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This research aims to study the direction of the development of jewelry 

souvenirs from cultural capital. The sample group studied 100 foreign visitors, and both 
qualitative and quantitative methods were used. The process for the qualitative method 
was primary data collection obtained from in-depth interviews with specialists. It was 
found that the attributes considered in terms of product development of jewelry 
souvenirs from cultural capital and based on the type of jewelry, material, type of cultural 
capital and design concepts. The next part of the process in terms of the quantitative 
methods included data collection from questionnaires using the conjoint analysis 
technique. It was also found that the first rank of the importance value is the type of 
jewelry, in which the characteristic of charm had the highest preference value, followed 
by the materials, in which brass had the highest preference value, and cultural capital, 
in which the characteristic of traditional craftsmanship type has the highest preference 
value; and Design Concept, in which Contemporary Thai had the highest preference 
value. 
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บทที ่1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญ 
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมที่ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เนื่องดว้ยการเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้ดา้นจ านวนนกัท่องเที่ยวและรายไดจ้ากนกัท่องเที่ยว และเป็น
อตุสาหกรรมที่ไดร้บัการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทัง้นโยบายการ
สง่เสริมการท่องเที่ยว การกระตุน้ตลาดนกัท่องเที่ยว และการพฒันาโครงข่ายคมนาคมจากภาครฐั
ที่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาคให้ทั่ วถึงและสะดวกขึน้ ท าให้ลดการกระจุกตัวของ
นกัท่องเที่ยวและลดความเหลื่อมล า้ในการกระจายรายได ้(ศนูยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และฐานราก, 
2561) จากการแถลงข่ าวสถานการณ์ ท่ องเที่ ยวของประเทศไทย  เมื่ อ เดื อนสิ งหาคม  
พ.ศ. 2561 โดยปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไดก้ล่าวว่า ประเทศไทยมีรายไดท้่องเที่ยวเป็น
อนัดับ 4 ของโลกโดยมีอัตราการเพิ่มขึน้ของรายไดท้ี่สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวถือ
เป็นการเติบโตในเชิงคุณภาพ (กระทรวงจากท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) รายได้ที่ เพิ่มขึน้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกระจายไปสู่ภาคธุรกิจรายย่อยอ่ืนๆ ใหเ้กิดการขับเคลื่อนในภาค
ธุรกิจต่อไป 

นอกจากมาตรการส่งเสรมิการท่องเที่ยวต่างๆ ประเทศไทยนัน้มีจุดเด่นในดา้นมรดกทาง
วฒันธรรม ทัง้ที่จับตอ้งไดเ้ช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือหัตถกรรม และที่จับ
ต้องไม่ ได้เช่น  ประเพณี  ศิลปะการแสดง พิ ธีกรรม  หรือเทศกาล ซึ่ งบางประเภทได้รับ  
การประกาศรับรองและขึ ้นทะเบียนจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรม  
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มรดกทางวฒันธรรมจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดดูนกัท่องเที่ยวทัง้ในและ 
นอกประเทศ ท าใหเ้กิดการน าศิลปะ วฒันธรรม มาประยุกตใ์นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และถือเป็น  
การสืบสานเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย สอดคลอ้งกับการเป็น “ทุนวัฒนธรรม”  ซึ่งมี
บทบาทในนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ รัฐบาลพยายามผลักดันเพื่ อให้เกิดการขับเคลื่อน 
ของเศรษฐกิจ  

อตัรารายไดจ้ากอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ท าใหเ้กิดการกระจายรายไดใ้นธุรกิจ
อีกหลายภาคส่วน ภาคธุรกิจมีการเติบโตขึน้โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวโดยตรง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไดจ้ดัอนัดบัธุรกิจการท่องเที่ยวที่สรา้งรายได้
ไดม้ากที่สดุสามอนัดบั ไดแ้ก่ ธุรกิจที่พักโรงแรม ธุรกิจสินคา้ของที่ระลึก และธุรกิจรา้นอาหารและ
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เครื่องด่ืม (กระทรวงจากท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) เมื่อจ าแนกธุรกิจทัง้สามแลว้ ธุรกิจที่พกัโรงแรม 
และธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมนัน้เป็นธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยสี่ของผูบ้ริโภค แตกต่างจาก
ธุรกิจสินคา้ของที่ระลึกซึ่งแมจ้ดัอยู่ในกลุ่มสินคา้ฟุ่ มเฟือยแต่กลบัท ารายไดไ้ดเ้ป็นอนัดบัสอง ผูว้ิจยั
เล็งเห็นว่าความแตกต่างนี ้ที่ เป็นโอกาสในการศึกษาค้นคว้าเพื่อต่อยอดและสรา้งมูลค่าให้
ผลิตภณัฑจ์ากธุรกิจสินคา้และของที่ระลกึ  

ของที่ระลึกไม่เพียงแต่สรา้งรายได ้แต่ยงัเป็นตวัแทนการน าเสนอภาพลกัษณข์องสถานที่
ท่องเที่ยว และความทรงจ าของนกัท่องเที่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ จึงเป็นสินคา้ที่สามารถสรา้ง
มูลค่าและคุณค่าในตัวเองได้จากการรับรูข้องนักท่องเที่ยว จากการจัดประเภทของที่ระลึก 
เครื่องประดับถือเป็นของที่ระลึกอีกประเภท ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่มี
มลูค่าการส่งออกกว่า 4 แสนลา้นบาทต่อปี เมื่อรวมมลูค่าการเติบโตภายในประเทศจะมีสดัสว่นใน
ระบบเศรษฐกิจถึงรอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกับการเติบโตของผลิตภัณฑม์วลรวม (จีดีพี) สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (2562) รายงานว่า ในปีพ.ศ. 2561 อุตสาหกรรม 
อญัมณีและเครื่องประดับเป็นส่วนส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยมีสดัส่วนการส่งออกกว่ารอ้ยละ 
80 ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจึงเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมอญัมณี  

จากขา้งตน้เห็นไดถ้ึงความส าคญัในดา้นอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนช่วยในการ
ขบัเคลื่อนธุรกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง ธุรกิจ
สินคา้และของที่ระลึก ที่เปรียบเสมือนตัวแทนในการน าเสนอภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว 
และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของไทย ซึ่งอาจจัดไดว้่าเป็นสินค้าจาก 
ทุนวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในนโยบายประเทศไทย 4.0 ธุรกิจสินคา้และ
ของที่ระลึกนีเ้ป็นประเภทสินค้าฟุ่ มเฟือยที่สามารถสรา้งรายไดเ้ป็นอันดับสองในการจัดอันดับ
รายไดธุ้รกิจที่มีความเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดบันัน้
เป็นผลิตภัณฑท์ี่มีความเก่ียวขอ้งกับทัง้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดบั ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่สามารถต่อยอดและปรบัปรุงเพื่อสรา้งความหลากหลายและเพิ่ม
มูลค่า แมม้ีการน าทุนวฒันธรรมมาประยุกตใ์ชใ้นผลิตภัณฑต่์างๆ เพื่อสรา้งสินคา้ทุนวัฒนธรรม 
แต่การประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมในของที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัยงัไม่เป็นที่แพร่หลาย และไม่
มีการศึกษาอย่างกวา้งขวาง ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑข์องที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม โดยเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ
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คอนจอยท์ ซึ่ งผลจากการวิจัยในการศึกษาครั้งนี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของที่ ระลึก 
เครื่องประดบั ผูป้ระกอบการหรือนกัออกแบบดา้นของที่ระลึกและเครื่องประดบั รวมถึงผูท้ี่มีความ
สนใจในผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัจากทุนวฒันธรรมสามารถน าไปปรบัปรุงหรือ
พฒันาผลิตภณัฑใ์นเหมาะสมและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่ อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก  

ทนุวฒันธรรม 
2. เพื่อแสดงระดับความส าคัญของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท

เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทนุวฒันธรรม 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทนุวฒันธรรมต่อการพฒันาผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่ อน าผลการวิจัยมาวิ เคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ร ะลึกประเภท

เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่า
ใหก้ับผลิตภัณฑแ์ละเพิ่มรายไดใ้หก้ับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลกัในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจอื่นๆ และสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ  

2. เพื่อเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการ นกัออกแบบ ในการพฒันาผลิตภณัฑข์องที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรมในการพฒันาผลิตภณัฑอ่ื์นที่มีความเก่ียวขอ้งในอนาคต 
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ นักท่องเที่ ยวต่างชาติที่ สามารถสื่ อสาร
ภาษาองักฤษ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. กลุม่ตวัอย่างแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นคุณลักษณะของ

ผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 
2. กลุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชส้  าหรบัการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามคือ นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่ แน่นอน ผูว้ิจัยจึงค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนของคอแครน (Cochran, 1977) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินรอ้ยละ 0.10 ไดจ้ านวนกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 96 ตวัอย่าง และเพิ่มไว ้4 ตวัอย่าง 
รวมเป็น 100 ตัวอย่าง เพื่อใหส้ามารถหาค่าความแปรปรวนที่แทจ้ริงของกลุ่มตัวอย่างได ้โดยสุ่ม
ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

การสุ่มตัวอย่าง 
1. กลุม่ตวัอย่างแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
ขัน้ที่ 1  ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) ส าหรบัการ

สมัภาษณเ์ชิงลึกเพื่อใหท้ราบถึงคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวฒันธรรม โดยผูว้ิจัยเลือกสมัภาษณ์ ผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความเก่ียวขอ้งในดา้นของที่
ระลึก เครื่องประดับ หรือทุนวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเก่ียวกับผลิตภัณฑข์องที่
ระลกึหรือเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม จ านวน 7 คน 
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2. กลุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม  
ขัน้ที่ 1 ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) ผูว้ิจยัเลือกเก็บ

แบบสอบถามแบบง่ายจากช่องทางออนไลน ์โดยเก็บขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถ
สื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ ที่ก าลงัท่องเที่ยวหรือเคยท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

ขัน้ที่ 2 ใชว้ิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ิจัย
ใชก้ารเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างดว้ยความสะดวกและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม 
จนครบ 100 ตวัอย่าง 

ตัวแปรทีศ่ึกษา  
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งเป็นดงันี ้ 

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ (Gender) 

1.1.1.1 ชาย (Male) 
1.1.1.2 หญิง (Female) 

1.1.2 อาย ุ(Age) 
1.1.2.1 ต ่ากว่า 20 ปี (Not over 20 years old) 
1.1.2.2 21 – 37 ปี (21 – 37 years old) 
1.1.2.3 38 – 53 ปี (36 – 53 years old) 
1.1.2.4 ตัง้แต่ 54 ปีขึน้ไป (54 years old and over)  

1.1.3 ระดบัการศกึษา (Education)  
1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี (Lower than bachelor’s degree) 
1.1.3.2 ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor’s degree) 
1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตรี (Higher than bachelor’s degree) 

1.1.4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน (Monthly income) 
1.1.4.1 นอ้ยกว่า 650 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน 
1.1.4.2 651 – 1,150 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน 
1.1.4.3 1,151 – 1,640 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน 
1.1.4.4 1,641 – 2,130 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน 
1.1.4.5 ตัง้แต่ 2,131 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือนขึน้ไป 

1.1.5 อาชีพ (Occupation)  
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1.1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา (Student/College student) 
1.1.5.2 ข้ า ร า ช ก า ร / รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  (Government employee/  

State Enterprises) 
1.1.5.3 ลกูจา้ง (Company employee) 
1.1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั (Business owner) 
1.1.5.5 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ.. (Other, Please specify.....) 

1.1.6 ภมูิล  าเนา (Country of residence)  
1.2 คุณ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก 

ทนุวฒันธรรม 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพื่ อให้เกิดความเข้าใจความหมายที่ตรงกันส าหรับงานวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยขอก าหนด

ความหมายและขอบเขตของค าศพัทต่์างๆ ไวด้งัต่อไปนี ้ 
1. นกัท่องเที่ยวต่างชาติ หมายถึง นกัท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวไทย หรือไม่ไดม้ีถิ่นที่อยู่อาศัย

ในประเทศไทย 
2. ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ภูมิความรู ้หรือทรพัยส์ินทางปัญญาที่ผ่านการสั่งสมมาใน

อดีต ซึ่งนอกเหนือจากการใหค้ณุค่าทางเศรษฐกิจแลว้ยงัมีคณุค่าต่อมนษุยแ์ละสงัคม  
3. เครื่องประดับจากทุนวฒันธรรม หมายถึง เครื่องประดบัที่ใชแ้นวคิดทุนวัฒนธรรมใน

การออกแบบ 
4. จี ้หมายถึง เครื่องประดบัชนิดหนึ่งที่มีห่วง หรือรูส าหรบัใสก่บัสรอ้ยคอ  
5. ชารม์ หมายถึง เครื่องประดับชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายจี ้ แต่มีขนาดเล็กกว่า 

สามารถใสไ่ดท้ัง้กบัสรอ้ยคอ และสรอ้ยขอ้มือ 
6. คุณลักษณะของที่ ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม  หมายถึง 

คุณลักษณะที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน
วฒันธรรม  

7. การวิเคราะหแ์บบคอนจอยท ์(Conjoint Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะหค์วามพึง
ประสงค์หรือความชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยท่องเที่ยวประเทศไทย จากสถานการณ์
ต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึน้ แต่ละสถานการณ์ประกอบดว้ยตัวเลือกที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เป็นผูต้อบแบบสอบถามจะพิจารณาสถานการณท์ี่สอดคลอ้งกบัความชอบหรือความพึง
ประสงค์มากที่สุด และจัดอันดับความชอบหรือความพึงประสงค์ของสถานการณ์ทั้งหมดที่
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พิจารณา เมื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูครบถว้นแลว้จึงน าขอ้มลูมาวิเคราะหเ์พื่อใหท้ราบค่าความส าคญั
ของคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจยัเรื่อง การพฒันาผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจาก

ทุนวัฒนธรรม โดยเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก  
ทุนวฒันธรรมโดยเทคนิคคอนจอยทป์ระกอบดว้ยตัวแปรที่ใชเ้ป็นแนวทางในการท าวิจัย คือ แปร
อิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยผู้วิจัยแบ่งกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ กรอบแนวคิดส าหรบัล าดบัขัน้ตอนด าเนินการวิจัย 
ส่วนที่สอง คือ กรอบแนวคิดส าหรบัด าเนินการวิจัยเชิงประมาณ เพื่อให้ทราบตัวแปรตาม คือ 
“ความพงึประสงคข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม” 
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ส่วนทีห่น่ึง 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัสว่นที่หนึ่ง 

การวิจัยส่วนที่หนึ่ง ผูว้ิจัยด าเนินการวิจัยตามล าดับแสดงดังภาพประกอบ  1 โดยท าการ

รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ เพื่อใชใ้นการก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม  จากนั้นจึงจัดท าและเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะหด์ว้ยเครื่องมือทางสถิติ แลว้จึงสรุปผลการวิจยัตามล าดบั 

รวบรวมขอ้มลูทุติยภมูิ 

- รวบรวมและวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

รวบรวมขอ้มลูปฐมภมูิ 

- ใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูเ้ชี่ยวชาญและผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง 

 

ก าหนดคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ 

ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

 

จดัท าแบบสอบถามความพงึประสงค ์

 

เก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

 

วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยเครื่องมือทางสถิติ 

 

สรุปผลการวิจยั 
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ส่วนทีส่อง 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยัสว่นที่สอง 

การวิจัยส่วนที่สอง ผู้วิจัยวิเคราะห์น าข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมที่ได ้มาวิเคราะหโ์ดยใช้เทคนิคคอนจอยท์ เพื่อใหไ้ดผ้ล
ความพงึประสงคข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

สมมติฐาน 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยท่องเที่ยวประเทศไทย 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา มีผลต่อความพึงประสงค์
ของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

2. ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยท่องเที่ยวประเทศไทย 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา มีผลต่อความพึงประสงค์
ของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

คณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์อง

ที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบั

จากทนุวฒันธรรม 

ความพงึประสงคข์องผลิตภณัฑ์

ของที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบั

จากทนุวฒันธรรม 

Regression 

Regression 
(Conjoint Analysis) 

 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก 
ทนุวฒันธรรมโดยเทคนิคคอนจอยทผ์ูว้ิจยัไดศ้ึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการศกึษา วิเคราะห ์และอภิปรายผล ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัของที่ระลกึ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบและเครื่องประดบั 
5. แนวคิดเก่ียวกบัทนุวฒันธรรม 
6. แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคคอนจอยท ์(Conjoint Analysis) 
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์
การใชว้ิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมในการวิจยันัน้เพื่อใหไ้ดค้ณุลกัษณะของผลิตภณัฑท์ี่

ผู ้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด โดยผู้บริโภคอาจมีความชอบ หรือให้ความส าคัญกับ
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั เนื่องมาจาก เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ สถาพภาพ การศึกษา 
ชิฟแมนและคานุก (2009) ได้ศึกษาเก่ียวกับลักษณะต่างๆ เหล่านี ้ เรียกว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ซึ่งสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประเภทของผูบ้ริโภคใหเ้ป็นกลุ่มและชดัเจน
มากขึ ้น  โดยอาจใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ คือพิจารณาภูมิล  าเนาร่วมกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ในปัจจุบนันกัการตลาดนิยมใชล้กัษณะทางประชากรศาสตรใ์นการแบ่งประเภท
ของผูบ้ริโภค เนื่องดว้ยเป็นวิธีที่ง่าย มีหลกัการ สามารถวดัผลไดอ้ย่างแม่นย ามากกว่าการแบ่งใน
รูปแบบอ่ืน อีกทัง้เป็นการแบ่งที่ระบแุละเขา้ถึงกลุม่ที่เฉพาะเจาะจงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยเลือกปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มี
ความส าคญัและมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัร่วมกบัลกัษณะทางภมูิศาสตร ์ไดแ้ก่ 

1. เพศ (Gender)  
รูปแบบของผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์หรือแมแ้ต่รูปแบบของสื่อนัน้มีการปรบัเปลี่ยน

ใหเ้ขา้กบัเพศของผูบ้ริโภค อาจกล่าวไดว้่าเพศเป็นตวัแปรที่ส  าคญัในการแบ่งประเภทของผูบ้รโิภค 
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เช่นเดียวกบัที่มีการศึกษาว่าเพศ ส่งผลต่อรูปแบบการใชช้ีวิตหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (ศิรวิรรณ 
เสรีรตัน,์ 2550) 

2. อาย ุ(Age)  
ประชากรในแต่ละชนชาติมีช่วงอายทุี่หลากหลาย เช่น ประเทศเม็กซิโกมีประชากร

