
 

 

  

การศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสามชุก เพ่ือการออกแบบของที่ระลึกประจ าชุมชน 
 

โดย 
นางสาวศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล  

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2563 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

การศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสามชุก เพ่ือการออกแบบของที่ระลึกประจ าชุมชน 
 

โดย 
นางสาวศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล  

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2563 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

A STUDY OF SAMCHUK MARKET IDENTITY TO UNIQUE LOCAL SOUVENIR 
DESIGN 

 

By 

MISS Sasinut KIJSUPPAISAL 
 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Fine Arts (Product Design) 

Department of Product Design 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2020 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ การศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสามชุก เพ่ือการออกแบบของที่ระลึก
ประจ าชุมชน 

โดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐวี อารยภานนท์  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
 

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 
   ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ)  

  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์)  

  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ )  

 

 

 



  ง 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59155310 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นางสาว ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล: การศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสามชุก เพ่ือการออกแบบของที่

ระลึกประจ าชุมชน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐวี อารยภานนท์ 
 

          งานวิจัยครั้งนี้มีจุดเพ่ือ 1) ศึกษาเอกลักษณ์ชุมชนตลาดร้อยปี สามชุก เพ่ือหาแนว
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก  2) เพ่ือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จากเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมประจ า
ชุมชน 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  ที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีอันประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วน
ที ่1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส ารวจ การสังเกต และการสัมภาษณ์ จากบุคคลในพ้ืนที่และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยหาความสอดคล้องเชื่อมโยง จากข้อมูลปฐม
ภูมิกับข้อมูลทุติยภูมิ ส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในตลาดสามชุก จ านวน 50 คน ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือหาแนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าชุมชน ตลาดสามชุก พบว่า เอกลักษณ์อันเด่นชัดของตลาดสามชุก คือ 
สภาปัตยกรรมท้องถิ่น ที่ยังคงความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ จึงได้ก าหนดแนวทางการออกแบบเป็น 2 
แนวทางคือ A มุ่งเน้นการออกแบบด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ และ B มุ่งเน้นการออกแบบด้าน
กราฟิก โดยยึดเอาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมเป็นต้นแบบ น าไปสู่การออกแบบ 4 แนวทาง ได้แก่ 
A1 “บ้านสามชุก” A2 “สะดวกเหมือนบ้าน” B1 “บันทึกของความทรงจ า” และ B2 “ความหมาย
มงคล” 

          ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความพึงพอใจในผลงาน B1 “บันทึกความทรงจ า” ระดับ
มาก โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุง พัฒนา แบบ B1 “บันทึกความทรงจ า” และจัดท าแบบประเมินออนไลน์
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
ตลาดสามชุก จ านวน 50 คน สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก 
“บันทึกของความทรงจ า” ทั้งด้านการใช้งานและด้านการตลาด ผลความพึงพอใจรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด สรุปได้ว่าความถึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกของ
กลุ่มเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 4.59 ค่า S.D. 0.46 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59155310 : Major (Product Design) 
MISS SASINUT KIJSUPPAISAL : A STUDY OF SAMCHUK MARKET IDENTITY TO 

UNIQUE LOCAL SOUVENIR DESIGN THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PATAVE 
ARRAYAPHARNON, Ph.D. 

             The purpose of this research are 1) to study about Sam Chuk old 
market identity and improve souvenir products with unique design 2) To design 
souvenir products from unique architecture of the Sam Chuk community 3) to assess 
the target audience's satisfaction with souvenir products that reflects the identity of 
the Sam Chuk market. A combined research method consisting of 2 parts. First past 
was qualitative research by using survey, observation and interview of local people 
and designer expertise. Analyze inductive data consistency from Primary and 
Secondary data. Second part was a quantitative research explore the target need by 
focus on tourist behavior whom had been traveled at Sam Chuk Market. There were 
50 participants and the data were analyzed by percentage, average and standard 
deviation. According to result, it obviously shown that the ancient architecture was 
elegant and unique. There are 2 ways established; A) focusing on Packaging Structural 
and B) focusing on Graphic Design by taking ancient architecture unique as essential 
elements. Those two concepts lead to creation of 4 design guidelines, including A1 
“Baan Sam Chuk” (Sam Chuk House) A2 “Saduak Muen Ban” (Convenient) B1 
“Bantuek Kwam Song Jum” (Memory) B2 “Kwam Mai Mong Kol” (Auspicious) 

             The three design expertise choose B1 “Bantuek Kwam Song Jum” 
as high level of satisfaction to develop. There fore, the author has conducted online 
questionnaire with 50 participants about the satisfaction of souvenir product inspired 
by unique architecture of the Sam Chuk community. The result shows the high 
satisfaction level in terms of usability and marketing, with a mean of 4.59 and 
standard deviation is 0.46. In other words, souvenir products from unique 
architecture of the Sam Chuk community shows the high level of satisfaction. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้ให้ความเมตตา
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าตลอดงานวิจัย รวมถึงขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้ค าแนะน าแนะแนวทางกระบวนการเรียนรู้เพ่ิมเติมต่าง ๆ และการค้นคว้า
อิสระนี้คงไม่อาจจะส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากบุคคลเหล่านี้ 

ขอขอบคุณ  อาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกท่านที่ ให้ความรู้  ค าแนะน า และ
ประสบการณ์อันมีค่าในการเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้ 

ขอขอบคุณ แม่ น้อง พ่อ ที่คอยเป็นก าลังใจและสนับสนุนตลอดมา 
ขอขอบคุณ คุณภาณุพงศ์ มาอุด และ คุณสุธียา อ่อนนุ่ม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และ

แนะน าติชมผลงาน 
ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคนที่ให้

ค าแนะน า ก าลังใจ ผลักดันและช่วยเหลือกันมาโดยตลอดอย่างเต็มใจ 
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
  
  

ศศิณัฏฐ์  กิจศุภไพศาล 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและควาส าคัญของโครงการ 
 “ตลาดสามชุก” เป็นย่านการค้าดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มานาน
กว่า 100 ปี เดิมทีเป็นศูนย์รวมการค้าส าคัญของอ าเภอสามชุก เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านของเรือส่ง
สินค้า และท าเลที่ตั้งติดแม่น้ าท่าจีนจึงน ามาซึ่งการตั้งถิ่นฐานของชาวไทย และกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืน ๆ 
รวมถึงชาวจีนจ านวนมาก เรือส่งสินค้าแวะเวียนขึ้นฝั่งมาค้าขายเป็นประจ า จากการเป็นพ่อค้าเรือเร่ 
ชาวจีนเริ่มน าสินค้ามาค้าขายมากขึ้น เช่น ข้าว ปลา ถั่ว งา หนังสัตว์ น้ าตาล เขาสัตว์ ไม้ไผ่ เสา ไม้
กระดาน ฝาง ฯลฯ และท างานรับจ้างและเป็นเจ้าของกิจการ บ้างก็แต่งงานกับคนในท้องถิ่น จน
ชุมชนตลาดสามชุกแห่งนี้ขยายตัวกลายแหล่งการค้าส าคัญ และเพราะกลุ่มคนในชุมชนมีเชื้อสายจีน
ค่อนข้างมาก กลิ่ นอายของวัฒ นธรรมจีนจึ งผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ างลงตั ว 
 ผู้ออกแบบได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวตลาดสามชุกและรู้สึกประทับใจที่คนในชุมชนยังคงรักษา
บรรยากาศ คุณค่า วิถีชีวิต และความดั้งเดิมของอาคารบ้านเรือนได้อย่างสมบูรณ์ กระทั่งได้รับรางวัล
การอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2548 ประเภทองค์กรและรางวัลอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การยูเนสโกประจ าปี พ.ศ.2552 ถือเป็นตัวอย่าง
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนเก่าแก่ให้คงอยู่สืบต่อไป (เสาวนีย์ จันทสอน, 
2553: 116; สีห์ภูมิ ศรีโสภา, 2548) การจะได้มาซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้  คนในชุมชน ภาครัฐ
ท้องถิ่น และเอกชน ต้องร่วมมือกันบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่งก่อสร้าง วิถีชีวิต บรรยากาศต่าง ๆ 
เพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งคุณค่า ความสวยงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น ความเหนียวแน่นเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนนี้เอง จึงเกิดแนวคิดที่จะรักษาตลาดสามชุกให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  
 ตลาดสามชุก ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต คือ การรักษาบ้านเรือนให้ยังคงสภาพเดิมให้มาก
ที่สุด การขายสินค้าในตลาดยังคงรูปแบบคล้ายเดิม บางร้านยังคงรูปแบบสินค้า การค้าขาย และ
บ้านเรือนเอาไว้แบบเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ สานต่อจนถึงรุ่นลูก เช่น ร้านกาแฟเรือส่ง ร้านเป็ดย่างจ่า
เฉิด ข้าวห่อใบบัว ขนมโบราณแม่หน่อย เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในตลาดสามชุกจะเป็น
อาหาร ผลไม้ดอง ผลไม้เชื่อม ปลาสลิดตากแห้ง ขนมโบราณหาทานยาก เช่น ทองม้วนโบราณ ขนม
สาลี่ของขึ้นชื่อ และขนมไทยอีกมากมาย สินค้าเหล่านี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มักซื้อกลับไปฝาก
ครอบครัวและคนที่เคารพนับถือ 

จากความประทับใจในสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน วิถีชีวิต การค้าขาย และบรรยากาศ
ภายในตลาด ผู้ออกแบบจึงต้องการศึกษาเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่
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ระลึกประจ าตลาดสามชุก โดยน าเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
เพ่ือให้ได้บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกที่มี เอกลักษณ์  สามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึก ถ่ายทอด
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนได้รับจากการท่องเที่ยวในตลาดแห่งนี้ ฝากให้คนใน
ครอบครัว เพ่ือน คนรัก ให้ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกันผ่านทางบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกที่
ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นผ่านการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์คนในพ้ืนที่ และส ารวจความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนตลาดสามชุก 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 ศึกษาเอกลักษณ์ชุมชนตลาดร้อยปี สามชุก เพ่ือหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
 1.2.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จากเอกลักษณ์
ด้านสถาปัตยกรรมประจ าชุมชน 
 1.2.3 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก  
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
  1.3.1.1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดร้อยปี
สามชุกในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงโครงสร้าง และการออกแบบกราฟิก 
   1) ศึกษาประวัติความเป็นมาของตลาดร้อยปี สามชุก จากการสัมภาษณ์
และเอกสารตีพิมพ์  
   2) ศึกษาทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านโครงสร้าง 
   3) ศึกษาทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านกราฟิก 

 1.3.2 ขอบเขตของสินค้า 
   1.3.2.1 ชนิดของสินค้าประจ าชุมชนที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นสินค้า
ประเภทขนม ส าหรับจ าหน่ายเพ่ือเป็นชุดเซ็ตของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกประจ าชุมชนส าหรับ
นักท่องเที่ยว อันได้แก่ 1) ขนมสาลี่ 2) ขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด 3) ขนมสาลี่ทิพย์ 4) ทองม้วน
โบราณ 

 1.3.3 ขอบเขตการออกแบบ 
  1.3.3.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในชุมชน
ตลาดสามชุก  
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  1.3.3.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของฝาก จากเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในชุมชน
ตลาดสามชุก เป็นสองแนวทาง แนวทางที่ 1 คือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากที่เน้นด้านโครงสร้าง 
และ แนวทางท่ี 2 คือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากที่เน้นด้านกราฟิก 
 
1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.4.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์เพื่อการผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
  1.4.1.1 ทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประวัติตลาด
สามชุก และด้านสถาปัตยกรรม 
  1.4.1.2 ลงพื้นที่จริง สัมภาษณ์คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก และคนในชุมชน 
  1.4.1.3 ทบทวนวรรณกรรมค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ขนม และ บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น 
  1.4.1.4 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับการออกแบบเอกลักษณ์ 
  1.4.1.5 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลจากการลง
พ้ืนที่สัมภาษณ์คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 
 1.4.2 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝาก จากเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในชุมชน
ตลาดสามชุก 
  1.4.2.1 สรุปข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ 
  1.4.2.2 ร่างแบบและพัฒนาแบบ 
  1.4.2.3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็น 2 แนวทาง คือ 1) เน้นด้านโครงสร้างในการ
ออกแบบ และ 2) เน้นด้านกราฟิกในการออกแบบ 
 1.4.3 ขั้นตอนการพัฒนาแบบ 
  1.4.3.1 ประเมินผลความพึงพอใจตามกรอบแนวความคิดโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
  1.4.3.2 วิเคราะห์ผลความพึงพอใจและน าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมา
พัฒนารูปแบบเพื่อน าไปสู่การผลิตชิ้นงานต่อไป 
 1.4.3 ประเมินผล 
  1.4.3.1 ด าเนินการจัดท าผลิตภัณฑ์ 
  1.4.3.2 ประเมินผลความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยว
ตลาดร้อยปี สามชุก จ านวน 50 คน 
 1.4.4 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
  1.4.4.1 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
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  1.4.4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวที่เคยไป
เที่ยวตลาดร้อยปี สามชุก จ านวน 50 คน มาท าการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 สามารถน าแนวทางสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของฝาก ประจ าชุมชน 
ภายใต้เอกลักษณ์ชุมชน ไปประยุกต์ต่อยอดเพ่ือผลิตและจัดจ าหน่ายจริงได้ในภายภาคหน้า 
 1.5.2 ได้บรรจุภัณฑ์ของฝากประจ าชุมชน จากเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมชุมชนตลาดร้อย
ปีสามชุก ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสินค้าอ่ืนๆ หรือ ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก หมายถึง บรรจุภัณฑ์ส าหรับชุดเซ็ตของขวัญ ของฝากประเภท 
ขนม ซึ่งในท่ีนี้คือ ขนมสาลี่, ขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด, ขนมสาลี่ทิพย์ และ ขนมทองม้วนโบราณ 
 1.6.2 แบบสอบถามออนไลน์ หมายถึง แบบสอบถามที่ใช้ส ารวจ สอบถาม บุคคล หรือ กลุ่ม
บุคคล จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจความต้องการ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยใช้
ช่องทางทางอินเตอร์เน็ตส่งผ่านไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดท า
แบบสอบถามต้องการ 
 1.6.3 บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสินค้าในท้องถิ่น เพ่ือ
น าเสนอแก่นักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก โดยสื่อความหมายผ่านรูปลักษณ์ กลิ่นอาย สถานที่ 
หรือสิ่งที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้น 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การด าเนินงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสามชุก เพ่ือการออกแบบของที่ระลึก
ประจ าชุมชน” เป็นการศึกษาที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภท
อาหารและขนม ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในด้านการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสภาพการแข่งขันทางการค้ามุ่ งน าเอาบรรจุภัณฑ์มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการขายดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้แก่ 
 1. ประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์ตลาดสามชุก 
  1.1 ประวัติความเป็นมาของตลาดสามชุก 
  1.2 เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
   1.2.1 งานสถาปัตยกรรม 
   1.2.2 ผู้คนในตลาดสามชุกและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
   1.2.3 อาหารและขนม ของที่ระลึกประจ าชุมชนตลาดสามชุก 
 2. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเป็นของที่ระลึกชุมชน 
  2.1 ความเป็นมา ลักษณะ และการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
  2.2 ความหมายและความส าคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   2.2.1 วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   2.2.2 องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   2.2.3 การออกแบบกราฟิกส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
   2.2.4 เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   2.2.5 ทฤษฎีการรับรู้ 
   2.2.6 การออกแบบร้านค้าและเทคนิคการจัดวางสินค้าเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใน
การซื้อสินค้า 
   2.2.7 ข้อควรพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
   2.2.8 การสร้างภาพลักษณ์ท้องถิ่นบนบรรจุภัณฑ์  
   2.2.9 การใช้สีและความส าคัญของสีไทยโทน 
   2.2.10 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 
   2.2.11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ที่บังคับใช้ในประเทศไทย  
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   2.2.12 งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
1. ประวัติและความเป็นมาของตลาดสามชุก 
 ตลาดสามชุก มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี” เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อ
สายจีน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสามชุก ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ า
สุพรรณบุรี ซึ่งห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 35 กิโลเมตร  
 ตลาดสามชุกมีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทางด้านเหนือของที่ว่าการ
อ าเภอสามชุกและมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งบ้านเรือนและที่ดินของประชาชนซึ่งเป็นอาคาร
สมัยใหม่ปลูกสร้างสลับกับอาคารเรือนไม้สองชั้นดั้งเดิม รวมถึงมีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าท่าจีน ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี-ชัยนาท) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3365 (ถนนสาย
สามชุก-หนองหญ้าไซ) ซึ่งเป็นถนนเลียบคลองชลประทาน ภายในตลาดสามชุกแบ่งเป็นซอยต่าง ๆ 
ด้วยมีถนนขนาดกว้างประมาณ 2.50-3.50 เมตร ในอดีตใช้เป็นเส้นทางเดินเท้าและขนถ่ายสินค้าไปยัง
ท่าเรือ (เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์, 2555: 16) 

 1.1 ประวัติความเป็นมาของตลาดสามชุก 
มีหลักฐานยืนยันว่า ตลาดสามชุกเกิดขึ้นมาพร้อมกับการขยายตัวของสังคมเมืองในยุคต่าง ๆ 

นั่นคือเกิดข้ึนมาพร้อมการก่อตั้งชุมชน ที่ว่าการอ าเภอ และอ าเภอสามชุก ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า
ชุมชนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด แต่มีข้อสันนิษฐานจากการก่อสร้างศาลหลักเมืองประจ าชุมชนว่าน่าจะ
สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2370 ณ บริเวณท่ายาง บ้านสามชุก ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน (แม่น้ า
สุพรรณบุรี) ตรงข้ามกับวัดสามชุก หรือตั้งอยู่ทางใต้ ห่างจากตลาดสามชุกปัจจุบันประมาณ 2 
กิโลเมตร (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานท์, 2549: 2) 
 ที่มาของค าว่า สามชุก มีข้อสันนิษฐานจากการรวบรวมเรื่องเล่า 2 เล่ม คือ นิทานย่าน
สุพรรณ ประพันธ์โดยสุภร ผลชีวิน เมื่อปี พ.ศ.2526 และต านานสามชุก ประพันธ์จากการเรียบเรียง
โดยสุนันทา สุนทรประเสริฐเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยสามชุกน่าจะเกิดจากการเรียกขานโดยผสมกลมกลืน
ระหว่าง “กระชุก” “สามแพร่ง” หรือ “ส าเพ็ง” ดังเนื้อหาตอนหนึ่งในนิทานย่านสุพรรณ ต่อไปนี้ 
(สุภร ผลชีวิน, 2526:8-9) 
 เมื่อก่อนเก่าเล่าว่าถิ่นท่านี้  เคยเป็นที่รวมสินค้าเป็นท่าใหญ่ 
 ชาวป่าพาเกวียนลงจากพงไพร  ทางน้ าใช้นาวาคลั่งคลาครัน 
 ท่าสินค้านั้นสมญาว่าท่ายาง  พอถึงกลางฤดูแล้งน้ าแหล่งนั่น 
 เหือดแห่งหายหลายตอนขาดท่อน  เรือแพสัญจรมิได้ไร้ธารา 
 จึงต้องขนสิ่งของมากองไว้   บนหาดใหญ่คอยคนมาซื้อหา 
 พวกเดินทางมาถึงต้องพ่ึงพา  ภาชนะเก็บรักษาสินค้าไว้ 
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 ภาชนะนี้มีนามเรียกสามชุก  ชาวบ้านยุคนั้นท าจากล าไผ่ 
 บรรจุสรรพสินค้าซึ่งมาไกล  เก็บอยู่ได้จนพ่อค้ามาหาซื้อ 
 สามชุกหรือกระชุกในยุคนั้น  เกี่ยวข้องกันกับท่าท่ีเคยชื่อ 
 ว่าท่ายางลางเลือนเรียกใหม่คือ   สามชุกลือเรียกกันทุกวันนี้ 
 ครั้นต่อมาท่านี้มีตลาด   สินค้ากลาดเกลื่อนขายอยู่อึงมี่ 
 เรียกสามเพ็งเซ็งซ่าค้าขายดี  เป็นแหล่งที่ซือ้หาสินค้ากัน 
 นามสามเพ็งนั้นว่าเพ้ียนมาแต่  สามแพร่งแน่เรื่องราวเคยกล่าวขวัญ 
 ถึงสถานย่านตั้งตลาดนั้น   คือถิ่นอันบรรจบครบสามทาง 
 ทางทิศเหนือทิศใต้เล่าไว้ว่า  เรือพ่อค้ามาถนัดไม่ขัดขวาง 
 ทิศตะวันตกมาถึงท่ายาง   ใช้วัวต่างสินค้าลงมาพลัน 
 จึงรู้กันแต่นั้นสมญาแหล่ง   ชื่อสามแพร่งสืบมามิช้าผัน 
 เป็นสามเพ็งเรียกใหม่ไปตามกัน  นามเก่านั้นเลยเปลี่ยนเสียงเพ้ียนไป 
 
 ตลาดสามชุกตั้งอยู่ในอ าเภอสามชุก อ าเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตามประวัติศาสตร์
ไทย สุพรรณบุรีคือแคว้นสุพรรณภูมิอันเป็นดินแดนอาณาจักรทวารวดีเก่า บริเวณตลาดสามชุก
ปัจจุบัน เดิมคือหมู่บ้านสามเพ็ง การก่อตัวในรูปแบบชุมชนของตลาดสามชุก จากที่เริ่มมีบทบาทส่วน
งานราชการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงชุมชน ไปสู่การเกิดขึ้นของย่านการค้า ซึ่งเป็นจุดส าคัญในการตั้ง
ถิ่นฐานที่เป็นสังคมเมืองมากขึ้น 
 เดิมทีสามชุกเป็นพ้ืนที่บรรจบของเส้นทางหลายสายทั้งการสัญจรทางเกวียนหรือแม่น้ าท่าจีน 
คนที่เคยเร่ค้าก็เริ่มวางรากฐานรวมตัวในพ้ืนที่ ช่วงเวลานี้กลุ่มคนส าคัญต่อการก่อตัวเป็นชุมชนเมือง
คือกลุ่มคนจีนที่มาตั้งรกราก จากการอพยพหนีภัยแล้งหรือไม่ก็เป็นพ่อค้าเรือเร่ที่สัญจรไปมาแล้วท ามา
ค้าขึ้นจึงเริ่มตั้งรกราก เมื่อมีหลายครอบครัวมากเข้า จึงเกิดการขยายตัวของสังคมแบบตลาดนัด
แลกเปลี่ยนสินค้า เกิดพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เลื่องชื่อในการค้าขาย น าไปสู่การเป็นพ้ืนที่
ต่อเนื่อง พ่อค้าหรือนายอากรชาวจีนที่มีทุนก็กว้านซื้อพ้ืนที่ก่อสร้างตัวตลาดที่เป็นอาคารถาวรในพ้ืนที่ 
โดยตัวตลาดเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของชุมชน มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนค้าขายที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2466 
โดยผู้สร้างตัวตลาดและกลุ่มห้องแถวร้านรวงต่าง ๆ ขึ้นมาคือ ขุนจ านงค์จีนารักษ์ หรือเถ้าแก่หุย แซ่
เฮ้ง เป็นบุคคลที่มีฐานะร่ ารวยและเป็นนายอากรที่มีต าแหน่งทางราชการคนแรกของตลาดสามชุก 
การแต่งตั้งต าแหน่งนายอากรภาษีเพ่ือท าการจัดเก็บภาษีปากเรือที่เทียบท่าน้ าขึ้นลงในสามชุก (รุจ 
รัตนพาหุ, 2547: 37) 
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1.2 เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
1.2.1 งานสถาปัตยกรรม 

       ตลาดสามชุกพัฒนาเริ่มแรกจากชุมชนตลาดริมน้ า รูปแบบทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของ
ชุมชนจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นภาคกลาง กล่าวคือเป็นบ้านเรือนเครื่องผูกขนาด
ริมแม่น้ าท่าจีนโดยเว้นระยะห่างกระจัดกระจายไม่หนาแน่น (พิชัย สดภิบาล, 2550) ดังที่อรุณี จ าปา
นิล (2550:30) ได้อธิบายลักษณะบ้านเรือนภายในชุมชนตลาดสามชุกดั้งเดิมไว้ว่า “...ภายในชุมชนยัง
มีการตั้งบ้านเรือนตลอดริมน้ าในลักษณะเป็นบ้านมุงจากและบ้านมุงแฝก พ้ืนกระดาน ฝาไม้ขัดแตะ 
ทรงไทย มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ด้านหลังบ้านทุกหลัง...” 
       ต่อมาเมื่ อตลาดสามชุกได้ พัฒนากลายเป็นชุมชนการค้าจึ งได้ พัฒนารูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นเรือนแถวไม้สองชั้นที่ผสมผสานกับเรือนเครื่องผูก โดยชั้นล่างเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง
ส าหรับท าการค้าและเก็บสิ่งของ ชั้นบนเป็นส่วนของพ้ืนที่ พักอาศัย ส่วนอาคารบ้านเรือนที่พบใน
ชุมชนตลาดสามชุกปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นอาคารเดี่ยว ๆ หรือ
เรือนไม้แถวสองชั้น โดยเรือนไม้แถวที่พบเห็นภายในชุมชนดังกล่าว ปัจจุบันเป็นนวัตกรรมการสร้างที่
อยู่อาศัยและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี 
คือ นิยมสร้างเรือนแถวไม้สองชั้น ปลูกเรียงติดต่อกัน 15-20 ห้อง แต่ละห้องมีความกว้างประมาณ 
3.50 เมตร และความยาวประมาณ 12 เมตร มีประตูบานเฟี้ยม ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น (รุจ รัตนพาหุ
, 2547:1-30 และ 59-60) ตกแต่งประดับประดาด้วยลวดลายไม้ฉลุขนมปังขิงหรือ “จิงเจอร์เบรด 
(Ginger bread)” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ได้รับ
อิทธิพลจากฝีมือเชิงช่างชาวตะวันตกในศตวรรษที่ 19 หรือสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย (เกศฐิศานติ ส้ม
ทอง, 2539: 9) โดยปรากฏตามส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ช่องลม ราวกันตก หน้าต่าง ประตู และแผงประดับ
ใต้หลังคา 
       มรดกทางวัฒนธรรมเชิงสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของตลาดสามชุกมีมากมาย ดังจะ
ยกตัวอย่างดังนี้ (เสาวนีย์ จันทสอน, 2553: 53-60) 
       1. เรือนแถวไม้เก่า เป็นรูปแบบอาการที่พบได้มากที่สุดในชุมชน เป็นอาคารไม้ที่สร้าง
แบบต่อเนื่อง ความสูง 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นพ้ืนที่ค้าขาย ชั้นบนเป็นที่พักอาศัย มีฉลุลวดลายไม้บริเวณ
แผงประดับใต้หลังคาและช่องลมเหนือประตู ฝาผนังเป็นไม้แผ่นตีตามนอน หน้าต่างบานเปิดคู่ ประตู
ไม้บานเฟี้ยมเปิดกว้างตลอดแนว หลังคามีทั้งทรงปั้นหยา ทรงมนิลา และทรงจั่วที่เดิมมุงด้วยกระเบื้อง
ว่าง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดความทรุดโทรมและเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่ ร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงรักษา
ป้ายชื่อร้านแบบโบราณเอาไว้ ซึ่งใช้อักษรไทยคู่กับอักษรจีน หรือเป็นอักษรไทยอย่างเดียว 
       การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นของคณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ์ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนตลาดสามชุก ท าให้ชุมชนได้รับการคัดเลือกจากสมาคม
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สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี พ.ศ.
2548 ประเภทองค์กร และในปี พ.ศ.2550 กรมศิลปากรพิจารณาให้พ้ืนที่และอาคารภายในตลาด
สามชุกร้อยปีเป็นโบราณสถานประเภทย่านประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญในด้านประวัติศาสตร์ชุมชน
และรูปแบบอาคารพ้ืนถิ่นที่สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ปี พ.ศ.2552 ชุมชนยังได้รับ
รางวัลอนุรักษ์ระดับดีจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ใน
โครงการประกวดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
 

 
 
ภาพที่ 1 เรือนแถวไม้เก่า 
ที่มา : (Film_Chada, 2551) 
 
       2. พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 เดิมเป็นบ้านของขุนจ านงจีนา
รักษ์ ต าแหน่งกรมการพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี  นายอากรสุรา-ฝิ่น อาคารเป็นลักษณะโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังคาทรงปั้นหยา 
มุงด้วยกระเบื้องว่าว ประตูชั้นล่างเป็นแบบบานเฟ้ียม ลูกฟักไม้ หน้าต่างเป็นบานกระทุ้งแบบบาน
เกล็ด วัสดุปูพ้ืนใช้เซรามิกเคลือบด้าน ปัจจุบันบ้านหลังนี้อยู่ในความดูแลของคุณเคียวยี้ จีนารักษ์ 
หลานสาวของขุนจ านงจีนารักษ์ ซึ่งอนุญาตให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้
ปรับปรุงบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือใช้ส าหรับจัดแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชน เรื่องราวและข้าว
ของเครื่องใช้ของผู้เป็นเจ้าของบ้านเมื่อครั้งยังมีชีวิต และใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนตาม 
ความเหมาะสม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ส าคัญของชุมชน 
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ภาพที่ 2 พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ 
ที่มา : (eakpawin860514, 2560) 
 
       3. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุก สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2467 เดิมทีตั้งอยู่บริเวณวัดสามชุก 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนตลาดสามชุกเดิม เมื่อมีการเคลื่อนย้ายชุมชนยังที่ตั้งปัจจุบันจึงสร้างศาลแห่งใหม่ 
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ภายในตกแต่งตามสัญลักษณ์และคติความเชื่อของชาวจีน ด้านหน้ามีโคม
ไฟประจ าศาลเจ้าเรียกว่า “ที้ตี่เต็ง” ใช้น าทางขบวนพิธีแห่ง เช่น งานงิ้ว ตรงข้ามศาลเจ้าเป็นที่ตั้งปะ
ร าส าหรับไหว้เจ้าที่ ใกล้กันมีที่เผากระดาษเงินกระดาษทอง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวชุมชนและผู้เดินทางผ่านไปมาเพ่ือกราบไหว้ขอพรให้คุ้มครอง ปกปักรักษา และให้การค้า
เจริญรุ่งเรือง 
 

 
 
ภาพที่ 3 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุก 
ที่มา : (eakpawin860514, 2560) 
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       นอกจากนี้ยังมีวัดวิมลโภคาราม ศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนตลาดสามชุกอีกแห่งหนึ่ง 
หรือเรียกว่า วัดใหม่สามชุก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธนิมิตและหลวงพ่อนาคปรก 
เป็นสถานที่ใช้ประกอบกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา, ร้านกาแฟท่าเรือส่ง ที่ทุกเช้าจะเนืองแน่นไป
ด้วยชาวชุมชนที่ใช้ร้านกาแฟเป็นที่พบปะพูดคุย, ร้านถ่ายรูปศิลป์ธรรมชาติ ที่เปิดให้บริการมา
มากกว่า 50 ปี มีภาพถ่ายเก่าและให้บริการถ่ายภาพย้อนยุค, ร้านคูเซ่งฮวด ขายข้าวของเครื่องใช้ใน
ครัวและเครื่องทางการเกษตร, ร้านฮกอันโอสถ ขายยาแผนโบราณมานานกว่า 70 ปี และร้านค้า     
อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
       ทั้งนี้จากความร่วมมือของชุมชนตลาดสามชุก เทศาลต าบลสามชุก ผู้จัดการมูลนิธิชุมชน
ไทย และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายโครงการปฏิบัติการชุมชน
และเมืองน่าอยู่ เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่จัดเวทีเสวนาหาทางออกร่วมกัน ท าให้เกิดการวางแนวทางแผน
แม่บทในการอนุรักษ์และพัฒนาแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตัวอาคารและสภาพโดยรอบ 
รวมถึงแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และก าหนดกรอบข้อบังคับในการปรับปรุงอาคาร 
แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมอันถือ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตลาดสามชุกอย่างเห็นได้ชัด  
 

