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อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นพดล อินทรจ์นัทร ์ 

  
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากลายสักยนตไ์ทย  ส าหรบักลุ่มคน เจเนอเรชั่น วาย เป็น

งานวิจยัที่ใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา และน าลายสกัยนัตไ์ทยมาออกแบบใหเ้ขา้กับ
สงัคมปัจจบุนั และเพื่อพฒันารูปแบบผลิตภณัฑจ์ากลายสกัยนัตไ์ทย โดยการพฒันาลวดลายลายสกัยนัต ์จดัท า
แบบรา่งผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบกราฟิก ดา้นออกแบบผลิตภณัฑ์ และดา้นการออกแบบ
แฟชั่นพิจารณา ปรับตน้แบบ และสอบถามกลุ่มเป้าหมายจ านวน  100 คน และสรา้งตน้แบบในผลิตภัณฑ ์
รวมถึงวางแผนดา้นธุรกิจผ่านการท าแบบจ าลองธุรกิจ  ผลการศึกษาพบว่าลายสักยันตส์ามารถแบ่งออกตาม
ความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ด ้2 แบบ คือความเชื่อดา้นมหาอดุ สะทอ้นออกดว้ยรูปแบบของเสือ และความเชื่อดา้น
มหานิยม สะทอ้นออกดว้ยรูปแบบของ นกคู่ (สาลิกา) เมื่อน ามาพฒันาตน้แบบพบว่า แบบที่ 4 ในหมวดมหาอุด 
และแบบที่ 2 ในหมวดมหานิยม เหมาะสมในการน าไปพฒันาตน้แบบ พบว่าพฤติกรรมผูซ้ือ้สินคา้ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี  มีรายไดเ้ฉล่ียที่ 20,000 บาท สินคา้ที่เลือกซือ้เป็นประจ าคือ เสือ้ผา้  คิดเป็น
รอ้ยละ 98 มูลค่าในการซือ้แต่ละครัง้ประมาณ 501-1,000 บาท ความถ่ีในการซือ้ที่เดือนละ 1 ครัง้ โดยใชก้าร
ตดัสินใจจาก รูปแบบดีไซน์ (Design) ราคา และสามารถใชง้านไดห้ลายโอกาส ตามล าดับ นิยมซือ้สินคา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน ์โดยจาก Instagram สงูสดุคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 69  ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบผลิตภณัฑล์ายสกั
ยนัตไ์ทย 2 คอลเลคชั่น โดยแต่ละชุดประกอบดว้ย เสือ้ยืด กระเป๋าสะพาย หมวก กระเป๋าใส่ธนบัตร และพวง
กุญแจ โดยแบ่งเป็นหมวดมหาอุด และหมวดมหานิยม ทัง้นีไ้ดด้  าเนินการท าวางแผนการพฒันาดา้นธุรกิจจาก
ผลิตภณัฑล์ายสกัยนัตโ์ดยสะทอ้นจากผลการวิจยัพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
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This research is concerned with the design and development products from Yantra 

Tattoo in Thailand for Generation Y and uses research and development to study and design Thai 
Yantra tattoos for the trends of the modern era and using home-grown product types, such as Thai 
Yantra tattoos. The sketch development of Yantra tattoo designs by our specialists is categorized into 
three categories. They are graphic design, product design and fashion design. The survey of 100 
samples have been conducted for the observation and the improvement through prototypes and 
business models. The results of the study revealed that Yantra tattoo designs can be divided into two 
types according to superstitious beliefs. They are Mahaoud, defined as the form of a tiger and 
Mahaniyom, defined as the form of a bird couple (Salika). When used to develop a prototype, it was 
found that sketch type four in Mahaoud and sketch type four in Mahaniyom were the most suitable for 
prototype development. It is found that the behavior of buyers, mostly female, aged between 26-30 
years, with an average income of 20,000 Baht, who made regular purchases for clothes at 98%, 
value of each purchase ranged from 501-1,000 Baht, with a frequency of once a month. Their 
decisions were based on design, price and suitability, respectively. The preferred channel is via 
Instagram at 69%. With this said, researcher has designed two collections of Thai Yantra tattoo 
products, each consisting of a T-shirt, a shoulder bag, a hat, a wallet, and a keychain divided into 
Mahaoud and Mahaniyom categories. In this regard, a business development plan from Yantra tattoo 
products has thus been made, reflecting the results of consumer behavior research. 

 
Keyword : Thai Yantra tattoos, Superstitious products, Superstitious marketing 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นพดล อินทรจ์นัทร ์อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ ผูเ้ป็นแรงผลกัดนัและเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อ
แนะน าแนวทางการช่วยเหลือ ตรวจสอบ ท าใหป้ริญญานิพนธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงขอก
ราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู 

ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร ที่เสียสละเวลาเข้าร่วมเป็น
ประธานสอบ รวมถึงช่วยตรวจสอบ และใหค้ าแนะน าอย่างละเอียดในการเขียนงานวิจยั 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. เสาวลกัษณ์ พันธบุตร ที่สละเวลาเขา้ร่วมเป็นกรรมการสอบ 
และใหค้ าแนะน าต่าง ๆ พรอ้มทัง้คอยใหค้ าปรึกษาแก่ผูว้ิจัยตัง้แต่ไดเ้ขา้ศึกษา และเริ่มท าปริญญา
นิพนธ ์รวมถึงใหค้ าสั่งสอนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนเ์สมอมา 

ขอขอบพระคณุ อาจารย ์อศัวิน โรจนส์ง่า, คณุ สวุโรจน ์รตันทองคง, ผูช้่วยศาสตราจารย ์ศี
มาศ ประทีปะวณิช, อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย เรียบสกุล ที่
เสียสละเวลาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญ พิจารณาผลงาน และใหค้ าแนะน าอย่างละเอียด 
จนสามารถพฒันาเป็นผลงานส าเรจ็ได ้

ขอขอบพระคณุอาจารยใ์นวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า ประสบการณ์ที่ ดีที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  และบัณฑิตวิทยาลัยที่ช่วย
ประสานงาน อ านวยความสะดวก รวมถึงเพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 2 
ที่ช่วยผลกัดนั และเป็นก าลงัใจที่ดีใหก้นัเสมอมา 

สดุทา้ยนีผู้ว้ิจยัหวงัว่าปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้จะเป็นประโยชนต่์อผูท้ี่สนใจศกึษาคน้ควา้เป็น
อย่างยิ่ง หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัขออภยัมา ณ ที่นีด้ว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญ 
การสกัยันตใ์นประเทศไทยนัน้มีมาตัง้แต่สมัยโบราณ โดยมีจุดประสงคห์ลกัในเรื่องของ

ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร ์เช่น จะท าให้มีโชคลาภ เมตตา แคล้วคลาด อยู่ยงคงกระพัน 
ปลอดภยัและรอดพน้จากภยัอันตรายต่าง ๆ ซึ่งจากลายสกัที่อยู่บนร่างกายของคนนัน้ มกัปรากฏ
ในรูปลกัษณข์อง ตาราง รูปภาพ ตวัเลข หรือ อกัขระยนัตต่์าง ๆ หากน าลวดลายมาพิจารณาดแูลว้
นัน้ จะพบว่าในแต่ละลวดลายไดม้ีการสอดแทรกเอาไวด้ว้ยเรื่องเล่า เรื่องราว ที่สื่อความหมาย อีก
ทัง้ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงการพฒันาการทางประวติัศาสตรใ์นมมุมองเรื่องความเชื่อดา้นลายสกัยนัต ์
และในแต่ละสังคมหรือภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันออกไป บางที่ท าเพื่อขนบธรรมเนียม 
ประเพณี บางท่ีท าเพื่อพิธีกรรมทางศาสนา หรือท าเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความขลงั ความสวยงาม 
หรือตามแต่ที่ทอ้งถิ่นนั้น ๆ นิยม รวมทั้งการสกัเพื่อเสริมสรา้งอ านาจ และเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ใหแ้ก่ตนเอง แต่ไม่ว่าจะกระท าดว้ยจุดมุ่งหมายใดก็ตาม รูปรอยที่สกัย่อมแฝงไวซ้ึ่งความหมาย 
สญัลกัษณ ์รวมทัง้ความงามในแง่ทศันศิลป์เพื่อความสวยงามทัง้แก่ผูส้กัเอง และผูท้ี่ไดพ้บเห็น  

หากพูดถึงลายสกัยนัต ์ก็จะมีลวดลาย ที่เป็นที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายในบรรดาผูท้ี่นิยม
การสกัยนัต ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ 1. เมตตามหานิยม มกัมีสญัลกัษณแ์ทนโดย
การใชเ้ป็นรูป จิง้จก นางกวกั นกสาลิกา เพื่อผลลพัธท์างการคา้ขาย การเงิน มีเสน่ห ์เป็นที่รกัของผู้
พบเห็น เป็นตน้ และ 2. มหาอดุ คงกระพนัชาตรี เพื่อใหแ้คลว้คลาดจากภยัอนัตรายต่าง ๆ เพื่อผล
ทางการอยู่ยงคงกระพนั ลายที่ใชจ้ึงจะออกแนวสง่างาม น่าเกรงขาม และกลา้หาญ ไดแ้ก่ ลายเสือ  
สิงห ์หนุมาน เป็นตน้ และหากมองในดา้นของความงามตามศาสตรแ์ละศิลป์ จะพบว่าลายสัก 
หรือ ลายยนัตต่์าง ๆ นัน้ลว้นแต่มีเสน่หท์ี่ลึกลบัและน่าคน้หา ทัง้ยงัตอ้งใชอ้งคค์วามรู ้ในการสรา้ง
ลายขึน้มาในแต่ละลายอีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็น ตาราง ตัวเลข อักขระ อักษรขอม รูปเรขาคณิต รูป
สตัว ์ตน้ไม ้ดอกไมต่้าง ๆ ที่น ามาจดัเป็นองคป์ระกอบต่อหนึ่งลาย และการสกัยนัตก์็แบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบดว้ยกนัคือ การสกัหมกึ กบัการสกัน า้มนั หากตอ้งการใหเ้ห็นลวดลายก็จะใชก้ารสกัหมึก 
แต่หากไม่ตอ้งการใหเ้ห็นลวดลายนัน้ก็จะเลือกเป็นการสกัน า้มนัแทน ถึงแมว้่าในปัจจุบนัดว้ยยุค
สมัย และค่านิยม ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทัง้การสกัยันต์ในปัจจุบนัยังไดร้บัความสนใจไกลใน
เหลา่กลุ่มคนมีชื่อเสียงมากมายทัง้ไทย และต่างประเทศ หนัมานิยมการสกัยนัตก์นัอย่างแพรห่ลาย 
ราวกับเป็นกระแสนิยม ไม่ว่าจะเพื่อการ เสริมดวง หน้าที่การงาน ความรกั เป็นต้น โดยผู้ที่ได้
เผยแพร่อิทธิพลการสักยันต์เหล่านี ้ คาดว่าน่าจะมี จุดเริ่มต้นมาจากการที่ดาราฮอลลิวูด 
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(Hollywood) อย่าง แองเจลิน่า โจลี่ (Angelina Jolie) ไดเ้ดินทางมายงัประเทศไทย เพื่อท าการสกั
ยันตจ์นท าใหเ้ป็นที่รูจ้ักกันไปในวงกวา้ง และท าใหว้งการการสักยันตไ์ดร้บัความนิยมจากบุคคล
ทั่วไปมากยิ่งขึน้ แมว้่าชาวต่างชาติอาจมองเป็นเรื่องแฟชั่น แต่ก็มีหลายคนที่หลงใหลและมีความ
เชื่อว่าการสกัยันตน์ัน้เป็นมากกว่าความสวยงามและแฟชั่น โดยมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมเต็ม
จิตใจในดา้นของความเชื่อ (Posttoday, 2564) ซึ่งเชื่อว่าจากกระแสนีเ้องส่งผลใหท้ศันคติของคน
ทั่วไปที่มีเก่ียวกบัการสกัยนัตเ์ปลี่ยนตามไปดว้ย ผูค้นหนัมามองการสกัยันต ์เป็นแฟชั่น (fashion) 
มากขึน้ และไม่ติดภาพที่ว่าคนสกัยนัตต์อ้งเป็นคนไม่ดีเสมอไป 

แมว้่าในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสงัคมไทยมีความเชื่อเรื่องการสกัยันตห์รือยันตใ์นทาง
ไสยศาสตรม์ากกว่าเหตผุล ทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัสิ่งเหล่านีใ้นเชิงพาณิชย ์จึงไดม้ีการสรา้ง ปลกุ
เสก เครื่องรางของขลงักนัอย่างแพร่หลาย จนท าใหเ้กิดเป็นผลิตภัณฑต่์าง ๆ ตามมามากมาย ไม่
ว่าจะเป็น ผา้ยนัต ์เสือ้ยนัต ์กระเป๋ายนัต ์หรือเครื่องรางของขลงัในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถพกพา
ติดตวัไดเ้พื่อเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผูใ้ชง้าน จนเกิดเป็นธุรกิจความเชื่อที่ท ารายไดม้หาศาล และจากผล
ส ารวจของศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยพบว่าธุรกิจความเชื่อ 
เป็นธุรกิจที่โดดเด่น จดัอยู่อนัดบั 10 ใน 10 อนัดบัธุรกิจดาวรุง่ปี 2563 เนื่องจากปัจจบุนัคนจ านวน
มากตอ้งการหาที่พึ่งหรือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งด้านการเงิน การงาน ความศรทัธา และความรกั 
ประกอบกับความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเครื่องรางของขลงั เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสงัคมไทยมาโดย
ตลอด และเพิ่มมีแนวโนม้เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ รวมทัง้ความตอ้งการการเสริมบารมี ต่าง ๆ ที่ส  าคัญคือ
ลกูคา้บางกลุ่มพรอ้มจ่ายโดยไม่เก่ียงเรื่องราคาในการซือ้สิ่งที่ตนเองเชื่อเพื่อมาเป็นที่พึ่งทางใจ อีก
หนึ่งเหตผุลส าคญัที่ส่งผลใหธุ้รกิจความเชื่อก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นเพราะผลมาจากปัจจยัหนุน
จากความเติบโตของธุรกิจการคา้ออนไลน ์มีการเปิดช่องทางใหม่ ๆ ใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงวตัถุ
มงคลหรือสินคา้ความเชื่อต่าง ๆ ไดง้่ายขึน้ จากเดิมที่ตอ้งเดินทางไปถึงวดัเพื่อเช่าวตัถมุงคลต่าง ๆ 
แต่ปัจจุบันก็สามารถเช่าวัตถุมงคลหรือซือ้สินค้าเหล่านั้นตามช่องทางออนไลน์ได้หลากหลาย
ช่องทาง (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2562) 

จากเรื่องราวของธุรกิจความเชื่อที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ พบว่าปัจจุบนัมีบริการหรือสินคา้ที่
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องราวของความเชื่อต่าง ๆ ออกมามากมาย หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เบอร์
มงคล ธุรกิจใหค้ าปรกึษาดา้นฮวงจุย้ หมอด ูเครื่องรางของขลงัที่น ามาขายในหา้งสรรพสินคา้ และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่ งปัจจุบันมีความนิยมในการท าการตลาดแบบ การตลาดโชคลาง 
(Superstitious Marketing) ที่เป็นการเพิ่มเสน่ห์ใหก้ับธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยการน าความเชื่อเรื่อง
โชคลางที่มีอยู่ในสงัคมไทยมาประยุกตใ์ชก้บัการท าการตลาด จึงท าใหผู้ว้ิจยัมองเห็นถึงโอกาสใน
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การพัฒนาผลิตภัณฑท์ี่มาจากลวดลายสกัยันตไ์ทย เพื่อเป็นทางเลือกใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ที่ยังคงมี
เรื่องราวความเชื่ออยู่บา้ง ไดม้ีตัวเลือกของผลิตภัณฑค์วามเชื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ โดยกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ช่วงอายุตั้งแต่ 21-30 ปี เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพรอ้มกับ
เรื่องราวของความเชื่อ ทัง้ยังมีรสนิยม มีความทันสมัย และใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ีกดว้ย อย่างไรก็
ตามไม่จ าเป็นว่าจะต้องคนที่มีความเชื่อไปเสียทีเดียว อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู ้ความ
เขา้ใจเรื่องเหล่านัน้เลยก็ได ้ซึ่งจุดแข็งของตวัผลิตภัณฑอ์าจไม่ใช่แค่ในแง่ของความสวยงามเพียง
อย่างเดียว แต่อาจเป็นผลิตภณัฑท์ี่ช่วยเสริมดวงใหก้บัผูใ้ชง้าน (ในดา้นของความเชื่อ) อีกทัง้อาจ
สามารถตอบโจทยแ์ก่กลุ่มผูค้นที่อยากสกัยนัต ์แต่ไม่อาจสกัไดด้ว้ยเหตผุลบางประการ ก็จะท าให้
ผูค้นเหล่านัน้ สามารถมีผลิตภณัฑท์ี่เป็นลายสกัยนัตติ์ดตวัไปไดทุ้กที่โดยไม่ตอ้งเจ็บตวัสกัยนัตอี์ก
ดว้ย 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อศกึษาและน าลายสกัยนัตไ์ทยมาออกแบบใหเ้ขา้กบัสงัคมในปัจจุบนั 
2.เพื่อพฒันารูปแบบผลิตภณัฑจ์ากลายสกัยนัตไ์ทย 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
ในการท าวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับลายสกัยันตไ์ทย เพื่อน ามาออกแบบ

และพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้กบักลุม่เปา้หมาย โดยไดก้ าหนดขอบเขตการศกึษาคน้ควา้ไวด้งันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาหาขอ้มลูเก่ียวกบัลายสกัยนัตไ์ทย และรูปแบบผลิตภณัฑเ์บือ้งตน้ 
ขัน้ตอนที่ 2 ออกแบบและพฒันาลวดลายจากลายสกัยนัตไ์ทย 
ขั้นตอนที่ 3 น าแบบร่างใหผู้ ้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพิจารณา จ านวน 5 ท่าน 

ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์จ านวน 2 ท่าน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบแฟชั่น 
จ านวน 1 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบกราฟิก จ านวน 2 ท่าน จากนั้นท าการสรุปผล 
และปรบัปรุงแบบ  

ขัน้ตอนที่ 4 สอบถามกลุม่เปา้หมาย และสรุปผลที่ไดจ้ากการสอบถามกลุม่เปา้หมาย 
ขัน้ตอนที่ 5 สรุปการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑล์ายสกัยนัตไ์ทยแบบสมบรูณ ์

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ผลิตภัณฑ ์หมายถึง ผลิตภัณฑท์ี่มีประโยชนใ์ชส้อยได ้และช่วยเสริมสรา้งภาพลกัษณ ์

หรือเสรมิดวงใหก้บัผูใ้ช ้ในดา้นความเชื่อ สามารถใชง้านไดใ้นชีวิตประจ าวนั  
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ลายสักยันต ์หมายถึง ลวดลายที่อยู่บนรา่งกายของมนษุยจ์ากการน าเอาเหล็กแหลมจุ่ม
หมึกหรือน า้มันแทงลงบนผิวหนัง ให้เป็นอักขระ เครื่องหมาย ตาราง รูปภาพ หรือสัญลักษณ์
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถา้ใชห้มึกเรียกว่า การสกัหมึก ถา้ใชน้ า้มนัจะเรียกว่า การสกัน า้มัน ขึน้อยู่
กบัผูท้ี่ตอ้งการสกัว่าอยากใหเ้ห็นลายหรือไม่ โดยผูค้นที่สกัสว่นใหญ่มกัมีความเชื่อดา้นไสยศาสตร์
เก่ียวกับลายสกัยนัตว์่า ลายสักยันตน์ัน้สามารถใหโ้ชคลาภ หรือช่วยปกป้องคุม้ครองผูท้ี่มีรอยสกั
ยนัตจ์ากภยัอนัตรายต่าง ๆ ได ้ 

เจเนอเรชั่น วาย (GENERATION Y) หมายถึง กลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี ที่มี
ความเชื่อในสินคา้ประเภทเครื่องรางของขลงัอยู่บา้ง หรืออาจไม่มีความเชื่อในเรื่องราวเหลา่นัน้เลย
ก็ได ้มีความสนใจในแฟชั่น การแต่งตัว มีความชื่นชอบสินคา้ที่มีความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
และมีเรื่องราว 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ไดล้วดลายรูปแบบใหม่ ๆ จากลายสกัยนัตด์ัง้เดิมที่เขา้กบัสงัคมในปัจจบุนั 
2.ไดผ้ลิตภณัฑจ์ากลายสกัยนัตไ์ทยที่เขา้กบัสงัคมในปัจจบุนั 



 

บทที ่2  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์จากลายสกัยนัตไ์ทยส าหรบักลุ่มคน เจเนอเรชั่น วาย 
จากลายสกัยนัตไ์ทย ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาขอ้มลูพืน้ฐาน จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นความรูป้ระกอบในการศกึษาคน้ควา้ ออกแบบ และพฒันาหวัขอ้ ต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
1.1 แนวคิดเก่ียวกบัความเชื่อของคนไทย 
1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการสกัยนัตแ์ละรูปแบบยนัตใ์นประเทศไทย 
1.3 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจความเชื่อในประเทศไทย 
1.4 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค GENERATION Y 
1.5 แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
1.6 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบคอลเลคชั่น (Collection Product 

Development)  
1.7 ทฤษฎีการออกแบบ (Element of Design) 
1.8 ทฤษฎีดา้นธุรกิจ 

2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทย 

เรียกไดว้่าคนไทยส่วนใหญ่ลว้นเติบโตมากับเรื่องราวของความเชื่อต่าง ๆ มาทุกยุค
ทุกสมัยไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวเหนือธรรมชาติ เรื่องลีล้บั ปาฏิหาริย ์ไสยศาสตร ์เครื่องรางของขลงั 
พระเครื่อง ต่าง ๆ สิ่งเหล่านีเ้องที่เป็นตัวแปรส าคัญในการท าใหเ้กิดการสรา้งภูมิปัญญา และวิถี
ชีวิตที่สอดคลอ้งไปตามเรื่องราวความเชื่อต่าง ๆ เหล่านั้น เรื่องของความเชื่อเป็นความรูส้ึกส่วน
บุคคล เป็นความศรทัธาเฉพาะบุคคลนัน้ ๆ ที่ยึดมั่นยึดถือในสิ่งต่าง ๆ ว่าจะดลบนัดาลสิ่งใดใหเ้รา
ได้ หากเรากระท าและ ปฏิบัติตนต่อความเชื่อในทางที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วนั้นจะก่อให้เกิด
ความสุข ความเจริญ ตามมา แต่หากเราละเลยหรือปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งเหมาะสมก็อาจท าใหเ้กิด
ความทุกขร์อ้นขึน้ได ้และดว้ยเหตุที่กล่าวไปขา้งตน้นีจ้ึงสามารถบอกไดว้่าความเชื่อที่พวกเขาเชื่อ
นัน้จะดลบนัดาลความสขุหรือความทุกขใ์หเ้กิดขึน้ได้ เช่น การบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ การบวงสรวง หรือ
การกระท าใด ๆ ก็ตาม ที่ท าใหเ้กิดอ านาจของสิ่งเรน้ลบัต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในแต่ละความเชื่อ ดังนัน้
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มนุษยท์ี่ปฏิบัติตนอยู่บนพืน้ฐานของความเชื่อ จะก่อให้เกิดความพึงพอใจหากผลที่ไดจ้ากการ
พึ่งพาสิ่งศกัดิส์ิทธิ์เหลา่นัน้เป็นไปตามท่ีหวงั ที่คิด 

เราสามารถแบ่งความเชื่อออกเป็นกลุ่ม ๆ ไดห้ลากหลายรูปแบบเช่น ความเชื่อตาม
ศาสนาความเชื่อตามประเพณีที่สืบทอดต่อกนัมา เช่น ในแต่ละชาติก็จะมีเรื่องราวของความเชื่อที่
หลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่มักจะมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ เป็นสิ่งทั่วไปที่
เกิดขึน้ไดใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นการปฏิบติัตวัตามความเชื่อเหลา่นัน้ ถา้ปฏิบติัตามในทางที่ดีก็จะมี
ผลทางดา้นที่ดีทางดา้นจิตใจ อาจท าใหเ้กิดความสุข หรือ ความสบายใจ ถา้ไม่ไดท้ าใหเ้กิดความ
ทกุข ์ที่มาเรื่องราวของความเชื่อแตกต่างกนัออกไป เช่น ความเชื่อของคนเก่ียวกบัไสยศาสตร ์ที่ใน
ปัจจุบันยังคงมีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนอยู่บ้าง กล่าวได้คือ ไสยศาสตรเ์ป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจที่ส  าคัญอย่างหนึ่ง ในดา้นไสยศาสตรเ์ป็นสิ่งที่ผูป้ฏิบัติตนยึดมั่นอย่างจริงจังจึงเป็น
ค่านิยมที่ดี ไสยศาสตรม์ีหลายประเภท โดยการแบ่งประเภทจะแบ่งตามผลลพัธต่์าง ๆ ที่ไดจ้ากสิ่ง
เหล่านัน้ เช่น เมตตามหานิยม ที่เกิดจากมนตค์าถาลว้น ๆ หรือสิ่งที่ไดจ้ากการปลุกเสก ไม่ว่าจะ
เป็น น า้มันปลุกเสก ขีผ้ึง้สีปากปลุกเสก น า้มันพลายปลกุเสก และมหาอุด การอยู่ยงคงกระพัน ตี 
ยิง ฟันแทงไม่เขา้ ตัวอย่างเครื่องรางที่ท าขึน้ไดแ้ก่ ตะกรุด ผา้ยันต ์ผา้ประเจียด หมากเสก ชาน
หมาก เป็นตน้ คนที่ตอ้งเรียนวิชาดา้นไสยศาสตรเ์หล่านีจ้ะตอ้งมีความรู้ และประพฤติ ปฏิบติัตน
อย่างมีวินยัอีกดว้ย จึงสรุปไดว้่าความเชื่อลว้นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ซึ่งส่วนใหญ่
มกัจะเป็นความเชื่อในสิ่งที่ดี ความเชื่อที่มีประโยชนท์ าใหเ้กิดมีวินยัและมีสติ มีที่พึ่งทางใจ แต่หาก
เชื่อแลว้ไม่ไดศ้ึกษาวิธีการปฏิบัติตน เชื่อโดยที่ไม่ไตร่ตรอง ไม่มีเหตุผลมารองรบั เชื่อไปเรื่อย ก็
อาจจะท าใหก้ลายเป็นคนงมงายอยู่กับสิ่งนั้น หรือท าใหช้ีวิตไปตกอยู่ในความเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่ตนเอง ฉะนัน้ความเชื่อไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบนั บางสิ่งสามารถน ามาประยุกตใ์ช้
ได ้(เปรมปรีดิ ์ไทยเที่ยง, 2553) 

จากแนวคิดเก่ียวกับความเชื่อของคนไทยผูว้ิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า คนไทยส่วน
ใหญ่อยู่คู่กับความเชื่อมาอย่างยาวนานทุกยุคทุกสมัย ซึ่งลว้นแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และ
ความเชื่อลว้นเก่ียวขอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อในดา้นที่ดี เป็น
ที่พึ่งทางใจ ความเชื่อแบ่งออกแบ่งไดห้ลายประเภท โดยจะแบ่งตามผลลพัธ์ทางดา้นไสยศาสตร ์
หรือผลลพัธท์ี่เกิดขึน้จากสิ่งนัน้ ๆ ที่เราเชื่อ เช่น ความเชื่อในดา้นเมตตามหานิยม คนรกัคนหลงมี
เสน่ห ์หรือความเชื่อในดา้นมหาอดุ อยู่ยงคงกระพนั  

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสักยันตใ์นประเทศไทย 
1.2.1 ความหมายของการสักยันต ์
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การสกัลวดลายลงบนผิวหนงัหรือที่เรียกว่า การสกัลาย หรือการสกัยนัต ์ถือเป็น
อีกหนึ่งวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งที่มีมาช้านาน และค าว่า  “สัก” ตามพจนานุกรมฉบับราช
บณัฑิตยถาน พ.ศ. 2525 ไดก้ล่าวไวว้่า การสกั คือ การเอาเหล็กแหลมแทงลงบนผิวหนงั โดยการ
ใชเ้หล็กแหลมจุ่มลงในหมึกด า หรือน า้มนั แลว้แทงลงบนผิวใหเ้กิดเป็นรูปรา่ง เครื่องหมาย อกัขระ
ยนัต ์หรือลวดลายต่าง ๆ  ตามความเชื่อ หากใชห้มึกด า จะเรียกว่าเป็นการ สกัหมึก หากใชน้ า้มัน
จะเรียกว่าเป็นการสกัน า้มัน ขึน้อยู่กับผูท้ี่ตอ้งการสกัว่าอยากใหเ้ห็นลายหรือไม่ โดยในสมัยก่อน
การสักมักนิยมท าเพื่อเป็นเครื่องหมาย หรือแสดงหลักฐาน เช่น ถ้าสักข้อมือ แสดงว่าได้ขึน้
ทะเบียนมีสังกัดกรมกองแลว้ หรือเป็นชายฉกรรจ ์หากสักหน้าแสดงว่าเป็นผูต้อ้งหา ผูต้อ้งโทษ 
เป็นตน้ ธรรมเนียม ประเพณีการสกันัน้ไม่ไดม้ีอย่างแพร่หลาย บางที่จะพบไดว้่า ไม่ว่าจะเป็นชาย
หนุ่มหรือคนแก่มักมีการสักลายที่หน้าอก แผ่นหลัง ตามแต่สมัยนิยม โดยผู้ที่กระท าการสักที่มี
ความช านาญในการสกัของทอ้งถิ่นนัน้ ๆ จะแสดงความสามารถในการสืบทอดกนัอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้
ที่สกันัน้ก็มีทัง้ที่เป็นคนธรรมดาที่มีวิชาความรูใ้นดา้นไสยศาสตร ์คาถา ต่าง ๆ และพระสงฆ ์

ลายสกัมีรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไปแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ลายสกัที่สืบทอดกนั
มาแต่โบราณ และ ลายสักที่เก่ียวเนื่องกับความเชื่อ โดยที่แต่ละรูปแบบจะมีการพัฒนา หรือ
วิวฒันาการ ตามแบบฉบบัของลายนัน้ ๆ และแสดงใหเ้ห็นรูปแบบของธรรมเนียมในประวติัศาสตร์
ประเทศไทยในแต่ละแง่มุมของลวดลายที่สืบทอดกันมาจากสังคมในอดีต และเหตุผลที่การสัก
ยงัคงมีอยู่นัน้คือ หลาย ๆ คนยงัคงเชื่อว่า การสกัยนัตน์ัน้จะก่อใหเ้กิดโชคลาภ แคลว้คลาด และอยู่
ยงคงกระพัน รอดพน้จากภัยอนัตรายต่าง ๆ โดยที่รูปแบบของการสกัยนัตใ์นแต่ละชนิดนัน้ก็จะมี
ความขลงั หรือผลลพัธด์้านความเชื่อที่ไดต่้างกนัออกไป ซึ่งลายสกั หรือลายยนัตบ์างชนิดมกัจะมี
เรื่องเล่าว่าสามารถช่วยผูท้ี่สกันัน้ใหร้อดพน้จากสถานการณ์ที่ยากล าบาก หรือยุ่งยากได ้อันเป็น
ผลมาจากลวดลาย หรือสญัลกัษณบ์างอย่างของลายสกัที่สามารถท าให ้ผิวหนงัเหนียว ฟันไม่เขา้ 
ศตัรูยิงไม่ออก และพน้จากอนัตรายได ้(วรรณนิภา ชวนชม, 2553) 
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ภาพประกอบ 1 แสดงตวัอย่าง การสกัยนัต ์

ที่มา http://www.sakyant.net/history-sakyant.php 

1.2.2. ลวดลายสักยันต ์
การสกัยนัตน์ัน้มีลวดลายมากมายหลากหลาย ขึน้อยู่กบัผูท้ี่เป็นคนสกัใหไ้ม่ว่าจะ

เป็นพระสงฆ ์หรือว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นอาจารยส์กัโดยจะยดึหลกัอยู่บนพืน้ฐานของความเชื่อต่อ
ลวดลายในแต่ละลายที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา แต่ในลวดลายเหล่านั้นจะมีการแฝง
สญัลกัษณบ์างอย่าง  เอาไวเ้พื่อบ่งบอกว่าลายนัน้ ๆ ใหผ้ลลพัธท์างไสยศาสตรใ์นดา้นใด โดยลาย
ที่ไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายในบรรดาผูท้ี่นิยมสกัยนัต ์คือลวดลายที่ใหผ้ลทางไสยศาสตร ์ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เพื่อผลทางเมตตามหานิยม และเพื่อผลทางมหาอดุ คงกระพนัชาตรี 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงตวัอย่าง ลายสกัยนัต ์

ที่มา https://www.catdumb.com/wp-content/uploads/2015/03/yantra-1.jpg, 

http://www.sakyant.net/history-sakyant.php
https://www.catdumb.com/wp-content/uploads/2015/03/yantra-1.jpg
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เมตตามหานิยม เป็นการสกัเพื่อผลทางเมตตามหานิยม มักจะมีสญัลักษณ์ที่
แฝงเอาไวเ้ป็นรูปจิง้จก หรือนกสาลิกา เพื่อเป็นตวัแทนของความมีเสน่ห ์เป็นที่รกัของคนทั่วไปที่ได้
พบเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใหผ้ลดีทางการคา้ขาย ท ามาคา้ขึน้ ท าใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรือง หรือ
หากเป็นสญัลกัษณย์นัต ์เช่น ยนัตก์น้ถุง ยนัตโ์ภคทรพัย ์ยนัตด์อกบวั ซึ่งใหผ้ลที่ดีทางดา้นการเงิน 
เป็นตน้ 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงตวัอย่าง ลายสกัเมตตามหานิยม (จิง้จก) 

ที่มา https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/ 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงตวัอย่าง ลายสกัเมตตามหานิยม (สาลกิา) 

ที่มา https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/ 

มหาอุด  หรือ คงกระพันชาตรี เป็นการสักเพื่อให้แคล้วคลาดจากอันตราย 
อบุติัเหต ุต่าง ๆ ลกัษณะของลายสกัจะท าใหเ้กิดผลทางดา้นการอยู่ยงคงกระพนัชาตรี ลวดลายที่
นิยมสักจะเป็นตัวแทนของความน่าเกรงขาม ดูดุรา้ย มีความสง่างาม และความกลา้หาญ และ

https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/
https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/
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สัญลักษณ์ที่แฝงเอาไว้ไดแ้ก่ ลายเสือ สิงห์ หนุมาน เป็นตน้ หรือเป็นลายที่เปรียบเสมือนเกราะ
ปอ้งกนัภยัอนัตราย เช่น ยนัตเ์กา้ยอด ยนัตเ์กราะเพชร เป็นตน้ 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงตวัอย่าง ลายสกัยนัตค์งกระพนั ลายเสือ 

ที่มา https://scontent.fbkk6-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0- 

 

ภาพประกอบ 6 ตวัอย่างลายสกัยนัตค์งกระพนั ลายหนุมาน 

ที่มา https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN\ 

1.2.3. รูปแบบยันต ์
ยันต ์หมายถึง การเขียนยันต ์หรือการลงยันตโ์ดยการใชอ้ักขระขอม ซึ่งจะเป็น

การเขียนเป็นตัวย่อจากพระคาถาแต่ละบท เพราะว่าไม่สามารถท าการเขียนพระคาถาทัง้หมดลง
ไปในยันตไ์ด ้ส่วนเสน้ที่ขีดลากไปมา หรือกรอบต่าง ๆ รอบของนอกยันตน์ัน้หมายถึง "สายรกของ
พระพุทธเจา้" ส่วนเสน้ที่อยู่ภายในยันต ์เรียกว่า "กระดูกยันต"์ โดยยันตม์ีรูปแบบที่ต่างกันไป  (ธีร
โชติ เกิดแกว้, 2555) เช่น  