วัยเด็กมาก จากการขยายตัวทางประชากรอย่างรวดเร็ว หรือประเทศญ่ีปุ่ น มีประชากรสูงวัย
จ านวนมาก ท าใหผ้ลิตภณัฑห์รือบรกิารที่จ  าเป็นต่อประชากรในประเทศเม็กซิโกและประเทศญ่ีปุ่ น
มีความแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งประชากรตามช่วงอายุไดเ้ป็น 6 กลุ่ม คือ ก่อนวัยเรียน วัย
เรียน วัยรุ่น กลุ่ม 25 – 40 ปี กลุ่ม 40 – 65 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปีเป็นต้นไป (Kotler, 
2003)  

3. การศกึษา (Education)  
การศึกษาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ทัศนคติ ความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค เช่นผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนม้ที่จะรบัรูส้ารและขอ้มูลไดดี้กว่า (ศิริวรรณ 
เสรีรตัน,์ 2550) ผูท้ี่มีการศึกษาสงูมีแนวโนม้ที่จะบรโิภคผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพที่ดีกว่า และมีราคา
สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต ่า ตัวอย่างของการแบ่งส่วนตลาดจากระดับการศึกษาคือ สถาบัน
บณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ที่เลือกใหบ้ริการทางดา้นการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญา
เอก (คณาจารยส์าขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี, 2555) 

4. ภมูิล  าเนา (Resident)  
ภูมิล  าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ละที่มีชนชาติที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน น ามาซึ่ง

ความเชื่อ หรือลกัษณะทางการเมือง ที่แตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที่ (Kotler, 2003) 
5. รายได ้(Income) 
รายไดเ้ป็นตวับ่งชีค้วามสามารถในการซือ้สินคา้ บริการ หรือการเขา้ถึงตราสินคา้

ต่างๆ โดยมักพิจารณาตัวแปรดา้นรายไดร้่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ ในการวิเคราะหเ์พื่อหาส่วนแบ่งทาง
การตลาด เช่น ผูท้ี่มีการศกึษาสงูมีโอกาสในดา้นอาชีพการงานที่ดีและสงูกว่า น ามาซึ่งรายไดท้ี่สงู 

6. อาชีพ (Occupation)  
อาชีพของบุคคลมีผลต่อการซื ้อสินค้าและบริการ เช่นกลุ่มอาชีพแรงงานมี

แนวโน้มในการซือ้เสือ้ผา้ที่มีเนือ้ผา้หยาบ ราคาถูก ส่วนกลุ่มอาชีพนักธุรกิจมีแนวโน้มในการซือ้
เสือ้ผา้เนือ้ดี ชุดสูท ซึ่งใชใ้นธุรกิจ นกัการตลาดจึงจ าแนกกลุ่มอาชีพเพื่อศึกษาสินคา้หรือบริการที่
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของกลุม่อาชีพ  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ 
 เมื่ อได้พิจารณาสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ แล้ว ผู้บริโภคจะต้องผ่าน

กระบวนการตดัสินใจซือ้ จึงจะไดข้อ้สรุปว่าผูบ้ริโภคจะซือ้หรือไม่ซือ้ โดยกระบวนการตดัสินใจซือ้ที่
เกิดขึน้นัน้มี 5 ขัน้ตอน (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) ดงันี ้

ขั้นตอนที ่1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Need Recognition) ถือ
เป็นจุดเริ่มตน้ของกระบวนการ เกิดขึน้เมื่อผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงปัญหาหรือความตอ้งการของตนเอง ซึ่ง
อาจเกิดจากหลายสาเหต ุไดแ้ก่ 

1. สิ่งของที่ใชอ้ยู่เดิมหมดไป 
2. ผลของการแกไ้ขปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ 
3. การเปลี่ยนแปลงสว่นบคุคล 
4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครวั 
5. การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน 
6. ผลจากการเปลี่ยนกลุม่อา้งอิง 
7. ประสิทธิภาพของการสง่เสรมิการตลาด 

ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อทราบถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหาที่เกิดขึน้ ผูบ้รโิภคจะหาขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจ โดยอาจเป็นขอ้มลูจาก
แหล่งขอ้มูลภายใน เช่น คนรูจ้ัก คนที่เคยใช ้หรือขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายนอก เช่น บทความ 
โฆษณา 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งผูบ้ริโภคอาจประเมินจาก รูปลักษณ์ หรือคุณสมบัติของสินคา้ อาจ
เปรียบเทียบตามความรูส้ึก ความตอ้งการ หรือสถานภาพของผูบ้ริโภคเอง หรืออาจประเมินจาก
การใหค้ะแนนตามคณุสมบติัของสินคา้ เป็นตน้ 

ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Decision Making) ในขั้นตอนการตัดสินใจซือ้นี ้
ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ 3 ทางเลือก คือ ซือ้ ซือ้ทางเลือกอ่ืน หรือไม่ซือ้เลย ซึ่งรูปแบบการตดัสินใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภคนัน้ขึน้อยู่กบัระดบัความพยายามในการแกปั้ญหา 

ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Purchase Decision) คือความพึงพอใจ 
ความรูส้กึหรือทศันคติที่เกิดขึน้หลงัจากท่ีผูบ้รโิภคไดท้ าการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิารไปแลว้ ซึ่ง
จะมีผลต่อการซือ้สินคา้ซ า้ต่อไป 
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ในกระบวนการตัดสินใจซื ้อนี ้ ผู ้บริโภคจะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจแตกต่างกัน 
ตามแต่ละประเภทของสินคา้หรือบริการ เช่น สินค้าที่มีราคาแพง มีอายุการใชง้านยาวนาน หรือ
สินค้าหรือบริการที่ไม่เคยใช้มาก่อน ผู้บริโภคอาจใชร้ะยะเวลาในการตัดสินใจมากกว่าสินค้า
ประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 
นอกจากกระบวนการตัดสินใจแลว้ ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค ทั้ง
ปัจจยัภายใน ซื่งเกิดจากตัวของผูบ้ริโภคเอง หรือปัจจัยภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มของตัว
ผูบ้รโิภค 

ปัจจยัภายใน  
1. ความจ าเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) 

คือ ความตอ้งการในสิ่งใดๆ ที่อาจเกิดจากความจ าเป็นทางร่างกาย หรือทางดา้นจิตใจที่ชักจูงให้
ผูบ้รโิภคตอบสนองต่อความจ าเป็นหรือความตอ้งการนัน้ๆ  

2. แรงจูงใจ (Motive) คือ สิ่งที่ท าใหผู้บ้ริโภคไม่อาจปล่อยวางความรูส้ึกตอ้งการ
นัน้ได ้สง่ผลใหผู้บ้รโิภคมีแรงจงูใจในการตอบสนองต่อความตอ้งการ 

3. บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลกัษณะส่วนตวัของผูบ้รโิภคที่เกิดจาก ความคิด 
ความเชื่อ อปุนิสยั และสิ่งจูงใจต่างๆ ที่แสดงออกในดา้นต่างๆ ซึ่งมีผลต่อรูปแบบในการตอบสนอง
ของผูบ้รโิภคที่แตกต่างกนั เป็นลกัษณะเฉพาะตวับคุคล 

4. ทัศนคติ (Attitude) คือ ความคิดเห็นหรือความรูส้ึกของผูบ้ริโภคที่มีต่อสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้รโิภค 

5. การรบัรู ้(Perception) คือ การยอมรบัในความคิด การกระท า หรือสิ่งที่มีอยู่
ผ่านทางประสาทสมัผสัทัง้ 5  

6. การเรียนรู ้(Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เกิดการ
รบัรูห้รือผ่านประสบการณส์่วนบุคคล หากผูบ้ริโภคไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลงัจากมีการรบัรูจ้ะถือ
ว่ายงัไม่เกิดการเรียนรู ้
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ปัจจยัภายนอก 
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่ก าหนดอ านาจในการซือ้ของผูบ้รโิภค ใน

รูปของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
2. ครอบครัว (Family) เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ผู้บริโภคมีลักษณะนิสัย หรือ

พฤติกรรมต่างๆ  
3. สงัคม (Social) เป็นสิ่งที่ผูบ้ริโภคปรบัตัวเพื่อใหส้ามารถเขา้กับสังคมนั้นๆ ได ้

จึงเกิดการขัดเกลาทางสงัคม (Socialization) ที่ประกอบดว้ย ค่านิยมของสงัคม (Social Values) 
ความเชื่อ (Believes) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) 

4. วัฒนธรรม (Culture) เป็นวิถีในการด าเนินชีวิตที่ไดร้บัการยอมรบั และมีการ
ปฏิบติัตามกนัมา  

5. ตัวกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimuli) เป็นเครื่องมือที่ท าใหผู้บ้ริโภคมี
โอกาสพบเห็น รบัรู ้หรือคุน้เคยกบัสินคา้หรือบรกิารนัน้ๆ น ามาซึ่งความไวว้างใจและการยอมรบั 

6. สภาพแวดลอ้ม (Environment) เป็นการเปลี่ยนแปลงของสถาพแวดลอ้มทั่วๆ 
ไปที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เช่น การขาดแคลน
ทรพัยากรน า้มนัเชือ้เพลิง ท าใหผู้บ้ริโภคเปลี่ยนมาใชพ้ลงังานทางเลือก หรือสภาพอากาศที่รอ้นขึน้ 
ท าใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจซือ้เครื่องปรบัอากาศไดง้่ายขึน้ 

จากกระบวนการตัดสินใจซือ้ทั้ง 5 ขั้นตอน ผู้วิจัยเลือกศึกษาขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ 
(Decision Making) เพื่อใหท้ราบถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ซึ่งจะ
เป็นประโยชนต่์อการใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑต่์อไป  

แนวคิดเกี่ยวกับของที่ระลึก 
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผู ้วิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาในงานวิจัยครั้งนี ้ คือ ผลิตภัณฑ์ 

ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัจากทุนวฒันธรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่
ก าลงัท่องเที่ยวหรือเคยท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใชแ้นวความคิดที่ว่า มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม คือ
มีการคบหาสมาคมในกิจการใดกิจการหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดความรูส้ึกต่างๆ 
ความชอบ ที่เป็นพืน้ฐานใหเ้กิดความสมัพนัธ ์ทัง้นีค้วามผูกพนันอกจากเกิดระหว่างมนษุยด์ว้ยกนั
แลว้ ยังเกิดกับสิ่งต่างๆ เช่น สถานที่ วัตถุ หรือเหตุการณ์ ก่อให้เกิดเป็นความทรงจ าอันน าไปสู่  
การระลึกถึงและความตอ้งการใหค้วามทรงจ านัน้ปรากฎขึน้ในความรูส้ึกแมเ้วลาลว่งไปแลว้ก็ตาม 
มนุษยจ์ึงพยายามหาวิธีกระตุน้ความทรงจ าต่างๆ โดยการออกแบบ หรือการสรา้งสรรคส์ื่อ หรือสิ่ง
ใดๆ ขึน้ เพื่อใหเ้ป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการระลึกถึงเรื่องราว บุคคล เหตกุารณ ์สถานที่ ความทรงจ าที่
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เก่ียวขอ้งอยู่เสมอ โดยสื่อหรือสิ่งที่สรา้งสรรคข์ึน้เพื่อจุดประสงคใ์นการกระตุน้เตือน หรือเน้นย า้
ความทรงจ าเรียกว่า “ของที่ระลึก” (SOUVENIR, 2554) ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกเพื่ อตอบสนองความต้องการในการเก็บ ระลึก ความทรงจ าจากการท่องเที่ยว ของ
นกัท่องเที่ยวต่างชาติ 
แมข้องที่ระลึกสามารถแบ่งออกไดห้ลากหลายประเภท แต่มีขัน้ตอนในการออกแบบที่คลา้ยคลึง
กนัเป็นล าดบัขัน้ตอนทัง้ 6 ขัน้ ซึ่งผูว้ิจยัน ามาประยุกตใ์ชใ้นงานวิจยั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้(SOUVENIR, 
2554)  

ขั้นตอนที่  1 ก าหนดประเภทของรูปแบบ เป็นการก าหนดแนวทางในการเริ่มต้น
เพื่อใหม้ีเป้าหมายว่าของที่ระลึกจะมีลกัษณะไปในทิศทางใด ในขั้นตอนนีผู้ว้ิจัยก าหนดประเภท
ของรูปแบบของที่ระลกึ คือ ของที่ระลกึประเภทตกแต่ง 

ขั้นตอนที่  2 เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ให้มีความ
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อ หรือระลึกถึง ในขั้นตอนนีผู้ ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และขอ้มลูปฐมภูมิจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ชี่ยวชาญและ  
ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะหเ์ป็นคุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทนุวฒันธรรม 

ขัน้ตอนที่ 3 ส ารวจค่านิยม อาจใชก้ารสังเกต การรวบรวมขอ้มูล หรือการรวบรวม
องคป์ระกอบต่างๆ เพื่อใชใ้นการตัดสินใจในการออกแบบ ในขั้นตอนนีผู้ว้ิจัยใชก้ารเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม  

ขัน้ตอนที่ 4 การจับประเด็นส าคัญของขอ้มูลเพื่อก าหนดรูปแบบ เป็นการวิเคราะห์
ขอ้มลูจากที่ไดส้งัเกต รวบรวม เพื่อใหไ้ดป้ระเด็นที่ส  าคัญที่จะน าไปใหใ้นการออกแบบ เพื่อใหเ้กิด
การกระตุ้นความทรงจ า เกิดการระลึกในสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอด ในขั้นตอนนี ้ผู ้วิจัยใช้ 
การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุคูณและการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมเพื่อทราบคุณลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมที่มีค่าอรรถประโยชน์สูงสุดเพื่อ
น ามาใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑต่์อไป 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและเคร่ืองประดับ 
การวิจยัเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑจ์ าเป็นตอ้งศึกษาหลกัการออกแบบ เพื่อน ามาประยุกตใ์ช้

ในการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑข์ึน้ใหม่ หรือพฒันาผลิตภณัฑเ์ดิมใหดี้ขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
และสรา้งความพึงพอใจ โดยหลักการออกแบบที่จะพิจารณามี 3 ส่วน (สืบศิริ แซ่ลี ้และ พงษ์
พิพฒัน ์สายทอง, 2555) ดงันี ้
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1. การตอบสนองต่อประโยชนใ์ชส้อย (Function) ที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกใน
การออกแบบ เนื่องจากประโยชนใ์ชส้อยมีอิทธิพลกบังานออกแบบ เช่น หากออกแบบหนงัสือ ตอ้ง
อ่านง่าย ตัวหนังสือชัดเจน มีการจัดเรียงจัดหน้ากระดาษที่ดี หากการออกแบบไม่ตอบสนองต่อ
ประโยชนใ์ชส้อยก็ถือเป็นงานออกแบบที่ไม่ดี  

2. ความสวยงามพึงพอใจ (Aesthetic) ในงานออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยดี
ใกลเ้คียงกนั สิ่งที่ตดัสินคณุค่าของงานออกแบบคือ ความงาม 

3. การสื่ อความหมาย (Meaning) งานศิลปะมีคุณ ค่าก็ ต่อ เมื่ อสามารถสื่ อ
ความหมายออกมาได ้เช่นเดียวกบังานออกแบบ หากงานออกแบบสวยงามแต่ไม่สามารถสื่อสิ่งที่
ผูอ้อกแบบตอ้งการสง่สารไป คณุค่าของงานออกแบบนัน้จะลดลง 

นอกจากตอ้งพิจารณาหลกัการออกแบบทัง้ 3 ส่วนแลว้ ในการออกแบบนัน้ตอ้งค านึงถึง
หลกัการในการสรา้งสรรคเ์พื่อใหเ้กิดงานออกแบบ ตั้งแต่ระดับ จุด เสน้ ระนาบ ปริมาตร รูปร่าง 
รวมถึงผิวสมัผัส ซึ่งเป็นองคป์ระกอบหลกัที่ส  าคัญที่ถูกน ามาใชใ้นการออกแบบเสมอ ส าหรบัการ
ศกึษาวิจยัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเครื่องประดบัจากทุนวฒันธรรมในครัง้นี ้ผูว้ิจยั
พิจารณาองคป์ระกอบในการสรา้งสรรคง์านออกแบบดงันี ้

1. ระนาบ (Plane) เกิดจากแนวเสน้ที่ต่อเนื่องกัน ปิดลอ้มพืน้ที่ใดพืน้ที่หนึ่งจนเกิด
เป็น รูปร่าง (Shape) ระนาบที่ก่อให้เกิดเป็นรูปร่างนี ้เองเป็นองค์ประกอบในความนึกคิด 
(Conceptual) สามารถแบ่งรูปรา่งออกไดด้งัต่อไปนี ้

1.1 รูปเรขาคณิต (Geometric shape) เช่น สามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม  
หกเหลี่ยม และวงกลม โดยวงกลมถือเป็นรูปร่างพืน้ฐานที่ส  าคัญ เนื่องจากรูปร่างเรขาคณิตอ่ืนๆ 
นัน้ลว้นมาจากสว่นต่างๆ ของวงกลม 

1.2 รูปธรรมชาติ (Organic shape) ใหค้วามรูส้ึกเคลื่อนไหว มกัประกอบดว้ยเสน้
โคง้ 

1.3 รูปอิสระ (Hand draw shape) เกิดจากการเขียนระนาบโดยไม่ใช่เครื่องมือ 
เช่น การเขียนพู่กนั 

1.4 อุบัติภาพ (Accidental shape) ให้ความรูส้ึกว่าท าขึน้โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น 
หมกึหยด รอยฉีกกระดาษ  

2. รูปทรง (Form) เกิดจากระนาบที่ขยายตวัออกในทิศทางตัง้ฉากกบัแนวระนาบเดิม 
แบ่งชนิดของรูปทรงไดด้งัต่อไปนี ้
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2.1 รูปทรงเรขาคณิต (Geometric form) แต่ละด้านของรูปทรงจะคล้ายกัน มี
ความสมัพนัธก์นั และมีแกนที่สมดลุ และมกัประกอบดว้ยเสน้ตรงหรือเสน้โคง้ที่มีแบบแผน 

2.2 รูปทรงธรรมชาติ (Natural form) มักประกอบด้วยเส้นโค้ง ที่มีความสมดุล
หรือไม่สมดลุก็ได ้รูปทรงชนิดนีเ้ป็นที่นิยมในการออกแบบมาก  

2.3 รูปทรงอิสระ (Free form) แต่ละดา้นมกัไม่สมัพนัธก์นั ไม่เป็นระเบียบ และมกั
ขาดสมดลุ เมื่อดแูลว้จะใหค้วามรูส้กึว่าเคลื่อนไหว  