1.2.2 ผู้คนในตลาดสามชุกและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
       การเติบโตของอาคารบ้านเรือนภายในชุมชน การตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของราชการ และ
การขยายกิจการของเอกชนในละแวกใกล้เคียง รวมถึงมีการค้าข้าวและถ่าน ท าให้ตลาดสามชุก
กลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางและเป็นที่รู้จักของผู้คนเรื่อยมา (อรุณี จ าปานิล, 2550: 41) 
       ตลาดสามชุกก่อสร้างขึ้นมาอย่างถาวรในช่วงทศวรรษ 2460 และได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็นตลาดสามชุกท าให้เกิดการขยายตัวทางกายภาพและการค้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการขยายตัวของ
การค้าข้าวในลุ่มน้ าท่าจีน (พอพันธุ์ อุยยานนท์, 2546:4-5) การซื้อขายสินค้าประเภทอ่ืนจากต่าง
ชุมชนและภายนอกลุ่มน้ าท่าจีน และจากภายในลุ่มแม่น้ าท่าจีนสู่ภายนอก โดยสินค้าท่่ีมีการน าออกไป
ขายมีทั้งข้าว ปลา ถั่ว งา หนังสัตว์ น้ าตาล เขาสัตว์ ไม้ไผ่ เสา ไม้กระดาน ฝาง ฯลฯ และมีสินค้าจาก
กรุงเทพฯ และภายนอกเข้ามาขาย ทั้งเสื้อผ้า ผ้า กระทะ หม้อ น้ าปลา กะปิ ไม้ขีด น้ ามัน ฯลฯ (สุภา
ภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2554: 104-106) ส่งผลให้เกิดการค้าขายอย่างคึกคักบริเวณลุ่มน้ าท่าจีนนับแต่
นั้น ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 การปลูกข้าวเพ่ือค้าขายในบริเวณลุ่มน้ าท่าจีนมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการก่อตัวขึ้นของชุมชนการค้าและตลาดบริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนตามมามากมาย 
เช่น ตลาดสามชุก ตลาดเก้าห้อง ตลาดบางลี่ ตลาดศรีประจันต์ ตลาดท่าพี่เลี้ยง ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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       ทั้งนี้ท าเลที่ตั้งของตลาดสามชุกได้เอ้ืออ านวยให้เกิดโอกาสทางการค้ามากเป็นพิเศษ 
เนื่องจากเป็นจุดที่เรือสามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวกกว่าชุมชนการค้าอ่ืน นั่นคือ บริเวณท่าน้ า
ด้านหน้าตลาดสามชุกมีลักษณะเป็นหาดทรายตื้น ๆ จนมองเห็นสัตว์น้ าน้อยใหญ่ว่ายไปมาอยู่บนพ้ืน
ทราย อีกทั้งยังเป็นหาดทรายที่มีความลาดยาวตลอดท่าน้ า ซึ่งลักษณะดังกล่าวปรากฏในโคลงนิราศ
สุพรรณของสุนทรภู่ที่แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2384 (สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย , 2559: 
161) และอยู่ในจุดเชื่อมต่อของชุมชนต่าง ๆ จากการที่ตลาดสามชุกตั้งอยู่ที่บ้านสามเพ็ง มีเส้นทาง
เชื่อมต่อไปยังชุมชนอ่ืนและจากชุมชนอ่ืนมายังตลาดสามชุกได้ถึง 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสายบ้าน
หนองโรง-ชัฎหวาย ถนนสายบ้านหนองผักนาก-บ้านขังขอม (คลองขอม) และล าคลองโป่งแดง-ล า
น้ าท่าจีน (แม่น้ าสุพรรณบุรี) (กฤตยา เสริมสุข, ม.ป.ป.)  
       การตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของทางราชการ ที่ว่าการอ าเภอนางบวช เป็นศูนย์กลางของ
ทางราชการที่ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับตลาดสามชุกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2441 ท าให้เกิดการเดิน
ทางเข้าออกของผู้คนไม่ขาดสาย ชาวบ้านต่างเข้ามาตั้งรกราก ติดต่อราชการ นอกจากนี้ยังมีส่วน
ผลักดันให้หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เติบโตตามาอีกด้วย เช่น สหกรณ์ไม่จ ากัดสินใช้ สุขศาลา ไปรษณีย์
โทรเลข ส านักงานที่ดิน โรงเรียน สถานีต ารวจภูธร ฯลฯ ตลาดสามชุกจึงกลายเป็นย่านการค้าและ
ศูนย์รวมผู้คนประจ าท้องถิ่นไปโดยปริยาย นอกจากนี้ยังมีส่วนผลักดันให้หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
เติบโตตามาอีกด้วย เช่น สหกรณ์ไม่จ ากัดสินใช้ สุขศาลา ไปรษณีย์โทรเลข ส านักงานที่ดิน โรงเรียน 
สถานีต ารวจภูธร ฯลฯ (กฤตยา เสริมสุข, ม.ป.ป.) 
       การอพยพของชาวจีน 
       ปี พ.ศ.2439 เป็นต้นมา มีการอพยพของชาวจีนเข้าสู่ตลาดสามชุก ซึ่งสอดคล้องกับค า
บอกเล่าของคนในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ว่า การอพยพของชาวจีนเข้าสู่ตลาดสามชุกมีอยู่
ด้วยกัน 3 กลุ่มใหญ่  
  กลุ่มแรก เป็นกลุ่มคนจีนที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนสามชุกเดิม โดยอพยพเข้าสู่บ้าน
สามเพ็งภายหลังการยุบตัวของชุมชนสามชุกเดิม กลุ่มที่ 2 เป็นชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่
อพยพเข้ามาภายหลังจากโรงงานน้ าตาลในมณฑลนครชัยศรียุบเลิกลงหลายแห่งในปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (มณฑล คงแถวทอง, 2527: 17) โดยชาวจีนกลุ่มนี้อพยพ
โยกย้ายอยู่ตามท้องถิ่นแถบลุ่มน้ าท่าจีนตอนบนมาก่อน แล้วจึงอพยพเข้าสู่ตลาดสามชุกในช่วงเวลา
ต่อมา (มัลลิกา เรืองระพี, 2518: 62) และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มชาวจีนที่อพยพโยกย้ายตามกระแสความ
เจริญ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ าท่าจีนและตัวเมืองสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยต้น
รัตนโกสินทร์ หรือไม่ก็เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้เข้ามาแต่งงานอยู่กินกับคน
ไทยตั้งแต่สมัยแรก ๆ ที่มีการอพยพเข้ามา เช่น ขุนจ านงจีนารักษ์ หรือนายหุย แซ่เฮง ชาวไทยเชื้อสา
จีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในตลาดสามชุกก่อนที่จะมีการก่อสร้างตัวตลาด (อรุณี จ าปานิล, 2550: 46)  
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       ชาวจีนอพยพที่เดินทางเข้ามาลงหลักปักฐานในท้องถิ่นสามชุกในช่วงก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ตามท้องไร่ท้องนาที่อยู่ห่างตัวตลาดสามชุกออกไป ในขณะที่บาง
พวกที่พอมีทุนรอนก็จะเข้ามาค้าขายอยู่ในตลาด อย่างเช่น พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าปลี พ่อค้าย่อย เป็น
ต้น (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2540 : 46) ต่อมา ชาวจีนอพยพเหล่านี้ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการค้าขาย
ภายในตลาดเพ่ิมขึ้น ทั้งการเป็นแรงงานในการผลิตพืชผลทางการเกษตรป้อนเข้าสู่ตลาด ที่ส าคัญ
ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวจีนอพยพเหล่านี้ยังเป็นผู้น าระบบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ดี
ขึ้นกว่าเดิมมาใช้ในตลาดอีกด้วย นั่นคือระบบ “ถัง” ที่ใช้ในการตวงสินค้าแทนการใช้กระชุกและ
กระบุงในการชั่ง ตวง วัดแบบเก่า ตลาดสามชุกจึงเริ่มเติบโตและมีอัตราการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่
แน่นอน เที่ยงตรง และอยู่ในบรรทัดฐานที่สังคมการค้าส่วนใหญ่พึงกระท านับแต่นั้นมา ท าให้ระบบ
เงินตราเริ่มเป็นที่แพร่หลายภายในตลาดและท าให้ชาวบ้านท้องถิ่นและต่างถิ่นเกิดแรงจูงใจในการเข้า
มาติดต่อค้าขายกับตลาดสามชุกในที่สุด 
       หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วิถีชีวิตของชาวตลาดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ชาวจีน ชาวกะเหรี่ยง ชาวละว้า ชาวลาว (ซึ่งหาก
กล่าวถึงคนไทยที่อาศัยในตลาดสามชุกตั้งแต่ทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา หมายรวมถึงคนลาวไปโดย
ปริยายเพราะแบ่งแยกกันได้ยาก เนื่องจากมีภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน) มีการติดต่อค้าขาย
และเข้ามาตั้งรกรากในชุมชนแห่งนี้ แต่ชาวกะเหรี่ยงและชาวละว้าต้องการรักษาความเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ของตนเองไว้และไม่คุ้นเคยการใช้ชีวิตอยู่ในตลาดจึงไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ห่างไกลออกไป แต่ยังคง
น าสินค้าจากป่าเข้ามาขายและแลกเปลี่ยนสินค้าที่จ าเป็นจากตลาดกลับไปใช้สอยอยู่เช่นเดิม กลุ่มคน
ทีเ่ข้ามาตั้งรกรากและอยู่อาศัยในตลาดจึงมีคนไทย คนไทยเชื้อสายจีน และกลุ่มคนจีน  
       ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในตลาดมีความเกื้อกูลกันอย่างสูง แต่แม้จะผู้อาศัยใหม่เข้ามา
ก็ยังไม่มีการกระทบกระทั่งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์แต่อย่างใด ต่างมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้ แก่กันและ
กัน ทั้งผู้ต้องการที่พักและหางานท าก็มีผู้จัดหาที่พักอาศัยและให้งานท า ช่วยเหลือกันยามมีการลงแขก
เกี่ยวข้าว บ้านไหนมีงานบุญก็ให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน แบ่งปันข้าวของ หยิบยืมแก่กัน 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดสามชุกกับชุมชนอ่ืน ๆ ก็มีให้แก่กันโดยตลอด ทั้งการช่วยงาน
ตามวาระโอกาสต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวชนาค งานศพ งานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง งาน
ทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า งานฉลองอุโบสถ ฯลฯ ชาวบ้านต่างน าสิ่งของที่หาได้ในท้องถิ่นบรรทุกใส่
เกวียนและเรือเข้าไปช่วยงาน น าเงินที่เรี่ยรายภายในชุมชนมาให้ พ่ึงพากันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย 
       ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุก หรือ “เจี๊ยปึงเถ่ากง” ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชนแห่งนี้ ยิ่งภายหลังการสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหลังใหม่ในปี พ.ศ.2467 ชาวบ้านในชุมชนยิ่งให้
ความส าคัญและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไททยและชาวจีนให้แน่นแฟ้นมากขึ้น เสมือนเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของคนท้ังสองวัฒนธรรม 
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1.2.3 อาหารและขนม ของท่ีระลึกประจ าชุมชนตลาดสามชุก 
       งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาพัฒนาการตลาดต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยอุกริช จบศรี (2557) กล่าวถึงสิ่งที่น่าสนใจในตลาดสามชุกว่า 
เสน่ห์ของการเยี่ยมชมตลาดสามชุก คือการได้เดินชมความคลาสสิกและความเก่าแก่ของบ้านไม้อายุ
นับร้อยปี และบ้านแบบห้องแถวซึ่งมีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น รวมทั้งรับประทานอาหารอร่อย ๆ ซึ่งมี
ให้ชิมตลอดทาง 
       ตลาดสามชุกจะมีซอยเล็กเริ่มตั้งแต่สามชุกซอย 1-4 แต่ละซอยจะอยู่ติดกัน มีร้านค้าที่
น่าสนใจแตกต่างกัน มีบ้านไม้เก่าแก่และร้านค้าขายของเล่นและที่ระลึกตกแต่ง มี พิพิธภัณฑ์บ้านขุน
จ านงจีนารักษ์, โรงแรมอุดมโชค โรงแรมเก่าแก่แห่งตลาดสามชุก โรงแรมแห่งนี้ไม่ได้เปิดบริการแล้ว 
แต่เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟ มีงานศิลปะให้ชมกัน, ร้านบ้านโค้ก รวบรวมของสะสมและของที่ระลึกทุก
อย่างที่เกี่ยวกับโค้ก, ร้านโก๋แก่ขายของที่ระลึก เสื้อ หมวก และของน่ารักต่าง ๆ โดยเน้นของที่
เกี่ยวกับโก๋แก่และพวกการ์ตูนดัง ๆ เช่น อาราเล่ , ร้านมหาสนุก เป็นร้านขายของเล่นโบราณที่มีให้
เลือกมากมายซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวเหมือนได้กลับสู่วัยเยาว์อีกครั้ง, ร้านถ่ายภาพศิลป์ธรรมชาติ เป็น
ร้านถ่ายรูปเก่าแก่แห่งที่ 2 ของตลาดสามชุก, ร้านขายยาจีนร้านขายยาคนจีนเก่าแก่ประมาณ 70 กว่า
ปี, ร้านห่อหมกยกหม้อ ริมทางเดินระหว่างซอย 2 และ 3 ห่อหมกปลากรายเครื่องแกงสดใส่หม้อดินที่
ขายกันแบบยกหม้อกันเลยทีเดียว และที่สามชุกยังมีของกินของฝากอ่ืน ๆ อีกมากมายเช่น หลนหลน
คุณย่า ร้านเป็ดย่างจ่าเฉิด เมีย่งปลาท ูสาลี่เมืองสุพรรณ ปลาแดดเดียว น ้าพริกแม่กิมลั้ง เป็นต้น 
       นุสรา แสงอร่าม (2561:25) กล่าวถึงสาลี่เมืองสุพรรณว่ามีเอกลักษณ์ที่นุ่มและไม่ติดคอ 
แช่ตู้เย็นน ามารับประทานก็ยังอร่อย เนื้อจะฉ่ า นอกจากนี้ยังเล่าเกี่ยวกับชื่อเสียงของขนมไทยโบราณ
ในจังหวัดสุพรรณบุรีว่า จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ล่ าลือว่า ขนมไทยโบราณขึ้นชื่อจนได้เข้าโครงการ
อนุรักษ์ขนมไทยตามพระราชด าริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นโครงการระบบสื่อสาระ
ออนไลน์เพ่ือการเรียนรู่ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ (สวทช.) ถ่ายเป็นวิดีโอเพ่ือเข้าคลังความรู่ทรัพยากร
การศึกษาแบบเปิด ขนมไทยโบราณบ้านยายกรทองเป็นขนมไทยพ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณ
ยายกรทอง ซึ่งได้ท าขนมพ้ืนบ้านมาแต่เก่าก่อน เช่น ขนมกง ขนมสายบัว ขนมบอน ขนมถ้วย กะยา
สารท และสาลี่ ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นขนมประเภทไข่ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน 
และขนมหม้อแกง ครูเหม่ง (กานัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต) ผู้ ได้รับการสืบทอดทั้งหมดจากคุณยายกรทอง
และได้ปรับปรุงน ามาชั่ง ตวง วัด เป็นสัดส่วนและลดความหวานจากเดิมเพ่ือที่จะให้ผู้บริโภค
รับประทานได้มากข้ึน การท าขนมของที่นี่ยังคงไว้ซึ่งขั้นตอนการท าที่พิถีพิถันตามแบบโบราณโดยการ
ใช้แป้งสดโม่เอง เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ของขนมไทยคือจะไม่ใส่วัตถุกันเสียใด ๆ 
ทั้งสิ้น ทั้งทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ก็คือเคี่ยวให้งวด พอเหลือก็มาท าขนมหม้อแกง ไข่ขาวก็มา
ท าขนมสาลี่ จะไม่ทิ้งวัตถุดิบ 
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       ปี พ.ศ.2525 “สาลี่เอกชัย” ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อสองสามีภรรยา 
เอกชัยและนฤมล เอ่ียมอดุง ที่เคยเปิดเพียงร้านขนมเล็ก ๆ ในตลาดทรัพย์สินฯ (ตลาดกลางเมือง
สุพรรณบุรีอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดสามชุก) ได้ปรับสูตรขนมสาลี่ให้มีรสชาติถูกปากคนไทย 
เปลี่ยนจากการใช้ไข่เป็ดมาเป็นไข่ไก่เพ่ือลดกลิ่นคาวและท าให้เนื้อนุ่มฟู รวมทั้งยังใส่พืชผลการเกษตร
คู่เมืองสุพรรณฯ อย่าง ‘แห้ว’ จนเป็นที่นิยม มีเครื่องหมายรับประกันอย่างเชลล์ชวนชิม กลายเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนตลาดร้อยปีสามชุกอีกอย่างหนึ่งในบรรดาขนมไทยโบราณท่ีมีมากมาย  
 
2. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

2.1 ความเป็นมา ลักษณะ และการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 ผลิตภัณฑ์ หมายถึงสิ่งที่ถูกท าขึ้น ผลิตขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน อาจผ่านกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรม หรือการผลิตขึ้นด้วยมือทีละชิ้น และเป็นการผลิตที่มีจ านวนค่อนข้างมาก ส่วน 
"ของที่ระลึก" นั้นหมายถึง สิ่งของที่สามารถเตือนความทรงจ าให้นึกถึง คิดถึง เช่น การนึกถึงบุคคล 
เหตุการณ์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจึงหมายถึง สิ่งของที่ถูกผลิตขึ้นมาจ านวน
หนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการเตือนความทรงจ า ให้ระลึกถึงบุคคล เหตุการณ์ หรือสถานที่ 
 ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก มิได้มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แต่น่าจะเกิด
จากลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้คนที่มีการเดินทางท่องเที่ยว พบปะสังสรรค์ รวมทั้งความ
ต้องการที่จะย้ าเตือนความทรงจ าและการระลึกนึกถึงสิ่งที่ได้พบเห็นและได้ไปเยี่ยมเยือน เช่น เมื่อ
เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ หรือการพบปะสังสรรค์กับผู้คน มักจะมีการเก็บหรือแลกเปลี่ยน
สิ่งของบางอย่างเป็นของที่ระลึก ตั้งแต่ก้อนหิน เปลือกหอย อาหาร อาวุธ สิ่งของ เครื่องประดับ และ
สิ่งที่เคารพนับถือ แม้ว่าสิ่งของนั้น ๆ จะมีราคาแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมายแก่ผู้ที่เสาะหาไว้ เอง 
และการได้รับหรือแลกเปลี่ยนระหว่างกัน แม้ว่าการถ่ายภาพจะเป็นเทคโนโลยีที่น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของความทรงจ า แต่ของที่ระลึกก็ยังคงมีคุณค่าและนับว่าจะยิ่งเพ่ิมความส าคัญข้ึนเป็นล าดับ 
 แต่เดิมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมักมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดย
น าของที่ระลึกนั้นมามอบให้แก่กันหรือมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สิ่งของที่น ามามอบและ
แลกเปลี่ยนนั้น ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ พืช ผัก หัวสัตว์ เขาสัตว์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ เช่น 
ภาชนะ เครื่องมือในการล่าสัตว์ หาอาหาร อาวุธ และเครื่องประดับ ต่อมาเมื่อชุมชนมีการขยายตัว มี
การติดต่อ พบปะสังสรรค์กันในวงกว้างข้ึน มีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกมีการพัฒนารูปแบบ โดยมีการ
น าวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงาม หรือมีการผลิตของที่ระลึกขึ้นมาใหม่ เช่น มีการ
น าเขาสัตว์ และกระดูกสัตว์ งาช้าง หรือไม้มาแกะสลัก การท าภาชนะดินเผาที่สวยงาม การท า
ผลิตภัณฑ์โลหะลงยา หรือการท าเหรียญที่ระลึก เพ่ือมอบให้แก่กัน หรือท าขึ้นเพ่ือการเฉลิมฉลองใน
โอกาสพิเศษต่าง ๆ (อรณี บุญมีนิมิตร, 2540: 1-2) 
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 เมื่อสังคมขยายตัว ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งแต่เดิมท าขึ้นเพ่ือการมอบให้แก่กันและกัน เพ่ือ
เฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ และเพ่ือการระลึกถึงเตือนใจ แต่ปัจจุบันได้มีจุดประสงค์ทางด้านธุรกิจ โดย
ผลิตขึ้นเพ่ือจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบ ต้องการซื้อหาไว้เพ่ือการระลึกถึงเตือนใจ 
และน าไปเป็นของขวัญของฝากต่อบุคคลอ่ืน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้เป็นรายได้ส่วนส าคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในไทยเป็นอย่างมาก 
 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้นส่วนใหญ่จะผลิตจากวัสดุใกล้ตัวในแต่ละท้องถิ่น เช่น ดิน หิน แร่ ไม้ 
พืช ผัก หรือส่วนต่าง ๆ จากสัตว์ และผสมผสานกับค่านิยม ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนมีการ
ประดิษฐ์ตกแต่งที่สวยงาม มีคุณค่าทางด้านจิตใจและอาจแฝงประโยชน์ใช้สอยไว้ด้วย 
 เมื่อมนุษย์มีความสามารถในการคิดค้นหาวัสดุสังเคราะห์เทคโนโลยี เครื่องจักรกลต่าง  ๆ     
ท าให้มีการดัดแปลงและน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สามารถผลิตได้ปริมาณมากใน
ระยะเวลารวดเร็ว โดยมีรูปแบบและขนาดที่เหมือนกัน ต้นทุนในการผลิตลดลง มีการควบคุมและการ
จัดการในระบบของธุรกิจ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในงานอุตสาหกรรม 
 
 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก มีดังต่อไปนี้ (อรณี บุญมีนิมิตร, 2540: 3) 
 1. เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น เมื่อเอ่ยถึงทุกคนรู้จักหรือเดาได้ถึงที่มาของสินค้านั้น หรือ
เมื่อเห็นยามใดก็นึกถึงสถานที่ที่ซื้อของนั้นมา ความเป็นเอกลักษณ์อาจเกิดจากประวัติความเป็นมา
ครั้งโบราณของสินค้าอีกด้วย 
 2. หายาก ราคาแพง แต่แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นต้นก าเนิด หรือมีชื่อเสียงในการแปรรูป การ
ผลิตสินค้าที่ระลึกประเภทนี้มักได้แก่ สินค้าที่นักท่องเที่ยวซื้อ เพราะเห็นว่าเป็นต้นตอการผลิต มีความ
แน่ใจว่าจะได้สินค้าท่ีเป็นของแท้ หรือมีราคาถูกกว่าที่อ่ืน 
 3. เป็นสินค้าราคาถูก เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันที่ขาย ณ ภูมิล าเนา
ของนักท่องเที่ยวหรือที่อ่ืน สินค้าที่นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยประเภทนี้ บางครั้งอาจะเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ทั่ว ๆ ไป เช่น ภาชนะใช้ในครัว เสื้อผ้า เครื่องประดับเทียม เครื่องหนัง ฯลฯ 
 4. มีความดึงดูดใจจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตกแต่งลวดลาย สีสัน ความประณีตใน
การประดิษฐ์ ความแปลกของสินค้า และมีประโยชน์ใช้สอย เช่น ตุ๊กตา สมุนไพร ซึ่งใส่ภาชนะหีบห่อ
ที่สวยงาม การแกะสลักเสลาเครื่องประดับ การประดิษฐ์ของเลียนแบบของเก่า ฯลฯ 
 5. เป็นสินค้าที่หาซื้องาย สะดวก มีวางขายตามจุดต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ตามสถานที่ที่
มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมาก แต่ทั้งนี้ไม่ควรก่อให้เกิดความเกะกะร าคาญใจแก่นักท่องเที่ยวและคน
ในท้องถิ่น และไม่กีดขวางต่อการจราจร 
 6. มีรูปร่าง ขนาด และน้ าหนักที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง โดยเฉพาะความเปราะบาง 
ช ารุดง่าย ขนาดไม่เหมาะสม เช่น ยาวเกะกะ หรือมีน้ าหนักมากเกินไป สินค้าที่ระลึกที่มีจุดอ่อน
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ดังกล่าวจะต้องหาทางแก้ไขด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น บรรจุหีบห่อที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถแยกชิ้นส่วนเพื่อน าไปประกอบใหม่ หรือการน าส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมากทางเรือ  
 7. เป็นสินค้าที่ใช้วัสดุหรือแรงงานจากในท้องถิ่น โดยเฉพาะการน าวัสดุเหลือใช้ไร้ค่ามาแปร
รูปเป็นสินค้าที่ระลึก ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น และการใช้แรงงานเด็กและสตรีนอกเวลางาน
ประจ ามาประดิษฐ์สินค้าที่ระลึก ซึ่งช่วยให้มีการใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 
 8. มีการแสดงขั้นตอนการผลิตหรือให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสทดลองท า สร้างความประทับใจ
และเห็นคุณค่าของสินค้านั้น เช่น การทอผ้า การขัดมันคนโทน้ าดินเผา การวาดลายร่ม ฯลฯ การให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทดลองท าและเห็นขั้นตอนการผลิต ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนุกสนาน
ประทับใจ บางครั้งเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดสินค้านั้น ๆ จึงมีราคาแพง 
 9. มีฉลากบอกถึงส่วนประกอบหรือส่วนผสมที่มีของวัตถุดิบว่าประดิษฐ์ประกอบมาจากอะไร 
วิธีการใช้และการดูแลรักษา ข้อควรระวัง เช่น เอกสารใบปลิวแนะน าการใช้ การดูแลรักษาผ้าไหมของ
จิมทอมป์สัน ผ้าฝ้ายทอ และย้อมสีธรรมชาติของบ้านไร่ไผ่งาม เป็นต้น 
 
 การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก  
 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์หลักในการน าไปเป็นของขวัญ ของฝาก 
ของที่ระลึกเตือนใจ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 
 1. แบ่งตามวัสดุ พิจารณาถึงวัสดุที่น ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ซึ่งต้องมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบและขบวนการผลิต วัสดุที่นิยมน ามาท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ได้แก่ 
  1.1 ไม้ เช่น ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักส าหรับประดับตกแต่งของเด็กเล่น ของใช้ใน
ครัวเรือนที่ท าด้วยไม้ เครื่องจักสาน  
  1.2 โลหะ เช่น เครื่องประดับท่ีท าจากเงิน ทอง ทองค าขาว ทองเหลือง สเตนเลส  
  1.3 ดิน เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา มีทั้งเผาในอุณหภูมิสูง
และอุณหภูมิต่ า มีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย ทั้งแบบพื้นบ้านและแบบสากลนิยม 
  1.4 ผ้า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ท าจากผ้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น 
เสื้อ กางเกง เนคไท ผ้าพันคอ ตลอดจนของใช้ในครัวเรือน ของประดับตกแต่ง เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์
และตุ๊กตาที่ท าจากผ้า 
 นอกจากนี้ยังมีวัสดุอีกหลายประเภทที่น ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้ เช่น กระดาษ 
พลาสติก หิน แก้ว อัญมณี ตลอดจนวัสดุธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่น เช่น พืชชนิดต่าง ๆ เปลือกหอย 
เขาสัตว์ งาช้าง หนังสัตว์ และวัสดุเหลือใช้อีกมากมาย 
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 2. แบ่งตามประโยน์ใช้สอย ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหลายลักษณะที่สามารถน าไปใช้สอยได้ 
กล่าวคือเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ที่แฝงอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สามารถแบ่งตาม
ประโยชน์ใช้สอยได้ดังนี้ 
  2.1 เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า เนคไท ผ้าพันคอ 
  2.2 เครื่องประดับ นับเป็นของที่ระลึกที่ค่อนข้างมีราคาและมีหลายลักษณะ ซึ่งอาจ
ท าข้ึนจากเงิน ทอง อัญมณี และผลิตภัณฑ์ของเทียมต่างๆ 
  2.3 ของใช้บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถ้วย ชาม แก้ว ชุดกาแฟ ช้อนส้อม โดย
ท าจากวัสดุหลายประเภทและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป 
  2.4 ของใช้ส านักงาน ปัจจุบันมีของที่ระลึกมากมายที่เป็นของใช้ส านักงานและบน
โต๊ะอาหาร เช่น สมุดบันทึก ที่เสียบปาก ที่ทับกระดาษ ที่เก็บซองจดหมาย 
  2.5 ของประดับตกแต่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลายขนาดและลักษณะ บางชนิดอาจใช้
ในการตั้งโชว์เพ่ือความสวยงาม บางชนิดน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เช่น โคมไฟ นาฬิกาตั้ง
โต๊ะ ตุ๊กตาประดับ โมบายตะเกียง 
  2.6 ของที่ระลึกประเภทอาหารและขนม แม้ว่าอาหารและขนมจะไม่สามารถเก็บไว้
ได้นาน แต่ก็มีจ านวนไม่น้อยที่น ามาเป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่าง ๆ และน ามามอบให้แก่กัน 
โดยเฉพาะการออกแบบขนม ตลอดจนหีบห่อให้มีลักษณะและสีสันสวยงาม เช่น ช็อกโกแลต ขนมเค้ก 
ทอฟฟ่ี ลูกกวาด ขนมหวานของไทย เช่น ลูกชุบ อาลัว วุ้นกรอบ และอาหาร เช่น ไข่เค็ม หมูหยอง 
หมูแผ่น รวมทั้งประเภทอาหารกระป๋องและเครื่องดื่มต่างๆ 
 3. แบ่งตามรูปแบบ พิจารณาถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นประการส าคัญ ทั้งนี้ต้อง
เหมาะสมกับวัสดุและวิธีการผลิตที่มีรูปแบบที่เด่นชัด ได้แก่ 
  3.1 รูปแบบเรขาคณิต ยึดแนวรูปแบบเรขาคณิตเป็นหลัก เช่น รูปเหลี่ยม กลม รี มี
วัสดุที่เหมาะกับรูปแบบเรขาคณิต ได้แก่ ไม้ โลหะ พลาสติก และดินเผา 
  3.2 รูปแบบธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการเลียนแบบรูปทรงในธรรมชาติ
และเหมาะสมกับวัสดุ เช่น ช่อดอกไม้ผ้า ต้นมะพร้าวผ้า ตุ๊กตารูปสัตว์เซรามิก 
  3.3 รูปแบบประเพณีนิยม เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีรูปลักษณะเป็นแบบไทย
ประเพณีหรือไทยพ้ืนบ้าน อาจท าจากวัสดุหลายชนิดผสมผสานกัน รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้แก่ ตุ๊กตาร า
ไทย หัวโขน ตุ๊กตาชาวบ้านดินเผา ปลาตะเพียนสาน เครื่องประดับชาวเขา ชุดเบญจรงค์ เล็บมือ
ส าหรับฟ้อนเล็บ เป็นต้น 
  3.4 รูปแบบสากลนิยม เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีลักษณะเหมือนสินค้าโดยทั่วไป 
สามารถตอบโจทย์ประโยชน์ใช้สอยได้ เช่น หมวก กรอบรูป นาฬิกา เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่อง
หนัง เครื่องแต่งกาย เครื่องส าอาง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบต่างๆ 
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  3.5 รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่แสดงออก
ถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น หรือเลียนแบบวัตถุสิ่งของที่เป็นที่รู้จักในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ตุ๊กตา
ชาวเขา เรือกอแระ รถม้าล าปาง หม้อดินเผาบ้านเชียง เครื่องเคลือบศิลาดลสันก าแพง เป็นต้น 
  3.6 รูปแบบที่เกี่ยวกับสถานที่และสถาปัตยกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มี
รูปแบบเกี่ยวกับสถานที่แหล่งท่องเที่ยว และสถาปัตยกรรมที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป โดยอยู่ในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น กรอบรูป ปฏิทิน เหรียญที่ระลึก ประติมากรรมหินพิมาย ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ 
พระปรางวัดอรุณ และเมืองเก่าสุโขทัย 
  3.7 รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและสิ่งที่เคารพนับถือ อย่างผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น พระพุทธรูปดินเผาขนาดเล็ก เทวรูปโลหะ เครื่องเคลือบดินเผารูปเจ้าแม่
กวนอิม สัตว์ต่าง ๆ ในเทพนิยาย สัญลักษณ์หยินหยาง เป็นต้น  
  3.8 รูปแบบที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ ผลิตภัณฑ์อาจผลิตขึ้นเพ่ือการเฉลิม
ฉลอง เช่น รูปแบบเกี่ยวกับการประกาศสันติภาพ เรื่องราวของประเพณีลอยกระทง เรื่องราวของการ
ท ายุทธหัตถี ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานหรือเทพนิยายต่างๆ 
  3.9 รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับบุคคลส าคัญ เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีรูปแบบและ
ส่วนตกแต่งที่เป็นรูปบุคคล ซึ่งอาจเป็นการท าขึ้นเพ่ือบุคคลนั้นโดยเฉพาะหรือในโอกาสครบรอบต่าง 
ๆ เช่น แสตมป์ที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชชนนี ไฟแช็กรูปเอลวิส เพลสลีย์ ของที่ระลึก 
100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน เป็นต้น 
 4. แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการผลิต โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการท าผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก ท าให้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและเรื่องราวที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถแบ่ง
ตามจุดประสงค์ได้ดังนี้ 
  4.1 การผลิตเพ่ือเป็นที่ระลึกถึงหรือเฉลิมฉลองเฉพาะบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ผลิตในโอกาสพิเศษ หรือเฉลิมฉลองในพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น การผลิตเหรียญที่ระลึกในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสตมป์ที่ระลึก
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และของที่ระลึกในงานมงคลสมรส เป็นต้น 
  4.2 การผลิตเพ่ือเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบหรือการเฉลิมฉลองของหน่วยงาน
องค์การ บริษัท ห้างร้าน เช่น ของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของ
ที่ระลึกในการฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ ของที่ระลึกในโอกาส 100 ปี ของบริษัทเครื่องส าอางเอวอน 
(AVON) เป็นต้น 
  4.3 การผลิตเพ่ือเป็นที่ระลึกในเหตุการณ์และเทศกาลต่าง ๆ เช่น การท าของที่
ระลึกในงานสัปดาห์ข้ามแม่น้ าแคว ของที่ระลึกในงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ของที่ระลึกในงานเทศกาล
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เที่ยวเมืองไทย ของที่ระลึกในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และของที่ระลึกในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  4.4 การผลิตของที่ระลึกเพ่ือจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการผลิตเพ่ือผลทาง
ธุรกิจโดยเฉพาะและจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือซื้อหาไว้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของฝาก โดยมี
รูปแบบที่หลากหลายตามที่พบเห็นโดยทั่วไป ซึ่งแตกต่างจากจุดประสงค์ 3 ประการแรก ที่มักจะผลิต
ขึ้นเพ่ือการแจก การมอบให้แก่กัน ในพิธีหรือเฉลิมฉลองต่าง ๆ แต่ของที่ระลึกในประเภทนี้จะเป็นของ
ที่ระลึกอยู่คู่กับแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ ศูนย์ท่องเที่ยว และจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือจ าหน่ายให้แก่
นักท่องเที่ยว 
 5. แบ่งตามขบวนการผลิต เป็นการจัดแบ่งโดยพิจารณาถึงขบวนการผลิตเป็นส าคัญ ซึ่ง
ขบวนการผลิตต้องเหมาะสมกับวัสดุที่เลือกใช้ ตลอดจนลักษณะของรูปแบบ สามารถแบ่งตาม
ขบวนการผลิตได้ 3 ประการ คือ 
  5.1 การผลิตด้วยมือ คือ เป็นการผลิตหรือประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือ เป็นการผลิตและ
สร้างสรรค์ด้วยความประณีตบรรจง ใช้ความสามารถเฉพาะตัว ตลอดจนการฝึกฝน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ้นด้วยมือและใช้ความประณีตบรรจง มีความสวยงามนี้เรียกกันว่า งานหัตถกรรม ไม่ว่าจะผลิต
จากวัสดุหรือกรรมวิธีใด ๆ เช่น การจักสาน การทอผ้า การแกะสลัก การท าเครื่องเงิน ทอง การท า
โลหะลงยา การท าร่ม และเครื่องปั้นดินเผาแบบพ้ืนบ้าน 
  5.2 การผลิตด้วยเครื่องจักรกล เป็นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลเป็น
หลัก อาจมีการใช้แรงงานคนในบางส่วนของการผลิต แต่ขบวนการผลิตที่ส าคัญนั้นเกิดขึ้นจาก
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและมีการควบคุมอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอน ประการส าคัญคือสามารถ
ผลิตได้ในปริมาณมาก มีคุณภาพ และรูปแบบที่ เท่าเทียมกัน เป็นลักษณะการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม เช่น นาฬิกา น้ าหอม ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพลาสติก ของที่ระลึกที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ เช่น 
ปฏิทิน แสตมป์ 
  5.3 การผลิตแบบผสมผสาน เป็นการผลิตโดยใช้ฝีมือและแรงงานคน ควบคู่ไปกับ
เครื่องจักรกล แต่ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีส่วนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความประณีตสวยงามเป็น
หลัก โดยเครื่องจักรกลเป็นเพียงหน่วยเสริมขบวนการผลิตเท่านั้น งานลักษณะนี้จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีความประณีตสวยงามด้วยฝีมือ แต่สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตให้ได้มากข้ึน หรือเป็นการประหยัด
แรงงานคนในขั้นตอนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเรียกว่าหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์ในลักษณะ
นี้ได้แก่ การท าเครื่องปั้นดินเผา การเป่าเครื่องแก้ว การหล่อเหรียญโลหะ เป็นต้น 
 ในที่นี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพ่ือจ าหน่ายให้แก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการผลิตเพ่ือผลทางธุรกิจโดยเฉพาะ เป็นของที่ระลึกที่อยู่คู่กับแหล่งท่องเที่ยว
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ตามสถานที่ ศูนย์ท่องเที่ยว และจังหวัดต่าง ๆ โดยผู้วิจัยศึกษาของที่ระลึกประเภทขนม เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดสามชุกนิยมซื้อขนมหลากหลายชนิดกลับไปเป็นของขวัญของฝาก 
 