ยันตว์งกลม หมายถึง พระพักตรข์องพระพุทธเจา้ หรือในทางศาสนาพราหมณ ์
หมายความไดว้่าเป็นพระพกัตรข์องพระพรหม  

https://scontent.fbkk6-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-
https://encrypted-/
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ยันต์สามเหลี่ยม หมายถึง ภพภูมิทั้งสามภพ พระรัตนตรัย หรือในศาสนา
พราหมณ์ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าเป็นพระเป็นเจา้ 3 องคข์องพราหมณ์ คือ พระอิศวร พระพรหม 
พระนารายณ ์ 

ยนัตส์ี่เหลี่ยม หมายถึง ธาตทุัง้สี่ ไดแ้ก่ ดิน น า้ ลม ไฟ  
ยันต์รูปภาพ หมายถึง ยันต์ที่มี รูปภาพ เทวดา มนุษย์ และสัตว์ต่าง  ๆ โดย

ความหมายก็อยู่ในตวัของรูปภาพนัน้ ๆ  
จากแนวความคิดเก่ียวกับการสักยันต์และรูปแบบยันต์ในประเทศไทยผู้วิจัยจึง

สามารถสรุปไดว้่า ลวดลายสักยันต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ โดยแบ่งตามความเชื่อดา้น
ผลลพัธ์ของลายนั้น ๆ คือ ดา้นเมตตามหานิยม เป็นตัวแทนของความมีเสน่ห์ เป็นที่รกัของผูพ้บ
เห็น ผลลพัธ์ดา้นการเจรจา คา้ขาย เงินทองไหลมาเทมา มีสญัลักษณ์แฝงคือจิง้จก สาลิกา ดา้น
มหาอุด เป็นตัวแทนของความคงกระพันชาตรี ฟันแทงไม่เขา้ ลวดลายที่นิยมสักหรือสญัลักษณ์
แฝงคือ เสือ หนุมาน สิงห ์โดยลวดลายจะมีลกัษณะที่ ดุรา้ย ปราดเปรียว สง่างาม และกลา้หาญ 
และรูปแบบของยันตม์ีหลากหลายรูปแบบคือยันตก์ลม ยันตส์ามเหลี่ยม ยันตส์ี่เหลี่ยม และยันต์
รูปภาพ 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจความเชื่อในประเทศไทย 
ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่มีคู่มากับอารยธรรมของ

มนษุยม์าโดยตลอด เมื่อแรกเริ่มที่มีศาสนา สิ่งพวกนีม้กัจะพ่วงมาดว้ย ซึ่งมีใหเ้ห็นอยู่ในทกุภูมิภาค
ทั่วทุกที่ ความแตกต่างแทจ้ริงแลว้อยู่ที่หนา้ที่ของสิ่งเหล่านัน้ เช่น เป็นการใหค้วามรูส้ึกอบอุ่นใจ 
เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความสัมพันธ์กับบุคคล หรือชุมชน แม้ว่าสภาพสังคมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ศาสนามีความทันสมยัมากขึน้ แต่ยังคงเหลือบางอย่างอยู่ในโลกแห่ง
ปัจจุบนั หากมองยอ้นกลบัมา เรื่องราวความเชื่อในสงัคมไทย มีความคลา้ยคลึงใหเ้ห็นโดยชดัเจน 
คือเครื่องรางของขลังเหล่านีส้ังกัดพืน้ที่ความเชื่อในศาสนา และก็มีหน้าที่ต่าง ๆ ของตัวมันที่มี
ความสัมพันธ์กับชุมชน แมเ้วลาต่อมาชุมชนในศาสนาไม่ไดด้  ารงอยู่แลว้ หรือเหลือน้อยลงทุกที 
ผนวกกบัการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ เช่น การเขา้มาของเศรษฐกิจแบบทนุนิยม และเทรนดข์อง
การเป็นปัจเจกนิยมอย่างไรก็ตาม คนส่วนหนึ่งยังโหยหาความมั่นคงในชีวิต  และมองว่าตัว
เครื่องรางของขลงัยงัจ าเป็นอยู่ เมื่อทุกสิ่งมาอยู่ในหว้งเวลาที่พอเหมาะพอดีกนั คือมีทัง้ความเชื่อ
ดัง้เดิมและโลกแห่งทุนนิยม จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า‘ธุรกิจทางความเชื่อ’ หากมองในแง่ธุรกิจ มันก็คือ
ธุรกิจประเภทหนึ่งเท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นเรื่องผิดอะไร เพียงแต่ความอ่อนไหวของธุรกิจประเภทนีข้ึน้อยู่
กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่วัดกันดว้ยตัวชีว้ัดใด ๆ ไม่ได ้(Voice Online, 2562) 
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และในปัจจุบันมีเทรนดเ์ก่ียวกับธุรกิจความเชื่อที่ไดร้บัความนิยมอย่างมากคือการตลาดโชคลาง 
ผสมผสานกับสินค้าทั่ วไป จึงเกิดเป็นธุรกิจด้านความเชื่อหรือสินค้าที่แตกต่าง  โดยการท า
การตลาดโชคลาง หรือ Superstitious Marketing คือการเพิ่มเสน่หใ์หธุ้รกิจ ดว้ยแนวคิดการตลาด
โชคลาง เป็นการน าความเชื่อเรื่องโชคลางที่มีอยู่ในสังคมไทยมาท าการประยุกต์ใช้กับการท า
การตลาด จากผลการวิจัย ของวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดลพบว่า ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า อิทธิพลความเชื่อโชคลางส่วนใหญ่มาจาก ครอบครวั 37% เป็นหลกั ซึ่งสาเหตทุี่
ท าใหก้ลุ่มตัวอย่างซือ้สินคา้และบริการเพื่อ ความสบายใจ 69% โดยพวกเขามีความตอ้งการใน
ดา้นการ ปกป้องคุม้ครองใหต้นเองปลอดภยั 34% จากสิ่งเลวรา้ยต่าง ๆ มากที่สดุ (BrandBuffet, 
2557) 

จากแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจความเชื่อในประเทศไทยผูว้ิจยัจึงสามารถสรุปไดว้่า ธุรกิจ
ความเชื่อในไทย ก าลงัไดร้บัความนิยม ไม่ว่าจะผ่านไปก่ียุคก่ีสมัย เรื่องราวความเชื่อก็ไม่สามารถ
ออกไปจากสงัคมไทยไดอ้ย่างง่ายดาย จึงส่งผลใหเ้กิดเป็นธุรกิจความเชื่อต่าง ๆ ตามมามากมาย 
แต่จะเปลี่ยนไปตามกระแสหรือความนิยมในยุคสมัยนั้น ๆ โดยสาเหตุที่ท าใหผู้ค้นซือ้สินคา้และ
บรกิารเก่ียวกบัความเชื่อ เพื่อความสบายใจ และความตอ้งการในดา้นการปกป้องคุม้ครองตนเอง
ใหป้ลอดภยัจากอนัตรายสิ่งเลวรา้ยต่าง ๆ  

1.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชั่น วาย (GENERATION Y) 
ปัจจบุนัเจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ถือว่าเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคที่ใหญ่ที่สดุของโลก 

หรือเทียบไดป้ระมาณหนึ่งในสามของโลก(ในไทยคิดเป็น 28% ของจ านวนประชากรในประเทศ) 
เกิดระหว่างปีค.ศ. 1981-2000 ซึ่งอยู่ในกลุม่อายุ 15-34 ปีเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคที่เกิดในช่วงการใชง้าน
อินเทอรเ์น็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท าให้กลุ่มคนยุคนี ้นิยมใช้ช่องทางออนไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสารมากกว่าคนรุ่นอ่ืน ๆ ถือเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีก าลังซือ้สูงเนื่องจากการเขา้มาของ
เทคโนโลยีส่งผลใหพ้วกเขามีความตอ้งการและคาดหวังสูง จากผลการส ารวจตลาดผูบ้ริโภคใน
ไทย SCBIEC พบคุณลักษณะเด่น 5 ข้อของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วาย คือ มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยี การมีสงัคม การตดัสินใจซือ้บนขอ้มลู ช่างเลือก และมีความรูท้างการเงิน และเพื่อมอบ
ประสบการณก์ารเลือกซือ้สินคา้และบริการใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มนี ้ หรือการสรา้งความโดดเด่น
ให้ธุรกิจ ควรน าลักษณะเด่นดังกล่าวมาปรับใช้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการท า
การตลาด (SCBEIC, 2557) การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดกลุ่มลูกคา้เจเนอ
เรชั่น วาย โดยการน าเอาลูกเล่นหรือการปรบัเปลี่ยนสินคา้ใหม้ีลักษณะเฉพาะมาใชเ้ป็นจุดขาย
ใหก้บัลกูคา้กลุ่มนีไ้ด ้โดยจะตอ้งออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อใหต้รงหรือเหนือความคาดหมายของ
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เจเนอเรชั่น วาย และจะตอ้งอยู่ในราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถจบัตอ้งไดด้ว้ย และจากการศึกษา
ผ่านงานวิจยัเรื่อง การศกึษาพฤติกรรมผูบ้รโิภคกลุม่เจเนอเรชั่น วาย ที่ซือ้สินคา้ผ่านระบบออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มเป้าหมายเจเนอเรชั่น วาย มักนิยมซือ้สินค้า
ประเภทแฟชั่นมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 32.75 จากการท าแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
(เบญจรงค ์อินทรวิรตัน,์ 2558) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคเจนเนอเรชั่น วาย ผูว้ิจยัจึงสามารถสรุปไดว้่า
กลุ่มผูบ้ริโภค เจเนอเรชั่น วาย ถือเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาด ที่มีก าลังซือ้สูง 
นิยมใชช้่องทางออนไลนใ์นการติดต่อสื่อสาร และการจะท าสินคา้หรือบริการออกมาสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มคน เจเนอเรชั่น วาย ไดน้ั้น สินคา้และบริการเหล่านัน้จะตอ้งมีความแปลกใหม่ 
และอยู่ในราคาที่จบัตอ้งไดแ้ละจากการศกึษาพฤติกรรมการซือ้สินคา้ออนไลนข์องเจเนอเรชั่น วาย 
พบว่า กลุม่เจเนอเรชั่น วาย นิยมซือ้สินคา้ประเภทแฟชั่นมากที่สดุ 

1.5 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายแก่ตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค มีความจ าเป็นและสามารถสนองความพึงพอใจ ความตอ้งการของตลาดได้ โดยมี
ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ ์หรือกลุ่มสินคา้ที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกัน ที่กิจการท า
การเสนอขายใหแ้ก่ลกูคา้หรือผูบ้ริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย มีช่องทางการจดัจ าหน่าย และตลาด
เดียวกนัที่จะสามารถตอบสนองแก่ความตอ้งการเฉพาะของแต่ละกลุม่ย่อยได ้โดยมีลกัษณะดงันี ้

1. สายผลิตภัณฑ์ (Product line) หมายถึง การแบ่งหรือการจัดกลุ่มของ
ผลิตภณัฑท์ี่มีลกัษณะหรือความสมัพนัธ์บางอย่างใกลช้ิดกนั หรือมีหนา้ที่คลา้ยกนั การขายใหก้บั
ลูกคา้กลุ่มเดียวกัน จัดจ าหน่ายช่องทางเดียวกันเช่นการผลิตเสือ้ผา้ จะมีสายภัณฑ์ 2 สาย คือ
เสือ้ผา้เด็ก เสือ้ผา้สตรี เป็นตน้  

2. รายการผลิตภณัฑ ์(Product depth) หมายถึง ลกัษณะของหน่วยผลิตภณัฑท์ี่
แตกต่างด้านราคา ขนาด สี หรือลักษณะอ่ืน ๆ ในรายละเอียดปลีกย่อยภายในผลิตภัณฑ์ เช่น 
กระเป๋า 3 ขนาดที่มีราคาต่างกนัออกไป 

โดยทั่วไปผลิตภณัฑจ์ะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 5 สว่น คือ 
1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชน์หลักพื ้นฐานของ

ผลิตภณัฑซ์ึ่งผูบ้ริโภคจะไดร้บัจากการซือ้สินคา้โดยตรง อาจเป็นเรื่องของประโยชนใ์นการใชส้อย
การแกปั้ญหาใหล้กูคา้เป็นตน้ 
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2. รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์(Formal Product) หมายถึงรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ์
หรือลักษณะทางรูปธรรมที่ผู ้บริโภคจะสามารถรบัรูไ้ด้ ซึ่งผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะและรูปร่างที่
แตกต่างกนั กลา่วคือเป็นสิ่งระบไุดว้่าผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ แตกต่างกนัอย่างไร 

3. ผลิ ตภัณ ฑ์ ค วบ  (Augmented Product) หมายถึ ง  ส่ วน เส ริม ของ
ผลิตภัณฑท์ี่เป็นผลประโยชน ์เพิ่มเติมที่ผูบ้ริโภคจะไดร้บัควบคู่ไปกับผลิตภณัฑห์ลกัที่จะเป็นส่วน
ช่วยเสรมิมลูค่าเพิ่มใหแ้กผ่ลิตภณัฑ ์

4. สิ่งที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ (Expected Product) หมายถึง สิ่งที่ เป็น
คณุประโยชนห์รือคณุค่าอ่ืน ๆ ที่ผูซ้ือ้คาดว่าจะไดร้บัจากผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑค์วบ 

5. ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์(Potential Product) หมายถึง ผลิตภณัฑท์ัง้หมด
ที่มีการรเิริ่มการเปลี่ยนแปลง หรือการพฒันาไปเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคตได ้

ผลิตภัณฑแ์ฟชั่น อาจะหมายถึงเสือ้ผา้ ในมุมมองของคนทั่วไป แต่ในความเป็น
จริงแฟชั่นคือ การยอมรบั การบริโภคตาม หรือความเป็นสมัยนิยม สิ่งที่เรียกว่าแฟชั่น จะตอ้งมี
กระแสน า และน าไปในทิศทางที่ท าใหผู้ ้คนทั่วไปยอมรบั และเลือกบริโภคในที่สุด โดยที่แฟชั่น
มักจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผู้คนทั่ วไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแฟชั่นได้
ครอบคลุมปัจจัยสี่  ของการด าเนินชีวิต สินค้า และการบริการด้านแฟชั่น แฟชั่นจึงเป็นสิ่งที่
เก่ียวขอ้งไม่ทางตรงก็ทางออ้มต่อผูค้นทั่วไป ซึ่งสินคา้แฟชั่น ที่เป็นเครื่องแต่งกายหรือเสือ้ผา้ ไดแ้ก่ 
เสือ้ กางเกง กระโปรง ต่าง ๆ จะมีแยกประเภทต่อไปอีก เช่น เสือ้ยืด เสือ้ เชิต้ เสือ้โปโล เสือ้กลา้ม 
เสือ้แขนยาว เสือ้แขนสัน้ เป็นตน้ ขึน้อยู่กบัการออกแบบ เนือ้ผา้ หรือหนา้ที่การใชง้าน และการแต่ง
กายเสือ้ผา้จะเนน้การตกแต่งประดับประดาใหม้ีความสวยงามโดยไม่ไดค้  านึงถึงการใชง้านหรือ
ประโยชน์ใช้สอยเท่าไหร่นัก การแต่งกายไม่เพียงแต่จะมีเสื ้อผ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องมี
เครื่องประดับที่ประกอบการแต่งกายดว้ย เพื่อเสริมบุคลิกของผู้สวมใส่และยังบอกถึง เชือ้ชาติ 
วฒันธรรม รสนิยม สถานะทางสงัคมของผูใ้ส่อีกดว้ย ตวัอย่างเช่น ส าหรบัผูห้ญิงสว่นใหญ่กระเป๋า
ไม่ไดเ้ป็นเพียงเครื่องประดับตามแฟชั่นเท่านั้น แต่ยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต การจะมี
กระเป๋า 3-4 ใบ ไม่เพียงพอส าหรบัการใชง้าน เพราะแต่ละใบก็จะมีหน้าที่ตามประโยชนใ์ชส้อย
ต่างกนัไปตามความเหมาะสมหรือความตอ้งการ และยงัมีพฤติกรรมการซือ้กระเป๋าใหม่เรื่อย ๆ อีก
ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วผู้หญิงจะมีกระเป๋าที่ใช้ประจ าอยู่ 3 ใบ แล้วแต่โอกาส การแต่งตัว และ
อารมณ์ ณ เวลานั้น ๆ ส่วนใบอ่ืน ๆ ที่ เหลือก็จะเก็บไว้ในที่ที่หยิบง่าย เผื่อใช้ในกรณีที่จ  าเป็น 
กระเป๋าสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของผูใ้ชง้าน ท าใหเ้สือ้ผา้เครื่องแต่งกายนั้นดูดี และน่า
ประทับใจไดอี้กดว้ย ท าใหเ้กิดกระเป๋าออกมาในหลากหลายรูปแบบ หลายชนิด มีขนาด รูปทรง 
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สีสนั และวัสดุที่แตกต่างกันออกไป เช่น กระเป๋าสะพายขา้ง กระเป๋าสตางค ์กระเป๋าสะพายไหล ่
กระเป๋าผา้ กระเป๋าหนัง กระเป๋าเป้ กระเป๋าถือ เป็นตน้ ซึ่งการเลือกใชก้็ขึน้อยู่กับการใชง้าน หรือ
ชดุที่ใส ่(พิมลพรรณ ธนเศรษฐ , 2558) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์ูว้ิจยัจึงสามารถสรุปไดว้่า ผลิตภณัฑคื์อสิ่งที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ โดยมีส่วนประสมของผลิตภัณฑ์คือกลุ่มสินค้าต้องมี
ลกัษณะที่คลา้ยกัน มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จากการจัดกลุ่มผลิตภัณฑห์รือสายผลิตภัณฑ์ คือ
การแบ่งกลุม่ของผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ และการจ าแนกรายการผลิตภณัฑท์ี่มีรายละเอียดต่อยอดมาจาก
สายผลิตภัณฑ ์โดยจะแตกต่างในดา้น ขนาด ราคา สีเป็นตน้ และผลิตภัณฑแ์ฟชั่นหมายถึงสิ่งที่
เป็นกระแสนิยมที่ผูค้นทั่วไปยอมรบั โดยมกัจะมีความเชื่อมโยงกบัวิถีการด าเนินชีวิตของผูค้น หรือ
ครอบคลุมอยู่ในปัจจัยสี่ที่ผูบ้ริโภคตอ้งการ สินคา้ดา้นแฟชั่นจึงเป็นสิ่งที่เก่ียวขอ้งกับผูบ้ริโภคไม่
ทางตรงก็ทางออ้มอย่างเลี่ยงไม่ได ้และสินคา้แฟชั่น ไม่เพียงแต่จะมีแค่เสือ้ผา้อย่างเดียวเท่านัน้ยงั
ตอ้งมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องประกอบการแต่งกาย เพื่อเสริมบุคลิกและความมั่นใจของผูส้วมใส่อีกดว้ย
ดังนั้นการจะสรา้งสินค้าแฟชั่นจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบของสินค้าในภาพรวมใหม้ีสินคา้ที่
สามารถสง่เสรมิบคุลิกและใชง้านรวมกนัไดอ้ย่างลงตวั 

1.6 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑใ์นรูปแบบคอลเลคชั่น (Collection Product 
Development)  

ในปัจจุบันการท าธุรกิจที่ เป็นแนวผลิตภัณฑ์  มักจะมีการพัฒนากรออกแบบ 
(Develop Design) ใหม่ ๆ เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาสินคา้นั้น ๆ ทั้งในลักษณะที่เป็น รุ่น (Version) 
ใหม่ จากผลิตภณัฑต์วัเดิม หรือการพฒันาสินคา้มาในรูปแบบ คอลเลคชั่น (Collection) ใหม่ โดย
เทคนิคการพัฒนาสินคา้มีอยู่ดว้ยกันหลายประเภท แบ่งออกตาม ลักษณะความต้องการ ตาม
เปา้หมาย ตามวิสยัทศัน ์และตามแนวความคิด เช่น วิธีการพฒันาสินคา้แบบ การขยายหรือหดตวั 
(Expand or Shrinks) จะเป็นการเนน้ไปที่เรื่องของการขยายหรือหดตวัของพืน้ที่และตวัสินคา้ ขอ้ดี
คือสามารถปรบัการออกแบบไดง้่ายมาก และสามารถเพิ่มเติมใหเ้ป็นหนา้ที่การใชง้าน (Function) 
ของสินคา้ไดอี้กดว้ย ทัง้ยังใชง้านไดใ้นสองลักษณะ เป็นการเพิ่มการใชง้านในดา้นหนา้ที่การใช้
งานให้แก่ผู ้ใช้งานที่สามารถเลือกใช้งานได้มากกว่า  1 รูปแบบ (Pattida Sothornprapakorn, 
2561)  

วิวฒันาการของสินคา้ (Product Development) แบ่งออกเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ 
1. การออกแบบ (Design) คือ การพัฒนาสินค้าโดยเน้นไปที่ เรื่องของการ

ออกแบบ (Design) เป็นหลกั คือ ขนาด รูปร่าง หนา้ตา วสัดตุามความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑห์รือ
ตลาด เทรนด ์(Trend) และ ช่วงเวลา 
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2. หนา้ที่การใชง้าน (Function) คือ การพฒันาสินคา้โดยค านึงไปที่ประโยชนใ์ช้
สอยและการใชง้านเป็นหลกั จะเป็นการเพิ่ม ลดทอน หรืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปโดยสิน้เชิง จะ
เนน้ไปที่เรื่องของความสะดวกสบายต่าง ๆ เป็นหลกั โดยยึดตามความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 
เทรนด ์(Trend) และ ความตอ้งการของตลาด 

3. นวัตกรรม (Innovation) คือ การพัฒนาสินคา้โดยมีเรื่องของนวัตกรรมเขา้มา
เป็นตัวหลักในการปรบัเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่น ผ้า จากผ้าธรรมดา ก็อาจจะปรบัให้เกิดความ
แตกต่างขึน้ อาจใส่เทคโนโลยีเขา้ไปเพื่อใหเ้กิดความพิเศษ ตามความตอ้งการตามประโยชนใ์ช้
สอยนัน้ ๆ 

จากทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบคอลเลคชั่น (Collection) ผู้วิจัยจึง
สามารถสรุปไดว้่า การวิวฒันาการของสินคา้นัน้ ไม่ไดม้ีการเฉพาะเจาะจงว่า จะตอ้งพฒันาไปใน
แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ แต่ยังสามารถรวมกนัไดอ้ย่างไม่จ ากดัหลกัการ เพราะตวัแปรจริง ๆ แลว้
ขึน้อยู่กบักลุ่มลกูคา้หรือผูบ้ริโภคมากกว่า ว่าตอ้งการแบบไหน แลว้เราสามารถตอบสนองกลุ่มคน
เหล่านัน้ไดอ้ย่างไร โดยการจะออกแบบคอลเลคชั่นนัน้ก็จะยดึตามหลกัของความตอ้งการในตลาด 
ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ และ ตามความตอ้งการ ตามเปา้หมาย ตามวิสยัทศัน ์และตามแนวความคิดของ
ผูผ้ลิต 

1.7 ทฤษฎีการออกแบบ (Element of Design) 
หลักการพื ้นฐานที่ ใช้ในการออกแบบ มักมีการอาศัยส่วนประกอบการจัดวาง

องคป์ระกอบศิลป์ ในบทเรียนเรื่ององคป์ระกอบศิลป์ คือ เสน้ จุด รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว น า้หนัก สี
จากนัน้น ามาจดัวางเพื่อใหเ้กิดความสวยงามในภาพรวมโดยมีหลกัการ ดงันี ้

1. ความกลมกลืน (Unity) ในการออกแบบ ผูอ้อกแบบตอ้งค านึงถึงภาพรวมงาน
ทัง้หมดใหม้ีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั หรือมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัของชิน้งานนัน้ 
ๆ และตอ้งพิจารณาถึงส่วนประกอบย่อยลงไปอีกเช่นกัน และในส่วนย่อย ๆ นั้นเองก็ยังคงตอ้ง
ค านึงถึงหลกันีเ้ช่นกนั 

2. ความสมดุล (Balancing) เป็นหลักการทั่ วไปของงานศิลปะ โดยจะต้อง
ค านึงถึงความสมดุลของงานนัน้ ๆ ความสมดุลของงานเป็นความรูส้ึกที่เกิดขึน้ในส่วนของการคิด
ในเรื่องความงามของสิ่งนัน้ ๆ ซึ่งมีหลกัความสมดลุอยู่ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

2.1 ความสมดลุในลกัษณะเท่ากนั (Symmetry Balancing) 
คือความสมดุลที่มีลกัษณะการจัดวางองคป์ระกอบเป็นขวา-ซา้ย ล่าง-บน เป็น

ตน้ ซึ่งความสมดลุในลกัษณะนีจ้ะท าใหเ้ห็นภาพและเกิดความเขา้ใจง่าย 
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2.2 ความสมดุลในลักษณะที่ไม่ เท่ากัน (Nonsymmetric Balancing) คือ
ความสมดุลที่มีลักษณะการสมดุลกันในตัวเอง โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งมีความเท่ากัน แต่หากดูใน
ดา้นความรูส้ึกแลว้จะเกิดความสมดลุกันในตวั ลกัษณะความสมดลุเช่นนีผู้อ้อกแบบจะตอ้งมีการ
ทดลองดใูหแ้น่ใจถึงความรูส้กึของผูท้ี่เห็นดว้ย ซึ่งเป็นความสมดลุที่มีลกัษณะที่แตกต่างกนัได ้เช่น 
ใชค้วามสมดลุดว้ยพืน้ผิว (Texture) ดว้ยส ี(Color) หรือดว้ย แสง-เงา (Shade) เป็นตน้ 

2.3 จดุศนูยถ์่วง (Gravity Balance) การออกแบบใด ๆ ที่เป็นสิ่งของหรือวตัถุ
จะตอ้งก าหนดใชง้านดา้นการทรงตวั ซึ่งผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งค านึงถึงจุดศนูยถ์่วง คือ การไม่เอียง 
ไม่โยก หรือไม่ก่อให้เกิดความรูส้ึกที่ไม่มั่นคงไม่แข็งแรง ดังนั้นหากในการออกแบบมีสิ่งใดที่
ตอ้งการจดุศนูยถ์่วงแลว้ผูอ้อกแบบจะตอ้งระมดัระวงัในสิ่งนีใ้หม้าก โดยผูอ้อกแบบจะตอ้งรบัรูแ้ละ
จัดวางรูปแบบใหไ้ด้ถูกตอ้งในเรื่องของการก าหนดจุดศูนย์ถ่วง หรือการทรงตัวของวัตถุสิ่งของ
นั่นเอง 

3.ความสัมพันธ์ทางศิลปะ (Relativity of Arts) การสร้างงานศิลปะมีหลาย
ขัน้ตอนที่จะตอ้งค านึงหรือพิจารณา เพราะเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัความรูส้ึกที่มีความสมัพันธ์ต่อ
กนั ไดแ้ก่ 

3.1 การเน้นหรือการสรา้งจุดสนใจ (Emphasis or Centre of Interest) งาน
ศิลปะจะตอ้งมีจุดที่เนน้ใหเ้กิดความประทบัใจต่อผูพ้บเห็น โดยเป็นความรูส้ึกร่วมที่เกิดขึน้เองจาก
ตัวของชิน้งานนั้น ๆ ซึ่งความรูส้ึกเหล่านีท้างผูอ้อกแบบจะต้องก าหนด หรือพยายามใหเ้กิดขึน้
เช่นกนั 

3.2 จุดส าคญัรอง (Subordinate) จะมีความคลา้ยกนักบัจุดสนใจนั่นเอง แต่
จะมีความส าคัญรองลงมาตามล าดับ ส่วนนีเ้องจะช่วยใหเ้กิดความลดหลั่นของผลงานที่แสดง 
ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงสิ่งนีด้ว้ย 

3.3 จังหวะ (Rhythms) โดยทั่วไปสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในสิ่งนั้น ๆ จะมี
จงัหวะ หรือความถ่ีห่างในตวัมนัเอง หรือสภาพแวดลอ้มที่สมัพนัธอ์ยู่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น สี เสน้ เงา 
หรือช่วงจังหวะในออกแบบตกแต่งที่มีความสัมพันธ์กัน จะเป็นความรูส้ึกของผู้ที่พบเห็นหรือ
ผูอ้อกแบบจะสมัผสัไดใ้นความงามนั่นเอง 

3.4 ความต่างกัน (Contrast) คือความรูส้ึกที่ เกิดขึน้เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ไม่ซ  า้เกินไปจนเกิดเป็นความจ าเจ เช่นเดียวกนัในดา้นการตกแต่ง ที่ในปัจจุบนั
ผูอ้อกแบบมักจะหาแนวทางการออกแบบใหเ้กิดความรูส้ึกที่ขดักนั หรือดตู่างกนั ซึ่งจะท าใหผู้พ้บ
เห็นเกิดความรูส้กึที่แตกต่างกนัและรูส้กึไม่ซ  า้ซาก แตกต่างออกไป 
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3.5 ความกลมกลืน (Harmonies) หมายถึง การพิจารณาในภาพรวมทัง้หมด 
อาจมีบางอย่างที่ดูแตกต่างกัน เช่น การใชส้ีที่ตัดกัน พืน้ผิว หรือเสน้ที่ดขูัดกัน หากความรูส้ึกใน
ส่วนนีไ้ม่ท าให้งานในภาพรวมเสียก็จะถือว่าเกิดความกลมกลืนในภาพรวม ความกลมกลืนใน
ส่วนรวมนีจ้ะแยกก็ได ้อาจเป็นการเนน้ไปในส่วนพืน้ฐานทางศิลปะอนัไดแ้ก่ เสน้ แสง-เงา รูปทรง 
ขนาด สี เป็นตน้ 

ส่วนประกอบของการออกแบบประกอบไปด้วย  
จุด เป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ของส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุด 

โดยอาจเรียงต่อกนัเป็นเสน้ หรือรวมกนัเป็นภาพได ้
เสน้ เกิดจากส่วนประกอบของจดุหลายจุดเรียงต่อกนัจนเกิดเป็นเสน้ โดยอาจจะ

เป็นเสน้ตรงหรือโคง้ก็ได ้หรือลกัษณะแนวเสน้ที่มาจากสิ่งอ่ืน ๆ ก็ได ้
รูปร่าง เมื่อมีส่วนประกอบที่ เป็นเส้นแล้ว การน าเส้นมาบรรจบต่อกัน จะ

ก่อใหเ้กิดเป็นรูปร่างหรือภาพที่เป็นรูปแบบ 2 มิติ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ลายอิสระต่าง 
ๆ หรือรูปรา่งที่มาจากธรรมชาติ เป็นตน้ 

รูปทรง เป็นลกัษณะที่มาในรูปแบบของ 3 มิติ เป็นการเพิ่มมาของความลึก ความ
หนา ที่จะดมูีมิติหรือปรมิาตรเพิ่มขึน้ เช่น ทรงสามเหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงวงกลม ทรงอิสระต่าง ๆ 
หรือการจดัวางองคป์ระกอบใหเ้กิดมิติต่าง ๆ ขึน้ เป็นตน้  

อารมณแ์ละความรู้สึกของเส้นในงานออกแบบ 
เสน้แต่ละเสน้จะใหค้วามรูส้กึที่แตกต่างกนัออกไป เช่น เสน้ตัง้ จะใหค้วามรูส้กึถึง

ความมั่นคง จริงจงั เสน้โคง้ ใหค้วามรูส้ึกถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนโยน ความอ่อนไหว หรือให้
รูส้ึกถึงการเคลื่อนไหว เสน้นอน ใหค้วามรูส้ึก ผ่อนคลาย นิ่งเฉย เฉ่ือยชา ความสงบ ความเงียบ 
เสน้หยัก หรือ เสน้ซิกแซก ใหค้วามรูส้ึกหรือแสดงออกถึงความไม่หยุดนิ่ง วุ่นวาย สับสน ความ
ต่ืนเต้น เส้นเฉียงหรือเส้นทแยง ให้ความรูส้ึกถึงความ ว่องไว ไม่มั่นคง ไม่หยุดนิ่ง หรือความ
กระตือรือรน้ เสน้โคง้แบบคลื่น ใหค้วามรูส้ึกถึงการเคลื่อนไหว ความสุภาพ ความลื่นไหล ความ
นุ่มนวล เป็นตน้ 

การตัดทอน 
เป็นการเลือกน าเอาเฉพาะองคป์ระกอบที่ส  าคัญหรือจ าเป็นที่สุดมาใช้ในงาน

ออกแบบ ซึ่งเป็นหลักการออกแบบสมัยใหม่ เนื่องจากนักออกแบบในปัจจุบันนิยมน ามาใช้
กระบวนการการตัดทอนกนัมากขึน้ โดยงานที่ผ่านการตัดทอนมาแลว้นัน้ จะยังคงความสวยงาม 
หรูหรา ไวอ้ย่างครบถว้น ซึ่งนกัออกแบบเองสามารถเพิ่มเติมต่อยอดสิ่งที่จะช่วยเพิ่มคณุค่าของงาน
ใหม้ากยิ่งขึน้ไดอี้กดว้ย และเพื่อเป็นการสรา้งเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของงานออกแบบนั้น 
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สี 
ทฤษฎีสี (Theory of Color) หมายถึง ทฤษฎีของแม่สี ที่เป็นจุดก าเนิด ของการ

ผสมสีเพื่อให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ มากมาย เพื่อน าไปใช้สรา้งสรรค์งานศิลปะหรืองานออกแบบใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยสีตัง้ตน้ หรือ "แม่สี" จะประกอบดว้ย 3 สี คือ สีแดง (Red, R) สีเหลือง (Yellow, 
Y) สีน า้เงิน (Blue, B) 

โดยการจะผสมแม่สีแต่ละสีให้เข้ากัน ก็จะท าให้เกิดเป็น "วงล้อสี" (Color 
Wheels) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชร้วมสีเขา้ดว้ยกนั "วงลอ้สี" ถูกออกแบบมาโดยแนวคิดที่ว่าสีไหนที่ถูก
เลือกจากวงลอ้สีมักจะดูดีเมื่ออยู่ดว้ยกัน และมีความหลากหลายของการออกแบบที่สรา้งขึน้แต่
แบบธรรมดาที่สามารถเห็นไดท้ั่วไปคือวงลอ้สีแบบ 12 สี พืน้ฐานจากสี RYB (แดงเหลืองน า้เงิน) 

สีที่อยู่ตรงขา้มกนัในวงลอ้สีจะเป็นคู่สีกนั หากน ามาวางเรียงกนัจะใหค้วามรูส้ึกที่
สดใส การใหพ้ลงัความเขม้หรือความต่างของสีซึ่งกนัและกนั ท าใหเ้กิดการขดัแยง้กนั กล่าวคือคู่สี
นัน้จะเป็นสีที่ตัดกันอย่างแทจ้ริง โดยตอ้งค านึงถึงหลกัการที่จะใชส้ีตดักนั ดังนี ้คือ ปริมาณสีที่จะ
น ามาตดักนัจะตอ้งไม่เกิน 10 – 20 % ของภาพทัง้หมด หากใชส้ีตดักนัจะตอ้งมีสีหนึ่ง 20 % และสี
หนึ่ง 80 % หรือหากตอ้งใชใ้นปรมิาณที่เท่า ๆ กนั จ าเป็นตอ้งลดความเขม้ของสีใดสีหนึ่งไป 

หลกัการ สามสีเยือ้งกันเป็นตัววาย คือ การเลือกใชคู้่สี 3 เฉด ที่เป็นคู่สีแยกตรง
ขา้ม (โดยจะเป็นสีที่อยู่เยือ้งไปทางซา้ยและขวาของสีตรงขา้มปรากฏเป็นรูปตวัวาย ในวงลอ้ของสี) 
เช่น สีม่วง สีสม้ และสีเขียว เป็นตน้ 

 

ภาพประกอบ 7 ตวัอย่างการจบัคู่สีในวงลอ้ สามสีเยีอ้งกนัเป็นตวั Y  

ที่ ม า  https://brightside.me/article/the-ultimate-color-combinations-cheat-sheet-
92405/#image534405 

