยทศัน์ ค  าขวญัพนกังาน 
เพลงปลุกใจ เสียงตอบรับโทรศพัท ์ท่วงท านองท่ีข้ึนพร้อมโลโก ้เป็นตน้ 
                                     -  เอกลกัษณ์ดา้นพฤติกรรม (Behavioral Identity) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีสัมผสัไดจ้าก
การพบปะกบับุคคลในองคก์ร หรือส่ิงท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองคก์ร  เช่น  การฝึกอบรม
พนกังาน  การตอ้นรับของพนกังานขาย  การใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหาร มารยาทของพนกังานส่งของ  
เป็นตน้ 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ ผูว้จิยัสรุปเป็นแผนผงั ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนผงัโครงสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ 

โครงสร้างอตัลกัษณ์ตราสินค้า                   

(Brand Identity Structure) 

 

แก่นของเอกลกัษณ์ตราสินคา้                   

(Core  Identity) 

 

ส่วนขยายเอกลกัษณ์ตราสินคา้                   

(Extended  Identity) 

 

*เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิด 

ต าแหน่งตราสินคา้                   

(Brand  Positioning)  

 

บุคลิกภาพตราสินคา้                   

(Brand Personality) 

 

ดา้นภาพ                  

(Visual) 

 

ดา้นเสียง                

(Verbal) 

 

ดา้น

พฤติกรรม                  

(Behaviral) 

 ขอ้ไดเ้ปรียบ

คู่แข่ง 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อ

ผูบ้ริโภค 

-โลโก ้

-ฉลาก 

-บรรจุภณัฑ ์

-สโลแกน                                     

-วสิยัทศัน์ 

- ค าขวญั 

-เพลงปลุกใจ 

-การ ฝึกอบรม

พนกังาน 

-การตอ้นรับของ

พนกังาน 

- การใหส้มัภาษณ์

ของผูบ้ริหาร 
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จากการศึกษาโครงสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้พบวา่ แก่นของอตัลกัษณ์ตราสินคา้เป็น
ส่วนส าคญัท่ีสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ของแบรนด ์ โดยเฉพาะบุคลิกภาพตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ของแบรนดไ์ดช้ดัเจนท่ีสุด เป็นส่วนส าคญัในการสะทอ้นตวัตนอยา่งแทจ้ริงของแบรนด ์ 
ดงันั้นจึงเป็นความส าคญัในการด าเนินการวจิยัเพื่อวเิคราะห์หาอตัลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  
โดยใชแ้รงบนัดาลใจจากแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของแบรนด ์มาเป็นส่วนส าคญัในการ
สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
 
         1.3  ทศันธาตุท่ีใชใ้นการออกแบบ 
                            ทศันธาตุ  หมายถึง  ธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญัในงาน
ศิลปะหรือทศันศิลป์  ไดแ้ก่ จุด  เส้น  สี  แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ  เป็นตน้ ซ่ึงสามารถน า
ส่วนประกอบเหล่าน้ีมาสร้างเป็นงานศิลปะไดห้ลายรูปแบบ ท าให้เกิดความรู้สึกในการมองเห็นท่ี
แตกต่างกนั ทศันธาตุสามารถสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ใหก้บัคนดู จึงเป็นความรู้พื้นฐานในการออกแบบ
หรือสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ทั้งส้ิน13 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ทศันธาตุเพื่อน าไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการออกแบบเคร่ืองประดบั  
ดงัน้ี 
                            1.3.1  อิทธิพลจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี 
                                      ผูว้จิยัใชแ้กว้กาแฟอิลล่ีมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบั 
โดยวเิคราะห์ทศันธาตุของแกว้กาแฟอิลล่ีและน ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการออกแบบ
เคร่ืองประดบั ดงัน้ี 
                                     -   เส้น (Line) 
                                         องคป์ระกอบของเส้น จากแกว้กาแฟอิลล่ี  เป็นเส้นโคง้จากรูปทรงกลมของ
หูแกว้กาแฟและแกว้กาแฟส่วนใหญ่มีรูปทรงโคง้มนใหค้วามรู้สึกกลมกลืน สบาย นุ่มนวล  
 
 
 
 
                                                           

 13 วชัรี,  ทศันธาตุ,  เขา้ถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม, 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://ruksinrspa.blogspot.com/2010/09/blog-post_4703.html 
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ภาพท่ี 5  อิทธิพลจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: Matteo thun, Mood & Sketch,  accessed July 6, 2014, available from 
http://www.matteothun.com/files/immaginiMediaGallery/2013/4/030104_illy_nude.jpg 
 
                                     -   รูปร่าง 
                                         รูปร่างแกว้กาแฟอิลล่ี  เป็นรูปทรงเรขาคณิต  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกลม 
ผูว้จิยัวาดแบบร่างจากแกว้กาแฟอิลล่ี เพื่อค านวนสัดส่วนและน าไปใชใ้นการออกแบบเคร่ืองประดบั 
ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 แบบร่างแกว้กาแฟอิลล่ี (Espresso) 
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ภาพท่ี 7 แบบร่างแกว้กาแฟอิลล่ี (Double shot) 
 
                                    -  รูปทรง 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 รูปทรงแกว้กาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: About illy,  story of the cup,  accessed July 6, 2014, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/about.html#2 
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  รูปทรงแกว้กาแฟอิลลล่ี มีลกัษณะเป็นรูปทรงเราขาคณิต มีปริมาตรท่ีใหค้วามรู้สึกเป็น
มวลท่ีมีน ้าหนกั 
                                  -  พื้นผวิ 
                                      แกว้กาแฟอิลล่ีมีพื้นผวิสัมผสัท่ีเรียบ มนัวาวดว้ยคุณสมบติัของวสัดุเซรามิค 
(ceramic)  
                                  -  แสงและเงา 
                                     เม่ือมีแสงมากระทบท่ีผวิแกว้กาแฟอิลล่ีจะเกิดแสงสะทอ้น ดว้ยความมนัวาว
ของวสัดุเซรามิค  
                                  -  สี 
                                     แกว้กาแฟอิลล่ีเป็นสีขาวลว้น ใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล  กลมกลืน 
                               1.3.2  อิทธิพลจากอารมณ์ในการด่ืมกาแฟ 
                                         -  เส้น 
                                            ใชเ้ส้นโคง้ ท่ีเคล่ือนไหวอยา่งชา้ ใหค้วามรู้สึกมีการเคล่ือนไหว                        
ใหค้วามรู้สึกสบาย เล่ือนไหลต่อเน่ือง คลายความกระดา้ง มีความกลมกลืนในการเปล่ียนทิศทาง               
และมีความนุ่มนวล เพื่อสะทอ้นอารมณ์สบาย ผอ่นคลายท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟ  โดยใชเ้ส้นโคง้เหล่าน้ี
แทนความรู้สึกท่ีเกิดจากการด่ืมกาแฟและเกิดความสบาย ผอ่นคลาย รวมทั้งอิทธิพลจากการมองเห็น
ฟองครีม่า (Crema) ในแกว้กาแฟ ครีมา คือ ลกัษณะท่ีเป็นครีม (Creamy) สีน ้าตาล เป็นฟองครีมนุ่ม  
ท่ีลอยอยูบ่นผวิกาแฟเอสเพรสโซ ซ่ึงลกัษณะครีม่า เป็นลกัษณะของกาแฟเอสเพรสโซท่ีมีคุณภาพดี 
ชงจากเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี บ่งบอกวา่เป็นกาแฟท่ีมีรสชาติดี  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 อิทธิพลจากเส้นโคง้ท่ีใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว ผอ่นคลาย 
ท่ีมา: หลกัการทศันศิลป์,  ความหมายของเส้น,  เขา้ถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม, พ.ศ.2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.2line/line.htm#top 
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ภาพท่ี 10 อิทธิพลจากครีม่า (Crema)ในแกว้กาแฟอิลล่ี 
 
                                         -  รูปร่าง 
                                             ใชรู้ปร่างอิสระท่ีเกิดจากเส้นโคง้ ท่ีต่อเน่ืองมาบรรจบกนั 
                                        -   รูปทรง 
                                            ใชรู้ปทรงโคง้มน ท่ีเกิดจากเส้นโคง้มาประกอบกนั ท าใหเ้กิดมิติ เกิดมวล
แสดงน ้าหนกัแต่นุ่มนวล สะทอ้นอิริยาบทผอ่นคลายท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 อิทธิพลจากรูปทรงโคง้มนท่ีใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล 
ท่ีมา: หลกัการทศันศิลป์,  ความหมายของเส้น,  เขา้ถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม, พ.ศ.2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.2line/line.htm#top 
 
                                         -  พื้นผวิ 
                                            ใชล้กัษณะพื้นผวิท่ีต่างกนัเพื่อส่ือสารถึงความรู้สึกในการด่ืมกาแฟท่ีมี
ความผอ่นคลาย พล้ิวไหว ท าใหเ้กิดมิติในการสัมผสั 
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2.  ข้อมูลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
                    2.1  ประวติัความเป็นมาของกาแฟอิลล่ี 

       กาแฟอิลล่ี (illy coffee) เป็นกาแฟจากประเทศอิตาลีซ่ึงจ าหน่ายกาแฟคุณภาพสูง 
โดยการคดัสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากแหล่งต่าง ๆ ทัว่โลก เช่น อเมริกาใต้ อเมริกากลาง อินเดีย 
และแอฟริกา โดยใชเ้มล็ดกาแฟอาราบิกา้บริสุทธ์ิ 100% เก็บเก่ียวเมล็ดกาแฟอยา่งพิถีพิถนั โดยใช้
แรงงานคนในการเก็บเมล็ดกาแฟดว้ยมือ จากนั้นน าไปผา่นกระบวนการผลิตและบรรจุหีบห่อดว้ย
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการดว้ยทีมนกัวจิยัท่ีมีคุณภาพ นอกจากกาแฟ
คุณภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ บริษทักาแฟอิลล่ียงัจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัการด่ืมกาแฟชนิดต่าง ๆ เช่น 
เคร่ืองชงกาแฟ แกว้กาแฟและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการชงกาแฟ ซ่ึงบริษทักาแฟอิลล่ีมีการออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบท่ีสวยงาม โดยนกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงจากประเทศอิตาลี  
 บริษทักาแฟอิลล่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 193314 ท่ีเมืองทรีเอสเต ้(Trieste) ประเทศอิตาลี 
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยนายฟรานเซสโก ้อิลล่ี (Mr. Francesco Illy) จบการศึกษา                        
ดา้นเศรษฐศาสตร์ หลงัจากการแต่งงานจึงกลบัมาท างานท่ีบา้นเกิดในเมืองทริเอสเต ้นายฟรานเซสโก้
ช่ืนชอบโกโกแ้ละกาแฟ จึงริเร่ิมการท าธุรกิจเก่ียวกบักาแฟของครอบครัวโดยก่อตั้งอิลล่ีค่าเฟ่                   
(illy café) ข้ึน จากนั้นไดคิ้ดคน้และออกแบบเคร่ืองชงกาแฟเอสเพรสโซเคร่ืองแรก ช่ือวา่ “อิเลตตา้” 
(Illetta) โดยจดสิทธิบตัรเป็นลิขสิทธ์ิท่ีประเทศเยอรมนั  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12  Mr. Francesco Illy ผูก่้อตั้งบริษทักาแฟอิลล่ีและคิดคน้เคร่ืองชงกาแฟ “อิเลตตา้” 
ท่ีมา: illycaffe’ S.p.A, history,  accessed December 5, 2012, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/company/illycaffe-history  
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 illycaffe’ S.p.A, history,  accessed December 5, 2012, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/company/illycaffe-history  
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ภาพท่ี 13  เคร่ืองชงกาแฟ “อิเลตตา้” (Illetta) 
ท่ีมา: illycaffe’ S.p.A, The company,  accessed December 5, 2012, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/company/the-company 
 
 ฟรานเซสโก ้เป็นผูบุ้กเบิกนวตักรรมเคร่ืองชงกาแฟท่ีทนัสมยั ใชร้ะบบแรงดนัในการ
พฒันาการเก็บรักษากาแฟใหค้งกล่ินหอมและรสชาติท่ีเป็นเป็นมาตรฐาน บรรจุกระป๋องและขนส่งไป
จ าหน่ายยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยเร่ิมน าไปจ าหน่ายท่ีประเทศฮฮลแลนดแ์ละประเทศสวีเดนในปี 
ค.ศ. 194015 
 ต่อมาหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี ค.ศ.1947 Mr. Ernesto Illy บุตรชายของ 
Mr.Francesco Illy  จบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์เคมี ไดก้ลบัมาสืบทอดกิจการ
กาแฟอิลล่ีต่อจากบิดา ดว้ยความเช่ียวชาญในดา้นวทิยาศาสตร์เคมี (Chemistry) จึงก่อตั้งศูนยป์ฏิบติั
การณ์ทดลองคุณภาพกาแฟข้ึนเป็นคร้ังแรก (The first Laboratory) จากนั้นไดก่้อตั้งโรงงานกาแฟอิลล่ี 
(The Menufactory Plant) ในปี ค.ศ. 1965 ท่ีเมืองทรีเอสเต ้ประเทศอิตาลี พฒันาคุณภาพกาแฟอิลล่ี
และเคร่ืองชงกาแฟ โดยคิดคน้ E.S.E. (Easy serving espresso pods) ในปีค.ศ. 1974 เป็นรูปแบบกาแฟ
คัว่บดบรรจุห่อกระดาษส าหรับใส่ใน Port filter เพิ่มความสะดวกในการชงกาแฟ หลงัจากนั้นบริษทั
กาแฟอิลล่ี ไดก้ลายเป็นบริษทัแรกในโลก ท่ีท าใหก้ารชงกาแฟด่ืมเองท่ีบา้นหรือในส านกังาน เป็นส่ิง
ท่ีสะดวกสบายดว้ยวธีิท่ีปลอดภยัและรวดเร็วท่ีสุด และยงัสามารถคงคุณภาพและรสชาติ ของกาแฟไว้
ไม่แตกต่างจากกาแฟท่ีชงดว้ยฝีมือของบาริสตา้ 
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ภาพท่ี 14  กาแฟพอด (E.S.E.) ส าหรับใส่ใน Port filter  ของเคร่ืองชงกาแฟ  
ท่ีมา : illy company,  Illy history, accessed December 5, 2012, available from 
http://valuereport.illy.com/en/the_company 
 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 กิจการบริษทักาแฟอิลล่ีถูกสืบทอดต่อมาเป็นรุ่นท่ี 3 โดย                 
Mr. Riccardo Illy บุตรชายของ Mr. Ernesto Illy โดยพฒันาและปรับปรุงทางดา้นการตลาดและ
พฒันาโรงงานกาแฟอิลล่ีใหก้ลายเป็นส านกังานใหญ่ ในเมืองทรีเอสเต ้(The headquarters in- Trieste) 
ของกาแฟอิลล่ีอยา่งครบวงจร ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ต่อมาในปี ค.ศ.1994 Mr. Andrea Illy นอ้งชาย
ของ Mr. Ernesto Illy เขา้มาพฒันาธุรกิจกาแฟอิลล่ีและสืบทอดกิจการ และด ารงต าแหน่ง CEO      
คนปัจจุบนั กาแฟอิลล่ีเป็นท่ียอมรับในดา้นคุณภาพ  ของกาแฟระดบัสูง และมีเอกลกัษณ์ดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีดีไซน์สวยงาม ท าใหแ้บรนดก์าแฟอิลล่ีขยายสาขาไปยงัประเทศต่าง ๆ  
รวมทั้งส้ิน 140 ประเทศทัว่โลก 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15  ส านกังานใหญ่กาแฟอิลล่ี ในเมืองทรีเอสเต ้(The headquarters in Trieste)  
ท่ีมา: illy company, illy history, accessed December 5, 2012, available from 
http://valuereport.illy.com/en/the_company 
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ภาพท่ี 16  Mr. Andrea Illy  CEO คนปัจจุบนัของบริษทักาแฟอิลล่ี  
ท่ีมา: illy company,  illy history, accessed December 10, 2012, available from 
http://valuereport.illy.com/en/the_company 
 
                    บริษทักาแฟอิลล่ีไดรั้บรางวลัต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวลักาแฟคุณภาพในประเทศบราซิล 
(Prize for quality coffee in Brazil) ในปี ค.ศ. 199116, รางวลั Award in Brazil ในปี ค.ศ. 2008 และ
ไดรั้บการการันตีคุณภาพกาแฟจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ การการันตีคุณภาพกาแฟจากประเทศฝร่ังเศส 
(Qualite France Certification for sustained product quality) ในปี ค.ศ. 1992, ISO 9001 ในปี          
ค.ศ. 1996, Aromalab ในปี ค.ศ. 1997, ISO 14001  ในปี ค.ศ. 2003, การการันตีดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
EMAS (EMAS Certification for rigorous environmental standards), BRC (British Retail 
Consortium) certificationในปี ค.ศ. 2005 และ IFS (International Food Standard) certificationในปี 
ค.ศ. 2007 เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17 บริษทัอิลล่ีไดรั้บรางวลั  Prize for quality coffee in Brazil  และรางวลั Award in Brazil 
ท่ีมา: illy company,  illy history, accessed December 18, 2012, available from 
http://valuereport.illy.com/en/the_company 
 

                                                           

         16 illycaffe’ S.p.A, The Brazil Award,  accessed December 5, 2012, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/company/illycaffe-history 
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ภาพท่ี 18  บริษทักาแฟอิลล่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพจากสถาบนัต่าง ๆ  
ท่ีมา: illy company, illy history, accessed December 18, 2012, available from 
http://valuereport.illy.com/en/the_company 
 

2.2  นโยบายบริษทักาแฟอิลล่ี 
  บริษทักาแฟอิลล่ีมีนโยบายในการผลิตกาแฟท่ีมีคุณภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
ท่ีสุด  เพื่อใหผู้ค้นทัว่โลกไดรั้บคุณค่าจากกาแฟท่ีดีท่ีสุดจากธรรมชาติ โดยยดึหลกัการแสวงหาส่ิงท่ี
สมบูรณ์แบบและพิเศษท่ีสุดใหก้บัผูบ้ริโภคเป็นรากฐานส าคญั มีระบบการบริหารงานภายในองคก์ร
ดว้ยจริยธรรมในการพฒันาองคก์รอยา่งโปร่งใส มีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพขององคก์ร ขบัเคล่ือน
ใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทุกคนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และบริษทักาแฟอิลล่ีมีความมุ่งมัน่ในการ
ท าใหก้าแฟอิลล่ีกลายเป็นวฒันธรรมการด่ืมกาแฟของคนทัว่โลก  และเป็นกาแฟคุณภาพดีท่ีสุดโดย
การพฒันาและผลิตสินคา้ดว้ยนวตักรรมท่ีทนัสมยัเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด พฒันาไปสู่
ผูน้ าทางดา้นธุรกิจ ในระดบั High-end 17 
  บริษทัอิลล่ีไดเ้ลือกงานศิลปะ (art) งานวรรณกรรม (Literature) และความคิดสร้างสรรค ์
(Creativity) เป็นวธีิการในการแสดงออกค่านิยม โดยยดึหลกัปรัชญา คือ  ความงามและรสนิยมคือส่ิง
เดียวกนั (Taste & Beauty are inseparable) เป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์แบบในการด่ืมกาแฟ 
ดว้ยการมองเห็นและจิตใจท่ีสัมพนัธ์กนั คือการด่ืมกาแฟท่ีคุณภาพเยีย่ม  ดว้ยรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ ท่ีสวยงาม แสดงถึงรสนิยมของผูท่ี้ด่ืมกาแฟอิลล่ี 
          บริษทักาแฟอิลล่ีส่งเสริมการสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด ์โดยการออกแบบผลิตภณัฑ์
ต่างๆ อยา่งสวยงาม มีรสนิยมโดยใชน้กัออกแบบช่ือดงัจากอิตาลีมาออกแบบสินคา้ให ้เช่น เคร่ืองชง

                                                           
17 illy Company, The mission, vision and values according to Andrea Illy [computer 

file] (Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://valuereport.illy.com/en/the_company


31 

 

กาแฟ แกว้กาแฟและสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ และมีการจดัแสดงผลงานออกแบบ เช่น การจดัแสดงผลงาน
ถว้ยกาแฟท่ีศิลปินออกแบบ ภายในงานเปิดตวัของกาแฟอิลล่ี ท าใหสิ้นคา้ของกาแฟอิลล่ี
เปรียบเสมือนผลงานศิลปะท่ีจดัแสดงในงานนิทรรศการ 

 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 นิทรรศการศิลปะจากถว้ยกาแฟอิลล่ีในงานเปิดตวัสินคา้ของกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: illy company,  Galleria-illy, accessed December 22, 2012, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/art/galleria-illy  
 
 ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ีเพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์หาแรง
บนัดาลใจท่ีแสดงถึงสัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี ดงัน้ี 
 
          2.3  ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี 
                         กาแฟอิลล่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของกาแฟชนิดเอสเพรสโซแท้ ตามแบบฉบบัของชาว
อิตาลี  ซ่ึงชาวอิตาลีนิยมด่ืมกาแฟเอสเพรสโซ  โดยเลือกใชเ้มล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพ คดัสรรเมล็ดกาแฟ
สายพนัธ์ุดี เป็นกาแฟอาราบิกา้บริสุทธ์ิจากแหล่งเพาะปลูกท่ีดีท่ีสุดในแต่ละแหล่ง18  เช่น อเมริกาใต ้ 
อเมริกากลาง อินเดียและแอฟริกา โดยส่วนใหญ่เป็นเมล็ดกาแฟของประเทศบราซิลและเอธิโอเปีย 
จากนั้นน ามาผา่นกระบวนการแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟคัว่และบด น ามาบรรจุหีบห่อดว้ยกรรมวธีิท่ี
ทนัสมยั ในระบบโรงงานท่ีมีคุณภาพสูง  

                                                           
18 Conoscere l’espresso II, ed., Cultivation [computer file], Thailand: Italasia Trading 

(Thailand), 2013. 
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เน่ืองจากความมีช่ือเสียงในดา้นการเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายกาแฟเอสเพรสโซแทแ้บบ

อิตาลี  กาแฟอิลล่ีมีรสชาติเขม้ของกาแฟโดยไม่มีการปรุงแต่งของนมหรือส่ิงอ่ืน  ๆ กาแฟอิลล่ีมี

ช่ือเสียงเร่ืองรสชาติกาแฟท่ีเขม้แต่มีความนุ่ม และมีกล่ินหอมของกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  

ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ีมีการแบ่งระดบัความเขม้ของกาแฟโดยแบ่งตามลกัษณะการคัว่ 4 ระดบั โดย

กาแฟท่ีคัว่เป็นระยะเวลานานจะมีสีและรสชาติท่ีเขม้ข้ึนตามล าดบั กาแฟอิลล่ีใช้สัญลกัษณ์สี คือ สีด า 

(Dark- Roasted) รสชาติจะเขม้ท่ีสุด สีน ้าเงิน (Long Roasted) จะมีรสชาติเขม้นอ้ยลงมามีลกัษณะ

รสชาติแบบเอสเพรสโซอ่อน ๆ  สีแดง (Medium Roasted) มีรสชาติเปร้ียวเล็กนอ้ย เม่ือด่ืมจะมี

รสชาติเปร้ียวติดท่ีปลายล้ิน และสีเขียว (Decaffeinted) จะมีปริมาณคาเฟอีนนอ้ยท่ีสุด เหลือเพียง 

0.05%19     

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 การแบ่งระดบัความเขม้ของกาแฟโดยแบ่งตามสี (ตวัอยา่งสีจากกาแฟชนิดแคปซูล) 
ท่ีมา: illy coffee, illy product, accessed December 22, 2012, available 
fromhttp://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products.html 
 
                           2.3.1  กาแฟอิลล่ีชนิดแคปซูล 
                                     กาแฟอิลล่ีชนิดแคปซูลเป็นนวตักรรมของบริษทักาแฟอิลล่ี  ท าใหก้ารชง
กาแฟเอสเพรสโซเป็นส่ิงท่ีสะดวกและง่ายในการชงกาแฟด่ืมดว้ยตนเอง โดยใชง้านร่วมกบัเคร่ืองชง
กาแฟอิลล่ี มีรสชาติท่ีเป็นมาตรฐาน เหมือนการด่ืมกาแฟท่ีร้าน  รูปแบบของบรรจุภณัฑมี์การใชสี้

                                                           

         
19

 illy coffee,  illy product,  accessed December 22, 2012, available from 

http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products.html 

 

Decaffeint

ed Long Roasted 

Medium Roasted 
Dark Roasted 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แทนระดบัความเขม้ของกาแฟ และใชโ้ลโกเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนความเป็นผลิตภณัฑข์องกาแฟอิลล่ี 
แต่ไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจนหรือการส่ือความหมายของความเป็นกาแฟอิลล่ี  
 

 

 

ภาพท่ี 21  กาแฟอิลล่ีชนิดแคปซูล 
ท่ีมา: illy coffee, illy product, accessed December 22, 2012, available from 
http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products/coffee-for-home.html 
 
                          2.3.2  กาแฟอิลล่ีชนิดผง (ผา่นการคัว่และบด) 
                                    กาแฟอิลล่ีชนิดผง ท่ีผา่นกระบวนการคัว่และบด มี 2 ประเภท ดงัน้ี 
                                    -  แบบผงบรรจุกระป๋อง 
                                        กาแฟอิลล่ีชนิดผงบรรจุกระป๋องพิมพโ์ลโกอิ้ลล่ี และแบบกระป๋องมี
ลวดลายท่ีศิลปินออกแบบเป็น “Artist Cans collection” ซ่ึงลวดลายท่ีปรากฏบนกระป๋องจะ
เปล่ียนแปลงไปตามแนวคิดของศิลปิน ในแต่ละคอลเลคชัน่ ไม่สามารถใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของแบรนด์
กาแฟอิลล่ีได ้
 

 

 

 ภาพท่ี 22 กาแฟอิลล่ีชนิดผงแบบบรรจุกระป๋อง 
ท่ีมา: illy coffee, illy product, accessed December 22, 2012, available from  
http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products/coffee-for-home.html 
 
 
 

Artist cans collection กาแฟกระป๋องอิลล่ีแบบปกติ 

   ส
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http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products/coffee-for-home.html
http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products/coffee-for-home.html
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                                     -  แบบพอท (pod) 
                                        กาแฟอิลล่ีแบบพอท  ส าหรับใส่ใน Port filter ของเคร่ืองชงกาแฟ โดยไม่
ตอ้งอดัผงกาแฟลงใน Port filter เป็นนวตักรรมการเตรียมการชงกาแฟของกาแฟอิลล่ี ใชโ้ลโกส่ื้อถึง
สัญลกัษณ์ของการเป็นผลิตภณัฑแ์บรนดก์าแฟอิลล่ี 
 

 

 

ภาพท่ี 23  กาแฟอิลล่ีชนิดผงแบบพอท (pod) 
ท่ีมา: illy coffee, illy product, accessed December 22, 2012, available from 
http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products/espresso-systems.html 
 

2.3.3  กาแฟอิลล่ีชนิดเมล็ด (ผา่นการคัว่) 
                                      กาแฟชนิดเมล็ดท่ีผา่นการคัว่แต่ยงัไม่บดเป็นผง  เหมาะส าหรับใชใ้นการชง
กาแฟจ านวนมาก เช่น  ในร้านกาแฟหรือโรงแรม  
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 24 กาแฟอิลล่ีชนิดเมล็ด (ผา่นการคัว่) 
ท่ีมา: illy coffee, illy product, accessed December 22, 2012, available from 
http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products/coffee-for-horeca.html 
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http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products/espresso-systems.html
http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-products/coffee-for-horeca.html
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2.3.4  กาแฟอิลล่ีชนิดพร้อมด่ืม (illy issimo) 

 

 

ภาพท่ี 25 กาแฟอิลล่ีชนิดพร้อมด่ืม (illy issimo) 
ท่ีมา: illy eshop, illy issimo, accessed December 24, 2012, available from 
http://shop.illy.com/online/store/category_illy-issimo_us  
 

      2.3.5  สรุปการวเิคราะห์ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี 
                   จากการศึกษาผลิตภณัฑป์ระเภทกาแฟอิลล่ี พบวา่ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ีมี
หลากหลายรูปแบบและไม่มีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนเพียงพอในการน ามาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  ถึงแมว้า่จะมีการใชโ้ลโกข้อง
แบรนดเ์พื่อแสดงถึงความเป็นแบรนดก์าแฟอิลล่ี แต่ไม่สามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดไ์ด้
อยา่งชดัเจน   
 
 2.4  เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
                           จากการศึกษาเคร่ืองชงกาแฟอิ ลล่ี ผูว้จิยัรวบรวมเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ีทุกรุ่นและ
วเิคราะห์รูปแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี วเิคราะห์หาสัญลกัษณ์ของผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี โดยรวบรวม 
ขอ้มูลเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี20 ตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
 

 

 

 

                                                           

 20 illycaffè spa, Coffee Machines, accessed December 22, 2012, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/coffee-at-home/espresso-coffee-machines 
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http://shop.illy.com/online/store/category_illy-issimo_us
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ตารางท่ี 2   ววิฒันาการเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 

ล าดบั ช่ือรุ่น

(Designer) 

ภาพ รายละเอียด สี 

1 Francis X2 

(Luca Trazzi’s)   

 เคร่ืองชงกาแฟขนาดใหญ่ส าหรับใช้

งานในร้านกาแฟหรือโรงแรม เป็น

เคร่ืองชงกาแฟท่ีใชก้บักาแฟแคปซูล

เคร่ืองแรกท าจากวสัดุ stainless steel  

 

2 Francis X1 for 

ground coffee 

(Luca Trazzi’s)   

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองชงกาแฟส าหรับกาแฟคัว่บด 

(ground coffee) รูปแบบดีไซนแ์บบ

retro-futuristic 

 

3 Francis X2.1 
(Luca Trazzi’s)   

 

 
 

 

เคร่ืองชงกาแฟชนิดใชก้บักาแฟแคปซูล

พฒันามาจากรุ่น X2 เพ่ือระบบการ

ท างานในขั้นตอนเดียวท าใหก้ารใชง้าน

สะดวกข้ึน เน่ืองจากมีระบบตีฟองนม

เพ่ิมเติมภายในเคร่ือง 

 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2   ววิฒันาการเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือรุ่น

(Designer) 

ภาพ รายละเอียด สี 

4  illy Francis 

X8iper- 

Espresso 

(Luca Trazzi’s) 

 เคร่ืองชงกาแฟส าหรับกาแฟอิลล่ี                       

ชนิดแคปซูล 

      

 

 

5  Gaggia for illy 

espresso 

(Gaggia) 

 เคร่ืองชงกาแฟส าหรับกาแฟชนิด

แคปซูลผลิตโดยบริษทั Gaggia 

เน่ืองจากบริษทั Gaggia ตอ้งการผลิต

เคร่ืองชงกาแฟ  ท่ีสามารถใส่แคปซูล

ของกาแฟอิลล่ีได ้ บริษทักาแฟอิลล่ีจึง

น าเคร่ืองชงกาแฟ  มาจ าหน่ายในนาม

ของแบรนดอิ์ลล่ี 

 

6 illy  Francis X1 

Trio E.S.E. 