2.2 ความหมายและความส าคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 สินค้าที่ระลึกในปัจจุบันต้องพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่ระลึกควรมีอัตลักษณ์ที่
สามารถสะท้อนภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ควรค านึงถึงคุณภาพและการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่หลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว หรืออาจพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้เพ่ือเป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าของที่ระลึกในท้องถิ่นนั้น ๆ (แทตติยา ทองใบ, 2553) 
 บรรจุภัณฑ์มีบทบาทส าคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่ต้องค านึงถึง
ศาสตร์และศิลป์ส าหรับใช้แก้ปัญหาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งส าคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจคือ วัตถุประสงค์ของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกส าหรับบรรจุภัณฑ์ หรือ
แม้กระท่ังเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (สุกฤตา หิรัณยชวลิต, 2554: 424) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
       ส่วนใหญ่มี 2 ประการคือ 1) เพ่ือสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอ้ืออ านวยคุณประโยชน์
ด้านหน้าที่ ใช้สอยได้ดี  มีความปลอดภัยจากการปกป้องผลิตภัณฑ์  ความประหยัด ความมี
ประสิทธิภาพในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา การวางจาหน่าย และการอุปโภค ซึ่ง
ทั้งนี้การออกแบบต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ามา
ช่วยเป็นหลักใหญ่ และ 2) เพ่ือสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อ
ผู้บริโภค โดยใช้ความรู้ทางศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติต่าง  ๆ คือ 
มีเอกลักษณ์พิเศษของผลิตภัณฑ์ มีลักษณะพิเศษที่สามารถสร้างความทรงจาหรือทัศนคติที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิต และมีลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ตลอดจน
เข้าใจถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

2.2.2 องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
       องค์ประกอบที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อสินค้า 
รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตส านึกของผู้ผลิตสินค้าและสถานะ 
(Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว ส่วนประกอบที่ส าคัญบนบรรจุภัณฑ์
อย่างน้อยท่ีสุดควรมีดังนี้ 
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   1) ชื่อสินค้า 
   2) ตราสินค้า 
   3) สัญลักษณ์ทางการค้า 
   4) รายละเอียดของสินค้า 
   5) รายละเอียดส่งเสริมการขาย 
   6) รูปภาพ 
   7) ส่วนประกอบของสินค้า 
   8) ปริมาตรหรือปริมาณ 
   9) ชื่อผู้ผลิตและผู้จาหน่าย (ถ้ามี) 
   10) รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต วันหมดอายุ 
 หลังจากที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว จึงเริ่มกระบวนการออกแบบ
ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

2.2.3 การออกแบบกราฟิกส าหรับบรรจุภัณฑ์  
       เป็นการสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถ
สื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ       (to communicate) ที่จะให้ผลทางจิตวิทยาต่อผู้อุปโภค
บริโภค เช่น ให้ผลในการดึงดูดความสนใจ การให้มโนภาพถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ
ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต ด้วยการใช้วิธีกาออกแบบ การจัดวางรูปตัวอักษร ถ้อยค า โฆษณา เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางการค้า และอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดการประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ การออกแบบกราฟิกถือว่าส าคัญต่อการบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมากเพราะ
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญเหนือไปจากการบรรจุและการป้องกันผลิตภัณฑ์โดยตรง ท าให้บรรจุภัณฑ์มี
หน้าที่เพิ่มขึ้นมาโดยลักษณะของกราฟิกบรรจุภัณฑ์และสลากได้แสดงออกมา 
 
       บทบาทหน้าที่ส าคัญของการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่  
       1. การสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และแผ่นสลาก
ได้ท าหน้าที่เปรียบเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ในอันที่จะเสนอต่อผู้อุปโภคบริโภค 
แสดงออกถึงคุณงามความดีของผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบที่ผู้ผลิตมีต่อผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ โดยที่
ลักษณะทางกราฟิกจะสื่อความหมาย และปลูกฝังความรู้ความเข้าใจการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ ตลอดทั้ง
สร้างความต่อเนื่องของการใช้ การเชื่อถือในคุณภาพ จนกระท่ังเกิดความศรัทธาเชื่อถือในผลผลิต 
       2. การชี้แจงและบ่งชี้ให้ผู้บริโภคทราบถึงชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะกราฟิก
สามารถสื่อความหมายหรือถ่ายทอดความรู้สึกได้ว่า ผลิตภัณฑ์คืออะไร และผู้ใดเป็นผู้ผลิตนั้น มักนิยม
อาศัยใช้ภาพและอักษรเป็นหลัก แต่ก็ยังอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ มาช่วยในการออกแบบ เช่น รูปทรง 
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เส้น สี ฯลฯ ซึ่งสามารถสื่อให้เข้าใจหมายหมายได้ เช่นเดียวกับการใช้ภาพและข้อความอธิบายอย่าง
ชัดเจน ตัวอย่างงานดังกล่าวนี้มีให้เห็นได้ทั่วไปและที่ชัดเจนคือผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่บรรจุอยู่ใน
ภาชนะที่คล้ายคลึงกัน ดังเช่น เครื่องส าอางและยา เป็นต้น แม้บรรจุอยู่ในขวดหรือหลอดรูปทรง
เหมือนกันผู้บริโภคก็สามารถชี้ได้ว่าอันใดคือเครื่องส าอาง อันใดคือยา โดยสังเกตจากกราฟิก เช่น 
ลักษณะตัวอักษร หรือสีที่ใช้ ซึ่งนักออกแบบจัดไว้ให้เกิดความรู้สึกผิดแผกไป 
       3. การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ ส าหรับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ ลักษณะ รูปทรง
และโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่มักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ทั้งนี้
เพราะกรรมวิธีการบรรจุภัณฑ์ ใช้เครื่องจักรผลิตขึ้นมาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับผู้แข่งขัน
ในตลาดมีมาก เห็นได้จากผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปที่ผลิตและจ าหน่ายอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
ซึ่งมีลักษณะรูปทรงและโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันมาก เช่น อาหารกระป๋อง ขวดเครื่องดื่ม ขวดยา ซอง
ปิดผนึก (pouch) และกล่องกระดาษเป็นต้น บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้มักมีขนาด สัดส่วน ปริมารการ
บรรจุ ที่เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน ดังนั้นการออกแบบกราฟิกจึงมีบทบาทหน้าที่แสดงเอกลักษณ์ 
หรือบุคลิกพิเศษ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนของผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิตให้เกิดความชัดเจน ผิดแผก
จากผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน เป็นที่สะดุดตาและเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคท้ังเก่าและใหม่ให้จดจ าได้ 
ตลอดจนซื้อได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
       4. การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์ เป็นการให้ข่าวสารข้อมูล ส่วนประสม
หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
อย่างไรบ้าง ทั้งนี้โดยการอาศัย การออกแบบการจัดวาง ( layout) ภาพประกอบข้อความสั้น ๆ 
(slogan) ข้อมูลรายละเอียด ตลอดจนตรารับรองคุณภาพและอ่ืน ๆ ให้สามารถเรียกร้องความสนใจ
จากผู้บริโภคให้หยิบเอาผลิตภัณฑ์นี้มาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจเลือกซื้อ การออกแบบกราฟิกเพ่ือแสดง
บทบาทในหน้าที่นี้จึงเปรียบเสมือนการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เป็นพนักงานขายเงียบที่ท าหน้าที่โฆษณา
ประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุดซื้อนั้นเอง 
       นอกจากลักษณะของการออกแบบกราฟิกดังที่ได้กล่าวไป ยังควรค านึงถึงข้อควร
พิจารณาด้านการตลาด เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นตัวแทนของกระบวนการส่งเสริมการขายทางด้าน
การตลาด ณ จุดขายที่สามารถจับต้องได้ เปรียบเสมือนกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขผ่านประตูแห่งการ
ตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์สามารถท าหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาได้อย่างดีเยี่ยม ณ จุดขาย เพราะบรรจุภัณฑ์
เป็นงานพิมพ์ 3 มิติและมีด้านทั้งหมดถึง 6 ด้าน ที่จะสามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ดีกว่าแผ่นโฆษณาที่
มีเพียง 2 มิติหรือด้านเดียว การออกแบบพาณิชย์ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ อาจค านึงถึงหลักการง่าย ๆ     
4 ประการ คือ SAFE ซึ่งมีความหมายว่า 
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       S = Simple เข้าใจง่ายสบายตา 
       A = Aesthetic มีความสวยงาม ชวนมอง 
       F = Function ใช้งานได้ง่าย สะดวก 
       E = Economic ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
 
       องค์ประกอบในงานออกแบบกราฟิก 

       การออกแบบเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
งานทางด้านสิ่งพิมพ์ โดยหลักการคิดและวิธีการด าเนินการที่ต้องอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
สื่อความหมาย ทฤษฎีการรับรู้ทางจิตวิทยา องค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนเสริมที่ท าให้งานออกแบบ
กราฟิกมีคุณค่าสูงเพ่ือท าหน้าที่สื่อความหมาย การวางแผนงานออกแบบจึงต้องค านึงถึงหลักการ 
องค์ประกอบ และเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง (วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์, 2540: 159-161) ดังนี้ 
       1. ตัวอักษรและตัวพิมพ์ ตัวอักษรจะท าหน้าที่เป็นส่วนแจกแจงรายละเอียดข้อมูลสาระ
ที่ต้องการน าเสนอ ด้วยรูปแบบและการจัดวางต าแหน่งอย่างสวยงามและมีความชัดเจนในการ
ออกแบบ การเลือกแบบตลอดจนการก าหนดรูปแบบของตัวอักษรที่จะน ามาใช้บนชื่อสินค้าหัวเรื่อง
ข่าวสาร หรือข้อความรายละเอียดต้องมีลักษณะเด่น อ่านง่าย สวยงาม และน่าสนใจ ลักษณะที่
แตกต่างกันของตัวอักษรจึงถูกก าหนดตามสภาวการณ์น าไปใช้โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
        1.1 หัวเรื่องหรือชื่อสินค้า ชื่อหัวข่าวหรือข้อความพาดหัว หรือข้อความที่
ต้องการเน้นเป็นพิเศษส่วนนี้จะเน้นความโดดเด่นของรูปแบบมากที่สุด เรียกรูปแบบอักษรกลุ่มนี้ว่า
เป็นแบบ Display face 
        1.2 ส่วนข้อความ ที่แสดงเนื้อหารายละเอียดต่าง ๆ นิยมใช้ตัวอักษรที่เรียกว่า
แบบ Book face หรือเป็นแบบตัว Text ซึ่งมีรูปแบบที่เรียบง่าย สะดวกในการอ่านมากที่สุดในการ
เลือกใช้ตัวอักษรแบบใดเกี่ยวกับการออกแบบ ผู้ออกแบบควรพิจารณารูปแบบตัวอักษร (Type 
Style) ขนาดตัวอักษร (Type Size) และ รูปร่างลักษณะของตัวอักษร (Type Character) 
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ภาพที่ 4 รูปแบบตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ 
ที่มา : (ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์, 2553) 
 
       2. ภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพ ต้องเน้นให้เกิดคุณค่าทางความงาม ท าหน้าที่
ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบ เพ่ือวางแนวทางในการน าเสนอแนวคิดให้เป็นรูปธรรมตาม
ความคิด พร้อมกับการออกแบบจัดงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบและการน าภาพมาใช้สร้างสรรค์ในงานออกแบบกราฟิก มีดังนี ้
        2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างบุคลิกของสิ่งพิมพ์ ท าให้ผู้ดูหรือผู้อ่านได้
รับรู้และยอมรับในรูปแบบ ลักษณะเด่นเฉพาะและส่วนประกอบต่าง ๆ ในงานพิมพ์นั้น 
        2.2 เพ่ือสร้างความสวยงามทางศิลปะของสิ่งพิมพ์ ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบและน าเสนอภาพ มุ่งที่จะใช้ภาพเพ่ือการเสนอเนื้อหา และเน้นการสร้างคุณค่าทางความ
สวยงามและเป็นการพัฒนาความคิด ความรู้สึก ตลอดจนการก่อให้เกิดความงอกงามทางจิตใจ 
        2.3 เพ่ือดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็นและกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบภาพ การจัดวาง เนื้อหาภายในภาพ ตลอดจนสีสันที่ปรากฏจะเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในสื่อนั้น ๆ 
        2.4 เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลเกิดความง่ายในการจดจ า รูปภาพ และแนวทาง
การออกแบบนั้นจะท าให้เกิดความชัดเจนของเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น ภาพจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจสาระ
ง่ายยิ่งขึ้น บุคลิกของการออกแบบจะช่วยเน้นความทรงจ าได้ดียิ่งขึ้น 
        2.5 เพ่ือปิดบังความด้อยในคุณภาพของวัสดุพิมพ์ อาจจะเป็นเหตุผลของความ
จ ากัดในด้านงบประมาณ หรือความจ ากัดอันเนื่องมาจากขีดจ ากัดของวัสดุที่มีอยู่ จะเป็นเหตุผล
ประกอบที่จะท าให้สิ่งพิมพ์นั้นด้อยความน่าสนใจลงไปบ้าง รูปภาพและการออกแบบที่ดีจะช่วยดึง
ความสนใจและลดความสนใจเกี่ยวกับจุดด้อยลงไปได้บ้าง 



  26 

        2.6 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย การออกแบบและการใช้ภาพที่
เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าใจได้ง่าย ใช้เวลาน้อยและเพ่ิม
ความชัดเจนของสาระได้มากยิ่งขึ้นได้แสดงตัวอย่างภาพประกอบที่สื่อความหมาย  
 

 
 
ภาพที่ 5 ภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ 
ที่มา : (สิปราง เจริญผล, 2556) 
 
       แม้ว่าภาพประกอบจะท าหน้าที่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสนองตอบแนวทางการ
คิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ หรือการสร้างสรรค์ทางด้านความสวยงาม หรือการท าหน้าที่ในด้าน
ประโยชน์ใช้สอย นักออกแบบจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่างานออกแบบที่ดีควรน าภาพมาใช้ให้เหมาะ
กับโอกาสและหน้าที่อย่างเหมาะสม ดังนี้  1) เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจ (To Attract Attention) 
2) เมื่อต้องการใช้ประกอบการอธิบายความรู้ (To Explain Instructions) 3) เมื่อต้องการอธิบาย
ความคิดรวบยอด (To Explain Concepts) 4) เมื่อต้องการอ้างอิงสิ่งที่ปรากฏจริง (To Inform of 
the Appearance) 5 ) เมื่ อ ต้ อ งก าร ใช้ ป ระกอบ ข้ อมู ล ท างสถิ ติ  (To Illustrate Statistical 
Information) 
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       การจัดองค์ประกอบในทางศิลปะหรือทางการออกแบบมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างกันเท่าใด
นัก นักสร้างสรรค์จะต้องหาแนวทางที่จะท าให้งานกราฟิกที่คิดขึ้นมีความน่าสนใจ เร้าใจให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ โดยอาศัยแนวคิดทางเทคนิคการใช้เส้น รูปร่าง มุมมอง จังหวะ ลีลา เทคนิคเกี่ยวกับ
ภาพ และการน าเสนอรูปแบบ องค์ประกอบต่างๆจะต้องเอ้ือซึ่งกันและกัน 
 
       ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
       สุกฤตา หิรัณยชวลิต (2554: 244-246) กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ซื้อเสียความรู้สึกมากที่สุด คือ 
บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการ หรือไม่สามารถท างาน ได้ตามที่บรรยายบน
บรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น มีการโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ ว่าเป็นซองออกแบบใหม่ฉีกเปิดได้ง่าย แต่พอ
เปิดซองแล้ว สินค้าเกลื่อนกระจายไปพ้ืน เป็นต้น เหตุการณ์เช่นนี้ผู้บริโภคจะไม่ต าหนิบรรจุภัณฑ์ แต่
จะไม่ยอมรับสินค้ายี่ห้อนั้น ๆ เพราะถือว่าถูกหลอก ไม่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ว่านี้จะออกแบบมาสวยงามน่า
ประทับใจเพียงใด ในฐานะเจ้าของสินค้าจ าต้องยอมรับว่า ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาไม่ดี จากตัวอย่างที่
ยกมานี้เป็นที่ประจักษ์ว่าจุดมุ่งหมายในการออกแบบที่ไม่รอบคอบ ไม่ใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยดังกล่าว มี
ผลกระทบต่อยอดขายของสินค้า เนื่องจากประสบการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จ าต้องมีการวางแผนงานและก าหนดจุดมุ่งหมายรองรับซึ่งมีหลายประการไว้ให้ชัดเจน 
ขั้นตอนการออกแบบอย่างสังเขปแสดงดังนี้  1) เริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหน่าย
และตั้งชื่อตราสินค้า พร้อมรูปแบบตัวอักษรที่สอดคล้องกับจุดยืนของสินค้า 2) เมื่อใส่รายละเอียดลง
ไปบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยการเน้นจุดขายว่าใช้ส่วนประกอบอาหารจากธรรมชาติ พบว่าตราสินค้านั้นเล็ก
เกินไปจึงขยายตราสินค้าให้ใหญ่ขึ้น ลองเปลี่ยนพ้ืนข้างหลังเป็นพ้ืนสีเขียวและสีแดงเพ่ือเปรียบเทียบ
ความเด่นสะดุดตาของบรรจุภัณฑ์ท่ีออกแบบ มีการทดลองเอาบรรจุภัณฑ์ท่ีออกแบบลองวางขึ้นหิ้ง ณ 
จุดขาย เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และส ารวจความเห็นของกลุ่มเป้าหมายบรรจุภัณฑ์สุดท้ายที่ทดสอบ
แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายยอมรับมากที่สุดและสนองความต้องการของผู้ซื้อ 
       ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ แต่อาจจะมีส่วนปลีกย่อยที่ควรค านึงถึงดังต่อไปนี้  1) การตั้งจุดมุ่งหมาย ในการออกแบบ
กราฟิก ของบรรจุภัณฑ์ มีสิ่งจ าเป็นที่ต้องรู้หรือศึกษาข้อมูล คือ ต าแหน่ง (Positioning) ของบรรจุ
ภัณฑ์ของคู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาด ในกรณีท่ีบรรจุภัณฑ์มีอยู่ในตลาดแล้ว การทราบถึงต าแหน่ง ย่อมท าให้
ตั้งจุดมุ่งหมายในการออกแบบได้ง่าย นอกจากต าแหน่งของสินค้าสิ่งที่จ าต้องค้นหาออกมา คือ จุดขาย
หรือ UPS (Unique Selling Point) ของสินค้าที่ จะโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์  ทั้ งสองสิ่ งนี้ เป็ น
องค์ประกอบส าคัญในการตั้งจุดมุ่งหมายของการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  2) การวางแผน 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนเพ่ือเตรียมร่างจุดมุ่งหมาย และขอบเขตการ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาจวางแผนได้ 2 วิธี คือ 1) ปรับปรุง
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พัฒนาให้ฉีกแนวแตกต่างจากคู่แข่ง 2) ปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขัน
โดยตรงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ีดีกว่า หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า การตั้งเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวย่อมต้องศึกษาสถานภาพบรรจุภัณฑ์คู่แข่ง พร้อมกับล่วงรู้ถึงนโยบายของบริษัท
ตัวเอง และกลยุทธ์การตลาดที่จะแข่งกับคู่แข่งขัน 
 
       การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้การวิเคราะห์แบบ 5W + 2H ดังนี้ 
       1. WHY (ท าไม) เหตุการณ์หรือปัจจัยอะไรท าให้ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ท าไมต้อง
พัฒนากราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์ ท าไมไม่แก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างอ่ืน ๆ แทน 
       2. WHO (ใคร) ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้ บุคคล หรือเกี่ยวข้องใครบ้าง 
       3. WHERE (ที่ไหน) สถานที่ที่จะวางจ าหน่ายสินค้าอยู่ที่ไหน ขอบเขตพ้ืนที่ที่จะวางขาย
สินค้าบรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบครอบคลุมพ้ืนที่มากน้อยแค่ไหน 
       4. WHAT (อะไร) จุดมุ่งหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คืออะไร ข้อจ ากัดในการออกแบบมี
อะไรบ้าง จุดขายของสินค้าคืออะไร การใช้งานของบรรจุภัณฑ์คืออะไร 
       5. WHEN (เมื่อไร) ควรจะเริ่มงานการพัฒนาเมื่อไร เมื่อไรจะพัฒนาเสร็จ  
       6. HOW (อย่างไร) จะใช้เทคโนโลยีแบบใด อย่างไรจะจัดหาเทคโนโลยีใหม่ใช้วัดความ
สนใจของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ 
       7. HOW MUCH (เท่าไหร่) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีงบประมาณเท่าไร 
 

2.2.4 เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
       เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ (สุกฤตา หิรัณยชวลิต, 2554: 246) มีดังนี้ 
       การออกแบบเป็นชุด (Package Uniform) การออกแบบเป็นชุดเป็นเทคนิคที่มีความ
นิยมมาก จากกราฟิกง่าย ๆ ที่เป็น จุด เส้น และภาพ มาจัดเป็นรูปบนบรรจุภัณฑ์ สร้างอารมณ์ร่วม
จากการสัมผัสด้วยสายตา หลักเกณฑ์ในการออกแบบ คือ ให้ดูง่าย สะอาดตา แต่ต้องทันสมัยและ
เหมาะแก่การใช้งาน ความง่ายสะอาดตามีผลต่อการดึงดูดความสนใจ ความทันสมัยช่วยสร้างความ
แปลกใหม่ ความรู้สึกว่าคุ้มค่าเงิน และความมั่นใจในตัวสินค้า จากการออกแบบเป็นชุดของสินค้า มี
ผลต่อการท าให้ผู้บริโภคเกิดความทรงจ าที่ดี ถ้าออกแบบได้ตรงกับรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุด เปรียบเสมือนชุดแบบฟอร์มของเสื้อผ้าคนที่ใส่ เช่น มีชุดสูท ชุด
พระราชทาน ชุดม่อฮ่อม เป็นต้น การออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นชุดนี้เมื่อใครเห็น ก็ทราบว่าชุดอะไร แม้ว่า
จะใช้เสื้อผ้าและสีสันที่แตกต่างกัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดนี้ก็มีหลักการคล้ายคลึงกัน 
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       การเรียงต่อเป็นภาพ ณ จุดขาย เทคนิคการออกแบบวิธีนี้ยึดหลักในการสร้างภาพ ณ 
จุดขายให้เป็นภาพใหญ่ ดูเป็นภาพที่ปะติดปะต่อหรืออาจเป็นภาพกราฟิกขนาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในระยะทางไกล ตามรายละเอียดเรื่องสรีระในการอ่าน และ
ประสาทสัมผัสของผู้ซื้อ เนื่องจากโอกาสที่ตัวบรรจุภัณฑ์และรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์จะสามารถ
มองเห็นในระยะเกิน 10 เมตรขึ้นไปนั้นเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้พ้ืนที่บนที่วางสินค้านั้น
จัดเป็นภาพใหญ่เพ่ือดึงดูดความสนใจ สิ่งพึงระวังในภาพที่ต่อขึ้นจากการเรียงบรรจุภัณฑ์นั้น จะต้อง
เป็นภาพที่สร้างความประทับใจหรือกระตุ้นให้เกิดความอยากได้ของกลุ่มเป้าหมาย ที่อาจเคยเห็นภาพ
ดังกล่าวจากสื่ออ่ืน ๆ เช่น บนตัวบรรจุภัณฑ์ที่เคยบริโภคหรือสื่อโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น การต่อเป็น
ภาพของบรรจุภัณฑ์นี้ยังต้องระมัดระวังขั้นตอนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ เช่น การทับเส้น และระบบ
การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์จะต้องแน่นอนมีคุณภาพดี เพ่ือว่าภาพที่ต่อขึ้นมาจะสวยงามสมบูรณ์ 
       การออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น เทคนิคการออกแบบ วิธีนี้มีจุดมุ่งหมายอันดับแรก 
คือ การส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายในท้องถิ่นเพ่ือเสนอแก่นักท่องเที่ยว ให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก ถ้า
สินค้าได้รับความนิยม ในวงกว้างก็สามารถน าออกขายในตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรืออาจส่งขายไปยัง
ต่างประเทศได้ ถ้าสามารถควบคุมคุณภาพ การผลิต และมีวัตถุดิบมากพอ พร้อมทั้งกระบวนการผลิต 
แบบอัตโนมัติที่สามารถวางแผนงานการผลิตได้ รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สื่อความหมายเพื่อเป็น
ของฝากนี้ มักจะใช้สิ่งที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้น เช่น รูปจระเข้ชาละวัน ของจังหวัดพิจิตร รถม้าของ
จังหวัดล าปาง ภูมิประเทศในท้องถิ่นเป็นต้น ในบางกรณีอาจน าวัสดุที่ผลิตได้ในท้องถิ่นมาใช้เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อความแปลกใหม่ นอกเหนือจากรายละเอียด ของกราฟิกการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อซื้อไป
เป็นของฝากจ าต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการน ากลับของผู้ซื้อ และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์
ในการน าไปมอบเป็นของขวัญ มีการออกแบบหูหิ้ว เพ่ือความสะดวกในการน ากลับ 
       การออกแบบของขวัญ เทคนิคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบบของขวัญค่อนข้างจะ
แตกต่างจากเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา สาเหตุเนื่องจากผู้ซื้อสินค้าที่เป็นของขวัญไม่มีโอกาสบริโภค 
และหลายครั้งที่การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้น ณ จุดขาย ด้วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของขวัญที่ดีจึง
มีบทบาทส าคัญมากต่อความส าเร็จของการขายสินค้า โดยเฉพาะในเทศกาลต่างๆ 
 