3. พืน้ผิว (Texture) เป็นส่วนที่สัมผัสได ้ท าใหเ้กิดการรบัรูแ้ละการเขา้ใจถึงสิ่งนัน้ๆ 
เช่น ถนนที่ลาดยางเรียบแสดงสื่อไดถ้ึงเสน้ทางที่ปลอดภยัส าหรบัการขบัขี่เดินทาง ลกัษณะพืน้ผิว
นัน้มีผลต่อการรบัรู ้ทัง้ดว้ยการสมัผสั และการสะทอ้นแสง ผิวสมัผัสเรียบสะทอ้นแสงไดดี้และให้
ความรูส้ึกอยากสัมผัส ขณะที่ผิวสมัผัสหยาบใหค้วามรูส้ึกขรุขระหรือแหลมคม ไม่ชวนใหส้มัผัส 
และสะทอ้นแสงไดไ้ม่ดี  

4. สี (Color) จากจดัองคป์ระกอบจากสี เช่น การเพิ่มหรือการลดโทน (Tone) น าไปสู่
งานสามมิติ เช่น สีแดงใหค้วามรูส้ึกว่าอยู่ใกล ้ส่วนสีน า้เงินใหค้วามรูส้ึกว่าอยู่ไกลกว่า สีจึงถูก
พิจารณาเป็นหลกัที่ส  าคญัในการออกแบบ เนื่องจากสีสามารถสื่อความหมายไดช้ดัเจน มีอิทธิพล
ต่ออารมณ ์และกระตุน้การรบัรูไ้ดดี้ รูปแบบการใชส้ีในการออกแบบที่พบเจอไดบ้่อยมีดงันี ้

4.1 โทนสี (Tone) ประกอบดว้ย 3 โทน ดงันี ้
4.1.1 โทนรอ้น (Warm tone) เช่น สีแดง สีสม้ ใหค้วามรูส้ึกรอ้นรุนแรง ดึงดดู

สายตา กระตุน้อารมณ ์สะดดุตา เหมาะกบังานที่ตอ้งการความต่ืนเตน้ สนกุสนานเรา้ใจ  
4.1.2 โทนเย็น (Cool tone) เช่น สีเขียว สีน ้าเงิน สีฟ้า ให้ความรูส้ึกสดชื่น 

แจ่มใส ร่มรื่น มีชีวิตชีวา เหมาะกบังานที่ตอ้งการแสดงความสดใส ความสะอาด โล่ง โปร่ง หรือสื่อ
ถึงการพกัผ่อน 

4.1.3 เอิร ์ธโทน (Earth tone) เช่น  สีน ้าตาล สีครีม  สี เทา สี เหลือง ให้
ความรูส้ึกสงบ เก่า โบราณ เหมาะกบังานรณรงค ์งานอนุรกัษ์ต่างๆ หรืองานที่ตอ้งการสื่อถึงความ
เรียบรอ้ย เรียบง่าย 

4.2 สีคู่ตรงขา้ม (Complements) คือสีที่อยู่ตรงขา้มกันในวงลอ้สี เช่น สีแดงกับ 
สีเขียว สีม่วงกบัสีเหลือง การใชส้ีคู่ตรงขา้ม หรือที่เรียกว่า สีตดักนั จะส่งผลต่อการกระตุน้อารมณ์
และองคป์ระกอบต่างๆ (Ellen Lupton et al, 2018)  
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4.3 สีขา้งเคียง (Analogous Colors) คือสีที่อยู่ขา้งกนัในวงลอ้สี มีความแตกต่าง
กันระหว่างสีน้อยมาก ให้งานที่ต้องการให้เกิดความกลมกลืน ไม่โดดออกมาจากกัน (Ellen 
Lupton et al, 2018) 

หลักการออกแบบขา้งตน้นั้นเป็นหลักการที่สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑไ์ดห้ลากหลายประเภท อย่างไรก็ตามยังมีหลกัการส าหรบัการออกแบบเครื่องประดับ  
3 ประการตามหลกัการสรา้งสรรคอ์อกแบบเครื่องประดบั (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545)  ดงันี ้

1. ความเป็นหน่วยเดียวกัน นักออกแบบจะต้องค านึงถึงภาพรวมในการออกแบบ 
เช่น การออกแบบสรอ้ยคอตอ้งค านึงว่าสรอ้ยเสน้นีจ้ะมีจีป้ระกอบดว้ยหรือไม่ หากมีตวัสรอ้ยและจี ้
ย่อมตอ้งมีความสมัพนัธก์นัเพื่อแสดงความเป็นหน่วยเดียวกนั งานจึงจะมีพลงั 

2. ความสมดุล อเป็นหลักการขั้นพื ้นฐานของงานออกแบบทุกประเภท ในการ
ออกแบบ ความสมดลุนัน้แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

2.1 สมดลุซา้ยขวาเท่ากนั (Symmetry)  
2.2 สมดลุซา้ยขวาไม่เท่ากนั (Asymmetry)  

ในการออกแบบเครื่องประดับ หากออกแบบมาแลว้ไม่เกิดความสมดุล เช่น เห็นว่า
น า้หนักเอียงไปดา้นใดดา้นหนึ่งชัดเจน ก็มีวิธีปรบัแกใ้หเ้กิดความสมดุล ไดแ้ก่ สมดุลดว้ยรูปทรง 
สมดลุดว้ยสี และสมดลุดว้ยลกัษณะพืน้ผิว 

3. ความสัมพันธ์ทางศิลปะ คือตอ้งมีการวางองคป์ระกอบทางการออกแบบอย่าง
เหมาะสม เนื่องจากเครื่องประดบันัน้มีจุดขายที่ความงามและลกัษณะที่โดดเด่น การออกแบบจึง
จ าเป็นต้องท าให้เห็นถึงจุดเด่น หรือส่วนที่ดีของงาน โดยจุดเด่นของงานไม่จ าเป็นต้องมีเพียง  
จดุเดียว แต่เมื่อดโูดยรวมตอ้งมีจดุที่เด่นที่สดุเสมอ เช่น การออกแบบก าไลขอ้มืออาจเนน้จดุเด่น 

ที่แบบของงาน ความทนัสมยัคลาสสิกแต่ก็มีลกัษณะผิวที่เนน้ความแตกต่างของเนือ้
วสัดเุพื่อใหเ้กิดมิติดา้นความงาม 

นอกจากนี ้ ยังมีองค์ประกอบหรือสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับการออกแบบ
เครื่องประดบั คือ วสัด ุซึ่งนิยมแบ่งประเภทโดยใชเ้กณฑค์วามคงทนถาวร ไดเ้ป็น ประเภท คือ 

1. วัสดุประเภทถาวร เช่น โลหะทุกชนิด หิน และพลอย ตลอดจนวัสดุหายาก  
เช่น งาชา้ง เขาสตัว ์ 

2. ส่วนวัสดุประเภทไม่ถาวร ได้แก่  เมล็ดพืช กระดาษ หรือวัสดุที่ แตกช ารุด  
เสียหายง่าย 
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ส าหรบัการออกแบบเครื่องประดบัวสัดุที่นิยมน ามาใชใ้นการออกแบบมากที่สดุคือ โลหะ 
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้คือ โลหะมี ค่า (Precious metal) และโลหะเจือ (Base metals) 
(สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ, 2560) 

โลหะมีค่า (Precious metals) คือ กลุ่มโลหะที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าโลหะ
ทั่วไป หายาก และเป็นที่นิยมในการท าเป็นเครื่องประดับ เช่น เงิน ทองค า แพลทินัม และ
แพลเลเดียม 

โลหะเจือ (Base metals) คือ โลหะอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โลหะมีค่า เช่น ทองแดง สังกะสี 
ทองเหลือง 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในการสรา้งสรรคง์านออกแบบดังขา้งต้นแล้ว จึงพิจารณา
ประเภทของเครื่องประดับที่ตอ้งการออกแบบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้าน โดยในปัจจุบนัแบ่ง
ประเภทของเครื่องประดบัไดด้งันี ้

1. แหวน (Ring) เป็นเครื่องประดบัที่สวมใส่ที่นิว้ การออกแบบจึงตอ้งค านึงถึงความ
ทนทานเนื่องจากเป็นเครื่องประดบัที่ตอ้งสมัผสัและอาจถูกกระแทกกระทบจากสิ่งต่างๆ ได ้อีกทัง้
ยงัตอ้งออกแบบขนาดใหพ้อดีกบัผูส้วมใสอี่กดว้ย (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 

2. ตุม้หู (Earring) เป็นเครื่องประดับที่อยู่ชิดติดใบหน้ามากที่สุด จึงตอ้งพิถีพิถันใน
การออกแบบเป็นพิเศษ และควรค านึงถึงน า้หนกัใหเ้หมาะสม (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545)  

3. สรอ้ยคอ (Necklace) เป็นเครื่องประดับที่สะดวกในการสวมใส่ เรียบง่าย และใส่
ไดห้ลากหลายโอกาส โดยมกัออกแบบและใชง้านรว่มกบัจี ้(วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 

4. สรอ้ยข้อมือและก าไลขอ้มือ (Bracelets) มีความคล้ายกันคือใชป้ระดับตกแต่ง
เครื่องมือ สรอ้ยข้อมือจะมีความอ่อนไหวทั้งตัวเส้น แต่ก าไลข้อมือจะมีลักษณะแข็ง ไม่ทิง้ตัว 
(วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 

5. เข็มกลดั (Brooch) เป็นเครื่องประดบัที่ไดร้บัความนิยมในสตรีที่มีอายุมาก ทัง้นีใ้น
ปัจจุบันก็เริ่มไดร้บัความนิยมในหมู่สตรีอายุน้อยบา้งขึน้อยู่กับการออกแบบ เข็มกลดัช่วยท าให้
เสือ้ผา้มีจุดเด่น ในการออกแบบเข็มกลดัตอ้งค านึงถึงน า้หนัก เพื่อไม่ใหเ้ก่ียวหรือรัง้เสือ้ผา้จนผิด
รูปทรง (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 

6. จี ้(Pendent) เป็นเครื่องประดับที่ใชห้้อยตกแต่งกับ โซ่ เสน้ สาย สรอ้ยคอ หรือ
สรอ้ยขอ้มือ การสวมใสจ่ึงสะดวกและง่าย (International Gem Society, 2017) 

7. ล็อกเก็ต (Locket) เป็นเครื่องประดับที่มีความคล้ายคลึงกับจี ้ บางครั้งถูกจัด
รวมอยู่ในประเภทเดียวกบัจี ้แต่ล็อกเก็ตมีลกัษณะที่แตกต่างคือสามารถเปิดและใส่สิ่งของไวด้า้น
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ในได ้เช่น รูปภาพ หรือการสลกัอกัษรลงไปดา้นใน ล็อกเก็ตนิยมน าไปหอ้ยตกแต่งกบั โซ่ เสน้ สาย 
สรอ้ยคอ หรือสรอ้ยขอ้มือเช่นเดียวกบัจี ้ (International Gem Society, 2017) 

8. ชารม์ (Charm) เป็นเครื่องประดับที่มีขนาดเล็กกว่าจี ้มักใชต้กแต่งสรอ้ยขอ้มือ 
เช่น ชารม์ของเครื่องประดบัแพนโดรา หรืออาจใชต้กแต่งเชือกถกัหรือหนงัถกัประดบัขอ้มือ และยงั
สามารถใสก่บัสรอ้ยคอไดด้ว้ย (International Gem Society, 2017) 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยจะรวบรวมวิเคราะหข์อ้มูลดังกล่าวไดแ้ก่ องคป์ระกอบใน
การออกแบบ วสัดุในการผลิตเครื่องประดบั และประเภทของเครื่องประดับ ร่วมกบัการสมัภาษณ์
ผูเ้ชี่ยวชาญและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อคัดเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะส าหรบัพัฒนา
ผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม  
จากหลกัการสรา้งสรรคง์านออกแบบเพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์นงานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือก

ศึกษาเก่ียวกับทุนวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑข์องที่ระลึก 
ไดอ้ย่างชดัเจน เนื่องจากทุนวฒันธรรมนัน้เป็นการน าเอาวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตัง้แต่ในอดีตทัง้ใน
รูปแบบที่จับตอ้งได ้เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และวัฒนธรรมในรูปแบบที่จับตอ้งไม่ได ้
เช่น ขนบธรรมเนียม ภาษา ประเพณี  ซึ่ งน ามาสร้างให้เกิดมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจและ 
ทางวฒันธรรม (Throsby, 2001) 

มีการศึกษาเรื่อง ทุนวัฒนธรรม อย่างกวา้งขวางในหลากหลายประเทศ ในประเทศ
ไทยก็มีการศกึษาเรื่องทุนวฒันธรรม และอธิบายความหมายไวส้อดคลอ้งกนักบั เดวิด ทรอสบี ้โดย
ในประเทศไทย ทุนวฒันธรรม เรียกอีกอย่างไดว้่า มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ และใน
ประเทศไทยจะพิจารณาสิ่งที่เป็นทนุวฒันธรรมตามองคป์ระกอบดงันี ้(Thitayan, 2555) 

1. เป็นมรดกตกทอด คือ เป็นสิ่งทีเกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย ์ถ่ายทอดสืบต่อกัน
มา แบ่งออกเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได ้เช่น วัตถุ บนัทึกการเล่าเรื่อง เอกสาร ต านานหรือภาษาที่มีการ
จารกึบนัทกึไว ้และสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได ้เช่น โบราณสถานขนาดใหญ่ 

2. เป็นสิ่งที่มีเอกลกัษณ์พิเศษหรือเนือ้ในของวฒันธรรม คือ เกิดจากการกระท าของ
มนษุย ์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างกนัตามแต่พืน้ที่ ภาษา ส าเนียง กิรยิาท่าทาง ความเชื่อ การ
นบัถือศาสนา ประเพณี จารีต พิธีกรรม หรือขนบธรรมเนียม รวมถึงสนุทรียศาสตรแ์ละสนุทรียภาพ
ที่เป็นความสวยงามตามอารยธรรม ซึ่งควรแก่การท านบุ ารุงรกัษาและสืบสานต่อไป 

3. ภมูิปัญญาดัง้เดิมและภมูิปัญญาสมยัใหม่ ไดแ้ก่ 
3.1 ศาสตรห์รือองคค์วามรูข้องบรรพชน เช่น ดาราศาสตร ์วิทยาศาสตร ์
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3.2 ภาษาศาสตรแ์ละการค านวณ  เช่น กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร้อยแก้ว  
รอ้ยกรอง หรือ หน่วยในการวดั การชั่ง เช่น คืบ วา หนุ ศอก เป็นตน้ 

3.3 อาชีวศาสตร ์คือ ความรูเ้ก่ียวกบัการด ารงชีพหรือยงัชีพ เช่น เครื่องมือจบัสตัว ์
เครื่องมือทางการเกษตร 

3.4 ยุทธศาสตรใ์นการป้องกันตนเองและการรกัษาชีวิต เช่น การเขียนต าราพิชัย
สงคราม มวยไทย การฟันดาบ ยโูด  

3.5 การเยียวยาชีวิตหรือแพทย์ศาสตร ์เช่น การท ายาเพื่อรกัษาโรคภัยไข้เจ็บ 
อาการเจ็บปวด แหรือการนวดแผนโบราณ 

3.6 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ โดยใช้องค์ความรูใ้นเชิงนิติศาสตร ์เช่น 
ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลกู ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

แมจ้ะมีการใหค้วามหมาย ทุนวัฒนธรรม ไวส้อดคลอ้งและคลา้ยคลึงกัน แต่ในการจัด
ประเภทของทุนวฒันธรรมนัน้มีหลายเกณฑ ์ซึ่งมีความแตกต่างกันตามมมุมองของผูท้ี่ศึกษา หรือ
นโยบายของประเทศนัน้ๆ โดยมีการจดัประเภทดงัต่อไปนี ้

1. การจดัประเภทโดย David Throsby (2001) 
ทรอสบีจ้ดัทนุวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1.1 ทุนวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น อาคาร สถานที่ ผลงานศิลปะประเภท
ภาพวาด ปติมากรรม งานป้ัน เป็นตน้ 

1.2 ทนุวฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ได ้เช่น องคค์วามรู ้วิถีชีวิต ความเชื่อ เป็นตน้ 
2. การจดัประเภทโดย Pierre Boourdieu (Thitayan, 2555) 
บดิูเออจดัทนุวฒันธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 ทุนวัฒนธรรมที่ ฝังอยู่ในตัวคนหรือกลุ่มคน เช่น ความคิด ความเชื่อ 
จินตนาการ หรือความคิดรเิริ่ม 

2.2 ทุนวัฒนธรรมที่มี รูปลักษณ์และมีตัวตน เช่น เครื่องมือ สิ่งก่อสร้าง 
ภาพวาด หรือสถานที่ที่เป็นมรดกโลก 

2.3 ทุนวฒันธรรมที่มีความเป็นสถาบนั เช่น การยอมรบักฎ กติกา ในสถาบนั
ต่างๆ ซึ่งท าใหเ้กิดความสามคัคี กิจกรรม หรือเกิดเป็นประเพณีขึน้มา 

3. การจัดประเภทโดยกรมส่งเสริมวฒันธรรม (กองบรรณาธิการและส านกัมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , 2555) ซึ่งก าหนดทุนวัฒนธรรมเป็น 7 สาขา 
ดงันี ้ 
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3.1 ศิลปะการแสดง 
การแสดงออกทางอารมณ์ ความรูส้ึก และเรื่องราวต่างๆ โดยผูแ้สดงจะ

เป็นสื่อโดยใช ้การขับรอ้ง การเล่นดนตรี หรือร่างกาย เช่น การร่ายร  า การเชิด การเตน้ การแสดง
ท่าทาง เป็นตน้ 

3.2 งานช่างฝีมือดัง้เดิม 
ภูมิปัญญา ทกัษะฝีมือ การเลือกใชว้สัดุ และวิธีการสรา้งสรรคข์องช่างที่

สะทอ้นถึงพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมของกลุม่ชนนัน้ๆ 
3.3 วรรณกรรมพืน้บา้น 

วรรณกรรมที่เป็นลายลกัษณอ์ักษร และวรรณกรรมที่ไม่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร (การบอกเลา่) ซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบา้นหรือชนกลุม่นัน้ 

3.4 กีฬาภมูิปัญญาไทย 
การกีฬา ศิลปะการต่อสู ้ศิลปะการป้องกนัตวั หรือการเล่นที่มีการปฏิบติั

กนัในประเทศและสะทอ้นวิถีไทย 
3.5 แนวปฏิบติัทางสงัคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 

การปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัที่สืบทอดมายาวนานของกลุ่มคนในชุมชน 
ซึ่งจะน าไปสูส่งัคมแห่งความสขุและสนัติสขุ  

3.6 ความรูแ้ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติจกัรวาล 
องคค์วามรู ้ทักษะ วิธีการ หรือความเชื่อ ที่ปฏิบัติตามกันมาซึ่งพัฒนา

จากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัสภาพแวดลอ้มทัง้ตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ 
3.7 ภาษา  

เครื่องมือที่ใชส้ื่อสารในการด ารงชีวิตของกลุ่มชนต่างๆ ทัง้วจันภาษา (ใช้
ถอ้ยค า) และอวจันภาษา (ไม่ใชถ้อ้ยค า) 

โดยทนุวฒันธรรมทัง้ 7 สาขาแตกแขนงเป็นประเภทย่อยต่างๆ แสดงดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 1 สาขาและประเภทของทนุวฒันธรรม 

สาขาทนุวฒันธรรม ประเภท 

1. ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติ
พนัธุ ์

1. ภาษาไทย 

2. ภาษาไทยไทยถิ่น 

3. ภาษากลุม่ชาติพนัธุ ์

2. วรรณกรรมพืน้บา้น 

1. นิทานพืน้บา้น 

2. ประวติัศาสตรบ์อกเล่า 

3. บทสวดหรือบทกลา่วในพิธีกรรม 

4. บทรอ้งพืน้บา้น 

5. ส านวนและภาษิต 

6. ปรศินาค าทาย 

7. ต ารา 

3. ศิลปะการแสดง 

1. ดนตรี 

2. การแสดง 

3. ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม 

4. เพลงรอ้งพืน้บา้น 

4. แนวปฏิบติัทางสงัคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล 

1. มารยาท 

2. ขนบธรรมเนียมประเพณี 

3. งานเทศกาล 

5. งานช่างฝีมือดัง้เดิม 

1. ผา้และผลิตภณัฑจ์ากผา้ 

2. เครื่องจกัสาน 

3. เครื่องรกั 

4. เครื่องป้ันดินเผา 

5. เครื่องโลหะ 

6. เครื่องไม ้
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ตาราง 1 (ต่อ)  

สาขาทนุวฒันธรรม ประเภท 

5. งานช่างฝีมือดัง้เดิม 

7. เครื่องหนงั 
8. เครื่องประดบั 
9. งานศิลปกรรมพืน้บา้น 

10. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

6. ความรูแ้ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
ธรรมชาติและจกัรวาล 

1. อาหารและโภชนาการ 
2. การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพ์ืน้บา้น 

3. โหราศาสตรแ์ละดาราศาสตร ์

4. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรกัษแ์ละการ
ใชป้ระโยชนอ์ย่างยั่งยืน 

5. ชยัภมูิและการตัง้ถิ่นฐาน 

7. กีฬาภมูิปัญญาไทย การเลน่ การ
กีฬา และศิลปะการต่อสูป้อ้งกนัตวั 

1. การเลน่พืน้บา้น 

2. กีฬาพืน้บา้น 

3. ศิลปะการต่อสูป้้องกนัตวั 

 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทที่ศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัเลือกใชเ้กณฑก์ารจดัประเภททนุวฒันธรรม

ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งหมด 7 สาขา และเลือกสาขาที่สามารถน ามาถ่ายทอดผ่านการ
ออกแบบ และสื่อความหมายไดอ้ย่างชดัเจน ไดแ้ก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขางานช่างฝีมือดัง้เดิม 
และสาขาแนวปฏิบติัทางสงัคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ทัง้นีจ้ะคดัเลือกสาขาที่น ามาใชร้่วมกับ
ผูเ้ชี่ยวชาญอีกครัง้ผ่านการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

ทนุวฒันธรรมถกูน าไปใชใ้นอตุสาหกรรมหลากหลายประเภท ในต่างประเทศเองมีการน า
ทุนวัฒนธรรมไปใชใ้นสินคา้หรือบริการ เช่น ประเทศเกาหลีน าทุนวัฒนธรรมถ่ายทอดผ่านละคร 
ภาพยนตร ์ท าให้วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีเผยแพร่ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยเองก็มี
หลากหลายแบรนด ์และผลิตภณัฑท์ี่น าทนุวฒันธรรมมาใช ้ดงันี ้
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CHAKSARN 
แบรนดก์ระเป๋าที่ใชก้ารผสมผสานระหว่างหนังแทแ้ละวัสดุดั้งเดิมของไทย คือ  

เสื่อกกหรือเสื่อไหลที่ยอ้มและสานตามรูปแบบที่มีเอกลกัษณ ์หรือลายขิต โดยค าว่า CHAKSARN 

มาจากค าว่า “จักสาน” ซึ่งถือเป็นการใชทุ้นวัฒนธรรมไทยมาประยุกตเ์ขา้กับการออกแบบเพื่อ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หน้่าสนใจ (จิรวฒัน ์มหาสาร, 2561) 

 

 ภาพประกอบ 3 กระเป๋าแบรนด ์CHAKSARN 

ที่มา: https://www.facebook.com/chaksarn/ 

KANITA LEATHER 
แบรนดก์ระเป๋าที่ใชรู้ปทรง และวิธีการท าบรรจุภัณฑไ์ทยจากวัสดุธรรมชาติ เช่น 

ใบตอง ใบจาก ที่มักน ามาใชเ้ป็นบรรจุภัณฑข์องขนมไทย สิ่งเหล่านีเ้ป็นมรดกจากภูมิปัญญาหรือ
ทุนวัฒนธรรมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการประยุกต์ออกแบบให้เข้ากับเครื่องหนังในผลงานชุด 

“เครื่องหนงัขนมไทย” เป็นกระเป๋าหนงัที่มีรูปทรงเหมือน ขนมใส่ไส ้ขา้วตม้มดั ขนมเทียน (คณิตา 
คนิยมเวคิณ, 2554) 

 

https://www.facebook.com/chaksarn/
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ภาพประกอบ 4 กระเป๋าหนงัในชดุเครื่องหนงัขนมไทย 

ที่มา: https://adaymagazine.com/shop-kanita-leather/ 

นอกจากการน าทุนวัฒนธรรมที่เก่ียวกับวิถีชีวิต อาหาร แลว้ คณิตา คนิยมเวคิณ 
เจ้าของแบรนด์ KANITA LEATHER ยังน าทุนวัฒนธรรมจากประเพณีมาใช้ในการออกแบบ
กระเป๋าในคอลเลคชั่น “วนัเพ็ญ” ที่ไดแ้รงบนัดาลใจจากการจบัจีบใบตองในการท ากระทงส าหรบั
งานลอยกระทง (น า้ปาย ไชยฤทธิ์, 2560) 

 

ภาพประกอบ 5 กระเป๋าในคอลเลคชั่นวนัเพ็ญ 

ที่มา: https://adaymagazine.com/shop-kanita-leather/ 

 

LA ORR ORNAMENTS 
แบรนดเ์ครื่องประดับที่ใช ้ผา้ไหม ซึ่งเป็นวสัดุที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญา ในการ

สรา้งสรรคเ์ครื่องประดบัที่มีความโดดเด่น โดยการออกแบบแต่ละคอลเลคชั่นนัน้มีแรงบนัดาลใจที่
แตกต่างกันแต่วัสดุหลักที่ใชย้ังคงเป็นผา้ไหมไทย โดยมีการใชส้ี เพื่อสรา้งความสดใสมีสีสันแก่
เครือ่งประดบั (พีรณฐั จนัทรส์กลุณี, 2562) 

 

https://adaymagazine.com/shop-kanita-leather/
https://adaymagazine.com/shop-kanita-leather/


  27 

 

ภาพประกอบ 6 เครื่องประดบัจากแบรนด ์LA ORR ORNAMENTS 

ที่มา: https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/17120 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคคอนจอยท ์(Conjoint Analysis) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเป็นวิธีที่ใช้ในการตลาด เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถ

แกปั้ญหาในการท านายก าไร ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ของผลิตภณัฑ ์ทัง้ผลิตภณัฑเ์ดิมที่มีอยู่หรือ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถใช้การประเมินกลยุทธ์การตลาด การวางต าแหน่งของ
ผลิตภณัฑ ์รวมถึงการแบ่งกลุม่ผูบ้รโิภค (Malhotra, 2009) โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มนัน้มี
หลักการจากการวัดผลในด้านจิตวิทยา เช่น ความชอบ ความพึงประสงค ์หรือการยอมรบัของ
ผูบ้ริโภค และการรบัรูถ้ึงความเหมือนหรือความแตกต่างของตัวเลือกต่างๆ การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑจ์ึงมกัใชก้ารวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคคอนจอยท์ เพราะเป็นการศึกษาผลกระทบต่างๆ ของ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะมีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยกระบวนการใน  
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มนัน้มีดงันี ้

1. การสร้างสิ่ งเร้า (Stimulus Construction) คือการก าหนดปัจจัย โดยอาจใช้
มากกว่าสองปัจจัยในคราวเดียวกัน นั่ นคือการก าหนดคุณลักษณะ (Attribute) และระดับ
คุณลักษณะ (Attribute level) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรมีจ านวนของคุณลักษณะไม่เกิน 6 – 8 
รายการ และจ านวนของระดบัคณุลกัษณะไม่เกิน 2 – 4 รายการ (มนตรี พิริยะกุล, 2555) และท า
การคัดเลือกเพื่อใช้ในการแสดงชุดคุณลักษณะแบบจ าลอง (Full Profile) เพื่อให้ได้จ านวนชุด
คณุลกัษณะแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรบัการเก็บขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งท าไดห้ลาย
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วิ ธี  ไ ด้ แ ก่  Full Factorial Design, Factional Factorial Design, Self-Explicated, Adaptive 
Conjoint Analysis และ Hierarchical Bayes 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนอาจมีค าอธิบาย
หรือรูปภาพประกอบเพิ่มเติมเพื่อใหผู้ต้อบเกิดความเขา้ใจ (มนตรี พิริยะกุล, 2555) รูปแบบการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูที่นิยมใชม้ีดงันี ้(Malhotra, 2009) 

2.1 Pairwise approach หรือเรียกอีกอย่างว่า Two-factor evaluations เป็น 
การใหผู้ต้อบประเมินชุดลกัษณะทีละคู่ จนครบทุกคู่ ขอ้ดีคือง่ายต่อการตดัสินใจ

ของผู้ตอบ แต่เป็นการจ ากัดการประเมินโดยไม่ไดป้ระเมินในภาพรวม (อังสุมาลิน จ านงชอบ, 
2559) 

2.2 Full-profile approach เป็นการใหผู้ต้อบประเมินชดุลกัษณะทัง้หมดพรอ้มกนั
ทุกชุด ท าให้เกิดการเปรียบเทียบและประเมินในภาพรวม โดยวิธีนี ้เหมาะกับการประเมิน  
ชุดลักษณะที่มีจ านวนลักษณะประมาณ 6 รายการ (Gonzalez Calleros Juan Manuel et al, 
n.d.) 

3. ประเภทของรูปแบบ (Model Type) การก าหนดรูปแบบความพึงประสงคน์ัน้ตอ้ง
พิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัความสมัพนัธข์องความชอบกบัระดบัคณุลกัษณะ โดยมีรูปแบบจ านวน 
3 รูปแบบ (มนตรี พิรยิะกลุ, 2555)  ดงันี ้ 

3.1 Vector Model ความพึงประสงค์แบบเส้นตรง หรือทางโปรแกรมสถิ ติ
ส าเร็จรูป เรียกว่า Linear ใชก้บัความสมัพันธข์องความชอบกับระดับลกัษณะที่เป็นเสน้ตรง คือมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั หรือทิศทางตรงกนัขา้มกนั  

3.2 Ideal-point Model ความพึงประสงค์แบบจุด หรือทางโปรแกรมสถิ ติ
ส าเร็จรูป เรียกว่า Ideal และ Anti-ideal ใชก้บัความสมัพนัธข์องความชอบกบัระดบัลกัษณะที่เป็น
เส้นโค้ง ส าหรบัเส้นโค้งคว ่า (Ideal-point) จุดสูงสุดของเสน้โคง้คือจุดที่มีความพึงประสงคข์อง
ระดบัลกัษณะสงูสดุ ในทางกลบักนั เสน้โคง้คว ่า (Anti-ideal-point) จุดต ่าสดุของเสน้โคง้คือจดุที่มี
ความพึงประสงคข์องระดับลกัษณะต ่าสดุ ตวัอย่างความพึงประสงคแ์บบจุด ในเรื่องของการเติม
น า้ตาลในเคก้เพื่อเพิ่มความหวาน เมื่อเพิ่มความหวานลูกคา้จะชอบมากขึน้ จนถึงจุดที่ชอบที่สุด 
แต่เมื่อเพิ่มความหวานมากเกินจุดๆ นั้น ความชอบจะลดน้อยลง จึงเหมาะกับการหาจุดที่
เหมาะสมของระดบัลกัษณะที่ศกึษา  

3.3 Part-worth Model เป็นการน าเสนอความพึงประสงคท์ี่ไดจ้ากการท านายใน
รูปแบบรอ้ยละ ท าใหง้่ายต่อการอ่านขอ้มลู 
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4. การวัดผล (Measurement Scale) ในการวัดความพึงประสงค์อาจใช้การระบุ
อนัดบั (Rank) หรือการใหค้ะแนนตามล าดับความพึงประสงค ์วิธีการวดัความพึงประสงคม์ี 3 วิธี 
(มนตรี พิรยิะกลุ, 2555) ดงันี ้

4.1 Score based เป็นการวัดความพึงประสงค์โดยการให้คะแนน ในการวัด
ความพึงประสงคด์ว้ยวิธีนีส้ามารถท าไดก้บัชุดลกัษณะที่มีจ านวนมากหรือจ านวนนอ้ยก็ได ้แต่มี
ขอ้เสียคือผูต้อบสามารถใหค้ะแนนเท่ากนั ท าใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหไ์ด ้

4.2 Choice Based เป็นการวดัความพึงประสงคโ์ดยแสดงชุดลกัษณะทีละหลาย
ชดุ แลว้ใหผู้ต้อบเลือกเพียงชดุเดียววนไปจนครบทุกชดุ 

4.3 Card Based เป็นการวดัความพึงประสงคโ์ดยการจดัอนัดบั (Rank) เป็นวิธีที่
ผูต้อบจะตอ้งเลือกอันดับชุดลกัษณะที่พึงประสงคห์รือชอบมากที่สุด และจัดอันดับชุดลกัษณะที่  
พงึประสงคห์รือชอบนอ้ยกว่าลงมาตามล าดบั  

5. การประมาณค่า (Estimation Procedure) มีทั้งแบบ Metric และแบบ Non-
metric คือ MONANOVA, PREDMAP, LINMAP, Non-metric Tradeoff, Multiple Regression, 
LOGIT, PROBIT, Hybrid, TOBIT และ Discrete Choice Self Explicated Additive Models 

6. การวิเคราะหผ์ลชุดแบบจ าลอง (Simulation Analysis) ท าไดห้ลากหลายวิธี เช่น 
Maximum Utility (ค่าอรรถประโยชนส์งูสดุ) Average Utility (Bradley-Terry-Luce), LOGIT และ 
PROBIT 

ในขั้นตอนของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมนั้นมีอัลกอลิธึมในการวิเคราะห์หลาย
รูปแบบ ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้คือวิธีการวิเคราะหก์ารถดถอยก าลงัสองน้อยสดุ (Ordinary Least 
Square Regression: OLS) เนื่องจากเป็นวิธีที่ เรียบง่าย ไม่ซับได้ ได้ผลดี และเป็นที่นิยมใช้
โดยทั่วไป วิธีนีส้ามารถใชก้บัความพึงประสงคไ์ดท้กุรูปแบบ (Part worth, Vector, Ideal Point) ซึ่ง
ผลจากการวิเคราะหท์ าใหท้ราบถึงชดุคณุลกัษณะที่บ่งชีค้วามพึงประสงคห์รือความชอบของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อระดับคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบการวิเคราะหเ์ป็นไปตามสมการ
ถดถอยต่อไปนี ้
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Zi = f (yi1 i2 … im) = B 1il (X 1il) + B 2i2 (X 2i2) + … + B mim (X mim) 
B = ค่าถ่วงน า้หนกัในสมการถดถอย 
X = คือตวัแปรจ าลองอิสระ 
y = อนัดบั หรือ คะแนนประเมิน ของผูต้อบแบบสอบถาม 

เมื่อไดส้มการถดถอยแลว้พิจารณาค่าสหสมัพันธ์ (r) หากค่าสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 
0.7-0.8 ถือว่ามีความเที่ยงตรง (Validity) สงู (มนตรี พิรยิะกลุ, 2555) 

ในงานวิจัยนี ้ผู ้วิจัยก าหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะด้วยวิธีสัมภาษณ์ 
เชิงลึกจากผูเ้ชี่ยวชาญหรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับเรื่องที่ศึกษาจ านวน 7 คน และใชว้ิธีวิเคราะห์
ขอ้มลูส าหรบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มในรูปแบบ Part-worth Model เนื่องจากเป็นวิธีที่แสดง
ขอ้มลูแบบรอ้ยละ ท าใหผู้ท้ี่อ่านสามารถเขา้ใจขอ้มลูไดง้่าย 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ทุนทางวัฒนธรรมนัน้สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้ับผลิตภัณฑไ์ดทุ้กประเภท โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑป์ระเภท ผา้และเครื่องแต่งกาย ของใช ้ของที่ระลึก ของตกแต่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน อนุรกัษ์ และสืบสานตน้ทุนในทอ้งถิ่นชุมชนใหค้งอยู่ต่อไป (ประทับใจ สุวรรณ
ธาดา และ ศกัดิ์ชาย สิกขา, 2561) ซึ่งพบว่าผลิตภณัฑจ์ากทุนวฒันธรรมที่มีค่าล าดบัความส าคญั
ที่สูงสุดคือ ผลิตภัณฑข์องใชท้ี่ระลึก (จตรุงค ์เลาหะเพ็ญแสง และ สุพรชัย แสงรตันว์ัชรา , 2561) 
โดยการสรา้งสรรคท์นุวฒันธรรมรว่มกบัหนา้ที่ใชส้อยของผลิตภณัฑน์ัน้จะช่วยเพิ่มมลูค่า เสรมิการ
ต่อยอดในการผลิตจริง และง่ายต่อการรบัรูห้รือจดจ าส าหรบัผู้บริโภค (ประชิด ทิณบุตร และ 
นรรชนก ทาสุวรรณ, 2561) ในการเลือกทุนวัฒนธรรมมาใชใ้นการออกแบบผลิตภัณฑน์ัน้พบว่า 
ทุนวฒันธรรมที่เป็นรูปธรรม หรือจับตอ้งได ้นัน้มีความน่าสนใจเป็นอันดับหนึ่ง (พสุ เรืองปัญญา
โรจน์, 2560) อย่างไรก็ตาม ในการน าไปประยุกต์ใชก้ับการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น 
จะตอ้งมีการตีความแนวคิดศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่สอดแทรกไป ไม่ใช่ในรูปแบบไทยดัง้เดิม 
และสิ่งที่ส  าคญัคือการออกแบบที่ท าใหร้ะลกึถึงสิ่งนัน้ๆ ได ้นอกจากนีฟั้งกช์นัหรือหนา้ที่การใชส้อย
ของผลิตภัณฑ์นั้นควรเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งของตั้งโชว ์
(ปนัดดา มนูรษัฎา, รฐัไท พรเจริญ, และ ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, 2556) อีกหนึ่งสิ่งที่สัญในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือการมุ่งเน้นศึกษาที่ตัวผู้บริโภค เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากที่สุด (กันตก์นิษฐ์ วงศบ์วรลักษณ์, 
ธีทัต ตรีศิริโชติ, และ ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์, 2560) เพราะนอกจากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดแลว้ ปัจจยัดา้นบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้
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เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน  นั้ นล้วนมี ความสัมพั น ธ์ ต่ อการตัดสิ น ใจซื ้อผลิ ตภัณ ฑ์ของผู้บ ริ โภ ค  
(วสันต์ กานต์วรรัตน์, 2559) ดังเช่นการศึกษาของฟาราซาเน (2014) ที่พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านรายได้ ต่อ เดือนที่ แตกต่างกัน  มี การซื ้อของที่ ระลึกแตกต่างกัน 