จากทฤษฎีการออกแบบผูว้ิจยัจึงสามารถสรุปไดว้่า การออกแบบตอ้งอาศยัหลกัการ
การสร้างองค์ประกอบทางศิลปะคือการใช้ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  ต่าง ๆ น ามาจัดวาง
องค์ประกอบเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยผูอ้อกแบบตอ้งค านึงถึงภาพรวมของงาน การสรา้ง

https://brightside.me/article/the-ultimate-color-combinations-cheat-sheet-92405/#image534405
https://brightside.me/article/the-ultimate-color-combinations-cheat-sheet-92405/#image534405
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จุดเด่นหลัก จุดเด่นรองให้แก่ชิน้งาน การแบ่งจังหวะของการตกแต่งลวดลาย ความเล็กใหญ่ที่
แตกต่างกันของภาพ ท าใหไ้ม่เกิดความซ า้ซาก จ าเจ และการก าหนดลายเสน้ใหเ้กิดอารมณแ์ละ
ความรูส้ึก เช่น เสน้ตัง้ใหค้วามรูส้ึกที่มั่นคง ในขณะที่เสน้โคง้ใหค้วามรูส้ึกที่อ่อนโยน หรือจังหวะ
การเคลื่อนไหว เสน้เฉียงหรือเสน้ทแยง ใหค้วามรูส้ึกถึงความ ว่องไว ความกระตือรือรน้ การตัด
ทอนเป็นการเลือกน าเอาเฉพาะองคป์ระกอบที่ส  าคัญหรือจ าเป็นที่สุดมาใชใ้นงานออกแบบ จะ
ยังคงความสวยงาม หรูหรา ไวอ้ย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถเพิ่มเติมต่อยอดสิ่งที่จะช่วยเพิ่มคุณค่า
ของงาน และเป็นการสรา้งเอกลกัษณใ์หแ้ก่งานออกแบบอีกดว้ย การใชส้ีที่ตดักนัจะตอ้งพิจารณา
ปริมาณของสีที่เกิดจากการตัดกันจะตอ้งไม่เกิน 10 - 20 % ของพืน้ที่ทัง้หมดในภาพ การใชส้ีตัด
กนัจะตอ้งมีสีใดสีหนึ่ง 80% และอีกสีหนึ่ง 20% 

1.8 ทฤษฎีด้านธุรกิจ 
แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas) คือการอธิบายองคป์ระกอบของธุรกิจ 

9 ส่วน ที่สามารถสรุปไดใ้นหนึ่งหนา้กระดาษ เป็นการวางแผนธุรกิจเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของธุรกิจ
และสามารถท าการปรบัจุดอ่อน จุดแข็ง หรือสรา้งกลยุทธใ์หแ้ก่ธุรกิจใหม้ีความโดดเด่น โดยศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  7 กล่าวว่า จากผลส ารวจมีผูน้  าไปใชจ้ริงแลว้กว่า 1,300 คนจากผูท้ี่
ดาวโหลดแผนภาพไปใชท้ั่วโลกกว่า 5 ลา้นคนในปี 2015 พบว่ารอ้ยละ 36 น าไปใชใ้นการพัฒนา
ธุรกิจใหม่  ร้อยละ 21 น าไปพัฒนาสินค้าใหม่  และร้อยละ 19 น าไปปรับกลยุทธ์ในองค์กร 
(business model generation, 2558) 

 

ภาพประกอบ 8 ตวัอย่าง Business Model Canvas 

ที่มา https://www.marketingoops.com/news/biz-news/business-model-canvas/ 

https://www.marketingoops.com/news/biz-news/business-model-canvas/


  21 

โดยแบ่งองค์ประกอบทั้ง 9 ส่วนของ Business Model Canvas ออกเป็น 4 หัวข้อ
ใหญ่ แต่ละส่วนจะมีหนา้ที่หลกัแตกต่างกันไป โดยการเรียงตามล าดับส าคัญ และเพื่อใหง้่ายต่อ
การท าความเขา้ใจ มีรายละเอียดดงันี ้

1. คุณค่าของสินค้า/บริการจากเราคืออะไร 
1.1 คุณค่า จุดแข็ง (Value Propositions) หมายถึง คุณค่าในสินค้า และ

บริการของเราสามารถเขา้แกไ้ขปัญหา หรือตอบโจทยอ์ะไรใหก้ับลกูคา้ไดบ้า้ง จุดแข็งหรือจุดเด่น
ของเราว่าเราสามารถใหอ้ะไรกบัลูกคา้ หรือคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บัจากการเลือกสินคา้และบริการ
ของเรา 

2. ใครคือลูกค้าของเรา 
2.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) หมายถึง ใครเป็นกลุม่ลกูคา้ของเรา

และกลุ่มลูกคา้ของเราอยู่ในตลาดแบบไหนเช่น ตลาดทั่วไป (Mass Market) หรือ ตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Market) เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของกลุ่มลกูคา้ ว่าอยู่กบัสื่ออะไรและ
เราตอ้งปรบัธุรกิจของเราอย่างไรบา้งเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ไดดี้ที่สดุ 

2.2 ช่องทางต่าง ๆ (Channels) หมายถึง ช่องทางที่ใชใ้นการซือ้ขาย และ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกบัลกูคา้ โดยจะตอ้งท าการเลือกช่องทางใหต้รงจดุว่ากลุ่มลกูคา้ของเรา
อยู่กับสื่อชนิดใด เราจะโฆษณาหรือแจง้โปรโมชั่นกับลูกคา้ผ่านสื่อใดจึงจะตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้
มากท่ีสดุ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ไดแ้ก่  

2.2.1 ช่องทาง/สื่อที่เราเป็นเจา้ของ (Owned Media) คือเกิดจากการที่
เราสรา้งขึน้มาเองจุดเด่นคือสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายได ้ปรบัเปลี่ยนไดเ้สมอ และยังเป็นปัจจัย
หลักในการสรา้ง ช่องทางที่ไม่ต้องเสียเงิน (Earned Media) อีกด้วย เช่น เว็บไซต์ (Website) ,
เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นตน้  

2.2.2 ช่องทาง/สื่อที่เราไม่ตอ้งเสียเงินซือ้ (Earned Media) คือ สื่อที่เกิด
จากความสนใจ ความประทบัใจที่ท าใหเ้กิดการบอกต่อบนสื่อ มีจุดเด่นคือ น่าเชื่อถือ โปร่งใส และ
ไม่เสียค่าใชจ้่าย ตวัอย่างสื่อในกลุม่นีคื้อ การรีวิวของลกูคา้ การแชร ์หรือรีทวิต เป็นตน้ 

2.2.3 ช่องทาง /สื่อที่ เราต้องเสียเงินซื ้อ (Paid Media) คือ ได้ผลเร็ว 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ และติดตามผลลัพธ์ได้ เช่น โฆษณาสิ่งพิมพ์ โฆษณาบน เฟสบุ๊ค 
(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นตน้ 

2.3 ความสัมพันธก์ับลูกค้า (Customer Relationship) หมายถึงการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อใหเ้กิดการบอกต่อ หรือการซือ้ซ  า้  โดยสามรถแบ่งความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในแต่ละธุรกิจได้เป็น 6 ประเภทหลักคือ 1. การให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล (Personal 
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Assistant) คือการให้การบริการแบบตัวต่อตัว เช่น ช่างซ่อมประจ าอู่ การให้บริการของ Call 
Center เป็นต้น 2. การบริการตนเอง (Self-Service) คือการมอบสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าให้ลูกค้าสามารถบริการตนเองได ้เช่น บริการช่องจ่ายเงินดว้ยตนเองในซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 
(Self-Checkout) เป็นต้น 3. การให้ความช่วยเหลือแบบผู้ช่วยส่วนตัว (Dedicated Personal 
Assistance) คือผูใ้หบ้ริการมีความสมัพนัธก์บัลกูคา้อย่างดี เช่น ช่างตัดผม ที่ปรกึษาส่วนตัว ต่าง 
ๆ เป็นต้น 4. การบริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Automated Services) ซึ่งคล้ายกันกับการบริการ
ตนเองแต่จะมีเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเช่น ตูเ้ช็คอินบนเครื่องบิน เป็นตน้  และ 5.การใหบ้ริการแบบ
เชื่อมต่อถึงกนัเป็นชมุชน (community) คือลกัษณะการใชบ้ริการแบบชมุชน เช่น กลุ่มแฟนเพจบน
เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage ) เป็นตน้ 6. ความสมัพนัธแ์บบช่วยกนัสรา้ง (Co-Creation) คือการ
สง่เสรมิใหผู้ใ้ชง้านสามารถสรา้งสินคา้หรือบริการใหก้บัลกูคา้อีกกลุ่มหนึ่งได ้เช่น ยทููป (Youtube) 
เป็นตน้ 

3. จะท าอย่างไรให้ลูกค้าชอบสินค้า/บริการของเรา 
3.1 พันธมิตรหลัก (Key Partner) หมายถึง กลุ่มคนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ

ธุรกิจของเรา หรือเรียกอีกย่างได้ว่าคู่ค้า ข้อดีคือ กลุ่มคนเหล่านี ้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการท าธุรกิจ ให้เราไม่ต้องด าเนินการทุกอย่างด้วยตนเอง ในส่วนนี ้จะช่วยให้เรา
ประหยดัเวลาไดบ้า้ง 

3.2 กิจกรรมหลัก  (Key Activities) หมายถึง กิจกรรมหลักที่ จะช่วย
ขบัเคลื่อนธุรกิจ หรือมีหนา้ที่อะไรที่เราตอ้งท าบา้งในการด าเนินธุรกิจ  เช่น การออกแบบ การผลิต 
การส่งสินคา้ การพฒันาสินคา้ การบริการก่อนหรือหลงัการขาย การท าการตลาด การสรา้งชมุชน
ผูใ้ช ้เป็นตน้ 

3.3 ทรัพยากรหลัก (Key Resource) หมายถึง ทรพัยากรที่มีส่วนส าคญัใน
ธุรกิจเรา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่  

3.3.1 ทรพัยากรบุคคล (Human Resources) เช่น ลกูจา้ง พนกังาน เป็น
ตน้ 

3.3.2 ทรพัยากรทางการเงิน (Financial Resources) เช่น เงินทุน เงินกู ้
เป็นตน้ 

3.3.3 ทรัพยากรทางปัญญา (Intellectual Resources) เช่น แบรนด ์
ลิขสิทธิ์ เป็นตน้ 
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3.3.4 ทรัพยากรที่ สามารถจับต้องได้  (Physical Resources) เช่ น 
วตัถดิุบ สินคา้ อปุกรณต่์าง ๆ เป็นตน้ 

4. การวางแผนทางการเงนิ 
4.1 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) หมายถึง ตน้ทนุหรือตวัแปรหลกัที่มี

ผลในการก าหนดราคาสินคา้ เพื่อวางแผนวิเคราะหแ์ละควบคมุโครงสรา้งทางตน้ทุนของธุรกิจใหม้ี
ประสิทธิภาพ ซึ่งตน้ทนุสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

4.1.1 ต้นทุนคงที่  (Fixed Cost) เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าที่  ค่าเช่า
ออฟฟิศ เป็นตน้ 

4.1.2 ตน้ทุนแปรผัน (Variable Cost) เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ ์ค่า
น า้ ค่าไฟ เป็นตน้ 

4.1.3 ตน้ทุนผลิตมากแลว้ราคาถูกลง (Economy Cost) เช่น การสั่งผลิต
ในจ านวนมากเพื่อลด ค่าผลิตต่อหน่วย 

4.1.4 ต้นทุนซื ้อรวมกันแล้วถูกลง (Economy of Scope) เช่น การซื ้อ
วตัถดิุบจ านวนมากเพื่อรบัสว่นลดพิเศษ 

4.2 ช่องทางรายได้ (Revenue Structure) หมายถึง รายได้หลักที่ เราจะ
ไดร้บัจากการด าเนินธุรกิจ เราจ าเป็นตอ้งรูว้่ารายไดข้องเรามาจากช่องทางไหนบา้ง การรบัรายได้
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

4.2.1. รายไดจ้ากธุรกรรม (Transaction-based Revenue) คือรายไดท้ี่
เกิดจากการซือ้ต่อครัง้ของลกูคา้เมื่อเกิดการซือ้ขาย 

4.2.2. รายได้ที่ เข้ามาต่อเนื่อง (Recurring Revenue) คือรายได้ที่ เกิด
ต่อเนื่อง แบบรายเดือน รายปี เกิดจากการสมคัรสมาชิกของผูใ้ชง้าน 

จากทฤษฎีดา้นธุรกิจผูว้ิจัยจึงสามารถสรุปไดว้่าเราสามารถวางแผนการด าเนินการ
ธุรกิจได้โดยอาศัยทฤษฎีหรือการวิเคราะห์ผ่านการท าแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model 
Canvas) เนื่องจากเป็นหลักการที่ครอบคลุมในทุกส่วนที่ส  าคัญของการประกอบธุรกิจ  โดยการ
ก าหนดหรือวางแผนว่า คุณค่าหรือจุดแข็งในสินคา้ของเราคืออะไร ใครคือลกูคา้ของเรา เราจะท า
อย่างไรใหก้ลุ่มลูกคา้ชอบสินคา้หรือบริการจากเรา การวางแผนการทางการเงินแก่ธุรกิจ เพื่อให้
ธุรกิจของเราด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
จากผลส ารวจของศนูยพ์ยากรณเ์ศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย พบว่า

ธุรกิจความเชื่อ โหราศาสตร ์หมอด ูเครื่องรางของขลงั เป็นธุรกิจที่โดดเด่น จดัอยู่ในอนัดบั 9 จาก 
10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง คะแนนเท่ากับธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์  ได้
คะแนนไปถึง 85.4 คะแนน  โดยพิจารณาจากขอ้มลูตวัเลขของภาครฐั ตลาดหลกัทรพัย ์และแบบ
ส ารวจหอการคา้โพล โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละกลุ่มธุรกิจ 5 ส่วนคือ ยอดขาย ตน้ทุน 
ก าไรสทุธิ ความสอดคลอ้งของธุรกิจกบักระแสนิยม ผลกระทบจากปัจจยัเสี่ยงและการแข่งขนั โดย
มองปัจจยัที่สนบัสนนุธุรกิจในประเทศ (Springnews, 2560)  

Media monitor “สื่อกับการใหคุ้ณค่าดา้นไสยศาสตร-์โหราศาสตร”์ จากการศึกษาวิจัย
คือการที่มีรายการสยองขวญั โฆษณาวตัถุมงคล ผ่านรายการโทรทศัน ์รายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกับ
ไสยศาสตร ์รายการที่เก่ียวกับความเชื่อในสิ่งเรน้ลับ รายการที่เก่ียวกับการท านายโชคชะตา 
โหราศาสตร ์ต่าง ๆ มีอยู่เยอะมาก ถึงแมว้่าเราจะอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัต่าง ๆ มากมาย
แลว้ แต่เรายังไม่สามารถละทิง้ความเชื่อในเรื่องราว เรน้ลบั ไสยศาสตร ์ เหล่านี ้ได้ โดยรายการ
เหลา่นี ้จะท าการน าเสนอผ่านแรงจงูใจ 5 รูปแบบ คือ การเล่าเรื่อง การอา้งอิงหลกัฐาน การจ าลอง
เหตุการณ ์การพาไปชมสถานที่จริง และใชเ้ทคนิคแสง สี เสียง ต่าง ๆ ท าใหค้นเชื่อ และรูส้ึกกลวั 
พอกลวัแลว้ก็ยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซือ้วัตถุมงคล หรือไปขอค าปรกึษาเก่ียวกบัโชคชะตาเพื่อความ
สบายใจ ดว้ยลกัษณะของศาสนาของคนไทย เป็นศาสนาผสม คือ พุทธ ผี พราหมณ์ และความ
เชื่อพืน้เมืองต่าง ๆ ตอ้งยอมรบัว่านี่คือลกัษณะหนึ่งของความเป็นไทยไปแลว้ แต่การจะซือ้สินคา้ที่
มีเรื่องราวของความเชื่อนั้น ก็ขึน้อยู่กับวิจารณญาณของผูบ้ริโภคเช่นกัน (Voice Online, 2560)



 

บทที ่3  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ และ
พฒันาผลิตภณัฑท์ี่มาจากลายสกัยนัตไ์ทย โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาหาขอ้มลูเก่ียวกบัลายสกัยนัตไ์ทย และรูปแบบผลิตภณัฑ ์
ขัน้ตอนที่ 2 ออกแบบ และพฒันาลวดลายจากลายสกัยนัตไ์ทย 
ขัน้ตอนที่ 3 น าแบบที่ไดใ้หผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา สรุปผล ปรบัปรุงแบบ  
ขัน้ตอนที่ 4 สอบถามกลุม่เปา้หมาย และสรุปผลที่ไดจ้ากการสอบถามกลุม่เปา้หมาย 
ขัน้ตอนที่ 5 สรุปการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑล์ายสกัยนัตไ์ทยแบบสมบรูณ ์

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับลายสักยันตไ์ทย และรูปแบบผลิตภัณฑ ์
ผูว้ิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับลวดลายสักยันตใ์นประเทศไทย  และรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
1.1 ศึกษาลวดลายสักยันตใ์นประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับลวดลายสักยันต์และลายยันต์ทั่วไปที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย เพื่อน ามาวิเคราะหห์าลวดลายที่เหมาะสมแก่การน ามาพัฒนาลงในตัวผลิตภัณฑ ์
โดยไดเ้นน้ไปที่ลวดลายยอดนิยมที่เป็นที่รูจ้กัจากคนสกัยนัต ์และ กลุ่มคนทั่วไป จากนัน้น ามาแบ่ง
ออกเป็น หมวดหมู่ เพื่อใหค้นทั่วไปสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างง่ายมากยิ่งขึน้ 

จากการศกึษาพบว่าสามารถแบ่งลายออกเป็น 2 หมวดหลกั ๆ ไดแ้ก่  
1.1.1 หมวดเมตตามหานิยม ความหมายคือ เสริมเสน่ห์ ให้เห็นใครรัก 

เมตตา มหานิยม การคา้ขายรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา โดยมีสญัลกัษณเ์ป็นรูปภาพที่ใชแ้ทนใน
หมวดนี ้ไดแ้ก่ นางกวกั นกสาลิกา จิง้จก เป็นตน้ 

1.1.2 หมวดมหาอุด ความหมายคือ คงกระพันชาตรี แคลว้คลาด ปลอดภัย 
แข็งแรง ฟันแทงไม่เขา้ โดยมีสญัลกัษณเ์ป็นรูปภาพที่ใชแ้ทนในหมวดนี ้ไดแ้ก่ เสือ  

โดยไดเ้ลือกน าลายมาพัฒนาต่อจากการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ขา้งตน้  เพื่อความ
เขา้ใจง่าย ต่อผู้บริโภค จึงเลือกน าเอาลักษณะเด่นในแต่ละหมวดหมู่ออกมาใชใ้นกระบวนการ
ออกแบบ และเพิ่มเติมเรื่องราว โดยการน ายันตท์ี่มีความหมายสอดคลอ้ง กับตัวสัญลักษณ์ที่ใช้
แทนหมวดหมู่นัน้ ๆ มาจดัองคป์ระกอบใหอ้ยู่ในภาพเดียวกนั เพื่อสื่อความหมายใหก้ับตวัชิน้งาน
ออกแบบย่ิงขึน้ 
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1.2 รูปแบบผลิตภัณฑ ์
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ จะน ามาใช้ในการ

ออกแบบ และพฒันา โดยจากการศึกษาพบว่าผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้ที่เขา้กลบักลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย หรือผูบ้ริโภค ไดม้ากที่สดุ คือ ผลิตภณัฑ ์หรือ
สินค้า ประเภทแฟชั่น (Fashion Products) ประเภทของผลิตภัณฑ์แฟชั่น (Fashion Product 
Line) ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้หรือ ผลิตภณัฑป์ระเภทเครื่องประดบั (Accessories) เครื่องประกอบการ
แต่งกาย ที่ประกอบไปดว้ย กระเป๋า หมวก ผา้พันคอ เป็นตน้ โดยก าหนดเกณฑก์ารเลือกรูปแบบ
ผลิตภัณฑท์ี่มีประโยชนใ์ชส้อยมากที่สุด สามารถใชง้านไดใ้นชีวิตประจ าวัน สามารถเสริมสรา้ง
ภาพลกัษณ ์หรือเสริมดวงใหก้บัผูใ้ช ้ในดา้นของความเชื่อ และเขา้กบัวิถีชีวิตของกลุม่เป้าหมายให้
ไดม้ากที่สดุ  

ขั้นตอนที ่2 ออกแบบ และพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑจ์ากลายสักยันตไ์ทย 
น าผลที่ ได้รับจากขั้นตอนที่  1 มาออกแบบ และพัฒนาลวดลายรูปแบบใหม่ จาก

การศึกษาลวดลายยนัตท์ี่มีอยู่ในประเทศไทย และการจดัเป็นหมวดหมู่ตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้นัน้ 
ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการน าลายมาพฒันาต่อยอดในรูปแบบใหม่ โดยหยิบน าเอาจุดเด่นของการสกั
ยนัตม์าใชใ้นการออกแบบลายเป็นหลกั เช่น การใชเ้สน้กรอบ (Outline) การใชจุ้ด เป็นตน้ จากนัน้ 
จะเป็นการตัดทอนลวดลาย จัดองคป์ระกอบของภาพใหม่ทัง้หมด การใชส้ีสนั สีคู่ตรงขา้มตัดกัน 
โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการออกแบบ (Element of Design) เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ตัวชิน้งานดูสดใส 
ทนัสมยั และเหมาะกบักลุม่เปา้หมาย 

ขั้นตอนที ่3 น าแบบร่างให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา สรุปผล ปรับปรุงแบบ  
น าแบบร่างที่ ได้จากการออกแบบในขั้นตอนที่  2 ให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

พิจารณาผ่านการท าแบบสอบถามออนไลน์จ านวน  5 ท่าน แบ่งออกเป็น ผู้เชี่ยวชาญดา้นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์2 ท่าน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบแฟชั่น 1 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการ
ออกแบบกราฟฟิก 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ท่านที่ 1 อาจารย ์อศัวิน โรจนส์ง่า ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์
พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ท่านที่ 2 คณุ สวุโรจน ์รตันทองคง ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ เจา้ของ
แบรนด ์Holen แบรนดส์ินคา้ที่ระลึกเชิงสรา้งสรรคท์ี่ไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบสินคา้มาจาก
วฒันธรรมไทย 
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ท่านที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศีมาศ ประทีปะวณิช ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ
แฟชั่น อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ท่านที่ 4 อาจารย ์ดร.วิสิทธิ์ โพธิวฒัน ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบกราฟิก  อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ท่านที่ 5 รองศาสตราจารย ์ดร. ดนยั เรียบสกุล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบกราฟิก 
อาจารยป์ระจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั นเรศวร 

จากนัน้ท าการสรุปผล และปรบัปรุงแบบ  

ขั้นตอนที ่4 สอบถามกลุ่มเป้าหมาย และสรุปผลทีไ่ด้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 
หลังจากการปรับปรุงแบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการท าแบบสอบถาม

กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซือ้สินค้าแฟชั่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการน า
ผลิตภณัฑต์วัอย่าง ไปท าการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการของผู้บรโิภค
ว่ามีความตอ้งการหรือไม่ อย่างไร  

โดยประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยกลุ่มคนที่มีอายุ 21-30 ปีในกรุงเทพมหานคร จาก
รายงานระบบสถิ ติทางทะเบียน  พ .ศ. 2561 ได้ระบุถึ งจ านวนประชากรที่ อาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปีทั้งหมด 761,215 คน โดยมีขั้นตอนการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง จากสูตร ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane) (UX Research Lab, 2561) ที่ ระดับความ
เชื่อมั่น รอ้ยละ 90  

โดยก าหนดให ้ 
n = จ านวนตวัอย่างที่ตอ้งการ 
N = ขนาดประชากรจ านวน 761,215 คน 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (0.10) 
วิธีการค านวณ 
 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

𝑛 =
761,215 

1 + 761,215 (0.10)2
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𝑛 =
761,215 

1 + 761,215 (0.01)
 

 

𝑛 =
761,215 

7613.15 
 

 

𝑛 = 99.9 ≈ 100 

 

ดงันัน้ จ านวนตวัอย่างกลุม่เปา้หมายที่จะน ามาใชใ้นการท างานวิจยันี ้จะเท่ากบั 100 คน 
โดยจะท าการสุ่มคน จากวิ ธีการสุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก 
(convenience sampling) จากการท าแบบสอบถามแบบออนไลน์ผ่านทาง Google Forms 
จากนัน้ท าการสรุปผลที่ไดจ้ากแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที ่5 สรุปการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑล์ายสักยันตไ์ทยแบบสมบูรณ ์
สรุปการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑล์ายสกัยันตไ์ทยแบบสมบูรณ ์จากการน าลายที่

ผ่านการพฒันาตน้แบบ มาจดัวางลวดลายลงบนผลิตภณัฑท์ี่มีการพฒันารูปแบบจากการสรุปผล
ที่ไดจ้ากการท าแบบสอบถามกลุม่เป้าหมาย จนออกมาเป็นชิน้งานสมบรูณ ์
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 9 แสดงกรอบแนวความคิด



 

บทที ่4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากลายสักยันต์ไทย โดยผู้วิจัยขอ
น าเสนอผลที่ไดจ้ากการด าเนินงาน ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาหาขอ้มลูเก่ียวกบัลายสกัยนัตไ์ทย และรูปแบบผลิตภณัฑ ์
ขัน้ตอนที่ 2 ออกแบบและพฒันาลวดลายจากลายสกัยนัตไ์ทย 
ขัน้ตอนที่ 3 น าแบบรา่งใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา สรุปผล ปรบัปรุงแบบ  
ขัน้ตอนที่ 4 สอบถามกลุม่เปา้หมาย และสรุปผลที่ไดจ้ากการสอบถามกลุม่เปา้หมาย 
ขัน้ตอนที่ 5 สรุปการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑล์ายสกัยนัตไ์ทยแบบสมบรูณ ์

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับลายสักยันตไ์ทย และรูปแบบผลิตภัณฑ ์
1.1 ศึกษาข้อมูลลายสักยันตไ์ทย 

ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกับลวดลายสกัยันต์ การสักยันต ์และลายยันต์
ทั่วไปที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อหาแนวความคิดที่จะน ามาใชใ้นงานออกแบบ โดยการวิเคราะห์
จากยันต์รูปภาพที่อยู่ในลายสักยันต์ และศึกษาหาความหมายของยันต์ ต่าง ๆ เพิ่มเติมจาก
หนังสือยันต์ หนังสือ 108 ยันต์ฉบับพิสดาร (พระราชครูวามเทพมุนี, 2509) จากการศึกษาหา
ข้อมูลนั้นพบว่ามีลวดลายยอดนิยมที่ เป็นที่ รูจ้ักจากกลุ่มคนสักยันต์  และ กลุ่มคนทั่ วไปอยู่
หลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละลายจะมีความหมายแตกต่างกนัไปตามเรื่องราวที่มาความเชื่อของ
ลายนั้น ๆ หรือพุทธคุณ ผลลัพธ์ที่จะได้จากการมีลายสักนั้นปรากฎบนร่างกาย และเพื่อให้คน
ทั่วไปสามารถเขา้ใจไดง้่ายมากยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าลายสกัยนัตต่์าง ๆ มาจดัแบ่งออกเป็น 2 หมวด 
ดงันี ้

1.1.1 หมวดมหานิยม ความหมายคือ เสริมเสน่ห ์เป็นที่รกัของผูท้ี่ไดพ้บเห็น 
เมตตา มหานิยม การคา้ขายรุง่เรือง เงินทองไหลมาเทมา สญัลกัษณล์ายสกัยนัตห์รือยนัตรู์ปภาพ
ที่อยู่ในหมวดนี ้ไดแ้ก่ นางกวัก นกสาลิกา จิง้จก เป็นตน้ โดยผูว้ิจัยไดเ้ลือกน าลายนกสาลิกามา
เป็นตน้แบบในการออกแบบลวดลายส าหรบัหมวดมหานิยม เนื่องจากภาพของลายยนัตส์าลิกามี
ลกัษณะเด่นในดา้นความอ่อนหวานสวยงาม มกัใชรู้ปสตัวใ์นลกัษณะเกีย้วพาราสี (นกคู่) หรือรูป
ดอกไม้ที่บอกเล่าความหมายเก่ียวกับการครองคู่  และนกสาลิกาเป็นนกที่สวยงาม มีเสน่ห์ ไม่
เพียงแต่จะโดดเด่นในเรื่องของความรกัเท่านั้น บางคนน าไปใชใ้นดา้นคา้ขาย เรียกโชคลาภ เงิน



  31 

ทอง และยังเป็นลายที่ไดร้บัความนิยมอันดับตน้ ๆ ในการสักยันตด์า้นมหานิยมอีกดว้ย (ไทยรฐั
ออนไลน,์ 2564) 

 

ภาพประกอบ 10 ตวัอย่างลายสกัยนัตส์าลิกา 

ที่มา https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/ 

1.1.2 หมวดมหาอุด ความหมายคือ คงกระพันชาตรี แคล้วคลาด ปลอดภัย 
แข็งแรง ฟันแทงไม่เขา้ สญัลกัษณล์ายสกัยนัตห์รือยนัตรู์ปภาพที่อยู่ ในหมวดนี ้ไดแ้ก่ เสือ หนุมาน 
เป็นตน้ โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกน าลายเสือมาเป็นตน้แบบในการออกแบบลวดลายส าหรบัหมวดมหาอดุ 
นอกจากเป็นลายที่ไดร้บัความนิยมสงูสดุในการสกัยนัตด์า้นมหาอดุแลว้ ยงัเป็นลายที่แฝงไปดว้ย
ความหมาย ซึ่งเป็นตัวแทนความดุรา้ย ความปราดเปรียว ความสง่างาม ความกล้าหาญ ซึ่ง
สามารถบอกเลา่เรื่องราวความเป็นมหาอดุไดอ้ย่างดี (นพ.สมศกัดิ ์ตนัรตันากร, 2560) 

 

ภาพประกอบ 11 ตวัอย่างลายสกัยนัตเ์สือ 

ที่มา https://www.pinterest.com/pin/312859505337985952 

https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/
https://www.pinterest.com/pin/312859505337985952
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ผลที่ ได้จากการศึกษาและการแบ่งลายออกเป็นหมวดหมู่นั้น  ท าให้เกิดเป็น
แนวความคิดหลักที่จะน ามาใช้ในการออกแบบลวดลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยง่ายต่อ
ผูบ้รโิภค จึงเลือกน าเอาประเด็นส าคญั ลกัษณะเด่น หรือความหมายแฝงนยัยะของแต่ละหมวดหมู่
มาใชใ้นกระบวนการออกแบบ ดงัตวัอย่างเช่น  

หมวดมหานิยม ชิน้งานจะบอกเล่าเรื่องราวของนกสาลิกา หรือนกคู่ที่มีความ
อ่อนหวาน ตกแต่งองคป์ระกอบดว้ยดอกไม ้ลายยนัตท์ี่เก่ียวขอ้งในดา้นดา้นเมตตา มหานิยม และ
การเลือกใชส้ีที่สื่อถึงความอ่อนหวาน เป็นตน้  

หมวดมหาอุด ชิน้งานจะบอกเล่าเรื่องราวของเสือที่มีความดุดัน น่าเกรงขาม 
ตกแต่งองคป์ระกอบใหม้ีความสอดคลอ้งกับความเป็นมหาอุด คงกระพันชาตรี พรอ้มทัง้ใส่ลาย
ยนัตท์ี่เก่ียวขอ้งในดา้นมหาอดุ และการเลือกใชส้ีที่สื่อถึงความเป็นมหาอดุ เป็นตน้ 

และเพื่อให้งานออกแบบสื่อความหมายถึงลวดลายการสักยันต์ยิ่งขึน้  ผู ้วิจัยได้
ท าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับกรรมวิธีที่ใชใ้นการสกัยนัตต่์าง ๆ ดงัที่พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต
ยถาน พ.ศ. 2525 ไดก้ล่าวไวว้่า การสกั คือ การเอาเหล็กแหลมแทงลงบนผิวหนงั โดยการใชเ้หล็ก
แหลมจุ่มลงในหมึกด า แลว้แทงลงบนผิวใหเ้กิดเป็นรูปร่าง เครื่องหมาย อกัขระยนัต ์หรือลวดลาย
ต่าง ๆ ตามความเชื่อ ประกอบกบัลายสกัยนัตส์่วนใหญ่จะไม่มีการลงสีในตวัลาย จึงก่อใหเ้กิดเป็น
แนวความคิดที่จะน ามาใชใ้นการออกแบบคือการเลือกใช ้เสน้ จดุ และรูปแบบงาน 2 มิต ิ

 

ภาพประกอบ 12 ตวัอย่างกรรมวิธีที่ใชใ้นการสกัยนัต ์

ที่มา https://nisitjournal.press/2020/11/03/sak-yant-tattoo/ 

1.2 รูปแบบผลิตภัณฑ ์
เนื่องจากกลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่คนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ที่มีอายุระหว่าง 

21 – 30 ปี ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มวยัเรียน (นกัศึกษามหาวิทยาลยั) และวยัท างาน ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา
เก่ียวกบัรูปแบบของผลิตภณัฑท์ี่จะน ามาใชใ้นงานออกแบบและพัฒนา ว่ามีสินคา้ประเภทใดบา้ง

https://nisitjournal.press/2020/11/03/sak-yant-tattoo/
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ที่จะสามารถตอบโจทย์และเข้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด  จากการศึกษาผ่าน
งานวิจยัเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่ซือ้สินคา้ผ่านระบบออนไลนใ์น
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มเป้าหมายเจเนอเรชั่น วาย มักนิยมซือ้สินค้า
ประเภทแฟชั่นมากที่สุด (เบญจรงค์ อินทรวิรตัน์, 2558) คิดเป็นรอ้ยละ 32.75 จากการท าแบบ
ส ารวจกลุ่มตวัอย่าง 400 คน  ทัง้ยงัเป็นกลุ่มวยัที่มีการตามเทรนดแ์ฟชั่นต่าง ๆ อยู่เสมอ และนิยม
บริโภคสินคา้ประเภทนีอ้ย่างต่อเนื่อง นอกจากเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายจะจดัอยู่ในหนึ่งปัจจยัส าคัญ 
จากปัจจยัสี่ที่มนุษยพ์ึงตอ้งการแลว้นัน้ ปัจจุบนัการเลือกใชผ้ลิตภณัฑป์ระเภทเครื่องแต่งกายที่ไม่
เพียงแต่จะมีแค่เสือ้ผา้เท่านัน้ มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งดว้ยเครื่องประกอบการแต่งกาย โดยจัดอยู่
ในประเภทของผลิตภัณฑ์แฟชั่น (Fashion Product Line) คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับ 
(Accessories) หรือเครื่องประกอบการแต่งกาย ที่ประกอบไปดว้ย กระเป๋า หมวก ผา้พันคอ เป็น
ตน้ เพื่อส่งเสริมบุลคลิกของผูส้วมใส่ ทัง้ยงับอกถึงเชือ้ชาติ วฒันธรรม รสนิยมของผูใ้ส่ และยงัเป็น
ตวับ่งบอกถึงตวัตนของบุคคลนัน้ ๆ ไดอี้กดว้ย (พิมลพรรณ ธนเศรษฐ, 2558) 

ขั้นตอนที ่2 ออกแบบและพัฒนาลวดลาย จากลายสักยันตไ์ทย 
จากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัลายสกัยนัต ์ผูว้ิจยัจึงเริ่มด าเนินการการออกแบบโดยอาศยั

หลกัการการออกแบบจากทฤษฎีการออกแบบ (element of design) คือ การตัดทอน การใชเ้สน้ 
จุด รูปร่าง และการสรา้งชิน้งานในรูปแบบงาน 2 มิติ โดยอา้งอิงจากรูปแบบของลายสกัยนัต ์และ
ลกัษณะกรรมวิธีการในการสักยันต ์และใชท้ฤษฎีสี (Theory of Color) โดยเลือกหลกัการ สามสี
เยือ้งกันเป็นตวัวาย (TRIADS) เป็นการใชคู้่สี 3 เฉด (เป็นหลกั) ที่เป็นคู่สีแยกตรงขา้ม (เป็นสีที่อยู่
แยกไปทางซา้ยและขวาของสีตรงขา้มเป็นรูปตวั Y ในวงลอ้ของสี) เช่น สีม่วง สีสม้ และสีเขียว เป็น
ตน้ และท าการออกแบบโดยอาศยัพืน้ฐานขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษาลายสกัยนัตไ์ทยควบคู่ไปดว้ย 