2.2.5 ทฤษฎีการรับรู้ 
       (สิปราง เจริญผล, 2556: 77-81) กล่าวว่า ทฤษฎีการรับรู้จะช่วยให้นักออกแบบมี
ความรู้และความเข้าใจแนวคิดในการออกแบบเพ่ือสื่อความหมายได้อย่างสอดคล้องกับความสามารถ
ในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้ในที่นี้หมายความรวมถึงกระบวนการรับรู้ซึ่งบุคคลได้รับจากสิ่ง
รอบตัวแล้วส่งผ่านไปยังสมอง และเกิดการตีความหมายของการรู้สึกสัมผัสที่ได้รับจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
และแปลความหมายเป็นความเข้าใจในสารที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ พ้ืนฐานและ
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ประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ เจตคติ ความคาดหวัง และ
สภาวะจิตใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีผลท าให้การรับรู้และตีความหมายแตกต่างกัน 
นอกจากนั้นแสงและสีก็มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ด้วย 
       ทฤษฎีการรับรู้ที่นักออกแบบต้องศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ทฤษฎีการรับรู้ภาพ
ด้วยความรู้สึก 2) ทฤษฎีการรับรู้ภาพ ทั้งสองทฤษฎีมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งสองทฤษฎีต่างมีความ
เชื่อมโยงกันและมีส่วนช่วยอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏต่อสายตาเราแล้วไม่อาจอธิบายได้ว่าท าไมเรา
จึงรู้สึกในสิ่งนั้น ๆ แตกต่างกันออกไป 
       ทฤษฎีการรับรู้จะสามารถช่วยอธิบายความแตกต่างทางด้านมุมมองของแต่ละบุคคลให้
นักออกแบบกราฟิกได้เข้าใจ นักออกแบบควรตระหนักถึงความส าคัญของการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับทฤษฎีการออกแบบ เพ่ือให้การออกแบบกราฟิกสามารถสื่อความหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิริพรรณ ปีเตอร,์ 2549: 23) 
       1 .  ท ฤ ษ ฎี ก า ร รั บ รู้ ภ า พ ด้ ว ย ค ว า ม รู้ สึ ก  ( Sensual Theories of Visual 
Communication) การรับรู้ภาพด้วยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวเราที่ได้เข้ามากระทบตัวเราจนเกิดเป็นการรับรู้ได้โดยปราศจากการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจาก
มนุษย์เราสามารถรู้สึกได้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การได้ยินเสี ยง การได้กลิ่น 
การได้สัมผัส และการได้รับรส ส่งผลไปยังสมองและเกิดเป็นการรับรู้ด้วยการรู้สึกถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งการ
รับรู้ด้วยความรู้สึกเช่นนี้ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการตีความหมายก็สามารถรับรู้และ
เข้าใจได้ ตัวอย่างเช่น การรับรู้รสจากการรับประทานอาหาร เราได้รับประสบการณ์จากการ
รับประทานอาหารได้กลิ่นจากอาหารชนิดนั้น ได้เห็นเครื่องปรุงต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในอาหาร ความ
ทรงจ าเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ รายละเอียดของประสบการณ์นี้ เมื่อได้เห็นอาหารในลักษณะที่เคย
รับประทานอีกก็จะท าให้เราสามารถรับรู้รสชาติได้อย่างรวดเร็ว ทฤษฎีการรับรู้ด้วยความรู้สึก
ประกอบไปด้วย 3 ทฤษฎีหลัก ดังต่อไปนี้ 
        1.1 ทฤษฎีเกสตอลต์ (Gestalt) เป็นค าที่มาจากภาษาเยอรมัน ซึ่งแปลว่า 
รูปร่างและลวดลายโดยรวมทั้งหมด (Vennebusch and Sawers, 1996) อ้างใน ศิริพรรณ ปีเตอร์ 
(2549: 24-25) ทฤษฎีเกสตอลต์นี้ได้เกิดขึ้นจากแนวคิดของนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อ แม็ค เวอร์เทีย
เมอร์ (Max Wertheimer) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาทฤษฎีนี้จากการสังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัว 
ขณะเดินทางบนรถไฟผ่านทิวทัศน์ อันสวยงามนอกเมือ งแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีในปี
คริสต์ศักราช 1910 ขณะที่รถไฟวิ่งผ่านวิวตอนที่พระอาทิตย์ก าลังตกดินพร้อมกับบรรยากาศโดยรวม
อันสวยงามภายในกรอบของหน้าต่างรถไฟ ท าให้เวอร์เทียเมอร์เกิดความประทับใจในภาพนั้นอย่างยิ่ง 
เพราะเขาได้ให้ความสนใจในรายละเอียดที่ปรากฏ เมื่อเขาเดินทางถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต เขาก็ได้เข้าไป
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ในร้านขายของเล่นและได้เปิดดูหนังสือภาพการ์ตูน เมื่อพลิกเปิดหน้าหนังสือแต่ละหน้าอย่างรวดเร็ว 
ปรากฏภาพการ์ตูนได้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตเช่นเดียวกับหนังการ์ตูนในปัจจุบัน  
        ทั้งสองประสบการณ์นี้ เวอร์เที ยเมอร์จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ การทดลองของเวอร์เทียเมอร์ได้ข้อสรุปว่า มนุษย์เราจะรับรู้ได้ดีถ้าสิ่งเร้านั้นน่าสนใจ
และมนุษย์เราจะเกิดความสนใจต่อสิ่งใด ๆ ได้ก็ต่อเมื่อเราเลือกที่จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้น ๆ ซึ่ง
เรียกว่า การคัดสรรที่จะได้รับรู้ (Selecting Attention) จากแนวคิดนี้เวอร์เทียเมอร์สรุปได้ว่า การ
รับรู้และเข้าใจความหมายของภาพได้ดีถ้าเรามองดูภาพโดยรวมทั้งหมด และภาพที่ดึงดูดความสนใจ
ได้ดีมักจะเป็นภาพที่มีการจัดวางอย่างเป็นกลุ่ม เพ่ือสร้างสรรค์ภาพใหม่ที่มีความแตกต่างจากเดิม 
แสดงถึงการสร้างภาพขึ้นจากการจัดวางวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นกลุ่มตามหลักเกสตอลต์ ถ้าเรา
มองในแต่ละส่วนย่อยจะเห็นเป็นเพียงสิ่งของวางรวมกันเป็นกลุ่ม แต่ถ้าดูภาพรวมจะเห็นเป็นภาพคน  
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพตามทฤษฎีเกสตอลต์ 
ที่มา : (Uiblogaziner, 2014) 
 
        1.2 ทฤษฎีการจัดโครงสร้าง (Constructivism) ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการจัดวาง
องค์ประกอบทั้งหมดบนโครงสร้างของสื่อกราฟิก โดยภาพรวมทั้งหมดให้สอดคล้องกับทิศทางในการ
อ่านและตามลาดับความส าคัญขององค์ประกอบนั้น ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ การจัดวาง
ส่วนใหญ่จะก าหนดตามทิศทางในการอ่าน ซึ่งเริ่มจากด้านบนไปสู่ด้านล่าง จากซ้ายไปขวา และจาก
มุมซ้ายมือด้านบนไปสู่ขวามือด้านล่าง ซึ่งเรียกว่า ทิศทางการอ่านแบบกูเทนเบิร์ก  ไดเอ็กเนล 
(Gutenberg Diagonal) Well, Burnett and Moriarty (1998) อ้างใน ศิริพรรณ ปีเตอร์ (2549: 
33) ได้แสดงทิศทางการอ่านแบบไดเอ็กเนล ดังภาพ 



  32 

 
 

ภาพที่ 7 Gutenberg Diagonal 
ที่มา : (Steve Bradley, 2011) 
 
        1.3 ทฤษฎีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Ecological) การเรียนรู้ลักษณะเฉพาะ
และความหมายที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ส่วนใหญ่มาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
ได้รับจากสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมที่เราอาศัยอยู่เป็นหลัก ดังนั้นความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ของ
มนุษย์เราจึงมีความแตกต่างกัน ภาษาก็มีส่วนส าคัญต่อการเรียนรู้ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ด้วย การ
เรียนรู้ความหมายที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานข้อมูลต้นฉบับ
ในหน่วยความจ า เมื่อเราเกิดความเข้าใจในความหมายที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งนั้น  ๆ เราจะ
สามารถน าเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานกราฟิกเพ่ือสื่อความหมายได้ 
        เจมส์ เจ. กิ๊บสัน (James J. Gibson) อ้างใน ศิริพรรณ ปีเตอร์ (2549: 35)ได้
บอกถึงหลักการเรียนรู้ทฤษฎีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ควรศึกษาและเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 2) มองเห็นและเข้าใจในความหมายของสิ่งต่าง ๆ โดยรอบมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาทักษะในการรับรู้ของเราได้ 3) แสง ขนาดของภาพ หรือระยะ มีผลต่อการรับรู้ด้วยความรู้สึก
ของมนุษย์ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของมนุษย์ ตัวอย่างภาพที่แสดงถึงการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการเกิดพายุฝน คือ 
อากาศร้อนอบอ้าว ความเร็วของลม เสียงของลม และแสงที่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝน ทาให้เรา
สามารถรับรู้ได้ถึงความรุนแรงของสภาพอากาศ  
 

                         
 
ภาพที่ 8 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกที่มีต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ที่มา : (Poonpreecha, 2014) 
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       2. ทฤษฎีการรับรู้ภาพ (Perception Theories of Visual Communication) การรับรู้
ภาพ หมายถึง การมองเห็นและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันในชีวิตประจ าวันของเราด้วยความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ การรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สิ่งใหม่ ถ้าเราสามารถ
จดจ าสิ่งนั้น ๆ ได้จะช่วยให้การเรียนรู้ของเราก้าวหน้าเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเราเข้าใจและสามารถรับรู้ด้วย
ความรู้สึกได้จะช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดเพ่ือสื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของอัลโดอัส ฮัคเลย์ (Aldous Huxley) อ้างใน ศิริพรณ์ ปีเตอร์ (2549 : 36) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าวิธีการ
เรียนรู้ของมนุษย์เราจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ในที่นี้หมายถึง ยิ่งเรารู้และเห็นมากขึ้นเท่าใดก็
ยิ่งท าให้เราแตกฉานทางด้านความคิดหรือเข้าใจในความหมายของสิ่งต่าง ๆ มากข้ึนเท่านั้น การศึกษา
ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ของวัฒนธรรมและสังคมของเรา วัฒนธรรมและสังคมโลกไม่สามารถท าได้
จากการอ่านต าราเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างต่อเนื่องจนเกิดความรู้
และความเข้าใจ ดังจะเห็นได้จากกระบวนการเรียนรู้ของฮัคเลย์ 
 

 
 
ภาพที่ 9 กระบวนการเรียนรู้ของ Aldous Huxley 
ที่มา : ดัดแปลงจาก ศิริพรรณ ปีเตอร์ (2549) 
 
       นอกจากนั้นเราสามารถศึกษาลักษณะเฉพาะและความหมายของสิ่งต่าง ๆ จากศิลปะ
และวัฒนธรรมที่เราอาศัยอยู่ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราต้องการน าเสนอ
ผลงานการออกแบบกราฟิก เพ่ือช่วยให้นักออกแบบสามารถเลือกใช้ภาพได้อย่างเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการออกแบบและวาระในการน าเสนองานนั้น ๆ  
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ภาพที่ 10 การซึมซับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันเพื่อน าสู่งานออกแบบกราฟิก 
ที่มา : (ศูนย์ศึกษาและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชุมชน, 2556) 
 

2.2.6 การออกแบบร้านค้าและเทคนิคจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสินค้า 
       วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2553: 34-43) กล่าวถึงพ้ืนฐานส าคัญในการออกแบบร้านค้า 
3 ประการ คือ 1) การออกแบบร้านค้าจะต้องท าขึ้นเพ่ือปกป้องสินค้าและช่วยจัดแสดงสินค้าที่
จ าหน่าย 2) การออกแบบร้านค้านั้นจะต้องท าให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของร้านที่ได้ก าหนดไว้  3) 
การออกแบบร้านค้าจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่ทั้งหมดของร้านเสมอ 
       สุเธียร โล้กูลประกิจ (2546) กล่าวว่า การออกแบบร้านค้าปลีก (Retail Design) เป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า และสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งการสร้างเอกลักษณ์ของร้านและความโดดเด่นของตราสินค้า
ล้วนสร้างสรรค์โดยการออกแบบผ่านการจัดพ้ืนที่ใช้สอย การใช้วัสดุที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการโดยการรวมการท างานระหว่างสุนทรียภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค และการบริหารจัดการร้าน  
       การออกแบบร้านค้าปลีกต้องสามารถสร้างบรรยากาศโดยรวมให้ตรงกับรสนิยมและ
บุคลิกภาพของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกประเภทใดร้าน
ใดนั้นขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกนั้นว่าสอดรับและส่งเสริมภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้บริโภค 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ โดยหลักการส าคัญในการออกแบบร้านค้าปลีกมี 3 
ประการคือ 1) บรรยากาศของร้าน (Atmosphere) แสดงถึงภาพลักษณ์โดยรวมจากการก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย และคัดเลือกองค์ประกอบแวดล้อม เช่น กราฟิก ป้ายสัญลักษณ์ แสงสว่าง สีสัน การ
จัดวางสินค้า เป็นต้น โดยสื่อสารผ่านการมองเห็นของลูกค้าเพ่ือกระตุ้นการรับรู้ และสร้างการ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า 2) สร้างแรงกระตุ้น (Impulse) จูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจ
ซื้อสินค้า โดยให้ความส าคัญกับการวางผังร้านค้า และการจัดพ้ืนที่ใช้สอย หรือการเพ่ิมบรรยากาศ
ของร้าน ด้วยการสาธิตสินค้า การใช้สีของแสงไฟช่วยกระตุ้นอารมณ์ เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคและท าการออกแบบให้ตอบสนองกับพฤติกรรม 3) ค านึงถึงผลิต
ภาพ (Productivity) ของการใช้พ้ืนที่ของร้านค้า พิจารณาการใช้สอยพ้ืนที่วางสินค้าให้สอดคล้องกับ
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มูลค่าผลตอบแทนและก าไร เช่น การเรียงอันดับสินค้าที่ต้องการดันยอดขายให้อยู่ด้านหน้า สะดวกใน
การแนะน าสินค้าของพนักงานขายแก่ลูกค้า ส่วนนี้ต้องพิจารณาคู่กับฝ่ายขายและการตลาดใน      
การร่วมบริหารหน้าร้าน 
       ส าหรับเทคนิคการจัดวางสินค้า  ) Merchandise Presentation Techniques) กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า และ สุเธียร โล้กูลประกิจ อ้างใน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริม
สหกรณ์ (2563) ไว้ว่า ปัจจุบันเทคนิคการจัดวางสินค้ามีหลากหลายวิธีที่ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้เพ่ือ
เพ่ิมแรงจูงใจในการซื้อสินค้า ผู้ปฏิบัติจะต้องค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 1) สินค้าจะต้องถูกจัดวางอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของร้าน เป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด เช่น แผนกเสื้อผ้าชายใน
ห้างสรรพสินค้าอาจใช้เทคนิคการจัดวางแบบเน้นสีสันเดียวกัน เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดูเป็นร้านค้าแฟชั่น 
)Fashion Store) แต่ส าหรับในซูเปอร์สโตร์  ) Super Store) การจัดวางอาจจะเน้นให้ลูกค้าได้เห็น
ขนาด  ) Size) ของเสื้อผ้าขนาดเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อ เป็นต้น 2) พิจารณาถึง
ธรรมชาติของตัวสินค้าเอง เช่น สินค้าประเภทกางเกงยีนส์อาจใช้วิธีการวางซ้อนกันบนชั้นได้เนื่องจาก
สินค้าไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก แต่การโชว์ชุดกระโปรงจะต้องใช้วิธีแขวนเพ่ือให้ลูกค้าเลือกดูได้ง่าย 
3) ใช้หีบห่อเป็นตัวก าหนดวิธีการจัดวาง ตัวอย่างเช่น ในซูเปอร์สโตร์ การจัดวางจะเน้นการวางด้วย
หีบห่อของสินค้าเองเลยเพราะการขายเป็นหีบห่อใหญ่ แต่ส าหรับห้างสรรพสินค้าจะจัดวางสินค้าชนิด
เดียวกันเป็นยูนิตเล็ก ๆ เป็นต้น 4) ใช้ศักยภาพในการท าก าไรของตัวสินค้าเป็นตัวก าหนด วิธีการจัด
วางสินค้าที่มีก าไรต่ าหรือมีการหมุนเวียนสูง  ) Turnover) เช่น เครื่องเขียนหรือสินค้าส าหรับนักเรียน
จะมีรูปแบบการจัดวางแตกต่างจากสินค้าที่มีราคาแพงและสามารถสร้างผลก าไรได้มาก เช่น เครื่อง
หนัง หรือเครื่องเขียนราคาสูง เป็นต้น  
       เทคนิคการจัดวางและแสดงสินค้า สามารถจัดประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
       1. การน าเสนอสินค้าที่มีแนวความคิดเดียวกัน ( Idea–oriented presentation) เป็น
การจัดวางสินค้าโดยค านึงถึงรูปแบบแนวความคิดที่เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น สินค้าแผนกเสื้อผ้าสตรี
ที่เน้นการใช้สีสันสอดคล้องกับฤดูกาลหรือสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีแนวความคิดแบบสมัยใหม่ก็จะถูกจัด
กลุ่มให้มีความสอดคล้องกัน 
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ภาพที่ 11 การจัดแสดงสินค้าที่แสดงแนวความคิดให้ลูกค้าสามารถน าไปใช้ 
ที่มา : (Wolverine World Wide, Inc., 2013) 
 
       2. การน าเสนอสินค้าที่มีรูปแบบเดียวกัน (Style/Item presentation) เป็นการจัดวาง
สินค้าที่มีชนิดและรูปแบบเดียวกันอยู่ด้วยกันในร้านดิสเคาท์สโตร์หรือร้านขายของช า )Grocery 
store) เช่น สินค้าเสื้อหนาวจะถูกจัดวางทุกชนิดทุกรุ่นให้ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือได้ง่าย เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 12 การจัดวางสินค้าโดยเน้นกลุ่มรูปแบบสินค้า 
ที่มา : (RiangSupod, 2018) 



  37 

       3. การน าเสนอสินค้าที่มีสีสันเดียวกัน  (Color presentation) จัดวางสินค้าสีสัน
เดียวกัน เช่น เสื้อผ้าฤดูร้อนสีสดใสจัดกลุ่มเดียวกัน  โดยแต่ละกลุ่มจะมีสินค้าหลายแบรนด์รวมกัน 
 

 
 

ภาพที่ 13 การจัดวางโดยเน้นกลุ่มสีของสินค้า 
ที่มา : (RiangSupod, 2018) 
       4. การจัดสินค้าตามกลุ่มราคา (Price lining) เป็นการจัดวางสินค้าตามกลุ่มราคา เป็น
การสะดวกแก่ลูกค้าท่ีจะเลือกซ้ือสินค้าในช่วงราคาท่ีตนต้องการได้ง่าย เช่น ชั้นวางสินค้าประเภทสุรา  

 

 
 

ภาพที่ 14 การจัดวางสินค้าตามกลุ่มราคา 
ที่มา : (Inés Fung, 2020) 
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       5. การจัดสินค้าตามแนวตั้ง (Vertical merchandising) เป็นการจัดวางสินค้าแนวตั้ง 
ไม่ว่าจะด้วยชั้นติดผนัง  ) Wall Shelf) หรือชั้นวางลอยตัว  ) Gondola) เช่น แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า 
แผนกยีนส์ แผนกหนังสือ เป็นต้น วิธีการนี้เป็นการง่ายที่จะแบ่งแยกตรา  ) Brand) และชนิดของสินค้า 
รวมถึงสีสันของสินค้าได้ และลูกค้าก็สะดวกในการเลือกซื้อสินค้าที่ตนต้องการ โดยการมองขึ้น-ลง 
ซ้าย-ขวา เหมือนกับการอ่านหนังสือพิมพ์ 
 

 
 
ภาพที่ 15 การจัดวางสินค้าบนชั้นในแนวตั้ง 
ที่มา : H-D visual merchandising 
 

 
 
ภาพที่ 16 การจัดวางสินค้าด้วยการแขวนผนังในแนวตั้ง 
ที่มา : wikimedia.org/wiki/File:Wine_on_the_Wall.jpg 
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       6.  การจัดสินค้าให้มีปริมาณมาก (Tonnage merchandising) เป็นวิธีการแสดงสินค้า
รวมกันในปริมาณมาก ๆ ลูกค้าสามารถหยิบได้ง่าย โดยทั่วไปจะใช้กับสินค้าที่มีการจัดรายการ 
(Promotion) ทั้งนี้ในแง่จิตวิทยา ลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าสินค้าท่ีมีการจัดวางเป็นกองขนาดใหญ่จะมี
ราคาถูก โดยวิธีนี้มักจะเห็นได้ในดิสเคาท์สโตร์หรือซูเปอร์มาร์เก็ต 
 

 
 

ภาพที่ 17 การจัดวางสินค้าที่มีการจัดรายการและตั้งแสดงไว้ในปริมาณมาก 
ที่มา : (Greenhouse Canada, 2021) 
 
       7. การจัดโดยเน้นด้านหน้าของสินค้า (Frontage presentation) เป็นวิธีการจัดแสดง
สินค้าให้ลูกค้าสามารถเห็นหน้าสินค้ามากที่สุด จะเห็นวิธีการนี้ได้ในร้านหนังสือที่จะหันปกหนังสือ
ออกเป็นจ านวนมาก ให้ลูกค้าได้เห็นชัดเจน เป็นวิธีที่จะช่วยเน้นการจัดวางสินค้าไม่ให้ซ้ าซากน่าเบื่อ 
 

 
 

ภาพที่ 18 การจัดวางหนังสือโดยเน้นด้านหน้า 
ที่มา : chroniclebooks.com 



  40 

 
 
ภาพที่ 19 การจัดวางสินค้าโดยเน้นหน้าของหีบห่อ 
ที่มา : repsly.com 
 
       ฟิทซ์ และโนเบิล (Rodney Fitch and Lance Knobel, 1990) ยังกล่าวถึงการจัดวาง
สินค้าในแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
       การจัดวางสินค้าแบบกระจายรัศมี (Radiation) เป็นการจัดวางสินค้าที่สร้างจุดสนใจ ให้
สินค้าท่ีอยู่ตรงกลางมีความเด่นกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อยู่โดยรอบ 
       การจัดวางสินค้าแบบขั้นบันได (Stair-step) เป็นการจัดโดยการวางสินค้าเป็นชั้น ๆ 
เหมือนขั้นบันได โดยอาจจะเรียงสินค้าจากต่ าไปหาสูงหรือสูงลงต่ าก็ได้ เป็นการจัดวางเพ่ือให้เกิด
ความกลมกลืนและให้ความรู้สึกของความเคลื่อนไหวตามไปกับการจัดนั้น 
       การจัดวางสินค้าแบบปิรามิด (Pyramid) มีลักษณะแหมือนรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ มี
ฐานกว้างและค่อย ๆ แคบสูงขึ้นเป็นยอด มักจะเป็นที่นิยมในการจัดแสดงสินค้าที่ลักษณะเป็นกล่อง
จ านวนมาก ๆ เช่น ในร้านจ าหน่ายอาหารหรือสินค้าที่เป็นกล่อง ๆ หรือกระป๋อง 
       การจัดวางสินค้าแบบซิกแซ็ก (Zig-zag) การจัดวางสินค้าแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับ
แบบปิรามิด กล่าวคือมีฐานกว้างเช่นเดียวกัน แต่จะต่างกันในส่วนของการจัดวางให้สินค้าซิกแ ซ็กขึ้น
ไปแทนที่จะขึ้นไปเป็นเส้นตรง ร้านค้าอาจใช้การจัดวางแบบนี้ได้กับการวางสินค้าประเภทเสื้อผ้าหรือ
รองเท้า ซึ่งเหมาะกับการจัดแสดงสินค้าแบบเปิด )Open displays) และการจัดวางสินค้าไม่ควรมี
สินค้าเกินกว่า 3 รายการ 
       การจัดวางสินค้าแบบซ้ าซ้อน (Repetition) เป็นการจัดวางสินค้าที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน 
โดยอาจจะหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อได้โดยการจัดวางสินค้าบนแท่นยกพ้ืน )Elevated platform) หรือ
แผ่นกระดานที่วางไว้ให้เอียงเพ่ือให้สินค้าที่น ามาจัดแสงมีลักษณะเป็นหมวดเดียวกัน (Unit) และ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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       การจัดวางสินค้าแบบล าดับชั้น (Gradation) เป็นการจัดวางสินค้าที่ค่อย ๆ แสดงความ
เปลี่ยนแปลงทีละน้อย เช่น อาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของขนาดสินค้าจากขนาดเล็กไปหาขนาด
ใหญ่ หรืออาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของสี จากสีอ่อนค่อย ๆ เปลี่ยนไปหาสีที่เข้มขึ้น การจัดวาง
สินค้าแบบล าดับชั้นนี้ช่วยให้ลูกค้าเห็นความเคลื่อนไหว เป็นการเพ่ิมความน่าสนใจให้กับสินค้า 
       การจัดวางสินค้าแบบแทรกสอด (Interference) เป็นการจัดวางสินค้าโดยใช้สินค้าหรือ
วัสดุตกแต่งอ่ืน ๆ วางต่อเนื่องกันโดยให้สินค้ามีการเหลื่อมล้ ากันเล็กน้อย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรู้สึก
รวมตัวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน และลูกค้สามารถจะมองสินค้าทั่วบริเวณได้โดยเร็ว 
       การจัดวางสินค้าแบบให้เกิดความเด่น (Dominance) เป็นการจัดวางสินค้าเพ่ือแสดง
ความเด่นของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง โดยอาจจะให้เกิดความเด่นโดยการใช้สินค้าชิ้นใหญ่ หรืออาจจะ
แสดงความเด่นเด้วยสีเน้นก็ได้ 
       การจัดวางสินค้าที่ดีจึงควรให้มีลักษณะเป็นเอกภาพ (Unity) คือเป็นการแสดงออกของ
แนวความคิดอย่างเดียวกัน (Principal, Theme หรือ Idea) 
 

2.2.7 ข้อควรพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
       2.2.7.1 การพิจารณาด้านการใช้งาน  ได้แก่ ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ลักษณะเป็นเม็ด แท่งแคปซูล ฯลฯ 
ลักษณะทั่วไป เช่น เน่าเสียง่ายหรือไม่ มีพิษ หรือระเหยได้ เป็นต้น ลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลิตภัณฑ์ เช่น การกระทบแตก การเหม็นหืนเพราะก๊าซออกซิเจน สีซีดเพราะถูกแสง ฯลฯ 
ลักษณะการขนส่งและเก็บรักษา วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ 
       ก่อนการออกแบบต้องมีการตั้งค าถาม โดยพิจารณาสภาพที่เป็นอยู่ การปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และพิจารณาปัจจัยข้างต้น เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า 
สามารถท าหน้าที่ด้านการปกป้อง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ และยังสามารถ
ชี้ให้เห็นประเด็นในการเลือกสินค้าที่น ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยัง
ต้องพิจารณาบทบาทต่อการตลาดในการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
       2.2.7.2 การพิจารณาด้านการตลาด เป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ในกลยุทธ์ด้านการตลาด 
ท าหน้าที่และมีบทบาทในการบ่งชี้หรือแจ้งข้อมูลรายละเอียดสินค้า ดึงดูดความสนใจ และชักจูงให้เกิด
การซื้อสินค้า อันมีผลท าให้ช่วยเพ่ิมยอดขายและก าไร และยังเป็นการสร้างมูลค่า เพ่ิมให้กับสินค้า 
บรรจุภัณฑ์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญ โดยปัจจัยในการพิจารณาด้านการตลาด 
ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมาย ประเภทร้านค้า 2) สถานการณ์ตลาด เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 3) ความสะดวก
ต่อการจัดจ าหน่าย 4) การเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้บริโภค 5) ความเหมาะสมด้านราคา 
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       ผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อขนมหวานเมืองเพชรของ
ผู้บริโภค” โดยจรรยาพร บุญเหลือ (2539: 107) ได้สรุปเกี่ยวกับการตลาดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันหลายด้าน จะพบว่าบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีผลทางด้านการตลาด ลักษณะของฝากที่แปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตรและพฤติกรรมความต้องการซื้อสินค้านั้น มักจะพิจารณาที่ตัวผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก ซึ่ง
โดยมากมักมีคุณภาพที่ดีและมีการพัฒนาอยู่เสมอ ในด้านตราสินค้ามักเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป แต่มี
ลักษณะของการบรรจุเหมือนกัน ท าให้ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้ามาจากที่ใด ในขณะที่ความ
ต้องการในการซื้อขนมมักจะซื้อเพ่ือเป็นของฝาก หากรูปลักษณะของฝากมีความน่าสนใจก็จะ
ก่อให้เกิดความประทับใจในครั้งแรกที่เห็นได้ นั่นคือหากบรรจุภัณฑ์มีความพิเศษจะช่วยให้เกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น 
       หากพิจารณาเปรียบเทียบองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เพ่ือเลือกพัฒนานั้นจะพบว่า       
1) ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์เป็นประเด็นแรกในการตัดสินใจเลือกซื้อ ในขณะที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึง
นั้นมีความส าคัญและมุ่งเน้นในการขายเพ่ือเป็นของฝากที่มีเหมือน ๆ กันอยู่แล้ว 2) ตราสินค้า ซึ่ง
หมายถึงยี่ห้อหรือร้านที่ผลิต 3) การบรรจุหีบห่อ มีลักษณะคล้ายกันแต่สามารถจ าแนกความแตกต่าง
ของสินค้าจากร้านต่าง ๆ ให้ผู้ซื้อทราบได้ อีกท้ังยังบ่งบอกข้อมูลสินค้าภายใน ซึ่งปัจจุบันรูปแบบบรรจุ
ที่มีลักษณะคล้ายกันนั้นจะพบว่า การบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นยังไม่ได้ท าหน้าที่ส่งเสริม
การขายอย่างเพียงพอ แค่ท าหน้าที่ปกป้องสินค้าเท่านั้น หากมีการพัฒนาและท าให้บรรจุภัณฑ์ได้ท า
หน้าที่อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับสภาพการขายในปัจจุบันยิ่งขึ้น 
       การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นทางเลือกในการแสดงบทบาทด้านการตลาดและให้
ประโยชน์ในการปกป้องสินค้า จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยใช้ความรู้ทางศิลปะเข้ามาช่วยเสริมให้การออกแบบมีความหมายและ
ทรงคุณค่ามากยิ่งข้ึน 
       อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถสื่อสารการตลาดในหลายด้าน ได้แก่ 1) ความมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวส าหรับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ ทั้งลักษณะ รูปทรง โครงสร้าง และกราฟิก 
ให้มีความเด่นชัด แปลกใหม่ไปจากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง เป็นที่สะดุดตาและเรียกร้องความสนใจจาก
ผู้บริโภค 2) การสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อผลิตภัณฑ์ กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และฉลากท าหน้าที่
เปรียบเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอต่อผู้บริโภค แสดงออกถึงคุณงามความดีของ
ผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 3) การแสดงลักษณะให้ผู้ซื้อเข้าใจถึง
คุณประโยชน์ สรรพคุณ และรายละเอียดอ่ืน ๆ โดยกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงตัวเป็นพนักงาน
ขายเงียบ (Silent salesman) ให้สามารถเรียกร้องความสนใจให้ผู้บริโภคน ามาพิจารณาและตัดสินใจ
ซื้อ 4) การสร้างความพึงพอใจ เกียรติ และศักดิ์ศรีส าหรับผู้บริโภค ก่อนการออกแบบต้องพิจารณา
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และวิเคราะห์ด้านการตลาดที่สอดคล้องกับความพึงพอใจ เกียรติ และศักดิ์ศรีเป็นส าคัญ ได้แก่ 4.1 
สภาพทางการตลาด ได้แก่ กลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย ผู้ซื้อเป็นใคร วัย เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลาด
เป้าหมาย เป็นร้านค้าประเภทใด และสถานการณ์ตลาด เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 4.2 ความสะดวก      
ต่อการจัดจ าหน่าย 4.3 การเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้บริโภค และ 4.4 ความเหมาะสมด้านราคา    
และต้นทุนการผลิต 
 