 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัจากทุนวฒันธรรม
โดยเทคนิคคอนจอยท ์ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ นักท่องเที่ ยวต่างชาติที่ สามารถสื่ อสาร
ภาษาองักฤษ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. กลุม่ตวัอย่างแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นคุณลักษณะของ

ผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 
2. กลุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชส้  าหรบัการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามคือ นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจัยจึงค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนของคอแครน (Cochran, 1977) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินรอ้ยละ 0.10 ไดจ้ านวนกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 96 ตวัอย่าง และเพิ่มไว ้4 ตวัอย่าง 
รวมเป็น 100 ตัวอย่าง เพื่อใหส้ามารถหาค่าความแปรปรวนที่แทจ้ริงของกลุ่มตัวอย่างได ้โดยสุ่ม
ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

 

n =
Z2

4e2 
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n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

Z แทน ค่าทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 มีค่าเท่ากบั ± 1.96 
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สดุที่ยอมรบัไดเ้ท่ากบั 0.07  

 
สามารถแทนค่าในสตูรไดด้งันี ้

n =
(1.96)2

4(0.10)2
 

 

= 96.04 ≈ 100 ตวัอย่าง 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
1. กลุม่ตวัอย่างแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
ขัน้ที่ 1  ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Purposive Sampling) ส าหรบัการ

สมัภาษณเ์ชิงลึกเพื่อใหท้ราบถึงคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวฒันธรรม โดยผูว้ิจัยเลือกสมัภาษณ์ ผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความเก่ียวขอ้งในดา้นของที่
ระลึก เครื่องประดับ หรือทุนวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเก่ียวกับผลิตภัณฑข์องที่
ระลกึหรือเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม จ านวน 7 คน 

2. กลุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม  
ขัน้ที่ 1 ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) ผูว้ิจยัเลือกเก็บ

แบบสอบถามแบบง่ายจากช่องทางออนไลน ์โดยเก็บขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถ
สื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ ที่ก าลงัท่องเที่ยวหรือเคยท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

ขัน้ที่ 2 ใชว้ิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ิจัย
ใชก้ารเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างดว้ยความสะดวกและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม 
จนครบ 100 ตวัอย่าง 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ และส่วนการวิจัยเชิง

ปรมิาณ ผูว้ิจยัสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข้อมูลจาก หนังสือ เอกสาร ต ารา หรืองานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
2. สรา้งแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งส าหรบัการสัมภาษณ์เชิงลึกให้สอดคลอ้งกับ

ทฤษฎี แนวคิด หรือขอ้มลูที่ไดศ้กึษา 
3. น าแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งไปใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณเ์ชิงลึกเพื่อใหไ้ด้

ขอ้มลูคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 
4. น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณม์าจ าแนกเป็น คณุลกัษณะ (Attribute) และระดบั

ลกัษณะ (Level) เพื่อใชใ้นการวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคคอนจอยท ์
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

1. สรา้งสถานการณ์จ าลอง (Profile) จากใช้คุณลักษณะ (Attribute) และระดับ
ลกัษณะ (Level) ที่ผ่านการคดัเลือกแลว้ ผ่านโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อใหร้ะบบสุ่มสถานการณ์
จ าลองที่เหมาะสม 

2. คดัเลือกสถานการณจ์ าลอง (Profile) ใหม้ีจ านวนที่เหมาะสมโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป ในการคดัเลือกสถานการณจ์ าลอง (Profile) ที่มีความเป็นไปไดม้ากที่สดุเพื่อน าไปใชใ้น
การสรา้งแบบสอบถาม 

3. สรา้งแบบสอบถามจากขอ้มูลที่ไดศ้ึกษาและคัดเลือกใหค้รอบคลุมตามความมุ่ง
หมายในการวิจยั 

4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความ
สมบรูณข์องแบบสอบถาม และปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะที่ไดร้บั 

5. น าข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้เพื่ อให้ในการ
ประมวลผลในโปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป  

6. ประมวลผลขอ้มลูที่ลงรหสัโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจัยแบ่งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นีเ้ป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจยัเชิงคณุภาพ และเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ ดงันี ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. เครื่องบนัทึกเสียง หรืออุปกรณ์ส าหรบับันทึกเสียงระหว่างการสมัภาษณ์

เชิงลกึ เพื่อน ามาถอดเสียงระหว่างการสมัภาษณเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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2. สมดุบนัทกึ เพื่อจดบนัทกึ ขอ้มลูระหว่างการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  
3. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเพื่อเป็นแนวทางให้

แต่ผูว้ิจยัในการด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลึก โดยอาจถามค าถามเรียงตามขอ้หรือไม่ก็ได ้และอาจ
ถามค าถามเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ตัง้ไวแ้ต่ไม่เกินขอบเขตในการศึกษา โดยแบบสมัภาษณก์ึ่ง
โครงสรา้งนีผู้ว้ิจยัไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มีขอ้ค าถามดงันี ้

1. ประเภทของเครื่องประดับส าหรบัของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทนุวฒันธรรม 

 2. วสัดขุองของที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 
 3. ลักษณะการออกแบบของที่ ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก 

ทนุวฒันธรรม 
 4. ประเภทของทุนวัฒนธรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท

เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งแบบสอบถามออกแบบ 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทางประชากรศาสตรข์องผูต้อแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภมูิล  าเนา จ านวน 6 ขอ้ ดงันี ้

ขอ้ที่ 1 เพศ (Gender) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ 
(Nominal Scale) ลกัษณะค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous Questions) ดงันี ้

1) ชาย (Male) 
2) หญิง (Female) 

ข้อที่  2 อายุ (Age) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ลกัษณะค าถามมีค าตอบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) ดงันี ้

1) ต ่ากว่า 20 ปี (Not over 20 years old) 
2) 21 – 37 ปี (21 – 37 years old) 
3) 38 – 53 ปี (36 – 53 years old) 
4) ตัง้แต่ 54 ปีขึน้ไป (54 years old and over)  
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 ข้อที่  3 ระดับการศึกษา (Education) ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ลักษณะค าถามมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous 
Questions) ดงันี ้

1) ต ่ากว่าปรญิญาตรี (lower than bachelor’s degree) 
2) ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor’s degree) 
3) สงูกว่าปรญิญาตรี (Higher than bachelor’s degree) 

ขอ้ที่ 4 รายไดต่้อเดือน (Monthly income) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ลกัษณะค าถามมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous 
Questions) ดงันี ้

1) น้อยกว่ า  650 ดอลลาร์สห รัฐ ต่อ เดือน  (Under 650 
USD/month) 

2) 651 – 1,150 ดอลลาร์สห รัฐ ต่ อ เดื อน  (651 – 1,150 
USD/month) 

3) 1,151 – 1,640 ดอลลารส์หรัฐต่อเดือน  (1,151 – 1,640 
USD/month) 

4) 1,641 – 2,130 ดอลลารส์หรัฐต่อเดือน  (1,641 – 2,130 
USD/month) 

5) ตั้ งแ ต่  2,131 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ เดือนขึ ้น ไป  (2,131 
USD/month or over) 

ข้อที่  5 อาชีพ (Occupation) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท 
นามบัญญั ติ  (Nominal Scale) ลักษณะค าถามมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous 
Questions) ดงันี ้

1) นกัเรียน/นกัศกึษา (Student/College student) 
2)  ข้ า รา ช ก า ร /รัฐ วิ ส าห กิ จ  (Government employee/ 

State Enterprises) 
3) พนกังานบรษิัท (Company employee) 
4) ธุรกิจสว่นตวั (Business owner) 
5) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ(Other, Please specify………) 
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ข้อที่  6 ภูมิล  าเนา (Country of Residence) ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ลักษณะค าถามจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ค าตอบเป็นตวัอกัษร 

ส่วนที่ 2 คุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก 
ทุนวัฒนธรรมโดยใชส้ถานการณ์ (Profile) ลักษณะแบบสอบถามแบบมีค าตอบหลายตัวเลือก 
(Multichotomous Questions) ตามจ านวนของสถานการณ์ (Profile) โดยแต่ละข้อจะแสดง
สถานการณ ์(Profile) ทีละ 3 – 4 สถานการณ ์(Profile) ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกเพียง 1 
สถานการณ์ (Profile) ที่พึงพอใจมากที่สุด โดยจ านวนขอ้ขึน้อยู่กับจ านวนสถานการณ์ (Profile) 
ทัง้หมดที่ตอ้งการแสดง 

ตาราง 2 ตวัอย่างการตอบแบบสอบถามสว่นที่ 2 

Question 1 Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 

Attribute 1 Level 1 Level 1 Level 2 

Attribute 2 Level 3 Level 2 Level 2 

Attribute 3 Level 2 Level 2 Level 2 

Answer   ✓   

 

Question 2 Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 

Attribute 1 Level 2 Level 2 Level 1 
Attribute 2 Level 1 Level 1 Level 2 

Attribute 3 Level 3 Level 1 Level 3 

Answer ✓     

 
จากตาราง 2 แสดงตัวอย่างการตอบแบบสอบถามส่วนที่  2 ซึ่งมีจ านวนสถานการณ ์

(Profile) 6 สถานการณ ์โดยแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกเพียงหนึ่งสถานการณท์ี่พงึพอใจ
มากที่สดุของแต่ละขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ และส่วนการวิจัยเชิง

ปรมิาณ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. นัดหมายผูใ้หส้มัภาษณ์เพื่อท าการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยนัดสถานที่ที่มีความ
เป็นสว่นตวั และเลือกเวลาในการนดัหมายที่ผูใ้หส้มัภาษณส์ะดวก 

2. บันทึกข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ เครื่อง
บนัทกึเสียง และสมดุจดบนัทกึ 

3. ถอดขอ้มลูจากเครื่องบนัทกึเสียงลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ 

1. น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ก าลงัท่องเที่ยว หรือ
เคยท่องเที่ยวในประเทศไทย 

2. ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ช่วยตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน 
เมื่อเก็บแบบสอบถามครบแลว้ น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลู 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยคัดแบบสอบถามที่มีข้อมูลไม่
สมบรูณอ์อก 

 2. ลงรหสัขอ้มลูที่ไดต้ามรหสัที่ก าหนดไวส้  าหรบัใชใ้นโปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป  
 3. ประมวลผลขอ้มูลที่ไดล้งรหัสไวโ้ดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงพรรณาและเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มดีงันี ้
1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภมูิล  าเนา ท า
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยน าเสนอในรูปแบบของ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่ารอ้ยละ (Percentage) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใชท้ดสอบ
สมมติฐาน มีดงันี ้
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2.1 สมมติฐานที่ 1 ทดสอบเก่ียวกับผลของลักษณะทางประชากรศาสตร ์ด้าน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑข์องที่
ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression)  
3. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) มีดงันี ้

3.1 แบบสอบถามสว่นที่ 2 ทดสอบเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมมีผลต่อค่าความพึงประสงคข์องผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ดว้ยการวิเคราะหด์ว้ยวิ ธีการถดถอยก าลังสองน้อยสุด 
(Ordinary Least Square: OLS)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) 

1.1 ค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ใช้น าเสนอในข้อมูลในรูปแบบรอ้ยละ เพื่อ
เปรียบเทียบค่าความถ่ีของขอ้มลูแต่ละกลุม่กบัขอ้มลูทัง้หมด โดยมีสตูรในการค านวณดงันี ้(กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

P = 
f×100

n
 

 เมื่อ P แทน ค่ารอ้ยละ 
  f แทน ความที่ของขอ้มลู 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้น าเสนอค่าคลางของข้อมูลทั้งหมด โดยมีสูตรในการ

ค านวณดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541) 

x =
∑ x
n  

เมื่อ x แทน ค่าเฉลี่ย 

  ∑ x แทน ผลรวมของค่าที่ตอ้งการหาค่าเฉลี่ย 
  n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรในการค านวณดงันี ้

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 
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S.D.=√
n∑ x2-(∑ x)2

n(n-1)
 

 เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
  x แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
  n แทน จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอย่าง 
  n-1 แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 

  ∑ x2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
  (∑ x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

2. การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน ดงันี ้

2.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ใช้สมการ

ถดถอยเชิงซ้อน ที่มีพารามิเตอรจ์ านวน k+1 ตัว คือ β0, β 1, β 2, β 3,… , βn โดยการประมาณ
ค่าพารามิเตอรน์ัน้จะตอ้งใชข้อ้มลูตัวอย่างของตวัแปร X,X1,X2,…,Xn โดยใชต้วัอย่างขนาด n จาก
สมการถดถอยเชิงซอ้น คือ 

Y=ß0+ß1xi1+ß2xi2+ß3xi3+...+ßkxik 
เม่ือ Y  แทน ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
  x แทน ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

  ß0 แทน สว่นตวัแกน y 
  e แทน ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย  
2.2 การวิเคราะหด์้วยเทคนิคคอนจอยท ์(Conjoint Analysis) ในงานวิจัยนีใ้ช้

การวิเคราะหด์ว้ยวิธีการถดถอยก าลงัสองนอ้ยสุด (Ordinary Least Square: OLS) ซึ่งมีพืน้ฐาน
จากสมการถดถอย เมื่อน ามาประยุกตใ์ชก้ับการวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคคอนจอยท์สามารถค านวณ
ไดต้ามสมการดงันี ้ 

Zi = f (yi1 i2 … im) = B 1il (X 1il) + B 2i2 (X 2i2) + … + B mim (X mim) 

 เมื่อ B = ค่าถ่วงน า้หนกัในสมการถดถอย 
   X = คือตวัแปรอิสระ 

   Y = ตวัแปรตาม คือ อนัดบัหรือคะแนนประเมิน ของผูต้อบแบบสอบถาม



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัย เรื่ อ ง  การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ของที่ ระลึ กป ระ เภท เครื่อ งประดับจาก 
ทุนวัฒนธรรมโดยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคคอนจอยท์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนด
สญัลกัษณ ์และอกัษรย่อในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
P แทน ค่ารอ้ยละ หรือเปอรเ์ซ็นต ์
f แทน ค่าความถ่ี 
n แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
Mean แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Min แทน ค่าคะแนนต ่าสดุ 
Max แทน ค่าคะแนนสงูสดุ 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยนีป้ระกอบดว้ย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง

ปรมิาณ โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
น าเสนอผลการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 7 คน โดยผูว้ิจัยจะ

แสดงการแปรผลและวิเคราะหผ์ลโดยใชต้ารางประกอบค าอธิบาย  
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 

การแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณจะแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภมูิล  าเนา 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนิคการคอนจอยท ์(Conjoint Analysis) 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหค่์าความส าคญั(Importance)  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหค่์าอรรถประโยชน ์(Utility) 

ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เคย

ท่องเที่ยวประเทศไทย ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา มีผล
ต่อความพงึประสงคข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ 
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
จากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ กบัผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 7 คน เพื่อหาคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์

ของที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ไดผ้ลดงันี ้
ปัจจยัส าคญัที่ควรพิจารณาส าหรบัใชเ้ป็นคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภท

เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม มี 4 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปแบบของเครื่องประดับ วัสดุ ประเภท
ทนุวฒันธรรม และการออกแบบ โดยแต่ละคณุลกัษณะประกอบดว้ยระดบัที่แตกต่างกนั ดงัตาราง 
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ตาราง 3  คณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑข์องทีร่ะลึกประเภท
เคร่ืองประดับจากทุนวัฒนธรรม 

ระดับคุณลักษณะ 

1. ประเภทเคร่ืองประดบั 
ชารม์ 

จี ้

2. วสัด ุ
ทองเหลือง 

เงิน 

3. ประเภททนุวฒันธรรม 

งานช่างฝีมือดัง้เดิม 

กีฬาภมูิปัญญาไทย 

ศิลปะการแสดง 

4. การออกแบบ 
ไทยรว่มสมยั 

ไทยดัง้เดิม 

 

จากตาราง 3 คุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ มี  2 ระดับ คือ ชารม์ และจี ้
คณุลกัษณะดา้นวสัดุ มี 2 ระดบั คือ ทองเหลือง และเงิน คณุลกัษณดา้นประเภททุนวฒันธรรม มี 
3 ระดับ คือ งานช่างฝีมือดัง้เดิม กีฬาภูมิปัญญาไทย และศิลปะการแสดง และคุณลกัษณะดา้น
การออกแบบ มี 2 ระดบั คือ ไทยรว่มสมยั และไทยดัง้เดิม 

ในสว่นของระดบัคณุลกัษณะดา้น ประเภททนุวฒันธรรม ไดแ้ก่ งานช่างฝีมือดัง้เดิม  
กีฬาภูมิปัญญาไทย และศิลปะการแสดง ผู้วิจัยเลือก หนึ่ งสิ่งที่ เป็นตัวแทนของประเภททุน
วฒันธรรมนัน้ๆ มาใชใ้นการออกแบบ ดงันี ้

ประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม ใชง้าน ‘บายศรี’ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ 
ประเภทกีฬาภมูิปัญญาไทย ใช ้‘ว่าวไทย’ เป็นแนวคิดในการออกแบบ 
ประเภทศิลปะการแสดง ใช ้‘โขน’ เป็นแนวคิดในการออกแบบ 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล  าเนา
เดิม โดยแจกแจงจ านวน และรอ้ยละ ดงัตาราง 

ตาราง 4 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 100 100.00 

1. เพศ     
     ชาย 21 20.00 
     หญิง 79 79.00 
2. อายุ     
     ต ่ากว่า 20 ปี 16 16.00 
     21 - 37 ปี 64 64.00 
     38 - 53 ปี 7 7.00 
     ตัง้แต่ 54 ปีขึน้ไป 13 13.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   

     ต ่ากว่าปรญิญาตรี 25 25.00 
     ปรญิญาตรี 46 46.00 

     สงูกว่าปรญิญาตรี 29 29.00 

4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

     นอ้ยกว่า 650 ดอลลารต่์อเดือน 42 42.00 

     651 - 1,150 ดอลลารต่์อเดือน 21 21.00 

     1,1,51 - 1,640 ดอลลารต่์อเดือน 13 13.00 

     1,641 - 2,130 ดอลลารต่์อเดือน 4 4.00 

     ตัง้แต่ 2,131 ดอลลารต่์อเดือนขึน้ไป 20 20.00 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 100 100.00 

5. อาชีพ   

     นกัเรียน/นกัศกึษา 71 71.00 

     พนกังานบริษัท 9 9.00 

     ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 0 0.00 

     ธุรกิจสว่นตวั 8 8.00 

     นกัเรียน และติวเตอร ์ 4 4.00 

     นกัออกแบบ 4 4.00 

     อาจารย ์ 4 4.00 

6. ภูมิล าเนา   

     จีน 4 4.00 

     สหราชอาณาจกัร 17 17.00 

     ฝรั่งเศส 4 4.00 

     อินเดีย 4 4.00 

     ญ่ีปุ่ น 4 4.00 

     คีรกี์ซสถาน 4 4.00 

     มาเลเซีย 8 8.00 

     ปากีสถาน 13 13.00 

     สเปน 4 4.00 

     สวีเดน 4 4.00 

     ไทย 21 21.00 

     สหรฐัอเมริกา 13 13.00 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนาของผูต้อบแบบสอบถาม มีรายละเอียด
ดงันี ้

1. เพศ ผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 79 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21  

2. อายุ ผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 37 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
64 รองลงมาอาย ุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16อายตุัง้แต่ 54 ปีขึน้ไป จ านวน 13 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 13 และอาย ุ38 – 53 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7 ตามล าดบั 

3. ระดบัการศึกษาสงูสดุ ผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสงูสดุที่ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 46 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46 รองลงมาเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 29 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 29 และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25 ตามล าดบั 

4. รายไดต่้อเดือน ผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่า 650 
ดอลลารต่์อเดือน จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42 รองลงมามีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 651 – 1,150 
ดอลลารต่์อเดือน จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21 และตั้งแต่ 2,131 ดอลลารต่์อเดือนขึน้ไป 
จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 1,151 – 1,640 ดอลลารต่์อเดือน จ านวน 
13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 1,641 – 2,130 ดอลลารต่์อเดือน จ านวน 4 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 4 ตามล าดบั 

5. อาชีพ ผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นกัศึกษา จ านวน 71 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 71 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9 ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8 อาชีพนกัเรียนและติวเตอร ์จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 
อาชีพนกัออกแบบจ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 และอาชีพอาจารย ์จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
4 ตามล าดบั 

6. ภูมิล  าเนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนาอยู่ที่ ไทย จ านวน 21 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 21 รองลงมาอยู่ที่ สหราชอาณาจักร จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17 ปากีสถาน 
จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13 สหรัฐอเมริกา จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13  มาเลเซีย 
จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8 จีน จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 ฝรั่งเศส จ านวน 4 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 4 อินเดีย จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 ญ่ีปุ่ น 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 คีรกี์ซสถาน จ านวน 
4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 สเปน จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 และสวีเดน จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 4 ตามล าดบั 
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ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรบัค าตอบด้านอาชีพ จะรวม
ค าตอบ นักเรียนและติวเตอร ์รวมกับค าตอบนักเรียน/นักศึกษา และส าหรบัดา้นภูมิล  าเนา จะจัด
กลุม่ค าตอบตามทวีป ดงันี ้

ตาราง 5 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นอาชีพ (จดักลุม่ใหม่) 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 432 100.00 

5. อาชีพ   

     นกัเรียน/นกัศกึษา 75 75.00 

     พนกังานบริษัท 9 9 

     ธุรกิจสว่นตวั 8 8 

    นกัออกแบบ 4 4 

     อาจารย ์ 4 4 

 
จากตาราง 5 เมื่อจดักลุม่ค าตอบขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นภูมิล  าเนาตาม

ทวีปแลว้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 75 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8 อาชีพนักออกแบบจ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 และอาชีพ
อาจารย ์จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 ตามล าดบั 
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ตาราง 6 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นภมูิล  าเนา (จดักลุม่ใหม่) 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 432 100.00 

6. ภูมิล าเนา     

     เอเชีย 58 58.00 

     ยโุรป 25 25.00 

     อเมรกิาเหนือ 17 17.00 

 
จากตาราง 6 เมื่อจดักลุม่ค าตอบขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นภูมิล  าเนาตาม

ทวีปแลว้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภูมิล  าเนาอยู่ที่ทวีป เอเชีย จ านวน 58 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 58 รองลงมาคือทวีปยุโรป จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25 และทวีปอเมริกาเหนือ 
จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17  

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนิคคอนจอยท ์(Conjoint Analysis) 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหค่์าความส าคญั(Importance) 

 

ภาพประกอบ 7 ค่าความส าคญั (Importance) ของคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม 

21.3%

24.6%

49.2%

4.8%

ประเภทเคร่ืองประดบั

วสัดุ

ประเภททนุวฒันธรรม

การออกแบบ
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ตาราง 7 ค่าความส าคัญ (Importance) ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม 

คณุลกัษณะ  
(Attributes) 

ค่าความส าคญั ล าดบัความส าคญั 

ประเภทเคร่ืองประดบั 21.4 3 

วสัด ุ 24.6 2 

ประเภททนุวฒันธรรม 49.2 1 

การออกแบบ 4.8  4 

 
จากตาราง 7 พบว่า แสดงค่าความส าคัญของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ที่ได้จากการเลือกสถานการณ์จ าลอง (Profile) โดย
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยท่องเที่ยวประเทศไทย  พบว่า ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคัญกับ
คณุลกัษณะดา้นประเภททนุวฒันธรรมเป็นล าดบัแรก โดยมีความส าคญัรอ้ยละ 49.2 รองลงมาคือ 
คุณลักษณะด้านวัสดุ มีความส าคัญรอ้ยละ 24.6 คุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ มี
ความส าคญัรอ้ยละ 21.4 และความส าคญัดา้นการออกแบบ มีความส าคญัรอ้ยละ 4.8 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหค่์าอรรถประโยชน ์(Utility) 

ในการวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utility) ของแต่ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของ
ผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัจากทุนวฒันธรรม ค่าความพึงประสงค ์(Preference) 
ที่ผูท้  าแบบสอบถามชอบ จะมีเครื่องหมายเป็นบวก และหากไม่สอดคลอ้งกนัจะมีเครื่องหมายเป็น
ลบ โดยจะแสดงค่าของแต่ละล าดบัของคณุลกัษณะดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 8  ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคณุลกัษณะดา้นประเภทเคร่ืองประดบั 

 

 

ภาพประกอบ 9 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคณุลกัษณะดา้นวสัดุ 

-0.0600

-0.0300

0.0000

0.0300

0.0600

ประเภทเคร่ืองประดบั

ชารม์ จี ้

-0.0800

-0.0400

0.0000

0.0400

0.0800

วสัดุ

ทองเหลือง                            เงิน 
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ภาพประกอบ 10 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคณุลกัษณะดา้นประเภททนุวฒันธรรม 

 

ภาพประกอบ 11 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคณุลกัษณะดา้นการออกแบบ 

-0.0900

-0.0600

-0.0300

0.0000

0.0300

0.0600

ประเภททนุวฒันธรรม

-0.0150

-0.0075

0.0000

0.0075

0.0150

การออกแบบ

งานช่างฝีมือดัง้เดิม               กีฬาภมูิปัญญาไท               ศิลปะการแสดง 

ไทยรว่มสมยั                            ไทยดัง้เดิม 
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ตาราง 8 ค่าอรรถประโยชนข์องคณุลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทนุวฒันธรรม 

คณุลกัษณะ 
(Attributes) 

ระดบัคณุลกัษณะ  
(Level of Attributes) 

Mean 

ประเภทเคร่ืองประดบั ชารม์ 0.050 

จี ้ -0.050 
วสัด ุ ทองเหลือง 0.058 

เงิน -0.058 
ประเภททนุวฒันธรรม งานช่างฝีมือดัง้เดิม 0.053 

กีฬาภมูิปัญญาไทย 0.024 

ศิลปะการแสดง -0.077 
การออกแบบ ไทยรว่มสมยั 0.011 

ไทยดัง้เดิม -0.011 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผูท้  าแบบสอบถามใหค้วามส าคัญแก่ระดับคุณลักษณะ (Level of 

Attributes) ซึ่งแสดงออกในรูปแบบค่าอรรถประโยชน ์(Utility) ดงันี ้
คณุลกัษณะดา้นประเภทเครื่องประดบั พบว่า ผูท้  าแบบสอบถามมีความพึงประสงคต่์อ

เครื่องประดบัประเภทชารม์ มากกว่าเครื่องประดบัประเภทจี ้
คุณลกัษณะดา้นวัสดุ พบว่า ผูท้  าแบบสอบถามมีความพึงประสงคต่์อวัสดุทองเหลือง 

มากกว่าวสัดเุงิน 
คณุลกัษณะดา้นประเภททุนวฒันธรรม พบว่า ผูท้  าแบบสอบถามมีความพึงประสงคต่์อ

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิมเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย 
และศิลปะการแสดง ตามล าดบั 

คุณลักษณะด้านการออกแบบ พบว่า ผู้ท าแบบสอบถามมีความพึงประสงค์ต่อการ
ออกแบบแบบไทยรว่มสมยั มากกว่าการออกแบบแบบไทยดัง้เดิม 
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ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคย

ท่องเที่ยวประเทศไทย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และ
ภูมิล าเนา มีผลต่อความพึงประสงคข์องผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเคร่ืองประดับจาก
ทุนวัฒนธรรม 

 
สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี เพศ แตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อ

คณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรมแตกต่างกนั 

ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญ ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม จ าแนกตามเพศ 

คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ เพศหญิง เพศชาย 

ค่าคงที่   0.151 0.154 

1. ประเภทเคร่ืองประดบั ชารม์ 0.128* -0.023 

  จี ้ - - 

2. วสัด ุ ทองเหลือง 0.158** -0.057 

  เงิน - - 

3. ประเภททนุวฒันธรรม งานช่างฝีมือดัง้เดิม 0.120 0.148 
 กีฬาภมูิปัญญาไทย 0.102 0.125 

  ศิลปะการแสดง - - 

4. การออกแบบ ไทยรว่มสมยั -0.041 0.272* 

  ไทยดัง้เดิม - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 9 ผลของค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเพศ

แตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อคุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทนุวฒันธรรมแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาที่ระดบันยัส าคญั 0.05  

นักท่องเที่ยวเพศหญิง ใหค้วามส าคัญกับคุณลักษณะดา้นประเภทเครื่องประดับ และ
ดา้นวัสดุ จากค่าสมัประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลักษณะดา้นประเภทเคร่ืองประดับ ประเภท
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ชารม์เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.128 หน่วย และหากคณุลกัษณะดา้น
วสัดุ ประเภททองเหลืองขึน้เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.158 หน่วย และ
หากไม่พิจารณาคณุลกัษณะดา้นใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.151 หน่วย 

นักท่องเที่ยวเพศชาย ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านการออกแบบ จากค่า
สัมประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลักษณะด้านการออกแบบ ประเภทไทยร่วมสมัย เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.272 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะดา้นใด
เลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.154 หน่วย 
 

สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี อายุ แตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อ
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดับจากทุนวฒันธรรมแตกต่างกนั 

 ตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม จ าแนกตามอาย ุ

 

คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ 
นอ้ยกว่า 

20 ปี 
21 - 37 ปี 38 - 53 ปี 

ตัง้แต่ 54 ปี
ขึน้ไป 

ค่าคงที่   0.100 0.118 0.256 -0.136 

1. ประเภท
เครื่องประดบั 

ชารม์ 0.009 0.174** -0.181 0.248 

จี ้ - - - - 

2. วสัด ุ
  

ทองเหลือง -0.052 0.184** -0.079 0.311* 

เงิน - - - - 

3. ประเภททนุ
วฒันธรรม 
  

งานช่างฝีมือดัง้เดิม 0.409** 0.135 0.040 -0.074 

กีฬาภมูิปัญญาไทย 0.357* 0.019 0.445 0.076 

ศิลปะการแสดง - - - - 

4. การออกแบบ 
  

ไทยรว่มสมยั -0.025 -0.007 0.071 0.393** 

ไทยดัง้เดิม - - - - 
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จากตาราง 10 ผลของค่าสมัประสิทธิ์ความส าคัญ พบว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อคุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทนุวฒันธรรมแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

นักท่องเที่ยวอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านประเภททุน
วฒันธรรม จากค่าสมัประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลกัษณะดา้นประเภททุนวฒันธรรม ประเภท
งานช่างฝีมือดั้งเดิมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.409 หน่วย และหาก
คณุลกัษณะดา้นประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทยเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้า
อรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.357 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใดเลย จะมีค่า
อรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.100 หน่วย 

นักท่องเที่ยวอายุ 21 – 37 ปี ใหค้วามส าคัญกับคุณลกัษณะดา้นประเภทเครื่องประดับ 
และวัสดุ จากค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลกัษณะดา้นประเภทเครื่องประดับ ประเภท
ชารม์เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.174 หน่วย และหากคณุลกัษณะดา้น
วสัด ุประเภททองเหลืองเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.184 หน่วย และหาก
ไม่พิจารณาคณุลกัษณะดา้นใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.118 หน่วย  

นักท่องเที่ ยวอายุ 38 – 53 ปี  ที่ ระดับนัยส าคัญ  0.05 ไม่มีการให้ความส าคัญกับ
คณุลกัษณะใดเป็นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.256 หน่วย 

นักท่องเที่ยวอายุตั้งแต่ 54 ปีขึน้ไป ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านวัสดุ และการ
ออกแบบ จากค่าสมัประสิทธิ์ความส าคญั หากคณุลกัษณะดา้นวสัด ุประเภททองเหลืองเพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.311 หน่วย และหากคุณลักษณะดา้นการออกแบบ 
ประเภทไทยร่วมสมยัเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.393 หน่วย และหากไม่
พิจารณาคณุลกัษณะดา้นใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ -0.136 หน่วย 
 

สมมติฐานที ่1.3 นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มี ระดบัการศกึษาสงูสดุ แตกต่างกนั ให้
ความส าคัญต่อคุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
แตกต่างกนั 
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ตาราง 11 ค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สงูกว่าปรญิญาตรี 

ค่าคงที่   0.004 0.117 0.255 
1. ประเภท
เครื่องประดบั 

ชารม์ 0.048 0.225** -0.001 

จี ้ - - - 

2. วสัด ุ ทองเหลือง 0.082 0.136 0.190* 

เงิน - - - 

3. ประเภททนุ
วฒันธรรม 

งานช่างฝีมือดัง้เดิม 0.369** 0.147 -0.087 

กีฬาภมูิปัญญาไทย 0.317** 0.012 0.052 

ศิลปะการแสดง - - - 

4. การออกแบบ ไทยรว่มสมยั 0.055 0.040 -0.020 

ไทยดัง้เดิม - - - 

 
จากตาราง 11 ผลของค่าสมัประสิทธิ์ความส าคญั พบว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีระดับ

การศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรมแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุต ่ากว่าปริญญาตรี ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะ
ดา้นประเภททุนวัฒนธรรม จากค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลักษณะด้านประเภททุน
วฒันธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.369 
หน่วย และหากเพิ่มคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทยขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.317 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะดา้นใด
เลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.004 หน่วย 

นกัท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสงูสดุที่ปริญญาตรี ใหค้วามส าคัญกบัคุณลกัษณะดา้น
ประเภทเครื่องประดบั จากค่าสมัประสิทธิ์ความส าคญั หากคณุลกัษณะดา้นประเภทเครื่องประดบั 
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ประเภทชารม์เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.225 หน่วย และหากไม่
พิจารณาคณุลกัษณะดา้นใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.117 หน่วย 

นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุสงูกว่าปรญิญาตรี ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะ
ดา้นวสัด ุจากค่าสมัประสิทธิ์ความส าคญั หากคณุลกัษณะดา้นวสัด ุประเภททองเหลือง เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.190 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะดา้นใด
เลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.255 หน่วย 
 

สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั ให้
ความส าคัญต่อคุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
แตกต่างกนั 

ตาราง 12 ค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ 
ต ่ากว่า 

650 
USD 

651 - 
1,150 
USD 

1,151 - 
1,640 
USD 

1,641 - 
2,130 
USD 

สงูกว่า 
2,131 
USD 

ค่าคงที่   0.097 0.294 0.148 -0.186 0.135 

1. ประเภท
เครื่องประดบั 

ชารม์ 0.076 0.212* 0.103 -0.134 0.090 
จี ้ - - - - - 

2. วสัด ุ
ทองเหลือง 0.076 -0.144 0.412** 0.404 0.227* 
เงิน - - - - - 

3. ประเภท
ทนุวฒันธรรม 

งานช่างฝีมือดัง้เดิม 0.214* 0.210 0.075 0.199 -0.114 
กีฬาภมูิปัญญาไทย 0.223* 0.017 -0.140 0.346 0.103 
ศิลปะการแสดง - - - - - 