โดยมีแนวความคิดในการออกแบบลาย (Design Concept) ดงันี ้
1. การน ากรรมวิธีในการสักยันต์มาสร้างส่วนประกอบ (element) โดยก าหนด

รูปแบบของงาน คือการใช้ลายเส้นเป็นจุด  และการจัดวางองค์ประกอบงานแบบ  2 มิ ติ
สว่นประกอบในการออกแบบลาย 
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ภาพประกอบ 13 ตวัอย่างกรรมวิธีที่ใชใ้นการสกัยนัต ์

ทีม่า https://www.sanook.com/horoscope/89869/ 

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/20044 

2. วางบุคลิกลักษณะ (character) ที่จะน ามาใช้ในงานออกแบบจากการน ายันต์
รูปภาพมาใชเ้ป็นตวัแทนสื่อความหมาย โดยมีการอา้งอิงจากการศึกษาขอ้มลูลายสกัยนัตไ์ทยที่ได้
จากขัน้ตอนที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 หมวด ดงันี ้

2.1 หมวดมหาอดุ มีการวางตวัหลกัหรือการก าหนดบุคลิกลกัษณะ (character) 
ในการออกแบบ คือเสือ 

 

ภาพประกอบ 14 ตวัอย่างลายสกัยนัตเ์สือที่น ามาเป็นตวัก าหนดบุคลิกลกัษณะ 

ที่มา https://gramho.com/explore-hashtag/ยนัตเ์สือเผ่น 

เมื่ อได้ต้นแบบที่ มาจากลายสักยันต์เสื อแล้ว  ผู้วิจัยจึ งได้ท าการออกแบบ
บุคลิกลกัษณะ เสือ ในลกัษณะท่าทางที่แตกต่างกันออกไป และมีการอา้งอิงท่าทางจากลกัษณะ

https://www.sanook.com/horoscope/89869/
https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/20044
https://gramho.com/explore-hashtag/ยันต์เสือเผ่น
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ของลายสกัยนัตเ์ดิมเล็กนอ้ย โดยผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบตัวเสือในหมวดมหาอดุทัง้หมด 5 แบบ 
ดงันี ้ 

 

ภาพประกอบ 15 แสดงบุคลิกลกัษณะตวัเสือ 5 แบบ 

2.2 หมวดมหานิยม  มี การวางตัวหลักหรือการก าหนดบุคลิกลักษณะ 
(character) ในการออกแบบ คือสาลิกา หรือนกคู่ 

 

ภาพประกอบ 16 ตวัอย่างลายสกัยนัตส์าลิกาที่น ามาเป็นตวัก าหนดบุคลิกลกัษณะ 

ที่มา https://www.ruay365.com/ 

https://www.ruay365.com/
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เมื่อไดต้น้แบบที่มาจากลายสกัยันตส์าลิกาแลว้ ผูว้ิจัยจึงไดท้ าการออกแบบตวันกคู่ 
ในลกัษณะท่าทางที่แตกต่างกนัออกไป และมีการอา้งอิงท่าทางจากลกัษณะของลายสกัยนัตเ์ดิมที่
มีจดุเด่นคือการเป็นนกคู่ โดยออกแบบทัง้หมด 4 แบบ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 17 แสดงบุคลิกลกัษณะตวันกสาลิกา  4 แบบ 

3. น ารูปแบบของยันต์ดั้งเดิมมาตัดทอนเพื่ อใช้เป็นภาพประกอบการจัดวาง
องค์ประกอบ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากสถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ เพื่อหา 
สว่นประกอบที่เก่ียวขอ้งกบัยนัต ์มาปรบัใชใ้นการออกแบบ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 18 ตวัอย่างรูปแบบของลายสกัยนัตด์ัง้เดิม 

ที่มา https://www.herb-health.com/2014/09/blog-post_6.html 

https://www.herb-health.com/2014/09/blog-post_6.html
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จึงออกมาเป็นรูปแบบที่จะน ามาใชใ้นการจดัวางองคป์ระกอบดงันี ้

 

ภาพประกอบ 19 รูปแบบที่ไดจ้ากการตดัทอนจากลายยนัตเ์ดิม 

4. ยันต์ที่ เก่ียวข้องในเรื่องของความเชื่อตามหมวดมหานิยม และ มหาอุด) จาก
การศึกษาขอ้มูลรูปแบบยันตจ์ากหนังสือ 108 ยันต ์ฉบบัพิสดาร (พระราชครูวามเทพมุนี, 2509) 
โดยไดก้ าหนดเกณฑก์ารเลือกรูปแบบของยนัตท์ี่มีความหมายสอดคลอ้งตามหมวดนัน้ ๆ และจาก
ยันตท์ี่มีลักษณะลวดลายที่ไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป ที่จะสามารถน ามาจัดวางองคป์ระกอบใน
งานออกแบบไดอ้ย่างลงตวั จากนัน้น ายนัตท์ี่เลือกมาวาดใหม่เพื่อใชป้ระกอบการออกแบบ ดงันี ้

4.1 ยนัตท์ี่น ามาใชใ้น หมวด มหาอดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 ยนัตท์ี่จะน ามาใชป้ระกอบการออกแบบในหมวดมหาอดุ 
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4.2 ยนัตท์ี่น ามาใชใ้น หมวด มหานิยม  

 

ภาพประกอบ 21 ยนัตท์ี่จะน ามาใชป้ระกอบการออกแบบในหมวดมหานิยม 

5. ท าการหาชุดสีที่จะน ามาใช้ในงานออกแบบโดยอ้างอิงจากทฤษฎีสีคู่ตรงข้าม 
(Complementary Color) หลักการสามสีเยือ้งกันเป็นตัววาย (Y) คือ การใชคู้่สี 3 เฉด ที่เป็นคู่สี
แยกตรงขา้ม (เป็นสีที่อยู่แยกไปทางซา้ยและขวาของสีตรงขา้มเป็นรูปตัววาย (Y) ในวงลอ้ของสี) 
เช่น สีม่วง สีส้ม และสีเขียว เป็นต้น และเพื่อไม่ให้เกิดการตัดกัน (Contrast) ของสีมากเกินไป 
ผูว้ิจยัไดท้ าการเพิ่มสีขาว (Tint) ไปในสีหลกัและสีรองตามความเหมาะสมของลายนัน้ ๆ  

 

ภาพประกอบ 22 แสดงทฤษฎีสีที่จะน ามาใชใ้นงานออกแบบ 

ที่มา https://www.wazzadu.com/article/4114 

https://www.wazzadu.com/article/4114
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ภาพประกอบ 23 แสดงทฤษฎีสีที่จะน ามาใชใ้นงานออกแบบ 

ที่มา https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/ 

เมื่อได้ส่วนประกอบทั้งหมดที่จะใชใ้นการออกแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการน าเอา
ส่วนประกอบต่าง ๆ มาท าการออกแบบจัดวางองคป์ระกอบ ออกแบบชุดสี เพื่อใหแ้ตกต่างจาก
ลวดลายสกัยนัตด์ัง้เดิมทัง้หมด 10 แบบ โดยแบ่งตามหมวด หมวดละ 5 แบบ ดงันี ้

หมวดมหาอุดแบบที ่1  
แนวความคิดที่ใชใ้นการออกแบบหมวดมหาอดุแบบที่ 1 คือ การเลือกน าเสือมา

วางคู่กบัปืนเพื่อใหเ้กิดการสื่อความหมายถึงการปกป้อง คุม้ครอง แสดงออกถึงความเป็นมหาอุด 
โดยก าหนดการจัดวางให้เสือเป็นจุดเด่นหลัก และปืนที่มีการเสริมแต่งด้วยลายยันต์เป็นจุด
รองลงมา มีการวางสญัลกัษณย์ันตท์ี่เก่ียวขอ้งโดยรอบเพื่อท าหนา้ที่ในเล่าเรื่องราวของความเป็น
ยนัต ์และวางจดุไวร้อบตวัเสือเพื่อสื่อถึงกรอบที่ใชป้้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ได ้เนื่องจากภาพรวมของ
งานคือมหาอุด และเนื่องจากผู้วิจัยไม่ต้องการให้ภาพรวมของงานมีความดุรา้ย หรือรุนแรง
จนเกินไปในแบบที่ 1 นี ้ จึงได้เลือกใช้จับคู่สีม่วงแดง กับสีเขียว และมีสีม่ วงอ่อนถ่วงเล็กน้อย 
เพื่อใหเ้กิดความสมดลุและดอู่อนโยนขึน้ในภาพรวม 

https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/
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ภาพประกอบ 24 แสดงแบบรา่งมหาอดุแบบที่ 1 

หมวดมหาอุดแบบที ่2  
แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบหมวดมหาอุดแบบที่  2 คือ เป็นการจัดวาง

องคป์ระกอบใหม้ีการสื่อความหมายถึงความเป็นลายสกัยนัตม์หาอดุ จากการน าสญัลกัษณท์ี่เป็น
เป้ามาวางตรงกลางของภาพ มีเสือคอยคุม้กันอยู่ดา้นหนา้ และดา้นหลงั มีการตัดทอนลายยันต์
จากตน้ฉบบัเล็กนอ้ยและจดัวางลงบนเป้า ดงันัน้เป้าจึงเปรียบเสมือนคนที่ถกูคุม้กนัโดยเสือสองตวั
และยนัตม์หาอดุ อีกทัง้โดยรอบประกอบไปดว้ยจุด จากเข็มสกั และสญัลกัษณย์นัตท์ี่เก่ียวขอ้ง ใน
แบบที่ 2 นี ้ผูว้ิจัยไดเ้ลือกคู่สีที่มีความตัดกันอย่างชัดเจน โดยเลือกใชคู้่สีหลักคือสีชมพูบานเย็น
และสีน า้เงิน โดยมีสีเขียวและฟ้าอ่อนมาเป็นตวัปรบัหรือถ่วงสมดลุในภาพรวม 

 

ภาพประกอบ 25 แสดงแบบรา่งมหาอดุแบบที่ 2 
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หมวดมหาอุดแบบที ่3 
แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบหมวดมหาอุดแบบที่  3 คือ เป็นการจัดวาง

องค์ประกอบ โดยการวางเสือเป็นจุดเด่น และปรบัภาพรวมให้มีความอ่อนโยนลง เพื่อลดทอน
ความน่ากลวัในแง่ความหมายดัง้เดิมของมหาอุด และเพิ่มรายละเอียดสญัลกัษณ์ที่เก่ียวขอ้งกับ
ยนัตป์ระกอบแทนการใชส้ญัลกัษณอ่ื์น (เช่น ปืน เข็มสกั เป็นตน้) ในแบบที่ 3 นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกคู่สีที่
มีความอ่อนโยนในการใชโ้ทนสีพาสเทล (Pastel) จากการจบัคู่สีฟ้าน า้เงินที่มีการผสมสีขาว (Tint) 
เพื่อใหง้านมีความอ่อนโยนขึน้ 

 

ภาพประกอบ 26 แสดงแบบรา่งมหาอดุแบบที่ 3 

หมวดมหาอุดแบบที ่4 
แนวความคิดที่ใชใ้นการออกแบบหมวดมหาอดุแบบที่ 4 คือ การน ายันตก์ับเสือ

มาวางเป็นจุดเด่นตรงกลางภาพใหม้ีความน่าเกรงขาม และเกิดการสื่อความหมายในดา้นมหาอุด  
และวางองคป์ระกอบหรือสญัลกัษณท์ี่เก่ียวขอ้งกับยันตไ์วร้อบขา้ง ในแบบที่ 4 นี ้ผูว้ิจยัไดท้ าการ
เลือกคู่สี สม้กับสีน า้เงิน มาเป็นคู่สีหลกั โดยภาพรวมจะวางสีหลกัไปที่สีสม้ มีการไล่สีลงมาสอง
ระดับ และใชส้ีน า้เงินเพื่อเป็นจุดตัด เลือกใชส้ีสม้เนื่องจากสีสม้มีการสื่อถึงความเป็นเสือไดดี้อีก
ดว้ย 
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ภาพประกอบ 27 แสดงแบบรา่งมหาอดุแบบที่ 4 

หมวดมหาอุดแบบที ่5 
แนวความคิดที่ใชใ้นการออกแบบหมวดมหาอุดแบบที่ 5 คือ เป็นการออกแบบ

โดยการจดัวางตวัเสือในลกัษณะท่าทางการเหลียวหลงั การจดัวางองคป์ระกอบ การตดัทอนยนัต ์
และสัญลักษณ์ที่เก่ียวขอ้งกับยันตโ์ดยรอบ และการใชส้ีสันใหส้ดใสเพื่อสรา้งจุดสนใจผู้วิจัยได้
เลือกชุดสีในแบบที่ 5 นี ้ใหอ้อกมาในรูปแบบที่ใหค้วามสดใสมากที่สุด เพื่อปรบัภาพลกัษณใ์หก้ับ
ยนัตม์หาอดุใหม้ีความแตกต่างจากลายดัง้เดิมโดยสิน้เชิง 

 

ภาพประกอบ 28 แสดงแบบรา่งมหาอดุแบบที่ 5 
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หมวดมหานิยมแบบที ่1  
แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบหมวดมหานิยมแบบที่ 1 คือ การจัดวางนก

สาลิกาหรือนกคู่ไวส้่วนกลางของภาพ วางยนัตม์หานิยมดา้นขา้งประกอบ และสรา้งเรื่องราวใหส้ื่อ
ถึงความเป็นมหานิยมโดยการใชล้ายดอกไมม้าตกแต่ง เนื่องจากเป็นการสื่อถึงลายยันตด์า้นมหา
นิยมผูว้ิจัยจึงเลือกใชชุ้ดสีม่วงและเขียวเป็นหลกั และปรบัใหดู้มีความอ่อนโยนอ่อนหวานขึน้ จาก
การเลือกใชส้ีพาสเทล (Pastel) ในภาพรวม สว่นตวัหลกัที่เป็นนกดว้ยการใชคู้่สีที่เขม้ขึน้ เพื่อสรา้ง
จดุเด่นใหแ้ก่งาน 

 

ภาพประกอบ 29 แสดงแบบรา่งมหานิยมแบบที่ 1 

หมวดมหานิยมแบบที ่2  
แนวความคิดที่ใชใ้นการออกแบบหมวดมหานิยมแบบที่ 2 คือ การออกแบบการ

จัดวางองคป์ระกอบโดยใหต้ัวนกสาลิกามีความโดดเด่นชัดเจนที่สุด และสรา้งองคป์ระกอบยันต์
เป็นจุดน าสายตารองลงมาเพียงเล็กนอ้ย ผูว้ิจัยไดเ้ลือกใชคู้่สีสม้และน า้เงินเป็นหลกั และสรา้งสี
ขององคป์ระกอบรองใหเ้ป็นโทนที่อ่อนลงมา หรือโทนพาสเทล (Pastel) จากการใชส้ีใกลเ้คียงคู่สี
หลกั เพื่อใหภ้าพรวมของงานยงัคงความอ่อนโยน 
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ภาพประกอบ 30 แสดงแบบรา่งมหานิยมแบบที่ 2 

หมวดมหานิยมแบบที ่3  
แนวความคิดที่ ใช้ในการออกแบบหมวดมหานิยมแบบที่  3 คือ การจัดวาง

องคป์ระกอบของนกในลกัษณะที่แยกออกจากกันโดยน ายันตม์หานิยมมาจัดวางตรงกลาง และ
สรา้งภาพประกอบเป็นลายดอกไมเ้พื่อเหล่าเรื่องราวความเป็นลายสกัยันตส์าลิกาใหแ้ก่ชิน้งาน 
และผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชชุ้ดสีที่มีความสดใสขึน้ จากการใชส้ีโทนรอ้นเป็นจุดเด่น จบัคู่สีนก เป็นสีม่วง
กบัสีสม้ และใชส้ีเหลืองกบัลายยนัตม์าเชื่อมตรงกลางเพื่อใหเ้กิดความสมดลุของภาพรวม และตดั
กนัดว้ยสีคู่ตรงขา้มจากลายดอกไมท้ี่เป็นภาพประกอบในสีโทนเย็น 

 

ภาพประกอบ 31 แสดงแบบรา่งมหานิยมแบบที่ 3 
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หมวดมหานิยมแบบที ่4  
แนวความคิดที่ใชใ้นการออกแบบหมวดมหานิยมแบบที่ 4 คือ จากจัดวางนก

สาลิกาใหอ้ยู่ในกรอบของสญัลกัษณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัยนัต ์เพื่อสื่อความหมายในความเป็นมหานิยม
มากยิ่งขึน้ และมีการน ายันตส์าลิกาลิน้ทองมาปรบัใหภ้าพรวมดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้สีโทนพาสเทล (Pastel) ทั้งหมดในแบบที่ 4 เพื่อการสื่อถึงความอ่อนหวานให้
ไดม้ากที่สุด จากตัวนกที่มีการจับคู่สีตรงขา้มที่เป็นสีน า้ตาลทองคู่กับสีเขียว และประกอบลาย
ทัง้หมดดว้ยสีใกลเ้คียงคือสีเหลือง และตัวกรอบที่เป็นสัญลักษณ์ที่เก่ียวขอ้งกับยันตด์ว้ยสีชมพู
อ่อน เพื่อไม่ใหโ้ดดเด่นหรือดตูดักนัมากจนเกินไป 

 

ภาพประกอบ 32 แสดงแบบรา่งมหานิยมแบบที่ 4 

หมวดมหานิยมแบบที ่5 
แนวความคิดที่ใชใ้นการออกแบบหมวดมหานิยมแบบที่ 5 คือการวางจุดเด่นนก

สาลิกาหรือนกคู่ไวต้รงกลางภาพ และการสรา้งภาพประกอบโดยรวมดว้ยลายดอกไม ้แบบร่างมหา
นิยมแบบที่ 5 นี ้จะไม่เนน้ใหต้ัวยันตเ์ด่นชัดมากนักเพื่อมุ่งเนน้และสื่อไปที่ตัวนกสาลิกาเป็นหลัก 
โดยผูว้ิจัยไดเ้ลือกใชส้ีที่มีความอ่อนหวาน แต่ยังคงแนวความคิดเก่ียวกับสีคู่ตรงข้ามคือการใชส้ี
เหลืองและฟ้าในตวันกทัง้สอง และสรา้งภาพรวมในงานดว้ยเฉดสีใกลเ้คียง 
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ภาพประกอบ 33 แสดงแบบรา่งมหานิยมแบบที่ 5 

ขั้นตอนที ่3 น าแบบร่างให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา สรุปผล ปรับปรุงแบบ  
หลังจากได้แบบร่างลายสักยันต์เป็นที่ เรียบรอ้ยแล้ว เพื่อหารูปแบบที่ถูกต้อง และ

เหมาะสมที่สุด ผูว้ิจัยจึงไดท้ าการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมจากการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยวิธีการท าแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน ์(Questionnaire) ดว้ยการส่งขอ้มูลทาง E-mail 
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบท าการตรวจสอบแบบ โดยผูว้ิจัยไดท้ าแบบสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการออกแบบทัง้หมดรวม 5 ท่าน มีรายละเอียดดงันี ้

ท่านที่ 1 อาจารย ์อศัวิน โรจนส์ง่า ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์
พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ท่านที่ 2 คณุ สวุโรจน ์รตันทองคง ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ เจา้ของ
แบรนด ์Holen แบรนดส์ินคา้ที่ระลึกเชิงสรา้งสรรคท์ี่ไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบสินคา้มาจาก
วฒันธรรมไทย 

ท่านที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศีมาศ ประทีปะวณิช ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ
แฟชั่น อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ท่านที่ 4 อาจารย ์ดร.วิสิทธิ์ โพธิวฒัน ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบกราฟิก  อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ท่านที่ 5 รองศาสตราจารย ์ดร. ดนยั เรียบสกุล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบกราฟิก 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั นเรศวร 
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โดยผูว้ิจัยไดว้างแผนการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วนจากการแบ่งหมวดหมู่ 
มหาอดุและมหานิยม ดงันี ้

สว่นที่ 1 หมวดมหาอดุ 
1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาลายทัง้หมด 5 แบบ 
1.2 ผูเ้ชี่ยวชาญเรียงล าดบัตามความชอบ จากมากที่สดุไปนอ้ยที่สดุ 1-5 
1.3 ผูเ้ชี่ยวชาญใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวมการออกแบบในหมวดมหาอดุ 
1.4 ผูเ้ชี่ยวชาญใหข้อ้เสนอแนะและค าแนะน าแบบเฉพาะเจาะจงต่อแบบที่เลือก

เป็นอนัดบั 1 โดยแบ่งค าถามการเก็บขอ้มลูออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั คือ ดา้นการออกแบบ 3 ขอ้ การ
เลา่เรื่องราวที่มาผ่านงานออกแบบ 1 ขอ้ และการเขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย 1 ขอ้ 

1.5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
สว่นที่ 2 หมวดมหานิยม 

2.1 ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาลายทัง้หมด 5 แบบ 
2.2 ผูเ้ชี่ยวชาญเรียงล าดบัตามความชอบ จากมากที่สดุไปนอ้ยที่สดุ 1-5 
2.3 ผูเ้ชี่ยวชาญใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวมการออกแบบในหมวดมหา

นิยม 
2.4 ผูเ้ชี่ยวชาญใหข้อ้เสนอแนะและค าแนะน าแบบเฉพาะเจาะจงต่อแบบที่เลือก

เป็นอนัดบั 1 โดยแบ่งค าถามการเก็บขอ้มลูออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั คือ ดา้นการออกแบบ 3 ขอ้ การ
เลา่เรื่องราวที่มาผ่านงานออกแบบ 1 ขอ้ และการเขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย 1 ขอ้ 

2.5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
ส่วนที ่1 หมวดมหาอุด 

1.1 เชี่ยวชาญพิจารณาลายมหาอุดทัง้หมด 5 แบบ ดังนี ้

 

ภาพประกอบ 34 แสดงภาพแบบรา่งในหมวดมหาอดุทัง้หมด 5 แบบ 
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1.2 ผู้เชี่ยวชาญเรียงล าดับตามความชอบจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 1-5 
(พร้อมให้เหตุผลประกอบใน 3 อันดับแรก)  

จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหาอุด แบบที ่1 ดังนี ้
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 เลือกแบบที่ 1 ไวอ้นัดบัที่ 5 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่

อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 เลือกแบบที่ 1 ไวอ้ันดับที่ 3 โดยใหเ้หตุผลว่า ไอเดียสนุกดี

จากการน าเอาปืนและเสือมาอยู่ดว้ยกนั หนา้เสือมีขนตา ออกแบบไดส้นกุดี 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 1 ไวอ้นัดบัที่ 5 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่

อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 เลือกแบบที่ 1 ไวอ้นัดบัที่ 5 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่

อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 1 ไวอ้นัดบัที่ 5 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่

อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหาอุด แบบที ่2 ดังนี ้

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 เลือกแบบที่ 2 ไวอ้นัดบัที่ 2 โดยใหเ้หตผุลว่า เป็นรูปแบบที่ดู
มีความน่าสนใจลดลงมา มีการจดัองคป์ระกอบทางศิลปะและการใชชุ้ดคู่สีน่าสนใจแต่ในส่วนของ
เสือดมูีความน่ารกัมากเกินไป ท าใหด้ขูดัแยง้ในการสื่อความหมายของมหาอดุ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 เลือกแบบที่ 2 ไวอ้นัดบัที่ 2 โดยใหเ้หตผุลว่า สีมีความน่ารกั 
กลุ่มลูกค้าปลายเจเนอเรชั่น วาย น่าจะชอบโทนสีนี ้สัญลักษณ์เป้า ที่น ามาใช้กับลายป้องกัน 
เหมือนมีการสื่อถึงพวกอยากลองของ มีความรูส้กึว่าเป็นไอเดียที่สนกุดี 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 2 ไวอ้ันดับที่ 1 โดยใหเ้หตุผลว่า มีการจัดวาง
องค์ประกอบที่ลงตัวที่สุด มีจุดเด่น จุดน าสายตาอย่างชัดเจนในลวดลาย มีการใช้สีได้อย่าง
สวยงาม กลมกลืน 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 เลือกแบบที่ 2 ไวอ้ันดับที่ 3 โดยใหเ้หตุผลว่า การกลา้ตัด
ทอนในตัวงานออกแบบ ท าใหอ้งคป์ระกอบการสื่อความหมายต่าง ๆ น าไปสู่ความเรียบง่าย มี
ความทา้ทายในสไตลท์ี่แปลกใหม่ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 2 ไวอ้นัดบัที่ 2 โดยใหเ้หตผุลว่า ความน่าสนใจ
ของงานชิน้นีคื้อ การจดัองคป์ระกอบที่มีจุดโดดเด่น ไล่รองลงไป แต่มีบางจดุที่นกัออกแบบวางทบั
ซอ้นกนั โดยไม่หาวิธีแกไ้ข ท าใหช้ิน้งานดไูม่เรียบรอ้ย 

จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหาอุด แบบที ่3 ดังนี ้
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ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 เลือกแบบที่ 3 ไวอ้นัดบัที่ 4 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 เลือกแบบที่ 3 ไวอ้นัดบัที่ 4 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อันดบัแรกผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 3 ไวอ้นัดับที่ 2 โดยใหเ้หตุผลว่า มีการจดัวาง
องคป์ระกอบไดอ้ย่างน่าสนใจ การใชส้ีที่เขม้ขึน้เล็กนอ้ยที่ เสน้ของเสือ ท าใหผ้ลงานดมูีมิติขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่  4 เลือกแบบที่  3 ไว้อันดับที่ 2 โดยให้เหตุผลว่า การจัดวาง
องคป์ระกอบมีจดุเด่นและจดุรอง ในส่วนของเรื่องสียงัไม่ส่งเสริมในแง่ของความหมายหรือใหพ้ลงั 
ความรูส้กึถึงดา้นมหาอดุเท่าที่ควร 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 3 ไวอ้นัดบัที่ 4 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหาอุด แบบที ่4 ดังนี ้
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 เลือกแบบที่ 4 ไวอ้ันดับที่ 1 โดยใหเ้หตผุลว่า ชอบรูปแบบที่

ตอบความเป็นรูปแบบมหาอุดมากที่สุดใน 5 รูปแบบ การใชอ้งค์ประกอบทางศิลปะและชุดคู่สี
น่าสนใจที่ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป ท าใหเ้กิดภาพรวมที่เหมาะสมกบัรูปแบบมากท่ีสดุ 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  2 เลือกแบบที่  4 ไว้อันดับที่  1 โดยให้เหตุผลว่า  การวาง
องคป์ระกอบของลายมีความสมดลุดีมีความเป็นรูปแบบของ “ยนัต”์ มากที่สดุ  

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 4 ไวอ้นัดบัที่ 4 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  4 เลือกแบบที่  4 ไว้อันดับที่  1 โดยให้เหตุผลว่า  การจัด
องคป์ระกอบศิลป์มีจุดเด่น จุดสนับสนุนอย่างมีจงัหวะ การสื่อความหมายดว้ยองคป์ระกอบศิลป์
ต่าง ๆ ท าไดดี้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 4 ไวอ้ันดับที่ 1 โดยใหเ้หตุผลว่า เป็นผลงานที่
เหมาะสมที่สดุ ทัง้ในเรื่ององคป์ระกอบ การจดัวางและการใชส้ี มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้น
การออกแบบมากท่ีสดุ 

จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหาอุด แบบที ่5 ดังนี ้
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้ันดับที่ 3 โดยใหเ้หตผุลว่า ชอบภาพรวม

ขององคป์ระกอบ เป็นรูปแบบที่ดมูีความน่าสนใจ มีการจดัองคป์ระกอบทางศิลปะและการใชชุ้ดคู่
สีน่าสนใจ แต่ในส่วนของเสือที่หันหลังและเบือนหน้ากลบัมาดูมีความน่ารกัมากเกินไป ท าใหดู้
ขดัแยง้ในการสื่อความหมายของมหาอดุ 
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ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้นัดบัที่ 4 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้ันดับที่ 3 โดยใหเ้หตุผลว่า มีการจัดวาง
องค์ประกอบได้อย่างลงตัว น่าสนใจ  ลายเส้นมีความน่ารักอย่างกลมกลืน (ไม่ใช่น่ารักเป็น
บางสว่น) 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้นัดบัที่ 4 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้ันดับที่ 3 โดยใหเ้หตุผลว่า งานชิน้นีอ้าจ
เหมาะสมกับงานที่ตอ้งการรายละเอียดเยอะ และความสดใส อาจเป็นเพราะจ านวนสีที่มีเยอะ สี
น า้เงินและสีเขียว ดโูดดและต่างขึน้มาอย่างชดัเจน จึงท าใหเ้กิดความรูส้ึกแข็ง ไม่เขา้พวกและไม่
สบายตา 

1.3 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมการออกแบบในหมวด
มหาอุด 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า มีประเด็นค าถามการใชโ้ทนสีที่
ผสมTint ลงไปในแม่สีมากเกินไปจะยังคงมีความสอดคลอ้งกับความหมายของรูปแบบยันตอ์ยู่
หรือไม่ อย่างไร 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ท่าทางของเสือถา้เป็นท่าที่พรอ้ม
จู่โจมหรือป้องกันเพิ่มขึน้ อาจจะสื่อถึงยนัตม์หาอุดไดม้ากขึน้ ในแบบที่ 2 วงกลมตรงขอบอาจจะ
ลองใหว้งกลมมีขนาดและจุดศูนยก์ลางตรงกนัเหมือนเป้าตรงกลาง ใหอ้งคป์ระกอบรวมสมมาตร
ขึน้, มีน า้เงินตรงหูเสือแต่ตัวไม่มี อาจจะตอ้งเลือกว่าจะมีสีทับหรือไม่ทับ ลายที่ 3 ถา้หากลองจัด
วางใหม้ีลกัษณะยนัตม์ากขึน้ เช่น เสือคาบปืน หรือ ถือปืนก็น่าจะสนุกมากขึน้ หรือน าปืนไปซ่อนไว้
อยู่ในลายของตวัเสือ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ลายที่ 4 สีและน า้หนักของสีดู
เท่ากนัไปหมดท าใหไ้ม่มีจุดเด่น และลายที่ 1 ลวดลายในภาพรวมมีขนาดใหญ่จนเกินไป ท าใหด้ไูม่
มีความลงตวั 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การลดทอนองคป์ระกอบของ
ลายสกัยนัตห์มวดมหาอดุ อาจจะตอ้งระมดัระวังเก่ียวกับการใหค้งบุคลิกที่น่าเชื่อถือ น่าเกรงขาม
ของลวดลาย ในขณะเดียวกันการออกแบบก็ยังจะต้องเชื่อมโยงสไตลข์องงานศิลปะให้เข้ากับ
กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการ ดงันัน้การผสานทัง้สองประเด็นเขา้ดว้ยกันใหพ้อดีอาจจะตอ้งทดลองท า
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ทางเลือกที่แตกต่างออกไปจนพบสไตลท์ี่ เหมาะสมกับเนื ้อหาที่เก่ียวข้องในด้านมหาอุด และ
เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 

โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลคะแนนที่ ได้จากการจัดอันดับในหมวดมหาอุดของ
ผูเ้ชี่ยวชาญดงันี ้

ตาราง 1 แสดงผลการจดัอนัดบัโดยผูเ้ชี่ยวชาญในหมวดมหาอดุ 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ชี่ยวชาญเลือกหมวดมหาอดุแบบที่ 4 เป็นอนัดบัหนึ่งถึง 
4 ท่าน และแบบที่ 2 เป็นอันดับที่  2 จ านวน 3 ท่าน และแบบที่  5 เป็นอันดับ 3 จ านวน 3 ท่าน
ตามล าดบั 

หมวดมหาอดุที่ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 3 อนัดบัแรก  
อนัดบัที่ 1 ไดแ้ก่ แบบที่ 4 
อนัดบัที่ 2 ไดแ้ก่ แบบที่ 2 
อนัดบัที่ 3 ไดแ้ก่ แบบที่ 5 

 

ภาพประกอบ 35 แสดงแบบรา่งในหมวดมหาอดุอนัดบั 1-3 ที่ผูเ้ชี่ยวชาญเลือกมากที่สดุ 

 

หมวด 
มหาอุด 

การเรียงล าดับตามความชอบ 
จากมากไปหาน้อย (อันดบั 1-5) 

อนัดบัที่ 1          อนัดบัที่ 2          อนัดบัที่ 3          อนัดบัที่ 4          อนัดบัที่ 5          
แบบที่ 1      
แบบที่ 2      
แบบที่ 3      
แบบที่ 4      
แบบที่ 5      
สรุปผล แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 
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1.4 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน าแบบเฉพาะเจาะจงต่อแบบที่
เลือกเป็นอันดับ 1 

โดยแบ่งค าถามการเก็บขอ้มูลออกเป็น 3 หัวขอ้หลกั และเนื่องจากผูเ้ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 4 และท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 4 เป็นอันดับที่ 1 จึงไดท้ าการใหค้ าแนะน า
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  3 หัวข้อ เพื่อให้ได้แนวทางในการน าไปพัฒนางานออกแบบ โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ 4 ท่านไดใ้หค้ าแนะน าเพิ่มเติมต่อหมวดมหาอดุแบบที่ 4 ดงันี ้ 

1.4.1 ด้านการออกแบบ  
การออกแบบลายเส้นและรูปทรง 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า แนะน าใหม้ีการเพิ่มลายเสน้ที่

ดมูีความหนกัแน่นมากขึน้ รวมถึงการเพิ่มขนาดของรูปทรงของตวัเสือใหใ้หญ่ขึน้เพื่อใหร้บักบัพืน้ที่
ของกรอบองคป์ระกอบที่มีอยู่ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ลายเสน้ และรูปทรงมีความ
แปลกใหม่ดี รูปทรงที่เป็นลักษณะเรขาคณิต ประเภทวงกลมส่วนมากในแบบจะมีความเบีย้วไม่
เหมือนกนั แต่เสน้ที่ลากขึน้มาจากโปรแกรมมีความตรงท าใหง้านดสูมมาตร อาจจะลองพฒันาโดย
การวาดมือแทนในส่วนขององคป์ระกอบที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตอาจจะลองพฒันาลายยนัต ์โดยใช้
ปากกาขนาดเสน้เดียวกนัในการสรา้งลายขึน้มา เหมือนกบัลายสกัยนัตท์ี่ใชเ้ข็มในการสกั หรือลอง
น าลายที่ออกแบบ ไปวาดใหม่โดยใชป้ากกาสีจุดลงบนกระดาษ น่าจะไดพ้ืน้ผิวของภาพที่น่าสนใจ
มากขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ลายสกัในแบบที่ 4 ยงัสามารถ
พัฒนาสไตลข์องลายเสน้และรูปทรงเพิ่มเติมไดอี้ก เพื่อใหเ้สน้มีมิติความหนาและทะมัดทะแมง
มากขึน้ นอกจากนีย้ังสามารถก าหนดการจัดวางองคป์ระกอบให้แก่ภาพทั้งหมดอีกครัง้ เพื่อให้
ภาพและพืน้ท างานสนบัสนนุกนัไดดี้ยิ่งขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า แมว้่าเป็นการจดัวางแบบอิสระ 
เป็นสไตล ์แต่ควรดรูายละเอียดของลายเสน้ ที่ตอ้งมีความเรียบรอ้ยในการต่อของเสน้ต่าง ๆ ที่ควร
ดดัใหเ้นียน เพราะเมื่อดูเสน้แบบใกล ้จะเห็นความไม่ต่อเนื่องอย่างชัดเจน หรือ องคป์ระกอบการ
จดัวาง 

การออกแบบสี 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะถึงแนวทางการใชส้ีแบบสีคู่ตรง

ขา้ม เป็นการเลือกใชคู้่สีที่ดีและตอบแนวทางการออกแบบ แต่มีค าแนะน าเรื่องการลดค่าสีโดยการ
เพิ่มสีขาว(Tint) ทุกสีท าให้ภาพรวมของชุดกลุ่มสีดูอ่อนลงไปขาดพลังในการน ามาใช้ตอบกับ
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แนวทางความคิดในเบือ้งต้น อาจจะลองลดค่าสีให้แตกต่างไม่จ าเป็นจะตอ้งใหค่้าสีอ่อนลงไป
เท่ากนัทกุ ๆ สีก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทดลองปรบัใชด้ ู