2.2.8 การสร้างภาพลักษณ์ท้องถิ่นบนบรรจุภัณฑ์ 
         เอกลักษณ์ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยเกิดการจดจ าและบ่งชี้ถึง
แหล่งที่มาของสินค้า โดยอาศัยแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ท้องถิ่นบนบรรจุภัณฑ์ สีห์ภูมิ ศรีโสภา 
(2548: 58-65) ได้รวบรวมไว้ดังนี้ 
         1. บทบาทและความส าคัญ พัฒนาการของศิลปะบนบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นเป็น
กรณีศึกษาที่ดียิ่ง ศิลปะการห่อมัดของชาวญี่ปุ่นที่เรียกว่า ทสึชุมิ (Tsutsumi) เป็นวัฒนธรรมพ้ืนฐาน
ของจิตวิญญาณ ความเชื่อถือ ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ผูกมัดจิตใจของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่เกิดจนตาย ที่
น่าสนใจคือศิลปะแขนงนี้มีวิวัฒนาการประยุกต์และปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการของการบรรจุภัณฑ์
เพ่ือสืบสานสายใยของวัฒนธรรมดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ได้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืน รวมทั้งยังคงสามารถรักษาพ้ืนฐานความเชื่อทางจิตวิญญาณ ค่านิยม และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศาสนาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
         จากผลการวิจัยเรื่อง “ศิลปะบรรจุภัณฑ์ในเมืองเกียวโตและเมืองเชียงใหม่ : ศึกษา
เปรียบเทียบในมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม” ของพงษ์ธาดา วุฒิการณ์ และยลฤดี วุฒิการณ์ 
(2541: 42) สะท้อนถึงความส าคัญของเมืองเกียวโตในฐานะของการเป็นศูนย์กลาง เมื่อญี่ปุ่นเปลี่ยน
สถานภาพของประเทศ จากประเทศที่มีพ้ืนฐานสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ก้าวหน้า ศิลปะบรรจุภัณฑ์แบบจารีตเดิมถูกน ามาประยุกต์ ปรับบทบาท ให้กลายเป็นสื่อส าคัญในโลก
ของธุรกิจการค้าขาย ก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสืบสานรากฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิมจากพ้ืนฐาน 
วัฒนธรรมตะวันออกผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมสังคมบริโภคแบบตะวันตก 
         2. แนวคิดในการแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นบนบรรจุภัณฑ์ 
         หลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นที่เขียนโดย
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาวญี่ปุ่น Sakane Susumu (1986: 7-12) ผู้เขียน
เรื่อง “รากเหง้าของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น” (Japanese Packaging and its 
Roots in tradition) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือสื่อแสดงถึง
ภาพลักษณ์ท้องถิ่นที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างผลงาน
ออกกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ดังนี้ 
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         2.1. การใช้ภาพเลียนกรรมวิธีการบรรจุแบบดั้งเดิม 
         การใช้ภาพเลียนกรรมวิธีการบรรจุแบบดั้งเดิมมีที่มาจากการใช้ภาพบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
เลียนเทคนิคการับและการห่อกระดาษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ เรียกว่า Tsutsumu ซึ่งถือเป็น
เอกลักษณ์ของการบรรจุแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่สืบทอดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน 
         การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์อยู่ที่ความประณีตในการพับ ท าให้กระดาษถูก
พับซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบสวยงาม รวมทั้งลวดลายที่วิจิตรบรรจงของกระดาษห่อ ซึ่งปัจจุบัน
เอกลักษณ์ดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดลงบนบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยเพ่ือแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นแบบ
ดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยการประยุกต์ร่องรอยอันเกิดจากการพับกระดาษให้กลายเป็นภาพ 2 มิติ พิมพ์ลง
บนวัสดุบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ เกิดเป็นลวดลายคล้ายกับการพับกระดาษอยู่บนบรรจุภัณฑ์ 
         จากผลการวิจัยของลิตติพร ลิตติพาณิช (2544: 183) เรื่อง “การออกแบบเรขศิลป์บน
บรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในประเทศไทย” ได้สรุปแนวทางการใช้
ภาพเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ ทางการตลาดและแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของไทย ดังนี้ 1) เพ่ือ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ การใช้ภาพสินค้าหรือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องและใช้ภาพ
ขนาดใหญ่ 2) เพ่ือการแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของไทย ได้แก่ การใช้ภาพเลียนกรรมวิธีการบรรจุ
แบบดั้งเดิม เลียนลักษณะพ้ืนผิววัสดุธรรมชาติ ใช้ภาพวาดลวดลายจากจิตรกรรมไทย ใช้ภาพ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น และการใช้ภาพชาวบ้านแต่งชุดพ้ืนเมือง 
         2.2. หลักการใช้ภาพเลียนพื้นผิวของวัสดุธรรมชาติ 
         หลักการใช้ภาพเลียนพ้ืนผิวของวัสดุธรรมชาติ มาจากหลักการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์
เพ่ือแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของญี่ปุ่น โดยบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นนิยมท าจากวัสดุธรรมชาติ
ที่หาได้ในท้องถิ่น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปได้มีการประยุกต์ลวดลายของวัสดุธรรมชาติมาพิมพ์
ลงบนวัสดุบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ แทนการใช้วัสดุธรรมชาติจริง ๆ เช่น การพิมพ์กระดาษให้เป็นลายไม้ 
         2.3. การใช้วัสดุธรรมชาติประกอบอย่างเหมาะสม 
         นอกจากจะใช้ภาพเพ่ือเลียนพ้ืนผิวของวัสดุธรรมชาติแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังมีวิธีสร้าง
ภาพลักษณ์ท้องถิ่นบนบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดธรรมชาติ โดยการน าวัสดุธรรมชาติมาใช้ประกอบบน
บรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าการใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในการบรรจุภัณฑ์ 
จะไม่ใช้องค์ประกอบกราฟิกแบบ 2 มิติ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์โดยตรง แต่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะท าให้
เกิดภาพและสี ท าให้เกิดการสื่อสารทางสายตา (Visual communication) ได้เช่นเดียวกับการใช้
ภาพและสี นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมความชัดเจนและความน่าสนใจด้วยมิติความลึกและ
ผิวสัมผัส (Texture) อีกด้วย 
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         หลักการเลือกใช้วัสธรรมชาติมาประกอบบนบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย เพ่ือเกิดความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับกรรมวิธีการผลิตในปัจจุบันตามแนวทางของญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 1) เลือกใช้
วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 2) เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ทนต่อการเสื่อม
เสีย 3) ใช้วัสดุธรรมชาติประกอบในปริมาณน้อย เพ่ือให้ง่ายต่อการผลิตจ านวนมาก 
         2.4. การใช้สีแบบดั้งเดิม 
         เอกลักษณ์ในการใช้สีของญี่ปุ่นถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถแสดงภาพลักษณ์
ท้องถิ่นให้ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศได้ เอกลักษณ์การใช้สีแบบดั้งเดิม
ของญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) การใช้สีตุ่นบนบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันสามารถแสดงภาพลักษณ์
ท้องถิ่นได้เนื่องจากเป็นสีที่ได้จากสีของสถาปัตยกรรมและข้าวของเครื่องใช้แบบดั้งเดิมซึ่งนิยมท าจาก
วัสดุธรรมชาติ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเรือนที่เป็นไม้ ซึ่งจะเป็นสีธรรมชาติออกสีขุ่นและไม่เข้ม
มาก ต่อมาได้มีการประยุกต์ใช้สีเหล่านี้กับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งก็สามารถแสดง
ภาพลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 2) การใช้สีฉูดฉาดบนบรรจุภัณฑ์ เช่น สีแดงบนพ้ืนขาว ซึ่งสามารถ
แสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นการใช้สีที่ได้มาจากสีของเครื่องแต่ง
กายแบบดั้งเดิมหรือชุดกิโมโนของญี่ปุ่นที่นิยมใช้สีแดง สีทอง และสีสด ตัดกันอย่างสดใส ปัจจุบัน 
มักเป็นการใช้สีฉูดฉาดเหล่านี้บรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นเพื่อแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่น 
         จากผลการวิจัยของลิตติพร ลิตติพาณิช (2544: 193) เรื่อง “การออกแบบเรขศิลป์บน
บรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในประเทศไทย” ได้สรุปแนวทางการใช้สี
เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดและแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของไทย ดังนี้  1) เพ่ือ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ การใช้โทนสีแตกต่างจากคู่แข่ง และการใช้สีแตกต่างกัน
เพ่ือแบ่งแยกประเภทสินค้า (เฉพาะเมื่อมีสินค้าหลายประเภท) 2) เพ่ือการแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่น
ของไทย ได้แก่ การใช้สีเบญจรงค์ 
         2.5. การใช้ตัวอักษรแบบดั้งเดิม 
         เอกลักษณ์ส าคัญที่ขาดไม่ได้ ในงานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือแสดง
ภาพลักษณ์ท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น คือการใช้ตัวอักษรแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็น “ตัวอักษรคัดลายมือ” 
หรือ Calligraphy เป็นตัวอักษรที่เขียนด้วยพู่กันในแนวตั้ง ถึงแม้ว่าตัวอักษรเหล่านี้จะเป็นภาษา
โบราณที่เลิกใช้ไปแล้วในปัจจุบัน แต่มีการน ามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
เป็นตัวอักษรโดยใช้แสดงชื่อตราสินค้าที่มีความส าคัญบนบรรจุภัณฑ์ช่วยแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นนั้น
ได้เป็นอย่างด ี
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         ตัวอักษรแบบคัดลาดมือแบบดั้ งเดิมของญี่ปุ่นมีรูปแบบแตกต่างกันตามยุคสมัย 
แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือตัวแบบ Kanji และแบบ Hirakana ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้บนบรรจุภัณฑ์
ร่วมสมัยเพ่ือแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นแบบญี่ปุ่นได้ทั้งสองแบบ คือ 1) ตัวอักษร Kanji เป็นตัวอักษรใน
ยุคแรกที่เขียนด้วยพู่กันแบบเคร่งครัด ใช้ส าหรับการคัดลอกพระไตรปิฎกและเอกสารส าคัญต่าง ๆ 2) 
ตัวอักษรแบบ Hirakana เป็นตัวอักษรที่ได้รับพัฒนาให้มีความต่อเนื่องของการเขียนเพ่ือให้เขียนได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
         จากผลการวิจัยของลิตติพร ลิตติพาณิช (2544: 108) เรื่อง “การออกแบบเรขศิลป์บน
บรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในประเทศไทย” ได้สรุปแนวทางการใช้
ตัวอักษร เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดและแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของไทย ดังนี้ 1) เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ การใช้ตัวอักษรแสดงชื่อสินค้า แสดงชื่อผู้ผลิตหรือตรง
สินค้า แสดงรายละเอียดของสินค้า และแสดงค าโฆษณาชวนเชื่อ 2) เพ่ือการแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่น
ของไทย ได้แก่ การใช้ตัวอักษรร่วมสมัยที่แสดงบุคลิกความเป็นไทย 
         2.6. การใช้สัญลักษณ์แบบดั้งเดิม 
         การใช้สัญลักษณ์แบบดั้งเดิมเป็นวิธีการที่จะสามารถแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นให้
ปรากฏได้ตามหลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของญี่ปุ่น โดยการ
ใช้สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีมาช้านาน และยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอาไว้ได้โดยไม่ได้รับ
อิทธิพลจากชาติไหน ๆ เลย ถือได้ว่า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการออกแบบกราฟิกของญี่ปุ่น 
         จากผลการวิจัยของลิตติพร ลิตติพาณิช (2544: 200) เรื่อง “การออกแบบเรขศิลป์บน
บรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในประเทศไทย” ได้สรุปแนวทางการใช้
สัญลักษณ์เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดและแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของไทย ดังนี้ 1) 
เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์แสดงผู้ผลิต สัญลักษณ์รหัสแท่ง (ถ้า
มี) สัญลักษณ์รางวัล และตรารับรองคุณภาพ (ถ้ามี) 2) เพ่ือการแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของไทย 
ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์ดั้งเดิม 
         2.7. การจัดวางแบบดั้งเดิม  
         การจัดวางองค์ประกอบแบบเว้นช่องว่างมาก ๆ ตามคตินิยมความเรียบง่าย 
(Simplicity) ของญี่ปุ่นเป็นเอกลักษณ์การออกแบบกราฟิกที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นที่น ามา
ประยุกต์ใช้บนบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถแสดงภาพลักษณ์
ท้องถิ่นเฉพาะตัวได้ โดยเป็นการจัดวางแบบเว้นพ้ืนที่ว่าง (Space) จ านวนมาก ที่ปรากฏอยู่บนบรรจุ
ภัณฑ์ร่วมสมัยหลายชิ้นของญี่ปุ่น 
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         จากผลการวิจัยของลิตติพร ลิตติพาณิช (2544: 200) เรื่อง “การออกแบบเรขศิลป์บน
บรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในประเทศไทย” ได้สรุปแนวทางการจัด
วาง เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดและแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของไทย ดังนี้ 1) เพ่ือ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ การใช้การจัดวางแบบเหมือนกันหมด (เฉพาะเมื่อสินค้ามี
หลายประเภท) 2) เพื่อการแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นของไทย ได้แก่ ใช้การจัดวางแบบสมมาตรแบบซ้ า 
 

2.2.9 การใช้สีและความส าคัญของสีไทยโทน 
       นอกจากการศึกษาแนวคิดในการแสดงภาพลักษณ์ท้องถิ่นบนบรรจุภัณฑ์ดังที่กล่าวไป
แล้ว การศึกษาเรื่องการใช้สียังช่วยตอบสนองการดึงดูดความสนใจต่อผู้ซื้อและเป็นกุญแจส าคัญในการ
สร้างแบรนด์ อันเป็นปัจจัยส าคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
       สี ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจส าคัญและมีบทบาทต่อการสร้างแบรนด์ สามารถสื่อ
อารมณ์ และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงระหว่างร้านค้า แบรนด์ กับผู้บริโภค วรินทร์ธร กิจธรรม 
(2558: 83) กล่าวไว้ว่า สีมีอิทธิพล ในการช่วยเพิ่มยอดขายสร้างแบรนด์  
       สีช่วยดึงดูดความสนใจ คนเราใช้เวลา 2.5 วินาทีเท่านั้นในการเลือกว่าจะอ่านหรือจะ
โยนอีเมล์ต่าง ๆ ที่ได้รับในแต่ละวันทิ้ง ขณะที่ 55% เลือกอ่านอีเมล์ที่มีสีสันสดใส 
       สีช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจ า สีช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจ ามาถึงขึ้นถึง 80% และยังช่วย
ดึงดูความสนใจจากผู้บริโภคและท าให้นึกถึงแบรนด์นั้น เพ่ิมข้ึนถึง 82% อีกด้วย 
       ช่วยเพิ่ม Productivity น าสีไปใช้ในการจัดเรียงข้อมูล ใช้สร้างแรงกระตุ้น และไฮไลท์
ข้อมูลเอกสาร 
       สีช่วยเพิ่มยอดขาย สีสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและช่วยเพิ่มอัตราการจ่ายเงิน 
       สอดคล้องกับฑิตยา ตันเจริญ และธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2561: 13) กล่าวว่า สีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า เมื่อสีที่โดดเด่นกว่า ดึงดูดความสนใจตั้งแต่เริ่มแรก ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
แบบไร้เหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับปริรัตน์ มีเที่ยง (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การซื้อ และพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัจจัยการซื้อสินค้าแบบไร้เหตุผล สูงถึงร้อยละ  13 58% 
รองลงมาคือซื้อสินค้าด้วยปัจจัยประโยชน์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Benefits) หมายถึงการมองหา 

คุณประโยชน์ที่เหมาะกับตัวตนของตนเป็นล าดับที่รองลงมา นอกจากนี้ Herz & Engen (1996) ยัง
กล่าวไว้ว่า มนุษย์ใช้เวลาเพียง 0.45 วินาที ในการเปิดรับสิ่งเร้า โดยขึ้นอยู่ กับสีและรูปแบบในการ
โฆษณาสินค้า 
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 ความส าคัญของสีไทยโทน 
 ผู้วิจัยยังพบว่า ศิลปินและนักออกแบบไทยรุ่นใหม่จ านวนมากใช้สีไทยในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะและการออกแบบที่ต้องการแสดงถึงอัตลักษณ์ไทย ไพโรจน์ พิทยเมธี (2559: 2) กล่าวว่า สีไทย
เป็นต้นทุนอันแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของไทยที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในเรื่องการเรียกชื่อของสี เช่น  
สีน้ าไหล  สีเสน  สีหงสบาท ฯลฯ  ซึ่งชื่อเรียกเหล่านี้มีที่มาที่น่าสนใจ รวมทั้งวิธีการปรุงสีหรือการท าสี
จากวัสดุที่มาจากธรรมชาติ การเลือกใช้ค่าสีที่มีแบบอย่างเฉพาะ (Style) รวมถึงเทคนิควิธีการน าไปใช้
และคติความเชื่อในการใช้สีที่เป็นเอกลักษณ ์นอกจากนี้การใช้สีไทยโทนยังมีความส าคัญ ดังนี้ 
 ศูนย์บันดาลไทย กระทรวงวัฒนธรรม (2558: 18-20, 26-31, 46) กล่าวว่า สีไทยมีรากฐาน
จากความเชื่อความศรัทธา เช่น การใช้สีแดงชาดเพ่ือแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ แสดงบรรยากาศของ
สวรรค์ เพราะสีแดงหมายถึงสีแห่งสวรรค์ จึงมักใช้ในโบสถ์ โดยเฉพาะเป็นฉากหลังพระพุทธรูปที่มีสี
ทอง เป็นการขับให้องค์พระดูเด่น สง่างาม นอกจากนี้วัสดุสีไทยยังมีความงาม เพราะปรุงจากวัสดุ
ธรรมชาติ ทั้งเปลือกไม้ แร่ธาตุ พืช ความงามเฉดสีไทยที่มีบุคลิกที่แตกต่าง ไม่ว่าจะน าเฉดสีตัดกันมาก
แค่ไหนมาผสมกันก็ยังกลมกล่อม ลงตัว มีทั้งลักษณะพาสเทล (นุ่มนวล เหมือนมีฝุ่นแป้งผสม) และ
ความสดฉ่ า รวมทั้งมีความงดงามด้านวรรณศิลป์่จากชื่อเรียกสีไทย  
 การแบ่งหมู่สีไทย สีหลักที่ปรากฏใช้ในงานจิตรกรรมไทยสมัยก่อนมีอยู่ 5 หมู่หลัก คือ สีด า 
ขาว แดง เหลือง คราม รวมเรียกว่า "สีเบญจรงค์" ส่วนสีที่แปลกออกไปก็เกิดจากการผสมสี 5 สีหลัก
ดังกล่าว แตกออกเป็นอีก 5 หมู่สี ได้แก่ สีส้ม สีเขียว สีม่วง สีน้ าตาล สีทอง 
 สีไทยในภาพรวม สามารถเรียงล าดับสีทั้งหมวดหลักเดิมและสีที่เกิดจากผสมใหม่ในลักษณะ
กลุ่มโทนสีเดียวกัน ได้แก่ 
 1. หมู่สีแดง (Red) สีแดงถือว่ามีความส าคัญที่สุดในงานศิลปกรรมไทย เนื่องจากเป็นหมู่สีที่มี
การใช้งานมาก และเป็นโครงสีส่วนรวม ด้วยเชื่อกันว่าสีแดงแทนสัญลักษณ์ความว่างเปล่า เป็นสี
บรรยากาศของสวรรค์ สีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับประเทศในเอเชียส่วนใหญ่มักจะใช้สีแดงเป็น
หลักด้วยความเชื่อที่ว่าสีแดงคือสีแห่งรุ่งอรุณ สีแห่งความเป็นมงคล ในหมู่สีแดงมีตัวอย่างสีต่าง ๆ เช่น 
สีชาด (สีแดงชาด) สีแดงลิ้นจี่ สีดินแดง สีดินแดงเทศ สีหงสบาท สีอิฐ สีแดงเลือดนก 
 2. หมู่สีเหลือง (Yellow) เช่น สีเหลืองดิน สีเหลืองรง สีเหลืองหงรดาล สีเหลืองไพล 
 3. หมู่สีส้ม (Orange) เช่น สีเสน สีหงเสน 
 4. หมู่สีเขียว (Green) ถือเป็นสีสวรรค์ หมายถึงฟ้า สีป้องกันภัย คนสมัยก่อนเมื่อเรียกสีเขียว
จะหมายความไปถึงสีฟ้า สีน้ าเงินด้วย เช่น สุดหล้าฟ้าเขียว หมายถึงท้องฟ้าสีครามนั่นเอง หมู่สีเขียวมี
เฉดสีเช่น สีเขียวตั้งแช สีเขียวใบแค สีเขียวมะกอก 
 5. หมู่สีด า (Black) เช่น สีด าเขม่า สีเทาหรือสีมอหมึก 
 6. หมู่สีขาว (White) เช่น สีฝุ่นขาว สีขาวกะมัง สีปูนขาว สีควายเผือก 
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 7. หมู่สีน้ าเงิน (Blue) เช่น สีคราม สีขาบ สีน้ าเงิน สีกรมท่า สีน้ าไหล 
 8. หมู่สีม่วง (Violet) เช่น สีลูกหว้า สีม่วงเม็ดมะปราง 
 9. หมู่สีน้ าตาล (Brown) เช่น สีน้ าตาลไหม้ สีกะปิ สีทองแดง สีนาก 
 10. หมู่สีทอง (Gold) เช่น สีทอง สีเหลืองทอง สีทองค าหรือสีทองค าเปลว 
 เฉดสีที่มีคุณสมบัติโดดเด่น สามารถน ามาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้มากมายทั้งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ งานบริการ และงานโฆษณา ในการพัฒนาสามารถท าได้ 2 แนวทางคือ การใช้ด้วยแนวทาง
อนุรักษ์การปรุงสีฝุ่นแบบครูช่างโบราณซึ่งเหมาะกับงานศิลปะที่มีความประณีตเพ่ือสร้างนวัตศิลป์ 
เช่น การท าหัวโขน การย้อมผ้า และอีกแนวทางหนึ่งซึ่งต่อยอดได้ง่ายกว่า คือการใช้สีที่มีอยู่แล้ว โดย
เทียบจากค่าสีแพนโทน เพ่ือสร้างค่าสีไทยโทน เช่น กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน สี
อะคริลิก ยาทาเล็บ ลิปสติก อาหารแปรรูป จนถึงงานโฆษณาต่างๆ 
 ในการวิเคราะห์สีไทยจากงานจิตรกรรมฝาผนัง สีของงานศิลปะช่างโบราณ เช่น หัวโขน โดย
ใช้ อุปกรณ์ดิจิตอลที่ เรียกว่า Colors CAPSURE ของบริษัทแพนโทน เพ่ืออ่านค่าสีและน ามา
เทียบเคียงกับคู่มือการอ่านค่าสี C M Y K ของแพนโทนเช่นเดียวกัน พบว่า สีไทยมีความเหมือนกับ
เฉดสีที่มีอยู่แล้วประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 40 เปอร์เซ็นต์เป็นสีที่มีความเฉพาะตัว ไม่เหมือน
ใคร ผู้ใช้งานจึงควรศึกษาการจับคู่สีไทยโทนเพ่ือสร้างเทรนด์ ผสมการเล่าเรื่ องทั้งที่เป็นต านาน ที่มา
ของสี หรือบุคลิกของสีซึ่งมีที่มาจากชื่อเรียกของสี ทั้งหมดนี้สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานกราฟิก
ไทยที่งดงามและมีความหมายที่น่าสนใจ 

 
2.2.10 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 

       วรรรุจ มณีอินทร์ (2556: 5) กล่าวไว้ว่า ตราสินค้าใช้ในการสื่อสารความหมายท าหน้าที่
ส่งเสริมสินค้าหรือบริการ แสดงถึงความเป็นเจ้าของ อาจมีรูปลักษณะที่เป็นแบบตัวอักษร รูปภาพ 
หรอืมีทั้งอักษรและรูปภาพประกอบกันเพ่ือให้ผู้บริโภคจดจ า สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้  
       เครื่องหมายภาษา (Logo) จะแสดงภาษาตัวอักษรที่ออกเสียงเป็นค า ตามความต้องการ
ของผู้ถือลิขสิทธิ์ ให้แสดงถึงบริษัท ห้างร้าน หรือ ตรา (Brand) ของสินค้า สัญลักษณ์ที่ส าคัญ คือ 
อ่านได้ เป็นอย่างดี  เพราะมีความสัมพันธ์ทั้ งภาพและเสียง (Visual and Phonetic Codes) 
(Berryman Gregg, 1984: 16) 
       โลโก้ที่ดีควรมีรูปลักษณ์ที่น่าจดจ า ให้ความรู้สึกคุ้นเคย แต่ต้องดูไม่ธรรมดา ควรเรียบ
ง่าย สื่อความหมายได้รวดเร็ว แต่สมบูรณ์พร้อมด้วยสาระและรายละเอียดที่มีความร่วมสมัย เหมาะ
กับการเวลา ไม่ล้ ายุคจนท าให้ล้าสมัยได้โดยเร็ว โลโก้ควรสะดวกต่อการใช้งาน (Ivan Chermayeff, 
Tom Geismar and Steff Geisbuhler อ้างใน ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2548: 59) 
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       ส ม าค ม ก ารต ล าด อ เม ริ กั น  (American Marketing Association: AMA) ได้ ให้
ความหมายของตราสินค้า (Brand) ว่าหมายถึง ชื่อ (Name) ค า (Term) สัญลักษณ์ (Symbol) การ
ออกแบบ (Design) หรือสิ่งที่ประกอบด้วยข้างต้น เพ่ือระบุว่าสินค้าบริการเป็นของใคร และแสดงให้
เห็นถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Kotler & Keller, 2009) 
       ขณะที่ Aaker (1991) ให้ค าจ ากัดความตราสินค้าว่าเป็นผลรวมความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า นอกเหนือจากคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่แท้จริงของตัวสินค้า  การสร้างตรา
สินค้าจะสร้างขึ้นจากองค์ประกอบพ้ืนฐานของสินค้า ได้แก่ คุณสมบัติของสินค้า (Attribute) หมายถึง 
ลักษณะภายนอกของสินค้าที่ท าให้เกิดการจดจ าาได้ เช่น มีความแข็งแรง ปลอดภัย ฯลฯ ประโยชน์
ของสินค้า (Benefits) หมายถึง สรรพคุณของสินค้า เช่น ใช้บรรเทาอาการคัดจมูก ใช้เป็นพาหนะ ใช้
ปกปิดร่างกาย ฯลฯ คุณค่า (Value) หมายถึง ความรู้สึกที่ลูกค้าได้รับจากสินค้า เช่น มีความภูมิใจ
หรือเชื่อมั่นเมื่อใช้สินค้านั้น ๆ ฯลฯ และบุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง การบ่งบอกความเป็น
ตัวตนของตราสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 
       นอกจากนี้ Kotler (1999) ได้กล่าวว่า การสร้างตราสินค้าเป็นศิลปะของการตลาด และ
ไม่ได้หมายถึง การตั้งชื่อตราสินค้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การสื่อความหมายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ซึ่งการสร้างตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้า  
       Keller (2008) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งว่ามี 4 ขั้นตอนที่สัมพันธ์
กัน เรียกว่าแบบจ าลองการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง โดยใช้ลูกค้าเป็นเกณฑ์ (Customer-Based 
Brand Equity: CBBE) เริ่มจากขั้นแรก คือ การระบุเอกลักษณ์ของตราสินค้า (Identity) ที่ต้องการ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพ่ือสร้างให้เกิดความโดดเด่นของตราสินค้า (Brand 
Salience) และสร้างความสัมพันธ์ที่ พิ เศษของตราสินค้าให้เกิดในใจลูกค้าองค์กร โดยอาจใช้
เอกลักษณ์ของตราสินค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดการตระหนักรู้ (Brand Awareness) หรือเพ่ือให้ผู้บริโภค
เข้าใจกลุ่มผลิตภัณฑ์และความต้องการต่าง ๆ ขั้นที่สอง คือ การให้ความหมายของตราสินค้า 
(Meaning) ที่จะมอบให้ผู้บริโภคโดยการใช้กลยุทธ์ที่ชัดเจนตราสินค้าที่แข็งแกร่งต้องมีความหมายดี 
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน เกิดความชอบและเชื่อมั่น ซึ่งน าไปสู่การตอบสนองต่อตราสินค้าได้
โดยง่ายในขั้นต่อไป เช่น การสร้างความหมายให้ผู้บริโภครับรู้ว่าตราสินค้าแตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน ๆ 
โดยใช้หลักด้านเหตุผล คือ ประสิทธิภาพของตราสินค้า (Performance) ซึ่งสามารถสร้างได้จาก
ลักษณะเบื้องต้นของตราสินค้า ความคงทน ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของการใช้งาน 
บริการการออกแบบ และราคาเป็นต้น โดยลูกค้ามักจะมีความเชื่อถึงระดับและปริมาณส่วนผสมของ
สินค้าเพ่ือสร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าและด้านอารมณ์ ความรู้สึก คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของตราสินค้า (Imagery) เช่น ความเก่าแก่ยาวนานของตราสินค้า สถานการณ์การใช้ บุคลิกภาพของ
ตราสินค้า คุณค่า และประสบการณ์ของตราสินค้าที่มอบให้ผู้บริโภค เป็นต้น ขั้นที่สาม คือ การ
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ตอบสนองของผู้บริโภค (Response) หมายถึง การกระตุ้นการตอบสนองที่เหมาะสมของลูกค้าโดยใช้
เอกลักษณ์และความหมายของตราสินค้าท่ีสร้างขึ้นในขั้นตอนแรก เพ่ือให้ลูกค้าเกิดการตอบสนองตาม
ต้องการซึ่งสามารถประเมินการตอบสนองของลูกค้าได้จากหลักด้านเหตุผล คือ วิจารณญาณหรือ
ความคิดเห็นของลูกค้า (Judgments) เช่น คุณภาพของตราสินค้า ความน่าเชื่อถือ ฯลฯ การพิจารณา
ของลูกค้าว่าจะซื้อหรือใช้ตราสินค้าหรือไม่ และความเหนือกว่าตราสินค้าอ่ืนๆ 
       นอกจากนี้ การตอบสนองของลูกค้ายังสามารถประเมินได้จากความรู้สึกของลูกค้าต่อ
ตราสินค้านั้น(Feelings) เช่น เป็นตราสินค้าที่อบอุ่น สนุกสนาน น่าตื่นเต้น ปลอดภัย สังคมยอมรับ 
และเคารพต่อตนเอง เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนการตอบสนองของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกิดปฏิกิริยาด้านบวกต่อตราสินค้า และจะน าไปสู่ขั้นสุดท้ายคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของตรา
สินค้าและลูกค้า (Relationships) ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการสร้างตราสินค้า (Resonance) ต้ังแต่
ล าดับขั้นแรกจนน าไปสู่ความภักดีอย่างลึกซึ้งของลูกค้า มีการซื้อซ้ าอย่างต่อเนื่อง และเกิดพฤติกรรม
การบอกต่อในที่สุด 
 