(Luca Trazzi’s)   

 

 

 

 

 

เคร่ืองชงกาแฟส าหรับกาแฟผงชนิด

พอท (pod) ส าเร็จรูปหรือผงกาแฟ

(ground coffee) ส าหรับใส่ใน port- 

filter 

 

 

กาแฟผงชนิดบรรจุพอท(pod) 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2   ววิฒันาการเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือรุ่น

(Designer) 

ภาพ รายละเอียด สี 

7  illy  Francis X1 

Iperespresso 

(Luca Trazzi’s)   

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองชงกาแฟส าหรับกาแฟชนิด

แคปซูล  

 

8  illy  Francis X7 

Iperespresso 

(Luca Trazzi’s)   

 

 

 

 

 

เป็นเคร่ืองชงกาแฟส าหรับกาแฟชนิด

แคปซูล 

 

9 
illy  Francis 

X7.1 

Iperespresso 

(Luca Trazzi’s)   

 

 

 

 

 

เป็นเคร่ืองชงกาแฟส าหรับกาแฟชนิด

แคปซูล  พฒันาจากเคร่ือง X7 

Iperespresso 

 

 
 

              
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                           2.4.1  แนวคิดในการออกแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
                                     เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบสวยงามแสดงลกัษณะการ
ออกแบบเฉพาะตวัของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  ศิลปินท่ีออกแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี คือ Luca Trazzi21  
นกัออกแบบชาวอิตาลี ผูอ้อกแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี โดยผลงานช้ินแรกท่ีออกแบบใหก้บับริษทัอิลล่ี 
คือ แกว้กาแฟอิลล่ี ประเภท Artist cups ช่ือผลงานชุด “Trazzine” ภายใตแ้นวคิดจินตนาการใตท้อ้ง
ทะเล (ภาพท่ี 27) ในปีค.ศ. 1994  และจากนั้นในปีเดียวกนัจึงเร่ิมออกแบบเคร่ืองชงกาแฟโดยมีช่ือ
โครงการวา่ “ProjectX หรือ Xseries” ซ่ึงเป็นช่ือเรียกของรุ่นเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี                  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26 Luca Trazzi ผูท่ี้ออกแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: Lucacattaneo,  illy designer, accessed December 28, 2012, available from 
http://www.lucacattaneo.net/illy/serie-eng/trazzi-94.html 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27 ผลงานการออกแบบช้ินแรกของ Luca Trazzi แกว้กาแฟอิลล่ี ชุด “Trazzine”  

ท่ีมา illy Cups, illy Art Collection, accessed December 24, 2012, available 

http://www.illycups.nl/contents/en-us/d64_illy_art_collection_Luca_Trazzi_Trazzine.html 

                                                           

 
21

 Lucacattaneo,  illy designer, accessed December 28, 2012, available from 
http://www.lucacattaneo.net/illy/serie-eng/trazzi-94.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.lucacattaneo.net/illy/serie-eng/trazzi-94.html
http://www.lucacattaneo.net/illy/serie-eng/trazzi-94.html
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 หลงัจากนั้นจึงออกแบบเคร่ืองชงกาแฟใหก้บัแบรนดก์าแฟอิลล่ีจนถึงปัจจุบนั  Luca 
Trazzi มีผลงานดา้นออกแบบใหก้บัยีห่อ้ อ่ืน ๆ ท่ีมีช่ือเสียงดว้ย เช่นนาฬิกายีห่อ้ Swatch อุปกรณ์
เคร่ืองใชใ้นบา้นยีห่อ้ Viceversa และ Guzzini ปัจจุบนัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั Designboom22 
 

 

ภาพท่ี 28  ผลงานออกแบบเคร่ืองชงกาแฟเคร่ืองแรกของ  Luca Trazzi 
ท่ีมา: coffeegreek,  xproject,  accessed December 28, 2012, available from 
http://coffeegeek.com/files/104/xproject.pdf 
 
                           2.4.2  รูปทรงเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
                                     รูปทรงของผลิตภณัฑอ์อกแบบของกาแฟอิลล่ี มีลกัษณะการออกแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ สังเกตจากเคร่ืองชงกาแฟท่ีมีรูปแบบคลา้ยกนัทั้งหมด มีลกัษณะคลา้ยเคร่ืองจกัรกล
หรือหุ่นยนต ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตและดดัแปลงรูปทรงท่ีเป็นรูปทรงเคร่ืองจกัรทนัสมยั 
นอกจากน้ี ยงัมีรูปลกัษณ์ยอ้นยคุอยูด่ว้ย คือ มีลกัษณะรูปทรงแบบ “Retro-futuristic”23 โดยศิลปิน
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากยคุ “Futurism” ในปี ค.ศ. 1909 ซ่ึงเป็นช่ือลทัธิของศิลปะในประเทศอิตาลี 
เป็นยคุท่ีศิลปินใหนิ้ยามของความงามอยูท่ี่ความเร็ว วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตี่าง ๆ แรงบนัดาลใจ
ในความงามจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รถยนต ์และเคร่ืองบิน การเคล่ือนไหว ของวตัถุหรือร่างกายในอากาศ 
เป็นส่ิงท่ีศิลปินถ่ายทอดออกมาผา่นผลงานศิลปะในยคุนั้น  

                                                           
22 Luca Trazzi,  Luca Trazzi Studio, accessed December 28, 2012, available from 

http://www.lucatrazzi.com/pagine_striscia/X1.html 
23 Francis Francis, X Project [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 

2013. 
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                      จากการศึกษาพบวา่ การจดัองคป์ระกอบของศิลปะแบบ “Futurism” มีลกัษณะเป็นรูปทรง
เรขาคณิต แสดงความงามของเคร่ืองจกัรกล จดัรูปแบบในลกัษณะซอ้นซ ้ า ๆ ของผวิระนาบท่ีต่อเน่ืองกนั 
เป็นกฎของความงามแนวใหม่ เสียงรถจกัรยานยนตอ์นักึกกอ้งกลายเป็นความสวยงามในยุค
Futurism24 จากอิทธิพลแรงบนัดาลใจจากยคุ Futurism ท าใหรู้ปทรงของเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี มีรูปทรง
คลา้ยเคร่ืองจกัรหรือหุ่นยนต ์ท่ีมีความคลาสสิคผสมผสานกบัความทนัสมยั  
 

 
ภาพท่ี 29  ลกัษณะรูปทรงของเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: illy company, Quality of life, accessed December 28, 2012, available from 
http://valuereport.illy.com/en/quality_of_life 
 
 รูปทรงของเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ีไม่เปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมมาก ยกเวน้รุ่น Francis 
Y1 ท่ีรูปแบบต่างจากรุ่นอ่ืน ๆ เป็นลกัษณะแบบ Modern- Futurism การออกแบบปรับเปล่ียนรูปทรง
ใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน และตดัทอนรูปทรงใหมี้ความเรียบง่ายข้ึน ซ่ึงเป็นลกัษณะรูปทรงแบบมินิ
มอลสิสม ์(Minimalism) ซ่ึงเป็นลกัษณะงานของศิลปะสมยัใหม่ในยคุทศวรรษ 196025  เป็นการตดั
ทอนรูปทรงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ใชร้ะนาบง่าย ๆ เช่น การต่อกนัระหว่างเส้นหรือมุมฉาก  ส่วนใหญ่ใช้
เส้นตรง ไม่มีการตกแต่งรายละเอียด ผวิเรียบ และใชโ้ทนสีเรียบสีเดียวซ่ึงแตกต่างจากรูปแบบเดิมท่ี
ผสมผสานความยอ้นยคุแบบเรโทร (Retro)  
                     สาเหตุของการเปล่ียนรูปทรงของเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี เน่ืองจากเปล่ียนระบบการท างาน                    
ของเคร่ืองชงกาแฟในส่วนของหมอ้ตม้น ้าท่ีเป็นเป็นระบบขดลวด เปล่ียนต าแหน่งหมอ้ตม้น ้าจากรุ่น
                                                           

         
24

 ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554), 248. 
        25 ไพโรจน์ ชมุนี, “สุนทรียศาสตร์ ปรัชญาและการสร้างสรรคศิ์ลปกรรม” (เอกสาร-
ประกอบการสอนรายวชิาสุนทรียศาสตร์ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 335. 
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เดิมอยูท่ี่ดา้นหลงัของเคร่ืองเป็นส่วนฐานของเคร่ืองแทน (ภาพท่ี 30) เปล่ียนรูปแบบจากเดิมท่ีใส่กาแฟ
ผงหรือกาแฟแคปซูลลงใน Port filter เป็นระบบกล่องปิดเปิดเพื่อความสะดวกในการใส่แคปซูลกาแฟ  
แทนการใส่ลงใน Port filter ท าใหก้ารใชง้านสะดวกมากข้ึน (ภาพท่ี 31) และพฒันาปุ่มกด โดยกดเพียง
คร้ังเดียวเคร่ืองจะท างานโดยอตัโนมติั จากนั้นจึงพฒันาเป็นระบบสัมผสัในรุ่นต่อมา คือ รุ่น Y1.1 
(Touch Iperespresso) (ภาพท่ี 32) 
 

 
ภาพท่ี 30  เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ีรุ่น Francis Y1 ซ่ึงมีลกัษณะต าแหน่งและระบบหมอ้ตม้น ้าท่ี      
                 เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
ท่ีมา: shop illy, illy machine, accessed December 28, 2012, available from http://shop.illy.com 
 
 

 

 
ภาพท่ี 31 การเปล่ียนต าแหน่งท่ีใส่ผงกาแฟหรือแคปซูลกาแฟจาก Port filter   
                เป็นระบบกล่องปิดเปิด 
ท่ีมา: trendyday,  Product illy,  accessed December 29, 2012, available from 
http://www.trendyday.com/Product/R060017 -illy-Francis-Y1  
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http://www.trendyday.com/Product/R060017%20-illy-Francis-Y1
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ภาพท่ี 32 เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ีรุ่น Y1.1 (Touch Iperespresso) 
ท่ีมา: illy, Coffee Machines, accessed December 29, 2012, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/coffee-at-home/y1-1-touch-iperespresso 
 
                           2.4.3  สีท่ีใชใ้นการออกแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี   
                                     โทนสีใชใ้นการออกแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี  ส่วนใหญ่สีท่ีใชจ้ะเป็นโทนสี
แบบ “Modern & Futuristic”26 เน่ืองจากศิลปินท่ีออกแบบไดแ้รงบนัดาลใจจากงานศิลปะยคุ Futurist 
ดงัท่ีอธิบายในขั้นตน้ ส่งผลถึงโทนสีในงานออกแบบเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี  เป็นโทนสีโลหะมนัวาว   
ของเคร่ืองจกัรกล เช่นสีเงินของสแตนเลสสตีล สีเมทลัลิค สีด า และสีอ่ืน ๆ เช่น สีแดง สีขาว                 
สีเหล่าน้ีเป็นโทนสีหลกัท่ีใชใ้นงานออกแบบของสินคา้กาแฟอิลล่ี สะทอ้นถึงความหรูหรา มีราคา
ของสินคา้ มีลกัษณะเดียวกนักบัสีของรถยนตร์าคาแพง บ่งบอกวา่กาแฟอิลล่ีเป็นสินคา้มีราคาสูง 
แสดงถึงความมีรสนิยม  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33  ลกัษณะโทนสีท่ีใชใ้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: Kuno Naomi, Tastful Color Combinations (Color Intelligence Institute, 2004), 136-143. 
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 Kuno Naomi, Tastful Color Combinations (Color Intelligence Institute, 2004), 
136-143. 
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                           2.4.4  วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี    
                                    วสัดุท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นประเภทโลหะ เช่น เหล็กคุณภาพสูง (High-grade- 
steel) เน่ืองจากวสัดุมีความแขง็แรงทนทานมาก  และใชพ้ลาสติกเป็นส่วนประกอบยอ่ย มีการ
ตกแต่งดว้ยอุปกรณ์โครเมียม  สาเหตุท่ีเลือกใชโ้ลหะ คือ เป็นการเพิ่มอายกุารใช้ งานใหก้บัเคร่ืองชง  
กาแฟและสีท่ีใช้เคลือบผวิเคร่ืองชงกาแฟ เป็นสีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเคลือบสีรถยนต ์จึงมีความ
สวยงาม เงางาม และทนทาน  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 34  วสัดุโลหะคุณภาพสูงท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: Francisfrancis,  xproject, accessed December 30, 2012, available from 
www.francisfrancis.com 
 
                           2.4.5  สรุปการวเิคราะห์เคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี   
                  จากการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองชงกาแฟอิลล่ี พบวา่รูปแบบของเคร่ือง
ชงกาแฟมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปตามกลไกของระบบการผลิตเคร่ืองชงกาแฟอิลล่ี  เม่ือมีการ
พฒันาเทคโนโลยขีองระบบเคร่ืองชงกาแฟ  รูปลกัษณ์ภายนอกของเคร่ืองชงกาแฟก็จะเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย จึงไม่สามารถน าเคร่ืองชงกาแฟมาเป็นตวัแทนของเอกลกัษณ์กาแฟอิลล่ีได ้ผูว้จิยัจึง
ท าการศึกษาผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ของกาแฟอิลล่ีต่อไป 
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 2.5  ผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories 
                           ผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories27เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชร่้วมกบัการชงกาแฟ (รวบรวม
เฉพาะผลิตภณัฑท่ี์มีจ าหน่ายในปัจจุบนั) มีรายละเอียดตามตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3  ผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories 

ล าดบั ช่ือ ภาพ รายละเอียด สี 

1  

CUOR DI 

MOKA 

 หมอ้ตม้กาแฟส าหรับวาง

บนเตาไฟฟ้า ซ่ึงเป็นท่ีนิยม

ของชาวอิตาลี วสัดุท าจาก 

Stainless Steel  

 

2 
illy  Sugar 

Holders 

 

 

 

 

กระป๋อง Stainless Steel 

ส าหรับใส่ซองน ้าตาลและ

กระดาษทิชชู 

 

 

3 illy Professional 

Steaming Pitcher 

 

 

 

เหยอืกท าจากวสัดุ Stainless 

Steelส าหรับการสตรีมนม 

(Steaming Pitcher) ในการ

ท า Latte Art 

 

 

 

                                                           
27

 Shop illy coffee,  Illy product, accessed December 24, 2012, available from  

http://shop.illy.com/online/store/product                                                                                                         
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ตารางท่ี 3  ผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือ ภาพ รายละเอียด สี 

4 
illy Travel Mug 

 

 
แกว้กาแฟอิลล่ี Stainless 

Steel ส าหรับพกพา ขนาด

16 oz.  

 

5 illy Logo 

Measuring Spoon 

7g 

 
ชอ้น Stainless Steel 

ส าหรับตกัผงกาแฟ 

 

6 illy Engraved 

Demitasse 

Stirrers 

 
ชอ้นStainless Steel 

ส าหรับคนกาแฟ 

 

7 
Tampers 

 

 อุปกรณ์กดผงกาแฟให้

แน่นลงในพอทฟิลเตอร์ 

(Port  filter) 

 

8 Dual Espresso 

Scoop 

 
ชอ้นStainless Steel

ส าหรับตกัผงกาแฟ 

 

 

9 
Milk can 

 ขวดส าหรับใส่นม 
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                          2.5.1  แนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories 
                                     ผลิตภณัฑ์ประเภท Accessories เร่ิมผลิตออกจ าหน่ายในปี ค.ศ. 200528 
ออกแบบโดย Matteo Thun นกัออกแบบและสถาปนิกชาวอิตาลี  Matteo Thun มีผลงานการออกแบบ
สินคา้ใหก้บัแบรนดอ่ื์นดว้ย29  เช่น นาฬิกายีห่อ้ Swatch, Bulgari, Alessi ฯลฯ นอกจากออกแบบ
ผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories แลว้ยงัออกแบบแกว้กาแฟอิลล่ีซ่ึงเป็นผลิตภณัฑส์ าคญัของแบรนด์
กาแฟอิลล่ีอีกดว้ยซ่ึงจะอธิบายในล าดบัต่อไป 
 แนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories คือ การออกแบบผลิตภณัฑ์
ส าหรับใชใ้นร้านอาหารหรือ Coffee Bar โดยใชแ้นวคิดการผสมผสานรูปแบบของฟังกช์ัน่การใช้
งานและรูปทรงท่ีเรียบง่าย และมีความคลาสสิคไม่ลา้สมยัไปตามกาลเวลา (Timeless piceces) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 35 Matteo Thun ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories และแกว้กาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: Matteo Thun & Partners, Matteo Thun, Architect, accessed December 28, 2012, available 
from  http://www.architonic.com/aiabt/matteo-thun-partners/5202912 
 

 

 

                                                           
28 Matteo Thun,  illy Bar Accessories, accessed December 24, 2012, available from 

http://www.matteothun.com/project/121/illy-bar-accessories                                                                                                         
         29 Matteo Thun & Partners,  Practice Profile, accessed December 24, 2012, available  
from http://www.matteothun.com/page/23/practice-profile  
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                          2.5.2  รูปทรงผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories 
                                     จากการศึกษาผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories และภาพร่าง Mood & Sketch, 
illy Bar Accessories ท่ีออกแบบโดย Matteo Thun พบวา่รูปทรงของผลิตภณัฑอ์อกแบบประเภท 
Accessories มีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม น ามาตดัทอนลบเหล่ียมมุม ให้
รูปทรงมีมิติมากข้ึน รูปทรงมีความเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น ไม่มีการตกแต่งรายละเอียด มีเพียงสัญลกัษณ์
ของช่ือยีห่อ้กาแฟ “illy” ประทบัหรือพิมพล์ายท่ีตวัสินคา้กาแฟอิลล่ี  
 

 
 

 

 
ภาพท่ี 36 ลกัษณะรูปทรงของผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories 
ท่ีมา: Matteo Thun, Product desigm,  accessed December 30, 2012, available from 
http://www.matteothun.com/index.php?/product-design/illy-collection---bar-/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 37  Mood & Sketch, illy Bar Accessories By Matteo thun  
ท่ีมา: Matteo Thun Design, Mood & Skecth,  accessed June 28, 2012, available from 
http://www.matteothun.com/project/121/illy-bar-accessories 
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                          2.5.3  วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์ประเภท Accessories 
                                    ใชว้สัดุโลหะประเภทสแตนเลสสตีล เป็นวสัดุหลกัในการ ผลิตผลิตภณัฑ์
ประเภท Accessories และวสัดุประเภทแกว้ในผลิตภณัฑข์วดใส่นม (Milk Can) 
         2.5.4  สรุปการวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ประเภท Accessories 
                 จากการศึกษาผลิตภณัฑป์ระเภท Accessories  พบวา่ ผลิตภณัฑแ์ต่ละช้ินไม่
สามารถสะทอ้นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนของแบรนดก์าแฟอิลล่ีได ้ถึงแมว้า่จะมีการใชโ้ทนสีลกัษณะ
เดียวกบัเคร่ืองชงกาแฟ แต่เน่ืองจากรูปแบบของผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย มีการใชส้ัญลกัษณ์               
โลโกแ้บรนดก์าแฟอิลล่ีประทบัท่ีผลิตภณัฑเ์พื่อแสดงวา่เป็นผลิตภณัฑข์องแบรนดก์าแฟอิลล่ี                     
หากลบโลโกข้องแบรนดอ์อก จะไม่สามารถแสดงการรับรู้ไดโ้ดยทนัทีวา่เป็นผลิตภณัฑข์องแบรนด์
กาแฟอิลล่ี 
  
 2.6  แกว้กาแฟอิลล่ี 
                           หลงัจากการศึกษา ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี  เคร่ืองชงกาแฟและผลิตภณัฑป์ระเภท 
Accessories ซ่ึงไม่สามารถแสดงเอกลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีได ้ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาและ
วเิคราะห์แกว้กาแฟ อิลล่ีเพื่อคน้หาวา่ แกว้กาแฟอิลล่ีเป็นส่ิงท่ีแสดงเอกลกัษณ์แบรนดก์าแฟอิลล่ีได้
หรือไม่ 
                           2.6.1  ประวติัความเป็นมาของแกว้กาแฟอิลล่ี 
                                     ในอดีตรูปร่างแกว้กาแฟอิลล่ีมีรูปแบบแตกต่างจากแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีใชใ้น
ปัจจุบนั แกว้กาแฟแกว้แรกถูกผลิตข้ึนหลงัจาก Francisco Illy (ผูก่้อตั้งแบรนดก์าแฟอิลล่ี) ไดก่้อตั้ง 
illy caffe ข้ึนในปี ค.ศ.193330  แกว้กาแฟมีลกัษณะเป็นรูปถว้ยหกเหล่ียม ขอบต้ืน ตกแต่งเหล่ียมมุม
รอบแกว้  (ภาพท่ี 38)   มีการใชฟ้้อนท ์(font) ตวัหนงัสือสีแดงค าวา่  “ illy caffe’” โดยน ารูปแบบมา
จากภาพโฆษณา ท่ีติดบนผนงัร้านกาแฟอิลล่ี มาเป็นรูปแบบของโลโกบ้นแกว้กาแฟดา้นใน (ภาพท่ี 
39) และมีสัญลกัษณ์มงกุฎ (Crown) บนตวัอกัษรโลโก ้สังเกตุไดว้า่รูปทรงแกว้กาแฟอิลล่ีมีลกัษณะ
เดียวกบัรูปทรงของแกว้กาแฟในภาพโฆษณา 
 
                                                           

30 About illy,  illy & amici logo cup, accessed December 24, 2012, available  from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html 
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ภาพท่ี 38 แกว้กาแฟอิลล่ีท่ีถูกผลิตข้ึนเป็นคร้ังแรก 
ท่ีมา: About illy,  illy & amici logo cup,  accessed December 24, 2012, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html 
 
 
 
 

ภาพท่ี 39  ภาพแผน่ป้ายโฆษณาร้านกาแฟอิลล่ี (illy Caffe)ในอดีต 
ท่ีมา: About illy,  illy & amici logo cup,  accessed December 24, 2012, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html 
 

มีการปรับเปล่ียนรูปทรงแกว้กาแฟใหมี้ลกัษณะเป็นถว้ยรูปทรงกระบอก แบบทรงกลม 
ฐานแกว้แคบ ปากแกว้กวา้ง (จากเดิมเป็นรูปทรงหกเหล่ียม)  มีการปรับเปล่ียนสีโลโกเ้ป็นสีน ้าตาล
ทึบแสง และเพิ่มต าแหน่งโลโกท่ี้ดา้นนอกของแกว้กาแฟ ซ่ึงจากเดิมมีเพียงโลโกป้รากฎแค่ดา้นใน
แกว้กาแฟ 
        
 
 
 
 
ภาพท่ี 40  แกว้กาแฟอิลล่ีท่ีถูกปรับเปล่ียนรูปทรงและเปล่ียนสีโลโกเ้ป็นสีน ้าตาลทึบแสง 
ท่ีมา: About illy,  illy & amici logo cup,  accessed December 24, 2012, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html 

Crown 
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ต่อมาในปี ค.ศ.196031 รูปทรงของแกว้กาแฟไดมี้การปรับเปล่ียนเป็นสัดส่วนและรูปทรง

ใหเ้ป็นรูปทรงกระบอกและเปล่ียนมาใชรู้ปทรงกระบอกแบบกลมอีกคร้ัง และมีการเปล่ียนแปลงโล

โก ้(ภาพท่ี 41) โดยเพิ่มเติมกรอบสีแดงบนพื้นหลงัโลโก ้เปล่ียนสีและรูปแบบ ฟร้อนตวัอกัษร มีการ

เพิ่มสัญลกัษณ์วงกลมสีด าซอ้นกนัสองวง (ภาพท่ี 42) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของสถาบนั “Foundation 