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า คู่สีออกโทนพาสเทล (pastel) 
ท าใหด้สูบายๆดี ใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดไ้ม่ยาก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า แมว้่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นเจ
เนอเรชั่น วาย การใหส้ีก็ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในโทนอ่อนหวานมาก ผูอ้อกแบบสามารถเลือกโทนสีที่ให้
ความรูส้กึจรงิจงั แต่ขณะเดียวกนัก็ดสูนกุสนานได ้

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า การใชส้ีใหค้วามรูส้ึกสบายตา 
ควรพิจารณาว่า เมื่อสีเหลา่นีเ้มื่ออยู่บนวตัถพุืน้เขม้ จะใหค้วามรูส้กึที่แตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 

1.4.2 การจัดวางองคป์ระกอบ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 แนะน าให้มีการปรบัจุดเด่นหรือตัวเสือ ให้อยู่ใน

ต าแหน่งที่โดดเด่น ที่ไม่จ าเป็นตอ้งกึ่งกลางเสมอไป และเพิ่ม-ลดองคป์ระกอบรองส่วนอ่ืน ๆ ให้
สอดคลอ้งกนัไป และการปรบัโทนชุดคู่สีใหม้ีความขดัแยง้ใหช้ดัเจนมากขึน้ไม่ตอ้งดเูป็นสีที่อ่อนลง
มาทัง้หมดก็ได ้

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า จากที่ลายมีองคป์ระกอบของ
ยนัตม์ากที่สดุคือมีลกัษณะสมดลุ ถา้ลองพฒันาใหเ้ป็นลายที่ออกแบบเป็น สญัลกัษณ ์หรือคือเป็น
ลายที่มีขอบจบงานเหมือนลายยนัตท์ี่ หาขอ้มูลมา โดยใชก้ับลายที่นักศึกษาออกแบบมา น่าจะมี
ความน่าสนใจมากขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ลายสักในแบบที่ 4 มีการจัด
วางที่มีจุดเด่น จุดสนับสนุนดีแล้ว แต่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก การวางต าแหน่งของ
โครงสรา้งของภาพ อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกรอบสี่เหลี่ยม หมายความว่าอาจจะก าหนดรูปร่างให้
มีทรงที่สะทอ้นบุคลิกของความเป็นมหาอุดมากขึน้ (หรือมีความเป็นรูปร่างของเหรียญตรา เป็น
ตน้) 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า การจัดองคป์ระกอบดี เมื่อมี
ขนาดเล็กตามตวัอย่าง หากมีการต่อลายใหใ้หญ่และกวา้งขึน้ จะเป็นตอ้งหาระบบเขา้ช่วย เพื่อให้
การต่อลายมีความเรียบรอ้ยและเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใชต่้อไป 

1.4.3 การเล่าเร่ืองราวที่มาผ่านงานออกแบบว่ามีการส่ือถึงความเป็น
มหาอุดมากน้อยเพียงใด  

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  1 ได้ให้ค าแนะน าว่าการจัดองค์ประกอบทางด้าน
ศิลปะยังไม่แสดงถึงการสื่อความหมายที่ชัดเจนมากนัก รวมทั้งการใชก้ลุ่มสีที่มีน า้หนักเบาและ
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สดใสอาจจะไม่ใช่ค าตอบสดุทา้ยของการจบักลุม่เปา้หมายท่ีกล่าวถึง เนื่องจากการสกัยนัตม์หาอดุ 
โดยภาพการรบัรูแ้ละสญัญะที่แสดงออกมาน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดจูรงิจงัน่าเชื่อถือ 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  2 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่รูส้ึกว่าสื่อเป็นลายยันต์
มหาอุดเลย คิดว่าเป็นยันต์ลายเสือ แนะน าให้ตั้งชื่อลายยันต์ใหม่ เช่น เสือมหาอุด เพื่อระบุให้
เฉพาะเวลาท าการตลาดจะง่ายขึน้ และรบัรูถ้ึงการเป็นมหาอดุไดจ้ากองคป์ระกอบของยนัตท์ี่น ามา
ประกอบในลายยนัตม์หาอดุส่วนมากลายจะมีเสน้กรอบและเรื่องของทิศทางที่ป้องกนัมาประกอบ 
และเป็นลายที่มีลกัษณะเป็นสญัลกัษณจ์บในตวั ไม่ใช่ลายที่มีลกัษณะเป็นภาพประกอบ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ดว้ยการน าเสนอในสไตลภ์าพ
ลายเส้นบางเบา อาจจะท าให้ความรูส้ึกถึงการรบัรูเ้ป็นแบบสบาย ๆ ขาดความน่าเกรงขามใน
สไตลใ์หม่ ดงันัน้การพัฒนาเพิ่มอาจจะใหน้ า้หนกัของเสน้ทะมดัทะแมงมากขึน้ และโทนสีสะทอ้น
ความขลงัแบบเจเนอเรชั่น วาย 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า การออกแบบใหค้วามรูส้ึกถึง
ยนัต ์การสกั แต่ความหมายนัน้อาจยากต่อความเขา้ใจทัง้หมด เพราะพืน้ฐานความรูข้องแต่ละคน
จะแตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเพิ่มมูลค่างานออกแบบ นักออกแบบตอ้งหา
วิธีการน าเสนอขอ้มลู แนวความคิดที่แทรกในกราฟิก เช่น คิวอารโ์คด้ เออาร ์ปา้ยขอ้มลู เป็นตน้ 

การเขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย  
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ไดใ้หค้  าแนะน าว่า กลุ่มสีที่เป็นTint ไม่จ าเป็นเสมอ

ไปส าหรบักลุม่สีที่แสดงออกว่าเป็นกลุม่คนรุน่ใหม่ และทกุเพศ 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า จากลักษณะลายที่ออกแบบ

แนะน าใหว้างเปา้หมายไปที่กลุม่ลกูคา้ผูห้ญิง  
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า เมื่อลายสกัจะติดแน่นอยู่บน

รา่งกาย แบบของลายอาจจะตอ้งสง่เสรมิภาพลกัษณผ์ูส้กั เมื่อเลือกสกัมหาอดุผูส้กัอาจจะตอ้งการ
ความมั่นใจ ความน่าเกรงขาม และสไตลท์ี่โดดเด่น แตกต่าง หาไดย้าก สกัแลว้อวดไดค้วามภมูิใจ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้เรียก
ความสนใจได ้และขึน้อยู่กบัผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้ที่ลายนีจ้ะไปปรากฏอยู่ดว้ยเช่นกนั 

1.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรมีการจดัองคป์ระกอบของ

สีที่ชดัเจนและเป็นกลางในเรื่องของกลุ่มทุกเพศ ใหช้ดัเจนมากกว่านี ้อาจจะใชชุ้ดสีที่เป็นลกัษณะ
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ที่มีค่าน า้หนักสีที่เขม้ขึน้เขา้มาร่วมในการออกแบบบ้างเพื่อให้เกิดภาพรวมขององค์ประกอบที่
ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ใหเ้อาลายไปท าหนา้กากผา้
เพิ่ม นอกจากกระเป๋าเผื่อเอาไวข้ายคู่กนัได ้

เมื่อไดค้  าแนะน าโดยผูเ้ชี่ยวชาญอย่างละเอียดเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัยไดท้ าการ
สรุปประเด็นส าคญัที่จะน ามาปรบัใชใ้นการพฒันาตน้แบบ โดยจะยึดหลกัการพฒันาการออกแบบ
จากหมวดมหาอดุแบบที่ 4 เป็นหลกั และจะน าค าแนะน าที่ไดเ้พิ่มเติมจากแบบที่  2 และแบบที่ 5 
มาปรบัใชเ้ล็กนอ้ยตามความเหมาะสม โดยสามารถสรุปประเด็นส าคญัที่จะน ามาพฒันาตน้แบบ
ไดด้งันี ้

ประเด็นส าคัญในหมวดมหาอุด แบบที ่4 
รูปแบบที่ 4 มีการตอบโจทยแ์ละสื่อความหมายความเป็นมหาอุดมากที่สุด การ

ใชอ้งคป์ระกอบ และชุดสีในงานมีความน่าสนใจ มีความสมดุลในทุกส่วน มีการวางจุดเด่น จุด
สนับสนุนแบบมีจงัหวะ การเพิ่มลายเสน้ที่ดูมีความหนักแน่น มีมิติความหนาและดูทะมัดทะแมง
ยิ่งขึน้ เพิ่มขนาดของรูปทรงตัวเสือใหใ้หญ่ขึน้เพื่อใหร้บักับพืน้ที่ขององคป์ระกอบโดยรวม อาจมี
การเพิ่มการเลา่เรื่องโดยการใชล้ายเสน้ที่วาดดว้ยมือ เพื่อบอกเลา่เรื่องราวจากลายสกัยนัตท์ี่ใชเ้ข็ม
ในการสักด้วยมือเช่นกัน  สรา้งพื ้นผิวจากการจุดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่งาน และควรดู
รายละเอียดของลายเสน้ใหม้ีความเรียบรอ้ย เรื่องการใชส้ีมองในภาพรวมมีความเท่ากนัจนเกินไป
จากการใส่สีขาว (Tint) ทุกสีในชุดสีที่ใช ้ท าใหข้าดพลงัในการเล่าเรื่องการเป็นมหาอดุ กล่าวคือไม่
จ าเป็นต้องปรบัค่าสีไปในโทนเดียวกันหมด อาจมีอ่อนบ้างเข้มบ้าง ปรบัโทนชุดคู่สีให้มีความ
ขัดแย้งกันยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มมิติแก่ตัวงาน และสีไม่จ าเป็นต้องมีความอ่อนหวานมากจนเกินไป 
สามารถออกแบบสีให้มีความรูส้ึกจริงจัง แต่ให้ความรูส้ึกสนุกสนานได้ การคิดชุดสีที่มีความ
สะทอ้นความขลงัแบบคนรุ่นใหม่ และควรค านึงถึงการใชส้ีว่าหากเลือกใชส้ีอ่อนแลว้จะสามารถไป
อยู่กบัวตัถหุรือผลิตภณัฑส์ีเขม้ และยงัคงความรูส้ึกในภาพรวมของงานเหมือนเดิมหรือไม่ ดา้นการ
จัดวางองคป์ระกอบ ใหเ้สือหรือจุดเด่นอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ไม่จ าเป็นตอ้งกึ่งกลาง ปรบัเพิ่ม 
ลด องคป์ระกอบรองส่วนอ่ืน ๆ ใหเ้หมาะสมกนั ปรบัการวางองคป์ระกอบดา้นการวางรูปแบบของ
ขอบงาน (กรอบงาน) น ามาประยุกตก์ับลายที่ออกแบบใหม้ีความสอดคลอ้งกับรูปแบบลายยันต์
ตน้ฉบบั เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเล่าเรื่องราวไดดี้ยิ่งขึน้ ดา้นการสื่อความหมายการเป็นมหาอดุ
ไดจ้ากองคป์ระกอบของยนัตท์ี่น ามาประกอบในลาย ยนัตม์หาอดุส่วนมากลายจะมีเสน้กรอบและ



  56 

เรื่องของทิศทางที่ปอ้งกนัมาประกอบ และเป็นลายที่มีลกัษณะเป็นสญัลกัษณจ์บในตวั ไม่ใช่ลายที่
มีลกัษณะเป็นภาพประกอบ 

ประเด็นส าคัญในหมวดมหาอุด แบบที ่2 
รูปแบบที่ 2 การจัดองค์ประกอบมีความน่าสนใจ แต่ตัวเสือมีความน่ารกัมาก

เกินไปท าใหไ้ม่สื่อถึงความเป็นมหาอุดเท่าที่ควร สญัลกัษณท์ี่เป็นรูปเป้าใหค้วามรูส้ึกที่แปลกใหม่  
และสนกุ สามารถเลา่เรื่องราวไดเ้พิ่มมากขึน้ มีจดุเด่น จุดน าสายตาอย่างชดัจนในตวังาน การใชส้ี
ที่ลงตวั และเป็นลายที่มีการตดัทอนมากที่สดุ ก่อใหเ้กิดความทา้ทาย และดมูีสไตลข์ึน้  

ประเด็นส าคัญในหมวดมหาอุด แบบที ่5 
รูปแบบที่ 5 เสือมีความน่ารกัเกินไปจากการหนัหลงัและเบือนหนา้กลบัมา ท าให้

ไม่สื่อถึงความเป็นมหาอดุเท่าที่ควร แต่ลายเสน้โดยรวมมีความกลมกลืน แต่การใชส้ีที่เยอะขึน้ ใน
โทนสดใส สีน า้เงิน และ เขียว ดโูดดจนเกิดไป ท าใหเ้กิดความรูส้กึแข็งและดไูม่สบายตา 

ผูว้ิจัยไดท้ าการเลือกน าประเด็นส าคัญที่จะสามารถน ามาพัฒนางานออกแบบใน
หมวดมหาอดุโดยมีปัจจยัที่ตอ้งค านึงถึงตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้

ตาราง 2 แสดงขอ้มลูการสรุปประเด็นส าคญัต่าง ๆ ที่ผูเ้ชี่ยวชาญกลา่วถึง  

หัวข้อ ค าส าคัญทีต่้องค านึงถึงในการพัฒนางานออกแบบ 
หมวดมหาอุด 

ลายเสน้และรูปทรง ปรบัลายเสน้ใหม้ีความหนกัแน่น ความหนา และทะมดัทะแมง 
เพิ่มขนาดเสือใหใ้หญ่ขึน้เพื่อรบักบัองคป์ระกอบโดยรวม  
การใชล้ายเสน้ที่วาดดว้ยมือในชิน้งานบางสว่นเพื่อเพิ่มเรื่องราว 
ก าหนดภาพรวมของงานใหม่ 
ปรบัใหจุ้ดเด่นจดุรองเห็นภาพชดัยิ่งขึน้ 

สี ปรบัชุดคู่สีใหม้ีมิติมากขึน้  
สีไม่จ าเป็นตอ้งอ่อนหวาน 
สรา้งโทนสีที่ดจูรงิจงัแต่มีความสนกุสนาน 
ปรบัชุดสีใหส้ามารถอยู่ไดท้ัง้พืน้เขม้และอ่อน 
การปรบัโทนสีใหด้มูีความขลงัขึน้ 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

หัวข้อ ค าส าคัญทีต่้องค านึงถึงในการพัฒนางานออกแบบ 
หมวดมหาอุด 

การสื่อถึงความเป็น 
มหาอดุ 

ลายที่เป็นสญัลกัษณจ์บในตัว (ไม่ใช่ภาพประกอบ) จะช่วยสื่อถึง
ความเป็นมหาอุดไดดี้ ภาพรวมของงานควรมีความจริงจังและ
น่าเชื่อถือ 

การเขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย แบบของลายจะตอ้งสง่เสรมิต่อภาพลกัษณข์องกลุม่เปา้หมาย  
ลายสามารถเรียกความสนใจแก่กลุม่เปา้หมายได ้ 
แต่ก็ขึน้อยู่กบัผลิตภณัฑด์ว้ยเช่นเดียวกนั 

 

ส่วนที ่2 หมวดมหานิยม 
2.1 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาลายมหานิยมทัง้หมด 5 แบบ ดังนี ้

 

ภาพประกอบ 36 แสดงภาพแบบรา่งในหมวดมหานิยมทัง้หมด 5 แบบ 

2.2 ผู้เชี่ยวชาญเรียงล าดับตามความชอบจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 1-5 
(พร้อมให้เหตุผลประกอบใน 3 อันดับแรก) 

จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหานิยม แบบที่ 1 
ดังนี ้

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  1 เลือกแบบที่  1 ไว้อันดับที่  2  โดยให้เหตุผลว่า การจัด
องคป์ระกอบภาพจัดรูปแบบกระจายเต็มพื ้นที่ขาดจุดเด่นในการน าสายตาที่ชัดเจน  การใชคู้่สี
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ตรงกนัขา้มแต่ลดค่าสีโดยการเติมสีขาว(Tint) ท าใหชุ้ดู่สีดูเบาสบายตาถึงแมจ้ะใชส้ีคู่ตรงกันขา้ม 
แต่ปรมิาณการใชส้ีค่อนขา้งใชใ้นปรมิาณเท่า ๆ กนัท าใหข้าดความน่าสนใจ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 เลือกแบบที่ 1 ไวอ้ันดับที่ 5  ไม่มีเหตุผลประกอบเนื่องจาก
ไม่อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 1 ไวอ้ันดับที่ 3  โดยใหเ้หตุผลว่า เป็นลวดลาย
องคป์ระกอบกระจายตวัไป ดไูม่เป็นเอกภาพเท่าไหร ่

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 เลือกแบบที่ 1 ไวอ้ันดับที่ 5  ไม่มีเหตุผลประกอบเนื่องจาก
ไม่อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 1 ไวอ้นัดับที่ 3  โดยใหเ้หตุผลว่า หากตอ้งการ
ใช้เป็นลายผ้าผืนใหญ่ ที่ต้องการรายละเอียดมาก ผลงานชิ ้นนี ้อาจจะเหมาะสม เพราะมี
รายละเอียดมาก เมื่อตอ้งการท าซ า้ สามารถต่อลายไดส้ะดวก แต่สีของนก ดูโดดออกมาจนมาก
เกินไป ใหค้วามรูส้กึไม่สบายตา 

จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหานิยม แบบที่ 2 
ดังนี ้

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 เลือกแบบที่ 2 ไวอ้นัดบัที่ 1 โดยใหเ้หตผุลว่า องคป์ระกอบมี
ความเป็นเอกภาพ (Unity) มากที่สดุ มีการจดัวางใหเ้ห็นทิศทาง (Direction) และจดุสนใจของภาพ
(Focal Point) และมีองคป์ระกอบรองลงมา มาส่งเสริมภาพ การใชคู้่สีตรงกันขา้มแต่ลดค่าสีโดย
การเติมสีขาว (Tint) ท าให้ชุดู่สีดูเบาสบายตาถึงแม้จะใช้สีคู่ตรงกันข้าม แต่ปริมาณการใช้สี
ค่อนขา้งใชใ้นปรมิาณเท่า ๆ กนัท าใหข้าดความน่าสนใจ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 เลือกแบบที่ 2 ไวอ้ันดับที่ 3 โดยใหเ้หตุผลว่า องคป์ระกอบ
ของนกที่น ามาไวต้รงกลางคู่กนัน่ารกัดี 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 2 ไวอ้ันดับที่ 1  โดยใหเ้หตุผลว่า การจัดวาง
องคป์ระกอบดลูงตวัที่สดุ สามารถน าไปใชง้านไดง้่าย 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 เลือกแบบที่ 2 ไวอ้ันดับที่ 4  ไม่มีเหตุผลประกอบเนื่องจาก
ไม่อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  5 เลือกแบบที่  2 ไว้อันดับที่  1  โดยให้เหตุผลว่า  โทนสี 
ลกัษณะของกราฟิกเป็นผลงานที่เหมาะสมที่สุด มองแลว้สบายตา ทันสมัย มีองคป์ระกอบที่ดี มี
จดุเด่นของกราฟิกและรายละเอียดอ่ืน ๆ รองลงมา 
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จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหานิยม แบบที่ 3 
ดังนี ้

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 เลือกแบบที่ 3 ไวอ้นัดบัที่ 4 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 เลือกแบบที่ 3 ไวอ้ันดับที่ 1 โดยใหเ้หตุผลว่า ดูมีความเป็น
ลายยนัต ์และมีความแปลกใหม่ที่กรอบเป็นดอกไม ้

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 3 ไวอ้ันดบัที่ 2  โดยใหเ้หตผุลว่า ภาพรวมของ
การจดัวางองคป์ระกอบรองลงมาจากแบบที่ 2 แต่มีความเป็นยนัตช์ดัเจนไป 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 เลือกแบบที่ 3 ไวอ้นัดบัที่ 3  โดยใหเ้หตผุลว่า รูปรา่งการวาง
องคป์ระกอบเหมาะส าหรบัความเป็นลายสกัแต่อาจจะมีองคป์ระกอบมากไปเล็กนอ้ย 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 3 ไวอ้ันดับที่ 4  ไม่มีเหตุผลประกอบเนื่องจาก
ไม่อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหานิยม แบบที่ 4 
ดังนี ้

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 เลือกแบบที่ 4 ไวอ้นัดบัที่ 3 โดยใหเ้หตผุลว่า มีการท ากรอบ
ใหเ้กิดเอกภาพไดง้่าย แต่ชุดคู่สีที่ใชม้ีการลดค่าสีมากจนเกินไป ท าใหอ้งคป์ระกอบดูเบา ขาดการ
สื่อความหมายถึงมหานิยมเท่าที่ควร 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 เลือกแบบที่ 4 ไวอ้ันดับที่ 2 โดยใหเ้หตุผลว่า องคป์ระกอบ
จดัเอาไวใ้นวงกลมไดดี้ โทนสีดพูาสเทล (Pastel) มากสดุในทกุแบบ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 4 ไวอ้นัดบัที่ 2  โดยใหเ้หตผุลว่า ผลงานดสูบาย
ตา นกัออกแบบท าสญัลกัษณค์วามเชื่อมาจดัองคป์ระกอบไดดี้ กรอบวงกลมน่าสนใจและต่างจาก
ผลงานชิ ้นอ่ืน ๆ ที่ วางกระจาย แต่รายละเอียดของกรอบอาจน้อยไปหน่อย เมื่อเทียบกับ
รายละเอียดขา้งใน 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 เลือกแบบที่ 4 ไวอ้นัดบัที่ 2  โดยใหเ้หตผุลว่า รูปร่างของการ
จดัวางองคป์ระกอบมีความเป็นดวงตราที่โดดเด่น  

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 4 ไวอ้ันดับที่ 4  ไม่มีเหตุผลประกอบเนื่องจาก
ไม่อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

จากการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญได้ท าการจัดอันดับ หมวดมหานิยม แบบที่ 5 
ดังนี ้
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ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้นัดบัที่ 5 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้นัดบัที่ 4 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้นัดบัที่ 5 ไม่มีเหตผุลประกอบเนื่องจากไม่
อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้นัดบัที่ 1  โดยใหเ้หตผุลว่า รูปร่างการจัด
วางองคป์ระกอบเหมาะส าหรบัความเป็นลายสกัยนัต ์

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 5 ไวอ้ันดับที่ 5  ไม่มีเหตุผลประกอบเนื่องจาก
ไม่อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.3 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมการออกแบบในหมวด
มหานิยม 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า อาจจะลองวาดท่าทางของตวันก

ในรูปแบบอ่ืน ๆเพิ่ม เช่น บิน ทดลองวาดนกให้มีลักษณะของนกสาลิกา เพื่อเพิ่มความเป็น
เอกลกัษณข์องนกในงานออกแบบหรืออาจจะเพิ่มสญัลกัษณท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องสื่อปัจจุบนัเขา้
ไปประกอบในลวดลายยันต ์เช่น สญัลกัษณเ์ครื่องหมายไลค ์(like) จากเฟสบุ๊ค (Facebook) หรือ
สญัลกัษณเ์ครื่องหมายรีทวิต (retweet) จาก ทวิตเตอร ์(Twitter) เพื่อสื่อถึงความเป็นมหานิยมใน
รูปแบบที่เขา้ถึงคนในยคุสมยัมากขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า แบบที่ 4 มีการจ ากัดรูปร่างของ
พืน้ที่ในการออกแบบ ท าใหไ้ม่มีความน่าสนใจ แบบที่ 5 มีความหวานแหววมากไป ดูสื่อสารถึง
ดา้นความรกัมากกว่าเมตตามหานิยม ความอ่อนหวาน อ่อนโยนไม่ไดห้มายถึงเมตตามหานิยม 
พอเลือกสื่อสารถึงความอ่อนหวานอ่อนโยนดว้ยสี และผสม tint ในสีเพื่อลดความสดของสีลงมาท า
ใหห้วานจรงิ แต่อาจจะไม่ตอบกลุม่เปา้หมายในภาพรวม 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 4 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การออกแบบรูปนกอาจจะตอ้ง
พิถีพิถนัในสไตลแ์ละลกัษณะมากขึน้ อาจจะตอ้งเพิ่มรายละเอียดเพื่อใหเ้กิดความโดดเด่นขึน้  

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลคะแนนที่ได้จากการจัดอันดับในหมวดมหานิยมของ

ผูเ้ชี่ยวชาญดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงผลการจดัอนัดบัโดยผูเ้ชี่ยวชาญในหมวดมหานิยม 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ชี่ยวชาญเลือกหมวดมหานิยมแบบที่ 2 เป็นอนัดบัหนึ่ง
ถึง 3 ท่าน และแบบที่ 4 เป็นอันดับที่ 2 จ านวน 3 ท่าน และแบบที่ 2 เป็นอันดับ 3 จ านวน 2 ท่าน
ตามล าดบั 

หมวดมหานิยมที่ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 3 อนัดบัแรก 
อนัดบัที่ 1 ไดแ้ก่ แบบที่ 2 
อนัดบัที่ 2 ไดแ้ก่ แบบที่ 4 
อนัดบัที่ 3 ไดแ้ก่ แบบที่ 1 

 

ภาพประกอบ 37 แสดงลายในหมวดมหานิยมอนัดบั 1-3 ที่ผูเ้ชี่ยวชาญเลือกมากที่สดุ 

2.4 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน าแบบเฉพาะเจาะจงต่อแบบที่
เลือกเป็นอันดับ 1 

โดยแบ่งค าถามการเก็บขอ้มูลออกเป็น 3 หัวขอ้หลกั และเนื่องจากผูเ้ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 3 ท่านที่ และท่านที่ 5 เลือกแบบที่ 2 เป็นอนัดบัที่ 1 จึงไดท้ าการใหค้ าแนะน าและ

 

หมวด 
มหานิยม 

การเรียงล าดับตามความชอบ 
จากมากไปหาน้อย (อันดบั 1-5) 

อนัดบัที่ 1          อนัดบัที่ 2          อนัดบัที่ 3          อนัดบัที่ 4          อนัดบัที่ 5          
แบบที่ 1      
แบบที่ 2      
แบบที่ 3      
แบบที่ 4      
แบบที่ 5      
สรุปผล แบบที่ 2 แบบที่ 4 แบบที่ 1 แบบที่ 3 แบบที่ 5 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 3 หวัขอ้ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการน าไปพฒันางานออกแบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
3 ท่านไดใ้หค้ าแนะน าเพิ่มเติมต่อหมวดมหานิยมแบบที่ 2 ดงันี ้ 

2.4.1. ด้านการออกแบบ  
การออกแบบลายเส้นและรูปทรง 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  1 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การใช้คู่สีตรงกันข้ามใน

ปรมิาณสีที่เท่า ๆ กนัท าใหอ้งคป์ระกอบของภาพขาดจุดเด่นในการน าสายตา 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ส าหรบัลวดลายของแบบที่ 2 

อาจเพิ่มเติมลายเสน้ของยันตเ์ป็นพืน้หลังแบบจาง ๆ โดยปรบัความเขม้ใหบ้างกว่าเสน้อ่ืน ๆ ใน
ลวดลายเพิ่มไดอี้ก เพื่อเพิ่มมิติและความเป็นยนัตเ์ขา้ไป 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  5 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ลายเส้นน่าสนใจ สร้าง
จินตนาการให้คิดต่อว่าลายมีความหมายอย่างไรบ้าง อยากให้นักออกแบบพิจารณาลักษณะ 
รูปแบบ สไตลข์องนกสาลิกา เนื่องจากเป็นตัวหลกั เหมือนกบั เสือ แต่รูปแบบต่างกนัอย่างชดัเจน 
ตัวหลักของผลงาน ควรมีลักษณะเชื่อมโยงกัน รวมถึงควรศึกษา รูปร่าง รูปทรงของนกชนิดนี ้
เพิ่มเติม เพื่อใหน้กคู่นี ้มองแลว้รูเ้ลยว่านักออกแบบตอ้งการสื่อถึงอะไร หรือ อาจจินตนาการว่า 
หากดึงเฉพาะนกออกไปวางที่อ่ืน ยังสามารถมองออกไหม ว่าคือนกสาลิกา และดอกไมท้ี่น ามา
ประกอบควรมีความหมาย หรือ สื่อถึงดอกอะไรที่ใหค้วามเชื่อในทิศทางเดียวกนักบันกสาลิกา 

การออกแบบสี 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  1 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ปรบัการใช้ปริมาณชุดสีคู่

ตรงกนัขา้มใหม้ีปรมิาณการใชส้ีที่มาก-นอ้ยใหแ้ตกต่างกนัอย่างชดัเจน 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ลวดลายบางส่วน มีการใชส้ีที่

อ่อนบางเกินไป ท าใหส้ีจมลง ถึงตวันกทัง้คู่จะโดดเด่น แต่ถา้เพิ่มน า้หนกัของสีในลวดลายส่วนอ่ืน 
ๆ จะท าใหน้่าสนใจขึน้ ซึ่งก็ขึน้อยู่กบัสีของกระเป๋าที่จะน ามาเป็นสีพืน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ดูจากการน าลายไปใช ้จะเห็น
ไดช้ัดว่า เมื่อวางบนพืน้สีอ่อน ลวดลายจะมีความเหมาะสม ลงตวัมากกว่าพืน้สีเขม้ ดงันัน้จะตอ้ง
ค านึงถึงการใชส้ี ที่ควรสวย สบายตา ทัง้บนพืน้สีเขม้ และพืน้สีอ่อน 

การจัดวางองคป์ระกอบ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  1 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มีการใช้องค์ประกอบทาง

ศิลปะบางส่วนที่อาจจะดูมากเกินความจ าเป็น ถ้าลดทอนองค์ประกอบบางส่วนลง เพื่อท าให้
องคป์ระกอบหลกัของภาพเด่นชดัมากขึน้ 
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ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  3 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดวางองค์ประกอบ
ส าหรบัลวดลายนีเ้ห็นว่า โดดเด่นและสวยงามกว่าลวดลายอ่ืน ๆ ดีแลว้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ใหพ้ิจารณา การน าลายไปใช้
บนผลิตภัณฑต่์าง ๆ ว่าจะสามารถใส่ไดค้วร หรือ ปัก ไดจ้ริงตามที่ออกแบบหรือไม่ ควรปักก่อน 
หรือ ปักหลงั ก่อนการเย็บเป็นชิน้งาน เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบครบถว้นตามตอ้งการ 

2.4.2 การเล่าเร่ืองราวที่มาผ่านงานออกแบบว่ามีการส่ือถึงความเป็น
มหานิยมมากน้อยเพียงใด  

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า องคป์ระกอบทางศิลปะมีการ
สื่อสารความหมายความเป็นมหานิยมไดดี้ มีการจดัองคป์ระกอบหลกัที่ค่อนขา้งชัดเจน มีการใช้
องคป์ระกอบย่อยช่วยในการสง่เสรมิภาพในการสื่อความหมาย 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า การสื่อสารของลวดลายนีใ้ห้
ความรูส้ึกว่าสื่อสารถึงเมตตามหานิยมในแง่ของความรกัแบบชูส้าวเป็นส าคญั มีความเป็นคู่ สีสนั
ดหูวาน หากเพิ่มเติมน า้หนักสี และลายเสน้ลายยันตอ์าจจะช่วยส่งเสริมใหส้ื่อสารถึงเมตตามหา
นิยมในภาพรวมไดม้ากขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ลายเสน้ของยันต์ที่แทรกอยู่
สามารถช่วยผลงานไดม้าก หากขาดองคป์ระกอบเหล่านัน้ จะสื่อความหมายไดย้ากทันที แต่ใน
ความเป็นจรงิแลว้ ทกุลายเสน้ ทกุกราฟิก ควรจะสามารถสื่อสารไดด้ว้ยตวัมนัเอง 

2.4.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า กลุ่มแม่สีที่ผสมสีขาวใหเ้ป็น

Tint ไม่จ าเป็นเสมอไปส าหรบักลุม่สีที่แสดงออกว่าเป็นกลุม่คนรุน่ใหม่ และทกุเพศ 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า จากลวดลายที่เลือกมาคิดว่า

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กเพศ แต่เพศหญิงอาจจะมีเปอรเ์ซ็นตม์ากกว่าเพศอ่ืน เนื่องจาก
ความหวานของสี และความน่ารกัของลวดลาย ถ้าปรบัเสน้ รูปร่าง และสี ใหม้ีความเท่มากขึน้ 
น่าจะครอบคลมุกลุม่เปา้หมายเพศอ่ืน ๆ มากขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ปัจจุบันสไตล ์หรือ รสนิยมมี
ความหลากหลายมากขึน้ ผูช้ายบางคนก็ชอบสีหวานๆ หรือ ผูห้ญิงบางคนก็ชอบสีเขม้ ดังนัน้ สีที่
ออกแบบไว ้ก็ขึน้อยู่กับความชอบของคน ที่เป็นไปไดท้ั้งหมด อาจอยู่ที่ปลายทางว่านักออกแบบ 
จะหยิบลายเหลา่นีไ้ปใชก้บัผลิตภณัฑใ์ด 

2.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การออกแบบยนัตม์หานิยม มี
องคป์ระกอบทางศิลปะที่ลงตวั แต่ในสว่นของชุดสีที่ใชม้ีความเป็นชุดโทนสีอ่อนดเูป็นลกัษณะทาง
ที่ดเูป็นผูห้ญิงมากเกินไป 

เมื่อไดค้  าแนะน าโดยผูเ้ชี่ยวชาญอย่างละเอียดเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัยไดท้ าการ
สรุปประเด็นส าคัญ โดยจะยึดหลกัการพัฒนาตน้แบบจากหมวดมหานิยมแบบที่ 2 เป็นหลกั และ
จะน าค าแนะน าที่ไดเ้พิ่มเติมจากแบบที่  4 และแบบที่ 1 มาปรบัใชเ้ล็กน้อยตามความเหมาะสม 
โดยสามารถสรุปประเด็นส าคญัที่จะน ามาพฒันาตน้แบบไดด้งันี ้

ประเด็นส าคัญในหมวดมหานิยมแบบที ่2 
รูปแบบที่ 2 องคป์ระกอบมีความเป็นเอกภาพ(Unity) มากที่สุด มีการจัดวางให้

เห็นทิศทาง(Direction) และจุดสนใจของภาพ(Focal Point) และมีองค์ประกอบรองลงมา มา
สง่เสรมิภาพ ลกัษณะของกราฟิกเป็นผลงานที่เหมาะสมที่สดุ มีจดุเด่นของกราฟิกและรายละเอียด
อ่ืน ๆ รองลงมา การจดัวางองคป์ระกอบดลูงตวัที่สดุ สามารถน าไปใชง้านไดง้่าย การใชคู้่สีตรงกนั
ขา้มแต่ลดค่าสีโดยการเติมสีขาว(Tint) ท าให้ชุดสีดูเบาสบายตาถึงแม้จะใช้สีคู่ตรงกันข้าม แต่
ปริมาณการใชส้ีค่อนขา้งใชใ้นปริมาณเท่า ๆ กนัท าใหข้าดความน่าสนใจ โดยมีขอ้เสนอแนะว่าให้
ปรบัการใชป้ริมาณชุดสีคู่ตรงกันขา้มใหม้ีปริมาณการใชส้ีที่มาก-นอ้ยใหแ้ตกต่างกัน และสดุทา้ย
ควรปรบัใหส้ีในภาพรวมอยู่ในความพอดีที่สามารถน าไปใชง้านหรือวางลายลงบนผลิตภณัฑท์ี่เป็น
สีเขม้และสีอ่อนไดอ้ย่างลงตวั ดา้นการวางองคป์ระกอบ มีการใชอ้งคป์ระกอบทางศิลปะบางสว่นที่
อาจจะดมูากเกินความจ าเป็น ถา้ลดทอนองคป์ระกอบบางส่วนลง เพื่อท าใหอ้งคป์ระกอบหลกัของ
ภาพเด่นชดัมากขึน้ และควรมีการพิจารณาถึงลายละเอียดต่าง ๆ ของลายว่าจะสามารถน ามาผลิต
ไดจ้ริงโดยมีรายละเอียดครบถว้นดังที่ไดอ้อกแบบไวห้รือไม่หรือควรค านึงถึงขัน้ตอนการผลิตจริง
เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบครบถว้นตามตอ้งการ ดา้นการสื่อความหมายองคป์ระกอบทางศิลปะมีการ
สื่อสารความหมายความเป็นมหานิยมไดดี้ มีการจดัองคป์ระกอบหลกัที่ค่อนขา้งชัดเจน มีการใช้
องค์ประกอบย่อยช่วยในการส่งเสริมภาพในการสื่อความหมาย การสื่อสารของลวดลายนี ้ให้
ความรูส้ึกว่าสื่อสารถึงเมตตามหานิยมในแง่ของความรกัแบบชูส้าวเป็นส าคญั มีความเป็นคู่ สีสนั
ดหูวาน หากเพิ่มเติมน า้หนักสี และลายเสน้ลายยันตอ์าจจะช่วยส่งเสริมใหส้ื่อสารถึงเมตตามหา
นิยมในภาพรวมได้มากขึน้ ลายเส้นของยันต์ที่แทรกอยู่สามารถช่วยผลงานได้มาก หากขาด
องคป์ระกอบเหล่านั้น จะสื่อความหมายไดย้ากทันที ด้านการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย พบว่าจาก
ลวดลายแบบที่ 2 คิดว่าสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กเพศ แต่เพศหญิงอาจจะมีเปอรเ์ซ็นต์
มากกว่าเพศอ่ืน เนื่องจากความหวานของสี และความน่ารกัของลวดลาย ถา้ปรบัเสน้ รูปรา่ง และสี 
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ใหม้ีความเท่มากขึน้ น่าจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพศอ่ืน ๆ มากขึน้ แต่ถึงอย่างไร ปัจจุบันนี ้
สไตล ์หรือ รสนิยมมีความหลากหลายมากขึน้ ผูช้ายบางคนก็ชอบสีหวานๆ หรือ ผูห้ญิงบางคนก็
ชอบสีเข้ม ดังนั้น สีที่ออกแบบไว้ ก็ขึน้อยู่กับความชอบของคน ที่ เป็นไปได้ทั้งหมด อาจอยู่ที่
ปลายทางว่านกัออกแบบ จะหยิบลายเหลา่นีไ้ปใชก้บัผลิตภณัฑใ์ด 