2.2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       1. พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว
นั้นจะเห็นได้ว่า ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกสินค้าของที่ระลึก 
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียส่วนใหญ่ขอบซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ เช่นผ้าไหมและผลิตภัณฑ์สินค้าที่
เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรไทย เนื่องจากระยะหลังประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการตลาดในด้าน
สุขภาพและอาหารแปรรูปชนิดต่าง ๆ ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านอาหารของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
ผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกประเภทอาหารที่มีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ความทนทางเก็บ
รักษาได้นาน และประโยชน์ใช้สอยจึงเป็นสิ่งส าคัญ (เพ็ญศรี เจริญวานิช บุญเลิศ เล็กสมบูรณ์ และ สุรี
รัตน์ เดชาทวีวรรณ, 2556) 
       จุฑาทิพย์ ชนินทร์อารักษ์ (2540: 57) ได้สรุปผลของการวิจัยเรื่อง “การใช้บรรจุภัณฑ์
อาหารในหมู่บ้านข้าราชการสตรี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” เกี่ยวกับ
สิ่งกระตุ้นการตลาดในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร พบว่ายี่ห้อผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลในการตัดสินใจมากที่สุด  
       นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้ดูลักษณะบรรจุภัณฑ์ ประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จ านวน
มากใกล้เคียงกับการดูยี่ห้อผลิตภัณฑ์ แสดงว่าลักษณะบรรจุภัณฑ์ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากกว่าตัวหนึ่ง
ในระดับต้น ๆ ที่น ามาใช้ตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เช่นกัน  
       สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุทธิพันธุ์ บงสุนันท์ (2537: 123 -126) เรื่อง “การ
วิเคราะห์การผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูปของไทย” เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารผลไม้แปร
รูปที่เป็นกลุ่มคนในเมืองว่า กลุ่มที่บริโภคผลไม้แปรรูปมากที่สุดคือ กลุ่มเพศหญิงที่ประกอบอาชีพ
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พนักงานบริษัท รองลงมาคือกลุ่มนิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และอาชีพอ่ืน ๆ โดยจากผลสรุปของการ
วิจัยด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงนั้น พบว่าปัจจัยที่กลุ่มเป้าหมายใช้ใน
การพิจารณาตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูปมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า รองลงมาคือ ราคา 
ตราสินค้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการโฆษณา ตามล าดับ ผลสรุปจากการวิจัยนี้บ่งชี้ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคดังกล่าวไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทางการเกษตรจากชุมชน เนื่องจขากปัจจุบัน
คุณภาพและราคาของสินค้าอาหารแปรรูปทางการเกษตรจากชุมชน มีความใกล้เคียงกับสินค้าจาก
ผู้ผลิตระบบอุตสาหกรรมอยู่แล้ว 
       ปัจจุบันตราสินค้าและรูปแบบบรรจุภัณฑ์จึงน่าจะเป็นตัวแปรหลักในการแข่งขัน ซึ่งจาก
การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภคพบว่า การเน้นย้ าตราสินค้า เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากที่จะ
ท าให้สินค้าเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค และแสดงภาพลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนถิ่นชนบทไทยนั่นเอง 
(สีห์ภูมิ ศรีโสภา, 2548: 39) 
       2. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
       อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศและ
สร้างอาชีพให้คนในชุมชน องค์ประกอบส าคัญที่มีส่วนในการสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
ท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนคือ ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก นักท่องเที่ยวจะแสวงหาของที่ระลึกที่
สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ ไปเยือน การน าเอาการสร้างสรรค์
ประสบการณ์การสัมผัส ชีวิต ความเป็นอยู่ และวิธีคนไทยในแบบ 360 องศา (Local Experience) 
และการพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถผลิตสินค้าที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยวโดยมีการสอดแทรกอัต
ลักษณ์อันเป็นเสน่ห์และภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น (ปัฐมาภรณ์ พงษ์ไพบูลย์, 2561: 19-24) 
       การส ารวจการรับรู้และความพึงพอใจในของนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
สัญชาติ ทั้งมุมมองในด้านคุณภาพการบริการ ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น มูลค่าและคุณค่าสินค้า จะเห็น
ได้ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจแตกต่างกันตามลักษณะร้านค้าและการจับจ่ายซื้อสินค้า ดังนั้นจึงควรมีการ
สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นทั้งในด้านการเงินและการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาและผลิตสินค้าประเภท
หัตถกรรมและสินค้าของที่ระลึก เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของสินค้าของที่ระลึกและ
แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นหรือจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน (Tosun Temizkan Timothy & Fyall, 2007) สินค้าของที่
ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจะสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าของที่ระลึก
รวมถึงบริการการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งก่อให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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       แนวความคิดที่มีแนวทางปฏิบัติว่าด้วยสินค้าของที่ระลึกที่จ าหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นช่วยจูงใจให้เกิดการระลึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สร้างสรรค์
ผลิตขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือนหรือเน้นย้า ความทรงจ า เป็นลักษณะแทนบุคคล 
เหตุการณ์ เรื่องราวจากสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือกระตุ้นเตือนหรือเน้น
ย้ า ความทรงจ าให้ความคิดถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราว (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) นอกจากนี้สินค้า
ของที่ระลึก (Souvenirs) ยังเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานศิลปหัตถกรรมและงานฝีมือที่มีความ
ประณีตแต่ละท้องถิ่นได้มีการทาขึ้นมา นักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้ในแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไป การ
เยี่ยมชมสถานที่มีความสาคัญเพ่ือเก็บไว้เป็นของที่ระลึกเป็นเครื่องเตือนความทรงจ า หรือซื้อเพ่ือเป็น
ของฝากให้กับผู้ อ่ืนเนื่องจากผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกนั้นเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสถานที่นั้น ๆ (แทตติยา ทองใบ, 2553) 
       สินค้าของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวไทย จะต้องค านึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ ราคา
ยุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า รวมถึงการออกประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ของสินค้าให้แก่ร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบพิจารณาจะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในคุณภาพ
และราคาของสินค้า เพ่ือมิให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัด เอาเปรียบ ราคาสินค้าต่าง  ๆ ที่จะชักจูงให้
นักท่องเที่ยวซื้อนั้น ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และพิธีการเก็บภาษีของสินค้าที่
จัดไว้ส าหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้วย (วรรณา วงษ์วานิช, 2555) 
       ผลจากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากชุม 
ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย สุวภัทร ศรีจองแสง (2561) พบว่า ระดับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบ้านบากชุม ให้ความส าคัญเรื่องผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกท่ีสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ด้านศิลปหัตถกรรมนักท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด  
       สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบของที่ระลึกของ ประชิด ทินบุตร (2550) ที่กล่าวว่า 
ในการออกแบบของที่ระลึก ของขวัญ ของก านัล ของใช้เฉพาะทางนั้น ปัจจุบันนักออกแบบได้อาศัย
การตั้งแนวคิด วิธีคิด หรือจะเรียกว่าเป็นหลักคิด (Main idea or Main concept) เพ่ือเป็นหลักยึด
หรือเป็นแนวทางการแตกแขนงทางความคิดออกไปหลากหลายทิศทาง โดยน าแนวคิดหลักไปสู่การ
สร้างผลงานออกมาอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ (Concepted Objects) หรือจะเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นชุด 
(Set) นั่นเอง วิธีคิดง่าย ๆ ของการท างานตามแนวทางนี้ก็คือ การคิดหาหลักหรือสัญลักษณ์แทน
ความคิดของเรา  
 



 

บทที่ 3 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสามชุก เพ่ือการออกแบบของที่ระลึกประจ าชุมชน 

ประเภทขนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเอกลักษณ์ชุมชนตลาดร้อยปีสามชุก เพ่ือหาแนวทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 2) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประเภทขนมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จากเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมประจ า
ชุมชน และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม
ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจ สัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม รวมถึงทบทวนวรรณกรรม บทความ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม แล้วจึงท าการประเมินความ
พึงพอใจตามวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก 

3.1.1 ทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตลาด
สามชุก เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก ทั้งงานสถาปัตยกรรม ผู้คนในตลาดสามชุกและความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน รวมไปถึงความนิยมในอาหารและขนมของนักท่องเที่ยว จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประจ าชุมชน 

3.1.2 ลงพ้ืนที่จริง สัมภาษณ์คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกและคนในชุมชน ท าการเก็บ
ข้อมูล ผ่านการสังเกตการณ์ (Observation) ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในตลาด
สามชุก เป็นการสังเกตการณ์โดยปราศจากการควบคุม (Uncontrolled observation) รวมถึง
สัมภาษณ์บุคคลท้องถิ่นของตลาดสามชุก จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1) คุณอรุณลักษณ์ อ่อนวิมล    คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 
2) คุณชยธร วิริยะกุล    มัคคุเทศก์ประจ าพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ 
3) คุณวรเมธ เจริญวัย    เจ้าของร้านกนกวรรณทองม้วนโบราณ (ทายาทรุ่นที่ 3) 

การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่และสภาพสังคมในท้องถิ่นและความคิดเห็นของคนที่
อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ทั้งด้านทัศนคติและความรู้สึกต่อตลาดสามชุก โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ที่ไม่
ก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้า (Non-directive interview) เป็นแบบสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured interview) ทุกค าถามเป็นค าถามแบบเปิด แบ่งหัวข้อการสัมภาษณ์ (Interview 
Guide) เป็น 4 ตอนดังนี้  
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  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 สอบถามทัศนคติและความรู้สึกต่อตลาดสามชุก  
  ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
  ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่จัดจ าหน่ายอยู่ในตลาดสามชุก 
 3.1.3 ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน
ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 50 คน ผู้ที่ท าแบบสอบถามจะต้องเคยไปท่องเที่ยวตลาด
สามชุก แบบสอบถามจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ชนิดของที่ระลึกที่นิยม
เลือกซื้อ บุคคลที่ต้องการซื้อของที่ระลึกไปให้ งบประมาณ สิ่งที่ดึงดูดใจ เอกลักษณ์ท้องถิ่น ประเภท
สินค้าที่เลือกซื้อในตลาดสามชุก ใช้ค าถามแบบเรียงล าดับ (Rank questions) และค าถามที่เลือก
ค าตอบได้หลายค าตอบ (Multiple Responses) ด าเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน
ตลาดสามชุก จากการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form 
 3.1.4 ทบทวนวรรณกรรมค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขนมและบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น 
 3.1.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับการสร้างภาพลักษณ์ท้องถิ่นบนบรรจุภัณฑ์ 
 3.1.6 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลจากการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 
 
3.2 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในชุมชนตลาด
สามชุก 
 3.2.1 สรุปข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ โดยน าข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมา
วิเคราะห์และหาแนวทางในการออกแบบ  
 3.2.2 ร่างแบบและพัฒนาแบบ หลังจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและส ารวจข้อมูลจนครบถ้วน 
โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษามาเป็นข้อก าหนดในการออกแบบ (Design criteria) 
ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาแบบร่าง ผู้วิจัยได้น าแบบไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพ่ือขอรับ
ค าแนะน าและพัฒนาปรับแก้ต่อไป 
 3.2.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลังจากได้แนวทางการออกแบบไปพัฒนาเป็นแบบจ าลอง 
(Mockup) ได้ 2 แนวทาง คือ A เน้นด้านโครงสร้างในการออกแบบ และ B เน้นด้านกราฟิกในการ
ออกแบบ โดยแต่ละแนวทางจะออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นจ านวน 2 แบบ 
 3.2.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์เลือกแบบเพ่ือน ามาพัฒนาต่อ ผู้วิจัยได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน ด้วยแบบสอบถาม ดังนี้ 
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  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3) คุณภาณุพงศ์ มาอุด   หัวหน้าแผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
บริษัท Square44 Thailand 
 3.2.5 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์และสรุปผลหลังจากน าเสนอ
แบบจ าลองที่ พัฒนาแล้วตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเอกลักษณ์ตลาด
สามชุก ท าการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเอกลักษณ์
ตลาดสามชุก ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เสนอเป็นตารางประกอบค า
บรรยายด้วยการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นนี้ผู้วิจัยได้แปลความด้วยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย
ระดับความเหมาะสมตามเกณฑ์ของ Best ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 82-84, 121) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2541) 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 โดยน าข้อมูลความพึงพอใจที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้การรายงาน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.2.5 วิเคราะห์ผลความพึงพอใจ และน าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาพัฒนา
รูปแบบเพื่อน าไปสู่การผลิตชิ้นงานต่อไป 
 
3.3 ขั้นตอนประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
 3.3.1 ด าเนินการจัดท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าชุมชนตลาดสามชุก จากการวิเคราะห์
ข้อมูลและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 3.3.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยวในตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
50 คน โดยผู้ที่ท าแบบสอบถามจะต้องเคยไปท่องเที่ยวตลาดสามชุก 
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 3.3.3 เครื่องมือในการวิจัย  สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่ าน Google form โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ (Questionnaire) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เสนอ
เป็นตารางประกอบค าบรรยายโดยการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นนี้ ผู้วิจัยได้แปลความด้วยเกณฑ์
ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมตามเกณฑ์ของ Best ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 
82-84, 121) (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 โดยจะประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
  1. ด้านการใช้งาน 
   1.1 มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษา ไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ เสียหาย 
   1.2 มีขนาด และรูปแบบที่สามารถหิ้วถือ น าพา ได้สะดวก 
   1.3 เหมาะส าหรับการมอบเป็นของฝากโดยไม่ต้องห่อซ้ า 
   1.4 เปิดบริโภค และจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก 
  2. ด้านการตลาด 
   2.1 มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าของฝากแหล่งอื่น 
   2.2 มีรูปแบบที่สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา 
   2.3 มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า ครบถ้วน ชัดเจน 
   2.4 มีภาพลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.3.4 ประเมินผลความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวที่
เคยไปเที่ยวตลาดสามชุกจ านวน 50 คน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
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ภาพที่ 20 ขั้นตอนและกระบวนการศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ที่มา : สร้างโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 แนวทางในการศึกษาเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก เพ่ือการออกแบบของที่ระลึกประจ าชุมชน 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ  ศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตลาดสามชุก เอกลักษณ์
ชุมชนตลาดร้อยปีและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดสามชุก รวมไปถึงการลงพ้ืนที่ส ารวจ 
สัมภาษณ์ และแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนทบทวนวรรณกรรม บทความ ต ารา และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าชุมชน 
ประเภทขนม แล้วจึงท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ตามวิธีการด าเนินงานวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นล าดับดังต่อไปนี้ 
 4.1 ศึกษาเอกลักษณ์ชุมชนตลาดร้อยปีสามชุก เพ่ือหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
 4.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จากเอกลักษณ์ด้าน
สถาปัตยกรรมประจ าชุมชน 
 4.3 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก เพื่อหาแนวทางการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 

4.1.1 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
จากการสัมภาษณ์คุณอรุณลักษณ์ อ่อนวิมล คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก ได้ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตลาดสามชุก สรุปได้ว่า ตลาดสามชุกเป็นชุมชนเก่าแก่ อยู่ร่วมกันมามากกว่าร้อยปี เมื่อวิถี
ชีวิตเปลี่ยนไป สินค้าบางประเภทก็เปลี่ยนไป ร้านค้าดั้งเดิมมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เข้ากับสมัยนิยม ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น พ่อค้าแม่ขายดั้งเดิมที่
สืบทอดกิจการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เหลือเพียง 2 ร้าน คือ ร้านกาแฟท่าเรือส่ง และร้านบะหมี่เจ๊ก
อ้าว ซึ่งยังคงกิจการการค้าแบบเดิมจวบจนทุกวันนี้ แม้แต่โรงแรมอุดมโชคท่ีคุณอรุณลักษณ์รับช่วงต่อ
ในการด าเนินงาน ตัวอาคารและสภาพภายในยังคงเป็นแบบเดิม ปัจจุบันก็ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นร้าน
กาแฟและขายของที่ระลึกแทน เนื่องจากสภาพอาคารทรุดโทรม ไม่เหมาะกับการเปิดให้เข้าพัก แต่
คุณอรุณลักษณ์ต้องการรักษาสภาพดั้งเดิมเอาไว้ จึงเลือกเปิดเฉพาะส่วนล่างให้ผู้สนใจเข้าชมได้ โดย
ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ยังคงความดั้งเดิมไว้ แต่ปรับเปลี่ยนการจัดวางและติดตั้งไฟส่องสว่างเพ่ิมเติม
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เท่านั้น คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกนี้เอง คือ กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในตลาดมาแต่เดิมและ
ต้องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและวิถีตลาดเอาไว้ จนได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การยูเนสโกประจ าปี พ.ศ.2552 คุณอรุณลักษณ์ยังให้ความเห็นใน
ตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์เก่ียวกับเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกไว้ว่า  
 

“เอกลักษณ์ของสามชุกที่ยังคงอยู่ คืออาคารไม้แบบดั้งเดิมอย่างที่ได้พบเห็น เพราะอาคารของ
เราคือของจริง ไม่ใช่การปลูกสร้างใหม่ หรือเลียนแบบ และเอกลักษณ์อีกอย่าง คือ หัวการค้าแบบชาว
จีน ชาวตลาดสามชุกเก่งเรื่องค้าขาย เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ชาวสามชุกหัว
การค้าเราดี เราก็ปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อย่างเมื่อก่อนเราขายกระเทียม 
หอมแดง ตอนนี้เราก็ขายขนมแทน” 
 

จากการสัมภาษณ์คุณชยธร วิริยะกุล มัคคุเทศก์ประจ าพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสามชุกไว้ว่า คุณชยธร เป็นคนสามชุก เกิดและเติบโตในชุมชน รู้สึกรักและ
ต้องการมอบความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตลาด ต้องการบอกเล่าประวัติศาสตร์ข อง
พิพิธภัณฑ์ขุนจ านงจีนารักษ์ จึงเริ่มอาสาเป็นมัคคุเทศก์ประจ าพิพิธภัณฑ์ในวันเสาร์ -อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์คือเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกในความคิดของ
คุณชยธร เพราะด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ยังคงรักษาสภาพทั้งภายในภายนอกไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อีก
ทั้งยังมีความสวยงามอันเนื่องมาจากขุนจ านงจีนารักษ์ ท่านเป็นคหบดีชาวจีน นายอากรคนแรกของ
สามชุกและมีรสนิยมทันสมัย ท่านจึงตกแต่งบ้านด้วยวัสดุน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น กระเบื้อง โคม
ไฟ เป็นต้น คุณชยธรได้ให้ความเห็นตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์เก่ียวกับเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกว่า  
 

“อาคารไม้แบบนี้ถือเป็นเอกลักษณ์เด่นของตลาดสามชุก อาคารที่ ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี 
สมบูรณ์ที่สุด และเปิดให้เข้าชมได้ก็คงจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ ด้วยความกรุณาของ
ทายาทของท่านขุนจ านงจีนารักษ์ ที่อนุญาตให้เปิดบ้านท าเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว” 
 

จากการสัมภาษณ์คุณวรเมธ เจริญวัย เจ้าของร้านกนกวรรณทองม้วนโบราณ (ทายาทรุ่นที่ 3) 
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสามชุกไว้ว่า คุณวรเมธ เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิม เกิดและเติบโตมาในตลาด
สามชุก เปิดร้านขายทองม้วนโบราณมากว่า 10 ปี ทองม้วนเป็นสูตรของคุณย่า ตนเองได้น ามาพัฒนา
ปรับปรุงเพ่ือให้คงความกรอบและคุณภาพนานขึ้น มุมมองที่มีต่อเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก ที่เห็น
เด่นชัดคือ การค้าขาย อาหาร ขนมโบราณ และอาคารสถาปัตยกรรมดั้งเดิม คุณวรเมธให้ความเห็นใน
ตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์เก่ียวกับเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกไว้ว่า  
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“เอกลักษณ์ของสามชุก คือ สถาปัตยกรรมดั้งเดิม และการค้าขาย เพราะเราเป็นชุมชนชาวจีน 
เราจึงมีความสามารถด้านการค้าขายมาก ตั้งแต่เล็กมาก็พบเห็นอาคารไม้และขนมโบราณ เช่น 
ทองม้วนโบราณ ขนมสาลี่ ขนมไข่ปลา มาตลอด และทุกวันนี้ทั้งอาคารไม้และขนมโบราณก็ยังคงท า
ให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับบรรยากาศแบบโบราณ รสชาติแบบดั้งเดิม เหมือนย้อนเวลาได้” 
 

4.1.2 การศึกษาข้อมูลและส ารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในตลาดสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ได้แก่ ผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวตลาดสามชุก เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 
มีนาคม 2563 – 13 มีนาคม 2564 (ตอบค าถามครบถ้วน จ านวน 50 คน) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google form 
 
ตารางที่ 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (50) ร้อยละ 

ชาย 12 24 
หญิง 38 76 

สรุปตารางที่ 4.1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนมากที่สุดคือ เพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 38 และน้อยที่สุดคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน (50) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 23 ปี 4 8 
23 - 40 ปี 39 78 
41 - 55 ปี 5 10 
55 ปีขึ้นไป 2 4 

สรุปตารางที่ 4.2 แสดงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนมากที่สุดคือ อายุ 23-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือ อายุ 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 อายุ 41-55ปี คิดเป็นร้อยละ 10 และน้อย
ที่สุดคือ อายุ 55 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาชีพ จ านวน (50) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 7 14 
พนักงานบริษัทเอกชน 31 62 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 10 

ธุรกิจส่วนตัว 5 8 
อาชีพอิสระ 4 6 

สรุปตารางที่  4.3 แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนมากที่สุดคือ พนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14 ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยที่สุดคือ อาชีพอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 6 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน (50) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 1 2 
มัธยมศึกษา 2 4 

อาชีวะ/พาณิชย์ 4 8 
ปริญญาตรี 30 60 

ปริญญาโทข้ึนไป 13 26 

สรุปตารางที่ 4.4 แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนมากที่สุดคือ ปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ ปริญญาโทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26 อาชีวะ/พาณิชย์ คิดเป็นร้อย
ละ 8 มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4 และน้อยที่สุดคือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (50) ร้อยละ 

น้อยกว่า 15,000 บาท 8 16 
15,001 – 25,000 บาท 14 28 
25,001 – 45,000 บาท 22 44 
45,001 – 65,000 บาท 6 12 

65,001 บาทข้ึนไป 0 0 
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สรุปตารางที่ 4.5 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนมากที่สุดคือ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 28 น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 และน้อยที่สุดคือ 45,001 – 
65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 ปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อของฝากและของที่ระลึก 
ปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อของฝากและของที่ระลึก จ านวน (50) ร้อยละ 

บรรจุภัณฑ์สวยงาม 7 14 
บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 15 30 
พกพาสะดวก 8 16 
ราคาถูก 5 10 
มีประโยชน์ใช้สอย 2 4 
สินค้าชุมชนหรือเป็นของขึ้นชื่อประจ าท้องถิ่น 13 26 

สรุปตารางที่ 4.6 แสดงปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อของฝากและของที่ระลึก มากที่สุดคือ บ่งบอก
ความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ สินค้าชุมชนหรือเป็นของขึ้นชื่อประจ า
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 26 พกพาสะดวก คิดเป็นร้อยละ 16 บรรจุภัณฑ์สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 14  
ราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 10 และน้อยที่สุดคือ มีประโยชน์ใช้สอย คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7 ของฝาก ของที่ระลึก ที่ซื้อบ่อยที่สุด 
ของฝาก ของที่ระลึก ที่ซื้อบ่อยที่สุด จ านวน )50( ร้อยละ 

เสื้อ สกรีนภาพ กราฟิก หรือ โลโก้ของสถานที่ 3 6 
พวงกุญแจ 2 4 
แม่เหล็กติดตู้เย็น 1 2 
แก้วน้ า 1 2 
เครื่องเขียน 0 0 
กระเป๋าหรือถุงผ้า 4 8 
อาหาร หรือ ขนม 32 62 
สินค้าชุมชน เช่น OTOP 7 16 
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สรุปตารางที่ 4.7 แสดงของฝาก ของที่ระลึก ที่ซื้อบ่อยที่สุด จ านวนมากที่สุดคือ อาหาร หรือ 
ขนม คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ สินค้าชุมชน เช่น OTOP  คิดเป็นร้อยละ 16 กระเป๋าหรือถุงผ้า 
คิดเป็นร้อยละ 8 เสื้อ สกรีนภาพ กราฟิก หรือ โลโก้ของสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 6 พวงกุญแจ คิดเป็น
ร้อยละ 4 และน้อยที่สุดที่มีคะแนนเท่ากันคือ แม่เหล็กติดตู้เย็น และ แก้วน้ า คิดเป็นร้อยละ 2  
 
ตารางที่ 8 ใครที่มีความต้องการในการเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึก  
ใครที่มีความต้องการในการเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึก จ านวน (50) ร้อยละ 

ตนเอง 20 38 
มิตรสหาย 8 14 
ครอบครัว 19 34 
เจ้านาย 3 6 
ลูกน้อง 4 8 

สรุปตารางที่ 4.8 ใครที่มีความต้องการในการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก จ านวนมากที่สุดคือ 
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 34 มิตรสหาย คิดเป็นร้อยละ 14 
ลูกน้อง คิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยที่สุดคือ เจ้านาย คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 9 งบประมาณในการซื้อของฝากของที่ระลึกต่อชิ้น  
งบประมาณในการซื้อของฝากของที่ระลึกต่อชิ้น จ านวน (50) ร้อยละ 

น้อยกว่า 100 บาท 19 38 
น้อยกว่า 300 บาท 16 32 
น้อยกว่า 500 บาท 12 14 
น้อยกว่า 1,000 บาท 2 4 
1,000 บาท ขึ้นไป 1 2 

สรุปตารางที่ 4.9 แสดงงบประมาณในการซื้อของฝากของที่ระลึกต่อชิ้น จ านวนมากที่สุดคือ 
น้อยกว่า 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ น้อยกว่า 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 น้อยกว่า 
500 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 น้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 และน้อยที่สุดคือ 1,000 บาท 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จ านวน (50) ร้อยละ 

สถาปัตยกรรม (อาคารไม้, ลายฉลุ, บ้านเก่า) 21 42 
อาหาร เช่น สาลี่ ขนมทองม้วนโบราณ ข้าวห่อใบบัว ฯลฯ 15 30 
ร้านค้าโบราณที่ยังคงสภาพเปิดบริการอยู่ 3 6 
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ 7 14 
ตู้ไปรษณีย์โบราณ คู่ตลาดสามชุก 1 2 
ท่าเรือและตลาดน้ า 3 6 

สรุปตารางที่ 4.10 แสดงเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จ านวนมากที่สุดคือ สถาปัตยกรรม 
(อาคารไม้, ลายฉลุ, บ้านเก่า) คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ อาหาร เช่น สาลี่ ขนมทองม้วนโบราณ 
ข้าวห่อใบบัว ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 30 พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ คิดเป็นร้อยละ 14 ร้านค้า
โบราณที่ยังคงสภาพเปิดบริการอยู่ และ ท่าเรือและตลาดน้ า คิดเป็นร้อยละ 6 และน้อยที่สุดคือ ตู้
ไปรษณีย์โบราณ คู่ตลาดสามชุก คิดเป็นร้อยละ 2 
 

4.1.3 ผลส ารวจภาพรวม 
      4.1.3.1 ส่วนที่หนึ่ง ภาพรวมจากวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
โดยการสัมภาษณ์บุคคลท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในตลาดสามชุกจ านวน 3 ท่าน สรุปได้ว่า ทั้ง 3 ท่านมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า สถาปัตยกรรม อาคารไม้ เป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นของตลาดสามชุก 
และ 2 ใน 3 ท่าน กล่าวถึงสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไป คือ ขนม 
      4.1.3.2 ส่วนที่สอง แบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในตลาดสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้แก่ ผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ที่ท าแบบสอบถามจะต้อง
เคยไปท่องเที่ยวตลาดสามชุก เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 – 13 
มีนาคม 2564 จ านวน 50 คน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นคนไทย เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 24 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 23-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 78 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62 รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 25,001-45,000 บาท 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60  
      สรุปข้อมูล ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ คือ บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 30 โดยนิยมซื้ออาหารและขนม คิดเป็น
ร้อยละ 62 ส าหรับตนเอง คิดเป็นร้อยละ 38 คิดเป็นราคาต่อชิ้นต่ าว่า 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 
และคิดเป็นร้อยละ 42 เห็นว่าสถาปัตยกรรม อาคารไม้ เป็นเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
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      ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและจากการสัมภาษณ์
ข้างต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกัน จึงได้ข้อก าหนดการออกแบบดังนี้ 
      1. ด้านเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก คือ สถาปัตยกรรมอาคารไม้ 
      2. ด้านผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก คือ ขนม  
 

 
 

ภาพที่ 21 อาคารไม้ดั้งเดิมอายุกว่า 100 ปี ติดริมแม่น้ าท่าจีน 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 22 ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ ที่ยังคงสภาพและความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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4.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จากเอกลักษณ์ด้าน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมประจ าชุมชน 

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกตาม
ข้อก าหนดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยเริ่ม
จากการจัดท าแผนภูมิความคิด เพ่ือหาผลสรุปและความเกี่ยวข้องส าหรับจัดท าภาพร่างต่อไป 
นอกเหนือจากการศึกษาเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกแล้ว ผู้วิจัยยังลงพ้ืนที่ส ารวจสินค้าที่วางจ าหน่าย
ในตลาด พบว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่วางจ าหน่ายในตลาดสามชุก เป็นสินค้าที่จ าหน่ายวันต่อวัน หรือมีอายุ
ไม่เกิน 3 วัน เป็นสินค้าที่คนในชุมชนเป็นผู้ผลิตเอง ไม่ใช่ระบบอุตสาหกรรม และยังพบปัญหาของ
บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมที่วางจ าหน่ายขาดความเป็นเอกภาพ บางสินค้ามีฉลาก บางสินค้าไม่มีฉลาก ส่งผล
ให้สินค้าดูมีราคาถูก และเมื่อไม่มีฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นสินค้าจากตลาดสามชุก 
ก็อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกซื้อเพ่ือเป็น
ของฝากของที่ระลึกให้บุคคลที่ระลึกถึง 
 

 
 

ภาพที่ 23 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ทองม้วนสดที่วางขายที่ตลาดสามชุก 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขนมสาลี่ที่วางขายที่ตลาดสามชุก 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 25 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขนมโบราณที่วางขายที่ตลาดสามชุก 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 26 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขนมถั่วทอดและหมี่กรอบที่วางขายที่ตลาดสามชุก 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

4.2.1 ออกแบบโลโก้หรือตราสินค้า 
จากปัญหาที่ผู้วิจัยพบว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของฝากของที่ระลึกในตลาดสามชุกยังขาดความ

เป็นเอกภาพ แต่ละร้านมีความแตกต่างกันด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ บางร้านมีโลโก้ที่ท าขึ้นเอง แต่ไม่
ระบุแหล่งที่มา บางร้านไม่มี โลโก้ร้าน ทั้ งนี้ตลาดสามชุกเองก็มี โลโก้ที่ทางตลาดใช้งานเพ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ แต่ร้านค้าต่างๆ ไม่ได้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่านอกจากการศึกษา
เอกลักษณ์เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ประจ าชุมชนแล้ว ควรออกแบบโลโก้ของตลาดที่เป็นกลางเพ่ือให้
ทุกผลิตภัณฑ์สามารถน าไปใช้ได้ และจะส่งผลต่อความเป็นเอกภาพของสินค้าอีกด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 27 โลโก้ของตลาดสามชุกท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ผู้วิจัยได้ออกแบบโลโก้ท้ังหมด 4 แนวทาง ดังนี้  
1. การใช้แบบอักษรที่ใกล้เคียงกับป้ายชื่อร้าน ผสมผสานกับตัวอักษรจีน 
2. การใช้แบบอักษรแบบพู่กัน ลักษณะเป็นตัวเขียน ผสมผสานกับตัวอักษรจีน 
3. การตัดทอนภาพการเหลื่อมของหลังคา ซึ่งเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส 
4. การใช้แบบอักษรที่เรียบง่ายประกอบเป็นค าแบบต่อเนื่อง ทันสมัย 

 

 
 

ภาพที่ 28 โลโก้ของตลาดสามชุกแบบที่ 1  
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 29 โลโก้ของตลาดสามชุกแบบที่ 2  
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 30 โลโก้ของตลาดสามชุกแบบที่ 3 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 31 การซ้อนกันของหลังคา ที่มาของโลโก้ตลาดสามชุกแบบที่ 3 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 32 โลโก้ของตลาดสามชุกแบบที่ 4 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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หลังจากการออกแบบโลโก้ทั้ง 4 แบบแล้ว ผู้วิจัยได้น าโลโก้ทั้งสี่แบบไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย ซึ่งท่านได้ให้ความเห็นว่าโลโก้แบบที่ 4 มีความเป็นกลางและสามารถใช้ได้ใน
หลากหลายวาระมากกว่าแบบอ่ืนๆ ผู้วิจัยจึงเลือกโลโก้แบบที่ 4 เพ่ือเป็นโลโก้หลักส าหรับงานวิจัยใน
ครั้งนี้ที่จะใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 

4.2.2 ร่างแนวความคิดจากแผนภูมิอย่างง่าย 
แต่ละหัวข้อจะวางความคิดโดยกว้าง ไม่ได้จ ากัดขอบเขต เพ่ือค้นหาเอกลักษณ์ตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย และค้นหาแรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภค ตามภาพท่ี 33 
 

 

 
 

ภาพที่ 33 แผนภูมิความคิดในการวิเคราะห์เพ่ือท าภาพร่าง 
ที่มา : แผนภูมิความคิดโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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วิเคราะห์เชื่อมโยง สถานที่ และหมวดหมู่ต่างๆ เพ่ือค้นหาความเชื่อมโยงเพ่ือน ามาใช้ในการ
ออกแบบงานผลิตภัณฑ์ และน าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยมาและข้อมูลความเชื่อมโยงข้างต้น มาท า
แผนภูมิสรุปความคิด ในภาพที่ 34 
 

 

 
 

ภาพที่ 34 แผนภูมิความคิดในการวิเคราะห์เพ่ือท าภาพร่าง 
ที่มา : แผนภูมิความคิดโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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สุดท้ายค้นหาความเชื่อมโยงจากข้อมูลที่ได้ น ามาสร้างกรอบความคิดในการท างานได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าชุมชน ควรจะมีเรื่องราว ถ่ายทอดบรรยากาศ ใช้งานได้จริง ในภาพที่ 35 
 