Ernesto Illy” เป็นสัญลกัษณ์ของสถาบนัเก่ียวกบัการศึกษาทดลองและวจิยัคุณภาพของบริษทั

กาแฟอิลล่ี ก่อตั้งข้ึนโดย Mr.Ernesto Illy วตัถุประสงคข์องการน าสัญลกัษณ์น้ีมาใชคื้อ เพื่อเพิ่มความ

น่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่กาแฟอิลล่ีเป็นกาแฟท่ีมีคุณภาพ ผา่นการรับรองจาก

สถาบนัวจิยักาแฟ และมีแกว้กาแฟ Decaffenetd cup สัญลกัษณ์พื้นหลงัโลโกสี้ฟ้า เป็นแกว้กาแฟ

ส าหรับกาแฟท่ีมีปริมาณคาเฟอีนต ่า 

 

 

 

ภาพท่ี 41 แกว้กาแฟอิลล่ีท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปทรงและโลโก ้
ท่ีมา: About illy,  illy & amici logo cup,  accessed December 24, 2012, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html 
 
 
 
 
ภาพท่ี 42 สัญลกัษณ์ของสถาบนั “Foundation Ernesto Illy” 
ท่ีมา: Ernesto Illy Foundation, About us,  accessed December 24, 2012, available from 
http://www.fondazionernestoilly.org/fondazioneEilly/ENG/AboutUs.htm 
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 About illy,  illy & amici logo cup,  accessed December 24, 2012, available  from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html 
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 ในปี ค.ศ. 198032 มีการเปล่ียนตวัอกัษรโลโกแ้ละเปล่ียนตวัอกัษรตวั i เป็นตวัพิมพเ์ล็ก
และเปล่ียนต าแหน่งสัญลกัษณ์มงกุฎ มาอยูท่ี่ต  าแหน่งบนตวัอกัษรตวั y และมีการท าสีบนสัญลกัษณ์ 
Ernesto Illy Foundation เป็นสีทอง (Gold Painting) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43 การเปล่ียนแปลงโลโกก้าแฟอิลล่ี ในปี ค.ศ. 1980 
ท่ีมา: About illy,  illy & amici logo cup,  accessed December 24, 2012, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html 
 
 ต่อมามีการเพิ่มเทคนิคการท าสีบนสัญลกัษณ์ Ernesto Illy Foundation เป็นสีเงิน (Silver 

Painting) และเพิ่มจ านวนสัญลกัษณ์ Ernesto Illy Foundation บริเวณดา้นขา้งโลโกอิ้ลล่ี (ภาพท่ี 44) 
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 Ibid. 
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ภาพท่ี 44  การเพิ่มเทคนิคการท าสีเงิน (Silver Painting) และเพิ่มจ านวนสัญลกัษณ์ 
                 Ernesto Illy Foundation 
ท่ีมา: About illy,  illy & amici logo cup, accessed December 24, 2012, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html 
 
 ในภายหลงั สัญลกัษณ์ Ernesto Illy Foundation ถูกเลิกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์บนแกว้
กาแฟอิลล่ี เหลือเพียงโลโกต้วัอกัษรสีขาวบนกรอบพื้นหลงัส่ีเหล่ียมสีแดง 
 

 

 

 

ภาพท่ี 45 สัญลกัษณ์ Ernesto Illy Foundation ถูกเลิกใชบ้นแกว้กาแฟอิลล่ี  
ท่ีมา: About illy,  illy & amici logo cup,  accessed December 24, 2012, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html 
 
 จนกระทัง่ในปี ค.ศ.199033 มีการออกแบบแกว้กาแฟท่ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของแบรนด์
กาแฟอิลล่ี  ออกแบบโดย Matteo Thun  นกัออกแบบและสถาปนิกชาวอิตาลี โดยออกแบบภายใต้
แนวความคิดของ Francesco Illy บุตรชายของ Ernesto Illy (ผูก่้อตั้งบริษทักาแฟอิลล่ี) โดยออกแบบ
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 About illy,  illy & amici logo cup, accessed December 24, 2012, available  from 
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เป็นแกว้กาแฟเอสเพรสโซรูปทรงกลม มีหูจบัแบบห่วงวงกลม ท าจากวสัดุเซรามิคสีขาว ซ่ึงเร่ิม
พฒันาจากการออกแบบและท า Phototype และโดยใชโ้ลโกรู้ปแบบเดิม และผลิตใชจ้ริงในปี ค.ศ. 
1992 
 

 

 

 

ภาพท่ี  46   แกว้กาแฟอิลล่ีออกแบบโดย Matteo Thun   
ท่ีมา: About illy,  story of the cup,  accessed July 6, 2014, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/about.html#2 
 
 ซ่ึงในระยะเวลาเดียวกนั Matteo Thun ไดอ้อกแบบลวดลายบนแกว้กาแฟ ก่อใหเ้กิด

ผลิตภณัฑแ์กว้กาแฟอิลล่ี Artist Cups ข้ึนคร้ังแรก  เป็นการสร้างลวดลายศิลปะตามแนวคิดของศิลปิน

บนแกว้กาแฟ ลวดลายท่ีออกแบบส่ือถึงคอนเซ็ป  “pleasures in life, espresso and art” 34 และเร่ิม

ออกแบบลวดลายบนแบบแกว้กาแฟ Artist Cup แบบเป็นชุด ประกอบดว้ยการออกแบบลวดลายท่ี

สะทอ้นตวัตนท่ีแตกต่างกนัของศิลปิน 6 คน ไดแ้ก่  Maurizio Cargnelli, Paolo Cervi Kervicher, 

Cosimo Fusco, Francesco Illy, Luca Missoni และ Matteo Thun35  ซ่ึงเป็นศิลปินและนกัออกแบบ

จากสาขาต่าง ๆ ดงัน้ี นกัถ่ายภาพ, จิตรกร, นกัออกแบบแฟชัน่ และสถาปนิก  ท าใหเ้กิดการ

สร้างสรรคล์วดลายบนแกว้กาแฟอิลล่ีหลากหลายรูปแบบ  โดยมีศิลปินช่ือดงัเป็นผูอ้อกแบบลวดลาย 

และจ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์ Artist Cups Collection จนถึงปัจจุบนั 

                                                           

         34 About illy,  lly collection espresso, accessed December 24, 2012, available  from 
http://home.kpn.nl/rataplan/1990Naif.html 
        35 illy Collection,  The first series of 6 illy collection,  accessed December 24, 2012, 

available  from http://home.kpn.nl/rataplan/1992AeM.html 
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ภาพ 47   การออกแบบลวดลายบนแกว้กาแฟอิลล่ีคร้ังแรก ในคอนเซ็ป “pleasures in life, espresso        
                   and art” 
ท่ีมา: About illy,  story of the cup,  accessed July 6, 2014, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/1990Naif.html 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  48   การออกแบบลวดลายบนแกว้กาแฟแอลล่ี แบบชุดเป็นคร้ังแรก                                                         

ท่ีมา:  illy Collection, The first series of 6 illy collection, accessed July 6, 2014, available 

fromhttp://home.kpn.nl/rataplan/1992AeM.html 
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 ในปีค.ศ. 199636 แกว้กาแฟอิลล่ีไดเ้ปล่ียนรูปแบบโลโกใ้หม่ เป็นรูปแบบท่ีใชม้าจนถึง

ปัจจุบนั ท าใหรู้ปแบบแกว้กาแฟดงักล่าว กลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี                 

ซ่ึงโลโกก้าแฟอิลล่ีท่ีใชใ้นปัจจุบนั ถูกออกแบบในปี ค.ศ.1996 โดย เจมส์ โรเซนคิส (James- 

Rosenquist) ศิลปินป๊อปอาร์ต (Pop art) ผูมี้ผลงานส าคญัคือ ผลงานช่ือ “President Elect” (ภาพท่ี 49) 

โดยแรงบนัดาลใจในการออกแบบโลโก ้คือ การเขียนตวัอกัษรโดยใชป้ลายพูก่นัพฒันามาจากเทคนิค

การเพน้ทภ์าพท่ีเรียกวา่ “Triestine” (ภาพท่ี 51) นบัวา่เป็นโลโกท่ี้สมบูรณ์แบบมากท่ีสุดและใช้เป็น

สัญลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ีมาจนถึงปัจจุบนั เร่ิมจากวาดภาพและน ามาพฒันาจนกลายเป็นโลโกข้อง                     

แบรนดก์าแฟอิลล่ีและน าลวดลายท่ีมาจากแรงบนัดาลใจในการออกแบบโลโก ้มาออกแบบเป็น

ลวดลายของแกว้กาแฟอิลล่ีอีกดว้ย (ภาพท่ี 52) 

 

 
 
 

ภาพท่ี 49  เจมส์ โรเซนคิส (James Rosenquist) กบัภาพผลงาน “President Elect” 
ท่ีมา: jimrosenquist, Artist, accessed December 30, 2012, available from 
http://www.jimrosenquist-artist.com/ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 50 การเขียนตวัอกัษรโดยใชป้ลายพูก่นัแรงบนัดาลใจในการออกแบบโลโกก้าแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: illy cup, Logo cup, accessed December 30, 2012, available from 
http://home.wxs.nl/~rataplan/logocups.html 
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 About illy,  illy & amici logo cup.  accessed December 24, 2012. Available  from 
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ภาพท่ี 51  การภาพวาด โดยใชเ้ทคนิคการเพน้ทภ์าพท่ีเรียกวา่ “Triestine” ออกแบบโดย 
                 เจมส์ โรเซนคิส (James Rosenquist)  
ท่ีมา: illy caffe’, illy caffe’ “Rosenquist”, accessed December 30, 2012, available from 
https://www.behance.net/gallery/9850719/Illy-Caffe-Rosenquist-Animation 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 52 ลวดลายของแกว้กาแฟอิลล่ีจากแรงบนัดาลใจในการออกแบบโลโก ้
ท่ีมา: lucacattaneo, Illy product, accessed December 30, 2012, available from 
http://www.lucacattaneo.net/illy/story.html 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 53 โลโกก้าแฟอิลล่ีรูปแบบท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
ท่ีมา: About illy,  illy logo cup,  accessed December 24, 2012, available from 
http://www.robilant.it/wp-content/uploads/2010/12/illy1.jpg               
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                          2.6.2  วเิคราะห์การออกแบบแกว้กาแฟอิลล่ี 
                                    แกว้กาแฟอิลล่ีถูกออกแบบโดย Matteo Thun  ภายใตแ้นวความคิดของ
Francesco Illy โดยออกแบบเป็นแกว้กาแฟเอสเพรสโซ เน่ืองจากกาแฟเอสเพรสโซเป็นกาแฟท่ีชาว
อิตาลีนิยมด่ืมและกาแฟเอสเพรสโซเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของแบรนดก์าแฟอิลล่ี บริษทักาแฟอิลล่ีจึงให้
ความส าคญัในการออกแบบแกว้กาแฟเอสเพรสโซโดยเฉพาะ  แนวคิดท่ีใชใ้นการออกแบบแกว้
กาแฟอิลล่ี คือ “Where form meets function beautiful”37 เป็นแกว้กาแฟท่ีมีรูปทรงท่ีใชง้านสะดวก
และมีรูปแบบท่ีสวยงาม มีการค านวณสัดส่วนในการออกแบบแกว้กาแฟในแต่ละต าแหน่ง เช่น ความ
หนาของขอบแกว้กาแฟจะตอ้งเหมาะสมเม่ือริมฝีปากสัมผสักบัขอบแกว้กาแฟ  ความหนาของแกว้
กาแฟและฐานมีขนาดเหมาะสมและท่ีส าคญัคือ การออกแบบหูจบัใหเ้ป็นรูปทรงกลมมน เพื่อความ
สะดวกในการจบั ขณะด่ืมกาแฟ ซ่ึงลกัษณะหูจบัทรงกลมกลายเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
ซ่ึงแตกต่างจากแกว้กาแฟแบรนดอ่ื์น หลงัจากนั้นแกว้กาแฟอิลล่ีก็ถูกปรับปรุงโลโกแ้ละสีสันของ
ลวดลายมาจนถึงแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีใชใ้นปัจจุบนั ซ่ึงรูปทรงยงัคงเหมือนเดิมทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 54  แนวคิดการออกแบบแกว้กาแฟอิลล่ีโดย Matteo Thun 
ท่ีมา: Matteo thun, Mood & Sketch, accessed July 6, 2014, available from 
http://www.matteothun.com/files/immaginiMediaGallery/2013/4/030104_illy_nude.jpg 
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 illy eshop,  logo cup, accessed December 24, 2012, available  from 
http://shop.illy.com/online/store/category_logo-cups_us 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.matteothun.com/files/immaginiMediaGallery/2013/4/030104_illy_nude.jpg


59 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี  55 แกว้กาแฟอิลล่ีรูปแบบท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
ท่ีมา: About illy,  illy & amici logo cup,  accessed December 24, 2012, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html  

 Matteo Thun  ออกแบบแกว้กาแฟใหก้บัแบรนดก์าแฟอ่ืนดว้ย เช่น Lavazza38 และ Julius 

Meinl แต่รูปแบบของแกว้กาแฟแตกต่างจากรูปแบบแกว้กาแฟอิลล่ี เน่ืองจาก  Matteo Thun  ออกแบบ

แกว้กาแฟภายใตแ้นวคิดของแบรนดน์ั้น ๆ ใชรู้ปแบบท่ีส่ือถึงเอกลกัษณ์ของแต่ละแบรนด ์แสดงให้

เห็นวา่ รูปแบบของแกว้กาแฟอิลล่ี เป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของแบรนดก์าแฟอิลล่ี ไม่ใช่การออกแบบ

จากเอกลกัษณ์ของศิลปิน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  56 แกว้กาแฟ Lavazza และแกว้กาแฟ Julius Meinl ออกแบบโดย Matteo Thun   
ท่ีมา: About illy,  illy & amici logo cup,  accessed December 24, 2012, available from 
http://home.kpn.nl/rataplan/logocups.html  

                                                           

         
38

 Matteo Thun Design, Project, accessed December 24, 2012, available  from 
http://www.matteothun.com/project/61/julius-meinl-coffee-collection 

Lavazza Chicco espresso cup 

Julius Meinl, coffee cillection 
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นอกจากน้ียงัมีแกว้กาแฟรูปทรงพิเศษ คือแกว้กาแฟ “Freddo glass”39 เป็นแกว้กาแฟ

ชนิดใส ส าหรับเมนูกาแฟเยน็ ถูกออกแบบโดย Matteo Thun อีกเช่นกนั โดยมีแนวคิดในการ

ออกแบบ คือ การออกแบบแกว้กาแฟท่ีผสมผสานรูปทรงท่ีจบัถนดัมือ และการใชง้านท่ีเหมาะ

ส าหรับทุกคน ใชรู้ปทรงเรขาคณิต  เช่น รูปทรงกระบอก (cylinder) และรูปทรงกรวย (cone) มาเป็น

รูปทรงพื้นฐานในการออกแบบ  ซ่ึงรูปแบบแกว้กาแฟดงักล่าว ไม่สามารถสะทอ้นสัญลกัษณ์ของ                 

แบรนดก์าแฟอิลล่ีได ้เน่ืองเป็นแกว้กาแฟท่ีถูกออกแบบมาส าหรับการใชง้านโดยเฉพาะ แต่การ

ออกแบบแกว้ไม่ไดส่ื้อสารถึงแนวคิดในการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสะทอ้นเอกลกัษณ์ของ                        

แบรนด ์และเมนูกาแฟเยน็ไม่ใช่เมนูกาแฟท่ีสะทอ้นความโดดเด่นในช่ือเสียงของแบรนดไ์ดเ้ท่ากบั

เมนูกาแฟเอสเพรสโซ  

 

 

 

 
ภาพท่ี 57 แกว้กาแฟอิลล่ี Freddo glass 
ท่ีมา: Matteo thun Design,  illy, Freddo glass series, accessed July 6, 2014, available from 
http://www.matteothun.com/project/391/illy-freddo-glass-series 

 

 ดงันั้นผูว้จิยัจึงเลือกวเิคราะห์เฉพาะรูปแบบของแกว้กาแฟอิลล่ี Logo Cups และแกว้
กาแฟอิลล่ี Artist Cups ซ่ึงมีรูปทรงเดียวกนัแต่แตกต่างกนัในส่วนของลวดลายบนแกว้กาแฟ                              
แกว้กาแฟอิลล่ี Logo Cups จะใชโ้ลโกก้าแฟอิลล่ีสีแดง เป็นสัญลกัษณ์และแกว้กาแฟอิลล่ี Artist Cups 
                                                           

        
39

 Matteo thun,  illy, Freddo glass series, accessed December 24, 2012, available  
from  http://www.matteothun.com/project/391/illy-freddo-glass-series 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.matteothun.com/project/391/illy-freddo-glass-series


61 

 

จะเป็น Art Collection  ท่ีศิลปินมาออกแบบลวดลายบนแกว้กาแฟ ผูว้จิยัศึกษารูปแบบแกว้กาแฟทั้ง 2 
ประเภท  เพื่อวเิคราะห์หาเอกลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีและน าไปใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี มีรายละเอียด ดงัน้ี  
                          2.6.3  ประเภทของแกว้กาแฟอิลล่ี 
                                    แกว้กาแฟอิลล่ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แกว้กาแฟอิลล่ี Logo Cups และ
แกว้กาแฟอิลล่ี Artist Cups มีรายละเอียด ดงัน้ี 
                                    -  แกว้กาแฟอิลล่ี Logo Cups  
                                        แกว้กาแฟอิลล่ี Logo Cups เป็นชุดแกว้กาแฟสีขาวประดบัโลโกสี้แดงของ
กาแฟอิลล่ี  แบ่งประเภทตามขนาดของแกว้กาแฟท่ีใชง้านส าหรับเคร่ืองด่ืมกาแฟแต่ละเมนู  
รายละเอียดตามตารางท่ี 4 แกว้กาแฟอิลล่ี Logo Cups 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 58  Example of illy icons 
ท่ีมา: jimrosenquist, Contests /Design illy time /Brief, accessed Jume 30, 2014, available from 
http://desall.com/Contest/Design-illy-time/Brief 
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ตารางท่ี 4  แกว้กาแฟอิลล่ี Logo Cups 

ล าดบั ช่ือ (Designer) รายละเอียดภาพ รายละเอียด สี 

1 
illy Logo 

Cappuccino Cups    

(Matteo Thun) 

 แกว้กาแฟเซรามิคส าหรับกาแฟ

คาปูชิโน (Cappuccino) หรือ               

ลาเต ้(Latte) 

 

2 
illy Logo Espresso 

Cups 

(Matteo Thun) 

 

 

แกว้กาแฟเซรามิคส าหรับกาแฟ

เอสเพรสโซ (Espresso) 

 

3 
illy Logo Mugs 

(Matteo Thun) 

 

 

 

แกว้กาแฟเซรามิคส าหรับกาแฟ

อเมริกาโน่ (Americano) 

 

 

4  illy Logo Double 

shot espresso 

(Matteo Thun) 

 แกว้กาแฟเซรามิคส าหรับกาแฟ

เอสเพรสโซ (Espresso)  2 ชอต 

 

 

                 

 แกว้กาแฟอิลล่ี Logo cup มีหลายขนาดแบ่งตามลกัษณะการใชง้านในแต่ละเมนู เช่น 

แกว้กาแฟเอสเพรสโซจะมีขนาดเล็กท่ีสุด ช่ึงแต่ละเมนูจะเร่ิมจากกาแฟเอสเพรสโซ ส่วนเมนูอ่ืน ๆ 

จะผสมนมหรือฟองนม เช่น แกว้กาแฟ Cappuccino, แกว้กาแฟ Mug และแกว้กาแฟ Double shot 

(Espresso 2 shot)  
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                                   -  แกว้กาแฟอิลล่ี Artist Cups 
                                      แกว้กาแฟอิลล่ี Artist Cups มีรูปทรงเหมือนแกว้ Logo Cups ท่ีเป็นแกว้กาแฟ
พื้นฐานเพื่อใหศิ้ลปิน หรือนกัออกแบบสามารถสร้างสรรคใ์ส่ลวดลายลงบนแกว้ กลายเป็นศิลปะบน
แกว้กาแฟ (illy art collection) ซ่ึงจะแตกต่างกนัแค่ลวดลายและสีสันท่ีศิลปินออกแบบในแต่ละคอล-
เลคชัน่ หรือการเปล่ียนวสัดุเป็นแกว้ชนิดใส ตามรูปแบบแนวคิดของศิลปินท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมา เพื่อ
ความพิเศษส าหรับการเกบ็สะสม สีสันและลวดลายจะถูกเปล่ียนแปลงไปในแต่ละคอลเลคชัน่ตาม
แนวคิดของศิลปินท่ีออกแบบ 
     

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 59 ลวดลายและสีสันท่ีสดใสท่ีศิลปินออกแบบในแต่ละคอลเลคชัน่ 
ท่ีมา: Timeline แกว้กาแฟอิลล่ี (แผน่พบั)  
 
 ตวัอยา่งผลงานของศิลปินท่ีออกแบบลวดลายบนแกว้กาแฟ Artist Cups ตวัอยา่ง เช่น 
ผลงานชุดแกว้กาแฟเอสเพรสโซของ Kiki Smith 40 (ภาพท่ี 60) โดยใชแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบ 
จากความชอบเก่ียวกบัเร่ืองราวของนิทานและความหลงใหลเก่ียวกบัสัตวต่์างๆ (folk tales and a 
fascination with animals) เช่นผเีส้ือ ใชรู้ปทรงของผเีส้ือ และสีสันท่ีสดใสสะทอ้นเร่ืองราวใน
จินตนาการของศิลปิน 
 
 

                                                           

         
40

 illy eshop,  Kiki Smith Espresso cup collection, accessed December 24, 2012, 

available  from  http://shop.illy.com/online/store/product_artists-cups_kiki-smith-cup-collection_us 
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ภาพท่ี 60  Art Collection By Kiki Smith 
ท่ีมา: illy eshop, Kiki Smith Espresso Cup Collection, accessed Jume 30, 2014, available from 
http://shop.illy.com/online/store/product_artists-cups_kiki-smith-cup-collection_us 
 
 ผลงานการออกแบบลวดลายบบนแกว้กาแฟของ Liu Wei41 ศิลปินชาวจีน แรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบแกว้กาแฟมาจากภาพวาด Purple Air  ใชเ้ส้นสายการเพน้ทแ์ละสีสันสะทอ้น
ความรู้สึกท่ีมีต่อการมองภาพทิวทศัน์ของเมือง (cityscape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 61  Art Collection By Liu Wei 
ท่ีมา: Anna Rurengo, New limited-edition by Liu Wei, accessed Jume 30, 2014, available from 
http://popsop.com/2013/10/new-illy-limited-edition-collection-by-liu-wei-celebrates-modern-art-
and-urban-aesthetics/ 
 

                                                           

         41 illy eshop,  New Liu Wei Cup Collection, accessed December 24, 2012, available   
http://shop.illy.com/online/store/product_artists-cups_liu-wei-cappuccino-cup-collection_us 
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ภาพท่ี 62  ภาพวาด Purple Air 2012 No.1 
ท่ีมา: White Cube, Liu Wei, accessed Jume 30, 2014, available from 
http://whitecube.com/artists/liu_wei/ 
 
 ตวัอยา่งการออกแบบแกว้กาแฟ ของศิลปิน Anish Kapoor42 โดยใชเ้ทคนิคการท าสีโลหะ
แพลตตินมั (platinum) บนผวิแกว้กาแฟ เป็นจากแนวคิด การตั้งค  าถามกบัวสัดุหรือพิน้ผวิท่ีแตกต่าง
กนั วา่จะส่งผลต่อความรู้สึกอยา่งไร ใชก้ารเล่นรูปทรงวงกลม ท่ีฐานของจานรองแกว้กาแฟ แต่
รูปทรงทั้งหมดยงัคงเป็นรูปแบบเดิม 
 
 
 
         
 
 
 
 
ภาพท่ี 63 Art Collection By Anish Kapoor 
ท่ีมา: Anish Kapoor, illy Art Collection, accessed Jume 30, 2014, available from 
http://www.curoholdings.com/english/illy/product03.htm 

                                                           

         42 Anish Kapoor,  illy Art Collection, accessed December 24, 2012, available   
http://www.curoholdings.com/english/illy/product03.htm 
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 การเปล่ียนวสัดุของแกว้กาแฟอิลล่ี แต่ใชรู้ปทรงเดิมของแกว้กาแฟอิลล่ี คือ แกว้กาแฟ 
illy Nude Espresso Cup43 ออกแบบโดย Matteo Thun มีแนวคิดในการออกแบบ คือ ตอ้งการสร้าง
รูปแบบบ มุมมองใหม่ ๆ  ในรูปแบบแกว้กาแฟโปร่งแสง (transparent version) โดยใชรู้ปทรงเดิม 
เน่ืองจากตอ้งการเปิดเผยใหเ้ห็นกาแฟเอสเพรสโซภายในแกว้ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 64  illy Nude Espresso Cup By Matteo Thun 
ท่ีมา: Matteo Thun Design , illy, Nude Eepresso Cup, accessed Jume 30, 2014, available from 
http://www.matteothun.com/project/117/illy-nude-espresso-cup 
 
 2.7  สรุปการวเิคราะห์ แกว้กาแฟอิลล่ีอนัเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจใน การออกแบบ
เคร่ืองประดบั 
                            ผลจากการศึกษาผลิตภณัฑข์องกาแฟอิลล่ี  พบวา่ส่ิงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของแบรนด์

กาแฟอิลล่ีและสามารถสะทอ้นเอกลกัษณ์ของแบรนดไ์ดเ้ป็นอยา่งดี คือ รูปทรงของแกว้กาแฟอิลล่ี 

เน่ืองจากเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัสะทอ้นตวัตนของความเป็นกาแฟอิลล่ี ไม่วา่จะมีการเปล่ียนแปลง

ลวดลายบนแกว้กาแฟ  เปล่ียนวสัดุ หรือเปล่ียนแปลงโลโกไ้ปอยา่งไร รูปทรงของแกว้กาแฟอิลล่ีก็

ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง รวมทั้งการออกแบบแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีใหค้วามส าคญักบัการออกแบบท่ีมีความ

โดดเด่นและแตกต่างจากแบรนดก์าแฟยีห่อ้อ่ืน สามารถน าไปสู่การสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดไ์ด ้

ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่รูปทรงของแกว้กาแฟอิลล่ี มีความส าคญักบัแบรนดก์าแฟอิลล่ี  สามารถใชเ้ป็น

                                                           

         
43

 Matteo Thun Design, illy, Nude Eepresso Cup, accessed December 24, 2012, 
available  http://www.matteothun.com/project/117/illy-nude-espresso-cup 
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สัญลกัษณ์ของแบรนด ์ เช่น การน ารูปทรงของแกว้กาแฟอิลล่ี ใชเ้ป็นโลโกข้องสถาบนั  “Universita 

del Caffe” 44 เป็นสถาบนัของบริษทักาแฟอิลล่ีท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร การเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการชง

กาแฟ (Baristas) และหลกัสูตรการเรียนรู้เก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองชงกาแฟ และการอบรมพนกังาน

ในร้านกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  65 การใชรู้ปทรงแกว้กาแฟอิลล่ีเป็นโลโกข้องสถาบนั  “Universita del Caffe 
ท่ีมา: probrands.ro,  Universita del Caffe,  accessed July 6, 2014, available from 
http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-barista/universita-del-caffe.html 
 
 นอกจากน้ี วตัถุประสงคใ์นการออกแบบแกว้กาแฟอิลล่ี ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ แกว้

