54157313: สาขาวิชาการออกแบบเครื่ องประดับ
คาสาคัญ: กาแฟอิลลี่ / การออกแบบเครื่ องประดับเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ /เอกลักษณ์หูแก้วกาแฟอิลลี่/การจับแก้วกาแฟ
ภัทร์สิริย ์ เกษมสันต์: เครื่ องประดับสาหรับกาแฟอิลลี่. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์:
อ.ดร.วรรณวิภา สุ เนต์ตา. 167 หน้า.
โครงการออกแบบเครื่ องประดับ สาหรับกาแฟอิลลี่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อน
ภาพลักษณ์ของแบรนด์กาแฟอิลลี่ ผ่านรู ปแบบของผลงานเครื่ องประดับ ส่ งเสริ มให้เครื่ องประดับ
เป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดื่ม กาแฟ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบบันทึกการสารวจและสังเกตพฤติกรรมการดื่มกาแฟ
และการจับแก้วกาแฟของกลุ่มเป้ าหมาย การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาหน่ายกาแฟอิลลี่ เกี่ยวกับข้อมูล
กาแฟอิลลี่ และแบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อประเมินผลด้านการออกแบบเครื่ องประดับสาหรับ
กาแฟอิลลี่ต่อกลุ่มเป้ าหมาย ดาเนินการวิจยั โดยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกาแฟอิลลี่
เพื่อค้นหาสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ การสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์
กาแฟอิลลี่ และศึกษาทฤษฎีภาพลักษณ์ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (6W1H) รวมทั้งวิเคราะห์
ภาพลักษณ์ของแบรนด์กาแฟอิลลี่โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสิ นค้า วิเคราะห์หา
บุคลิกลักษณะเฉพาะของแบรนด์เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ จากการศึกษาพบว่า
ลักษณะบุคลิกภาพของแบรนด์ที่ชดั เจนที่สุด คือ “Sensorial” เป็ นความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ดื่มกาแฟอิลลี่ จากภาพลักษณ์ดงั กล่าวผสมผสานแรงบันดาลใจจากรู ปทรงกลมของหูแก้วกาแฟอิล
ลี่ที่เป็ นสัญลักษณ์ของแบรนด์ สร้างสรรค์เป็ นผลงานเครื่ องประดับที่สื่อถึงการสัมผัส (illy Touch)
ในการดื่มกาแฟอิลลี่ ทั้งสัมผัสทางกายภาพ (illy Touch1) และสัมผัสอารมณ์ในการดื่มกาแฟอิลลี่
(illy Touch 2) โดยวิเคราะห์จากท่าทางในการจับแก้วกาแฟซึ่งมี 2 แบบ คือ การจับแบบ Espresso
และ Double shot นามาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับ
ผลการวิจยั พบว่า ผลงานเครื่ องประดับแรงบันดาลใจจากแก้วกาแฟอิลลี่ สามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์ของกาแฟอิลลี่ผา่ นผลงานเครื่ องประดับ รู ปทรงชิ้นงานสื่ อความหมายถึงการจับ
การดื่มกาแฟ นาไปสู่ การเล่าเรื่ องราวแหล่งที่มาของสุ นทรี ยะในการดื่มกาแฟ ทาให้เครื่ องประดับ
กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ
ภาควิชาการออกแบบเครื่ องประดับ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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54157313: MAJOR: JEWELRY DESIGN
KEY WORD: ILLY COFFEE / JEWELRY DESIGN TO REFLECT THE
IMAGE / CLASSIC CUP DESIGN / HOLDING THE CUP
PATSIRI KASEMMESAN: JEWELRY FOR ILLY COFFEE. THESIS
ADVISOR: WANWIPA SUNETTA, Ph.D. 167 pp.

Jewelry design for illy coffee is aimed to reflect the brand image of illy coffee
through the model of jewelry works and to promote the jewelry as part of coffee-drinking culture
which the inspiration has stemmed from the illy coffee cup.
Instrumentation, Survey record, The observe drinking coffee to customer behavior
and touching the coffee cup. Interviewing to the customer assistand for illy coffee data and The
open-end questionnaire to target group for design evaluation of Jewelry for illy coffee.
Methodologically, the investigation and analysis of data regarding to illy coffee was performed to
identify the associated brand symbol that reflects brand image of illy coffee. The Image Theory
and concept of brand identity was also examined. A survey and behavioral analysis of the
prospective sample was conducted with the Consumer Behavior Theory (6W1H). Also, brand
image of illy coffee was analyzed using the concept of brand identity to determine the unique
prominent characteristics of brand to be further used as guide in designing. The results showed
that the most remarkable characteristics of the brand was “Sensorial”, a series of feeling resulted
from drinking illy coffee. The image combined with the inspiration derived from round shape of
the ear of the illy coffee cup as symbol of brand was creatively constructed to be jewelry that
reflected sense of the illy touch in drinking coffee; including both physical touch (illy Touch1)
and emotional touch (illy Touch 2) delineated by the motion in touching the coffee cups in two
styles; Espresso and Double Shot, which would be used as a guide in jewelry design.
The results showed that jewelry works inspired by the illy coffee cups can reflect the
image of illy coffee through the jewelry works. The round-shaped works also connotes a sense of
touch and drinking coffee. It leads to the story-telling of the aesthetic origin of drinking coffee
and the jewelry becomes part of the culture of coffee drinking.
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณครอบครัว ที่เป็ นกาลังใจและสนับสนุนข้าพเจ้าตลอดมา ขอบพระคุณคณาจารย์
ภาควิชาออกแบบเครื่ องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่า งยิง่ อาจารย์ ดร.วรรณวิภา สุ เนต์ตา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เพ็ญสิ ริ ชาตินิยม และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาวี ศิรินคราภรณ์ ที่กรุ ณาเสี ยสละ
เวลาให้คาปรึ กษา แนะนาแนวทางและถ่ายทอดวิชาความรู้อนั มีค่า เป็ นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ของ
ข้าพเจ้าจนกระทัง่ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ ริ หารตลอดจนเจ้าหน้าที่บริ ษทั อิตาเลเซีย ประเทศไทย (Italasia Trading(Thailand) Co.,Ltd) ทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลต่างๆ และเป็ นผูส้ นับสนุนสาคัญที่ทาให้วทิ ยานิพนธ์ของ
ข้าพเจ้าประสบผลสาเร็ จ
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