4. การ
ออกแบบ 

ไทยรว่มสมยั 0.034 -0.092 -0.073 0.387 0.122 
ไทยดัง้เดิม - - - - - 
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จากตาราง 12 ผลของค่าสมัประสิทธิ์ความส าคญั พบว่า นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรมแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 650 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ใหค้วามส าคญั
กบัคณุลกัษณะดา้นประเภททุนวฒันธรรม จากค่าสมัประสิทธิ์ความส าคญั หากคณุลกัษณะดา้น
ประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชน์
เพิ่มขึน้ 0.214 หน่วย และหากเพิ่มคณุลกัษณะดา้นประเภททุนวฒันธรรม ประเภทกีฬาภูมิปัญญา
ไทยขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.223 หน่วย และหากไม่พิจารณาคณุลกัษณะ
ดา้นใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.097 หน่วย 

นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 651 – 1,150 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ให้ความส าคัญกับ
คุณลักษณะดา้นประเภทเคร่ืองประดับ จากค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลักษณะด้าน
ประเภทเครื่องประดับ ประเภทชารม์เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.212 
หน่วย และหากไม่พิจารณาคณุลกัษณะดา้นใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.294 หน่วย 

นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 1,151 – 1,640 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ใหค้วามส าคัญกับ
คุณลักษณะด้านวัสดุ จากค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภท
ทองเหลืองเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.412 หน่วย และหากไม่พิจารณา
คณุลกัษณะดา้นใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.148 หน่วย 

นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 1,641 – 2,130 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 ไม่มีการให้ความส าคัญกับคุณลักษณะใดเป็นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ที่ -0.186 
หน่วย 

นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยสูงกว่า 2,131 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ให้ความส าคัญกับ
คุณลักษณะด้านวัสดุ จากค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภท
ทองเหลืองเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.227 หน่วย 
 

สมมติฐานที่ 1.5 นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มี อาชีพ แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อ
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรมแตกต่างกนั 
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ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม จ าแนกตามอาชีพ 

คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

พนกังาน
บรษิัท 

ธุรกิจ
สว่นตวั 

อาจารย ์
นกั

ออกแบบ 

ค่าคงที่   0.090 0.344 -0.030 0.203 0.675 

1. ประเภท
เครื่องประดบั 

ชารม์ 0.096 0.174 0.247 -0.060 0.061 

จี ้ - - - - - 

2. วสัด ุ
ทองเหลือง 0.117* 0.044 0.051 0.501 -0.046 

เงิน - - - - - 

3. ประเภท
ทนุวฒันธรรม 

งานช่างฝีมือดัง้เดิม 0.258** -0.088 -0.181 -0.215 -0.312 

กีฬาภมูิปัญญาไทย 0.162* -0.119 0.026 0.008 -0.191 

ศิลปะการแสดง - - - - - 

4. การ
ออกแบบ 

ไทยรว่มสมยั 0.028 -0.077 0.511** -0.131 0.316 

ไทยดัง้เดิม - - - - - 

 
จากตาราง 13 ผลของค่าสมัประสิทธิ์ความส าคญั พบว่า นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรมแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา ใหค้วามส าคัญกับคุณลักษณะดา้นวัสดุ และ
ประเภททุนวัฒนธรรม จากค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภท
ทองเหลืองเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.117 หน่วย หากคณุลกัษณะดา้น
ประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชน์
เพิ่มขึน้ 0.258 หน่วย และหากเพิ่มคณุลกัษณะดา้นประเภททุนวฒันธรรม ประเภทกีฬาภูมิปัญญา
ไทยขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.162 หน่วย และหากไม่พิจารณาคณุลกัษณะ
ดา้นใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.090 หน่วย 

นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนกังานบริษัท ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 ไม่มีการใหค้วามส าคญักบั
คณุลกัษณะใดเป็นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.344 หน่วย 
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นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ใหค้วามส าคัญกับคุณลักษณะด้านการออกแบบ 
จากค่าสมัประสิทธิ์ความส าคญั หากคณุลกัษณะดา้นการออกแบบ ประเภทไทยรว่มสมยัเพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.511 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะดา้นใด
เลย จะมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ -0.030 หน่วย 

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอาจารย์ ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ไม่มีการให้ความส าคัญกับ
คณุลกัษณะใดเป็นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.203 หน่วย 

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักออกแบบ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ไม่มีการใหค้วามส าคัญกับ
คณุลกัษณะใดเป็นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.675 หน่วย 

 
สมมติฐานที่  1.6 นักท่องเที่ ยวต่างชาติที่ มี  ภูมิ ล  าเนา แตกต่างกัน  ให้

ความส าคัญต่อคุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
แตกต่างกนั 

ตาราง 14 ค่าสัมประสิทธิ์ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม จ าแนกตามภมูิล  าเนา 

คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ เอเชีย ยโุรป อเมรกิาเหนือ 

ค่าคงที่   0.123 0.061 0.313 

1. ประเภท
เครื่องประดบั 

ชารม์ 0.215** -0.084 -0.008 

จี ้ - - - 

2. วสัด ุ ทองเหลือง 0.099 0.120 0.228 

เงิน - - - 

3. ประเภททนุ
วฒันธรรม 

งานช่างฝีมือดัง้เดิม 0.147* 0.276* -0.190 

กีฬาภมูิปัญญาไทย 0.058 0.309** 0.001 

ศิลปะการแสดง - - - 

4. การออกแบบ ไทยรว่มสมยั 0.008 0.139 -0.091 

ไทยดัง้เดิม - - - 
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จากตาราง 14 ผลของค่าสมัประสิทธิ์ความส าคญั พบว่า นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรมแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล  าเนาที่ทวีปเอเชีย ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านประเภท
เครื่องประดับ และประเภททุนวัฒนธรรม จากค่าสมัประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลกัษณะดา้น
ประเภทเครื่องประดับ ประเภทชารม์เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.215 
หน่วย หากคณุลกัษณะดา้นประเภททนุวฒันธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
ท าใหค่้าอรรถประโยชนเ์พิ่มขึน้ 0.147 หน่วย และหากไม่พิจารณาคณุลกัษณะดา้นใดเลย จะมีค่า
อรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.123 หน่วย 

นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล  าเนาที่ทวีปยุโรป ใหค้วามส าคัญกับคุณลกัษณะดา้นประเภททุน
วฒันธรรม จากค่าสมัประสิทธิ์ความส าคัญ หากคุณลกัษณะดา้นประเภททุนวฒันธรรม ประเภท
งานช่างฝีมือดั้งเดิมเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะท าให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้  0.276 หน่วย หาก
คณุลกัษณะดา้นประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทยเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค่้า
อรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.309 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใดเลย จะมีค่า
อรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.061 หน่วย 

นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล  าเนาที่ทวีปอเมริกาเหนือ ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ไม่มีการให้
ความส าคัญ กับคุณ ลักษณะใดเป็นพิ เศษ  โดยมี ค่ าอรรถประโยชน์อยู่ที่  0.313 หน่ วย
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรมโดยเทคนิคคอนจอยทผ์ลที่ไดจ้ากการศึกษาครัง้นีจ้ะท าใหท้ราบถึง
ปัจจัยส าคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับการทุนวัฒนธรรม ซึ่ง
ผูป้ระกอบการ หรือนักออกแบบ สามารถน าผลการศึกษาวิจัยนีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอด
พัฒนาผลิตภัณฑท์ี่ตอบสนองต่อความตอ้งการของนักท่องเที่ยวต่างชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีสงัเขปขัน้ตอน ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่ อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก  
ทนุวฒันธรรม 

2. เพื่อแสดงระดับความส าคัญของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทนุวฒันธรรม 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทนุวฒันธรรมต่อการพฒันาผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

 
ความส าคัญของการวิจัย  

 1. เพื่ อน าผลการวิจัยมาวิ เคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่า
ใหก้ับผลิตภัณฑแ์ละเพิ่มรายไดใ้หก้ับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลกัในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจอ่ืนๆ และสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ  

2. เพื่อเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการ นกัออกแบบ ในการพฒันาผลิตภณัฑข์องที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรมในการพฒันาผลิตภณัฑอ่ื์นที่มีความเก่ียวขอ้งในอนาคต 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยท่องเที่ยวประเทศไทย 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา มีผลต่อความพึงประสงค์
ของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

2. ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยท่องเที่ยวประเทศไทย 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา มีผลต่อความพึงประสงค์
ของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ นักท่องเที่ ยวต่า งชาติที่ สามารถสื่ อสาร

ภาษาองักฤษ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี ้
1. กลุม่ตวัอย่างแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

2. กลุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชส้  าหรบัการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามคือ นักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจัยจึงค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนของคอแครน (Cochran, 1977) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินรอ้ยละ 0.10 ไดจ้ านวนกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 96 ตวัอย่าง และเพิ่มไว ้4 ตวัอย่าง 
รวมเป็น 100 ตวัอย่าง เพื่อใหส้ามารถหาค่าความแปรปรวนที่แทจ้รงิของกลุม่ตวัอย่างได ้  

 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ และส่วนการวิจัยเชิง
ปรมิาณ ผูว้ิจยัสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข้อมูลจาก หนังสือ เอกสาร ต ารา หรืองานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
2. สรา้งแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งส าหรบัการสัมภาษณ์เชิงลึกให้สอดคลอ้งกับ

ทฤษฎี แนวคิด หรือขอ้มลูที่ไดศ้กึษา 
3. น าแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งไปใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณเ์ชิงลึกเพื่อใหไ้ด้

ขอ้มลูคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 
4. น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณม์าจ าแนกเป็น คณุลกัษณะ (Attribute) และระดบั

ลกัษณะ (Level) เพื่อใชใ้นการวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคคอนจอยท ์ 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

1. สรา้งสถานการณ์จ าลอง (Profile) จากใช้คุณลักษณะ (Attribute) และระดับ
ลกัษณะ (Level) ที่ผ่านการคดัเลือกแลว้ ผ่านโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อใหร้ะบบสุ่มสถานการณ์
จ าลองที่เหมาะสม 

2. คดัเลือกสถานการณจ์ าลอง (Profile) ใหม้ีจ านวนที่เหมาะสมโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป ในการคดัเลือกสถานการณจ์ าลอง (Profile) ที่มีความเป็นไปไดม้ากที่สดุเพื่อน าไปใชใ้น
การสรา้งแบบสอบถาม 

3. สรา้งแบบสอบถามจากขอ้มูลที่ไดศ้ึกษาและคัดเลือกใหค้รอบคลุมตามความมุ่ง
หมายในการวิจยั 

4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความ
สมบรูณข์องแบบสอบถาม และปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะที่ไดร้บั 

5. น าข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้เพื่ อให้ในการ
ประมวลผลในโปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป  

6. ประมวลผลขอ้มลูที่ลงรหสัโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจัยแบ่งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นีเ้ป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใชใ้นการ

วิจยัเชิงคณุภาพ และเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ ดงันี ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. เครื่องบนัทึกเสียง หรืออุปกรณ์ส าหรบับันทึกเสียงระหว่างการสมัภาษณ์

เชิงลกึ เพื่อน ามาถอดเสียงระหว่างการสมัภาษณเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
2. สมดุบนัทกึ เพื่อจดบนัทกึ ขอ้มลูระหว่างการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  
3. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเพื่อเป็นแนวทางให้

แต่ผูว้ิจยัในการด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลึก โดยอาจถามค าถามเรียงตามขอ้หรือไม่ก็ได ้และอาจ
ถามค าถามเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ตัง้ไวแ้ต่ไม่เกินขอบเขตในการศึกษา โดยแบบสมัภาษณก์ึ่ง
โครงสรา้งนีผู้ว้ิจยัไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มีขอ้ค าถามดงันี ้

1. ประเภทของเครื่องประดับส าหรบัของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทนุวฒันธรรม 

 2. วสัดขุองของที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 
 3. ลักษณะการออกแบบของที่ ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก 

ทนุวฒันธรรม 
 4. ประเภทของทุนวัฒนธรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท

เครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งแบบสอบถามออกแบบ 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทางประชากรศาสตรข์องผูต้อแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภมูิล  าเนา จ านวน 6 ขอ้ ดงันี ้

ขอ้ที่ 1 เพศ (Gender) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ 
(Nominal Scale) ลกัษณะค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous Questions) ดงันี ้

1) ชาย (Male) 
2) หญิง (Female) 



 72 
 

 

ข้อที่  2 อายุ (Age) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ลกัษณะค าถามมีค าตอบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) ดงันี ้

1) ต ่ากว่า 20 ปี (Not over 20 years old) 
2) 21 – 37 ปี (21 – 37 years old) 
3) 38 – 53 ปี (36 – 53 years old) 
4) ตัง้แต่ 54 ปีขึน้ไป (54 years old and over)  

 ข้อที่  3 ระดับการศึกษา (Education) ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ลักษณะค าถามมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous 
Questions) ดงันี ้

1) ต ่ากว่าปรญิญาตรี (lower than bachelor’s degree) 
2) ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor’s degree) 
3) สงูกว่าปรญิญาตรี (Higher than bachelor’s degree) 

ขอ้ที่ 4 รายไดต่้อเดือน (Monthly income) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ลกัษณะค าถามมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous 
Questions) ดงันี ้

1) นอ้ยกว่า 650 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน 
2) 651 – 1,150 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน 
3) 1,151 – 1,640 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน 
4) 1,641 – 2,130 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน 
5) ตัง้แต่ 2,131 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือนขึน้ไป 

ข้อที่  5 อาชีพ (Occupation) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท 
นามบัญญั ติ  (Nominal Scale) ลักษณะค าถามมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous 
Questions) ดงันี ้

1) นกัเรียน/นกัศกึษา (Student/College student) 
2)  ข้ า รา ช ก า ร /รัฐ วิ ส าห กิ จ  (Government employee/ 

State Enterprises) 
3) พนกังานบรษิัท (Company employee) 
4) ธุรกิจสว่นตวั (Business owner) 
5) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ(Other, Please specify………) 
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ข้อที่  6 ภูมิล  าเนา (Country of Residence) ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ลักษณะค าถามจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ค าตอบเป็นตวัอกัษร 

ส่วนที่ 2 คุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก 
ทุนวัฒนธรรมโดยใชส้ถานการณ์ (Profile) ลักษณะแบบสอบถามแบบมีค าตอบหลายตัวเลือก 
(Multichotomous Questions) ตามจ านวนของสถานการณ์  (Profile) โดยแต่ละข้อจะแสดง
สถานการณ ์(Profile) ทีละ 3 – 4 สถานการณ ์(Profile) ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกเพียง 1 
สถานการณ์ (Profile) ที่พึงพอใจมากที่สุด โดยจ านวนขอ้ขึน้อยู่กับจ านวนสถานการณ์ (Profile) 
ทัง้หมดที่ตอ้งการแสดง 

ตาราง 16 ตวัอย่างการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 

Question 1 Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 

Attribute 1 Level 1 Level 1 Level 2 

Attribute 2 Level 3 Level 2 Level 2 
Attribute 3 Level 2 Level 2 Level 2 

Answer   ✓   

 

Question 2 Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 
Attribute 1 Level 2 Level 2 Level 1 

Attribute 2 Level 1 Level 1 Level 2 

Attribute 3 Level 3 Level 1 Level 3 
Answer ✓     

 
จากตาราง 16 แสดงตัวอย่างการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 ซึ่งมีจ านวนสถานการณ ์

(Profile) 6 สถานการณ ์โดยแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกเพียงหนึ่งสถานการณท์ี่พงึพอใจ
มากที่สดุของแต่ละขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ และส่วนการวิจัยเชิง

ปรมิาณ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. นัดหมายผูใ้หส้มัภาษณ์เพื่อท าการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยนัดสถานที่ที่มีความ
เป็นสว่นตวั และเลือกเวลาในการนดัหมายที่ผูใ้หส้มัภาษณส์ะดวก 

2. บันทึกข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ เครื่อง
บนัทกึเสียง และสมดุจดบนัทกึ 

3. ถอดขอ้มลูจากเครื่องบนัทกึเสียงลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ 

1. น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ก าลงัท่องเที่ยว หรือ
เคยท่องเที่ยวในประเทศไทย 

2. ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ช่วยตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน 
เมื่อเก็บแบบสอบถามครบแลว้ น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลู 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยคัดแบบสอบถามที่มีข้อมูลไม่

สมบรูณอ์อก 
 2. ลงรหสัขอ้มลูที่ไดต้ามรหสัที่ก าหนดไวส้  าหรบัใชใ้นโปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป  
 3. ประมวลผลขอ้มูลที่ไดล้งรหัสไวโ้ดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงพรรณนาและเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มดีงันี ้
1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภมูิล  าเนา ท า
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยน าเสนอในรูปแบบของ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่ารอ้ยละ (Percentage) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใชท้ดสอบ
สมมติฐาน มีดงันี ้
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2.1 สมมติฐานที่ 1 ทดสอบเก่ียวกับผลของลักษณะทางประชากรศาสตร ์ด้าน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑข์องที่
ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression)  
3. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) มีดงันี ้

3.1 แบบสอบถามสว่นที่ 2 ทดสอบเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมมีผลต่อค่าความพึงประสงคข์องผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ดว้ยการวิเคราะหด์ว้ยวิธีการถดถอยก าลังสองน้อยสุด 
(Ordinary Least Square: OLS)  

สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
จากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัจาก

ทุนวัฒนธรรม ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนิคองคป์ระกอบร่วม  

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 7 คน ดว้ย

ค าถาม 4 ขอ้ สามารถสรุปผลเป็นคณุลกัษณะไดด้งันี ้
1. คุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ มีระดับคุณลักษณะ 2 ระดับ คือ

ประเภทชารม์ และประเภทจี ้
2. คณุลกัษณะดา้นวสัด ุมีระดบัคณุลกัษณะ 2 ระดบั คือ ทองเหลือง และเงิน 
3. คุณลกัษณะดา้นประเภททุนวฒันธรรม มีระดับคุณลกัษณะ 3 ระดบั คือ งาน

ช่างฝีมือดัง้เดิม กีฬาภมูิปัญญาไทย และศิลปะการแสดง 
4. คุณลกัษณะดา้นการออกแบบ มีระดับคุณลกัษณะ 2 ระดบั คือ ไทยร่วมสมัย 

และไทยดัง้เดิม 
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การวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นประชากรศาสตรเ์ชิงพรรณนา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 79 มีอายุ 21 – 37 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 64 ระดับการศึกษา
สงูสดุคือปรญิญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 46 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่า 650 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน 
คิดเป็นรอ้ยละ 42 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 75 และมีภูมิล  าเนาที่ทวีปเอเชีย 
คิดเป็นรอ้ยละ 58  

การวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนิคองคป์ระกอบร่วม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคคอนจอยท์ท าให้ได้ข้อมูลค่าความส าคัญ 