กาแฟอิลล่ี คือ สัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี จากภาพร่าง “The illy icon”45 การออกแบบแกว้

กาแฟอิลล่ีของ Matteo Thun (ภาพท่ี 66) 

                                                           

         44 Probrands.ro,  Universita del Caffe, accessed December 24, 2012, available   
http://www.probrands.ro/index-en/illy-coffee/illy-barista/universita-del-caffe.html 
         

45
 Matteo thun,  The illy icon, accessed December 24, 2012, available   

http://www.matteothun.com/project/65/illy-art-collection 
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ภาพท่ี 66 ภาพร่างแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นสัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: Matteo thun, The illy icon, accessed December 30, 2012, available from 
http://www.matteothun.com/project/65/illy-art-collection 
 
 นอกจากน้ียงัมีการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของแกว้กาแฟบนรูปทรงแกว้กาแฟเดิม ดว้ย
การประดบัคริสตลัสวารอฟก้ี (Swarovsky) ฝังลงบนหูแกว้กาแฟอิลล่ี ในชุดแกว้กาแฟ  “Miss illy” 46

ออกแบบโดย Matteo Thun และ Antonio Rodiguez  ออกแบบเพื่อวางจ าหน่ายเฉพาะสาขากาแฟอิลล่ี
ในประเทศเยอรมนั 
 
 

 

ภาพท่ี 67 แกว้กาแฟอิลล่ีชุด “Miss illy” 
ท่ีมา: Matteo thun Design, illy, Miss illy,  accessed July 6, 2014, available from 
http://www.matteothun.com/project/391/illy-freddo-glass-series 

                                                           

         
46

 Matteo thun Design,  illy, Miss illy, accessed July 6, 2014, available from 
http://www.matteothun.com/project/391/illy-freddo-glass-series 
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 จากการศึกษาผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี  ผูว้จิยัพบวา่ ส่ิงท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของแบรนด์

กาแฟอิลล่ีมากท่ีสุด คือ แกว้กาแฟอิลล่ี โดยเฉพาะรูปทรงของแกว้กาแฟอิลล่ี เป็นสัญลกัษณ์ของ               

แบรนดก์าแฟอิลล่ีท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสู่การวเิคราะห์เพื่อหาภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีได ้

โดยการน ารูปทรงของแกว้กาแฟอิลล่ีมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบั   
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บทที ่3 
 

การวเิคราะห์และสรุปข้อมูลทีใ่ช้ในการออกแบบ 
 

การวเิคราะห์และสรุปขอ้มูลท่ีใชใ้นการออกแบบ  แบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ ส่วนแรก
วเิคราะห์หา บุคลิกภาพของแบรนดก์าแฟอิลล่ีโดยใชแ้นวคิดอตัลกัษณ์ ตราสินคา้ เพื่อน าไปใชใ้น
การสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนด ์ส่วนท่ี  2 คือ การศึกษาเก่ียวกบัพฤติ กรรมการซ้ือกาแฟ การ
ด่ืมกาแฟ และการจบัแกว้กาแฟของ ผูบ้ริโภค โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้ด่ืมกาแฟอิลล่ี
จากสาขาในประเทศไทย เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั ดงัน้ี  

 
1.  การวเิคราะห์อตัลกัษณ์แบรนด์กาแฟอลิลี่  
                   1.1  ต าแหน่งตราสินคา้แบรนดก์าแฟอิลล่ี  

 1.1.1  Premium    
 1.1.2  Authentic                                                                                                                                                   
1.1.3  Innovative 

                   1.2  บุคลิกภาพแบรนดก์าแฟอิลล่ี  
 1.2.1  Artistic 
 1.2.2  Sensorial 
 1.2.3  Sophisticate 

1.3  สรุปการวเิคราะห์บุคลิกภาพของแบรนดก์าแฟอิลล่ี (Brand Personallity) เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี 

 
2.  การศึกษาพฤติกรรมผู้ บริโภค  
                   2.1  วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Customer Analysis) โดยใชท้ฤษฎี 6W1H 
                             2.1.1  ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค    
                             2.1.2  แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 

2.2  สรุปการวเิคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
2.3  พฤติกรรมการด่ืมกาแฟ  
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2.3.1  พฤติกรรมการด่ืมกาแฟ ของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในโรงแรม 
2.3.2  พฤติกรรมการด่ืมกาแฟ ของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในร้านกาแฟแบบ

ร้านคา้เด่ียว (stand alone) 
2.3.3  พฤติกรรมการด่ืมกาแฟ ของกลุ่มเป้าหมายในกาแฟอิลล่ีในศูนยจ์  าหน่าย

ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี (illy point) 
                  2.4  พฤติกรรมการจบัแกว้กาแฟ 

2.4.1  การจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ (Espresso) 
2.4.2  การจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต (Double shot) 

 
1.  การวเิคราะห์อตัลกัษณ์แบรนด์กาแฟอลิลี่  
             จากการศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีภาพลกัษณ์ และทฤษฎีอตัลกัษณ์ตราสินคา้ ในบทท่ี 2 ผูว้จิยัใช้

แนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ มาวเิคราะห์หาอตัลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี เพื่อ

น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ โดยศึกษาจากคมัภีร์แบรนด์กาแฟอิลล่ี (Bible illy)1 ซ่ึง

รวบรวมหลกัส าคญัต่าง ๆ ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี ผูว้จิยัน ามาใชว้เิคราะห์อตัลกัษณ์แบรนดก์าแฟ  

อิลล่ี  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

        
1
 Bible illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand) Co.,Ltd, 2013. 
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ภาพท่ี 68  แผนผงัแสดงโครงสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  
 

จากการวเิคราะห์โครงสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  ผูว้จิยัเลือก
พิจารณาในส่วนท่ีเป็นแก่นอตัลกัษณ์ (Core  Identity)  ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีท่ีมีความส าคญั          
มีทั้งหมด 6 ขอ้ และในส่วนท่ีเป็นแก่นของเอกลกัษณ์ ประกอบไดด้ว้ย ต าแหน่งตราสินคา้  (Brand 
Positioning) และบุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand Personality) ดงัน้ี 

1.1  ต าแหน่งตราสินคา้แบรนดก์าแฟอิลล่ี 
             จากการวเิคราะห์ต าแหน่งตราสินคา้ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้น

คุณค่าของแบรนดก์าแฟอิลล่ี แสดงใหเ้ห็นถึงความไดเ้ปรียบเหนือกวา่แบรนดคู์่แข่ง เป็นพื้นฐาน                     
ของกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด ดงัน้ี 

 

-โลโก ้

-ฉลาก 

-บรรจุภณัฑ ์

-สโลแกน                                     

 -การฝึกอบรม

พนกังาน 

-การตอ้นรับของ

พนกังาน 

 

ต าแหน่งตราสินคา้                   

(Brand  Positioning)  

 

บุคลิกภาพตราสินคา้                   

(Brand Personality) 

 

ดา้นภาพ                  

(Visual) 

 

ดา้นเสียง                

(Verbal) 

 

ดา้น

พฤติกรรม                  

(Behaviral) 

 

แก่นของเอกลกัษณ์ตราสินคา้  

(Core  Identity) 

 

ส่วนขยายเอกลกัษณ์ตราสินคา้                   

(Extended  Identity) 

 

Premium 

Authentic 

Innovative 

วเิคราะห์โครงสร้างอตัลกัษณ์แบรนด์กาแฟอลิลี ่

Artistic 

Sensorial 

Sophisticate 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 

 

1.1.1  Premium    
                               แบรนดก์าแฟอิลล่ีมีลกัษณะสินคา้ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพ  เช่น  

กาแฟอิลล่ีมีคุณภาพสูงใชว้ตัถุดิบชั้นดี  ทั้งเมล็ดกาแฟและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจกรรมการด่ืมกาแฟ     
มีมาตรฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพสูงและมีมาตรฐาน ท าใหก้าแฟอิลล่ีมีรสชาติท่ีเป็นมาตรฐานไม่วา่จะ
ด่ืมกาแฟอิลล่ีสาขาไหนทัว่โลก ก็จะมีคุณภาพและรสชาติท่ีเหมือนกนั และรสชาติท่ีเป็นเลิศของ
กาแฟเอสเพรสโซ ท่ีผสมผสานรสชาติและความหอม (Balance body& Aroma) เป็นลกัษณะพิเศษ
เฉพาะของกาแฟอิลล่ี และยงัมีตวัเลือกท่ีหลากหลายส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบความเขม้ของกาแฟในระดบั
ต่าง ๆ กนั เช่น  กาแฟท่ีมีปริมาณคาเฟอีนในปริมาณนอ้ย 

                     1.1.2  Authentic 

 

 
 

ภาพท่ี 69  Authentic of illy 
ท่ีมา: illycaffe’ S.p.A, Authentic, accessed November 20, 2012, available from 
http://valuereport.illy.com/assets/download/isvr_EN_2012_chap-00_identity-and-values.pdf 
 

แบรนดก์าแฟอิลล่ีไดรั้บความเช่ือถือและยอมรับจากผูด่ื้มกาแฟทัว่โลก                              
ดว้ยประสบการณ์และประวติัท่ีมีมาอยา่งยาวนานกวา่ 80 ปี ของครอบครัวท่ีบริหารธุรกิจกาแฟอิลล่ี 
จนถึงรุ่นท่ี 3 โดยมีลกัษณะท่ีเป็นตน้ต ารับแท ้ๆ ของกาแฟเอสเพรสโซสไตลอิ์ตาเลียน โดยคดัเลือก
กาแฟ 9 สายพนัธ์ุ จากแหล่งท่ีดีท่ีสุดในโลกมาผสมผสานจนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกาแฟอิลล่ี 

1.1.3  Innovative 

 

 

 

ภาพท่ี 70 Innovative of illy 
ท่ีมา: illyStory, Innovation [computer file], The Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
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แบรนดก์าแฟอิลล่ี พฒันาเคร่ืองชงกาแฟเอสเพรสโซดว้ยนวตักรรมท่ีทนัสมยั  ท าให้
ผูบ้ริโภคมีความสะดวกสบายมากข้ึน ดงัท่ีเห็นไดจ้ากเคร่ืองชงกาแฟรุ่น Espresso 1 touch เป็น
ระบบปุ่มสัมผสั  ท าใหช้งกาแฟไดง่้ายและรวดเร็ว มีคุณภาพเหมือนกาแฟท่ีชงโดยบาริสตา้   
แต่สามารถชงด่ืมไดเ้องท่ีบา้น  นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเทคโนโลยกีารบรรจุกาแฟดว้ยหีบห่อ
สุญญากาศ (Oxegen free Packaging) เพื่อคงคุณภาพของกาแฟไวไ้ดย้าวนาน และรูปแบบการบรรจุ
ท่ีทนัสมยั เหมาะกบัเคร่ืองชงกาแฟท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเช่นกนั (Capsule & E.S.E) เช่น แคปซูลกาแฟ
ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  สะทอ้นความทนัสมยัและเทคโนโลยขีองการผลิตบรรจุ -
ภณัฑข์องกาแฟ 
 

1.2  บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand Personality) 
                     บุคลิกภาพตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะบุคลิกภาพของแบรนด์

กาแฟอิลล่ีและผูบ้ริโภค  แสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ของผูท่ี้ด่ืมกาแฟอิลล่ี ลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวติในสังคมของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี  เป็นส่ิงส าคญั
ท่ีสุดในการน ามาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
ดงัน้ี        

1.2.1  Artistic 
                               แบรนดก์าแฟอิลล่ีมีแนวคิดในการสนบัสนุนงานศิลปะ โดยเฉพาะงาน

ศิลปะร่วมสมยัต่าง ๆ และการผลิตสินคา้ท่ีผสมผสานการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะลงไปใน
ผลิตภณัฑข์องกาแฟอิลล่ี โดยมีศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเป็นผูอ้อกแบบ ใชแ้รงบนัดาลใจจากเร่ืองราว
เก่ียวกบักาแฟมาสร้างงานศิลปะ มีแกลลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะและมีนิทรรศการศิลปะควบคู่กบั
การประชาสัมพนัธ์กาแฟ  แบรนดก์าแฟอิลล่ีใชศิ้ลปะแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีพิเศษ              
ท าให ้แบรนดก์าแฟอิลล่ีมีความแตกต่างจากแบรนดก์าแฟยีห่อ้อ่ืน ๆ 

1.2.2  Sensorial 
                               แบรนดก์าแฟอิลล่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสภาวะท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก อารมณ์หรือ

สัมผสัต่าง ๆ ของกาแฟอิลล่ี เช่น  ภาพโฆษณาต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงสัมผสัของความสบาย 
อบอุ่น ผอ่นคลาย  เป็นช่วงเวลาท่ีมีค่าและสัมผสัไดถึ้งความสุขต่าง ๆ และความงดงามเม่ือด่ืม
กาแฟอิลล่ี 
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1.2.3  Sophisticate 
                               แบรนดก์าแฟอิลล่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นความหรูหรา มีรสนิยม ทนัสมยั                  

ดว้ยสินคา้ของกาแฟอิลล่ีมีราคาสูงทั้งกาแฟและเคร่ืองชงกาแฟ เหมาะกบัผูท่ี้มีรายไดสู้ง และสาขา        
ท่ีจ  าหน่ายกาแฟอิลล่ีจะมีเฉพาะในแหล่งธุรกิจใจกลางเมือง ร้านอาหารชั้นน า และในโรงแรมระดบั
หา้ดาวเพื่อบริการกลุ่มเป้าหมาย  ดงันั้นกลุ่มเป้าหมายของกาแฟอิลล่ี จึงเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง                 
มีรสนิยม ช่ืนชอบงานศิลปะ เน่ืองจากสินคา้ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีมีการออกแบบท่ีสวยงาม  
ทนัสมยั สินคา้ราคาสูง สะทอ้นถึงความมีรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
1.3  สรุปการวเิคราะห์บุคลิกภาพของแบรนดก์าแฟอิลล่ี เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ

ออกแบบเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี 
       จากการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี ผูว้จิยัเลือกเฉพาะในส่วนของ

บุคลิกภาพของแบรนด ์มาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ละกลุ่มเป้าหมายของแบรนดก์าแฟอิลล่ีมากท่ีสุด และเช่ือมโยงกบัแรง
บนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบั คือ แกว้กาแฟอิลล่ี  ซ่ึงผูว้จิยัใชแ้กว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจ เพื่อสะทอ้นภาพลักษณ์ของแบรนด์
กาแฟอิลล่ี ท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแลว้วา่สัญลกัษณ์แกว้กาแฟอิลล่ีมีส่วนส าคญัในการสะทอ้นภาพลกัษณ์
ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  

การออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับกาแฟอิลล่ี จึงตอ้งใชบุ้คลิกภาพของแบรนด์

กาแฟอิลล่ีมาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการออกแบบเคร่ืองประดบั ซ่ึงลกัษณะของบุคลิกภาพของ

แบรนดก์าแฟอิลล่ี  ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น  เวปไซตข์อ้มูล Bible illy2                       

จากบริษทัตวัแทนจ าหน่ายกาแฟอิลล่ีในประเทศไทยโดยบริษทัอิตาเลเซีย เทรดด้ิง ประเทศไทย 

สรุปการวเิคราะห์บุคลิกภาพของแบรนดก์าแฟอิลล่ีได ้ ดงัน้ี 

 

 

                                                           

 
2
 Bible illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
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ภาพท่ี  71 แผนผงัแสดงบุคลิกภาพแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
 
                                  -  Artistic    

                              - แบรนดก์าแฟอิลล่ีสนบัสนุนงานออกแบบสร้างสรรคแ์ละศิลปะร่วมสมยั
และจดันิทรรศการศิลปะร่วมกบัการเปิดตวัสินคา้ (Supporting the contemporary art & Art Gallery 
illy)       

             กาแฟอิลล่ีมีนโยบายในการสนบัสนุนงานศิลปะร่วมสมยัและผลงานสร้างสรรคต่์าง ๆ  
โดยจดัแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน  ร่วมกบัการเปิดตวัสินคา้กาแฟอิลล่ี  ท าใหแ้บรนดก์าแฟอิลล่ี
มีภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานศิลปะอยูเ่สมอ สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่
สินคา้ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  เปรียบเสมือนงานศิลปะช้ินหน่ึง 

Artistic Sensorial Sophisticate 

สนบัสนุนงานออกแบบสร้างสรรคแ์ละ

ศิลปะร่วมสมยัและจดันิทรรศการศิลปะ

ร่วมกบัการเปิดตวัสินคา้ (Supporting the 

contemporary art & Art Gallery illy) 

 

ใชศิ้ลปะเป็นส่ือกลางในการแสดงออก

ความเป็นหน่ึงและแตกต่าง (As unique 

as art) 

สินคา้ออกแบบโดยศิลปินที่มีช่ือเสียง

(Creative product design by Artist) 

 

ใชแ้รงบนัดาลใจจากกาแฟสร้างสรรคเ์ป็น

งานศิลปะ (Inspire art of  coffee) 

ความผอ่นคลาย

,สบาย (Relax) 

 

ความสุข

(Happiness) 

ช่วงเวลาท่ีสวยงามและ

ดีงามของชีวติ Moment 

of Beauty & Goodness) 

 

ความมีรสนิยม และ

ทนัสมยั

(Modern&Classic) 

 

เติมเตม็คุณค่าชีวติ 

(Enrich of Live) 

บุคลกิภาพของแบรนด์กาแฟอลิลี ่(Brand Personality) 
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ภาพท่ี  72 นิทรรศการศิลปะในงานเปิดตวักาแฟอิลล่ีในโอกาสต่างๆ 
ท่ีมา: illy company, Galleria-illy, accessed December 22, 2012, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/art/galleria-illy  

 
                               -  สินคา้ออกแบบโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียง (Creative product design by Artist) 
                                  สินคา้กาแฟอิลล่ีต่าง ๆ ถูกออกแบบโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เช่น เคร่ืองชง

กาแฟและแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ สวยงาม ทนัสมยั 
                               -  ใชศิ้ลปะเป็นส่ือกลางในการแสดงออกความเป็นหน่ึงและแตกต่าง                     

(As unique as art)                                                                                                                       
             แบรนดก์าแฟอิลล่ีใชจุ้ดเด่นเร่ืองศิลปะเป็นส่ือกลางในการสะทอ้นภาพลกัษณ์ของตน  

ท าใหแ้บรนดก์าแฟอิลล่ีมีความแตกต่างจากแบรนดก์าแฟยีห่อ้อ่ืน 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี  73 แนวคิดของแบรนดก์าแฟอิลล่ีเร่ืองการใชผ้ลงานศิลปะสะทอ้นความเป็นท่ีหน่ึงและ     

                แตกต่างจากแบรนดก์าแฟยีห่อ้อ่ืน 

ท่ีมา: Bible illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
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http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/art/galleria-illy%2022%20December%202012
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                               -  ใชแ้รงบนัดาลใจจากกาแฟสร้างสรรคเ์ป็นงานศิลปะ (Inspire art of  
coffee) 

                                   แบรนดก์าแฟอิลล่ีใชแ้รงบนัดาลใจจากเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบักาแฟ                
มาสร้างสรรคง์านศิลปะเพื่อส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ ของกาแฟอิลล่ี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  74 แนวคิดของแบรนดก์าแฟอิลล่ีเร่ืองการสร้างสรรคง์านศิลปะจากเร่ืองราวกาแฟ 
ท่ีมา: Bible illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
 

        - Sensorial 
                              “Sensorial” เป็นการส่ือสารเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ                        

เม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ี  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง สัมผสัและรูปแบบประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสร้าง
ความรู้สึกท่ีพิเศษท่ีมีต่อการด่ืมกาแฟอิลล่ี 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี  75 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกกบัการด่ืมกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: Blble illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
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                               -  ความผอ่นคลาย, สบาย (Relax) 
                                   เม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ีจะสัมผสัไดถึ้งความผอ่นคลาย  ดว้ยรสชาติและกล่ิน

หอมของกาแฟอิลล่ี ท าใหส้ัมผสัไดถึ้งความผอ่นคลายและสบาย  การนัง่ด่ืมกาแฟในอิริยาบถ  
สบาย ๆ  บรรยากาศอบอุ่นและการไดส้ัมผสั จบัแกว้กาแฟท าใหเ้กิดความรู้สึกสบายและผอ่นคลาย 

 

 

 
ภาพท่ี  76 สัมผสัท่ีผอ่นคลายเม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: illy coffee, THE FIVE SENSES, accessed September 26, 2013, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/coffee/five-sense 
 

         จากภาพโฆษณาท่ีแบรนดก์าแฟอิลล่ีสะทอ้นใหเ้ห็นบรรยากาศท่ีสบาย  ๆ และอบอุ่น                  

เป็นบรรยากาศแห่งการพกัผอ่น (ภาพท่ี 77) 

 

 

 

ภาพท่ี  77 บรรยากาศความอบอุ่น สบายของกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: illy coffee, illy Aroma, accessed September 26, 2013, available from 
http://www.illy.com/ 
 

                               -  ความสุข (Happiness) 
                                   แบรนดก์าแฟอิลล่ี สะทอ้นความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ี เช่น 

Happiness และ Live Happilly  สะทอ้นอารมณ์แห่งความสุขในดา้นต่าง ๆ 
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http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/coffee/five-sense
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/coffee/five-sense
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ภาพท่ี  78  ภาพโฆษณากาแฟอิลล่ีท่ีแสดงถึงความสุข 
ท่ีมา: Blble illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
 

                               -  ช่วงเวลาท่ีสวยงามและดีงามของชีวติ (Moment of Beauty & Goodness)  
                                   แบรนดก์าแฟอิลล่ี ใชมุ้มมองของส่ิงท่ีดีงามในชีวติ ส่ือสารผา่น

ความรู้สึกของการด่ืมกาแฟ สัมผสัของความสวยงามและมุมมองความรู้สึกท่ีดี ๆ ช่วงเวลาดี ๆท่ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จหรือส่ิงดี ๆ ต่าง ๆ สะทอ้นเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี  ดงัเช่นภาพโฆษณา
กาแฟอิลล่ีท่ีเป็นภาพถว้ยรางวลั โดยดดัแปลงรูปทรงของแกว้กาแฟอิลล่ี โดยเพิ่มจ านวนหูแกว้กาแฟ
เขา้ไป ท าใหมี้เร่ืองราว สะทอ้นเร่ืองราวความส าเร็จท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากการด่ืมกาแฟอิลล่ี                               
ก่อใหเ้กิดความคิดท่ีดีหรือพลงัในการกา้วไปสู่ความส าเร็จ  

 

 

 

 

ภาพท่ี  79  ภาพโฆษณาสะทอ้นเร่ืองราวความส าเร็จท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากการด่ืมกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: Blble illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
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ภาพท่ี  80  เคร่ืองชงกาแฟและสินคา้ดีไซน์สวยงาม ทนัสมยัของกาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: Blble illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
 

                               -  เติมเตม็คุณค่าชีวติ (Enrich of live) 
                                   ดว้ยมาตรฐานคุณภาพแบรนดก์าแฟอิลล่ี เคร่ืองชงกาแฟและสินคา้ของ

กาแฟอิลล่ี เป็นสินคา้กลุ่ม High-end กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง  มีฐานะและกาแฟอิลล่ี
ไดรั้บความเช่ือถือดา้นคุณภาพและภาพลกัษณ์ท่ีดีของสินค้า ผูบ้ริหารโรงแรมระดบัหา้ดาวและ
ร้านอาหาร ร้านเบเกอร่ีชั้นน า เช่นนกัธุรกิจโรงแรม เชฟท่ีมีช่ือเสียง  ดว้ยความเช่ือมัน่ในคุณภาพ   
จึงเลือกด่ืมกาแฟอิลล่ี และน ามาจ าหน่ายในธุรกิจของตน จากการท่ีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมชั้นน าเลือกกาแฟอิลล่ี  ท าใหก้าแฟอิลล่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี อยูใ่นกลุ่มสังคมท่ีมี
ระดบั สะทอ้นรสนิยมของผูท่ี้ด่ืมกาแฟอิลล่ี เป็นส่ิงท่ีเติมเตม็คุณค่าของชีวติ ท าใหมี้ความหมายมาก
ข้ึน เป็นภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสุนทรียใ์นการใชชี้วติ 

 
 
 

 

 
 
ภาพท่ี  81  การเลือกด่ืมกาแฟจากผูท่ี้ท  าธุรกิจในโรงแรมระดบัสูงและร้านอาหารชั้นน า 
ท่ีมา: Blble illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
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ภาพท่ี  82 การสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีดีส่ือถึงการเติมเตม็คุณค่าของชีวติเม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ี  
ท่ีมา: Blble illy, [computer file], Thailand: Italasia Trading (Thailand), 2013. 
 

จากการวเิคราะห์บุคลิกภาพของแบรนดก์าแฟอิลล่ี พบวา่ลกัษณะท่ีชดัเจนท่ีสุด คือ 
“Sensorial”  หมายถึง  อารมณ์ความรู้สึกและสัมผสัท่ีเกิดข้ึนเม่ือด่ืมกาแฟ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานจากแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี ผูว้จิยั
พบวา่  ลกัษณะบุคลิกภาพแบบ“Sensorial” สามารถเช่ือมโยงกบัแรงบนัดาลใจจากแกว้กาแฟอิลล่ี 
น าไปสู่แนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีได ้ 
เน่ืองจากส่ิงท่ีสะทอ้นเร่ืองราวเก่ียวกบัแกว้กาแฟไดดี้ท่ีสุด ก็คือ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมผสั                
เพราะในการด่ืมกาแฟ ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ ช่วงเวลาของการด่ืมกาแฟ การไดส้ัมผสัแกว้กาแฟก่อเกิด
เร่ืองราว ความหมายและความรู้สึกท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟอิลล่ี ซ่ึงเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบ โดยผูว้จิยัตอ้งการคน้หา ความสัมพนัธ์ระหวา่งแกว้กาแฟและการสัมผสัจากการด่ืมกาแฟ  
โดยศึกษาจากลกัษณะการด่ืมกาแฟของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ด่ืมกาแฟและการจบัแกว้กาแฟ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั  โดยศึกษา
ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภค จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีจ  าหน่ายกาแฟอิลล่ี แต่ละสาขาใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง และน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ โดยใชท้ฤษฎี 6W1H เพื่อ
วเิคราะห์วา่กลุ่มเป้าหมายคือใคร มีพฤติกรรมการด่ืมกาแฟอยา่งไร มีลกัษณะไลฟ์สไตล ์เป็น
อยา่งไร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  และสังเกต
พฤติกรรมการด่ืมกาแฟ การจบัแกว้กาแฟของกลุ่มเป้าหมาย และจดบนัทึกเป็นภาพร่าง น ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์
ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
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2.  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  
2.1  วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer behavior Analysis) โดยใชท้ฤษฎี 

6W1H 
                            2.1.1  ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

                  David Loudon และ Albert J. Deller Bitta3 ใหค้วามหมายวา่  พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค คือ กระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพของแต่ละบุคคล ท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
การประเมินการใหไ้ดม้าซ่ึงการใชเ้ศรษฐทรัพยแ์ละบริการ 

Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, และ Paul W. Minard.4  ใหค้วามหมายวา่ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ การกระท าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการ
บริโภคและการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ  รวมทั้งกระบวนการการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน
ทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าวดว้ย 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Market Association : AMA)5 ให้
ความหมายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ  การกระท าซ่ึงส่งผลต่อกนัและกนัตลอดเวลาของความรู้  ความ
เขา้ใจ พฤติกรรมและเหตุการณ์ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าข้ึนในเร่ืองของการแลกเปล่ียน
ส าหรับการด าเนินชีวติ 

        2.1.2  แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Analyzing Consumer Behavior) 
                               ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ6 ไดอ้ธิบายไวว้า่  จากการศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎี

พฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Kotler, Philip. สรุปไดว้า่  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หา 
หรือวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค  เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการ 
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค โดยแนวทางการคน้หาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะใชค้  าถาม
ท่ีเรียกวา่ 6W1H อนัไดแ้ก่ Who, What, Why, Who, When, Where, และ How โดยสามารถอธิบายได้
ดงัน้ี 

                                                           
3
 อา้งถึงใน วลัลภ นิมมานนท,์ พฤติกรรมผู้บริโภค (กรุงเทพฯ: เสนาการพิมพ,์ 2550), 

50. 
 