 
 
ภาพที่ 35 แผนภูมิความคิดในการวิเคราะห์เพ่ือท าภาพร่าง 
ที่มา : แผนภูมิความคิดโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

4.2.3 จัดท าแบบร่างลงกระดาษ (Sketch) 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 

หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า เอกลักษณ์ส าคัญของตลาดสามชุก คือ ความมี
ชีวิตชีวาของผู้คน อาคารบ้านเรือนยังกลิ่นอายความเป็นอยู่ ในอดีต กล่าวคือ มีผู้คนอาศัยอยู่จริง ชาว
ไทยเชื้อสายจีนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจและสืบทอดการค้าขายแบบรุ่นสู่รุ่น ซึ่งร้านค้าดั้งเดิมก็ยังคงอยู่แต่
ผลัดเปลี่ยนเจเนอเรชั่น หากกล่าวถึงลักษณะที่จับต้องได้ เอกลักษณ์ส าคัญของตลาดสามชุก คือ 
บริเวณตลาดที่เป็นบ้านไม้โบราณสองชั้นแบบเรือนห้องแถว หลังคาทรงปั้นหยาหัวตัดอายุกว่าร้อยปี
ยังคงสภาพดั้งเดิม เป็นตลาดโบราณแบบไม่ปรุงแต่งอย่างแท้จริง และยิ่งตอกย้ าวิถีชุมชนที่ยังคงผูกพัน
กันอย่างเหนียวแน่นในการดูแลรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมด้วยรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจ าปี พ.ศ.2552 จากยูเนสโก  
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 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการท าแบบสอบถามและลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์  ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ที่ ไม่ก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้า Non-directive interview            
(ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง) Unstructured interview ทุกค าถามเป็นค าถามแบบเปิด 
พบว่า เอกลักษณ์ส าคัญที่สื่อถึงตลาดสามชุกมากที่สุด คือ สถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณ ร้อยละ 42  
ล าดับที่สอง คือ อาหาร เช่น สาลี่ ขนมทองม้วนโบราณ ข้าวห่อใบบัว ฯลฯ ร้อยละ 30 ล าดับที่สาม 
คือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ ร้อยละ 14 ล าดับที่สี่ คือร้านค้าโบราณ ที่ยังคงสภาพเปิดบริการ
อยู่ เช่น ร้านกาแฟท่าเรือส่ง ร้านบะหมี่เจ็กอ่าว เป็นต้น ร้อยละ 6 เท่ากับท่าเรือและตลาดน้ า ร้อยละ 
6 และล าดับสุดท้าย ตู้ไปรษณีย์โบราณ คู่ตลาดสามชุก ร้อยละ 2 ตามล าดับ 

จากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิข้างต้น สรุปได้ว่า เอกลักษณ์ตลาดสามชุกมีความสอดคล้องกัน 
ทั้งด้านรูปธรรมของตลาดสามชุก คือ สถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณแบบเรือนแถว หลังคาทรงปั้นหยา
หัวตัด และเอกลักษณ์ด้านนามธรรม คือวิถีชีวิตดั้งเดิม ไร้ซึ่งการปรุงแต่ง ดั่งค ากล่าวที่ว่า  “ตลาด
สามชุก ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา” 

โดยน าข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์เพ่ือหาความสอดคล้องกับแผนภูมิเชื่อมโยงความคิด ผู้วิจัยจึง
ด าเนินการจัดท าแบบร่างอย่างง่าย ค้นหารูปแบบและความเป็นไปได้ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ
ที่ระลึกประจ าชุมชน จากเอกลักษณ์ด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมประจ าชุมชน โดยก าหนดแนวคิด
เป็น 2 แนวทางดังนี้  

แนวคิด A ผู้วิจัยมุ่งเน้นการออกแบบด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ เพื่อหาค าตอบว่าบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไร้ซึ่งกราฟิก จะสามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ได้ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ 

แนวคิด B ผู้วิจัยมุ่งเน้นการออกแบบด้านกราฟิก เพ่ือหาค าตอบว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง
มาตรฐานและมีภาพกราฟิก จะแสดงถึงเอกลักษณ์และสามารถสร้างความแตกต่างได้เพียงพอหรือไม่  

โดยเริ่มจัดท าภาพร่างเลียนแบบ ประยุกต์ ตัดทอน จากสถานที่จริง เช่น ประตูบานพับ รูปทรง
กระเบื้อง ไม้ฉลุลายขนมปังขิง หลังคาทรงจั่วตัด เป็นต้น เพ่ือค้นหารูปแบบที่จะสามารถสื่อสารความ
เป็นเอกลักษณ์สามชุกได้ชัดเจน ครบถ้วน และแตกต่างจากชุมชนอื่น 

ผู้วิจัยได้แบ่งแนวคิด A มุ่งเน้นการออกแบบด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่ไร้ซึ่งกราฟิก โดย
แบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 

แนวทาง A1 คือ การออกแบบเลียนแบบของจริง สถานที่จริง เช่น กลไกการพับของประตู การ
เปิดปิดของหลังคา แสดงทรงหลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัดแบบชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจและนึกถึง 

แนวทาง A2 คือ การออกแบบโดยดึงเอาบางส่วนของสถานที่จริงมาใช้  เช่น ลวดลายบางส่วน
ของกระเบื้อง รูปทรงของระแนง บางส่วนของลายฉลุ การวางต่อกันของกระเบื้อง การวางลวดลาย
ของระแนง รูปทรงโดยรวมของหลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัด เป็นต้น 
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ผู้วิจัยได้แบ่งแนวคิด B มุ่งเน้นการออกแบบด้านกราฟิก โดยใช้โครงสร้างเดียวกัน แบ่งเป็น 2 
แนวทาง ได้แก่ 

แนวทาง B1 จะใช้ภาพจริง ที่สามารถสะท้อนบรรยากาศ สร้างอารมณ์ร่วม ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับสถานที่ได้ แบบชัดเจน ง่าย 

แนวทาง B2 จะใช้บางส่วนของสถานที่ เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยผลิตภัณฑ์
จะต้องสามารถสื่อสารความเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนบรรยากาศได้ 
 

 
 

ภาพที่ 36 แบบร่างและภาพถ่ายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประตูบานพับ 
ที่มา : ภาพร่างและภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 37 แบบร่างและภาพถ่ายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกระเบื้องและไม้ฉลุขนมปังขิง 
ที่มา : ภาพร่างและภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 38 แบบร่างและภาพถ่ายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกระเบื้องและไม้ฉลุขนมปังขิง 
ที่มา : ภาพร่างและภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 39 แบบร่างที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประตูบานพับและระแนง 
ที่มา : ภาพร่างโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 40 ประตูบานพับและระแนง ต้นแบบของภาพร่างในภาพที่ 39 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ผู้วิจัยได้ท าการร่างภาพตามแนวคิด A1 A2 B1 และ B2 ดังที่กล่าวข้างต้นแบบไม่เจาะจง 
หลังจากนั้นจึงเลือกแบบร่างข้างต้นมาพัฒนาเป็นแบบร่างสุดท้ายก่อนจัดท าแบบจ าลอง ดังนี้ 

แบบ A1 และ A2 ผู้วิจัยได้เลือกใช้หลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัดเป็นเอกลักษณ์หลักในการ
น าเสนอ เพราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สะท้อนบรรยากาศของตลาดได้ดี เพ่ือค้นหาว่าบรรจุภัณฑ์ 
A1 ที่เลียนแบบหลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัดอย่างชัดเจน กับบรรจุภัณฑ์แบบ A2 ที่ดึงเอาเอกลักษณ์
บางส่วนของรูปทรงหลังคามาใช้งาน จะสามารถสื่อสารความเป็นเอกลักษณ์สามชุกได้ชัดเจน 
ครบถ้วนและแตกต่างจากชุมชนอื่นหรือไม่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
 

ภาพที่ 41 หลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัด ทรงหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

แบบ A1 เป็นการเลียนแบบทรงหลังคาและอาคารไม้อย่างชัดเจน รูปแบบชัดเจน แต่ไร้ซึ่ง
กราฟิก ใช้เพียงรูปทรงในการสื่อความหมายเท่านั้น 
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ภาพที่ 42 แบบร่าง A1 แรงบันดาลใจจากหลังคาทรงปั้นหยาหัวตัด 
ที่มา : ภาพร่างโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

แบบ A2 เป็นการเลียนแบบทรงหลังคาปั้นหยาทรงจั่วตัดเพียงบางส่วน ใช้ความคล้ายคลึง และ
ให้ผู้บริโภคจินตนาการต่อโดยไร้ซึ่งกราฟิก ใช้เพียงรูปทรงในการสื่อความหมายเท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 43 แบบร่าง A2 แรงบัลดาลใจจากหลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัด 
ที่มา : ภาพร่างโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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แบบ B1 และ B2 ผู้วิจัยได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องที่มีขนาดและรูปทรง การใช้งาน เหมือนกัน 
เพ่ือใช้กราฟิกเป็นแกนหลักในการน าเสนอความเป็นเอกลักษณ์ ว่าจะสามารถแสดงเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นและสะท้อนบรรยากาศของตลาดได้หรือไม่ เพ่ือค้นหาว่าบรรจุภัณฑ์ B1 ที่ใช้ภาพของ
สถานที่จริงในการออกแบบ กับบรรจุภัณฑ์แบบ B2 ที่ดึงเอาเอกลักษณ์บางส่วนของสถานที่มาเป็นแรง
บันดาลใจ จะสามารถสื่อสารความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกได้ชัดเจน ครบถ้วน และแตกต่าง
จากชุมชนอื่นหรือไม่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
 

ภาพที่ 44 ภายในของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ ส าหรับแนวคิดแบบ B1 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

แบบ B1 ใช้ภาพบางส่วนของสถานที่จริงมาวางเรียง ให้เกิดเป็นงานศิลปะที่นักท่องเที่ยวจะเกิด
ความสงสัยใคร่รู้ ภาพนั้นๆ คือ ภาพอะไร กระตุ้นการซื้อสินค้าเป็นเซ็ต ใช้เทคนิคการออกแบบเรียง
ต่อเป็นภาพ ณ จุดขาย โดยในแบบ B1 ผู้วิจัยเลือกพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ มาใช้เป็นภาพบน
บรรจุภัณฑ์ เพราะพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของตลาดสามชุก ที่
นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ผู้วิจัยจึงต่อยอดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เป็นแนวคิดการออกแบบ B1 โดยจะใช้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มที่มีความไม่ชัดเจน ความเบลอเล็กน้อย 
แต่ยังคงให้บรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึก มาใช้ในการออกแบบ 
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ภาพที่ 45 แบบร่าง B1 แรงบันดาลใจจากแนวคิดความทรงจ า (เทคนิคการออกแบบเรียงต่อเป็นภาพ 
ณ จุดขาย) 
ที่มา : ภาพร่างโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 46 ป้ายชื่อร้านตั้งคิมฮวด ลักษณะป้ายผสมตัวอักษรจีนดั้งเดิมภายในตลาด  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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แบบ B2 ใช้บางส่วนของสถานที่จริงมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบกราฟิก โดยแบบ B2 
นี้ผู้วิจัยได้เลือกป้ายชื่อร้านมาเป็นแรงบันดาลใจ เนื่องจากตลาดสามชุกเป็นชุมชนชาวไทย -จีน ป้าย
ร้านค้าจึงมีเอกลักษณ์ต่างจากตลาดอ่ืนใกล้เคียง สังเกตได้ว่าป้ายร้านส่วนใหญ่นิยมใส่ภาษาจีนลงไป
ด้วย นอกจากนี้ยังใช้สีและแปะแผ่นทองเพ่ือเสริมความมงคล ผู้วิจัยจึงได้แนวคิดในการออกแบบว่า 
คนไทยนิยมซื้อของฝากของที่ระลึกให้บุคคลที่รักและเคารพนับถือ การมอบของฝากของที่ระลึกที่
สามารถสื่อความหมายมงคล เช่น โชคลาภ ความม่ังมี ให้กับผู้รับได้ก็เป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ 
 

 
 

ภาพที่ 47 ร่างแบบ B2 แรงบันดาลใจจากป้ายร้านค้า 
ที่มา : ภาพร่างโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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4.2.4 การทดลองจัดท าแบบจ าลอง (Mockup) 
ผู้วิจัยได้ทดลองจัดท าแบบจ าลองในรูปแบบต่างๆ เพื่อหารูปทรงที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าชุมชนตลาดสามชุก 
 

 
 
ภาพที่ 48 ลายฉลุไม้ระแนงตกแต่งอาคาร 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

ผู้วิจัยได้ทดลองจัดท าแบบจ าลองในรูปทรงโค้งคล้ายคลึงกับลายฉลุไม้ตกแต่งอาคาร ในเทคนิค
วางต่อ ซ้อน เป็นภาพต่อเนื่อง ในภาพที่ 48 และ 49 

 

 
 
ภาพที่ 49 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม ประเภท A1 แบบตามแนวคิดรูปทรง
ระแนง 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่  50 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ ระลึกประเภทขนม ประเภท A1 แบบวางเป็น
ภาพต่อเนื่อง 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 51 ลวดลายกระเบื้องน าเข้าจากยุโรปสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

นอกเหนือจากรูปทรงลอยตัว ผู้วิจัยทดลองจัดท าแบบจ าลองที่เลียนแบบภาพ สี ลวดลาย ของ
กระเบื้อง เพ่ือหารูปแบบใหม่ๆ และความเป็นไปได้ในการน าเสนอบรรจุภัณฑ์ 
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ภาพที่ 52 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม A1 แบบรูปทรงกระเบื้อง  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 
ภาพที่ 53 ประตูบานพับและลักษณะการพับของบานประตู ณ ตลาดสามชุก 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ผู้วิจัยทดลองสร้างรูปแบบบรรจุภัณฑ์เลียนแบบลักษณะการเปิดของบานพับประตู เป็น     
บรรจุภัณฑ์เพ่ือการรวมหน่วย 
 

 
 
ภาพที่ 54 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม ประเภท A1 แบบ บานพับประตู 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

ทดลองจัดท าบรรจุภัณฑ์เลียนแบบรูปทรงหลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัด และอาคารไม้แบบเน้น
ทรงหลังคา 

 

 
 

ภาพที่ 55 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม ประเภท A1 เลียนแบบโครงสร้าง
หลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัด 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ทดลองจัดท าบรรจุภัณฑ์เลียนแบบบางส่วนของรูปทรงหลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัด โดยเน้นที่
ความสามารถในการใช้งานนอกเหนือจากเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น จาน เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 56 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม ประเภท A2 เลียนแบบโครงสร้าง
หลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัด 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์รูปแบบ B1 โดยใช้ภาพจริงในการจัดวาง โดยทดลองจัดวาง
แบบเต็มภาพ และใช้เฉพาะแสงเงาสะท้อนลวดลายเฉพาะตัวของสถานที่ในการออกแบบ ภาพที่ 51 
 

 
 
ภาพที่ 57 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม ประเภท B2 แนวคิดความทรงจ า 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์รูปแบบ B2 ค ามงคลในการจัดวาง โดยจ าลองมาจากป้ายชื่อ
ร้าน ที่ตัวอักษรจะมีความเป็นเอกลักษณ์และใช้สีและพ้ืนผิว 
 

 
 
ภาพที่ 58 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม ประเภท B2 แนวคิดป้ายมงคล 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

จากภาพร่างและแบบจ าลองข้างต้น ผู้วิจัยได้ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และ
ได้สรุปแนวคิดในการออกแบบ รวมถึงเลือกแบบน าไปพัฒนาปรับปรุง เพ่ือสร้างแบบจ าลองและ
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
แนวคิด A มุ่งเน้นการออกแบบด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ไร้ซึ่งกราฟิก ผู้วิจัยเลือกหลังคาทรง
ปั้นหยาและจั่วตัดเป็นเอกลักษณ์หลัก เพราะรูปทรงหลังคามีความแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆ ทั้งยัง
สามารถสื่อสารเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกได้ดีต่อนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวชม โดยแบ่งเป็น 2 
แนวทาง 

A1 คือ การออกแบบเลียนแบบโครงสร้างหลังคาแบบชัดเจน ไร้กราฟิก  
A2 คือ การออกแบบเลียนแบบโครงสร้างหลังคาแบบบางส่วน ให้ความรู้สึกคล้ายคลึง แต่ยังคง

สื่อให้นึกถึงรูปแบบของสถานที่ได้ 
แนวคิด B มุ่งเน้นการออกแบบด้านกราฟิก โดยใช้โครงสร้างเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง 

B1 จะใช้ภาพจริงของพิพิธภัณฑ์ขุนจ านงจีนารักษ์ สามารถสะท้อนบรรยากาศและสร้าง
อารมณ์ร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวกับสถานที่ได้อย่างชัดเจนและง่าย 

B2 ใช้ป้ายชื่อร้านเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดของฝากมงคล โดยผลิตภัณฑ์สามารถ
สื่อสารความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนบรรยากาศได้ 
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4.2.5 ปรับพัฒนาแบบจากแบบจ าลอง (Mockup) เพ่ือน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
การคัดเลือกแบบเพ่ือท าแบบจ าลองเพ่ือน าเสนอผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้วิจัยได้ปรึกษาขอความเห็น

จากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เป็นผู้คัดเลือกแบบที่มีความเป็นไปได้และสมควรพัฒนาต่อ จึงได้
แบบจ าลอง 2 แนวทาง คือแนวทาง A และ B โดยแนวคิดการออกแบบ มีดังนี้  
แนวคิด A ผู้วิจัยมุ่งเน้นการออกแบบด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ เพ่ือหาค าตอบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ไร้
ซึ่งกราฟิกจะสามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ได้ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ แบ่งเป็น  

แนวคิด A1 “บ้านสามชุก” บรรจุภัณฑ์โครงสร้างแบบคงรูป โดยขึ้นโครงสร้างเป็นบ้าน       
และหลังคา เพ่ือสื่อสารเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกด้วยโครงสร้าง ตัวแปรควบคุม คือ ไร้ซึ่งกราฟิก  

แนวคิด A2 “สะดวกเหมือนบ้าน” บรรจุภัณฑ์ที่สามารถพับปรับเปลี่ยนได้ จากกล่องธรรมดา
สามารถพับขึ้นรูปเป็นหลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัด เพ่ือใช้ส าหรับตกแต่งหน้าร้านและสามารถพลิก
กลับเป็นจานได้ ผู้วิจัยมีความตั้งใจให้สินค้าสามารถใช้งานได้มากกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ใช้
สอยที่มากข้ึนส าหรับนักท่องเที่ยว ตัวแปรควบคุม คือ ไร้ซึ่งกราฟิก  
 

แนวคิด B ผู้วิจัยมุ่งเน้นการออกแบบด้านกราฟิก เพ่ือหาค าตอบว่าบรรจุภัณฑ์ที่โครงสร้าง
มาตรฐาน แต่มีภาพกราฟิกแสดงออกถึงเอกลักษณ์จะสามารถสร้างความแตกต่าง และแสดง
เอกลักษณ์ได้เพียงพอหรือไม่ แบ่งเป็น  

แนวคิด B1 “บันทึกของความทรงจ า” เน้นกราฟิกจากสถานที่จริง โดยใช้ภาพจากกล้องฟิล์ม 
แบ่งตัดตอนบางช่วงของภาพ เพ่ือสื่อสารถึงเสี้ยวประสบการณ์และความทรงจ าที่ครั้งหนึ่งเคยมา
ท่องเที่ยวตลาดสามชุก โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ภาพภายในของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์
ในการออกแบบ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ส าคัญที่เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวจะต้องไม่
พลาดที่จะเยี่ยมชม แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและความสวยงามภายในบ้านโบราณ 
ซ่ึงแนวคิดนี้ผู้วิจัยทดลองออกแบบเป็นชุดเซ็ตของขวัญ เพ่ือให้เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากของที่
ระลึก ทั้งยังเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมมูลค่าสินค้าอีกด้วย ตัวแปรควบคุม คือ โครงสร้างกล่องแบบพับได้  

แนวคิด B2 “ความหมายมงคล” ได้แรงบันดาลใจมาจากป้ายชื่อร้านที่เปิดให้บริการในตลาด
สามชุก โดยใช้ความหมายมงคลของขนมที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ เช่น เฟ่ืองฟู เพิ่มพูน คือ ความหมาย
มงคลของขนมสาลี่ เป็นต้น กลิ่นอายของเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกนั้นอาจหมายถึงชาวจีน ที่มา
ค้าขายในตลาดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ผู้วิจัยจึงเลือกเอาลักษณะบางส่วนของป้ายร้านมาดัดแปลงเป็น
ค ามงคลผสมค าภาษาจีน เหมือนดังเช่นป้ายหน้าร้านที่ร้านค้าเก่าแก่ ซึ่งจะมีตัวอักษรจีนผสมอยู่ อีก
ทั้งยังสามารถน าไปมอบให้ในวาระพิเศษต่างๆ เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น ตัวแปร
ควบคุม คือ โครงสร้างกล่องแบบพับได้ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ของที่
ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 

ผู้วิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก 2 แนวทาง โดยแนวทาง A ผู้วิจัยมุ่งเน้นการออกแบบ
ด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นแนวคิด A1 “บ้านสามชุก” และ A2 “สะดวกเหมือน
บ้าน” แนวทาง B ผู้วิจัยมุ่งเน้นการออกแบบด้านกราฟิก แบ่งเป็นแนวคิด B1 “บันทึกของความทรง
จ า” ผู้วิจัยมุ่งเน้นการออกแบบด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ และแนวคิด B2 “ความหมายมงคล” 
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหมด 4 แบบ เพ่ือคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 แบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา 
นาควัชระ หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 3) คุณภาณุพงศ์ มาอุด หัวหน้าแผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์ บริษัท Square44 Thailand 
ผู้วิจัยได้แปลความด้วยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมตามเกณฑ์ของ Best ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 82-84 121) (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญพบว่าให้มีการปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญในชิ้นงานที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้ 
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ภาพที่ 59 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญ แบบ A1 “บ้านสามชุก”  
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกแบบ A1 
“บ้านสามชุก” ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ข้อก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด้านการใช้งาน    
มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษา ไม่ให้สินค้า
เสื่อมสภาพ เสียหาย 

3.67 1.15 มาก 

มีขนาด และรูปแบบที่สามารถหิ้วถือ น าพา ได้สะดวก 4.33 0.58 มาก 
เหมาะส าหรับการมอบเป็นของฝากโดยไม่ต้องห่อซ้ า 4.67 0.58 มากที่สุด 
เปิดบริโภค และจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก 3.67 1.15 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน 4.08 0.87 มาก 

ด้านการตลาด    
มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าของฝาก
แหล่งอื่น 

4.00 1.00 มาก 

มีรูปแบบที่สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา 3.67 1.15 มาก 
มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า
ครบถ้วน ชัดเจน 

3.67 0.58 มาก 

มีภาพลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.67 0.58 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการตลาด 3.75 0.83 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.92 0.87 มาก 

สรุปตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อการออกแบบ    
บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าชุมชนตลาดสามชุก แบบ A1 “บ้านสามชุก” มีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.92 เกณฑ์ความถึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งในด้านการใช้งานและด้านการตลาด     
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 และ 3.75 ตามล าดับ ค่า S.D. อยู่ที่ 0.87 
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ภาพที่ 60 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญ แบบ A2 “สะดวกเหมือนบ้าน”  
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกแบบ A2 
“สะดวกเหมือนบ้าน” ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ข้อก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด้านการใช้งาน    
มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษา ไม่ให้สินค้า
เสื่อมสภาพ เสียหาย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

มีขนาด และรูปแบบที่สามารถหิ้วถือ น าพา ได้สะดวก 4.67 0.58 มากที่สุด 
เหมาะส าหรับการมอบเป็นของฝากโดยไม่ต้องห่อซ้ า 4.33 0.58 มาก 
เปิดบริโภค และจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก 4.33 0.58 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน 4.50 0.58 มากที่สุด 

ด้านการตลาด    
มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าของฝาก
แหล่งอื่น 

4.00 1.00 มาก 

มีรูปแบบที่สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา 4.00 0.00 มาก 
มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า
ครบถ้วน ชัดเจน 

3.67 0.58 มาก 

มีภาพลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.00 0.00 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการตลาด 3.92 0.39 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 0.49 มาก 

สรุปตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าชุมชนตลาดสามชุก แบบ A2 “เหมือนบ้าน” มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 4.21 เกณฑ์ความถึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งในด้านการใช้งานและด้านการตลาด มีคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.50 และ 4.21 ตามล าดับ ค่า S.D. อยู่ที่ 0.49 
 
 
 
 
 
 
 



  96 

 
 

ภาพที่ 61 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญ แบบ B1 “บันทึกของความทรงจ า” 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  97 

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกแบบ B1 
“บนัทึกของความทรงจ า” ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ข้อก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด้านการใช้งาน    
มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษา ไม่ให้สินค้า
เสื่อมสภาพ เสียหาย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

มีขนาด และรูปแบบที่สามารถหิ้วถือ น าพา ได้สะดวก 4.67 0.58 มากที่สุด 
เหมาะส าหรับการมอบเป็นของฝากโดยไม่ต้องห่อซ้ า 4.33 0.58 มาก 
เปิดบริโภค และจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก 4.33 0.58 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน 4.50 0.58 มากที่สุด 

ด้านการตลาด    
มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าของฝาก
แหล่งอื่น 

4.33 0.58 มาก 

มีรูปแบบที่สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา 4.33 1.15 มาก 
มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า
ครบถ้วน ชัดเจน 

4.00 0.00 มาก 

มีภาพลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.00 0.00 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการตลาด 4.17 0.43 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.33 0.51 มาก 

สรุปตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อการออกแบบ    
บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าชุมชนตลาดสามชุก แบบ B1 “บันทึกของความทรงจ า” มีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.33 เกณฑ์ความถึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งในด้านการใช้งานและด้าน
การตลาด มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.50 และ 4.33 ตามล าดับ ค่า S.D. อยู่ที่ 0.51 
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ภาพที่ 62 แบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทขนม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญ แบบ B2 “ความหมายมงคล” 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกแบบ B2 
“ความหมายมงคล” ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ข้อก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด้านการใช้งาน    
มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษา ไม่ให้สินค้า
เสื่อมสภาพ เสียหาย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

มีขนาด และรูปแบบที่สามารถหิวถือ น าพา ได้สะดวก 4.67 0.58 มากที่สุด 
เหมาะส าหรับการมอบเป็นของฝากโดยไม่ต้องห่อซ้ า 3.67 0.58 มาก 
เปิดบริโภค และจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก 4.33 0.58 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน 4.33 0.58 มาก 

ด้านการตลาด    
มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าของฝาก
แหล่งอื่น 

4.00 1.00 มาก 

มีรูปแบบที่สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา 4.33 0.58 มาก 
มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า
ครบถ้วน ชัดเจน 

3.67 0.58 มาก 

มีภาพลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.00 1.00 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการตลาด 4.00 0.79 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.17 0.68 มาก 

สรุปตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อการออกแบบ     
บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าชุมชนตลาดสามชุก แบบ B2 “ความหมายมงคล” มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยรวมอยู่ที่  4.17 เกณฑ์ความถึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งในด้านการใช้งานและด้าน
การตลาด มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.33 และ 4.17 ตามล าดับ ค่า S.D. อยู่ที่ 0.68 

วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อน
เอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จ านวน 3 ท่าน สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ของ
ที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก ในแนวคิด B1 “บันทึกของความทรงจ า” มากที่สุด    
โดยผู้ เชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ท่าน ให้คะแนนสูงเป็นล าดับที่  1 โดยได้คะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพ          
ด้านต่าง ๆ ดังนี้  
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1. ด้านการใช้งาน 
  1.1 ด้านประสิทธิภาพด้านการปกป้อง รักษา ไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ หรือเสียหาย แบบ A2 
B1 และ B2 มีค่าเฉลี่ย 4.67 เท่ากัน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.2 มีขนาด และรูปแบบที่สามารถหิ้วถือ น าพา ได้สะดวก แบบ A2 B1 และ B2 มีค่าเฉลี่ย 
4.67 เท่ากัน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.3 เหมาะสมส าหรับการมอบเป็นของฝากโดยไม่ต้องห่อซ้ า แบบ A1 และ B2 ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.67 เท่ากัน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.4 เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก แบบ A2 B1 และ B2 ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.67 เท่ากัน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ด้านการตลาด 
  2.1 มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าของฝากแหล่งอ่ืน B1 ได้คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดที่ 4.33 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.2 มีรูปแบบสวยงาม โดดเด่น สะดุดตา แบบ B1 และ B2 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 เท่ากัน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.3 มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าครบถ้วน ชัดเจน แบบ B1 ได้คะแนน
เฉลี่ยสูงสุดที่ 4.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.4 มีภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบ A2 B1 และ B2 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 
เท่ากัน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

3. สรุปความคิดเห็นภาพรวมได้ดังนี้ 
  ผลิตภัณฑ์ของฝากแบบ A1 “บ้านสามชุก” ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบ
โครงสร้างน่าสนใจ แต่ในเชิงพาณิชย์อาจเพ่ิมต้นทุน และการขนส่ง โดยสินค้าที่น าเสนอในงานวิจัย
ครั้งนี้ คือ ประเภทขนม ซึ่งจากผลส ารวจ นักท่องเที่ยวร้อยละ 27.8 มีงบประมาณในการซื้อของที่
ระลึกต่อชิ้นน้อยกว่า 100 บาท โดยผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่า หากน าโครงสร้างไปใช้ในการ
น าเสนอสินค้าของที่ระลึกประเภทอ่ืนน่าจะเหมาะสมกว่า 
  ผลิตภัณฑ์ของฝากแบบ A2 “สะดวกเหมือนบ้าน” ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
การพับปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นหลังคาและพลิกกลับเป็นจานได้นั้นมีความน่าสนใจ สื่อถึงเอกลักษณ์ได้
ในระดับหนึ่ง หาเพ่ิมกราฟิกที่สื่อถึงตลาดสามชุกลงไปในผลงานชิ้นนี้ เช่น การรวมรูปแบบ A2 เข้ากับ 
B1 อาจท าให้สินค้ามีความน่าสนใจ และตอบโจทย์ด้านเอกลักษณ์ และการใช้งานครอบคลุมมากขึ้น  
  ผลิตภัณฑ์ของฝากแบบ B1 “บันทึกของความทรงจ า” ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก ซึ่งการเผยให้
เห็นภาพเพียงบางส่วนต่อสินค้าหนึ่งชนิด และเห็นภาพใหญ่เมื่อน าสินค้าชนิดอ่ืน  ๆ วางต่อกัน เป็น
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แนวคิดที่น่าสนใจ สามารถกระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ อยากสะสม ซึ่งอาจน าไปสู่การซื้อสินค้าทั้งชุด
เพ่ือให้ประกอบได้เป็นภาพ และยังสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันที่นิยมสร้างคอนเทนต์ใน
โซเชียลมีเดีย ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดสามชุกในอีกทางหนึ่ง  
  ผลิตภัณฑ์ของฝากแบบ B2 “ความหมายมงคล” ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
เป็นรูปแบบที่มีความน่าสนใจ มีความหมาย มีนัยยะซ่อนเร้น ดึงดูดให้อยากซื้อเป็นของฝากของที่
ระลึก แต่อาจยังไม่สามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ์สามชุกได้สมบูรณ์นัก หากเทียบกับรูปแบบ B1 โดย
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า หากบรรจุภัณฑ์แบบ B2 จัดท าขึ้นเพียงเฉพาะชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น 
เทศกาลปีใหม่ หรือ ตรุษจีน จะสามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนไทยเชื้อสายจีน และ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกของฝากได้ 
 
4.4 การปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก 

ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ในส่วนของ
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแบบ B1 “บันทึกของความทรงจ า” โดยสรุปผลในภาพรวมและน าไป     
พัฒนาปรับปรุงดังนี้  