ประเด็นส าคัญในหมวดมหานิยมแบบที ่4 
รูปแบบที่ 4 มีการท ากรอบใหเ้กิดเป็นFrameท าใหเ้กิดเอกภาพไดง้่ายแต่ชุดคู่สีที่

ใช้มีการลดค่าสีมากจนเกินไป ท าให้องค์ประกอบดูเบา ขาดการสื่อความหมายถึงมหานิยม
เท่าที่ควร องค์ประกอบจัดเอาไว้ในวงกลมได้ดี โทนสีดูพาสเทล (Pastel) มากสุดในทุกแบบ 
ผลงานดูสบายตา นักออกแบบท าสัญลักษณ์ความเชื่อมาจัดองค์ประกอบได้ดี กรอบวงกลม
น่าสนใจและต่างจากผลงานชิน้อ่ืน ๆ ที่วางกระจาย แต่รายละเอียดของกรอบอาจนอ้ยไปหน่อย 
เมื่อเทียบกบัรายละเอียดขา้งใน รูปรา่งของการจดัวางองคป์ระกอบมีความเป็นดวงตราที่โดดเด่น  

ประเด็นส าคัญในหมวดมหานิยมแบบที ่1 
การจัดองค์ประกอบภาพจัดรูปแบบกระจายเต็มพื ้นที่ขาดจุดเด่นในการน า

สายตาที่ชดัเจน การใชคู้่สีตรงกนัขา้มแต่ลดค่าสีโดยการเติมสีขาว(Tint) ท าใหชุ้ดู่สีดูเบาสบายตา
ถึงแม้จะใชส้ีคู่ตรงกันขา้ม แต่ปริมาณการใช้สีค่อนขา้งใช้ในปริมาณเท่า  ๆ กันท าให้ขาดความ
น่าสนใจ เป็นลวดลายองคป์ระกอบกระจายตวัไป ดไูม่เป็น Unity เท่าไหร่หากตอ้งการใชเ้ป็นลาย
ผา้ผืนใหญ่ ที่ตอ้งการรายละเอียดมาก ผลงานชิน้นีอ้าจจะเหมาะสม เพราะมีรายละเอียดมาก เมื่อ
ตอ้งการท าซ า้ สามารถต่อลายไดส้ะดวก แต่สีของนก ดโูดดออกมาจนมากเกินไป ใหค้วามรูส้ึกไม่
สบายตา 

ผูว้ิจัยไดท้ าการเลือกน าประเด็นส าคัญที่จะสามารถน ามาพัฒนางานออกแบบใน
หมวดมหานิยมโดยมีปัจจยัที่ตอ้งค านึงถึงดงันี ้

ตาราง 5 แสดงขอ้มลูประเด็นส าคญัต่าง ๆ ที่ผูเ้ชี่ยวชาญกลา่วถึง 

หัวข้อ ค าส าคัญทีต่้องค านึงถึงในการพัฒนางานออกแบบ 
หมวดมหานิยม 

ลายเสน้และรูปทรง สรา้งจดุเด่นหรือจดุน าสายตาใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ 
ศกึษารูปรา่ง รูปทรงของนกสาลิกาเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรบัรูปแบบ 
ปรบัลายเสน้นกใหม้ีความสอดคลอ้งและมีความเชื่อมโยงกับลาย
เสืออา้งอิงรูปแบบของดอกไมท้ี่สามารถสื่อถึงสาลิกา และมหานิยม 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

หัวข้อ ค าส าคัญทีต่้องค านึงถึงในการพัฒนางานออกแบบ 
หมวดมหานิยม 

สี ปรบัการใชช้ดุสีใหม้ีเฉดหรือโทนที่แตกต่างกนัมากขึน้  
ปรบัชดุสีใหส้ามารถวางอยู่บนผลิตภณัฑท์ี่เป็นสีเขม้และอ่อนได ้

การจดัวางองคป์ระกอบ ลดทอนองคป์ระกอบบางสว่นที่ไม่จ าเป็นลงเพื่อเพิ่มความสนใจ 
ใหแ้ก่จดุเด่นไดดี้ยิ่งขึน้ 

การสื่อถึงความเป็น 
มหานิยม 

การจดัองคป์ระกอบหลกัที่ค่อนขา้งชดัเจน และองคป์ระกอบย่อย
ช่วยสง่เสรมิภาพในการสื่อความหมายลายเสน้ของยนัตท์ี่แทรก
อยู่ตามลายสามารถช่วยสื่อสารการเป็นมหานิยมได ้

การเขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย การปรบัสี เสน้ รูปรา่ง โดยรวมใหม้ีความตรงกลางที่จะสามารถ
เขา้เขา้ทกุเพศไดม้ากขึน้ 

 

สรุปการพัฒนาแบบร่างในหมวดมหาอุด 
ผู้วิจัยท าการสรุปการพัฒนา และปรับปรุงแบบร่าง ในหมวดมหาอุด โดยแบ่ง

ออกเป็นหวัขอ้ที่ไดจ้ากการสรุปประเด็นส าคญัที่ไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
ดงันี ้

ลายเส้นและรูปทรง ผู้วิจัยได้ท าการปรบัลายเสน้ให้มีความหนาของเสน้ขึน้ 
เพื่อใหเ้กิดความหนกัแน่น ปรบั บุคลิกลกัษณะ (Character) เสือใหม้ีความดรุา้ย และน่าเกรงขาม
มากขึน้ จึงท าการศึกษารูปแบบท่าทางของเสือเพิ่มเติม จากนัน้น ามาพัฒนาเป็นจุดเด่นของงาน 
ในลกัษณะเสือกระโจนเพื่อสื่อถึงการกระโจนออกไปปกป้อง คุม้ครอง และเพิ่มเสืออีก 1 ตวั เพื่อให้
ดูน่าเกรงกลัวมากยิ่งขึน้ และไดส้อดแทรกลายยันตห์รือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงยันตไ์ปในลายเสืออีก
ดว้ย เพื่อจะไดน้ ามาใชง้านไดห้ลากหลายมากขึน้ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 38 แสดงภาพการอา้งอิงลกัษณะท่าทางของเสือ 

ที่มา https://www.pinterest.com/pin/368802656963352649/ 

แบบร่างเสือในหมวดมหาอุดที่ไดท้ าการปรบัแกต้ามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการออกแบบ และการศกึษาลกัษณะท่าทางของเสือเพิ่มเติม 

 

ภาพประกอบ 39 แสดงแบบรา่งเสือ หมวดมหาอดุ หลงัท าการปรบัแกล้ายเสน้ 

สี จากค าแนะน าที่ไดร้บั ผูว้ิจยัไดท้ าการปรบัปรุงชุดสีที่ใชใ้นงานออกแบบหมวด
มหาอุด โดยค านึงถึงการปรบัชุดคู่สีให้มีมิติมากขึน้ เนื่องจากชุดสีเดิมมีการใช้โทนสีพาสเทล 
(pastel) หรือสีอ่อนในโทนที่เท่ากันมากเกินไป จึงท าการปรบัชุดสีใหม้ีความเขม้และสดมากขึน้ 
เพื่อใหดู้ขลัง จริงจัง แต่ยังแฝงไปดว้ยความสนุกสนาน และปรบัชุดสีใหส้ามารถอยู่ไดท้ัง้พืน้เขม้
และอ่อน โดยมีการอา้งอิงชุดสีจากหมวดมหาอุดแบบที่ 4 ที่ผูเ้ชี่ยวชาญเลือกเป็นอันดับ 1 น ามา
เป็นตน้แบบในการปรบัแกชุ้ดสี 

https://www.pinterest.com/pin/368802656963352649/
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ภาพประกอบ 40 แสดงชดุสีก่อนและหลงัปรบัแก ้หมวดมหาอดุ 

การจัดวางองคป์ระกอบ และการส่ือถึงความเป็นมหาอุด ผูว้ิจัยไดท้ าการ
ปรบัรูปแบบการจัดวางองคป์ระกอบ เพิ่ม-ลด ขนาดองคป์ระกอบรองลงตามความเหมาะสมการ
สรา้งขอบหรือกรอบจบงานให้มีความสอดคลอ้งกับรูปแบบยันตด์ั้งเดิมเพื่อใหเ้กิดการเล่าเรื่อง
เพิ่มขึน้ โดยผูว้ิจยัได ้และสรา้งลายที่มีลกัษณะจบในตวัที่ไม่ใชใ้นลกัษณะการวางภาพประกอบทั่ว 
ๆ ไปเพื่อใหส้ื่อถึงความเป็นมหาอดุมากขึน้ โดยมีการอา้งอิงตามลายสกัยนัตม์หาอดุ และไดท้ าการ
น าสัญลักษณ์ที่ เก่ียวข้องในหมวดมหาอุดมาใช้ประกอบในชิ ้นงาน โดยการผสมผสานกับ
สญัลกัษณท์ี่สื่อถึงยนัตอ์ย่างกลมกลืนมากยิ่งขึน้ 

ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับลายสกัยันตม์หาอุด พบว่ายันต ์8 ทิศที่มี
ลักษณะเป็นวงกลม เป็นยันตใ์นหมวดมหาอุดที่ใชป้้องกันภัยอันตราย ผูว้ิจัยจึงไดเ้ลือกจัดวาง
องคป์ระกอบใหม้ีลกัษณะเป็นวงกลม เพื่อใหส้ื่อความหมายถึงความเป็นมหาอุดยิ่งขึน้ และมีการ
ใชส้ญัลกัษณท์ี่คลา้ยเป้าธนูกบัโลม่าประกอบในงานและจดัวางยนัตไ์วต้รงกลางภาพเพื่อใหส้ื่อถึง
การปกปอ้งคุม้ครองไดดี้ยิ่งขึน้ 

 

ภาพประกอบ 41 แสดงภาพอา้งอิงที่จะน ามาปรบัใชใ้นงานออกแบบ 

ที่มา https://www.pinterest.com/pin/731553533203485263/ 
https://www.joom.com/th/products/5fb639f12f8d5b01068386e7 

https://www.pinterest.com/pin/731553533203485263/
https://www.pinterest.com/pin/731553533203485263/
https://www.joom.com/th/products/5fb639f12f8d5b01068386e7
https://www.joom.com/th/products/5fb639f12f8d5b01068386e7
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ภาพประกอบ 42 ภาพประกอบที่มีการปรบัแกเ้พื่อใหส้ื่อถึงความเป็นมหาอดุมากยิ่งขึน้ 

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัไดท้ าการปรบัแบบร่างในหมวดมหาอดุนี ้ใหม้ี
ความเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม้ากที่สดุและมีการอา้งอิงจากลายสกัยนัตเ์ดิม แต่จะท าการตดัทอน
ส่วนที่ ไม่จ าเป็นออกไป โดยได้ท าการปรับปรุงแบบร่าง และสรุปแนวความคิด คือ การวาง
องคป์ระกอบใหเ้สือมีความเด่นที่สดุ และวางยนัต์หรือองคป์ระกอบยนัตเ์ป็นเพียงจุดเด่นรองลงมา
เท่านัน้ และมีการวางภาพประกอบที่สื่อถึงความเป็นมหาอุด จากการวางรูปแบบวงกลมที่มีที่มา
จากยนัตม์หาอดุ 8 ทิศ และใหด้เูหมือนโลก่ าบงั หรือเป้าธนจูากการมองทัง้ระยะใกลไ้กลไดอี้กดว้ย 
ภาพรวมของการปรบัปรุงแบบร่างในหมวดมหาอดุนี ้จะเป็นการจบงานโดยตวัเอง เพื่อใหม้ีรูปแบบ
คลา้ยลายสกัยนัตม์ากยิ่งขึน้ กล่าวคือสามารถน าไปใชง้านไดห้ลากหลายมากยิ่งขึน้ จะน าลายไป
วางตรงสว่นไหนของผลิตภณัฑก์็ได ้และมีการใส่ลายยนัตห์รือสญัลกัษณท์ี่สื่อถึงยนัตล์งไปในลาย
ของเสือเพื่อใหส้ามารถน าเสือมาใชง้านเด่ียว ๆ แลว้ยงัสามารถสื่อสารความหมายการเป็นมหาอดุ
ไดด้งันี ้

 

ภาพประกอบ 43 แบบร่างสมบรูณ ์หมวดมหาอดุ หลงัจากท าการปรบัปรุงแบบ 
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สรุปการพัฒนาแบบร่างในหมวดมหานิยม 
ผู้วิจัยท าการสรุปการพัฒนา และปรับปรุงแบบร่าง ในหมวดมหานิยม โดยแบ่ง

ออกเป็นหวัขอ้ที่ไดจ้ากการสรุปประเด็นส าคญัที่ไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
ดงันี ้

ลายเส้นและรูปทรง การสรา้งจุดเด่นหรือจดุน าสายตาใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ และ
ศกึษารูปร่าง รูปทรงของนกสาลิกาเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรบัรูปแบบ ทัง้ยงัสอดแทรกลายยนัตเ์ขา้ไป
ในลายนกใหส้ื่อความหมายมากย่ิงขึน้ ปรบัลายเสน้นกใหด้นูุ่มนวลอ่อนโยน และมีความสอดคลอ้ง
และมีความเชื่อมโยงกบัลายเสือ อา้งอิงรูปแบบของดอกไมท้ี่สามารถสื่อถึงสาลิกาและมหานิยมมา
ประกอบ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 44 แสดงภาพการอา้งอิงลกัษณะของนกสาลิกา 

ที่มา https://www.pinterest.com/pin/335307134763767245/ 

แบบร่างนกในหมวดมหานิยมที่ไดท้ าการปรบัแกต้ามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการออกแบบ และการศกึษาลกัษณะท่าทางของนกสาลิกาเพิ่มเติม 

 

ภาพประกอบ 45 แสดงแบบรา่งนกสาลิกา หมวดมหานิยม หลงัจากท าการปรบัปรุงแบบ 

https://www.pinterest.com/pin/335307134763767245/
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โดยได้เลือกใช้ดอกไม้เป็นดอกบัวเพื่ อสื่อความหมาย เนื่องจากดอกบัวเป็น
ดอกไม้ที่นิยมใช้บูชาพระ และมีอ้างอิงที่มาจากลายสักยันต์สาลิกาที่มีการใช้ดอกบัวเป็น
สว่นประกอบในลายสกัยนัตส์าลิกา และท าการจดัวางยนัตม์หานิยมภายในดอกบวั ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 46 แสดงภาพการอา้งอิงดอกบวั 

ที่มา https://www.pinterest.com/pin/34691859620667315/ 

 

ภาพประกอบ 47 แสดงถึงดอกบวัที่ผูว้ิจยัท าการปรบัปรุงแบบ  

สี ผูว้ิจยัไดท้ าการปรบัการใชชุ้ดสีใหม้ีเฉดหรือโทนที่แตกต่างกนัมากขึน้ และปรบั
ชุดสีใหส้ามารถวางอยู่บนผลิตภัณฑท์ี่เป็นสีเขม้และอ่อนได ้โดยมีการอา้งอิงชุดสีจากหมวดมหา
นิยมแบบที่ 2 ที่ผู ้เชี่ยวชาญเลือกเป็นอันดับ 1 น ามาเป็นต้นแบบในการปรบัแก้ชุดสี  เนื่องจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามเห็นว่าภาพรวมของโทนสีแบบที่ 2 ค่อนขา้งดีแลว้ จึงท าการลดค่าสีที่ไม่จ  าเป็น
ลงเพื่อความสมดลุของชิน้งาน และปรบัค่าสีใหเ้ป็นกลางมากที่สดุ เพื่อสามารถเขา้กบักลุ่มคนทุก
เพศไดดี้ยิ่งขึน้ 

https://www.pinterest.com/pin/34691859620667315/
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ภาพประกอบ 48 แสดงชดุสีก่อนและหลงัปรบัแก ้หมวดมหานิยม 

การจัดวางองค์ประกอบ การส่ือถึงความเป็นมหานิยม และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจัยไดท้ าการลดทอนองคป์ระกอบบางส่วนที่ไม่จ าเป็นลงเพื่อเพิ่มความสนใจ
ใหแ้ก่จุดเด่นไดดี้ยิ่งขึน้ โดยการจัดวางองคป์ระกอบหลกัที่เป็นนกใหม้ีความชัดเจนและเด่นที่สุด
เพื่อส่งเสริมภาพในการสื่อความหมาย การวางองคป์ระกอบเล่าเรื่องใหม้ีความสอดคลอ้งกบัลาย
ในหมวดมหาอดุ แต่จะเลือกใชล้ายเสน้และภาพประกอบที่ดูนุ่มนวลกว่า และการใชล้ายเสน้ของ
ยนัตท์ี่สอดแทรกอยู่ในลายท าใหส้ื่อความหมายไดดี้ยิ่งขึน้ 

โดยสามารถสรุปแนวความคิดที่ใชใ้นการปรบัปรุงแบบร่างหมวดมหานิยม โดย
การสร้างจุดเด่นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ ้นจากการปรับขนาดตัวนกให้ใหญ่ขึ ้น  และมีการปรับ

บุคลิกลกัษณะ(character) ใหส้ื่อความหมายถึงนกสาลิกา และปรบัลายเสน้ใหม้ีความอ่อนโยน 
พลิว้ไหว ยิ่งขึน้ มีการวางองคป์ระกอบโดยรวมใหส้อดคลอ้งกับลายมหาอุด การปรบัรูปแบบของ
ดอกไมใ้ห้มีการสื่อความหมายถึงมหานิยมมากยิ่งขึน้จากการใชด้อกบัว และลดทอนส่วนของ
สญัลกัษณ์ยนัตล์งเพื่อใหจุ้ดเด่นที่เป็นนกสาลิกามีความเด่นยิ่งขึน้ มีการวางลายยนัต์เล็กนอ้ยใน
ตวันกใหด้กูลมกลืนขึน้ 

 

ภาพประกอบ 49 แสดงแบบรา่งสมบรูณ ์หมวดมหานิยม หลงัจากท าการปรบัปรุงแบบ 
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ขั้นตอนที ่4 สอบถามกลุ่มเป้าหมาย และสรุปผลทีไ่ด้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 
เมื่อไดแ้บบร่างแบบสมบูรณท์ัง้หมวดมหาอดุ และหมวดมหานิยมเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อหา

แนวทางในการน าลายไปพัฒนาลงบนผลิตภัณฑ์ และทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการซือ้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแฟชั่ น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดย เก็บ รวบรวมจากประชากรเจ เนอ เรชั่ น  วาย  ที่ พั กอาศัยอยู่ ในจั งหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านทาง Google Forms และแบ่งการ
เก็บขอ้มลูออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2 ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้สินค้าแฟชั่น และค าถามแบบเฉพาะเจาะจงถึง

รูปแบบสินคา้แฟชั่นเพื่อน าไปพฒันางานออกแบบ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศของกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้ 

ตาราง 7 แสดงขอ้มลูสว่นบุคคลจ าแนกตามเพศของกลุม่เปา้หมาย 

จากตารางที่ 5 พบว่าผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 69 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 69 เพศชายจ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29 และไม่ตอ้งการระบเุพศ 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
2 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุของกลุ่มเป้าหมาย
ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้ 

ตาราง 8 แสดงขอ้มลูสว่นบุคคลจ าแนกตามอายขุองกลุม่เปา้หมาย 

อายุ จ านวน รอ้ยละ 

18 – 20 ปี 7 7 
 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 
หญิง 
ไม่ตอ้งการระบ ุ

29 
69 
2 

29 
69 
2 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

จากตารางที่ 6 พบว่าผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่อายุระหว่าง 26 – 30 ปี จ านวน 
52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52 อายุ 21 – 25 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 อายุ 18 – 20 ปี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7 และ 31 ปีขึน้ไป 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย
ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้ 

ตาราง 10 แสดงขอ้มลูสว่นบุคคลจ าแนกตามอายขุองกลุ่มเปา้หมาย 

อาชีพ จ านวน รอ้ยละ 

นกัเรียน / นกัศกึษา 22 22 
พนงังานบรษิัท 60 60 
รบัราชการ 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั 

3 
15 

3 
15 

จากตารางที่ 7 พบว่าผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานบรษิัท จ านวน 
60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมาเป็นนักเรียน / นักศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15 และรบัราชการจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 3  

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้ 

ตาราง 11 แสดงขอ้มลูสว่นบุคคลจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของกลุม่เปา้หมาย 

รายได ้ จ านวน รอ้ยละ 

5,001 - 10,000 บาท 16 16 
 

อาย ุ จ านวน รอ้ยละ 
21 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 
31 ปี ขึน้ไป 

37 
52 
4 

37 
52 
4 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

จากตารางที่ 8 พบว่าผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยู่ที่ 20,001 บาท ขึน้
ไป จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66 รองลงมาที่ 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 18 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16 

จากการท าแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่าผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงคิดเป็นรอ้ยละ 69 อายุ 26 – 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 52 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็น
รอ้ยละ 60 และมีรายได ้20,000 บาทขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 66 

ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้สินค้าแฟชั่น และค าถามแบบเฉพาะเจาะจงถึง
รูปแบบสินค้าแฟชั่นเพ่ือน าไปพัฒนางานออกแบบ 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลสินค้าแฟชั่นที่กลุ่มเป้าหมายซือ้เป็นประจ า ผ่าน 
Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

ตาราง 13 แสดงขอ้มลูสินคา้แฟชั่นที่กลุม่เปา้หมายซือ้เป็นประจ า 

จากตารางที่ 9 พบว่า สินคา้แฟชั่นที่กลุ่มเป้าหมายซือ้เป็นประจ าส่วนใหญ่คือ เสือ้ผ้า 
จ านวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 98 กระเป๋า 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9 และหมวก 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
2 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลราคาของสินค้าแฟชั่นที่กลุ่มเป้าหมายซือ้ต่อหน่ึง
คร้ัง ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

 
 
 

รายได ้ จ านวน รอ้ยละ 
15,001 - 20,000 บาท 
20,001 บาทขึน้ไป 

18 
66 

18 
66 

สินคา้แฟชั่นที่ซือ้เป็นประจ า จ านวน รอ้ยละ 

เสือ้ผา้ 
กระเป๋า 
หมวก 

98 
9 
2 

98 
9 
2 
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ตาราง 14 แสดงขอ้มลูราคาของสินคา้แฟชั่นที่กลุม่เป้าหมายซือ้ต่อหนึ่งครัง้ 

จากตารางที่ 10 พบว่าราคาของสินคา้แฟชั่นที่กลุ่มเป้าหมายซือ้ต่อหนึ่งครัง้ส่วนใหญ่อยู่
ที่ 501 – 1,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39 รองลงมาคือราคา 1,001 – 2,000 บาท 
จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33 น้อยกว่า 500 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14 ราคา 
2,001 – 3,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7 และราคา 3,000 บาทขึน้ไป จ านวน 7 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 7 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลความถ่ีในการซือ้สินค้าแฟชั่นของกลุ่มเป้าหมาย
ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

ตาราง 15 แสดงขอ้มลูความถ่ีในการซือ้สินคา้แฟชั่นของกลุม่เปา้หมาย 

จากตารางที่ 11 พบว่าความถ่ีในการซือ้สินคา้แฟชั่นของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ที่ 
เดือนละ 1 ครัง้ จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59 รองลงมาคือสัปดาหล์ะ 1 ครัง้ จ านวน 32 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 32  สปัดาหล์ะ 2 – 3 ครัง้ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8 และทุกวันจ านวน 1 คน
คิดเป็นรอ้ยละ 1 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงที่มีอิทธิพลหรือเกณฑใ์นการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าแฟชั่นของกลุ่มเป้าหมายผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี้ (ตอบ
แบบสอบถามได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ราคาสินคา้แฟชั่น จ านวน รอ้ยละ 

นอ้ยกว่า 500 บาท 
501 – 1,000 บาท 
1,001 – 2,000 บาท 
2,001 – 3,000 บาท 
3,000 บาทขึน้ไป 

14 
39 
33 
7 
7 

14 
39 
33 
7 
7 

ความถ่ีในการซือ้สินคา้แฟชั่น จ านวน รอ้ยละ 

ทกุวนั 
สปัดาหล์ะ 2 – 3 ครัง้ 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
เดือนละ 1 ครัง้ 

1 
8 
32 
59 

1 
8 
32 
59 
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ตาราง 16 แสดงขอ้มลูเก่ียวกบัสิ่งที่มีอิทธิผลหรือเกณฑใ์นการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นของ
กลุม่เปา้หมาย 

จากตารางที่  12 พบว่าสิ่งที่มีอิทธิผลหรือเกณฑ์ในการตัดสินใจซือ้สินค้าแฟชั่นของ
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ที่ รูปแบบ (Design) จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75 รองลงมาคือ
ราคา จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70 สามารถใชง้านไดห้ลายโอกาสจ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 49 ตามกระแส (Trend) จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36 ภาพลกัษณข์องแบรนด ์27 คน คิด
เป็นร้อยละ 27 ความแปลกใหม่ไม่ซ  ้าใคร 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23  มีหน้าที่การใช้งานที่
หลากหลาย (Function) จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22 สื่อโฆษณาต่าง ๆ 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
12 อนัดบัสดุทา้ยคือ มีคนแนะน า จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทาง
ออนไลนข์องกลุ่มเป้าหมายผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

ตาราง 17 แสดงขอ้มลูเก่ียวกบัการซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านช่องทางออนไลนข์องกลุม่เปา้หมาย 

สิ่งที่มีอิทธิพลหรือเกณฑใ์นการตดัสินใจ 

ซือ้สินคา้แฟชั่น 
จ านวน รอ้ยละ 

มีคนแนะน า 
ราคา 
ตามกระแส (Trend) 
รูปแบบ (Design) 
สื่อโฆษณาต่าง ๆ 
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์
ความแปลกใหม่ไม่ซ  า้ใคร 
สามารถใชง้านไดห้ลายโอกาส 
มีหนา้ที่การใชง้านที่หลากหลาย (Function) 

7 
70 
36 
75 
12 
27 
23 
49 
22 

7 
70 
36 
75 
12 
27 
23 
49 
22 

การสินคา้แฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน ์ จ านวน รอ้ยละ 

อินสตาแกรม (Instagram) 
เฟสบุ๊ค (Facebook) 
เว็บไซต ์(Website) 

69 
8 
16 

69 
8 
16 



  78 

ตาราง 18 (ต่อ) 

การสินคา้แฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน ์ จ านวน รอ้ยละ 

อ่ืน ๆ (shopee , Lazada , amazon , line) 7 7 

จากตารางที่ 13 พบว่าการซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านช่องทางออนไลนข์องกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่อยู่ที่ อินสตาแกรม (Instagram) จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69 รองลงมาคือการซือ้ผ่าน 
เว็บไซต ์(Website) จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16 เฟสบุ๊ค (Facebook) จ านวน 8 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 8 และอื่น ๆ (shopee , Lazada , amazon , line) จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7 

ค าถามแบบเฉพาะเจาะจงถึงรูปแบบสินค้าแฟชั่นเพ่ือน าไปพัฒนางานออกแบบ 
จากการท าแบบสอบถามข้อมูลรูปแบบเสื้อที่กลุ่มเป้าหมายนิยมซือ้เป็นประจ า 

ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

ตาราง 19 แสดงขอ้มลูเก่ียวกบัรูปแบบเสือ้ที่กลุม่เปา้หมายนิยมซือ้เป็นประจ า 

จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นิยมซือ้เสือ้ยืด จ านวน 66 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 66 รองลงมาคือเสือ้เชิต้ จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25 เสือ้ครอป จ านวน 4 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 4 เสือ้สายเด่ียว จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3 และเสือ้สเวตเตอร ์จ านวน 2 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 2 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลรูปแบบกระเป๋าที่กลุ่มเป้าหมายนิยมซื้อเป็น
ประจ า ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี้ (ตอบแบบสอบถามได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

 

 

รูปแบบเสือ้ที่นิยมซือ้เป็นประจ า จ านวน รอ้ยละ 

เสือ้ยืด 
เสือ้เชิต้ 
เสือ้สเวตเตอร ์
เสือ้ครอป 
เสือ้สายเด่ียว 

66 
25 
2 
4 
3 

66 
25 
2 
4 
3 
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ตาราง 20 แสดงขอ้มลูเก่ียวกบัรูปแบบกระเป๋าที่กลุม่เป้าหมายนิยมซือ้เป็นประจ า 

จากตารางที่ 15 พบว่ารูปแบบของกระเป๋าที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นิยมซือ้คือกระเป๋า
ผา้ (Tote Bag) จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63 รองลงมากระเป๋าสะพายไหล่ (Shoulder Bag) 
จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40 ) เป็นกระเป๋าสะพายขา้ง (Crossbody Bag) จ านวน 37 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 37 กระเป๋าสตางค ์(Wallet) จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36 กระเป๋าถือ (Hand Bag) 
จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15 กระเป๋าเป้ (Backpack Bag) จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12 
กระเป๋าใส่เศษสตางค์/บัตร (Coin purse / Card holder) จ านวน 10 คน กระเป๋าใส่แล็ปท๊อป 
(Laptop Pouch) จ านวน 7 คน และกระเป๋าคาดเอว (Belt Bag) จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลรูปแบบหมวกทีก่ลุ่มเป้าหมายนิยมซือ้เป็นประจ า 
ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

ตาราง 21 แสดงขอ้มลูเก่ียวกบัรูปแบบหมวกที่กลุม่เปา้หมายนิยมซือ้เป็นประจ า 

รูปแบบกระเป๋าที่นิยมซือ้เป็นประจ า จ านวน รอ้ยละ 

กระเป๋าสตางค ์(Wallet) 
กระเป๋าใสเ่ศษสตางค/์บตัร (Card holder) 
กระเป๋าสะพายขา้ง (Crossbody Bag) 
กระเป๋าสะพายไหล ่(Shoulder Bag) 
กระเป๋าเป้ (Backpack Bag) 
กระเป๋าถือ (Hand Bag) 
กระเป๋าผา้ (Tote Bag) 
กระเป๋าคาดเอว (Belt Bag) 
กระเป๋าใสแ่ล็ปท๊อป (Laptop Pouch) 

36 
10 
37 
40 
12 
15 
63 
5 
7 

36 
10 
37 
40 
12 
15 
63 
5 
7 

รูปแบบหมวกที่นิยมซือ้เป็นประจ า จ านวน รอ้ยละ 

หมวกแก๊ป 
หมวกบกัเก็ต 
หมวกบีนนี่ 
ไม่นิยมซือ้/ใสห่มวก 

75 
19 
1 
5 

75 
19 
1 
5 
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จากตารางที่ 16 พบว่ารูปแบบของหมวกที่กลุ่มเป้าหมายนิยมซือ้คือ หมวกแก๊ป จ านวน 
75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75 หมวกบักเก็ต จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19 ไม่นิยมซือ้/ใส่หมวก 5 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 และหมวกบีนนี่ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลการก าหนดรูปแบบของสินค้าแฟชั่นในหน่ึงคอล
เลคชั่นของกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

ตาราง 22 แสดงขอ้มลูการก าหนดรูปแบบของสินคา้แฟชั่นในหนึ่งคอลเลคชั่น 

จากตารางที่  17 พบว่าการก าหนดรูปแบบของสินค้าแฟชั่ นในหนึ่งคอลเลคชั่น ที่
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เลือกคือ รูปแบบสินคา้ที่มีหลากหลายประเภทแต่สามารถตอบโจทยก์าร
ใชง้านไดดี้ (ใชง้านร่วมกนัได)้ จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72 รองลงมาคือ การก าหนดรูปแบบ
สินคา้หลากหลายประเภท จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20 และสินคา้ประเภทเดียวกนั จ านวน 8 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 8 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลการซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีลายสักยันต์ของ
กลุ่มเป้าหมาย ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

ตาราง 23 แสดงขอ้มลูการซือ้สินคา้แฟชั่นที่มีลายสกัยนัตข์องกลุม่เปา้หมาย 

การก าหนดรูปแบบของสินคา้แฟชั่น 
ในหนึ่งคอลเลคชั่น 

จ านวน รอ้ยละ 

สินคา้ประเภทเดียวกนั (ต่างขนาด,รูปทรง,สี) 
สินคา้หลากหลายประเภท 
สินคา้หลากหลายประเภทแต่สามารถตอบโจทย ์

การใชง้านไดดี้ (ใชง้านรว่มกนัได)้ 

8 
20 
72 

8 
20 
72 

การซือ้สินคา้แฟชั่นที่มีลายสกัยนัต ์
ของกลุม่เปา้หมาย 

จ านวน รอ้ยละ 

เคย 
ไม่เคย 

3 
97 

3 
97 
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จากตารางที่ 18 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เคยซือ้สินค้าแฟชั่นที่มีลายสักยันต ์
จ านวน 97 คน คิดเป็นรอ้ยละ 97 และเคยซือ้สินคา้แฟชั่นที่มีลายยนัตจ์ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

3 โดยไดร้ะบถุึงสินคา้ที่เคยซือ้ คือ แททท ู(Tattoo) และ ผา้เช็ดหนา้ 

ผูว้ิจัยไดน้ าแบบร่างที่ไดใ้นหมวดมหาอุดและหมวดมหานิยมมาท าชิน้งานตน้แบบโดย
การจัดวางลายลงบนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแฟชั่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงแนวทางการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์พรอ้มทัง้ถามถึงความสนใจในสินคา้เหล่านัน้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดละ 1 คอล
เลคชั่น (Collection) ดงันี ้

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลความสนใจต่อตัวอย่างสินค้าแฟชั่นในหมวด
มหาอุดของกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

 

ภาพประกอบ 50 แสดงตวัอย่างแบบรา่งในหมวดมหาอดุที่จดัวางบนสินคา้แฟชั่น 

ตาราง 24 แสดงขอ้มลูความสนใจต่อตวัอย่างสินคา้ในหมวดมหาอดุของกลุม่เป้าหมาย 

จากตารางที่ 19 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่สนใจตัวอย่างสินคา้แฟชั่นในหมวด
มหาอดุ จ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67 และสนใจจ านวน 33 คนคิดเป็นรอ้ยละ 33  

ความสนใจต่อตวัอย่างสินคา้ในหมวดมหาอดุ จ านวน รอ้ยละ 

สนใจ 
ไม่สนใจ 

33 
67 

33 
67 
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ผู้วิ จั ย ได้ท าก ารถามค าถ ามแบบปลาย เปิ ด  (Open Ended Question) เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายไดก้ล่าวถึงเหตผุลที่สนใจและไม่สนใจต่อตวัอย่างสินคา้แฟชั่นในหมวดมหาอดุ โดย
ไดท้ าการสรุปเป็นประเด็นส าคญัที่กลุม่เปา้หมายกลา่วถึงมากท่ีสดุ รายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 25 แสดงขอ้มลูเหตผุลที่กลุม่เปา้หมายสนใจในหมวดมหาอดุ 