4
 เร่ืองเดียวกนั. 

5
 เร่ืองเดียวกนั. 

 6  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, การวจัิยการตลาด (กรุงเทพฯ: บริษทัธรรมสาร จ ากดั, 
2549), 68. 
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Who (Who is in the target market?)  หมายถึง ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา หรือ 
จิตวเิคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์ 

What (What does the consumer buy?) หมายถึง ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร เป็นค าถามท่ีตอ้งการ
ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑคื์อ ตอ้งการ
คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่
แข่งขนั (Competitive Differentiation) 

Why (Why does the consumer buy?)  หมายถึง  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการทางดา้น
ร่างกายและดา้นจิตวทิยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัภายในหรือปัจจยั
ทางจิตวทิยา ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมและปัจจยัเฉพาะบุคคล  

Whom (Who Participate in the buying?)  หมายถึง  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organization) มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ       
ซ่ึงประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้

When (When does the consumer buy?)  หมายถึง  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด  เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions)  เช่น  เดือนใดหรือช่วงฤดูใดของปี  ช่วงวนัใดของ
เดือน  ช่วงเวลาใดของวนั และโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ 

Where (Where does the consumer buy?)  หมายถึง  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ  เช่น  ตลาด  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

How (How does the consumer buy?)  หมายถึง  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร  เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบดว้ย  การรับรู้ปัญหา การคน้หา
ขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

ผูว้จิยัใชท้ฤษฎีการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อวเิคราะห์วา่ กลุ่มเป้าหมายคือใคร              
มีพฤติกรรมการซ้ือกาแฟและการด่ืมกาแฟอยา่งไร  มีไลฟ์สไตล์เป็นอยา่งไร มีการแต่งตวัลกัษณะใด 
โดยน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ  เพื่อความเหมาะสมในการออกแบบเคร่ืองประดบั
ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย  
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ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีจ  าหน่ายกาแฟอิลล่ี 
แต่ละสาขาในกรุงเทพมหานคร และจากการสังเกต โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ดงัน้ี  

-  Who  
        เพศ: กลุ่มเป้าหมายของกาแฟอิลล่ี มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย  
        เช้ือชาติ : มีทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ เน่ืองจากกาแฟอิลล่ีมี จ าหน่ายทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ มาตรฐานของกาแฟอิลล่ีจึงเหมือนกนัทัว่โลก กลุ่ม เป้าหมาย จึงมี
ลกัษณะท่ีเป็นสากล  

        การสวมใส่เคร่ืองประดบั: จากการสังเกตการณ์สวมใส่เคร่ืองประดบัของ
กลุ่มเป้าหมายพบวา่ กลุ่มเป้าหมายนิยมสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบเรียบ ๆ คลาสสิค จ านวน
นอ้ยช้ิน เช่น ผูช้ายสวมแหวน นาฬิกา ส่วนผูห้ญิงจะสวมแหวน นาฬิกาหรือต่างหู ใชก้ระเป๋าและ
ของตกแต่งท่ีมีราคา เช่น กระเป๋า แวน่ตากนัแดดแบรนดเ์นม 

             Lifestyle: กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนท่ีชอบการด่ืมกาแฟเอสเพรสโซของแบรนด์
กาแฟอิลล่ีโดยเฉพาะ ไม่ด่ืมกาแฟยีห่อ้อ่ืน ชอบความสะดวกสบาย ชอบงานออกแบบท่ีมีรูปแบบ
เรียบแต่หรูหรา สวยงามทนัสมยั สินคา้ท่ีใชต้อ้งมีคุณภาพ  ผลิตจากวสัดุคุณภาพสูง ผลิตดว้ยความ
ประณีตและมีรสนิยม บ่งบอกฐานะ ความมีระดบัในการใชชี้วติ  

-  What 
         กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีชอบด่ืมกาแฟอิลล่ีโดยเฉพาะ โดยซ้ือเคร่ืองชงกาแฟไป

ใชท่ี้บา้นหรือท่ีส านกังาน และมีการซ้ือกาแฟแคปซูลหรือชนิดผงไปชงด่ืมเองตามรูปแบบเคร่ืองชง
กาแฟท่ีซ้ือไป ซ่ึงนอกจากจะซ้ือเคร่ืองชงกาแฟและกาแฟอิลล่ี ยงัช่ืนชอบการสะสมแกว้กาแฟอิลล่ี
คอลเลคชัน่ต่าง ๆ ท่ีมีดีไซน์สวยงาม  เป็นการสะสมงานศิลปะอยา่งหน่ึง กลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบ
นวตักรรมในการชงกาแฟท่ีสะดวกสบาย ดูทนัสมยั บ่งบอกรสนิยมของผูใ้ช ้เพราะกาแฟอิลล่ีเป็น
กาแฟท่ีมีราคาสูงจึงเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายระดบับน  

-  Why 
         สาเหตุท่ีกลุ่มเป้าหมายเลือกซ้ือกาแฟอิลล่ี เน่ืองจากคุณภาพของกาแฟอิลล่ี ท่ีมี

มาตรฐานระดบัเดียวกนัทัว่โลก ไม่วา่จะด่ืมกาแฟอิลล่ีท่ีไหน คุณภาพและรสชาติจะเหมือนกนั   
เป็นรสชาติของกาแฟแท ้ๆ ไม่ผสมสารปรุงแต่งชนิดอ่ืน ท าใหไ้ดร้สชาติกาแฟแบบอิตาลี            
อยา่งแทจ้ริง การด่ืมกาแฟอิลล่ีท าใหเ้กิดช่วงเวลาท่ีพิเศษท าใหผู้ท่ี้ช่ืนชอบการด่ืมกาแฟเกิด
ความรู้สึกท่ีดี  และกาแฟอิลล่ีมีผลิตภณัฑท่ี์สวยงาม มีการออกแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ชดัเจน                   
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ดว้ยภาพลกัษณ์ของความหรูหรา คลาสสิค มีระดบั ท าใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ของกาแฟอิลล่ี          
และอีกประการหน่ึงคือ กาแฟอิลล่ีมีสินคา้จ าหน่ายเก่ียวกบักาแฟอยา่งครบวงจร เหมาะกบั             
ผูท่ี้รักการด่ืมกาแฟ เพราะมีสินคา้ทุกชนิดเก่ียวกบักาแฟใหเ้ลือกซ้ือ 

-   Whom  
         ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี คือ ครอบครัว 

เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นวยัท างาน มีอายแุละมีครอบครัวแลว้ จากการสังเกต
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคู่สามีภรรยา มาเลือกซ้ือเคร่ืองชงกาแฟเขา้บา้น ซ่ึงชอบด่ืมกาแฟทั้งคู่ จึงช่วยกนั
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือบางกรณีจะซ้ือสินคา้เก่ียวกบักาแฟไปเป็นของฝากส าหรับคนรัก เพื่อน
หรือคนสนิทท่ีชอบการด่ืมกาแฟ 

-  When  
             กลุ่มเป้าหมายนิยมซ้ือกาแฟอิลล่ีไปชงด่ืมท่ีบา้น  และมาซ้ือสินคา้ เช่น               

กาแฟอิลล่ี แกว้กาแฟอิลล่ี ส่วนใหญ่ในวนัหยดุ เช่น วนัเสาร์ อาทิตย ์ช่วงเวลาเชา้ถึงเยน็ ตามเวลา
ปิดเปิดของหา้งสรรพสินคา้ท่ีจ  าหน่ายกาแฟอิลล่ี และจะเลือกซ้ือแกว้กาแฟอิลล่ีเม่ือมีรูปแบบใหม่ ๆ 
ออกมาจ าหน่ายหรือในโอกาสพิเศษ วนัส าคญัต่าง ๆ เม่ือพบวา่มีสินคา้ท่ีถูกใจก็จะตดัสินใจซ้ือ  

-  Where  
             กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีจะนิยมเลือกซ้ือสินคา้กาแฟอิลล่ี  สถานท่ีหลกั ๆ คือ 

illy point  สาขาสายามพารากอน สาขาเอม็โพเรียมและสาขาตึกออลซีซนัเพลส เน่ืองจากเป็นสาขา
หลกัท่ีเปิดท าการก่อนสาขาโรบินสันพระราม 9 ท าใหมี้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัมากกวา่ ประกอบกบั
สถานท่ีตั้งของสาขา ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และอยูใ่นศูนยก์ารคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีหรูหรา แสดงถึงก าลงั
การซ้ือของกลุ่มเป้าหมายวา่เป็นผูมี้ฐานะ  

-  How  
            การรับรู้ปัญหา: กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีมีเหตุผลในการเลือกซ้ือแกว้กาแฟอิลล่ี

จากความพึงพอใจในรูปแบบและคุณภาพและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ีท่ีเป็นสินคา้
ระดบัพรีเม่ียมบ่งบอกรสนิยมและฐานะของกลุ่มเป้าหมาย 

การคน้หาขอ้มูล: กลุ่มเป้าหมายทราบแหล่งขอ้มูลจากการประชาสัมพนัธ์ของบริษทั
กาแฟอิลล่ีในแหล่งต่าง ๆ เช่น บริเวณท่ีจดัแสดงสินคา้ภายในหา้งสรรพสินคา้ในประเทศไทย และ
จากประสบการณ์จากการเดินทางไปยงัต่างประเทศ ท าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกักาแฟอิลล่ี จากนั้นจึง
หนัมาด่ืมกาแฟอิลล่ีและใชสิ้นคา้ของกาแฟอิลล่ีในเวลาต่อมา 
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การประเมินทางเลือก: กลุ่มเป้าหมายไม่ซ้ือสินคา้ทุกคร้ังท่ีเขา้มาในบริเวณท่ีจ าหน่าย
สินคา้กาแฟอิลล่ีหรือ illy point เน่ืองจากสินคา้ประเภทเคร่ืองชงกาแฟ และงานออกแบบของ
กาแฟอิลล่ี เป็นสินคา้ท่ีมีราคาแพงและมีหลายปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ การซ้ือจึงไม่เกิดข้ึนทุกคร้ัง 
กลุ่มเป้าหมายจะพิจารณาในหลาย ๆ ดา้น เช่น ราคา รูปแบบของผลิตภณัฑก่์อนตดัสินใจซ้ือ  

การตดัสินใจซ้ือ: ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายจะตั้งใจมาซ้ือกาแฟอิลล่ีหรือสินคา้ออกแบบ
เก่ียวกบักาแฟอิลล่ีโดยตรง แต่หากมีสินคา้ท่ีน่าสนใจหรือมีโปรโมชัน่ต่าง ๆ ก็จะท าให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือเพิ่มข้ึน เช่น มีสินคา้ออกแบบเป็นคอลเลคชัน่ใหม่ออกมา แลว้เกิดความพึงพอใจก็จะ
ช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือเพิ่มข้ึน ความรู้สึกพึงพอใจ ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือโดยทนัที เป็นการ
ใชอ้ารมณ์ความรู้สึกในการซ้ือมากกวา่เหตุผล 

ความรู้สึกหลงัการซ้ือ: ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายของกาแฟอิลล่ี เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์
ออกแบบหรือกาแฟอิลล่ีไปใช ้ก็จะเกิดการซ้ือในคร้ังต่อไป เพราะนอกจากจะติดใจในรสชาติ             
ของกาแฟอิลล่ีแลว้ กลุ่มเป้าหมายยงัช่ืนชอบงานออกแบบและท าใหเ้กิดการสะสมคอลเลคชัน่           
งานออกแบบต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอีกดว้ย โดยเฉพาะแกว้กาแฟอิลล่ี 

 
2.2  สรุปการวเิคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

                            กลุ่มเป้าหมาย กาแฟอิลล่ีมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย  เป็นกลุ่มคนท่ี ชอบการด่ืม
กาแฟเอสเพรสโซของแบรนดก์าแฟอิลล่ีโดยเฉพาะ ไม่ด่ืมกาแฟยีห่อ้อ่ืน  ชอบความสะดวกสบาย 
ชอบงานออกแบบท่ีมีดีไซน์เรียบแต่หรูหรา สวยงามทนัสมยั บ่งบอกฐานะ ความมีระดบั ในการใช้
ชีวติ และนิยมสะสมแกว้กาแฟอิลล่ี  มีรสนิยมในการแต่งกาย สินคา้ท่ีใชต้อ้งมีคุณภาพ  ผลิตจาก
วสัดุคุณภาพสูง ผลิตดว้ยความประณีตและดูดีมีรสนิยม  

จากขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลกัษณะส าคญั ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนด์
กาแฟอิลล่ี ซ่ึงเคร่ืองประดบัท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ตอ้งเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีดีไซน์เรียบแต่
หรูหรา ทนัสมยั ผลิตจากวสัดุคุณภาพดี และเคร่ืองประดบัช้ินน้ีจะตอ้งสะทอ้นภาพลกัษณ์ของ      
แบรนดก์าแฟอิลล่ีดว้ย โดยผูว้จิยัใชแ้กว้กาแฟอิลล่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบั
เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของกลุ่มเป้าหมาย ล าดบัต่อไปผูว้จิยัท าการส ารวจพฤติกรรมการด่ืมกาแฟ
และการจบัแกว้กาแฟของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั  
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2.3  พฤติกรรมการด่ืมกาแฟ  
 2.3.1  พฤติกรรมการด่ืมกาแฟ ของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในโรงแรม 

                                      บริษทักาแฟอิลล่ีไดท้  าสัญญากบัโรงแรมในเครือแมริออท                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(Mariott Hotel) ในการน ากาแฟอิลล่ีมาจ าหน่ายในโรงแรม  ซ่ึงบริเวณสุขมุวทิมีโรงแรมในเครือมาริ

ออทหลายโรงแรม  มีป้ายโลโกข้องอิลล่ีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัแสดงให้เห็นวา่ภายในโรงแรมมี

กาแฟอิลล่ีจ าหน่าย 

 

 

 

 

ภาพท่ี 83  บรรยากาศโรงแรมในเครือมาริออท(Mariott Hotel) 

                                -  ร้านเบเกอร่ีในโรงแรม JW Mariott 
                                   ร้านเบเกอร่ีในโรงแรม JW Mariott ตั้งอยูด่า้นหนา้ติดกบัโรงแรม JW 

Mariott  จ าหน่ายขนมเบเกอร่ีต่าง ๆ และกาแฟอิลล่ี มีกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซ่ึง
เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัท่ีโรงแรมและมานัง่ด่ืมกาแฟ  บรรยากาศในร้าน มีการตกแต่งแบบสวน
นัง่เล่น บรรยากาศสบาย ๆ ส่วนใหญ่จะนัง่ด่ืมกาแฟท่ีร้าน 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 84 บรรยากาศหนา้ร้านเบเกอร่ีในโรงแรม  JW Mariott 
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ภาพท่ี 85 กลุ่มลูกคา้กาแฟอิลล่ีชาวต่างชาติในร้านเบเกอร่ีโรงแรม JW Mariott 

กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติจะนัง่ด่ืมกาแฟท่ีร้าน  ส่วนใหญ่เป็นวยัท างานแต่งตวัสบาย ๆ           

แบบไม่เป็นทางการ แต่ภูมิฐานบ่งบอกวา่เป็นผูมี้รสนิยม ผูช้ายและผูห้ญิงส่วนใหญ่สวมนาฬิกา 

ผูห้ญิงสวมต่างหูและแหวนแบบเรียบ ๆ บ่งบอกรสนิยมวา่ช่ืนชอบการออกแบบท่ีเรียบหรู

กลุ่มเป้าหมายบางคนเป็นนกัธุรกิจมาด่ืมกาแฟและคุยธุรกิจไปดว้ย  บางคนนัง่ด่ืมกาแฟสังสรรคก์บั

กลุ่มเพื่อน นัง่ด่ืมกาแฟอ่านหนงัสือหรือใชค้อมพิวเตอร์และเคร่ืองมือส่ือสารในขณะด่ืมกาแฟและมี

กลุ่มเป้าหมายคนไทยท่ีเป็นพนกังานออฟฟิศมาซ้ือกาแฟกลบัไปด่ืมท่ีออฟฟิศ  สังเกตวา่เป็น

พนกังานระดบัสูงแต่งตวัดี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 86 กลุ่มลูกคา้กาแฟอิลล่ีคนไทยในร้านเบเกอร่ีโรงแรม JW Mariott 
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ผูว้จิยัไดส้อบถามทางร้านวา่เหตุใดจึงน ากาแฟอิลล่ีมาจ าหน่ายในโรงแรม  พนกังาน
กล่าววา่นอกจากกาแฟอิลล่ีจะท าสัญญากบัทางโรงแรมในเครือมาริออท  ในการน ากาแฟอิลล่ีเขา้มา
จ าหน่าย กาแฟอิลล่ียงัเป็นกาแฟท่ีดีท่ีสุด  เป็นท่ีช่ืนชอบของชาวต่างชาติและคนไทยท่ีช่ืนชอบการ
ด่ืมกาแฟจริง ๆ  กาแฟอิลล่ีจะมีมาตรฐานคงท่ีในระดบัเดียวกัน ไม่วา่จะด่ืมกาแฟอิลล่ีท่ีไหนคุณภาพ
จะเหมือนกนัทัว่โลก เพราะในอดีตทางโรงแรมจะใชก้าแฟยีห่อ้อ่ืนดว้ยแต่เน่ืองจากคุณภาพมีหลาย
เกรดไม่คงท่ี  ต่อมาจึงเปล่ียนมาใชก้าแฟอิลล่ีทั้งหมด7 

                                -  กาแฟอิลล่ีในโรงแรม Ranaissance สุขมุวทิ 
                                    กาแฟอิลล่ีในโรงแรม Ranaissance สุขมุวทิ ลกัษณะเป็นเคาร์เตอร์บาร์

อยูบ่ริเวณชั้นล่างของโรงแรมส าหรับเสิร์ฟกาแฟใหก้บัแขกท่ีมาพกัภายในโรงแรม  โดยจะใชก้าแฟ
ชนิดผงคัว่บด และใชก้าแฟชนิดแคปซูลในโซนบริเวณชั้นสระวา่ยน ้าเพื่อความสะดวกในการด่ืม
กาแฟของกลุ่มเป้าหมายภายในโรงแรม กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยระดบั
นกัธุรกิจ เน่ืองจากโรงแรมในเครือแมริออท เป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 87 กลุ่มลูกคา้กาแฟอิลล่ีในโรงแรม Ranaissance สุขมุวทิ 
 

2.3.2  พฤติกรรมการด่ืมกาแฟ ของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในร้านกาแฟแบบ
ร้านคา้เด่ียว (stand alone) 

                              -  ร้าน Rest Cube Espresso Bar สีลม 
                                  เป็นร้านกาแฟขนาดเล็กอยูบ่ริเวณท่ีจอดรถชั้น 1 อาคารสีบุญเรือง บริเวณ

สีลม เป็นร้านกาแฟท่ีจ าหน่ายกาแฟอิลล่ี กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นวยัท างาน แต่งตวัชุดท างานดู

                                                           
7
 พนกังานร้านเบเกอร่ีในโรงแรม JW Mariott. สัมภาษณ์, 26 พ.ย. 2555.  
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ภูมิฐาน  จะแวะด่ืมกาแฟในตอนบ่ายก่อนเขา้ออฟฟิศหรือช่วงตอนเยน็หลงัเลิกงาน กลุ่มเป้าหมายท่ี
ด่ืมกาแฟอิลล่ีจะเป็นกลุ่มท่ีชอบด่ืมกาแฟเอสเพรสโซ   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 88 บรรยากาศและกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในร้าน Rest Cube Espresso Bar สีลม   
 

2.3.3  พฤติกรรมการด่ืมกาแฟ ของกลุ่มเป้าหมายในกาแฟอิลล่ีในศูนยจ์  าหน่าย
ผลิตภณัฑก์าแฟอิลล่ี (illy point) 

                              โดย illy  point มีทั้งหมด 4  สาขาในกรุงเทพฯ  ดงัน้ี 
                               -  illy point สาขาสยามพารากอน 
                      illy point สาขาสยามพารากอน ตั้งอยูภ่ายใน Power mall ชั้น 5 ใน

หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน ภายใน illy point จะมีสินคา้ต่าง ๆ ของกาแฟอิลล่ีวางจ าหน่าย  มี
การสาธิตการชงกาแฟส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจและมี ชุดโซฟาส าหรับใหน้ัง่ด่ืมกาแฟ  การ
ตกแต่ง illy point แต่ละท่ีจะมีลกัษณะเหมือนกนัทั้งหมด  คือมีป้ายสัญลกัษณ์โลโกอิ้ลล่ีแสดงอยู่
ดา้นหนา้  สีของบูธจะใชโ้ทนสีด าและแดง แสดงออกถึงความหรูหราและทนัสมยั  เหมาะกบั
รสนิยมของผูท่ี้ด่ืมกาแฟอิลล่ี มีการจดัวางสินคา้กาแฟอิลล่ีอยา่งสวยงาม 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัท างานท่ีชอบด่ืมกาแฟอิลล่ีอยา่งแทจ้ริง คือ                   
ช่ืนชอบรสชาติท่ีเขม้ของกาแฟเอสเพรสโซและกล่ินหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ีและนิยม
สะสมแกว้กาแฟอิลล่ี 
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ภาพท่ี 89 บรรยากาศ illy point สาขาสยามพารากอน 

 

 

ภาพท่ี 90 กลุ่มเป้าหมาย illy point สาขาสยามพารากอน 
 

                 -  illy point  สาขาเอม็โพเรียม 
                                  illy point  สาขาเอม็โพเรียมตั้งอยูใ่นโซน Power mall ชั้น 5 ใน

หา้งสรรพสินคา้เอม็โพเรียม การจดัวางสินคา้และตกแต่งมีลกัษณะเดียวกบั illy point สาขาสยาม
พารากอน  กลุ่มเป้าหมายมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมซ้ือแกว้กาแฟอิลล่ีเพื่อเก็บสะสม 

 
 

 

 

ภาพท่ี 91 บรรยากาศ illy point สาขาเอม็โพเรียม 

 

 

 

ภาพท่ี 92 กลุ่มเป้าหมาย illy point สาขาเอม็โพเรียม 
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              -  illy  point  สาขาโรบินสันพระราม 9 
                               illy  point  สาขาโรบินสันพระราม 9 ตั้งอยูใ่นโซน Power mall ชั้น 5 ใน

หา้งสรรพสินคา้โรบินสันพระราม 9 ซ่ึงอยูติ่ดกบัหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 9  กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่แต่งตวัดี และตามร้านกาแฟก็จะมาซ้ือผงกาแฟไปชงจ าหน่ายท่ีร้านดว้ย  กลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นขา้ราชการระดบัสูง  และตามบริษทัใหญ่ ๆ จะใชเ้คร่ืองชงกาแฟและนิยมซ้ือแกว้กาแฟอิลล่ีมา
เป็นของสะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 93 บรรยากาศ illy point สาขาโรบินสันพระราม 9 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 94 กลุ่มเป้าหมาย illy point สาขาโรบินสันพระราม 9 
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               -  illy point สาขาตึกออลซีซนัเพลสในร้านอิตาเลเซีย  
                               กลุ่มเป้าหมายใน illy point สาขาตึกออลซีซนัเพลส อยูใ่นร้านอิตาเลเซีย ซ่ึง

เป็นโชวรู์มกาแฟอิลล่ี นอกจากจะจ าหน่ายสินคา้กาแฟอิลล่ีแลว้ ยงัมีพื้นท่ีส าหรับจดันิทรรศการ
เก่ียวกบักาแฟอิลล่ีดว้ย เพื่อสนบัสนุนผลงานของศิลปินท่ีออกแบบผลงานใหก้บัแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีท่ีสาขาน้ี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัท างาน มีรายไดสู้ง นิยมซ้ือเคร่ืองชงกาแฟ
และแกว้กาแฟอิลล่ีไปชงด่ืมเองท่ีบา้นหรือท่ีส านกังาน ลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมด่ืมกาแฟเอสเพรสโซ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 95 บรรยากาศ illy point สาขาตึกออลซีซนัเพลสในร้านอิตาเลเซีย 

จากการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของกลุ่มเป้าหมายในร้านกาแฟอิลล่ีสาขา
ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  พบวา่กลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบการด่ืมกาแฟเอสเพรสโซ ในบรรยากาศท่ี
สบาย ผอ่นคลาย  นอกจากกลุ่มเป้าหมายจะชอบด่ืมกาแฟและชอบเคร่ืองชงกาแฟของอิลล่ีแลว้ ยงั
นิยมสะสมแกว้กาแฟอิลล่ี  เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์และสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนด์
กาแฟอิลล่ีไดเ้ป็นอยา่งดี  

สังเกตไดว้า่การจ าหน่ายกาแฟอิลล่ีในร้านต่าง ๆ สัญลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีสุดคือ การใช้
แกว้กาแฟอิลล่ีในการชงกาแฟส าหรับเสิร์ฟกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเป็นสัญลกัษณ์วา่ท่ีร้านกาแฟใช้
กาแฟอิลล่ีโดยเฉพาะร้านกาแฟท่ีจ าหน่ายกาแฟอิลล่ีตกแต่งบรรยากาศร้านในสไตลเ์รียบง่าย ให้
ความรู้สึกสบายและผอ่นคลาย  

จากการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคพบวา่  กลุ่มเป้าหมาย
นิยมด่ืมกาแฟเอสเพรสโซ  ซ่ึงเป็นกาแฟ ท่ีเป็นสินคา้ส าคญัและมีช่ือเสียงของกาแฟอิลล่ี ผูว้จิยัจึง
วเิคราะห์ลกัษณะการจบัแกว้กาแฟจากชนิดของกาแฟเอสเพรสโซ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของ
กลุ่มเป้าหมายท าใหก้าแฟเอสเพรสโซเป็นสินคา้ส าคญัของ แบรนดก์าแฟอิลล่ี  ผูว้จิยัจึงเลือก
ลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี  ซ่ึงแกว้ส าหรับใส่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95 

 

กาแฟเอสเพรสโซ มี 2 ขนาด คือ แกว้เอสเพรสโซ (Espresso cup) และแกว้ ดบัเบิลชอต (Double 
shot cup) มีความแตกต่างกนัท่ีขนาดของแกว้กาแฟเอสเพรสโซจะมีขนาดเล็กกวา่แกว้กาแฟ
ดบัเบิลชอต เน่ืองจาก แกว้กาแฟดบัเบิลชอตเ ป็นแกว้ส าหรับใส่กาแฟเอสเพร สโซ 2 ชอตซ่ึงมี
ปริมาณเป็น  2 เท่าของแกว้กาแฟเอสเพรสโซ  ผูว้จิยัวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งแกว้กาแฟเอส
เพรสโซและแกว้กาแฟดบัเบิลชอต ตามตารางท่ี 5 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี  5  ความแตกต่างระหวา่งแกว้กาแฟเอสเพรสโซและแกว้กาแฟดบัเบิลชอต 

    ประเภท 
น ้ าหนกัแกว้ 

(g.) 