ด้านการใช้งาน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นรูปทรงกล่องมาตรฐาน
ง่ายต่อการใช้งานทั้งในเชิงขนส่งและอุตสาหกรรม กราฟิกสวยงามสามารถเป็นของฝากได้โดยไม่ต้อง
ห่อซ้ า ถือน าพาสะดวก ปกป้องสินค้าให้ไม่เสื่อมสภาพในเกณฑ์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ให้ความเห็นสอดคล้องกัน ว่าภาพกราฟิกมีความสวยงาม 
แต่ควรเพ่ิมเติมข้อมูลและภาพสินค้าเพ่ือประโยชน์และความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อาจมีการ
แบ่งประเภทสินค้าที่ชัดเจนขึ้น โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิเคราะห์ รวมถึงค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผู้ออกแบบได้สรุปแบบและ
ปรับปรุงพัฒนา แก้ไขจุดบกพร่อง ของบรรจุภัณฑ์ของฝากประจ าชุมชนในแบบ B1 “บันทึกของ   
ความทรงจ า” ได้ดังนี้  

1. เพ่ิมสินค้าประเภทขนมเป็น 4 อย่าง อันได้แก่ ขนมสาลี่ , สาลี่ทิพย์, ทองม้วนโบราณ       
และ ขนมไทย 

2. เพ่ิมรายละเอียด แถบสี และภาพแสดงสินค้า 
3. ปรับปรุงข้อความส าคัญให้เห็นได้เด่นชัดขึ้น 
4. ท าสื่อการขายเพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ทางเฟสบุ๊ก โปสเตอร์ หรือ โปสการ์ด เพื่อเป็น

แนวทางในการออกแบบต่อไป 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้สีชุด “ไทยโทน” มาใช่ในงานออกแบบครั้งนี้ เนื่องจากมีสีไทยโทนมีคุณค่า

ความเป็นไทย เป็นสีที่มีรากฐานจากความเชื่อ ความศรัทธา ความงามของการปรุงสีจากวัสดุธรรมชาติ 
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มีความงามเฉดสีที่มีบุคลิกแตกต่าง ผสมกลมกล่อมลงตัว และงดงามด้านวรรณศิลป์ (ศูนย์บันดาลไทย 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2558: 19) โดยสีที่ผู้วิจัยเลือกใช้มีดังนี้ 

หมู่สีเขียว – เขียวดิน ใช้กับขนมสาสี่ใบเตย เลือกใช้เพราะสีเขียวใบเตยเพราะใช้การเทียบสีกับ
ธรรมชาติ  

หมู่สีน้ าตาล – ฝาด ใช้กับขนมสาลี่ทิพย์ เลือกใช้เพราะสีน้ าตาลเกิดจากการผสมระหว่างสี
ครามและสีดินแดงเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนขนมสาลี่ทิพย์ที่เป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนการ
ท าสาลี่แบบดั้งเดิมกับวัตถุดิบใหม่เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่ของขนม 

หมู่สีแดง – แดงตัด ใช้กับขนมทองม้วนโบราณ ขนมความหมายมงคล สื่อถึงความมั่งค่ัง ร่ ารวย 
หมู่สีแดงเป็นสีที่นิยมใช้ มีความหมายเป็นมงคล สีแห่งรุ่งอรุณ เช่นกัน 

หมู่สีน้ าเงิน – คราม ใช้กับขนมไทย เพราะกระบวนการผลิตสีครามนั้นมีขั้นตอนท าที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน คล้ายกับกรรมวิธีการท าขนมไทยที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และประณีต  
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ภาพที่ 63 ภาพจ าลองสื่อประชาสัมพันธ์บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า” 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 64 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า : ขนมสาลี่” ไทยโทนหมู่สี
เขียว – เขียวดิน 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 65 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า : สาลี่ทิพย์” ไทยโทนหมู่สี
น้ าตาล – ฝาด 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 66 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า : ทองม้วนโบราณ” ไทย
โทนหมู่สีแดง – แดงตัด 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 67 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า : ขนมไทย” ไทยโทนหมู่สี
น้ าเงิน – คราม 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินออนไลน์เพ่ือความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จ านวน 50 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (33 คน) คิด
เป็นร้อยละ 66 อายุระหว่าง 23-40 ปี (40 คน) คิดเป็นร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท 
(37 คน) คิดเป็นร้อยละ 74 ระดับการศึกษาปริญญาตรี (30 คน) คิดเป็นร้อยละ 60 และมีรายได้อยู่
ในช่วง 25,001–45,000 บาท (26 คน) คิดเป็นร้อยละ 52 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกแบบ B1 
“บนัทึกของความทรงจ า” ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน  
ข้อก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด้านการใช้งาน    
มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษา ไม่ให้สินค้า
เสื่อมสภาพ เสียหาย 

4.80 0.48 มากที่สุด 

มีขนาด และรูปแบบที่สามารถหิ้วถือ น าพา ได้สะดวก 4.60 0.52 มากที่สุด 
เหมาะส าหรับการมอบเป็นของฝากโดยไม่ต้องห่อซ้ า 4.30 0.48 มาก 
เปิดบริโภค และจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก 4.70 0.48 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน 4.60 0.49 มากที่สุด 

ด้านการตลาด    
มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าของฝาก
แหล่งอื่น 

4.85 0.32 มากที่สุด 

มีรูปแบบที่สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา 4.65 0.48 มากที่สุด 
มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า
ครบถ้วน ชัดเจน 

4.80 0.42 มากที่สุด 

มีภาพลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.00 0.42 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการตลาด 4.58 0.42 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.59 0.46 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์
ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า” อยู่ในระดับมากที่สุด โดยในด้านการใช้งาน ผลความพึงพอใจ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านประสิทธิภาพในการปกป้องรักษาไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพเสียหาย, มี
ขนาดและรูปแบบที่สามารถหิ้วถือ น าพา ได้สะดวก และเปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก
อยู่ในระดับมากที่สุด แต่เหมาะส าหรับการมอบเป็นของฝากของที่ระลึกโดยไม่ต้องห่อซ้ า มีความพึง
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พอใจอยู่ ในระดับมาก ส่วนในด้านการตลาด ความพึงพอใจรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด โดย
กลุ่มเป้าหมายถึงพอใจในด้านลักษณะเฉพาะของถิ่น, รูปแบบสวยงาม โดดเด่นสะดุดตา, การน าเสนอ
ข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน อยู่ในระดับมากที่สุด และภาพลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก  



 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสามชุก เพ่ือการออกแบบของที่ระลึกประจ า

ชุมชน” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเอกลักษณ์ชุมชนตลาดสามชุก เพ่ือหาแนวทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 2) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จากเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมประจ าชุมชน และ     
3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
ตลาดสามชุก คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล พร้อมข้อเสนอแนะ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก เพ่ือการออกแบบของที่ระลึกประจ าชุมชน จาก
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยสัมภาษณ์บุคคลท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในตลาดสามชุกจ านวน 3 ท่าน 
สรุปได้ว่า ทั้ง 3 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า สถาปัตยกรรมอาคารไม้ เป็นเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่นของตลาดสามชุก และ 2 ใน 3 ท่าน กล่าวถึงสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไป คือ ขนม 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ส ารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
50 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google form พบว่าด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อของ
ฝากของที่ระลึก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยร้อยละ 
30 นิยมซื้ออาหารและขนม ร้อยละ 62 ของผู้ที่มีความต้องการในการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกคือ
ตนเอง ส่วนร้อยละ 35 ใช้งบประมาณในการซื้อของฝากของที่ระลึกต่อชิ้น คิดเป็นราคาต่อชิ้นต่ าว่า 
100 บาท และร้อยละ 42 เห็นว่าสถาปัตยกรรมอาคารไม้เป็นเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
 ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เอกลักษณ์ส าคัญของตลาดสามชุก คือ ความมีชีวิตชีวาของผู้คน อาคาร
บ้านเรือนยังคงกลิ่นอายความเป็นอยู่ในอดีต ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในตลาดสามชุกมาช้านาน 
มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจและสืบทอดการค้าขายแบบรุ่นสู่รุ่น ร้านค้าดั้งเดิมยังคงอยู่แต่ผลัดเปลี่ยนผู้สืบทอด
กิจการ หากกล่าวถึงลักษณะที่จับต้องได้ เอกลักษณ์ส าคัญของตลาดสามชุก คือ บริเวณตลาดที่เป็น
บ้านไม้โบราณสองชั้นแบบเรือนห้องแถว หลังคาทรงปั้นหยาและหัวตัดอายุกว่าร้อยปี เป็นตลาด
โบราณแบบไม่ปรุงแต่งอย่างแท้จริง และยิ่งตอกย้ าวิถีชุมชนที่ผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นในการดูแล
รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมด้วยรางวัลอนุรักษ์ระดับดีจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
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สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในโครงการประกวดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ประจ าปี พ.ศ.2552 
 นอกเหนือจากการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยยังลงพ้ืนที่ส ารวจสินค้าที่วางจ าหน่ายในตลาดสามชุก 
พบว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จ าหน่ายวันต่อวัน หรือมีอายุไม่เกิน 3 วัน โดยคนในชุมชนเป็นผู้ผลิต
เอง ไม่ใช้ระบบอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายขาดความเป็นเอกภาพ บางสินค้ามีฉลาก บาง
สินค้าไม่มีฉลากที่สามารถบอกได้ว่าเป็นสินค้าจากตลาดสามชุก ส่งผลให้สินค้าดูมีราคาถูกและขาด
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกซื้อเพ่ือเป็นของฝากของที่ระลึก 
ทั้งนี้ แม้ชุมชนตลาดสามชุกจะมีโลโก้ที่สามารถใช้เพ่ืองานประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว แต่ร้านค้าไม่ได้
น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าควรออกแบบโลโก้ท่ีเป็นกลาง เพ่ือให้ทุกผลิตภัณฑ์สามารถ
น าไปใช้ได้และสร้างเอกภาพของสินค้าในตลาดอีกด้วย 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดข้างต้น สรุปได้ว่า เอกลักษณ์ของตลาดสามชุกมีความสอดคล้อง
กัน ทั้งเอกลักษณ์ด้านรูปธรรม คือ สถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณแบบเรือนแถว หลังคาทรงปั้นหยา
และหัวตัด และเอกลักษณ์ด้านนามธรรม คือวิถีชีวิตดั้งเดิม ไร้ซึ่งการปรุงแต่ง ผู้วิจัยได้น ามาสร้าง
แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก และได้พัฒนา
ภาพร่างและสร้างแบบจ าลองส าหรับน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งเป็น 
 แนวคิด A เน้นการออกแบบด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ เพ่ือหาค าตอบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ไร้
ซึ่งกราฟิกจะสามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของชุมชนได้ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ แบ่งเป็น  
 แนวคิด A1 “บ้านสามชุก” บรรจุภัณฑ์โครงสร้างแบบคงรูป ขึ้นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เป็น
บ้านและหลังคา เลียนแบบลักษณะทางกายภาพของสถานที่จริง เช่น กลไกการพับของประตู การเปิด
ปิดของหลังคา คือทรงหลังคาปั้นหยาและจั่วตัด เพ่ือสื่อสารเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก ง่ายต่อการ
เข้าใจและนึกถึง ตัวแปรควบคุม คือ ไร้ซึ่งกราฟิก 
 แนวคิด A2 “สะดวกเหมือนบ้าน” บรรจุภัณฑ์ที่สามารถพับปรับเปลี่ยนได้ จากกล่องธรรมดา
สามารถพับขึ้นรูปเป็นหลังคาทรงปั้นหยาและจั่วตัด สามารถน าไปใช้ตกแต่งหน้าร้านและพับพลิกกลับ
เป็นจานได้ ผู้วิจัยมีความตั้งใจให้สินค้าสามารถใช้งานได้มากกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์ใช้สอย
ที่มากขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยว โดยใช้ภาพบางส่วนของสถานที่จริง เช่น ลวดลายของกระเบื้อง รูปทรง
ของระแนง บางส่วนของลายฉลุ การวางต่อกันของกระเบื้อง การวางลวดลายของระแนง ตัวแปร
ควบคุม คือ ไร้ซึ่งกราฟิก  
 แนวคิด B เน้นการออกแบบด้านกราฟิก เพ่ือหาค าตอบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ ใช้โครงสร้าง
มาตรฐาน แต่มีภาพกราฟิกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จะสามารถสร้างความแตกต่างและ
บ่งบอกเอกลักษณ์ได้เพียงพอหรือไม่ แบ่งเป็น  
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 แนวคิด B1 “บันทึกของความทรงจ า” เน้นกราฟิกจากสถานที่จริง ใช้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม 
น ามาออกแบบโดยแบ่งตัดตอนบางช่วงของภาพ เพ่ือสื่อสารถึงเสี้ยวประสบการณ์และความทรงจ าที่
ครั้งหนึ่งเคยมาท่องเที่ยวตลาดสามชุก ผู้วิจัยใช้ภาพภายในของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์ในการ
ออกแบบ เนื่องจากเป็นสถานที่ส าคัญที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะเยี่ยมชม  แสดงออกถึง
เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและความสวยงามภายในบ้านโบราณ โดยผู้วิจัยทดลองออกแบบเป็นชุด
เซ็ตของขวัญ เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ทั้งยังช่วยเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมมูลค่าสินค้าอีก
ด้วย ตัวแปรควบคุม คือ โครงสร้างกล่องแบบพับได ้ 
 แนวคิด B2 “ความหมายมงคล” ใช้บางส่วนของสถานที่ เช่น ป้ายชื่อร้านค้าที่เปิดบริการใน
ตลาดสามชุก และน าเอาความหมายมงคลของขนมที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์มาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ เช่น เฟ่ืองฟู เพ่ิมพูน คือความหมายมงคลของขนมสาลี่ เป็นต้น กลิ่นอายของเอกลักษณ์ของ
ตลาดสามชุกนั้นหมายถึงชาวจีนที่มาค้าขายในตลาดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  5 ผู้วิจัยจึงเลือกเอาลักษณะ
บางส่วนของป้ายร้านที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาจีน มาดัดแปลงเป็นค ามงคลผสมลักษณะของภาษาจีน 
ตัวแปรควบคุม คือ โครงสร้างกล่องแบบพับได ้  
 จากความพึงพอใจต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกที่
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเห็นสอดคล้องกัน 2 ใน 3 เสียง พบว่าแนวคิด B1 “บันทึกของ
ความทรงจ า” ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยสังเกตได้ว่าภาพกราฟิกมีผลต่อการรับรู้ ระลึกถึง สร้าง
ความดึงดูดต่อผู้ซื้อ สามารถสื่อสารและแสดงถึงเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกได้ชัดเจนมากกว่าบรรจุ
ภัณฑ์ตามแนวคิดแบบ A ที่เน้นการออกแบบด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่ไร้ซึ่งกราฟิก สอดคล้อง
กับ ลัดดา โศภนรัตน์ ที่ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพและไม่มีภาพประกอบส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อ (Purchase intention) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพประกอบจะมี
ค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อมากกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีภาพประกอบ  (ลัดดา โศภณรัตน์, 2546: 136) 

 5.1.1 ผู้วิจัยได้พัฒนาปรับปรุงแบบเป็นแบบจ าลองขั้นสุดท้าย 
เพ่ือน าไปประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริโภค รายละเอียดมีดังนี้ 

 1. ด้านหน้าแสดงให้เห็นข้อมูลส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ คือ ชื่อสินค้า ชื่อตรา
สินค้า ส่วนผสม ขนาดบรรจุหรือปริมาณ วันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ โดย ณ ที่นี้ชื่อ
สินค้า คือ “ขนมสาลี่ รสต้นต ารับเตยหอม” ชื่อตราสินค้า คือ “แม่อุไร” ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว คือ 
“ตลาดร้อยปีสามชุก” ขนาดบรรจุ คือ “บรรจุ  6 ชิ้น” พร้อมระบุ “วันเดือนปีที่ผลิต” และ          
“วันหมดอาย”ุ  
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ภาพที่ 68 ตราสินค้าแม่อุไร 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 69 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า : ขนมสาลี่” ด้านหน้า 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 
 2. ด้านหลัง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์นี้ไม่แสดงให้เห็นลักษณะภายในของสินค้า ผู้วิจัยจึงใส่
ภาพประกอบของลักษณะสินค้าภายในกล่อง เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้า ข้อมูล
ส่วนผสม สโลแกน หรือ ค าท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า และภาพสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ชุดนี้ หากซื้อครบเซ็ต 
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ภาพที่ 70 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า : ขนมสาลี่” ด้านหลัง 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 71 ภาพจ าลองของสื่อประชาสัมพันธ์ บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า”  
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดนี้เป็นทั้งหมด 4 ชิ้น ได้แก่ ขนมสาลี่, สาลี่
ทิพย์, ทองม้วนโบราณ และ ขนมไทย ตัวอย่างภาพที่ 72 - 75 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดนี้เป็นทั้งหมด 4 ชิ้น ได้แก่ ขนมสาลี่, สาลี่
ทิพย์, ทองม้วนโบราณ และ ขนมไทย ตัวอย่างภาพที่ 72 - 75 
 

 
 

ภาพที่ 72 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “ขนมสาลี่” ด้านหน้าและด้านหลัง 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 
 ขนมสาลี่ทิพย์ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สีชุด “ไทยโทน” หมู่สีน้ าตาล – ฝาด ใช้กับขนมสาลี่ทิพย์ 
เพราะสีน้ าตาลเกิดจากการผสมระหว่างสีครามและสีดินแดงเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนขนมสาลี่ทิพย์ที่
เป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนการท าสาลี่แบบดั้งเดิมกับวัตถุดิบใหม่ สร้างการบริโภคขนมที่
แปลกใหม่ให้กับผู้ซื้อ 
 

 
 
ภาพที่ 73 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “สาลี่ทิพย์” ด้านหน้าและด้านหลัง 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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 ขนมทองม้วน ผู้วิจัยได้เลือกใช้สีชุด หมู่สีแดง – แดงตัด ใช้กับขนมทองม้วนโบราณ ขนม
ความหมายมงคล สื่อถึงความมั่งคั่ง ร่ ารวย หมู่สีแดงเป็นสีที่นิยมใช้สื่อความหมายเป็นมงคล และป็นสี
แห่งรุ่งอรุณด้วยเช่นกัน 
 

 
 

ภาพที่ 74 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “ทองม้วนบารณ” ด้านหน้าและด้านหลัง 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 
 ขนมไทย ผู้วิจัยได้เลือกใช้สีชุด หมู่สีน้ าเงิน – คราม ใช้กับขนมไทย เพราะกระบวนการผลิตสี
ครามนั้นมีขั้นตอนท าที่ซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดประณีต คล้ายกับกรรมวิธีการท าขนมไทยที่มี
ความซับซ้อนแต่ใช้ส่วนผสมไม่มาก ประณีต และได้รสชาติอร่อย ถูกปากคนไทยมาช้านาน 
 

 
 
ภาพที่ 75 ภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “ขนมไทย” ด้านหน้าและด้านหลัง 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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 นอกจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้สวยงามและดึงดูดใจผู้ซื้อ 
ผู้วิจัยยังค านึงถึงการน าเสนอสินค้าภายในร้านค้า เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสะดุดตาและอยากเข้าเยี่ยมชม
เพ่ือซื้อเป็นของขวัญของที่ระลึก โดยผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการจัดวางสินค้าแบบลักษณะเป็นเอกภาพ 
(Unity) และจัดวางตามลักษณะสินค้าที่มีแนวความคิดเดียวกัน (Idea–oriented presentation) 
ส าหรับจัดวางสินค้าโดยค านึงถึงรูปแบบแนวความคิดที่เป็นแนวทางเดียวกัน ผสมผสานเทคนิคการ
น าเสนอสินคา้ที่มีสีสันเดียวกัน (Colour presentation) เป็นเทคนิคการจัดวางสินค้า (Merchandise 
presentation techniques) ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสุเธียร โล้กูลประกิจ อ้างในส านักงาน 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2563) 
 

 
 
ภาพที่ 76 ตัวอย่างภาพจ าลองการจัดวางสินค้าของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “บันทึกของความทรงจ า” 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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 5.1.2 ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน ในแนวคิด “บันทึกของความทรงจ า” 
 ผู้วิจัยได้จัดท าตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนเพ่ิมเติมอีก 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทของดอง ของเชื่อม และประเภทของแห้งแดดเดียว ในการจัดท าตัวอย่างในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ก าหนดให้แบรนด์สินค้าต่างกัน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจเห็นภาพว่า หากใช้บรรจุภัณฑ์ในแนวคิดเดียวกันแต่
ต่างแบรนด์ก็สามารถคงความเป็นเอกภาพไว้ได้ การออกแบบยังคงไว้ซึ่งแนวทางเดิมคือใช้ภาพถ่าย
จากกล้องฟิล์ม เพ่ือให้หวนระลึกนึกถึงความทรงจ าครั้งท่ีมาเยี่ยมชมตลาดสามชุก  
 1. ผลิตภัณฑ์ชุดผลไม้แปรรูป ผู้วิจัยได้เลือกใช้ภาพจ าลองของที่ว่าการอ าเภอสามชุกเก่า ซึ่ง
เป็นสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเยี่ยมชม เป็นพ้ืนที่ที่เปิดให้นักเรียนและเด็กๆ ใน
ชุมชนได้แสดงความสามารถ สีไทยโทนที่เลือกใช้เป็นสีที่สอดคล้องกับสีของวัตถุท่ีแสดงในภาพ ในที่นี้
ใช้ตราสินค้าของชุดผลไม้แปรรูป คือ ตราป้าจันทร์ 
  ผลไม้ลอยแก้ว  เลือกใช้สีไทยโทนชุดหมู่สีส้ม – เสน  
  ผลไม้ดอง  เลือกใช้สีไทยโทนชุดหมู่สีเขียว – เขียวมะพูด 
  ผลไม้เชื่อม เลือกใช้สีไทยโทนชุดหมู่สีชมพู – ดอกบานเย็น 
 

 
 

ภาพที่ 77 ตราสินค้าป้าจันทร์ 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 78 ตัวอย่างภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภท “ของดอง ของเชื่อม”  
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 79 ตัวอย่างภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “ผลไม้ลอยแก้ว” ด้านหน้า สีไทยโทนชุด
หมู่สีส้ม – เสน 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 80 ตัวอย่างภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “ผลไม้ดอง” ด้านหน้า สีไทยโทนชุดหมู่สี
เขียว – เขียวมะพูด 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 81 ตัวอย่างภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “ผลไม้เชื่อม” ด้านหน้า สีไทยโทนชุดหมู่สี
ชมพู – ดอกบานเย็น 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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 2. ผลิตภัณฑ์ชุดของแห้ง แดดเดียว ผู้วิจัยได้เลือกใช้ภาพสถานที่ริมน้ า ซึ่งแสดงลักษณะวิถี
ชีวิตตลาดน้ าเก่า ทั้งยังแสดงภาพอาคารไม้และหลังคาปั้นหยาและจั่วตัดอันเป็นเอกลักษณ์ของตลาด
สามชุกได้เป็นอย่างดี สินค้าในหมวดนี้ยังรวมถึงปลาสลิดตากแห้งซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมของตลาด
สามชุกอีกด้วย สีไทยโทนที่เลือกใช้จะเป็นสีที่สอดคล้องกับสีของวัตถุที่แสดงในภาพ  โดยตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ชุดของแห้ง คือ ตราเฮียนพ 
  กุนเชียงหมู  เลือกใช้สีไทยโทนชุดหมู่สีแดง – น้ าหมาก  
  เนื้อแดดเดียว  เลือกใช้สีไทยโทนชุดหมู่สีน้ าเงิน – น้ าเงินนกพิราบ 
  ปลาแดดเดียว เลือกใช้สีไทยโทนชุดหมู่สีเหลือง – จ าปา 
 

 
 

ภาพที่ 82 ตราสินค้าเฮียนพ 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 
ภาพที่ 83 ตัวอย่างภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภท “ของแห้ง แดดเดียว”  
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 84 ตัวอย่างภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “กุนเชียงหมู” ด้านหน้า สีไทยโทนชุดหมู่สี
แดง – น้ าหมาก 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 
 

ภาพที่ 85 ตัวอย่างภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “เนื้อแดดเดียว” ด้านหน้า สีไทยโทน ชุด 
หมู่สีเหลือง – จ าปา 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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ภาพที่ 86 ตัวอย่างภาพจ าลองของบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก “ปลาแดดเดียว” ด้านหน้า สีไทยโทน ชุด 
หมู่สีน้ าเงิน – น้ าเงินนกพิราบ 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 

 5.1.3 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก จ านวน 50 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 23-40 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้อยู่
ในช่วง 25,001-45,000 บาทต่อเดือน สรุปได้ว่า มีความพึงพอใจระดับพอใจมากที่สุดต่อผลิตภัณฑ์
ของทีระลึก สะท้อนเอกลักษณ์ประจ าชุมชุน แบบ “บันทึกความทรงจ า” ซึ่งด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 
4.60 S.D. อยู่ที่ 0.49 และด้านการตลาดมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 S.D. อยู่ที่ 0.46  
 กล่าวได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
ตลาดสามชุก ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามองค์ประกอบดังนี้  
 1. ด้านการใช้งานสามารถปกป้องรักษาไม่ให้สินค้าเสียหาย เสื่อมสภาพ อีกทั้งมีขนาด และ
รูปแบบที่เหมาะสมกับการถือหิ้ว น าภาพได้สะดวก ทั้งยังสามารถจัดเก็บส่วนที่เหลือเมื่อกินไม่หมดได้
สะดวก นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์เหมาะส าหรับการมอบเป็นของฝากโดยไม่ต้องห่อซ้ า 
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 2. ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินค้าแหล่งอ่ืน ผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงาม สะดุดตา ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าครบถ้วนชัดเจน และมีภาพลักษณ์เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความสามารถด้านการใช้งาน ถือหิ้ว น าพา
ได้สะดวก ปกป้องรักษาสินค้าไม่ให้เสื่อมสภาพเสียหาย ด้านการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญด้าน
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่แตกตากจากสินค้าของฝากแหล่งอ่ืน และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับสินค้าครบถ้วนชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญ
เกียรติ (2541: 205) ว่าด้วยการออกแบบศิลปะท้องถิ่น เพ่ือสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นน าเสนอแก่
นักท่องเที่ยวให้ซื้อกับไปเป็นของฝาก โดยการใช้รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อความหมายเป็นของ
ฝาก และนอกเหนือจากรายละเอียดของกราฟิกมีลักษณะเฉพาะถิ่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือซื้อ
ไปเป็นของฝาก จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการน ากลับของผู้ซื้อ  
 นอกจากนี้ยังค้นพบว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญกับข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า 
ภาพประกอบภายในตัวสินค้า ในระดับใกล้เคียงกับความมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นตัวแปร
การตัดสินใจ สอดคล้องกับ ลัดดา โศภณรัตน์ (2546: 141) กล่าวไว้ใน อิทธิพลของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ว่าองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในที่นี้
คือ ภาพประกอบของสินค้าที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่าบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีภาพประกอบมีค่าเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับตราสินค้า, ทัศนคติต่อตราสินค้า, ทัศนคติต่อบรรจุ
ภัณฑ์ และความตั้งใจซื้อ แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีภาพประกอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 และเป็นที่สังเกตได้ว่าบรรจุภัณฑ์ “บันทึกของความทรงจ า” เป็นที่พึงพอใจมากที่สุดของ
ผู้บริโภค เพราะมีขนาดและรูปแบบที่สามารถหิ้วถือน าพาได้สะดวก สามารถจัดเก็บส่วนที่เหลือได้ 
และสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงบรรยากาศและความทรงจ า สอดคล้องกับ การศึกษาและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ล าไยอบแห้ง จังหวัดล าพูน โดย นคเรศ ชัยแก้ว อุดมศักดิ์ สาริบุตร สถาพร ดีบุญมี 
ณ ชุมแพ และผดุงชัย ภู่พัฒน์ (2556: 94) ที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ล าไยอบแห้ง 
จังหวัดล าพูนอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้งานในการคุ้มครองรักษาสินค้า
ภายใน อ านวยความสะดวกในการถือหิ้วน าพา การจัดเก็บ มีขนาดและรูปแบบที่สามารถหิ้วถือน าพา
ได้สะดวก ท าให้เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวกและสามารถตรวจพิจารณาสินค้าภายใน
บรรจุภัณฑ์ได้ ส่วนด้านการตลาดสามารถแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นผลให้สามารถสร้าง     
ความทรงจ า และน่าประทับใจกับผู้บริโภค  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ปัญหาที่พบในการวิจัย 
  เนื่องจากผู้คนเริ่มนิยมการท่องเที่ยวแบบหวนอดีต ส่งผลให้เกิดการเลียนแบบตลาดโบราณ 

หรือการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นตลาดโบราณมากขึ้น  ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความ
คล้ายคลึงกันมากขึ้น ซึ่งหากไม่ใช้รูปภาพที่ชัดเจนอาจท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสนในด้าน
เอกลักษณ์ของชุมชนต่อสถานที่อ่ืนได้  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสามชุก เพ่ือน าไปออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก ในที่นี้เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทขนม อาจกล่าวได้ว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ความรู้สึก 
บรรยากาศของสถานที่ มีผลต่อการระลึกถึงเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดไปสู่สินค้าในหมวดอ่ืน อย่างของแห้ง (เช่น ปลาสลิด
ตากแห้ง เป็นต้น) อาหารพร้อมทาน (เช่น ข้าวห่อใบบัว เป็นต้น) ฯลฯ เพ่ือผลิตและจัดจ าหน่ายจริง 
 3. รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เชิงโครงสร้าง เช่น แบบ A1 ควรจ าเพาะชนิดของของที่ระลึกให้
ชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง เพ่ือครอบคลุมต้นทุนที่สูงขึ้น และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
1. อาจเปลี่ยนจากภาพถ่ายเป็นเพียง ภาพวาด หรือ สี ที่สะท้อนความรู้สึก และบรรยากาศ

ของตลาดสามชุก ว่ายังคงเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกเพ่ือน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มี
รูปแบบทันสมัยมากขึ้น 

2. วัสดุที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบกระดาษทั้งหมด สามารถทดลองการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกขึ้นรูป หรือแก้ว เป็นการออกแบบเชิงโครงสร้างก็เป็นอีกหนึ่ง
ตัวเลือกที่น่าสนใจ 

3. สามารถออกแบบเพ่ิมเติมโดยการศึกษาพฤติกรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนใน
ชุมชนตลาดสามชุก มาผนวกกับเอกลักษณ์ของสถานที่ ตลอดจนวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น เพ่ือเป็น
แนวทางและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ตลอดจนการศึกษางานทางวิชาการแขนงอ่ืนๆ ต่อไป 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก  
สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดสามชุก 

 



 



 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้แก่ ผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวตลาดสามชุก จ านวน 50 คน 

 



 

 



 

 



 



 



 

แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ของนักท่องเที่ยว จ านวน 50 คน 
ด้านการตลาด 
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ภาพที่ 1 ภาพเขียนแบบบอกขนาด แบบ A1 “บ้านสามชุก” 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 



 

 
 
ภาพที่ 2 ภาพเขียนแบบบอกขนาด แบบ A2 “สะดวกเหมือนบ้าน” 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 



 

 
 
ภาพที่ 3 ภาพเขียนแบบบอกขนาด แบบ B1 “บันทึกความทรงจ า” ขนมสาลี่ 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
 



 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพเขียนแบบบอกขนาด แบบ B1 “บันทึกความทรงจ า” ขนมสาลี่ทิพย ์
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 



 

 
 
ภาพที่ 5 ภาพเขียนแบบบอกขนาด แบบ B1 “บันทึกความทรงจ า” ขนมไทย 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 



 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพเขียนแบบบอกขนาด แบบ B1 “บันทึกความทรงจ า” ทองม้วน  
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 



 

 
 
ภาพที่ 7 ภาพเขียนแบบบอกขนาด แบบ B2 “ความหมายมงคล” เพ่ิมพูน 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 



 

 
 
ภาพที่ 8 ภาพเขียนแบบบอกขนาด แบบ B2 “ความหมายมงคล” หยดทอง 
ที่มา : ออกแบบโดย ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล 
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วัน เดือน ปี เกิด 24 สิงหาคม 2533 
สถานที่เกิด สุพรรณบุรี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 99/393 หมู่ 1 หมู่บ้านเพอร์เฟคมาสเตอร์พีช-ราชพฤกษ์ ต าบลบางรักน้อย  

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   
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