จากตารางที่ 20 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความสนใจตัวอย่างสินค้าแฟชั่นใน
หมวดมหาอดุเพราะดแูปลกใหม่จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19 รองลงมากล่าวว่า รูปแบบสวย 
น่าสนใจ จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12 และอยากรูว้่าใส่แลว้ขลงัไหมจ านวน 2  คนคิดเป็นรอ้ย
ละ 2  

ตาราง 26 แสดงขอ้มลูเหตผุลที่กลุม่เปา้หมายไม่สนใจในหมวดมหาอดุ 

จากตารางที่ 21 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่สนใจตัวอย่างสินคา้แฟชั่นในหมวด
มหาอดุเพราะไม่ใช่แนวทางการแต่งกาย (Style)จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39 รองลงมาคือไม่
ชอบลาย จ านวน 16 คน รอ้ยละ 16 ไม่ชอบสี 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7 และคิดว่าลายดูเหมาะกับ
ผูช้ายมากเกินไป จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4  

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลความสนใจต่อตัวอย่างสินค้าแฟชั่นในหมวดมหา
นิยมของกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน Google Forms จ านวน 100 คน ได้ดังนี ้

เหตผุลที่สนใจ (หมวดมหาอดุ) จ านวน รอ้ยละ 

ดแูปลกใหม่ 
สวย ดีไซนเ์ป็นเอกลกัษณ ์น่าสนใจ 
อยากรูว้่าใสแ่ลว้ขลงัไหม 

19 
12 
2 

19 
12 
2 

เหตผุลที่ไม่สนใจ (หมวดมหาอดุ) จ านวน รอ้ยละ 

ลายดเูหมาะกบัผูช้ายเกินไป 
ไม่ใช่แนวทางการแต่งกาย (Style) 
ไม่ชอบลาย 
ไม่ชอบสี 

4 
39 
16 
7 

4 
39 
16 
7 



  83 

 

ภาพประกอบ 51 แสดงตวัอย่างแบบรา่งในหมวดมหานิยมที่จดัวางบนสินคา้แฟชั่น 

ตาราง 27 แสดงขอ้มลูความสนใจต่อตวัอย่างสินคา้ในหมวดมหานิยมของกลุม่เปา้หมาย 

จากตารางที่ 22 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สนใจตวัอย่างสินคา้แฟชั่นในหมวดมหา
นิยมจ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66 และไม่สนใจจ านวน 34 คนคิดเป็นรอ้ยละ 34  

ผู้วิ จั ย ได้ท าก ารถามค าถ ามแบบปลาย เปิ ด  (Open Ended Question) เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายไดก้ล่าวถึงเหตุผลที่สนใจและไม่สนใจต่อตัวอย่างสินคา้แฟชั่นในหมวดมหานิยม 
โดยไดท้ าการสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่กลุ่มเป้าหมายกล่าวถึงมากที่สุด รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี ้

ตาราง 28 แสดงขอ้มลูเหตผุลที่กลุม่เปา้หมายสนใจในหมวดมหานิยม 

เหตผุลที่สนใจ (หมวดมหานิยม) จ านวน รอ้ยละ 

รูปแบบการออกแบบ น่ารกั สวย  
สีน่ารกั 

45 
16 

45 
16 

 

ความสนใจต่อตวัอย่างสินคา้ในหมวดมหานิยม จ านวน รอ้ยละ 

สนใจ 
ไม่สนใจ 

66 
34 

66 
34 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 23 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ความสนใจตวัอย่างสินคา้แฟชั่นในหมวด
มหานิยมเพราะรูปแบบการออกแบบ น่ารกั สวย จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45 รองลงมา
กล่าวถึงเรื่องสีน่ารกั จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16 และมีความเชื่อในเรื่องมหานิยม จ านวน 5  
คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 

ตาราง 30 แสดงขอ้มลูเหตผุลที่กลุม่เปา้หมายไม่สนใจในหมวดมหานิยม 

จากตารางที่ 24 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่สนใจตัวอย่างสินคา้แฟชั่นในหมวด
มหานิยมเพราะไม่ใช่แนวทางการแต่งกาย (Style) จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23 รองลงมาคือ
ไม่ชอบลาย จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9 และคิดว่าลายดเูหมาะกบัผูห้ญิงมากเกินไป จ านวน 2 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 

สรุปผลทีไ่ด้จากแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 
จากการท าแบบสอบถามขอ้มูลพฤติกรรมการซือ้สินคา้แฟชั่น พบว่าสินคา้แฟชั่นที่

กลุ่ม เป้าหมายส่วนใหญ่นิยมซื ้อคือ  เสื ้อผ้า  คิดเป็นร้อยละ 98 ราคาของสินค้าแฟชั่ นที่
กลุ่มเป้าหมายซือ้ต่อหนึ่งครัง้อยู่ที่  501 – 1,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 39 ความถ่ีในการซือ้สินคา้
แฟชั่นอยู่ที่เดือนละ 1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 59 อิทธิพลหรือเกณฑใ์นการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นคือ 
รูปแบบดีไซน ์(Design) คิดเป็นรอ้ยละ 75  นิยมซือ้สินคา้ผ่านช่องทางออนไลนใ์นแอพพลิเคชั่น
อินสตาแกรม (Instagram) คิดเป็นรอ้ยละ 69 และค าถามแบบเฉพาะเจาะจงถึงรูปแบบสินค้า
แฟชั่นเพื่อน าไปพฒันางานออกแบบ พบว่า รูปแบบเสือ้ที่กลุม่เป้าหมายนิยมซือ้เป็นประจ าคือ เสือ้
ยืด คิดเป็นรอ้ยละ 66 รูปแบบกระเป๋าที่กลุ่มเป้าหมายนิยมซือ้คือกระเป๋าผา้ (Tote Bag) คิดเป็น
รอ้ยละ 63 รูปแบบหมวกที่นิยมซือ้คือ หมวกแก๊ป คิดเป็นรอ้ยละ 75 การก าหนดรูปแบบสินคา้ใน

เหตผุลที่สนใจ (หมวดมหานิยม) จ านวน รอ้ยละ 

มีความเชื่อในเรื่องมหานิยม 5 5 

เหตผุลที่ไม่สนใจ (หมวดมหานิยม) จ านวน รอ้ยละ 
ลายดเูหมาะกบัผูห้ญิงเกินไป 
ไม่ใช่แนวทางการแต่งกาย (Style) 
ไม่ชอบลาย 

2 
23 
9 

2 
23 
9 
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หนึ่งคอลเลคชั่น คือ ตอ้งเป็นสินคา้หลากหลายประเภทที่สามารถตอบโจทยก์ารใชง้านไดดี้ (ใชง้าน
รว่มกนัได)้ คิดเป็นรอ้ยละ 72 และพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เคยซือ้สินคา้แฟชั่นที่มีลายสกั
ยนัต ์คิดเป็นรอ้ยละ 97  

ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มี ต่อตัวอย่างสินค้าในหมวดมหาอุด  พบว่า
กลุ่มเปา้หมายส่วนใหญ่ไม่สนใจสินคา้ในหมวดมหาอดุ คิดเป็นรอ้ยละ 67 โดยใหเ้หตผุลที่ไม่สนใจ
ว่า ไม่ใช่แนวทางการแต่งกาย (Style) คิดเป็นรอ้ยละ 39 และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
ตวัอย่างสินคา้ในหมวดมหานิยมพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สนใจสินคา้ในหมวดมหานิยม  คิด
เป็นรอ้ยละ 66 โดยใหเ้หตผุลที่สนใจว่า รูปแบบการออกแบบ น่ารกั สวย คิดเป็นรอ้ยละ 45 

ผู้ท าแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือ
แนะน าสินคา้รูปแบบอ่ืน จ านวน 10 ท่าน ดงันี ้

ท่านที่ 1 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า สินคา้ใน 1 คอลเลคชั่นมีลวดลายที่มาจาก 
element เดียวกนัแต่ลายแตกต่างกนัออกไปจะช่วยใหม้ีความน่าซือ้มากยิ่งขึน้ เนื่องจากไม่ชอบใช้
สิ่งของที่ลายซ า้กนัเยอะ ๆ 

ท่านที่ 2 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ถ้าจะท าการตลาดช่วงนี ้ราคาไม่ควรเกิน 
1,000 บาท (ยกเวน้ Laptop pouch) เลือกวสัดดีุ ๆ 

ท่านที่ 3 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ลายกับสินคา้ยังไม่มีความเขา้กัน ถา้หาตัว
สินคา้ที่เขา้กับลาย จะท าใหส้ินคา้มีความน่าสนใจมากขึน้ และยังช่วยส่งเสริมลายสกัใหม้ีลูกเล่น
มากขึน้ดว้ย 

ท่านที่  4 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ถ้าจะท าเป็นลายสักยันต์ ถ้าลายนั้นมี
ความหมายแฝงเช่นช่วยใหโ้ชคดีจะท าใหน้่าสนใจมากขึน้ 

ท่านที่ 5 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรบอกถึงการช่วยในเรื่องต่าง ๆ เช่นการ
งาน ความรกั การเงิน ปกปอ้งสิ่งชั่วรา้ย 

ท่านที่ 6 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า อยากดวูสัด ุเนือ้ผา้ก่อนตดัสินใจซือ้ 
ท่านที่ 7 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า อยากใหท้ าเป็นรูปแบบของ Pattern น่าจะ

ช่วยเพิ่มลกูเลน่ได ้
ท่านที่ 8 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า อยากใหป้รบัลายใหเ้ล็กลง 
ท่านที่ 9 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า อยากใหม้ีสีแนวมดัยอ้ม หรือโทนสีพาสเทล 
ท่านที่ 10 ใหค้ าแนะน าสินคา้เพิ่มเติมว่า เคสมือถือ 
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ขั้นตอนที ่5 สรุปการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑล์ายสักยันตไ์ทยแบบสมบูรณ ์
5.1 ด้านการออกแบบ 

จากการท าแบบสอบถามกลุม่เปา้หมายในขัน้ตอนที่ 4 ท าใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึงรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ จึงน าข้อมูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามมาออกแบบ
ผลิตภัณฑโ์ดยค านึงถึงประเด็นส าคัญที่กลุ่มเป้าหมายตอ้งการเป็นหลกั ประกอบกับการจัดวาง
ลวดลายที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบทั้ง 2 หมวด เพื่อน ามาสรา้งเป็น
ชิน้งานสมบูรณ ์โดยผูว้ิจยัแบ่งชิน้งานออกเป็น 2 คอลเลคชั่น ไดแ้ก่ มหาอดุ และมหานิยม จากนัน้
ไดส้รา้งค านิยามในแต่ละคอลเลคชั่น โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากความหมายของใบโคลเวอร ์4 
แฉก (Four-leaf clover) ที่เป็นสญัลกัษณข์องความโชคดี และยงัเป็นที่รูจ้กัของผูค้นทั่วไป โดยมีค า
กล่าวที่ว่าหากใครไดใ้บโคลเวอร ์4 แฉก จะพบเจอแต่ความโชคดี ซึ่งความหมายของใบโคลเวอร ์4 
แฉกที่กล่าวถึงคือ ความหวัง (Hope) ความศรทัธา (Faith) ความรกั (Love) ความโชคดี (Luck) 
(sanook, 2557) ที่จะสามารถบอกเล่าถึงแนวความคิดที่มาของผลิตภัณฑ์ที่มีความเก่ียวขอ้งใน
เรื่องราวความเชื่อไดอ้ย่างดีอีกดว้ย  

ผูว้ิจัยไดท้ าการจัดวางรูปแบบผลิตภัณฑโ์ดยค านึงถึงหนา้ที่การใชง้านและสามารถ
ใชง้านรว่มกนัไดท้ัง้ 2 คอลเลคชั่น ดงันี ้

คอลเลคชั่นมหาอุด (hope faith fight luck) ประกอบดว้ย 1.เสือ้ยืด 2. กระเป๋า
สะพายไหลข่นาดใหญ่ 3. หมวก 4. กระเป๋าใสบ่ตัร 5. พวงกญุแจ  

คอลเลคชั่นมหานิยม (hope faith love luck) ประกอบดว้ย 1. เสือ้ยืด 2. กระเป๋า
สะพายขนาดกลาง 3. หมวก 4. กระเป๋าใสธ่นบตัร 5. พวงกญุแจ  

 

ภาพประกอบ 52 แสดงภาพรวมของผลิตภณัฑ ์2 คอลเลคชั่น 
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โดยผลิตภณัฑท์ัง้ 2 คอลเลคชั่นจะสามารถใชง้านร่วมกนัไดเ้นื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
รอ้ยละ 72 มีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย สามารถใช้งานร่วมกันได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะ
ตอบสนองต่อวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากที่สุด และผูว้ิจัยได้น า
ส่วนประกอบ  (element) ของลายตั้งต้นในแต่ละหมวดมาใช้ประกอบการออกแบบ  โดยมี
รายละเอียดในการออกแบบชิน้งานดงันี ้

คอลเลคชั่นมหาอุด (hope faith fight luck)  
ผูว้ิจยัไดน้ าลายสกัยนัตเ์สือมาเป็นตวัหลกัในการออกแบบลายลงบนผลิตภณัฑ์ และ

ท าการจัดวางให้รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของชิ ้นงาน  โดยการน า
ส่วนประกอบจากลายตน้แบบมาปรบัใช ้และใชชุ้ดสีจากลายตน้แบบเป็นหลกัในการออกแบบสี
ของผลิตภณัฑ ์โดยมีการปรบัใหส้ีและลายไม่ตดักนัมากเกินไป  

 

ภาพประกอบ 53 แสดงสว่นประกอบลาย และชดุสีที่จะน ามาใชป้ระกอบการออกแบบผลิตภณัฑ์
ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 

โดยมีรายละเอียดผลิตภณัฑใ์นหมวดมหาอดุ ดงันี ้
เสือ้ยืด ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบเสือ้ยืดในคอลเลคชั่นมหาอดุเป็นเสือ้ยืดคอกลม

แขนสัน้ เนือ้ผา้คอตตอน การออกแบบลายเสือ้จากการเลือกใชค้ านิยามในหมวดมหาอุด (Hope 
Faith Fight Luck) ไวด้า้นหนา้ และจัดวางลายสกัยันตเ์สือไวด้า้นหลงั เนื่องจากการสกัยันตล์าย
เสือนิยมสกับริเวณดา้นหลงั จึงท าการจัดวางลายใหม้ีความสอดคลอ้งกับที่มาของความเชื่อดา้น
การสกัยันตด์ว้ย และเป็นทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคหากไม่ตอ้งการโชวล์ายยันตม์ากก็สามารถใส่เสือ้
คลมุปกปิดลายได ้โดยก าหนดขนาด วสัด ุและสีของเสือ้ยืดดงันี ้
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ภาพประกอบ 54 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑ ์เสือ้ยืด ในคอลเลคชั่น มหาอดุ 

 

ภาพประกอบ 55 แสดงผลิตภณัฑเ์สือ้ยืด (ดา้นหนา้ และดา้นหลงั) ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 

กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่ ผูว้ิจัยไดท้ าการออกแบบกระเป๋าสะพายไหล่
ขนาดใหญ่ ใหม้ีความสอดคลอ้งกับการใชง้านและสามารถใชง้านไดห้ลากหลายมากยิ่งขึน้ โดย
การออกแบบจดัวางลายจากการน าส่วนประกอบของลายหลกัในหมวดมหาอุดมาใช ้และการน า
เสือคู่มากแยกออกจากกันเพื่อให้สามารถใชง้านไดส้องดา้น จากการจดัวางลายรูปแบบแตกต่าง
กัน ดา้นนึงจะมีการจัดวางแบบเรียบง่ายโดยการวางเสือเพียงตัวเดียว และอีกดา้นที่มีเสืออีกตัว
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เช่นเดียวกัน แต่จะมีการน ายันตไ์ปเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผูบ้ริโภค ให้
สามารถเลือกใชง้านไดห้ลายโอกาสตามความเหมาะสม และเลือกใชว้สัดเุป็นผา้แคนวาสเนือ้แข็ง 
เพื่อให้มีความคงทน แข็งแรง ตอบโจทย์ความเป็นมหาอุด  โดยก าหนดขนาด วัสดุ และสีของ
กระเป๋าดงันี ้

 

ภาพประกอบ 56 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑก์ระเป๋า ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 

 

ภาพประกอบ 57 แสดงผลิตภณัฑก์ระเป๋า (ดา้นหนา้ และดา้นหลงั) ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 
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ภาพประกอบ 58 แสดงภาพการใชง้านกระเป๋าทัง้ 2 ดา้น ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 

หมวก ผูว้ิจัยไดท้ าการออกแบบหมวกในรูปแบบหมวกมีปีกรอบศีรษะ (Bucket 
Hat) โดยออกแบบใหส้ามารถพลิกกลบัใชง้านไดส้องดา้น จากการจัดวางองคป์ระกอบลายแบบ
การวาง แพทเทิรน์ (pattern) ลายเสือดา้นในของหมวก และดา้นนอกเป็นแบบเรียบ มีลายยันต์
ประกอบ เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถใชง้านได้หลายโอกาสตามความเหมาะสม เช่น หากอยากโชว์
ลายก็เลือกใชด้า้นที่เป็นแพทเทิรน์ หรืออยากซ่อนลายก็เลือกพลิกใชอี้กดา้นแทน เปรียบไดก้ับคน
สกัยนัตท์ี่สามารถเลือกที่จะโชว ์หรือซ่อนลายได ้โดยก าหนดขนาด วสัด ุและสีของหมวกดงันี ้

 

ภาพประกอบ 59 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑห์มวก ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 
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ภาพประกอบ 60 แสดงผลิตภณัฑห์มวก ลายแบบที่ 1 ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 

 

ภาพประกอบ 61 แสดงผลิตภณัฑห์มวก ลายแบบที่ 2 ในหคอลเลคชั่นมหาอดุ 
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ภาพประกอบ 62 แสดงผลิตภณัฑห์มวกเมื่อน ามาสวมใส่ ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 

กระเป๋าใส่บัตร ผูว้ิจัยไดท้ าการออกแบบกระเป๋าใส่บัตรและสตางคข์นาดเล็ก
พกพาง่าย สามารถใส่ทัง้บตัรและสตางค ์(แบบพับ) และเลือกใชว้สัดเุป็นหนงัใหม้ีความคงทนต่อ
การใชง้าน หรือเปรียบกับการสกัยันตล์งบนผิวหนัง โดยก าหนดขนาด วัสดุ และสีของกระเป๋าใส่
บตัรและสตางคด์งันี ้

 

ภาพประกอบ 63 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑก์ระเป๋าใสบ่ตัร ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 
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ภาพประกอบ 64 แสดงผลิตภณัฑก์ระเป๋าใสบ่ตัร ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 

พวงกุญแจ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบพวงกุญแจ เพื่อเป็นเครื่องประดับที่จะ
น าไปใช้งานได้หลากหลายมากขึน้ และยังพกติดตัวได้ตลอด โดยมีการจัดวางลาย 2 ด้านให้
แตกต่างกนั เพื่อใหใ้ชส้ามารถงานได ้2 รูปแบบโดยก าหนดขนาด วสัด ุและสีของพวงกญุแจดงันี ้

 

ภาพประกอบ 65 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑพ์วงกญุแจ ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 
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ภาพประกอบ 66 แสดงผลิตภณัฑพ์วงกญุแจ (ดา้นหนา้ และดา้นหลงั)ในคอลเลคชั่นมหาอดุ 

ภาพรวมผลิตภัณฑทั์ง้หมดในคอลเลตชั่นมหาอุด 

 

ภาพประกอบ 67 แสดงภาพรวมผลิตภณัฑใ์นคอลเลคชั่นมหาอดุ 

คอลเลคชั่นมหานิยม (hope faith love luck) 
ผูว้ิจัยไดน้ าลายสกัยันต์สาลิกามาเป็นตัวหลกัในการออกแบบลายลงบนผลิตภัณฑ ์

และท าการจัดวางให้รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของชิน้งาน  โดยการน า
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ส่วนประกอบจากลายตน้แบบมาปรบัใช ้และใชชุ้ดสีจากลายตน้แบบเป็นหลกัในการออกแบบสี
ของผลิตภณัฑ ์โดยมีการปรบัใหส้ีและลายใหม้ีความเป็นกลางไม่อ่อนหวานมากเกินไป  

 

ภาพประกอบ 68 แสดงสว่นประกอบลาย และชดุสี ที่จะน ามาใชป้ระกอบการออกแบบผลิตภณัฑ์
ในคอลเลคชั่นมหานิยม 

โดยมีรายละเอียดผลิตภณัฑใ์นหมวดมหาอดุ ดงันี ้
เสื้อยืด ผูว้ิจัยไดท้ าการออกแบบเสือ้ยืดในคอลเลคชั่นมหานิยม เป็นเสือ้ยืดคอ

กลมแขนสัน้ เนือ้ผา้คอตตอน โดยมีหลกัการออกแบบเช่นเดียวกับหมวดมหาอดุ คือการออกแบบ
ลายเสือ้โดยการเลือกใชค้ านิยามในหมวดมหาอุด (Hope Faith Love Luck) ไวด้า้นหนา้ และจัด
วางลายสักยันต์สาลิกาไวท้ี่ดา้นหลัง เนื่องจากการสักยันตล์ายสาลิกานิยมสักบริเวณด้านหลัง
เช่นกนั โดยก าหนดขนาด วสัด ุและสีของเสือ้ยืดดงันี ้

 

ภาพประกอบ 69 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑเ์สือ้ยืด ในคอลเลคชั่นมหานิยม 
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ภาพประกอบ 70 แสดงผลิตภณัฑเ์สือ้ยืด (ดา้นหนา้ และดา้นหลงั) ในคอลเลคชั่นมหานิยม 

กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดกลาง ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกระเป๋าในคอลเลคชั่นมหา
นิยมใหเ้ป็นทรงแนวตัง้ ขนาดมาตรฐานของกระเป้าผา้ทั่วไปที่สามารถใชใ้ส่สิ่งของทั่วไป รวมถึง
เอกสารต่าง ๆ ได ้แต่ท าการออกแบบลายใหส้ามารถพลิกกลบัใชง้านไดใ้ชง้านได ้2 ดา้น เพื่อให้
ผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม โดยการวางลายแบบแพทเทิรน์บนพืน้สีอ่อน กับ
ลายยนัตเ์ด่ียวบนพืน้สีเขม้ วัสดุเป็นผา้แคนวาส แต่เนือ้ผา้บางกว่ากระเป๋าในคอลเลคชั่นมหาอุด
เล็กนอ้ย โดยก าหนดขนาด วสัด ุและสีของกระป๋าสะพายไหลข่นาดกลางดงันี ้

 

ภาพประกอบ 71 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑก์ระเป๋า ในคอลเลคชั่นมหานิยม 
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ภาพประกอบ 72 แสดงผลิตภณัฑก์ระเป๋าสะพายไหลข่นาดกลาง ในคอลเลคชั่นมหานิยม 

หมวก ผูว้ิจัยไดท้ าการออกแบบรูปทรงหมวกใหม้ีความแตกต่างจากหมวกใน
คอลเลคชั่นมหาอดุ โดยการเลือกใชรู้ปแบบแบบของหมวกแก๊ป (cap) และออกแบบลายหมวกให้
มีความเรียบง่าย ตดัทอนส่วนอ่ืน ๆ ออกใหน้กเป็นจุดเด่น ผสมผสานกบักลีบดอกบวั  โดยก าหนด
ขนาด วสัด ุและสีของหมวกดงันี ้

 

ภาพประกอบ 73 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑห์มวก ในคอลเลคชั่นมหานิยม 
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ภาพประกอบ 74 แสดงผลิตภณัฑห์มวก ในคอลเลคชั่นมหานิยม 

 

ภาพประกอบ 75 แสดงผลิตภณัฑห์มวกขณะสวมใส ่ในคอลเลคชั่นมหานิยม 

กระเป๋าใส่ธนบัตร ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบกระเป๋าใส่ธนบตัรในคอลเลคชั่นม
หานิยมใหม้ีความสอดคลอ้งกบัความหมายความเชื่อดา้นมหานิยม เก่ียวกบัเรื่องเงินทองไหลมาเท
มา จึงออกแบบเป็นกระเป๋าสตางคข์นาดใหญ่สามารถเก็บธนบตัรได ้แต่ดว้ยรูปทรงที่ออกแบบมา
อย่างเรียบง่ายท าให้สามารถประยุกต์ใช้งานอย่างอ่ืนได้อีกด้วย และออกแบบจัดวางลายให้
สามารถใชง้านไดท้ั้ง 2 ฝ่ังเช่นเดียวกัน โดยลายแบบแรกจะเป็นลายนกสีสันสดใสตัดกับตัวพืน้สี
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กระเป๋าที่ เป็นสีม่วง ส่วนลายที่อยู่อีกฝ่ัง จะเป็นลายที่ใช้สีให้มีความกลมกลืนไปกับตัวสีของ
ผลิตภัณฑ ์เปรียบไดก้ับการสกัน า้มัน หากมองไกล ๆ จะเห็นลายไม่ชัดมากนักแต่หากอยู่ใกล ้ๆ 
หรือสัมผัสก็จะเห็นลาย และเลือกใช้วัสดุที่ เป็นซิปเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และแตกต่างจาก
มหาอดุ โดยก าหนดขนาด วสัด ุและสีของกระเป๋าใสธ่นบตัรดงันี ้

 

ภาพประกอบ 76 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑก์ระเป๋าใสธ่นบตัร ในคอลเลคชั่นมหานิยม 

ลายดา้นที่ 1 น าลายนกมาวางบนใบโคลเวอรพ์รอ้มการแฝงชื่อคอลเลคชั่นคือ 
Luck ไว ้และใชส้ีที่สดใสตดักบัตวัพืน้กระเป๋า 

 

ภาพประกอบ 77 แสดงผลิตภณัฑก์ระเป๋าใสธ่นบตัรดา้นที่ 1 ในคอลเลคชั่นมหานิยม 
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ลายดา้นที่ 2 ได้ออกแบบโดยใช้คอนเซปการซ่อนลายเปรียบกับการสักน า้มัน 
เมื่อมองระยะใกลจ้ะเห็นลาย แต่หากมองไกล ๆ จะเห็นลายไดไ้ม่ชดัหรือไม่เห็นเลย 

 

ภาพประกอบ 78 แสดงผลิตภณัฑก์ระเป๋าใสธ่นบตัรดา้นที่ 2 ดา้นขา้ง เมื่อมองในระยะไกล (ซา้ย) 
และรายละเอียดเมื่อมองใกล ้(ขวา) ในคอลเลคชั่นมหานิยม 

พวงกุญแจ ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบพวงกญุแจ เช่นเดียวกบัคอลเลคชั่นมหาอดุ 
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคหากตอ้งการเครื่องรางดา้นมหานิยม โดยมีการจดัวางลาย 2 ดา้นให้
แตกต่างกนั เพื่อใหใ้ชส้ามารถงานได ้2 รูปแบบ โดยก าหนดขนาด วสัด ุและสี ของพวงกญุแจดงันี ้

 

ภาพประกอบ 79 แสดงขนาด วสัด ุและสี ผลิตภณัฑพ์วงกญุแจในคอลเลคชั่นมหานิยม 
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ภาพประกอบ 80 แสดงผลิตภณัฑพ์วงกญุแจ ในคอลเลคชั่นมหานิยม 

ภาพรวมผลิตภัณฑทั์ง้หมดในคอลเลตชั่นมหานิยม 

 

ภาพประกอบ 81 แสดงภาพรวมผลิตภณัฑใ์นคอลเลคชั่นมหานิยม 

ภาพรวมผลิตภัณฑทั์้งหมดในคอลเลคชั่นมหาอุดและมหานิยม เมื่อน ามาจัด
วางรวมกัน 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีลักษณะการใช้งานได้ 2 รูปแบบ และมี 2 คอลเลคชั่น 
ผูว้ิจัยจึงไดท้ าตัวอย่างการจัดวางผลิตภัณฑท์ั้ง 2 คอลเลคชั่น เพื่อใหเ้ห็นภาพการใชง้านร่วมกัน
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ระหว่างผลิตภณัฑ ์มหาอดุและมหานิยม โดยการเลือกลายในแต่ละคอลเลคชั่นมาผลิตภณัฑล์ะ 1 
ลาย พรอ้มทัง้จดัวางรว่มกนัดงันี ้

 

ภาพประกอบ 82 แสดงภาพรวมผลิตภณัฑ ์มหาอดุ และมหานิยม เมื่ออยู่ร่วมกนัแบบที่ 1 

 

ภาพประกอบ 83 แสดงภาพรวมผลิตภณัฑ ์มหาอดุ และมหานิยม เมื่ออยู่ร่วมกนัแบบที่ 2 

5.2 ด้านธุรกิจ 
เมื่อไดผ้ลิตภณัฑแ์บบสมบูรณแ์ลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหแ์ละวางแผนการพัฒนา

ดา้นธุรกิจผ่านหลกัการแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas)  
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ภาพประกอบ 84 แสดงภาพการวิเคราะหแ์ละวางแผนดา้นธุรกิจผ่านการท าแบบจ าลองธุรกิจ 
(Business Model Canvas) 

โดยมีรายละเอียดการวางแผนดา้นธุรกิจดงันี 
คุณค่า จุดแข็ง (Value Propositions) คือ สินคา้แฟชั่นลายสักยันต์ที่บอกเล่า

เรื่องราวความเชื่อเรื่องการสักยันต์ไทยจากมุมมองใหม่ ๆ ผ่านการออกแบบลายสักยันต์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีหน้าที่การใชง้านที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนสมัยใหม่ให้สามารถอยู่คู่กับ
เรื่องราวความเชื่อไดอ้ย่างลงตวั หนา้ที่การใชง้านของสินคา้ที่หลากหลาย ปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัวิถี
ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึน้ ความคุ้มค่าจากการซือ้สินค้า 1 ชิน้ แต่สามารถใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบตามความตอ้งการ 

กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คือ กลุ่มคนเจเนอเรชั่น วายที่มีอายุตั้งแต่ 
21-30 ปี หรือกลุ่มคนที่นิยมซือ้สินค้าแฟชั่น โดยผู้วิจัยมองว่าผลิตภัณฑ์ยังมีความต้องการที่
ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เนื่องจากการท าแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายพบว่า 
กลุม่เปา้หมายบางสว่นรูส้กึว่าลายยงัไม่ใช่สไตล ์และบางสว่นกลา่วว่าไม่ชอบลายสกัยนัต ์  

ช่องทางต่าง ๆ (Channels) คือ ผลที่ไดจ้ากแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายพบว่า
ช่องทางที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ช่องทางออนไลน ์โดยกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่นิยมการเลือกซือ้สินค้าผ่าน Instagram โดยจะท าการโฆษณา โปรโมทสินค้า ผ่าน
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ช่องทาง Instagram และจดัส่งสินคา้โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายเลือกได ้เช่น การขนส่งแบบ Kerry หรือ
การขนสง่แบบ ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (Customer Relationship) คือ การพดูคยุกบัลกูคา้หรือ
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการสรา้ง Content ผ่าน ช่องทางออนไลน ์เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
สามารถเขา้ถึงได ้เช่น การเล่าเรื่องราวที่มาของผลิตภณัฑ ์การมีปฏิสมัพนัธก์บักลุม่เป้าหมายผ่าน
การเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นในช่องทางออนไลน ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

พันธมิตรหลัก (Key Partner) คือ กลุ่มคนที่จะสามารถช่วยสรา้งผลิตภัณฑ์
ขึน้มา เนื่องจากผูว้ิจัยไดด้ าเนินการออกแบบเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยไดก้ าหนดพนัธมิตรหลกั 
คือ รา้นท าเสือ้ รา้นท ากระเป๋า รา้นท าหมวก รา้นปักหรือสกรีน รา้นขายผา้และหนงั 

กิจกรรมหลัก  (Key Activities) คือ การออกแบบและพัฒนาสินค้า อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้ตรงกับตามกระแสนิยม (Trend) หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอยู่
ตลอดเวลา การผลิตและการควบคมุการผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ส่งสินคา้เมื่อกลุ่มเป้าหมายสั่งสินคา้ การท าการตลาดใหม้ีความโดดเด่นและสม ่าเสมอจะช่วยให้
กลุม่ลกูคา้สามารถจดจ าผลิตภณัฑห์รือแบรนดไ์ดดี้ 

ทรัพยากรหลัก (Key Resource) คือ วตัถดิุบที่จะใชใ้นการผลิตสินคา้ ไดแ้ก่ ผา้ 
หนงั และบรรจภุณัฑ ์(Packaging)  

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) คือ ค่าตน้ทุนผนัแปรอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดเ้ป็นช่วง ๆ ไดแ้ก่ ค่าวตัถดิุบ ค่าจา้งผลิต ค่าบรรจภุณัฑ ์ค่าขนสง่ 

ช่องทางรายได้ (Revenue Structure) คือ รายได้จากธุรกรรม หรือรายได้ที่
เกิดขึน้ต่อครัง้เมื่อลกูคา้ท าการซือ้ขาย 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาธุรกิจจากผลิตภัณฑล์ายสกัยันตไ์ดว้่า  มีจุดแข็ง
คือสินคา้แฟชั่นลายสกัยนัตท์ี่ผนวกเรื่องราวความเชื่อใหม้ีความสอดคลอ้งเขา้กบัหนา้ที่การใชง้าน 
(function) เขา้กับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนที่มีอายุตัง้แต่  21-30 ปี หรือคนที่นิยมซือ้
สินคา้แฟชั่น โดยวางแผนการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และและการโฆษณาหรือโปรโมท
สินคา้ผ่านการสรา้ง content ในช่องทางออนไลนอ์ย่างสม ่าเสมอเพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงไดม้ากยิ่งขึน้ 
ผสมผสานการท าการตลาดแบบโชคลางหรือ Superstitious Marketing คือการเพิ่มเสน่หใ์หธุ้รกิจ 
ดว้ยแนวคิดการตลาดโชคลางเป็นการน าความเชื่อเรื่องโชคลางที่มีอยู่ในสงัคมไทยมาประยุกตใ์ช้
กบัการท าการตลาด และพยายามออกแบบพัฒนาสินคา้ใหเ้ข้ากบักระแสนิยมหรือความตอ้งการ



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากลายสกัยันตไ์ทยส าหรบักลุ่มคนเจ
เนอเรชั่นวาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและน าลายสักยันต์ไทยมาออกแบบให้เข้ากับสังคมใน
ปัจจุบัน และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากลายสักยันต์ไทย ซึ่งการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและ
พัฒนา (The Research and Development) โดยผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกับลายสัก
ยนัตไ์ทย รูปแบบผลิตภณัฑ ์จากนัน้น ามาออกแบบและพฒันาลวดลาย เมื่อไดล้วดลายที่ผ่านการ
ออกแบบหรือแบบร่างดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงน าแบบร่างที่ได้ให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
พิจารณาทัง้หมด 5 ท่าน ผ่านการท าแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นออกแบบลาย
กราฟฟิก จ านวน 3 ท่าน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์จ านวน 2 ท่าน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
การออกแบบแฟชั่น จ านวน 1 ท่าน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาลายใหส้มบูรณ์ จากนัน้น าผลที่ได้
จากการท าแบบสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญมาสรุปผล และปรบัปรุงแบบเป็นลายสมบูรณ ์ขัน้ต่อไปเป็น
การท าแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายถึงพฤติกรรมการซือ้สินคา้แฟชั่น และการถามค าถามแบบ
เฉพาะเจาะจงถึงรูปแบบสินค้าแฟชั่น เพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยวิธีการท าแบบสอบถามเป็นกา รท า
แบบสอบถามแบบออนไลนผ์่านช่องทาง Google Forms จากการสุ่มโดยสะดวก (Convenience  
Sampling) เมื่อไดผ้ลจากการท าแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายแลว้ท าการสรุปผล จากนั้นน ามา
วิเคราะหเ์พื่อหาแนวทางการออกแบบผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้กบัลายแบบสมบูรณ ์และวางแผนการดา้น
ธุรกิจเบื ้องต้น หลังจากได้ผลการด าเนินงานวิจัยครบตามขั้นตอนแล้วสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานโดยแบ่งหวัขอ้การสรุปดงัต่อไปนี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจยัเรื่องการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากลายสกัยนัตไ์ทยส าหรบักลุม่คน