ปริมาตรบรรจุ

กาแฟ (ml.) 

ปริมาณกาแฟ 

เอสเพรสโซ 

(shot) 

ขนาดสดัส่วนแกว้กาแฟ (mm.) 

แกว้กาแฟ 

เอสเพรสโซ 

(Espresso) 

    130 g. 25–30 ml. 

(1 oonce.) 

1 shot  

 

 

 

 

แกว้กาแฟ

ดบัเบิลชอต 

(Double shot) 

     180 g. 40-45 ml. 2 shot  

 

 

 

 

 
จากลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของแกว้กาแฟเอสเพรสโซและแกว้กาแฟดบัเบิลชอต  

ผูว้จิยัจึงท าการส ารวจเก่ียวกบัพ ฤติกรรมการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซและการจบัแกว้กาแฟ

   ส
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ดบัเบิลชอตของกลุ่มเป้าหมาย โดยการสังเกต การถ่ายภาพและวาดภาพร่าง ลกัษณะการจบั เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับกาแฟอิลล่ี ซ่ึงลกัษณะการจบัแกว้กาแฟ
เอเพรสโซและการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต มีลกัษณะกา รจบัท่ีแตกต่างกนั  ดงัน้ี  

 
2.4  พฤติกรรมการจบัแกว้กาแฟ  

                    จากการสังเกตพฤติกรรมท่าทางการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซของ
กลุ่มเป้าหมายพบวา่ลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟอิลล่ีมี 2 แบบ  คือ  การจบัแกว้กาแฟเอส
เพรสโซและการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต  

2.4.1  การจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ (Espresso) 
                               เป็นการจบัหูแกว้กาแฟโดยใชน้ิ้วโป้งและน้ิวช้ีในการจบัหูแกว้กาแฟ 

ลกัษณะเหมือนการจีบหูของแกว้กาแฟกาแฟไว ้ เป็นลกัษณะการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซของชาว

อิตาลี เน่ืองจากแกว้กาแฟเอสเพรสโซมีขนาดเล็ก และการด่ืมตอ้งด่ืมใหห้มดภายในคร้ังเดียว การ

จบัลกัษณะน้ีจึงใหค้วามสะดวกมากท่ีสุด  ดว้ยลกัษณะรูปทรงกลมของหูแกว้กาแฟท่ีถูกออกแบบมา

เป็นลกัษณะเฉพาะ  แตกต่างจากแกว้กาแฟยีห่อ้อ่ืน จึงมีลกัษณะการจบัท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จาก

การสังเกตพฤติกรรมการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซของกลุ่มเป้าหมาย  ผูว้จิยัพบวา่  กลุ่มเป้าหมาย

กาแฟอิลล่ีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซในลกัษณะเดียวกนั เป็น

ลกัษณะท่าทางการจบัท่ีเป็นสากลเหมือนกนั จากการศึกษาการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซของ

กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในเวปไซตข์องแบรนดก์าแฟอิลล่ี  พบวา่กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีใน

ต่างประเทศก็มีลกัษณะการจบัแกว้กาแฟแบบเดียวกนักบักลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในประเทศไทย  

แสดงใหเ้ห็นวา่ ลกัษณะการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซมีลกัษณะเหมือนกนัทัว่โลก  

 

 

 

ภาพท่ี 96 ลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ (Espresso) ของกลุ่มเป้าหมาย 
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ภาพท่ี 97  ลกัษณะการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในต่างประเทศ 
ท่ีมา: Matt Shonfeld, Coffee Surfing, accessed July 10, 2014, available from 
http://www.instituteartist.com/commercial-Gabriele-Galimberti-shoot-Coffee-Surfing-for-Illy 
 

และจากภาพโฆษณาของแบรนดก์าแฟอิลล่ี แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการจบัแกว้กาแฟ
เอสเพรสโซซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในประเทศไทย ซ่ึงมีลกัษณะการจบัท่ี
เหมือนกนัทัว่โลก 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 98  ลกัษณะการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซจากภาพโฆษณากาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา : illy coffee, THE FIVE SENSES, accessed September 26, 2013, available from 
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/en/coffee/five-sense 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 99  ภาพร่างลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ (Espresso) 

   ส
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2.4.2  การจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต (Double shot) 
                               กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในประเทศไทย  มีลกัษณะการจบัแกว้กาแฟดบัเบิล

ชอตโดยใชน้ิ้วช้ีสอดภายในหูของแกว้กาแฟ ใชน้ิ้วโป้งสัมผสัหูแกว้กาแฟดา้นบน และน้ิวกลาง
ประคองดา้นขา้งของแกว้กาแฟ เพื่อรองรับน ้าหนกัในการจบั การจบัลกัษณะน้ีเป็นการจบัแกว้
กาแฟอิลล่ีท่ีมีขนาดใหญ่กวา่แกว้เอสเพรสโซ  เป็นแกว้กาแฟส าหรับกาแฟเอสเพรสโซ 2 ชอต จึง
เรียกขนาดแกว้ชนิดน้ีวา่ “ดบัเบิลชอต” จบัโดยใชน้ิ้วมือสอดในหูแกว้กาแฟเพื่อประคองแกว้กาแฟ
ไว ้ ต่างจากแบบท่ี 1 ซ่ึงเป็นการจบัแบบหนีบหูแกว้กาแฟไว ้ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 100 ตวัอยา่งลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต (Double shot)  

 

 

 

ภาพท่ี 101 ท่าทางการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต (Double shot) ของกลุ่มเป้าหมาย  

 

 

 

 

ภาพท่ี 102 ภาพร่างลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต (Double shot) 
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และจากการส ารวจขอ้มูลพฤติกรรมการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอตของกลุ่มเป้าหมาย

กาแฟอิลล่ีในต่างประเทศ  โดยศึกษาขอ้มูลจากเวปไซตก์าแฟอิลล่ี  พบวา่ลกัษณะการจบัแกว้

กาแฟดบัเบิลชอต และแกว้กาแฟท่ีมีขนาดใหญ่กวา่แกว้กาแฟ เอสเพรสโซข้ึ นไป  เช่น  แกว้

กาแฟคาปูชิโน่  (Cappucino cups) ก็มีลกัษณะการจบัแบบเดียวกลบักลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีใน

ประเทศไทยดว้ยเช่นกนั แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอตท่ีมีลกัษณะ

เดียวกนัเป็นสากล  ทัว่โลก 

 

 

 

 

ภาพท่ี 103  ลกัษณะการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอตของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในต่างประเทศ 
ท่ีมา: Matt Shonfeld, Coffee Surfing, accessed July 10, 2014, available from 
http://www.instituteartist.com/commercial-Gabriele-Galimberti-shoot-Coffee-Surfing-for-Illy 
 

นอกจากน้ี  ภาพโฆษณากาแฟอิลล่ียงัแสดงลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟดบัเบิล -                  

ชอตแบบเดียวกบักลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีในประเทศไทยและกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีใน

ต่างประเทศเช่นเดียวกนั 

 

 

 

ภาพท่ี 104  ลกัษณะการจบัแกว้ดบัเบิลชอตจากภาพโฆษณากาแฟอิลล่ี 
ท่ีมา: illy coffee, Inspiration in every cup, accessed September 26, 2013, available from 
http://shop.illy.com/online/store/category_illy-a-casa-subscription_us 
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จากการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการด่ืมและการจบัแกว้กาแฟ  
ผูว้จิยัสรุปผลการวเิคราะห์การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 105 แผนผงัขั้นตอนการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

สรุปผลการวเิคราะห์การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายกาแฟอลิลี่ 

การจบัแกว้กาแฟอิลล่ี 
(สงัเกตพฤติกรรม

และจดบนัทึกเป็นแบบ
ร่าง (Sketch)) 

ศึกษากลุ่มเป้าหมายตามร้านกาแฟอิลล่ีแต่ละสาขา 

ในกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการส ารวจ

กลุ่มเป้าหมาย 
ด่ืมกาแฟใน

บรรยากาศผอ่นคลาย, 

สบาย 

เพศชาย,หญิง 

การจบัแบบดบัเบิลชอต 
(Double shot) 

การจบัแบบเอสเพรสโซ 
(Espresso) 

มีรสนิยม,ชอบความหรูหรา,ทนัสมยั 

การด่ืมกาแฟอิลล่ี 

 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค6W1H (สงัเกต
และสมัภาษณ์ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี 

จ าหน่ายกาแฟอิลล่ี) 
 

ชอบด่ืมกาแฟเอส-

เพรสโซ 

ชอบสินคา้มีคุณภาพ, ผลิตจากวสัดุคุณภาพดี 

ชอบสะสมแกว้กาแฟอิลล่ี 

ชอบด่ืมกาแฟเอสเพรสโซ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101 

 

จากการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์แบรนดก์าแฟอิลล่ี โดยใชท้ฤษฎีอตัลกัษณ์ตราสินคา้ เพื่อ
คน้หาลกัษณะบุคลิกภาพท่ีชดัเจนท่ีสุดของแบรนดก์าแฟอิลล่ี คือ “Sensorial”  และการวเิคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มท่ีมีทั้งเพศชายและหญิง ช่ืนชอบการด่ืมกาแฟเอส
เพรสโซ ชอบสะสมแกว้กาแฟอิลล่ี มีรสนิยม ชอบความหรูหราและมีความทนัสมยั และชอบสินคา้
ท่ีมีคุณภาพสูงผลิตจากวสัดุคุณภาพดี และจากการศึกษาพฤติกรรมการด่ืมกาแฟอิลล่ีพบวา่ 
กลุ่มเป้าหมายชอบการด่ืมกาแฟเอสเพรสโซและจากการสังเกตการจบัแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็นแรง
บนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบั พบวา่ ลกัษณะการจบัแกว้กาแฟของกลุ่มเป้าหมาย  มี 2 
แบบ คือ การจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซและ การจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต จากการศึกษาดงักล่าว 
ท าใหเ้กิดแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในบทท่ี  4  
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บทที ่4 
 

แนวทางการออกแบบ 
 

1.  แนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดับจากแรงบันดาลใจแก้วกาแฟอลิลี่                                                                    
1.1  แนวทางท่ี 1 “illy Touch 1”   
       1.1.1  illy Touch 1 –Espresso Touch       
       1.1.2  illy Touch 1 –Double Shot Touch  
1.2  แนวทางท่ี 2 “illy Touch 2”   
         1.2.1  illy Touch 2 –Espresso 

      1.2.2  illy Touch 2 –Double Shot 
      1.2.3  illy Touch 2 –Reflect  

2.  ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับทีเ่สร็จสมบูรณ์ 
2.1  illy Touch 1  
       2.1.1  illy Touch 1 – Espresso Touch 

2.1.2 illy Touch 1 – Double Shot Touch 
2.2  illy Touch 2/concept 1: Espresso 
2.3  illy Touch 2/concept 2: Double Shot 
2.4  illy Touch 2/concept 3: Reflect 
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1.  แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับจากแรงบันดาลใจแก้วกาแฟอลิลี่ 
จากการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์แบรนดก์าแฟอิลล่ี ส่ิงท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนด์

กาแฟอิลล่ีไดช้ดัเจนท่ีสุด คือ ลกัษณะบุคลิกภาพแบบ “Sensorial” หมายถึง  ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สัมผสัและอารมณ์ความรู้สึกเม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ี ซ่ึงช่วงเวลาในการด่ืมกาแฟอิลล่ีเป็นช่วงเวลาท่ีพิเศษ  
จากแรงบนัดาลใจในแกว้กาแฟอิลล่ี  ดว้ยรูปแบบของแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์  คือ รูปทรง
กลมของหูแกว้กาแฟท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ ถูกออกแบบมาใหมี้การจบัท่ีสะดวกสบาย  เรียบง่าย     
อีกทั้งยงัมีความสวยงาม  ความกลมกลืนของรูปทรงและพื้นผวิสัมผสั ท าใหผู้ท่ี้ด่ืมกาแฟอิลล่ีสัมผสั
ไดถึ้งอารมณ์ความรู้สึกสบาย และผอ่นคลาย                    

นอกจากรสชาติกาแฟอิลล่ีท่ีผูค้นทัว่โลกช่ืนชอบการไดจ้บัถว้ยกาแฟรูปทรงพิเศษท่ีถูก
ออกแบบโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เป็นความปรารถนาของผูค้นทัว่โลกท่ีด่ืมกาแฟอิลล่ี  และการรับรู้
ถึงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีสัมผสัไดจ้ากการด่ืมกาแฟอิลล่ีแต่ละแกว้  ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น
ผลงานเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี ท าใหเ้คร่ืองประดบัเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมการด่ืมกาแฟ   

เคร่ืองประดบัสะทอ้นการสัมผสัทั้งทางดา้นกายภาพและสัมผสัแห่งอารมณ์ของการด่ืม
กาแฟอิลล่ี เม่ือร่างกายไดส้ัมผสัหรือสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีความหมาย  ส่ือถึงอตัลกัษณ์                               
ภาษาท่าทางในการด่ืมกาแฟ น าไปสู่การบ่งบอกถึงแหล่งท่ีมาของสุนทรียะในการด่ืมกาแฟอิลล่ี                   
ท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงกนัระหวา่งเคร่ืองประดบัและร่างกายของผูส้วมใส่ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกพิเศษ
ต่อผูท่ี้สวมใส่เคร่ืองประดบัส าหรับกาแฟอิลล่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูว้จิยัวเิคราะห์แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบัตามแผนผงัแนวทางการออกแบบ 

ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 106 แผนผงัแนวทางการออกแบบ  

แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับจากแรงบันดาลใจแก้วกาแฟอลิลี่ 

แรงบนัดาลใจในการออกแบบ 

แกว้กาแฟอิลล่ี 

อตัลกัษณ์แบรนดก์าแฟอิลล่ี 

Sensorial 

วเิคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการออกแบบ 

สมัผสัทางกายภาพ 

สมัผสัทางอารมณ์ 

illy Touch 1 

Espresso Touch 

Double Shot Touch 

Espresso Touch 

Double Shot Touch 

Reflect 

illy Touch 2 

*สญัลกัษณ์แบรนด์กาแฟอิลลี ่

*ประสบการณ์การดื่มกาแฟ

ของผู้วิจยั 

การจบัแก้วกาแฟอิลลี ่
 

สรุปผลการส ารวจกลุม่เป้าหมาย 

ดื่มกาแฟในบรรยากาศ

ผอ่นคลาย, สบาย การจบัแบบดบัเบิลชอต 
(Double shot) 

การจบัแบบเอสเพรสโซ
(Espresso) 

มีรสนิยม,ชอบความหรูหรา

,ทนัสมยั 

การดื่มกาแฟอิลลี ่

 ชอบดื่มกาแฟเอสเพรสโซ 

ชอบสนิค้ามีคณุภาพ, ผลติจากวสัดคุณุภาพด ี

ชอบสะสมแก้วกาแฟอิลลี ่

ชอบดื่มกาแฟเอสเพรสโซ 

*วเิคราะห์จาก

กลุ่มเป้าหมาย 
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จากการวเิคราะห์ท่ีมาแนวความคิดเร่ืองราวการสัมผสัของกาแฟอิลล่ี น าไปสู่แนวทาง
ในการออกแบบเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจในการสัมผสัแกว้กาแฟอิลล่ี  คือ “illy Touch” 

แนวความคิด  “illy Touch”  คือ  เคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี มี
ลกัษณะท่ีส่ือถึงการสัมผสัแกว้กาแฟอิลล่ีในรูปแบบต่าง ๆ เม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ี  ทั้งสัมผสัในดา้น
กายภาพ  และสัมผสัแห่งอารมณ์ในการด่ืมกาแฟอิลล่ี  โดยแบ่งเป็นแนวความคิดยอ่ย  ดงัน้ี 

1.1  แนวทางท่ี 1 “illy Touch 1”   
       เป็นชุดเคร่ืองประดบัท่ีส่ือถึงการสัมผสัของการด่ืมกาแฟอิลล่ี ในรูปแบบทาง

กายภาพ  ลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟขณะด่ืม  ส่ือสารผา่นรูปร่างของหูแกว้กาแฟท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี  ผสมผสานท่าทางในการจบัแกว้กาแฟในขณะด่ืมกาแฟอิลล่ี  เช่ือมโยง
แนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการสัมผสั จากการศึกษาพฤติกรรมการจบัแกว้กาแฟอิลล่ีของกลุ่มเป้าหมาย 
และใชข้อ้มูลจากการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H  เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงรูปแบบเคร่ืองประดบัจะมีลกัษณะเรียบหรู 
ทนัสมยั ใชว้สัดุโลหะท่ีมีค่า ตามรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย ผูว้จิยัน าเสนอท่าทางในการจบัแกว้
กาแฟผา่นรูปแบบผลงานเคร่ืองประดบั โดยลกัษณะท่าทางในการจบัแกว้กาแฟ มี 2 แบบ  คือ  การ
จบัแบบเอสเพรสโซและการจบัแบบดบัเบิลชอต โดยแบ่งแนวความคิด (Concept) ในการออกแบบ
ของ  “illy Touch 1”  ไดด้งัน้ี   

1.1.1  illy Touch 1 – Espresso Touch  
                 ชุดเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ 

รูปทรงช้ินงานเคร่ืองประดบัส่ือความหมายเก่ียวกบัท่าทางในการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ ใช้
รูปทรงหูแกว้กาแฟเอสเพรสโซเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ  

                 -  ภาพร่าง (Sketch) “illy Touch 1”   
                    จากแรงบนัดาลใจท่ีแสดงถึงการจบั การสัมผสัแกว้กาแฟขณะด่ืม  ผูว้จิยั

จึงศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะท่าทางในการจบัแกว้กาแฟ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งน้ิวมือและหูแกว้
กาแฟ ไดเ้ป็นภาพร่างดงัน้ี 
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ภาพท่ี 107  ภาพร่างท่ี 1  illy Touch 1 –Espresso Touch 

ผูว้จิยัใชล้กัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ มาใชใ้นการวาดแบบร่าง เพื่อ

แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งน้ิวมือท่ีสัมผสักบัหูแกว้กาแฟ หารูปทรงท่ีสะทอ้นการจบั สัมผสัหูแกว้

กาแฟอิลล่ี  
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1.1.2  illy Touch 1 – Double Shot Touch  
                 ชุดเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นลกัษณะท่าทางการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต 

รูปทรงช้ินงานเคร่ืองประดบัส่ือความหมายเก่ียวกบัท่าทางในการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต                    
ใชรู้ปทรงของหูแกว้กาแฟดบัเบิลชอตเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 

                 -  ภาพร่าง illy Touch 1 –Double Shot Touch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 108  ภาพร่างท่ี 1  illy Touch 1 – Double Shot Touch 
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จากภาพร่าง illy Touch 1 – Espresso Touch และ Double Shot Touch พบวา่  รูปทรง
เคร่ืองประดบัมีรูปแบบท่ีมีส่วนเกินมากเกินไป  จนบิดเบือนสาระส าคญัท่ีแทจ้ริงในเร่ืองการจบั  
สัมผสัแกว้กาแฟ และรูปแบบยงัไม่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ีท่ีมีความเรียบ
หรู ผูว้จิยัจึงท าการทดลองหารูปทรงท่ีแสดงความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจบั การสัมผสัแก้วกาแฟอิลล่ี 
เพื่อหาร่องรอยท่ีมาของรูปทรงของการสัมผสัท่ีแทจ้ริง  เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบ  โดยการ
วเิคราะห์ลกัษณะร่องรอยของการจบัและการสัมผสัแกว้กาแฟเอสเพรสโซและแกว้กาแฟดบัเบิล
ชอต  ดงัน้ี 

-  วเิคราะห์ลกัษณะการจบั สัมผสัแกว้กาแฟ 
    จากลกัษณะหูแกว้กาแฟท่ีมีความพิเศษเป็นสัญลกัษณ์เฉพาะ เป็นรูปทรงกลม เม่ือน้ิว

มือสัมผสัท่ีหูแกว้กาแฟ  จะเกิดร่องรอยของการจบั การสัมผสั ขณะด่ืมกาแฟ  ผูว้จิยัจึงทดลองหา
รอยกด รอยจบัและค่าน ้าหนกัในการจบั โดยท าการทดลอง ดงัน้ี                 

ทดลองหาร่องรอยสัมผสัของน้ิวมือท่ีปรากฏบนหูแกว้กาแฟ การจบัทั้งสองแบบจึงมี
ร่องรอยตามลกัษณะการจบัท่ีแตกต่างกนัดงัภาพ โดยใชลิ้ปสติกทาท่ีน้ิวมือและทดลองจบัแกว้กาแฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 109 ร่องรอยสัมผสัของน้ิวมือท่ีปรากฏ จากการจบัแกว้กาแฟอิลล่ี Espresso และDouble sho 
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จากลกัษณะร่องรอยของการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซและแกว้กาแฟดบัเบิลชอต             

จึงวาดแบบร่างดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 110 ภาพร่างรูปทรงการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ (Espresso Touch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 111 ภาพร่างรูปทรงการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอท (Double Shot Touch) 
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จากภาพร่างรูปทรงท่ีแสดงการจบัแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ
เคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี ผูว้จิยัพฒันาแบบร่าง จนกระทัง่ไดแ้บบร่าง
สุดทา้ย  ช้ินงานเคร่ืองประดบัเป็นจ้ีและสามารถถอดออกมาสวมใส่เป็นต่างหูไดใ้นช้ินเดียวกนั เพื่อ
เพิ่มความพิเศษของช้ินงานใหมี้ความแปลกใหม่ ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายท่ีช่ืนชอบผลงานออกแบบ 
ท่ีถูกออกแบบเป็นพิเศษจากศิลปิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 112 ภาพร่างท่ี 2  illy Touch 1 – Espresso Touch        
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ภาพท่ี 113 ภาพร่างท่ี 2  illy Touch 1 – Double Shot Touch       
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จากภาพร่างเคร่ืองประดบัชุด illy Touch 1 – Espresso Touch และ Double Shot Touch       
สะทอ้นสัมผสัทางกายภาพการจบัแกว้กาแฟอิลล่ี ถ่ายทอดลกัษณะของการจบัแกว้กาแฟอิลล่ี 
ท่าทางของการสวมใส่เคร่ืองประดบัสะทอ้นภาษาท่าทางในการจบัแกว้กาแฟอิลล่ี และช้ินงาน
เคร่ืองประดบับางส่วนสามารถน าไปประดบัท่ีแกว้กาแฟอิลล่ีได ้เพื่อแสดงการเช่ือมโยง
แนวความคิด ถึงท่ีมาของช้ินงานเคร่ืองประดบั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 114 ขั้นตอนการสวมใส่เคร่ืองประดบั illy Touch 1 – Espresso Touch     
    

จากภาพขั้นตอนการสวมใส่เคร่ืองประดบั illy Touch 1 – Espresso Touch สวมใส่เป็น
จ้ี เม่ือแยกช้ินงานเคร่ืองประดบั แบ่งออกเป็นส่วน ๆ สามารถน าส่วนของวงกลมมาสวมใส่เป็นต่าง
หู ส่วนท่ีเหลือน าไปประดบัแกว้กาแฟ เพื่อเช่ือมโยงเคร่ืองประดบัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด่ืม
กาแฟ  ท่าทางการประกบช้ินงานเขา้ดว้ยกนัเป็นจ้ีมีลกัษณะท่าทางเหมือนกบัการจบัหูแกว้กาแฟเอส
เพรสโซข้ึนด่ืม 
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ภาพท่ี 115 ขั้นตอนการสวมใส่เคร่ืองประดบั illy Touch 1 – Double Shot Touch       

จากภาพขั้นตอนการสวมใส่เคร่ืองประดบั illy Touch 1 – Double Shot Touch  สวมใส่
เป็นจ้ี ท่าทางการจบัช้ินงานเคร่ืองประดบัเพื่อถอดออกมาประดบัเป็นต่างหู ลกัษณะการจับโดยใช้
น้ิวช้ีสอดเขา้ไปในวงกลมช้ินงาน มีลกัษณะเดียวกนักบัท่าทางการจบัหูแกว้กาแฟดบัเบิลชอต ขณะ
ด่ืมกาแฟ  เพื่อสะทอ้นแนวคิดของท่ีมารูปทรงเคร่ืองประดบั ท่ีสะทอ้นการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต  
และสามารถน าช้ินงานบางส่วนไปประดบัท่ีหูแกว้กาแฟดบัเบิลชอต เพื่อเช่ือมโยงให้เคร่ืองประดบั
เป็นส่วนหน่ึงของการด่ืมกาแฟ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว  ้

จากการพฒันาภาพร่างจนไดรู้ปแบบเคร่ืองประดบัท่ีเสร็จสมบูรณ์  ผูว้จิยัจึงน าไป
พฒันาต่อโดยการวาดแบบร่าง 3 มิติ ดว้ยโปรแกรม Matrix เพื่อการก าหนดสัดส่วนท่ีถูกตอ้ง ในการ
ข้ึนรูปช้ินงาน  เน่ืองจากช้ินงานเคร่ืองประดบัสามารถน าไปประดบัท่ีหูแกว้กาแฟอิลล่ีได ้ จึงตอ้งท า
การวาดแบบร่างดว้ยโปรแกรม เพื่อใหข้นาดและสัดส่วนท่ีความถูกตอ้งและแม่นย  า ในการน าไป
ประกอบกนัในแต่ละส่วนของช้ินงาน  โดยผูว้จิยัวดัขนาดและสัดส่วนจากแกว้กาแฟเอสเพรสโซ
และแกว้กาแฟดบัเบิลชอตขนาดจริง เพื่อใชอ้า้งอิงในการข้ึนรูปช้ินงานเคร่ืองประดบั ซ่ึงรายละเอียด
ขนาดและสัดส่วน แสดงในภาพผนวก ก 
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ภาพท่ี 116 ภาพเคร่ืองประดบั illy Touch 1 จากแนวคิดการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ เขียนดว้ย         

โปรแกรม Matrix 

ผูว้จิยัวาดแบบร่างสามมิติ ข้ึนรูปช้ินงานเคร่ืองประดบั เพื่อผลงานเคร่ืองประดบัท่ีมี
มาตรฐานท าใหผ้ลงานท่ีไดมี้คุณภาพสูง ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายท่ีนิยมซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  ผลิต
ดว้ยกรรมวธีิท่ีทนัสมยั  ช้ินงานเคร่ืองประดบัสะทอ้นความเรียบหรู เพื่อสะทอ้นความหรูหราและมี
รสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย (ภาพท่ี 116 และ ภาพท่ี 117) 

 
 

Earring 
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ภาพท่ี 117 ภาพเคร่ืองประดบั illy Touch 1 จากแนวคิดการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอท เขียนดว้ย

โปรแกรม Matrix 

 

Pendant 

Earring 

Pendant 

Earring 
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จากแนวทางท่ี 1 ท่ีสะทอ้นสัมผสัทางกายภาพ เก่ียวกบัสัมผสัการจบัแกว้กาแฟ ช้ินงาน
เคร่ืองประดบัสะทอ้นท่าทางการสัมผสั การจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซและแกว้กาแฟดบัเบิลชอต 
และออกเบบเพื่อตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย  ต่อมาผูว้จิยัไดพ้ฒันาผลงานในแนวทางท่ี 2 “illy Touch- 
2”  ซ่ึงสะทอ้นสัมผสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกในการด่ืมกาแฟ  โดยผูว้จิยัถ่ายทอดความรู้สึก
และประสบการณ์ในการด่ืมกาแฟอิลล่ีของผูว้จิยัเอง  น าเสนออารมณ์และมุมมองของผูว้จิยัท่ีไดจ้าก
การด่ืมกาแฟในแกว้กาแฟเอสเพรสโซและแกว้กาแฟดบัเบิลชอต และใชท้ศันธาตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อารมณ์สัมผสัท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟ เพื่อน าไปใชใ้นการวาดแบบร่าง   เพื่อสะทอ้นอารมณ์
ความรู้สึกของการด่ืมกาแฟอิลล่ี ผา่นรูปแบบของผลงานเคร่ืองประดบั   
                           เน่ืองจากชุดเคร่ืองประดบั illy Touch1 ช้ินงานท่ีออกแบบแสดงการจบัแกว้
กาแฟอิลล่ี  สะทอ้นสัมผสัทางกายภาพขณะด่ืมกาแฟ กาแฟแต่ยงัไม่สามารถสะทอ้นอารมณ์ของ
สัมผสั เน่ืองจากไม่ปรากฏร่องรอยน ้าหนกัของอารมณ์ในการจบัแกว้กาแฟ  เป็นเพียงร่องรอยท่ี
แสดงขอบเขตของการจบัเท่านั้น  เพราะอารมณ์ในการด่ืมกาแฟมีความหลากหลาย  การค่อย ๆ                
จิบกาแฟ  กบัการด่ืมกาแฟแบบเร่งรีบ ผูว้จิยัสันนิษฐานวา่มีร่องรอยการจบัท่ีแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดลองดงัน้ี 

      ใชลู้กโป่งใส่น ้าตามปริมาณน ้าหนกักาแฟ แลว้ใชดิ้นน ้ามนั กดท่ีหูแกว้กาแฟ ยก

แกว้กาแฟข้ึน  เพื่อจ าลองลกัษณะการจบัท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงมากท่ีสุด ทดลองจบัแบบรีบ

ยกแกว้กาแฟข้ึนด่ืม เปรียบเทียบกบัการค่อย ๆ ยกแกว้กาแฟข้ึนด่ืม  ปรากฏวา่ลกัษณะท่ีไดแ้ตกต่าง

กนั  เม่ือจบัแกว้กาแฟแบบรีบยกข้ึนด่ืม  ร่องรอยท่ีปรากฏจะลึกแสดงน ้าหนกัการกดท่ีมาก แต่เม่ือ

ค่อย ๆ ยกแกว้กาแฟข้ึนด่ืมร่องรอยการกดท่ีปรากฎจะต้ืนแสดงถึงสัมผสัท่ีแผว่เบา 

 

 

 

ภาพท่ี 118 การจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซข้ึนด่ืมแบบไม่รีบ 
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ภาพท่ี 119 การจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซข้ึนด่ืมแบบรีบ 

จากผลการทดลอง ในการจบัแกว้กาแฟดว้ยอารมณ์การด่ืมกาแฟทั้ง 2 แบบ  ค่อย ๆ จิบ
และแบบด่ืมรวดเดียวหมด พบวา่ลกัษณะร่องรอยท่ีปรากฏจากน ้าหนกัน้ิวมือท่ีกดทบัขณะถือแกว้
กาแฟ  เม่ือจบัแกว้กาแฟข้ึนด่ืมแบบชา้ ๆ ค่อย ๆ จิบ สัมผสัท่ีเกิดข้ึนจะมีความอ่อนโยน ผอ่นคลาย 
ร่องรอยท่ีไดจ้ะมีความต้ืนแต่เม่ือรีบยกแกว้กาแฟข้ึนด่ืม สัมผสัร่องรอยท่ีปรากฏจะมีลกัษณะเป็น
รอยลึกลงไปชดัเจน  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงน ้าหนกัการกดท่ีมาก ใชแ้รงในการจบัมากกวา่แบบค่อยๆด่ืม               
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอารมณ์ในการด่ืมกาแฟท่ีแตกต่างกนั  สัมผสัของการด่ืมกาแฟท่ีไม่เร่งรีบ  
สะทอ้นความรู้สึกท่ีผอ่นคลายและสบายมากกวา่    

ผูว้จิยัใชล้กัษณะร่องรอยท่ีสะทอ้นอารมณ์ในการจบัและสัมผสัแกว้กาแฟอิลล่ี 
น าไปใชใ้นการสะทอ้นอารมณ์ของช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2 และผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์
ทศันธาตุจากสัมผสัอารมณ์ความรู้สึกท่ีผอ่นคลายและสัมผสัท่ีนุ่มนวล ละมุนละไมท่ีไดจ้ากการด่ืม
กาแฟอิลล่ี แสดงสัมผสัอารมณ์ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี หรือ “Sensorial” โดยอา้งอิง
จากภาพโฆษณาของกาแฟอิลล่ี ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสัมผสัอารมณ์ท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟอิลล่ี และ
น าไปใชเ้ป็นทศันธาตุในขั้นตอนการวาดแบบร่าง ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 6 การวเิคราะห์ทศันธาตุจากสัมผสัอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ี 

ล าดบั ค าอธิบาย ทศันธาตุ Form&Shape ภาพจากโฆษณากาแฟอิลล่ี 

1 

 

ด่ืมกาแฟแลว้

รู้สึกผอ่นคลาย 

เสน้นอนใหค้วามรู้สึกสงบ

และการพกัผอ่น(เสน้ขอบ

ฟ้า,น ้าทะเล) 

  

เสน้โคง้คล่ืน ใหค้วามรู้สึก

สบาย เล่ือนไหลต่อเน่ือง มี

ชีวติชีวา 

  

เสน้โคง้ท่ีลอยแอ่นข้ึน และ

เสน้ท่ีลกัษณะเหมือนกอ้น

เมฆ(ใหค้วามรู้สึกลอยตวั 

ความเบาสบาย) 

 

2 

2 

สมัผสัความ

เรียบง่ายของ

แกว้กาแฟ 

(ปฏิสมัพนัธ์

กบัแกว้กาแฟ) 

 

 

 

เสน้โคง้ ในมุมต่างของแกว้

กาแฟ ส่ือถึงความอ่อนชอ้ย 

น่ิมนวล การเคล่ือนไหวท่ี

ละมุนละไม 

  

ความกลมกลืนของรูปทรง-

กลม ใหทิ้ศทางในแนวโคง้ 

ใหค้วามรู้สึก อ่อนหวาน 

นุ่มนวล เคล่ือนไหว  
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จากการทดลองหาร่องรอยของสัมผสัอารมณ์จบัแกว้กาแฟอิลล่ีขณะด่ืมและการ

วเิคราะห์ทศันธาตุเพื่อน ามาใชใ้นการวาดแบบร่าง ในแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับ
กาแฟอิลล่ีแนวทางท่ี 2 ดงัน้ี 

 
1.2  แนวทางท่ี 2 “illy Touch 2”   
       “illy Touch 2”  เป็นชุดเคร่ืองประดบัท่ีส่ือถึงการสัมผสัแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีสะทอ้น

อารมณ์ความรู้สึกในการด่ืมกาแฟอิลล่ี  รวมทั้งบรรยากาศและสุนทรียภาพท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์

เก่ียวกบัสัมผสัท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี  เช่น  ความรู้สึกท่ีผอ่นคลายและสบาย 

เคร่ืองประดบัชุดน้ีจะถ่ายทอดสภาวะความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรม  น าไปสร้างใหเ้ป็นรูปธรรมโดยใช้

องคป์ระกอบศิลป์ท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึก  ส่ือสารถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ใชก้าร

ถ่ายทอดประสบการณ์จากอารมณ์ในการด่ืมกาแฟของผูว้จิยั 

ล าดบั ค าอธิบาย ทศันธาต ุ Form&Shape ภาพจากโฆษณากาแฟอิลล่ี 

2(ต่อ) 

 

สมัผสัความเรียบง่าย

ของแกว้กาแฟ

(ปฏิสมัพนัธ์กบัแกว้

กาแฟ) 

 

ความกลมกลืนของสีขาว

ทั้งใบของแกว้กาแฟ 

ประสานเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ความกลมกลืนของพ้ืน

ผิวสมัผสัท่ีเรียบ ให้

ความรู้สึกบริสุทธ์ิ เงียบ

สงบ 
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จากการทดลองหาร่องรอยสัมผสัอารมณ์ในการด่ืมกาแฟและการวเิคราะห์ทศันธาตุ

จากอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ี ผูว้จิยัจึงน าผลการทดลองมาพฒันาแบบร่างดงัน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 120  ภาพร่างท่ี 1 illy Touch 2 

เม่ือด่ืมกาแฟอิลล่ีและสัมผสัถึงความสบาย จึงออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัท่ีสวมใส่

สบาย มีร่องรอยสัมผสัของการจบัแกว้กาแฟแบบเอสเพรสโซและแกว้กาแฟดบัเบิลชอท สะทอ้น

อารมณ์การด่ืมกาแฟ แสดงน ้าหนกัการกดท่ีเบา ผอ่นคลาย ไม่รีบเร่ง เป็นเคร่ืองประดบัท่ีถือไวท่ี้มือ

เพื่อแสดงสัมผสัของกาแฟอิลล่ี  ใชว้สัดุท่ีจบัแลว้รู้สึกสบาย  แต่รูปทรงยงัสะทอ้นอารมณ์ของการ

ด่ืมกาแฟอิลล่ีไม่ชดัเจน เพราะเป็นเพียงรูปทรงท่ีไดจ้ากการจบัแกว้กาแฟท่ีแสดงร่องรอยและ

น ้าหนกัในการจบั 

Espresso 

Espresso 
Double shot 
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ภาพท่ี 121 ภาพร่างท่ี 2 illy Touch 2       

เคร่ืองประดบั มีรอยกดเบา ๆ แสดงอารมณ์ท่ีผอ่นคลายขณะจบัแกว้กาแฟข้ึนด่ืม 

ผสมผสานเส้นโคง้ท่ีแสดงถึงความผอ่นคลาย     แต่รูปทรงยงัสะทอ้นอารมณ์ของการด่ืมกาแฟได้

ไม่ชดัเจนมากพอ ช้ินงานขาดความละเอียดเร่ืองการตีความของอารมณ์  รูปทรง เส้นสายท่ีปรากฏ 
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ภาพท่ี 122 ภาพร่างท่ี 3 illy Touch 2          

ช้ินงานเคร่ืองประดบัส่ือถึงอารมณ์ของความสบาย ผอ่นคลาย ใชเ้ส้นโคง้ท่ีให้
ความรู้สึกของสัมผสัท่ีสบาย ผอ่นคลาย  โดยใชสี้โทนน ้าตาลส่ือถึงความอบอุ่นในบรรยากาศของ
การด่ืมกาแฟเคร่ืองประดบัมีรูปทรงท่ีใหค้วามรู้สึกเบาลอย  นุ่มนวล ท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย มีร่องรอย
ท่ีแสดงการสัมผสัหูแกว้กาแฟอยา่งแผว่เบา เป็นร่องรอยต้ืนบนผวิช้ินงาน    แต่ช้ินงานมีเส้นสาย
และรูปทรงท่ีเนน้ส่วนส าคญัของรูปทรงและเส้นสายมากไป  ท าใหส้าระส าคญัของร่องรอยการจบั
แกว้กาแฟดอ้ยลงไป จึงพฒันาช้ินงานใหมี้ความเรียบและใชเ้ส้นหรือรูปทรงท่ีสะทอ้นสาระส าคญั
เท่านั้น 

เน่ืองจากการถ่ายทอดเร่ืองสัมผสัของอารมณ์เป็นส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคล 
ผูว้จิยัจึงน าเสนอมุมมองสัมผสัทางอารมณ์ของผูว้จิยัเอง  แบ่งเป็นแนวความคิดของ “illy Touch 2”  
ผูว้จิยัพฒันาช้ินงานจากเดิมโดยถ่ายทอดประสบการณ์ของผูว้จิยัท่ีไดจ้ากสัมผสัของกาแฟอิลล่ี ผา่น
รูปแบบผลงานเคร่ืองประดบั โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดดงัน้ี 

1.2.1  illy Touch 2 – Espresso         
                                     เคร่ืองประดบัท่ีถ่ายทอดอารมณ์ของสัมผสัท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟเอสเพรส-
โซ สัมผสัอารมณ์ท่ีผอ่นคลายจากการด่ืมกาแฟอิลล่ี    
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-  ภาพร่าง lly Touch 2 Concept 1 : Espresso 
                                         ถ่ายทอดอารมณ์ของสัมผสัท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟเอสเพรสโซ สัมผสั
อารมณ์ท่ีผอ่นคลายจากกาแฟเป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัเขม็กลดัช้ินงานตรงบริเวณรอยจบั แสดงถึง
รอยจบัสัมผสัท่ีท่ีนุ่มนวลสะทอ้นอารมณ์ในการด่ืมกาแฟอิลล่ี  ปรับปรุงรูปทรงใหส้วยงาม ใชเ้ส้น
สายท่ีดูนุ่มนวลมากข้ึน รอยบุ๋มตรงกลางเป็นรอยสัมผสับาง ๆ บริเวณท่ีน้ิวมือสัมผสั โดยเม่ือสวม
ใส่เคร่ืองประดบั จะเสียบลงไปบนช้ินงานวงกลม ใส่ดา้นในเส้ือ จะท าใหป้รากฏรอยวงกลมบาง ๆ
บนเส้ือ สะทอ้นความหมายสัญลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 123 ภาพร่างท่ี 1  illy Touch 2 /concept 1 Espresso 

 เส้นสายของช้ินงานยงัไม่แสดงความนุ่มนวลมากพอ จึงพฒันาต่อใหช้ิ้นงานเกิดความ
งามมากข้ึน 
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ภาพท่ี 124 ภาพร่างท่ี 2  illy Touch 2 /concept Espresso 
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ภาพท่ี 125 ภาพจ าลองการสวมใส่เคร่ืองประดบั illy Touch 2 /concept Espresso 

เม่ือไดรู้ปแบบช้ินงานท่ีตอ้งการ จึงน าภาพร่างไปเขียนดว้ยโปรแกรม  Matrix เพื่อ

เตรียมผลิตช้ินงานจริง 

 

 
 
 
    

ภาพท่ี 126 ภาพเคร่ืองประดบั illy Touch 2 Concept 1: Espresso เขียนดว้ยโปรแกรม Maxtrix 

      1.2.2  illy Touch 2 Concept 2– Double Shot 
                       เคร่ืองประดบัท่ีถ่ายทอดอารมณ์ของสัมผสักาแฟท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟ

จากแกว้ Double Shot สะทอ้นรสชาติเขม้ขน้ของกาแฟเอสเพรสโซ 2 ชอต (กาแฟ Double Shot 1 
แกว้ = กาแฟ Espresso 2 shot) แสดงเส้นสายรสชาติกาแฟท่ีกลมกล่อม ช้ินงานเคร่ืองประดบัเป็น
แหวนแสดงเส้นสายรสชาติกาแฟท่ีกลมกล่อมต่อเน่ืองกนั ท่าทางการสวมใส่เคร่ืองประดบัสะทอ้น
ลกัษณะการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต ช้ินงานเคร่ืองประดบัมีร่องรอยกดท่ีแผว่เบาของสัมผสัท่ีได้
จากการด่ืมกาแฟ 

                      -  ภาพร่าง illy Touch 2 Concept 2 – Double Shot 
                          ถ่ายทอดอารมณ์ของสัมผสักาแฟท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟจากแกว้ 

Double Shot สะทอ้นรสชาติเขม้ขน้ของกาแฟเอสเพรสโซ 2 ชอต ช้ินงานเคร่ืองประดบัแหวนแสดง
เส้นสายรสชาติกาแฟท่ีกลมกล่อมต่อเน่ืองกนั  
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ภาพท่ี 127 ภาพร่างท่ี 1  Illy Touch 2 Concept 2: Double shot 
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ภาพท่ี 128 ภาพร่างท่ี 2  Illy Touch 2 Concept 2: Double shot 

 

 

 

ภาพท่ี 129 ภาพเคร่ืองประดบั illy Touch 2 Concept 2: Double Shot เขียนดว้ยโปรแกรม Matrix 
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1.2.3  illy Touch 2 –Reflect 
                                     ช้ินงานเคร่ืองประดบัถ่ายทอดประสบการณ์ของสัมผสัทางการมองเห็น จาก
เงาการสะทอ้น ของแกว้กาแฟกบัหูแกว้กาแฟ เป็นร่องรอยสะทอ้นสัญลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี 
                                     -   ภาพร่าง illy Touch 2 Concept 3 : Reflect 

                     ช้ินงานเคร่ืองประดบัถ่ายทอดประสบการณ์ของสัมผสัทางการมองเห็น 
จากเงาการสะทอ้น ของแกว้กาแฟกบัหูแกว้กาแฟ เป็นร่องรอยสะทอ้นสัญลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี 
(ในวงกลมสีแดง) โดยช้ินงานเคร่ืองประดบัน้ิวมีสองช้ิน เม่ือสวมใส่และท าท่าทางแบบเดียวกบัการ
จบัหูแกว้กาแฟเอสเพรสโซช้ินงานเคร่ืองประดบัทั้งสองช้ินประกบกนั เกิดร่องรอยแบบเดียวกบัท่ี
ปรากฏท่ีแกว้กาแฟ สะทอ้นสัมผสัท่ีเกิดข้ึนจากการด่ืมกาแฟ สะทอ้นอารมณ์ท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 130 ภาพท่ีมาแรงบนัดาลใจเคร่ืองประดบั illy Touch 2 Concept 3: Reflect 

 

 

 

Reflect เงาสะท้อนระหวา่งแก้วกาแฟ

และหแูก้วกาแฟ 
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ภาพท่ี 131 ภาพร่างท่ี 1   illy Touch 2 Concept 3: Reflect 

จากภาพร่างท่ี1 ช้ินงานเคร่ืองประดบัขาดการสะทอ้นอารมณ์ท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟ 

รูปทรงเคร่ืองประดบัขาดการส่ือความหมายท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของงาน  
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ภาพท่ี 132 ภาพร่างท่ี 2   illy Touch 2 Concept 3: Reflect 

จากภาพร่างท่ี 2 ผูว้จิยัพฒันารูปทรงช้ินงานแสดงสัมผสัของอารมณ์กาแฟมากข้ึน       
ใชเ้ส้นโคง้ท่ีส่ือถึงความผอ่นคลายผสมผสานลวดลายท่ีแสดงความเขม้ขน้ของกาแฟเอสเพรสโซ 
ปรับฟอร์มของช้ินงานใหส้อดคลอ้งกบัน้ิวมือ สะทอ้นการจบัแกว้กาแฟ โดยพฒันารูปทรงดว้ย
วธีิการแกะแวก็ซ์ (wax) บนหุ่นน้ิวมือขนาดจริง (พฒันาต่อในบทท่ี 5 กระบวนการผลิต ) 
จากการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเคร่ืองประดบักบัร่างกาย  พบวา่  จากแนวความคิด            
ในการออกแบบและพฒันาไปสู่กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดวตัถุ เกิดการช่ืนชมความงามทั้งรูปลกัษณ์
ภายนอกหรือความหมายเคร่ืองประดบัไดน้ั้น  ตอ้งพิจารณาผลจากการท่ีมนุษยโ์ตต้อบกบัความงาม
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ทางองคป์ระกอบศิลป์  ซ่ึงหมายถึงการวเิคราะห์ทศันธาตุ  ลกัษณะของทศันธาตุ มาประกอบ               
และออกแบบสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัท่ีเหมาะสม  โดยท่ีเราสามารถรู้สึกไดถึ้งสาระ                        
ทางจิตวญิญาณของผลงานช้ินนั้นอีกทั้งแรงบนัดาลใจ  มโนคติ  อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีออกมา
ผา่นผลงานเคร่ืองประดบันั้นจกัตอ้งปรากฏมิติทางสุนทรียะและสุนทรียะดงักล่าวนั้นคือเน้ือหาและ
การแสดงออกของเคร่ืองประดบั1 

เคร่ืองประดบัเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัร่างกายมนุษย ์ สามารถสะทอ้นแนวคิด 
ส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกของผูส้วมใส่ และใหค้วามหมายส่วนบุคคลหรือมีอิทธิพล ต่อจิตใจของผู ้
สัมผสั  รวมทั้งสามารถเป็นส่ิงกระตุน้เตือนจิตใจอีกทางหน่ึงดว้ย  เคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจ
แกว้กาแฟอิลล่ีในชุด “illy touch 2” ก็เช่นกนั สะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกของผูว้จิยัท่ีไดจ้าก
ประสบการณ์การด่ืมกาแฟอิลล่ี  สัมผสัแกว้กาแฟอิลล่ี และสัมผสัอนันุ่มนวลในกล่ินหอมและ
รสชาติของกาแฟถูกบรรยายและแสดงออกผา่นผลงานเคร่ืองประดบั  เม่ือสวมใส่และสัมผสัช้ินงาน
เคร่ืองประดบัจะส่งผล ต่อความรู้สึกรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมกาแฟอิลล่ี ตามอารมณ์ความรู้สึกท่ี
ผูว้จิยัสัมผสัท าใหห้วนคิดถึงความผอ่นคลาย  ความสบายท่ีไดรั้บจากการด่ืมกาแฟอิลล่ี   

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 สุภาว ีศิรินคราภรณ์ , “วาทะกรรมแห่งศิลปะเคร่ืองประดับยุคหลงัสมัยใหม่ฯ” 

(เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 366101 ประวติัเคร่ืองประดบั), 59. 
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2.  ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับทีเ่สร็จสมบูรณ์ 
2.1  Illy Touch 1 

2.1.1 illy Touch 1 – Espresso Touch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  133  ผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 1/Espresso Touch  

ผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 1/Espresso Touch เป็นเคร่ืองประดบัจ้ีและต่างหูใน
ช้ินเดียวกนั เม่ือแยกเคร่ืองประดบัออกมา สามารถสวมใส่เป็นต่างหูและบางส่วนน าไปประดบัท่ีหู
แกว้กาแฟอิลล่ีขนาดแกว้กาแฟเอสเพรสโซ  เป็นสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีและ
แสดงการเช่ือมโยงการด่ืมกาแฟและเคร่ืองประดบัเขา้ดว้ยกนั  ดว้ยรูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีมี
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แนวความคิดมาจากภาษาท่าทางในการจบัแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็นแกว้กาแฟเอสเพรสโซขณะด่ืม การ
สวมใส่ ประกอบช้ินงานเคร่ืองประดบัจะก่อใหเ้กิดท่าทางในการจบัแกว้กาแฟเอสเพรสโซ เม่ือ
ร่างกายสวมใส่เคร่ืองประดบัจึงเกิดการสะทอ้นภาพลกัษณ์ของความเป็นกาแฟอิลล่ี  

2.1.2  illy Touch 1 – Double Shot Touch 
 

 

 

    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  134  ผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 1/ Double Shot Touch 

ผลงานเคร่ืองประดบั Illy Touch 1/ Double Shot Touch เป็นเคร่ืองประดบัจ้ีและต่างหู
ในช้ินเดียวกนั เม่ือแยกเคร่ืองประดบัออกมา สามารถสวมใส่เป็นต่างหูและบางส่วนน าไปประดบัท่ี
หูแกว้กาแฟอิลล่ีขนาดแกว้ดบัเบิลชอตได ้ เป็นสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีและแสดง
การเช่ือมโยงการด่ืมกาแฟและเคร่ืองประดบัเขา้ดว้ยกนั  ดว้ยรูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีมี
แนวความคิดมาจากภาษาท่าทางในการจบัแกว้กาแฟอิลล่ี (ขนาดดบัเบิลชอต) ขณะด่ืมการสวมใส่
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ประกอบช้ินงานเคร่ืองประดบัจะก่อใหเ้กิดท่าทางในการจบัแกว้กาแฟดบัเบิลชอต เม่ือร่างกายสวม
ใส่เคร่ืองประดบัจึงเกิดการสะทอ้นภาพลกัษณ์ของความเป็นกาแฟอิลล่ี  

-  โอกาสและเวลาในการสวมใส่เคร่ืองประดบั “illy Touch 1”   
    ชุดเคร่ืองประดบัชุด illy Touch 1 จากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี เพื่อสะทอ้น

ภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี และสะทอ้นรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบเพื่อตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีช่ืนชอบการสะสมแกว้กาแฟอิลล่ี  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย
ช่ืนชอบการด่ืมกาแฟเอสเพรสโซและนิยมสะสมแกว้กาแฟอิลล่ี  เคร่ืองประดบัชุดน้ีสามารถถอด
บางส่วนมาสวมใส่กบัแกว้กาแฟได ้เม่ือกลุ่มเป้าหมายด่ืมกาแฟท่ีมีการประดบัดว้ยส่วนหน่ึงของ
ช้ินงานเคร่ืองประดบั จะเกิดความรู้สึกพิเศษ เหมือนกบัการไดด่ื้มกาแฟอิลล่ีดว้ยแกว้ท่ีออกแบบ
พิเศษ ท่ีสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีดีของกลุ่มเป้าหมายได ้

2.2  illy Touch 2/concept 1: Espresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  135  ผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 1: Espresso 
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ชุดเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 1: Espresso  เป็นเคร่ืองประดบัเขม็กลดั 3 ช้ิน  
มีรูปทรงในการสัมผสัท่ีหลากหลาย สะทอ้นอารมณ์ท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟเอสเพรสโซ กาแฟเอส
เพรสโซของแบรนดก์าแฟอิลล่ีมีรสชาติเขม้แต่มีความนุ่มนวลของครีม่า ท่ีท าใหรู้้สึกถึงความกลม
กล่อม    ละมุนละไมในรสชาติกาแฟ  ช้ินงานเขม็กลดัแสดงร่องรอยกดท่ีบางเบา สะทอ้นอารมณ์
สัมผสักาแฟเอสเพรสโซท่ีถึงแมจ้ะตอ้งด่ืมดว้ยความรีบเร่งใหห้มดในคร้ังเดียว แต่กลบัใหค้วามรู้สึก
ท่ีผอ่นคลายจากการด่ืมกาแฟ เคร่ืองประดบัเขม็กลดัสวมใส่โดยวางช้ินงานวงกลมไวด้า้นในเส้ือ 
เม่ือสวมใส่เขม็กลดั จะแสดงร่องรอยวงกลมท่ีผวิเส้ือ  สะทอ้นเอกลกัษณ์หูแกว้กาแฟอิลล่ีและใน
ขณะเดียวกนัก็สะทอ้นอารมณ์สัมผสัของกาแฟเอสเพรสโซดว้ย 

 
2.3  illy Touch 2/concept 2: Double Shot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  136  ผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 1: Double Shot 

         
ชุดเคร่ืองประดบัเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 1: Double Shot                                                       