เจเนอเรชั่นวาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อพัฒนาลาย และรูปแบบผลิตภัณฑจ์ากลายสกัยนัตไ์ทย โดยมี
ขอ้คน้พบในการวิจยั ดงันี ้
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1. จากการศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับลายสักยันต์ไทย  พบว่า ลายสักยันต์ไทยมี
ลวดลายที่หลากหลายแตกต่างกนัไปโดยความแตกต่างจะอยู่ที่ลายเสน้ รูปทรง อกัขระบางจุด หรือ
ขึน้อยู่กับผูท้ี่เป็นคนสกัให้ เนื่องจากเป็นการสกัดว้ยมือ แต่จะมีหลกัการที่ใชใ้นการสรา้งลวดลาย
เช่นเดียวกนั คือการสรา้งลวดลายโดยการใชรู้ปภาพของสตัวม์าเป็นตวัแทนในเรื่องของความเชื่ อ
นั้น ๆ ผูว้ิจัยไดท้ าการจัดหมวดหมู่โดยแบ่งตามเรื่องราวของความเชื่อ  คือ 1.หมวดมหาอุด เป็น
ตัวแทนความเชื่อในเรื่องคงกระพันชาตรี  ยิงฟันแทงไม่ เข้า มีสัญลักษณ์ รูปสัตว์ที่ ใช้แทน
ความหมายและได้รบัความนิยมสูงสุดในหมู่คนสักยันต์คือ เสือ และ 2. หมวดมหานิยม เป็น
ตัวแทนความเชื่อในเรื่องเมตตามหานิยม เป็นที่รกัของผู้พบเห็น มีสัญลักษณ์รูปสัตวท์ี่ใช้แทน
ความหมายและได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่คนสักยันต์คือ  สาลิกา (นกคู่ ) และเนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบและนิยมในสินคา้แฟชั่น
ผูว้ิจยัจึงวางรูปแบบผลิตภณัฑเ์บือ้งตน้ไวท้ี่ เสือ้ กระเป๋า หมวก เป็นตน้ 

2. เมื่อแบ่งออกเป็น 2 หมวดแลว้ ผูว้ิจัยไดท้ าการออกแบบลายผ่านการอา้งอิงจาก
สว่นประกอบลายสกัยนัตด์ัง้เดิม และจากรูปแบบกระบวนการวิธีการสกัยนัต์ โดยมีการก าหนดตัว
หลกั(Character) ที่ใชเ้ป็นตัวแทนในการแบ่งตามหมวดคือ หมวดมหาอุด ไดแ้ก่ เสือ และ หมวด
มหานิยม ไดแ้ก่ นกคู่(สาลิกา) จากนัน้ท าการออกแบบลายเสน้ จดัวางองคป์ระกอบ ใหบ้อกเลา่ถึง
เรื่องราวที่มาให้สอดคล้องตามหมวดหมู่  โดยท าการออกแบบแบบร่างทั้งหมด 10 แบบ แบ่ง
ออกเป็น หมวดมหาอุด 5 แบบ หมวดมหานิยม 5  แบบ ซึ่งทั้ง 10 แบบมีลักษณะการออกแบบ
ลายเสน้ การจัดวางองคป์ระกอบ สี แตกต่างกันออกไป เพื่อใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบได้
พิจารณาถึงรูปแบบที่เหมาะสมที่สดุในขัน้ตอนต่อไป 

3. น าแบบร่างทัง้ 10 แบบไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบท าการพิจารณา โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจัดอันดับลายที่ชอบมากที่สุดในแต่ละหมวด และให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมต่อแบบที่ไดเ้ลือกเป็นอนัดบัที่ 1 โดยผูเ้ชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่าลายแบบที่ 
4 ในหมวดมหาอดุ มีความเหมาะสมที่จะน าไปพฒันาต่อ รูปแบบการจดัวางองคป์ระกอบ การใชส้ี 
ลายเสน้ที่ลงตัวที่สุดจากหมวดมหาอุดทัง้หมด 5 แบบ และใหค้ าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัด
วางองค์ประกอบว่าให้มีการปรบัให้เสือเด่นขึน้  การปรับโทนสีให้มีความชัดเจนมายิ่งขึน้  และ
โครงสรา้งของภาพอาจไม่จ าเป็นตอ้งเป็นภาพกรอบสี่เหลี่ยมเสมอไป แนะน าใหก้ าหนดรูปร่างของ
โครงสรา้งให้มีความสะทอ้นความเป็นมหาอุดมากขึน้ หรือการก าหนดกรอบจบงานให้มีความ
สอดคลอ้งกบัลายสกัยนัตด์ัง้เดิมเพื่อสื่อความหมายใหม้ีความน่าสนใจ และเพิ่มการรบัรูค้วามเป็น
มหาอดุผ่านการออกแบบลายที่มีลกัษณะเป็นสญัลกัษณจ์บในตวั ไม่ใช่งานเชิงภาพประกอบ และ
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ในหมวดมหานิยม ผูเ้ชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าลายแบบที่ 2 มีความเหมาะสมที่จะ
น าไปพัฒนาต่อ องคป์ระกอบมีความเป็นเอกภาพมากที่สุด มีการจัดวางจุดเด่น และจุดรองของ
ภาพ อย่างลงตัว สามารถน าไปใชง้านไดง้่าย และการใชชุ้ดสีที่ดูสบายตา แมจ้ะเป็นการใชชุ้ดสีคู่
ตรงขา้ม แต่แนะน าใหป้รบัชุดสีใหม้ีความต่างกันมากขึน้ และปรบัชุดสีใหม้ีความพอเหมาะพอดี
เพื่อใหเ้ขา้กบักลุ่มเป้าหมายทุกเพศ การลดองคป์ระกอบรองบางส่วนเพื่อใหน้กหรือองคป์ระกอบ
หลักเด่นชัดมากขึน้ เมื่อได้ข้อแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการ
ปรบัปรุงแบบหมวดมหาอุด โดยอ้างอิงรูปแบบเค้าโครงจากลายแบบที่ 4 และหมวดมหานิยม 
อา้งอิงรูปแบบเคา้โครงจากลายแบบที่ 2 ตามที่ผูเ้ชี่ยวชาญเลือก และปรบัแบบใหเ้ป็นแบบสมบูรณ์
หมวดละ 1 ลาย โดยผูว้ิจยัไดท้ าการปรบัลายเสน้ องคป์ระกอบภาพรวม ชุดสี ใหม้ีความลงตวัมาก
ที่สดุตามค าแนะน าที่ไดร้บั  

โดยจากการสรุปผลการวิจัยใน 3 ขอ้แรก พบว่าสามารถตอบวตัถุประสงคข์อ้แรกได ้คือ 
การศึกษาและน าลายสกัยันตไ์ทยมากออกแบบใหเ้ขา้กับสงัคมในปัจจุบนั จากการน าขอ้มูลที่ได้
ท าการศึกษาลายสกัยนัตไ์ทยมาพฒันาแบบร่างโดยแบ่งตามความเชื่อดา้นไสยศาสตร ์คือมหาอดุ 
5 แบบ และมหานิยม 5 แบบ จากนัน้สรุปผลที่ไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญและพัฒนาเป็นแบบรา่งสมบูรณ์
หมวดละ 1 แบบ จากนัน้น าลายไปพฒันาลงบนผลิตภณัฑต่์อไป 

4. เมื่อไดล้ายแบบสมบูรณแ์ลว้ขัน้ต่อไปเป็นการหาแนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์
จากการท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื ้อสินค้า
แฟชั่นและค าถามเฉพาะเจาะจงถึงรูปแบบสินคา้ กบักลุ่มเปา้หมายเจเนอเรชั่นวายจ านวน 100 คน 
พบว่าผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 69 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็น
รอ้ยละ 52 ประกอบอาชีพพนกังานบรษิัท คิดเป็นรอ้ยละ 60 มีรายไดต้ัง้แต่ 20,001 บาทขึน้ไป คิด
เป็นรอ้ยละ 66 ดา้นพฤติกรรมการซือ้สินคา้แฟชั่น พบว่าสินคา้แฟชั่นที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ซือ้
เป็นประจ าไดแ้ก่เสือ้ผา้ คิดเป็นรอ้ยละ 98 ราคาการซือ้สินคา้ต่อหนึ่งครัง้อยู่ที่ 501-1,000 บาท คิด
เป็นรอ้ยละ 39 มีความถ่ีในการซือ้สินคา้อยู่ที่เดือนละ 1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 59 สิ่งที่มีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นไดแ้ก่ รูปแบบดีไซน ์(Design) คิดเป็นรอ้ยละ 75 ราคา คิดเป็นรอ้ยละ 
70 และสามารถใช้งานได้หลายโอกาส คิดเป็นรอ้ยละ 49 กลุ่มเป้าหมายนิยมซือ้สินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน ์จาก อินสตาแกรม (Instagram) คิดเป็นรอ้ยละ 69 และจากการถามค าถามแบบ
เฉพาะเจาะจงต่อรูปแบบสินคา้แฟชั่นพบว่า รูปแบบเสือ้ที่นิยมซือ้เป็นประจ าคือเสือ้ยืด คิดเป็นรอ้ย
ละ 66 รูปแบบกระเป๋าที่นิยมซือ้เป็นประจ าคือกระเป๋าผา้ คิดเป็นรอ้ยละ 63 กระเป๋าสะพายไหล่ 
คิดเป็นรอ้ยละ 40 และกระเป๋าสตางค์ คิดเป็นรอ้ยละ 36 รูปแบบหมวกที่นิยมซือ้เป็นประจ าคือ 
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หมวกแก๊ป คิดเป็นรอ้ยละ 75 และกล่าวว่าการก าหนดรูปแบบของสินคา้แฟชั่นต่อ 1 คอลเลคชั่น
ควรเป็นสินคา้ที่หลากหลายประเภทแต่สามารถตอบโจทยก์ารใชง้าน และใชง้านรว่มกนัได ้คิดเป็น
ร้อยละ 72 ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามถึงข้อมูลการซื ้อสินค้าแฟชั่ นที่มีลายสักยันต์พบว่า
กลุม่เปา้หมายสว่นใหญ่ไม่เคยซือ้สินคา้แฟชั่นที่มีลายสกัยนัต ์คิดเป็นรอ้ยละ 97 

จากนัน้ผูว้ิจัยไดน้ าแบบตวัอย่างสินคา้แฟชั่นที่มีการจดัวางลายแบบสมบูรณห์มวดละ 1 
คอลเลคชั่น ใหก้ลุม่เป้าหมายเลือก พรอ้มใหเ้หตผุลประกอบ เพื่อหาแนวทางการพฒันาลายลงบน
ผลิตภัณฑ ์พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่สนใจตัวอย่างสินคา้ในหมวดมหาอุด คิดเป็นรอ้ยละ 
66 โดยใหเ้หตผุลประกอบว่า ไม่ใช่แนวทางการแต่งกาย (Style) คิดเป็นรอ้ยละ 39 ไม่ชอบลาย คิด
เป็นรอ้ยละ 16 ไม่ชอบสี คิดเป็นรอ้ยละ 7 และลายดเูหมาะกบัผูช้ายมากเกินไป คิดเป็นรอ้ยละ 4 
และกลุ่มเป้าหมายบางส่วนที่สนใจในหมวดมหาอดุคิดเป็นรอ้ยละ  33 ไดใ้หเ้หตุผลประกอบว่า ดู
แปลกใหม่ คิดเป็นรอ้ยละ 19 ดีไซนเ์ป็นเอกลกัษณน์่าสนใจ คิดเป็นรอ้ยละ 12 ในหมวดมหานิยม
พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สนใจ คิดเป็นรอ้ยละ 66 โดยใหเ้หตุผลประกอบว่า รูปแบบดีไซน์
น่ารกั สวย คิดเป็นรอ้ยละ 45 สีน่ารกั คิดเป็นรอ้ยละ 15 และมีความเชื่อส่วนตัวในเรื่องมหานิยม
อยู่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 5 และบางส่วนที่ไม่สนใจ คิดเป็นรอ้ยละ 34 ไดใ้หเ้หตุผลประกอบว่า ไม่ใช่
แนวทางการแต่งกาย (Style) คิดเป็นรอ้ยละ 23 ไม่ชอบลายคิดเป็นรอ้ยละ 9 และลายมีความเป็น
ผูห้ญิงมากเกินไปคิดเป็นรอ้ยละ 2 

5. ผู้วิจัยได้ท าการสรุปการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ลายสักยันต์ไทยแบบ
สมบูรณ์จากการสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย  ผ่านการออกแบ
ผลิตภัณฑ ์2 คอลเลคชั่น แบ่งตามหมวดมหาอุด และหมวดมหานิยม โดยผูว้ิจัยไดเ้พิ่มค านิยาม
หรือค าโปรยเพื่อสื่อความหมายใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ใจถึงเรื่องราวของที่มาความเชื่อไดดี้ยิ่งขึน้  
โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจในการตัง้ชื่อมาจากความหมายของใบโคลเวอร ์4 แฉก (Four-leaf Clover) 
ที่เป็นสัญลกัษณ์ของความโชคดี เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ง่ายขึน้ต่อผูบ้ริโภค ความหมายของใบ
โคลเวอรท์ี่กล่าวถึงคือ ความหวัง (Hope) ความศรัทธา (Faith) ความรัก (Love) ความโชคดี 
(Luck) หลกัการน ามาปรบัใชคื้อการคงความหมายที่ส  าคัญที่จะสามารถกล่าวถึงประเด็นส าคัญ
หรือแนวความคิดหลกัของผลิตภัณฑด์ว้ยการคงไวซ้ึ่งค าว่า Hope Faith Luck (ความหวัง ความ
ศรทัธา ความโชคดี) คอลเลคชั่นมหาอดุไดเ้ลือกใชค้ าว่า Hope Faith Fight Luck เพื่อเป็นตวัแทน
ในดา้น การต่อสู ้(มหาอุด) และคอลเลคชั่นมมหานิยมใชค้ าว่า Hope Faith Love Luck เพื่อเป็น
ตัวแทนในดา้นความรกั โดยที่ผลิตภัณฑท์ั้ง 2 คอลเลคชั่นจะสามารถใชง้านร่วมกันไดแ้ละตอบ
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โจทยก์ลุ่มเป้าหมายไดดี้ และไดก้ าหนดหนา้ที่การใชง้านในแต่ละคอลเลคชั่นใหแ้ตกต่างกัน โดย
สามารถสรุปผลการออกแบบผลิตภณัฑ ์และการจดัวางลายลงบนผลิตภณัฑไ์ดด้งันี ้

คอลเลคชั่นมหาอุด  
เสือ้ยืด รูปแบบผลิตภณัฑท์ี่ผูว้ิจยัเลือกน ามาออกแบบคือเสือ้ยืดคอกลมแขนสัน้

เนือ้ผา้คอตตอนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (S M L) เพื่อใหค้รอบคลมุกลุ่มเป้าหมายทุกเพศ สอดคลอ้ง
กับกลุ่มเป้าหมายที่นิยมซือ้เสือ้ยืดรอ้ยละ 66 มีการจัดวางลายโดยการน าลายสักยันต์เสือไว้
ดา้นหลงั สอดคลอ้งกับลายสักยันตเ์ดิมที่นิยมสักดา้นหลัง และมีการวางชื่อคอลเลคชั่น (Hope 
Faith Fight Luck) และสว่นประกอบบางส่วนของลายสกัยนัตเ์สือตน้แบบไวใ้นดา้นหนา้ และมีการ
เลือกสีผลิตภัณฑ์ให้มีความสว่าง และมีความคุมโทน กลมกลืนไปกับกับสีลาย เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายไดร้ะบุถึงเหตุผลที่ไม่สนใจในหมวดมหาอดุว่าสีลายกับสีพืน้เสือ้ที่เป็นสีด ามีความ
ตดักนัจนเกินไป และลายดจูมไปกบัพืน้สีด า  

กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่ รูปแบบผลิตภณัฑท์ี่ผูว้ิจยัเลือกน ามาออกแบบ
คือกระเป๋าผา้แคนวาสชนิดหนา เพื่อใหเ้กิดความคงทนต่อตัวสินคา้ และออกแบบใหม้ีขนาดใหญ่
สามารถจุของไดเ้ยอะ ซึ่งสอดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายที่นิยมซือ้กระเป๋าผา้รอ้ย
ละ 63 และกระเป๋าสะพายไหล่รอ้ยละ 40 มีการจัดวางลายโดยการน าส่วนประกอบลายสกัยันต์
หลกัมาแยกส่วน และวางลายเสือตวัละ 1 ดา้น โดยดา้นนึงจะวางแค่เสือเดี่ยว ๆ ส่วนอีกดา้นจะมี
องคป์ระกอบของยนัตเ์พิ่มมาดว้ย เพื่อใหเ้กิดการใชง้านได ้2 รูปแบบ ใหก้ลุ่มเป้าหมายเลือกปรบั
ใชต้ามโอกาสและความเหมาะสม และเลือกสีผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้กบัตวัลาย 

หมวก รูปแบบผลิตภัณฑท์ี่ผูว้ิจัยเลือกน ามาออกแบบคือหมวกมีปีกรอบศีรษะ
หรือหมวกบกัเก็ต โดยการออกแบบใหส้ามารถพลิกกลบัใชง้านได้ 2 ดา้นผ่านการจดัวางลายแบบ
การวางแพทเทิรน์บนพืน้ผลิตภณัฑส์ีอ่อน 1 ดา้น การวางยนัตเ์ดี่ยวในพืน้สีเขม้ 1 ดา้น และเลือกสี
ผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้กบัตวัลาย 

กระเป๋าใส่บัตร รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผูว้ิจัยเลือกน ามาออกแบบคือกระเป๋าที่ที่
สามารถใส่สตางคห์รือบตัรได ้ก าหนดเป็นขนาดเล็กเพื่อใหง้่ายต่อการพกพา และวางวสัดไุวท้ี่หนงั
เพื่อใหก้ระเป๋าอยู่ทรงและสามรถใชง้านไดน้าน โดยการจัดวางลายเป็นการจัดวางแบบตัดทอน
ลายสว่นประกอบอ่ืนออกใหค้งไวแ้ต่ลายเสือ  

พวงกุญแจ ผูว้ิจัยไดเ้ลือกออกแบบพวงกุญแจเพื่อประกอบการตกแต่งและเป็น
ทางเลือกใหแ้ก่กลุม่เป้าหมายที่อยากมีสินคา้เก่ียวกบัความเชื่อติดตวัตลอดเวลา โดยการออกแบบ
และจัดวางลายจากการน าส่วนประกอบของลายสักยันต์เสือมาใช้  และออกแบบชุดสีของ
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ผลิตภณัฑใ์หส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลายจากากรเลือกใชส้ีพืน้อย่างสีเทาและสีกรม และการใช้
วสัดทุี่ท ามาจากหนงัเพื่อบอกเลา่เรื่องราวของลายสกัยนัตไ์ดดี้ยิ่งขึน้ 

คอลเลคชั่นมหานิยม  
เสื้อยืด รูปแบบผลิตภัณฑ์ใชห้ลักการเดียวกับคอลเลคชั่นมหาอุด โดยการใช้

ลายสักยันสาลิกาไว้ด้านหลังและน าค าโปรย  (Hope Faith Love Luck) มาไว้ด้านหน้า และสี
ผลิตภณัฑจ์ะเป็นสีที่คมุโทนกบัสีลายสกัยนัตส์าลิกาอย่างลงตวั 

กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดกลาง ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบรูปแบบผลิตภณัฑก์ระเป๋าใน
คอลเลคชั่นมหานิยมใหเ้ป็นลกัษณะทรงแนวตัง้ เพื่อใหเ้กิดทางเลือกแก่กลุ่มเป้าหมาย และไม่ให้
ซ  า้กบัแบบมหาอดุก าหนดใหเ้ป็นขนาดกลาง หรือทรงมาตรฐานของกระเป๋าผา้ (tote bag) ที่ไดร้บั
ความนิยมทั่วไป โดยจะมุ่งเน้นไปที่การจัดวางลายลงบนผลิตภัณฑ ์โดยไดอ้อกแบบใหส้ามารถ
พลิกกลับใชง้านได ้2 ดา้น ผ่านการวางลายแบบแพทเทิรน์บนพืน้ผลิตภัณฑส์ีอ่อน และการวาง
ลายยันต์เพียงจุดมุมเดียวบนพื ้นผลิตภัณฑ์สีเข้ม เพื่อให้เกิดตัวเลือกในการใช้งานตามความ
เหมาะสม 

หมวก รูปแบบผลิตภณัฑห์มวกในคอลเลคชั่นมหานิยมจะเป็นรูปแบบหมวกแก๊ป 
เพื่อใหไ้ม่ซ  า้กนักบัมหาอดุ และเป็นอีกทางเลือกแก่กลุ่มเป้าหมาย ไดท้ าการจดัวางลายโดยการน า
ลายนกมาจัดวางตรงกลางหมวกและตัดทอนองคป์ระกอบรองอ่ืน ๆ ในลายสกัยันตส์าลิกาหลัก
ออกไป เพื่อใหอ้อกมาในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สดุ 

กระเป๋าใส่ธนบัตร  ผูว้ิจัยไดท้ าการออกแบบกระเป๋าใส่ธนบตัรในคอลเลคชั่นม
หานิยมใหม้ีความสอดคลอ้งกับความหมายความเชื่อดา้นเงินทองไหลมาเทมา จึงออกแบบเป็น
กระเป๋าสตางคข์นาดใหญ่สามารถเก็บธนบตัรได ้ดว้ยรูปทรงผลิตภัณฑท์ี่เรียบง่าย และออกแบบ
จดัวางลายใหส้ามารถใชง้านไดท้ัง้ 2 ฝ่ัง โดยลายแบบแรกจะเป็นลายนกสีสนัสดใสตัดกบัตวัพืน้สี
กระเป๋าที่ เป็นสีม่วง ส่วนลายที่อยู่อีกฝ่ัง จะเป็นลายที่ใช้สีให้มีความกลมกลืนไปกับตัวสีของ
ผลิตภัณฑ ์เปรียบไดก้ับการสกัน า้มัน หากมองไกล ๆ จะเห็นลายไม่ชัดมากนักแต่หากอยู่ใกล ้ๆ 
หรือสัมผัสก็จะเห็นลาย และเลือกใช้วัสดุที่ เป็นซิปเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และแตกต่างจาก
มหาอดุ 

พวงกุญแจ มีหลักการการออกแบบเช่นเดียวกับมหาอุด แต่จะเป็นทางเลือก
ความเชื่อใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเชื่อดา้นมหานิยมแทน และเลือกวางเป็นลายใบโคลเวอร ์1 
ดา้น และลายเกสรดอกบวั (ที่น ามาจากส่วนประกอบลายสกัยนัต์สาลิกา) และเลือกใชส้ีชมพูโทน
สดใสตดักบัสีเขียวใหส้ื่อถึงความเป็นมหานิยมไดดี้ยิ่งขึน้ 
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สรุปไดว้่าการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากลายสกัยนัตไ์ทยจะประกอบไปดว้ย
ผลิตภัณฑท์ัง้หมด 10 ชิน้ แบ่งออกเป็น 2 คอลเลคชั่น คอลเลคชั่นละ 5 ชิน้โดยแบ่งตามเรื่องราว
ของความเชื่อดา้นมหาอดุและมหานิยม โดยผลิตภณัฑใ์นคอลเลคชั่นไดอ้อกแบบใหม้ีหนา้ที่การใช้
งานที่หลากหลายผ่านการจดัวางลาย และการน าส่วนประกอบของลายสกัยนัตห์ลกัตามหมวดนัน้ 
ๆ มาประกอบการจดัวางเพื่อเป็นทางเลือกแก่กลุม่เปา้หมายใหม้ีตวัเลือกที่มากยิ่งขึน้ 

โดยผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหแ์ละวางแผนการพฒันาดา้นธุรกิจเบือ้งตน้ ผ่านหลกัการ
การท าแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas) โดยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
จากผลิตภณัฑล์ายสกัยนัตไ์ดว้่า จุดแข็งคือสินคา้แฟชั่นลายสกัยนัตท์ี่ผนวกเรื่องราวความเชื่อใหม้ี
ความสอดคลอ้งเขา้กบัหนา้ที่การใชง้าน (function) เป็นการน าเรื่องราวความเชื่อเก่ียวกับการสกั
ยนัตไ์ทยมาน าเสนอในรูปแบบหรือมมุมองใหม่ ผ่านการออกแบบผลิตภณัฑ ์เพื่อใหเ้ขา้กบัยคุสมยั
ในปัจจุบนั และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เจเนอเรชั่น วาย ที่มีอายุตัง้แต่ 21-30 ปี หรือคนที่นิยม
ซือ้สินค้าแฟชั่น เพื่อให้เรื่องราวความเชื่อยังคงอยู่คู่กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว โดยวาง
แผนการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และการโฆษณาหรือโปรโมทสินคา้ผ่านการสรา้งคอน
เทนต์ (content) ในช่องทางออนไลน์อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ลูกค้าเขา้ถึงได้มากยิ่งขึน้  พยายาม
ออกแบบพฒันาสินคา้ใหเ้ขา้กบักระแสนิยมหรือความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายอยู่ตลอดเวลา 

จากการสรุปผลการวิจยัในขอ้ที่ 4 และ 5 นี ้พบว่าสามารตอบวตัถุประสงคข์อ้ที่ 2 ได ้คือ 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากลายสกัยันตไ์ทย การจัดวางลายสมบูรณ์ลงบนผลิตภัณฑ ์ที่ได้
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากการท าแบบสอบถามพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์  2 
คอลเลคชั่น คือมหาอุดและมหานิยม ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผูบ้รโิภค ทัง้ในดา้นของการใชง้าน และความเชื่อ ควบคู่กนัไปอย่างลงตวั 

2. อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากลายสกัยันตไ์ทยส าหรบักลุ่มคนเจ

เนอเรชั่น วาย มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลในแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
สามารถน าไปสูก่ารอภิปรายได ้โดยการแบ่งออกเป็นหวัขอ้ที่ส  าคญั ดงันี ้

ด้านการออกแบบลายสักยันต ์
ผูว้ิจยัไดท้ าแบบรา่งโดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ มหานิยมและมหาอดุ ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาลวดลายสกัยนัตไ์ทยพบว่าลายสกัยนัตไ์ทยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามหลกัความเชื่อ
ลวดลายสกัยนัตม์กัจะมีการแฝงสญัลกัษณบ์างอย่างเอาไวเ้พื่อบ่งบอกว่าลายนัน้ ๆ ใหผ้ลลพัธท์าง
ไสยศาสตรใ์นดา้นใด โดยลายที่ไดร้บัความนิยมกนัอย่างแพร่หลายในบรรดาผูท้ี่นิยมการสกั แบ่ง
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ออกเป็น 2 ชนิด คือ มหานิยม ที่มีการแฝงสญัลกัษณใ์นลายสกัยนัตเ์พื่อบ่งบอกผลลพัธท์างความ
เชื่อในผลทางดา้นเมตตามหานิยม ด้วยลายสักยันตส์าลิกา ที่มีลักษณะเด่นเป็นลายนกคู่ และ
หมวดมหาอดุที่มีการแฝงสญัลกัษณ์เพื่อผลทางมหาอดุ คงกระพันชาตรี ดว้ยลายสกัยันตเ์สือ ที่มี
ลกัษณะเด่นอยู่ที่ตัวเสือและท่าทางของเสือที่ดูน่าเกรงขาม จึงน ามาเป็นประเด็นส าคัญประเด็น
หลกัในการออกแบบลายสกัยันต์ โดยท าการออกแบบโดยใชท้ฤษฎีการออกแบบจากการเนน้จุด
สนใจ (Emphasis or Centre of Interest) งานด้านศิลปะผู้ออกแบบจะตอ้งมีจุดเน้นให้เกิดสิ่งที่
ประทับใจแก่ผู้พบเห็น  และจุดส าคัญรอง (Subordinate) คงคล้ายกับจุดเน้นนั่ นเองแต่มี
ความส าคัญรองลงไปตามล าดับซึ่งอาจจะเป็นรองส่วนที่  1 ส่วนที่ 2 และการออกแบบงานใน
รูปแบบงาน 2 มิติ และการใชจุ้ด และเสน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเคา้โครงรูปแบบลายสกัยนัตด์ัง้เดิม
ใหม้ากที่สดุ และการใชท้ฤษฎีสามสีเยือ้งกนัเป็นตัววาย หรือการจบัคู่สีตรงขา้มเพื่อพฒันาลายให้
มีความโดดเด่นย่ิงขึน้ 

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์
ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบผลิตภัณฑใ์ห้สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

คนเจเนอเรชั่นวาย โดยวางรูปแบบผลิตภณัฑท์ี่เป็นสินคา้แฟชั่นไดแ้ก่ เสือ้ กระเป๋า หมวก และของ
ตกแต่งซึ่งสอดคลอ้งกับ (เบญจรงค ์อินทรวิรตัน,์ 2558) ระบุว่า ผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคกลุ่ม เจเนอเรชั่น วาย ซือ้สินคา้ผ่านระบบออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า กลุ่มเป้าหมาย เจเนอเรชั่น วาย มักนิยมซือ้สินคา้ประเภทแฟชั่นมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 
32.75 จากการท าแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และการออกแบบคอลเลคชั่นที่ออกแบบให้
ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ การใช้งานที่หลากหลาย  และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สดุ สอดคลอ้งกบัการใชท้ฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑใ์นรูปแบบคอลเลคชั่น
(Collection Product Development) โดยการแบ่งออกตามลกัษณะความตอ้งการ ตามเป้าหมาย 
ตามแนวความคิด การเพิ่มเติมหน้าที่การใชง้าน (Function) ของสินคา้ใหผู้ง้านสามารถเลือกใช้
งานไดม้ากกว่า 1 รูปแบบ และการเลือกใชห้ลกัการการวิวฒันาการของสินคา้โดยใหค้วามส าคญัที่ 
การออกแบบ (Design) คือ การพัฒนาสินคา้โดยเน้นไปที่เรื่องของการออกแบบ  (Design) เป็น
หลกั คือ ขนาด รูปร่าง หนา้ตา วสัดตุามความเหมาะสมกับผลิตภณัฑห์รือตลาด เทรนด ์(Trend) 
และ ช่วงเวลา และหนา้ที่การใชง้าน (Function) คือ การพัฒนาสินคา้โดยค านึงไปที่ประโยชนใ์ช้
สอยและการใชง้านเป็นหลกั จะเป็นการเพิ่ม ลดทอน หรืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปโดยสิน้เชิง จะ
เนน้ไปที่เรื่องของความสะดวกสบายต่าง ๆ เป็นหลกั โดยยึดตามความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 
เทรนด์ (Trend) และ ความต้องการของตลาด การวิวัฒนาการของสินค้านั้น  ไม่ ได้มีการ
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เฉพาะเจาะจงว่า จะตอ้งพัฒนาไปในแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น แต่ยังสามารถรวมกันไดอ้ย่างไม่
จ ากดัหลกัการ เพราะตวัแปรจริง ๆ ขึน้อยู่กบักลุ่มลกูคา้หรือผูบ้ริโภคมากกว่า ว่าตอ้งการแบบไหน 
แล้วเราสามารถตอบสนองกลุ่มคนเหล่านั้นได้อย่างไร  โดยการจะออกแบบคอลเลคชั่ น 
(Collection) นัน้ก็จะยึดตามหลกัของความตอ้งการในตลาด ณ ช่วงเวลา ๆ นัน้ ๆ และ ตามความ
ตอ้งการ ตามเปา้หมาย ตามวิสยัทศัน ์และตามแนวความคิดของผูผ้ลิต 

ด้านธุรกิจ 
โดยการก าหนดส่วนประกอบส าคัญที่จะน ามาใช้พัฒนาธุรกิจมีจุดแข็งคือสินค้า

แฟชั่ นลายสักยันต์ที่ ผนวกเรื่องราวความเชื่อให้มีความสอดคล้องเข้ากับหน้าที่การใช้งาน 
(function) เขา้กับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนที่มีอายุตัง้แต่  21-30 ปี หรือคนที่นิยมซือ้
สินคา้แฟชั่น โดยวางแผนการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และและการโฆษณาหรือโปรโมท
สินคา้ผ่านการสรา้ง content ในช่องทางออนไลนอ์ย่างสม ่าเสมอเพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงไดม้ากยิ่งขึน้ 
พยายามออกแบบพัฒนาสินค้าให้เขา้กับกระแสนิยมหรือความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอยู่
ตลอดเวลา จากการอา้งอิงทฤษฎีแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas) และการวางแผน
ธุรกิจที่ในรูปแบบของธุรกิจทางความเชื่อซึ่งสอดคลอ้งกบั (Voice Online, 2562) ระบวุ่า เมื่อทุกสิ่ง
มาอยู่ในหว้งเวลาที่พอเหมาะพอดีกัน คือมีทั้งความเชื่อดั้งเดิมและโลกแห่งทุนนิยม จึงเกิดสิ่งที่
เรียกว่าธุรกิจทางความเชื่อ หากมองในแง่ธุรกิจ มนัก็คือธุรกิจประเภทหนึ่งเท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นเรื่องผิด
อะไร เพียงแต่ความอ่อนไหวของธุรกิจประเภทนีข้ึน้อยู่กบัความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่
วดักนัดว้ยตวัชีว้ดัใด ๆ ไม่ได ้

3. ข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาและออกแบบงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งันี ้

3.1 ดา้นการออกแบบ การวางองคป์ระกอบภาพรวมของลายแต่ละหมวด อาจยังดู
ไม่มีการตดัทอนลายมากพอ เนื่องจากแนวความคิดหลกัที่อยากถ่ายทอดรูปแบบลายออกมาใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบัเคา้โครงของลายสกัยนัตด์ัง้เดิมใหม้ากที่สดุ ผูว้ิจยัจึงคิดว่าว่าหากมีการน าลาย
ไปพฒันาต่อยอดโดยการอา้งอิงจากชุดแนวความคิดเดิมที่ไดว้างไวใ้นหมวดมหาอดุ และมหานิยม 
ผ่านการออกแบบ นก และเสือออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ขึน้อยู่กับผู้ออกแบบ อาจะท าให้เกิด
แนวความคิดใหม่ ๆ ออกมากมายมาย ตามต้นฉบับลายสักยันต์ที่ลายเส้นของลายสักยันตจ์ะ
แตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กับส านักสักหรือผู้ที่ เป็นคนสักให้ หรืออาจอออกแบบให้ออกมาเป็น
รูปแบบลายที่มีการตัดทอนที่มากขึน้เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง้่ายยิ่งขึน้ การน าลายนกและ
เสือมาออกแบบร่วมกันในคอลเลคชั่นพิเศษที่สามารถตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย (ในแง่ของความ
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เชื่อ) ไดอ้ย่างครอบคลมุมากยิ่งขึน้ การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์
แฟชั่น อาจสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายไดอ้ย่างดีในอนาคต 

3.2 ดา้นธุรกิจ อาจมีการพัฒนาลายหรือผลิตภัณฑใ์หส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไดง้่ายยิ่งขึน้ และสามารถขยายกลุม่เป้าหมายเดิมหรือการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
ใหส้ามารถเขา้ถึงไดใ้นกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย (Mass Market) มากยิ่งขึน้ อาจมีการท าการตลาด
โดยที่ ไม่มีการยัดเยียด เรื่องราวของความเชื่อมากจนเกินไป เน้นการท าการตลาดแบบให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจถึงเรื่องราวที่มาของความเชื่อเหล่านัน้ผ่านการเลา่เรื่องราวจากหนา้ที่
การใชง้านของผลิตภณัฑแ์ทน เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายไม่รูส้ึกว่าเป็นความเชื่อที่ดเูขา้ถึงยาก หรืองม
งายจนเกินไป แต่เน้นการท าการตลาดให้สอดแทรกเรื่องราวความเชื่อผ่านงานออกแบบได้
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