เป็นเคร่ืองประดบัแหวน สวมใส่ท่ีน้ิวช้ี สะทอ้นอารมณ์ในการด่ืมกาแฟอิลล่ีในแกว้ดบัเบิลชอต 
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กาแฟดบัเบิลชอต คือ ขนาดแกว้กาแฟเอสเพรสโซสองแกว้ ซ่ึงมีความหมาย คือ การต่อเน่ืองกนัของ
อารมณ์ในการด่ืมกาแฟเอสเพรสโซ 2 ชอต ผูว้จิยั ถ่ายทอดอารมณ์ในการด่ืมกาแฟอิลล่ี  ท่ีให้
ความรู้สึกสัมผสัท่ีนุ่มนวล ละมุนละไมต่อเน่ืองกนั โดยใชท้ศันธาตุ เส้นสาย รูปทรงต่าง ๆ                           
ท่ีสะทอ้นอารมณ์ในการด่ืมกาแฟ   ช้ินงานเป็นแหวนสามวง เม่ือเรียงต่อกนัจะเกิดเส้นสายของ
อารมณ์กาแฟท่ีต่อเน่ืองกนั เม่ือสวมใส่เคร่ืองประดบัจะสัมผสัไดถึ้งร่องรอยบางเบาท่ีช้ินงาน เป็น
ต าแหน่งเดียวกบัเม่ือเราสัมผสัหูแกว้กาแฟดบัเบิลชอตขณะด่ืม ท าใหเ้กิดการรับรู้ถึงสัมผสัในการ
ด่ืมกาแฟเม่ือสวมใส่ช้ินงานเคร่ืองประดบั 

 
2.4  illy Touch 2/concept 3: Reflect 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  137  ผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 3: Reflect 

 

ชุดเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 3: Reflect เป็นเคร่ืองประดบัน้ิวมือ ถ่ายทอด
อารมณ์ของสัมผสัท่ีเกิดจากการสะทอ้นกนัระหวา่งแกว้และหูแกว้กาแฟอิลล่ี  เกิดการสะทอ้นของ
เงาท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี  การสะทอ้นของเงาส่ือถึงสัมผสัของการจบัแกว้กาแฟ เม่ือจบั
แกว้กาแฟและด่ืมจะสัมผสัไดถึ้งอารมณ์ท่ีผอ่นคลายในการด่ืมกาแฟ  เคร่ืองประดบัชุดน้ี                             
ก็เช่นเดียวกนั  เม่ือสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีน้ิวโป้งและน้ิวช้ี  เม่ือน้ิวมือประกบกนั ภาษาท่าทาง
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เหมือนกบัการจบัหูแกว้กาแฟเอสเพรสโซ จะเกิดร่องรอยการสะทอ้นของสัมผสัท่ีปรากฏบนแกว้
กาแฟ  ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีสัมผสัไดจ้ากการด่ืมกาแฟอิลล่ี  เส้นสายท่ีผอ่นคลาย เคล่ือนไหวไปกบั
น้ิวมือ สะทอ้นความรู้สึกละมุนละไมกลมกล่อมและผสมผสานความเขม้ขน้ในรสชาติของกาแฟ 
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บทที ่5 
 

กระบวนการผลติ 
 

การออกแบบเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี ประกอบดว้ยขั้นตอน
กระบวนการผลิตช้ินงาน ดงัน้ี 
1.  ขั้นตอนการผลติช้ินงานเคร่ืองประดับ illy Touch 1 (Espresso Touch, Double Shot Touch) 

2.  ขั้นตอนการผลติช้ินงานเคร่ืองประดับ illy Touch 2 
2.1 ขั้นตอนการผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 1: Espresso 
2.2 ขั้นตอนการผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 2: Double Shot 
2.3 ขั้นตอนการผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 3: Reflect 

3.  การจัด Display ส าหรับแสดงผลงาน (Display: illy Touch 1,2) 
 
1.  ขั้นตอนการผลติช้ินงานเคร่ืองประดับ illy Touch 1 (Espresso Touch, Double Shot Touch) 

หลงัจากเขียนแบบช้ินงานดว้ยโปรแกรม Matrix จากนั้นน าไปแกะดว้ยเคร่ือง cnc 
ออกมาเป็นช้ินงานแวก็ซ์ (wax) 
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ภาพท่ี 138  ช้ินงานเคร่ืองประดบัวสัดุแวกซ์ (wax) 
       

จากนั้นน าช้ินงานแวก็ซ์เขา้สู่กระบวนการหล่อโลหะ โดยใชว้สัดุโลหะเงินเพื่อความ
เหมาะสมของภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 139 ช้ินงานโลหะท่ีไดจ้ากกระบวนการหล่อโลหะ 

         

จากนั้นเช่ือมประกอบช้ินงาน เช่ือมแป้นต่างหู และขดัแต่งช้ินงานใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

 

ภาพท่ี 140 การเช่ือมประกอบและขดัแต่งช้ินงาน 
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ภาพท่ี 141 ช้ินงานท่ีแต่งประกอบเสร็จเรียบร้อย 
 

หลงัจากนั้นน าช้ินงานไปชุบโลหะทองค าขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าของช้ินงานและความ
เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของแบรนด ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี  142 ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
 

ช้ินงานเคร่ืองประดบัชุด illy Touch 1 ประกอบดว้ยเคร่ืองประดบั 2 ช้ิน คือ ชุด 
Espresso Touch และ Double Shot Touch โดยเคร่ืองประดบัทั้งสองช้ิน เป็นเคร่ืองประดบัประเภท
สร้อยคอ เม่ือแยกช้ินส่วนของช้ินงานออกมาจะสามารถเปล่ียนเป็นเคร่ืองประดบัต่างหูได้และ
สามารถน าบางส่วนของเคร่ืองประดบัมาประดบับนหูแกว้กาแฟได ้เพื่อแสดงการเช่ือมโยงของท่ีมา
แนวความคิดในการออกแบบและท าใหเ้คร่ืองประดบัเป็นส่วนหน่ึงของการด่ืมกาแฟ  
 
 

Espresso Touch 

Double shot Touch 

Double shot Touch Espresso Touch 
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ภาพท่ี 143 การประกอบและแยกช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 1-Espresso Touch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 144 การประกอบและแยกช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 1-Double Shot Touch 
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2.  ขั้นตอนการผลติช้ินงานเคร่ืองประดับ illy Touch 2 
2.1  ขั้นตอนการผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 1: Espresso 

แกะช้ินงานดว้ยเคร่ือง cnc  

 

 

 

 

ภาพท่ี 145 ช้ินงานแวกซ์ท่ีไดจ้ากการแกะช้ินงานดว้ยเคร่ือง cnc 
 

เช่ือมประกอบช้ินงานและขดัตกแต่งช้ินงาน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 146 การเช่ือมประกอบช้ินงานเขม็กลดัและขดัตกแต่งช้ินงาน 
 

น าช้ินงานเขา้สู่กระบวนการชุบผวิโลหะ โดยชุบโลหะเงินและpink Gold เพื่อส่ือถึง
ความกลมกล่อม นุ่มนวลของรสชาติกาแฟ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 147 ช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 1: Espressoท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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                    ใชก้ารแทนค่าจากสีกาแฟ ดว้ยโทนสีเอกรงค ์(Monochrome)  เป็นโทนสีน ้าตาล ท่ีมี
น ้าหนกัอ่อน แก่ ต่างกนั แทนค่าสีของกาแฟในกระบวนการผลิตเคร่ืองประดบัโดยการชุบผวิโลหะ
เป็นสีต่างๆกนั เช่น Silver plate และ Pink gold plate เพื่อท าใหเ้กิดมิติของน ้าหนกัความเขม้อ่อนบน
ผวิโลหะ เช่นเดียวกบัสีของกาแฟเอสเพรสโซในแกว้ ซ่ึงการชุบผวิโลหะแบบ Silver plate เป็นสี
โลหะเงินให ้ความรู้สึกนุ่มนวลแทนค่าสีน ้าตาลอ่อนของกาแฟ และการชุบผวิโลหะแบบ Pink gold 
plate ใหค้วามรู้สึกนุ่มนวลแต่มีความเขม้ขน้ในรสชาติของกาแฟ แทนค่าสีน ้าตาลเขม้ของสีกาแฟ 
(ภาพท่ี 149) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 148  อิทธิพลเร่ืองสีจากกาแฟในแกว้ 
ท่ีมา: Espresso Machine, illy Caffe’,  accessed July 6, 2014, available from 
http://www.amazon.com/Illy-Y1-1-216623-Espresso-Machine/dp/B007X4MR6G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 149 การแทนค่าน ้าหนกัสีของกาแฟโดยการชุบผวิโลหะเป็นสีต่าง ๆ กนั 
 
 

Pink gold plate 

Silver plate 

Pink gold plate 

Silver plate 
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2.2  ขั้นตอนการผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 2: Double Shot 
        

 

 

 

 
ภาพท่ี 150  ช้ินงานแวกซ์และการเช่ือมประกอบช้ินงานและขดัตกแต่งช้ินงาน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 151  น าช้ินงานมาชุบผวิโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 152  ช้ินงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 2: Double Shot ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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2.3  ขั้นตอนการผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั lliy Touch 2/concept 3: Reflect 
                           ทดลองข้ึนรูปช้ินงาน  โดยหล่อน้ิวตน้แบบจากวสัดุซิลิโคนพิมพแ์บบจ าลองฟัน 
(Silagum Putty) เป็นวสัดุท่ีใชใ้นวงการทนัตแพทย  ์เพื่อใหไ้ดน้ิ้วตน้แบบขนาดจริงส าหรับข้ึนรูป
แวก็ซ์ ผสมวสัดุซิลิโคนกบัน ้าเปล่าในอตัราส่วน 1:2 จากนั้นผสมใหเ้ขา้กนัอยา่งรวดเร็ว (วสัดุ
ซิลิโคนพิมพฟั์นเม่ือผสมน ้าจะแขง็ตวัอยา่งรวดเร็ว) และใชน้ิ้วมือตน้แบบท่ีตอ้งการพิมพ ์จุ่มลงใน
ชามผสม ส่ิงไวส้ักครู่จนรู้สึกตึงผวิ แลว้ดึงน้ิวออกจากแม่พิมพ ์
 

 

 

 

ภาพท่ี 153 การผสมซิลิโคนพิมพฟั์นเพื่อเป็นตน้แบบแม่พิมพใ์นการหล่อน้ิวมือ  

ผสมปูนส าหรับหล่อพิมพฟั์น จะมีลกัษณะสีเขียวอ่อนผสมกบัน ้าเล็กนอ้ย เทลงใน

แม่พิมพน้ิ์วรอจนแหง้ จากนั้นดึงน้ิวตน้แบบท่ีหล่อไวอ้อกจากแม่พิมพ ์ขดัตกแต่งดว้ยกระดาษทราย

ใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

ภาพท่ี  154  ขั้นตอนการผสมปูนลงในแม่พิมพ ์

        จากนั้นหยดแวก็ซ์ลงบนน้ิวตน้แบบจนไดข้นาดตามแบบและแกะข้ึนรูป  

 

 

 

ภาพท่ี  155  การแกะแวก็ซ์ข้ึนรูปช้ินงาน 
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จากนั้นทดลองแกะแวก็ซ์ข้ึนรูปช้ินงาน ตามรูปทรงท่ีร่างไว ้ใหไ้ดเ้ส้นสายท่ีสะทอ้น

สัมผสัของการด่ืมกาแฟ และสัมพนัธ์กบัลกัษณะท่าทางของน้ิวมือในการจบัหูแกว้กาแฟเอสเพรส

โซขณะด่ืม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  156  การทดลองแกะแวก็ซ์ข้ึนรูปช้ินงานใหไ้ดรู้ปทรงท่ีสวยงาม 

       

 

 

 

 

ภาพท่ี  157  ช้ินงานแวก็ซ์เสร็จสมบูรณ์ 

จากนั้นน าช้ินงานแวก็ซ์เขา้สู่กระบวนการหล่อเป็นโลหะต่อไป และท าการชุบผวิโลหะ

ท่ีช้ินงานเคร่ืองประดบั 

 

1 2 

3 

5 

4 

6 

1 2 
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ภาพท่ี  158  ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

3.  การจัด Disply ส าหรับแสดงผลงาน (Display: illy Touch 1,2) 
หลงัจากออกแบบและผลิตช้ินงานเสร็จสมบูรณ์  การจดัแสดงผลงานใหส้อดคลอ้งกบั

แนวความคิดของงานเพื่อน าเสนองานวจิยั  ผูว้จิยัจึงจดั Display ส าหรับแสดงผลงานท่ีสอดคลอ้งกบั
เร่ืองราวของช้ินงานเคร่ืองประดบั  โดยออกแบบใหเ้ป็นเร่ืองราวของกาแฟแต่ละแกว้ ใชพ้ื้นหลงั
เป็นสีขาวทั้งหมด เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกนุ่มนวล ผอ่นคลาย เป็นสัมผสัของอารมณ์กาแฟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  159  การจดัแสดงผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 1 และ illy Touch 2 
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ภาพท่ี  160  การจดัแสดงผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 1 

illy Touch 2/concept 1: Espresso เล่าเร่ืองราวความกลมกล่อมละมุนละไมของกาแฟ

ในแกว้ แสดงเส้นสายของสัมผสักาแฟ  กล่ินไอท่ีลอยกรุ่นจากแกว้กาแฟเป็น Display ส าหรับแสดง

ช้ินงานเขม็กลดั   illy Touch 2/concept 1: Espresso โดยใชผ้า้ตดัเยบ็เป็นรูปทรงเส้นสายของควนั

กาแฟบนผนืผา้ใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  161  การจดัแสดงผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 1: Espresso 
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ภาพท่ี  162  Display ส าหรับแสดงการสวมใส่เขม็กลดั illy Touch 2/concept 1: Espresso 

Display ส าหรับแสดงผลงาน illy Touch 2/concept 2: Double Shot สะทอ้นความกลม

กล่อม เส้นสายท่ีละมุนละไมของกาแฟในแกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  163 Display ส าหรับแสดงผลงาน illy Touch 2/concept 2: Double Shot 
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 Display แสดงผลงานเคร่ืองประดบั illy Touch 2/concept 3: Reflect เพื่อแสดงการ

สะทอ้นของช้ินงาน  จึงใชก้ระจกทรงกลมวางท่ีดา้นหลงัช้ินงาน และใชแ้ท่นท่ีท าจากวสัดุแกว้ใส 

ออกแบบใหเ้ป็นรูปทรง เส้นสายท่ีส่ือถึงความละมุนละไมท่ีลอยข้ึนมาจากแกว้กาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  164  Display ส าหรับแสดงผลงาน illy Touch 2/concept 3: Reflect 
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                                                บทที ่6 
                                               บทสรุป 
 

จากการศึกษาคน้ควา้และพฒันาการออกแบบ น ามาสู่บทสรุปของการสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ี ผา่นรูปแบบของผลงานเคร่ืองประดบั ส่งเสริมใหเ้คร่ืองประดบัเป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรมการด่ืมกาแฟ  สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 
1.  การประเมินผลการออกแบบ 

เน่ืองจากโครงการการออกแบบเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี  เป็น
การออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนด ์และมีการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการออกแบบ  ดงันั้น ผูว้จิยัจึงท าการประเมินผลการออกแบบ 
โดยการจดันิทรรศการแสดงผลงานออกแบบเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ีในชุด  
“ illy Touch 1” ซ่ึงเป็นชุดผลงานท่ีสามารถประเมินผลจากกลุ่มเป้าหมายหรือผูใ้ชไ้ดโ้ดยตรง                      
โดยเคร่ืองประดบัชุด“ illy Touch 2” เป็นผลงานเคร่ืองประดบัท่ีถ่ายทอดมุมมอง สัมผสัอารมณ์ของ
ผูว้จิยัเอง จึงไม่สามารถน าไปวดัผลจากกลุ่มเป้าหมายได ้ โดยจดัแสดงผลงาน ณ illy point สาขาตึก
ออลซีซนัเพลสในร้านอิตาเลเซีย ซ่ึงเปิดโอกาสใหศิ้ลปินน าผลงานไปจดัแสดงได ้โดยไดรั้บ
คดัเลือกจากทีมผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดของบริษทัอิตาเลเซียประเทศไทย เน่ืองจากผลงาน
เคร่ืองประดบัมีความเหมาะสมและส่งเสริมภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี   

การจดัแสดงผลงานเพื่อน าเสนอสินคา้รูปแบบใหม่ในรูปแบบของเคร่ืองประดบั               
เพื่อการพฒันาสินคา้ของกาแฟอิลล่ีและเป็นการตรวจสอบผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับการ
ออกแบบและผลิตช้ินงานเพื่อจ าหน่ายจริงในอนาคต 
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ภาพท่ี 165 การจดัแสดงผลงานเคร่ืองประดบัชุด illy Touch 1 ณ illy point สาขาตึกออลซีซนัเพลส       
                 ในร้านอิตาเลเซีย 

 
ผูว้จิยัประเมินผลโดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน  ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 

พ.ศ. 2557- 30 ม.ค.พ.ศ. 2557 โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (ผูว้จิยัอยูใ่น
ระหวา่งการจดันิทรรศการและเป็นผูส้ัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและบนัทึกลงในแบบสอบถาม) 
จ านวน 50 ชุด (โดยค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาใชซ้ื้อสินคา้กาแฟอิลล่ี โดย
เฉล่ีย จ านวน 30 คน ต่อ 1 เดือน ใน 1 สาขา) เพื่อน าขอ้ติชมจากกลุ่มเป้าหมายไปปรับปรุงและ
พฒันาส าหรับการผลิตช้ินงานจริงเพื่อจ าหน่ายเป็นสินคา้ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี ในโอกาสต่อไป  
จากผลการประเมินผล พบวา่ กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี เพศชาย 28 คนและเพศหญิง 22 คน โดยมี
การแสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
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1.1  ความสวยงาม 
1.1.1  ความสวยงามของเคร่ืองประดบั 

                 กลุ่มเป้าหมายทั้ง 50 คน มีความคิดเห็นวา่เคร่ืองประดบัมีความสวยงาม 
ทนัสมยั มีรสนิยม และมีความคลาสสิค 

1.1.2  ความสวยงามของรูปทรง 
                 กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นวา่ช้ินงานเคร่ืองประดบั รูปทรงมีความ

แปลกใหม่  สร้างสรรค ์สะดุดตากลุ่มเป้าหมาย 
1.1.3  ความเหมาะสมของขนาดและวสัดุ 

                 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คนแสดงความคิดเห็นวา่เคร่ืองประดบัชุด Double 
shot touch มีขนาดใหญ่ เม่ือน ามาสวมใส่เป็นสร้อยคอ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายเพศหญิง 3 คน และเพศ
ชาย 2 คน ส่วนชุดเคร่ืองประดบัชุด Espresso Touchมีขนาดเหมาะสม สวยงาม แสดงใหเ้ห็นวา่
ขนาดของเคร่ืองประดบัมีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

1.2  การใชง้านในฐานะเคร่ืองประดบั 
1.2.1  เคร่ืองประดบัแกว้กาแฟอิลล่ี 
          กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นวา่ชุดเคร่ืองประดบั illy Touch 1 เม่ือน ามา

ประดบับนหูแกว้กาแฟ ท าใหแ้กว้กาแฟอิลล่ีน่าใชง้านมากข้ึน เหมาะกบัเป็นของขวญัของท่ี
ระลึกได ้สามารถใชง้านไดจ้ริง และเพิ่มอรรถรสในการด่ืมกาแฟไดม้ากข้ึน นอกจากใชง้านได้
แลว้ยงัสามารถใชเ้ป็นของประดบัตกแต่งไดด้ว้ย 

1.2.2  เคร่ืองประดบัร่างกาย 
                 กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นวา่ชุดเคร่ืองประดบั illy Touch 1 เป็นการ

เพิ่มคุณค่าใหสิ้นคา้ ท าใหสิ้นคา้ดูมีราคาแพงข้ึน เคร่ืองประดบัมีลูกเล่น น่าสนใจ 
1.3  การสะทอ้นภาพลกัษณ์ 

1.3.1  เคร่ืองประดบัสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์แบรนดก์าแฟอลล่ีไดห้รือไม่ 
          กลุ่มเป้าหมาย 50 คน มีความเห็นวา่เคร่ืองประดบัชุด illy Touch มีความ

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี 
1.4  ขอ้เสนอแนะ 
        กลุ่มเป้าหมายเสนอแนะเพิ่มเติมวา่ เม่ือจบัแกว้กาแฟขณะด่ืม บริเวณหูแกว้กาแฟ

จะมีความร้อนหรือไม่  และบริเวณส่วนท่ีน ามาประดบัแกว้กาแฟถา้มีลกัษณะถอดประกอบ เวลาจบั
จะไม่กระชบั ควรยดึติดกบัหูแกว้กาแฟแบบถาวร 
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1.5  ผลสรุป  
       ลูกคา้จ านวน 50 คน มีความพึงพอใจในชุดเคร่ืองประดบัส าหรับกาแฟอิลล่ีและ

ลูกคา้ 45 คน จากลูกคา้ทั้งหมด 50 คน  พึงพอใจเคร่ืองประดบัชุด Espresso Touch มากกวา่ Double 
shot Touch เน่ืองจาก มีขนาดกะทดัรัดกวา่ และความชอบในแบบ Design มากกวา่ และแสดงความ
คิดเห็นวา่ชุดเคร่ืองประดบั illy Touch 1 สามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีไดเ้ป็น
อยา่งดี 

1.6  การปรับปรุงขอ้เสียของช้ินงานจากค าแนะน าของกลุ่มเป้าหมาย 
       การทดลองเพื่อตอบค าถามตามขอ้เสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เก่ียวกบัขอ้เสีย

ของผลงานเคร่ืองประดบัวา่หูจบัแกว้กาแฟเป็นวสัดุโลหะ เม่ือจบัจะมีความร้อนหรือไม่ 
 
       
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 166  การทดลองเพื่อตอบค าถามขอ้เสียของผลงานเคร่ืองประดบั  
 
ภาพการท าการทดลองอุ่นแกว้กาแฟและชงกาแฟ ผลคือ เม่ือสัมผสัท่ีหูแกว้กาแฟจะไม่

มีความร้อน เน่ืองจากแกว้ถูกออกแบบมาใหมี้หูจบัท่ีมีความหนากวา่บริเวณตวัแกว้ ท าใหค้วามร้อน
ไม่สามารถกระจายมาถึงหูจบัได ้

1.6.1  การพฒันาขอ้เสียของช้ินงานจากค าแนะน าของกลุ่มเป้าหมาย 
                 จากปัญหาท่ีกลุ่มเป้าหมายตั้งค  าถามเร่ืองวสัดุโลหะ เม่ือน ามาสวมใส่แกว้

กาแฟจะเกิดความร้อนหรือไม่ จากการทดลองพบวา่ ไม่เกิดความร้อน  แต่เพื่อป้องกนัการเกิด
ค าถามจากลูกคา้ ผูว้จิยัจึงพฒันาการเปล่ียนวสัดุ จากโลหะเป็นวสัดุยางซิลิโคน เพื่อเป็นทางเลือก
ของกลุ่มเป้าหมายในการใชง้าน โดยพฒันาเป็นแบบร่าง 3 มิติ ส าหรับน าไปผลิตช้ินงานจริงในกรณี
ท่ีผลงานไดรั้บการผลิตเพื่อจ าหน่ายจริง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 - 

 

 

155 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 167  การพฒันาวสัดุช้ินงานเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองความร้อนท่ีจะเกิดข้ึนกบัช้ินงาน 
 

2.  สรุปผลการวจัิย 
ในขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานผูว้จิยัไดศึ้กษา ขอ้มูลเก่ียวกบัแกว้กาแฟอิลล่ีท่ีเป็น

แรงบนัดาลใจในการออกแบบ และวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของแบรนด์กาแฟอิลล่ีและใชแ้นวคิด
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ตราสินคา้ วเิคราะห์หาลกัษณะบุคลิกภาพของแบรนด ์คือ “Sensorial” เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ี  
และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการด่ืมกาแฟโดยการสัมภาษณ์จากเจา้หนา้ท่ีจ  าหน่ายกาแฟ 
อิลล่ีและสังเกตพฤติกรรมการจบัแกว้กาแฟอิลล่ีของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าผลมาใชเ้ป็นแนวทาง                
ในการออกแบบเคร่ืองประดบั  ผลการศึกษาจากผลการวจิยัพบวา่เคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจ
แกว้กาแฟอิลล่ี  สามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีได้เป็นอยา่งดี  จากการใชแ้กว้
กาแฟอิลล่ีซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีได ้มาเป็นแรงบนัดาลใจใน
การออกแบบ  อีกทั้งภาพลกัษณ์ท่ีผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ก็มีความสอดคลอ้งกบั แรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบ และจากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ีมีการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงสนบัสนุนและมีขอ้ดีมากกวา่ขอ้เสียในการประเมินผลดา้นการออกแบบ  

 
3.  ข้อเสนอแนะ 

3.1  การเพิ่มทางเลือกวสัดุช้ินงานเคร่ืองประดบั 
       จากขอ้เสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี  เก่ียวกบัวสัดุในท่ีใชป้ระดบัแกว้

กาแฟอิลล่ี  ผูว้จิยัจึงน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป          
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เพื่อตอบค าถามเก่ียวกบัวสัดุโลหะวา่มีความร้อนหรือไม่เม่ือน ามาประดบัแกว้กาแฟอิลล่ี โดยเพิ่ม
วสัดุยางซิลิโคนเป็นการเพิ่มทางเลือกวสัดุเคร่ืองประดับใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 

3.2  การพฒันาขนาดและสัดส่วนช้ินงานเคร่ืองประดบั 
       ในการท าวจิยัคร้ังต่อไป การผลิตเคร่ืองประดบัส าหรับกาแฟอิลล่ี อาจจะใชก้าร

ปรับขนาดของช้ินงานเคร่ืองประดบั ใหมี้ขนาดเล็กลง เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บักลุ่มเป้าหมาย หรือ
อาจน าเสนอเคร่ืองประดบัในรูปแบบอ่ืน  เช่น  accessories ส าหรับกาแฟอิลล่ีหรือของพรีเม่ียมชนิด
อ่ืน ๆ เช่นพวงกุญแจ เป็นตน้ 

จากขอ้เสนอแนะดงักล่าวผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  โครงการออกแบบเคร่ืองประดบั
ส าหรับกาแฟอิลล่ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาเป็นแนวทางในโอกาสต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

รายละเอยีดสัดส่วนแก้วกาแฟอลิลี่ 
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รายละเอยีดสัดส่วนแก้วกาแฟเอสเพรสโซ (Espresso) 
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รายละเอยีดสัดส่วนแก้วกาแฟดับเบิลชอต (Double Shot) 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายกาแฟอลิลี่ จากการชมนิทรรศการ

ผลงานเคร่ืองประดับจากแรงบันดาลใจแก้วกาแฟอลิลี ่ในชุด “illy Touch 1” ประกอบด้วย

เคร่ืองประดับชุด Espresso Touch และ Double Shot Touch เพือ่ประเมินผลด้านการออกแบบ 
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แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายกาแฟอิลล่ี จากการชมนิทรรศการ

ผลงานเคร่ืองประดบัจากแรงบนัดาลใจแกว้กาแฟอิลล่ี ในชุด “illy Touch 1” ประกอบดว้ย

เคร่ืองประดบัชุด Espresso Touch และ Double Shot Touch เพื่อประเมินผลดา้นการออกแบบ 

ส่วนท่ี1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมาย 

เพศ    หญิง O    ชาย O 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบเคร่ืองประดบั  

1.  ความสวยงาม 
     1.1  ความสวยงามของเคร่ืองประดบั…...................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
     1.2  ความสวยงามของรูปทรง…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
     1.3  ความเหมาะสมของขนาดและวสัดุ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
2.  การใชง้านในฐานะเคร่ืองประดบั 
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