(Importance) และค่าอรรถประโยชน ์(Utility) ไดด้งันี ้
จากการวิเคราะห์ค่าความส าคัญ (Importance) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า 

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับประเภททุนวัฒนธรรมมากที่สุด 
รองลงมาคือวัสดุ ประเภทเครื่องประดับ และการออกแบบตามล าดับ และเมื่อพิจารณาค่า
อรรถประโยชน์ (Utility) ร่วมด้วยนั้น พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถาม ให้
ความส าคญัในการเลือกผลิตภณัฑ ์โดยเลือกประเภทเครื่องประดบัชารม์ วสัดทุองเหลือง ประเภท
ทนุวฒันธรรมแบบงานช่างฝีมือดัง้เดิม และใชก้ารออกแบบแบบไทยรว่มสมยั 

การวิเคราะหเ์พ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เคย

ท่องเที่ยวประเทศไทย ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา มีผล
ต่อความพงึประสงคข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี เพศ แตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
ผลทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเพศแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อ
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ดงันี ้

เพศหญิง ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะดา้นประเภทเครื่องประดบั ประเภท
ชารม์ และคณุลกัษณะดา้นวสัด ุประเภททองเหลือง  

เพศชาย ใหค้วามส าคัญกับคณุลกัษณะดา้นการออกแบบ ประเภทไทยร่วม
สมยั 

สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี อายุ แตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
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ผลทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อ
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ดงันี ้

อายุน้อยกว่า 20 ปี  ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านประเภททุน
วฒันธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม และประเภทกีฬาภมูิปัญญาไทย 

อายุ 21 – 37 ปี ใหค้วามส าคัญกับคุณลักษณะดา้นประเภทเครื่องประดับ 
ประเภทชารม์ และคณุลกัษณะดา้นวสัด ุประเภททองเหลือง 

อายุ 38 – 53 ปี ไม่ได้ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่
ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

อายุตั้งแต่ 54 ปีขึน้ไป ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภท
ทองเหลือง และคณุลกัษณะดา้นการออกแบบ ประเภทไทยรว่มสมยั 

สมมติฐานที่ 1.3 นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มี ระดบัการศึกษาสงูสุด แตกต่างกนั ให้
ความส าคัญต่อคุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
แตกต่างกัน ผลทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อคุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทนุวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ดงันี ้

ระดบัการศึกษาสงูสดุต ่ากว่าปรญิญาตรี ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะดา้น
ประเภททนุวฒันธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม และประเภทกีฬาภมูิปัญญาไทย 

ระดับการศึกษาสูงสุดที่ปริญญาตรี ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้าน
ประเภทเคร่ืองประดบั ประเภทชารม์ 

ระดบัการศึกษาสงูสดุสงูกว่าปรญิญาตรี ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะดา้น
วสัด ุประเภททองเหลือง 

สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ให้
ความส าคัญต่อคุณลกัษณะของผลิตภัณฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
แตกต่างกนั ผลทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน ให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน
วฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ดงันี ้

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 650 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ใหค้วามส าคัญกับ
คณุลกัษณะดา้นประเภททนุวฒันธรรม ประเภทงานช่างฝืมือดัง้เดิม และกีฬาภมูิปัญญาไทย 
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รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 651 – 1,150 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ใหค้วามส าคญักบั
คณุลกัษณะดา้นวสัด ุประเภททองเหลือง 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 1,151 – 1,640 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ใหค้วามส าคัญ
กบัคณุลกัษณะดา้นวสัด ุประเภททองเหลือง 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,641 – 2,130 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ไม่ ได้ให้
ความส าคญักบัคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 2,131 ดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ใหค้วามส าคัญ
กบัคณุลกัษณะดา้นวสัด ุประเภททองเหลือง 

สมมติฐานที่ 1.5 นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มี อาชีพ แตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
ผลทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอาชีพแตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญต่อ
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ดงันี ้

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ใหค้วามส าคัญกับคุณลกัษณะดา้นวัสดุ ประเภท
ทองเหลือง และคณุลกัษณะดา้นประเภททุนวฒันธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม และประเภท
กีฬาภมูิปัญญาไทย 

อาชีพพนกังานบรษิัท ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์อง
ที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

อาชีพธุรกิจส่วนตัว ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านการออกแบบ 
ประเภทไทยรว่มสมยั 

อาชีพอาจารย์ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่
ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

อาชีพนกัออกแบบ ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่
ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

สมมติฐานที่ 1.6 นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มี ภูมิล  าเนา แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญั
ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
ผลทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มีภูมิล  าเนาแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อ
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑข์องที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ดงันี ้
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ภูมิล  าเนาทวีป เอเชีย  ให้ความส าคัญ กับคุณลักษณะด้านประเภท
เครื่องประดับ ประเภทชารม์ และคุณลักษณะดา้นประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝีมือ
ดัง้เดิม 

ภูมิล  าเนาทวีปยุโรป ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านประเภททุน
วฒันธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม และประเภทกีฬาภมูิปัญญาไทย  

ภูมิล  าเนาทวีปอเมริกาเหนือ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก 

ทนุวฒันธรรม สามารถน าผลการศกึษามาอภิปรายไดด้งันี ้
1. ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 37 
ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 650 ดอลลารส์หรฐัต่อ
เดือน ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีภูมิล  าเนาที่ทวีปเอเชีย เนื่องจากประเทศไทย
เป็นหนึ่งในประเทศในทวีปเอเชีย ท าใหเ้ป็นประเทศที่ใชร้ะยะทางและเวลาเดินทางไม่มากหาก
เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้มูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเขา้ประเทศไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้ประเทศไทย
มากเป็นอนัดบัหน่ึง คือนกัท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย (กระทรวงจากท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) 

2. ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน
วฒันธรรมของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 

เมื่ อพิจารณาจากผลการวิจัย คุณลักษณะที่ มีผลต่อความพึงประสงค์ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ท าแบบสอบถามมี 4 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะด้านประเภท
เครื่องประดบั คณุลกัษณะดา้นวสัด ุคณุลกัษณะดา้นประเภททุนวฒันธรรม และคณุลกัษณะดา้น
การออกแบบ โดยคุณลักษณะดา้นประเภททุนวัฒนธรรม เป็นคุณลักษณะที่มีความส าคัญเป็น
อนัดบั 1 เนื่องจากประเภททุนวฒันธรรมนัน้เป็นสิ่งหลกัที่จะสื่อและท าใหร้ะลึกถึงประเทศไทย ซึ่ง
สอดคลอ้งกับแนวคิดของที่ระลึก คือของที่ท าใหร้ะลึก นึกถึงสิ่งที่เป็นความทรงจ า (SOUVENIR, 
2554) และเมื่อพิจารณาค่าอรรถประโยชนข์องแต่ระดบัคุณลกัษณะดังกล่าว พบว่า ผลิตภัณฑท์ี่
เป็นเครื่องประดบัประเภทชารม์ ท าจากวสัดทุองเหลือง ใชท้นุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือ และ
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ออกแบบแบบไทยร่วมสมัยนัน้ เป็นรูปแบบผลิตภณัฑท์ี่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงประสงค์
มากที่สดุ ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบจ าลองของผลิตภณัฑด์งัภาพที่ 12 

 

ภาพประกอบ 12 แบบจ าลองผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรมที่
นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่พงึประสงคม์ากที่สดุ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน

วฒันธรรม ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้
1. นักท่องเที่ยวต่างชาติใหค้วามส าคัญกับคุณลักษณะดา้นประเภททุนวัฒนธรรม

มากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบในระดับคุณลักษณะดว้ยกัน ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝีมือ
ดัง้เดิม เป็นประเภททุนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยอมรบัมากที่สุด ในงานวิจัยนีผู้ว้ิจัยใช้
งานช่างฝีมือ ‘บายศรี’ ในการสรา้งแบบจ าลอง (model) นกัออกแบบและผูป้ระกอบการควรศึกษา
ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิมเพิ่มเติม เนื่องจากงานช่างฝีมือดั้งเดิมนั้นยังมีอีก
หลากหลายประเภท ทัง้นี ้ยังมีประเภททุนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ยอมรบัอย่างมาก 
คือ ประเภทการแสดง นกัออกแบบหรือผูป้ระกอบการจึงควรระมดัระวงั และศกึษาอย่างถ่ีถว้นหาก
ตอ้งการใชท้นุวฒันธรรมประเภทศิลปะการแสดงในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

2. นักท่องเที่ ยวต่างชาติให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านวัสดุ รองลงมา  
นักออกแบบหรือผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาใช้ วัสดุทองเหลือง ในการออกแบบผลิตภัณฑ ์
เนื่องจากเป็นวสัดทุี่นกัท่องเที่ยวต่างชาติใหก้ารยอมรบัมากที่สดุ  
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3. นักท่องเที่ยวต่างชาติใหค้วามส าคัญกับคุณลักษณะดา้นประเภทเครื่องประดับ 
เป็นล าดับถัดมา โดยเครื่องประดับประเภทชารม์ เป็นเครื่องประดบัที่นักท่องเที่ยวต่างชาติใหก้าร
ออกรบัมากที่สดุ นักออกแบบหรือผูป้ระกอบการควรพิจารณา ชารม์ ไวเ้ป็นทางเลือกในการเลือก
ประเภทของเครื่องประดบั 

4. นักท่องเที่ยวต่างชาติใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะดา้นการออกแบบเป็นล าดับ
สดุทา้ย แมก้ารออกแบบของไทยจะมีความวิจิตรงดงามเป็นเอกลกัษณ ์แต่นกัท่องเที่ยวนัน้ใหก้าร
ยอมรบัการออกแบบแบบไทยรว่มสมยัมากที่สดุ ในการออกแบบที่ใชค้วามเป็นไทยรว่มดว้ยนัน้ นกั
ออกแบบหรือผูป้ระกอบการจึงควรปรบัใหม้ีความรว่มสมยัมากขึน้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การเก็บข้อมูลด้านภูมิล  าเนานั้น การให้ตอบเป็นประเทศ บางประเทศมีผู้ตอบ

แบบสอบถามน้อยเกินไป ประกอบกับยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด 19 จึง
อาจท าใหเ้ก็บขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่หลากหลายไดไ้ม่มากนกั ดงันัน้ในการวิจัย
ครัง้ต่อไป อาจจะวิจยัเจาะกลุม่นกัท่องเที่ยวในประเทศแถวเอเชีย 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมด้วยวิธี  Choice-Based Conjoint Analysis นั้น มี
ขอ้จ ากดัคือไม่ควรใชคุ้ณลกัษณะในการวิจยัมากเกินไป ผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้พียง 4 คณุลกัษณะเพื่อ
การวิเคราะหแ์ละการสรา้งแบบจ าลองตัวเลือกให้ผูท้  าแบบสอบถามเลือก และตัดสินใจไดง้่าย 
ทัง้นีย้ังมีคุณลกัษณะ และระดับคุณลกัษณะอ่ืนที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยอีกมาก คุณลกัษณะ
หรือระดับคุณลักษณะที่ เลือกมานั้นจึงอาจไม่ตรงหรือไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ท า
แบบสอบถาม 

3. การใชทุ้นวฒันธรรมในการออกแบบอาจยงัไม่เขา้ถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนัก ใน
การวิจยัครัง้ต่อไปอาจท าการศกึษาเฉพาะเจาะจงในดา้นอตัลกัษณ ์หรือเอกลกัษณข์องแต่ละพืน้ที่
ที่ตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑแ์ทน  
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ตาราง 17 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวเพศหญิง 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.151 0.065  2.312 0.021 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.122 0.053 0.128 2.306 0.022 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.149 0.052 0.158 2.899 0.004 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.126 0.066 0.120 1.904 0.058 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.098 0.061 0.102 1.605 0.109 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.039 0.052 -0.041 -0.749 0.454 

ตาราง 18 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวเพศชาย 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.154 0.130  1.188 0.238 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) -0.022 0.116 -0.023 -0.192 0.848 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) -0.054 0.108 -0.057 -0.499 0.619 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.148 0.122 0.148 1.211 0.229 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.126 0.124 0.125 1.017 0.312 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.256 0.102 0.272 2.516 0.014 
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ตาราง 19 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวอายตุ ่ากว่า 20 ปี 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.100 0.149  0.672 0.504 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.008 0.117 0.009 0.069 0.945 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) -0.049 0.124 -0.052 -0.397 0.693 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.420 0.156 0.409 2.689 0.009 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.343 0.142 0.357 2.406 0.019 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.023 0.127 -0.025 -0.185 0.854 

ตาราง 20 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวอาย ุ21 – 37 ปี 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.118 0.074  1.608 0.109 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.165 0.061 0.174 2.721 0.007 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.172 0.057 0.184 3.027 0.003 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.139 0.072 0.135 1.931 0.055 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.019 0.068 0.019 0.276 0.782 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.007 0.057 -0.007 -0.118 0.906 
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ตาราง 21 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวอาย ุ38 – 53 ปี 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.256 0.163  1.574 0.129 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) -0.238 0.273 -0.181 -0.871 0.392 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) -0.088 0.254 -0.079 -0.347 0.732 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.046 0.249 0.040 0.186 0.854 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.453 0.241 0.445 1.881 0.072 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.070 0.229 0.071 0.305 0.763 

ตาราง 22 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวอาย ุ54 ปีขึน้ไป 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) -0.136 0.197  -0.693 0.492 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.235 0.134 0.248 1.755 0.085 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.296 0.129 0.311 2.289 0.026 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) -0.073 0.150 -0.074 -0.491 0.626 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.076 0.150 0.076 0.502 0.618 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.378 0.124 0.393 3.036 0.004 
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ตาราง 23 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวท่ีมีการศกึษาสงูสดุต ่ากว่าปรญิญาตรี 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.004 0.126  0.028 0.978 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.045 0.092 0.048 0.493 0.623 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.077 0.097 0.082 0.796 0.428 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.369 0.123 0.369 2.992 0.004 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.306 0.116 0.317 2.646 0.010 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.052 0.097 0.055 0.533 0.595 

ตาราง 24 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวท่ีมีการศกึษาสงูสดุที่ปรญิญาตรี 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.117 0.082  1.427 0.155 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.219 0.076 0.225 2.892 0.004 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.129 0.068 0.136 1.883 0.061 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.150 0.083 0.147 1.810 0.072 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.012 0.083 0.012 0.139 0.889 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.038 0.067 0.040 0.574 0.567 
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ตาราง 25 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวท่ีมีการศกึษาสงูสดุสงูกว่าปรญิญาตรี 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.255 0.111  2.291 0.024 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) -0.001 0.088 -0.001 -0.014 0.989 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.179 0.086 0.190 2.087 0.039 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) -0.097 0.113 -0.087 -0.853 0.395 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.050 0.097 0.052 0.519 0.605 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.019 0.087 -0.020 -0.215 0.831 

ตาราง 26 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 650 ดอลลาร์
สหรฐั 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.097 0.088  1.099 0.273 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.072 0.076 0.076 0.950 0.343 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.071 0.073 0.076 0.983 0.327 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.224 0.092 0.214 2.436 0.016 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.214 0.086 0.223 2.495 0.014 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.032 0.073 0.034 0.440 0.660 
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ตาราง 27 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวรายไดเ้ฉลี่ย 651 – 1,150 ดอลลารส์หรฐั
ต่อเดือน 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.294 0.126  2.333 0.022 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.204 0.102 0.212 2.000 0.049 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) -0.137 0.099 -0.144 -1.380 0.171 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.215 0.124 0.210 1.742 0.085 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.016 0.118 0.017 0.139 0.890 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.088 0.100 -0.092 -0.881 0.381 

ตาราง 28 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวรายไดเ้ฉลี่ย 1,151 – 1,640 ดอลลาร์
สหรฐัต่อเดือน 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.148 0.142  1.045 0.301 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.100 0.137 0.103 0.729 0.470 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.391 0.124 0.412 3.161 0.003 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.085 0.165 0.075 0.516 0.608 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) -0.134 0.147 -0.140 -0.909 0.368 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.069 0.123 -0.073 -0.561 0.577 
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ตาราง 29 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวรายไดเ้ฉลี่ย 1,641 – 2,130 ดอลลาร์
สหรฐัต่อเดือน 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) -0.186 0.256  -0.727 0.481 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) -0.134 0.312 -0.134 -0.431 0.674 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.383 0.223 0.404 1.718 0.112 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.209 0.286 0.199 0.731 0.479 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.334 0.312 0.346 1.072 0.305 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.367 0.223 0.387 1.648 0.125 

ตาราง 30 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวรายไดเ้ฉลี่ย 2,131 ดอลลารส์หรฐัต่อ
เดือนขึน้ไป 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.135 0.150  0.899 0.371 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.085 0.105 0.090 0.815 0.417 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.214 0.106 0.227 2.015 0.047 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) -0.113 0.125 -0.114 -0.899 0.371 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.103 0.124 0.103 0.830 0.409 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.116 0.101 0.122 1.146 0.255 
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ตาราง 31 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.090 0.065  1.394 0.164 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.092 0.058 0.096 1.571 0.117 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.110 0.054 0.117 2.039 0.042 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.271 0.069 0.258 3.918 0.000 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.156 0.066 0.162 2.377 0.018 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.026 0.054 0.028 0.481 0.631 

ตาราง 32 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวอาชีพพนกังานบรษิัท 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.344 0.206  1.670 0.101 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.164 0.148 0.174 1.105 0.275 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.042 0.141 0.044 0.296 0.769 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) -0.088 0.169 -0.088 -0.519 0.606 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) -0.117 0.171 -0.119 -0.682 0.498 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.073 0.144 -0.077 -0.508 0.614 
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ตาราง 33 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวอาชีพธุรกิจสว่นตวั 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) -0.030 0.249  -0.121 0.904 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.233 0.178 0.247 1.312 0.199 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.048 0.174 0.051 0.275 0.785 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) -0.181 0.183 -0.181 -0.988 0.331 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.026 0.172 0.026 0.150 0.881 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.485 0.156 0.511 3.117 0.004 

ตาราง 34 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวอาชีพอาจารย ์

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.203 0.342  0.592 0.565 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) -0.057 0.231 -0.060 -0.245 0.811 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.485 0.239 0.501 2.024 0.066 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) -0.208 0.279 -0.215 -0.746 0.470 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.010 0.303 0.008 0.031 0.975 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.123 0.235 -0.131 -0.525 0.609 
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ตาราง 35 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวอาชีพนกัออกแบบ 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.675 0.362  1.867 0.087 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.064 0.337 0.061 0.189 0.853 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) -0.045 0.349 -0.046 -0.128 0.900 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) -0.312 0.380 -0.312 -0.821 0.427 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) -0.185 0.402 -0.191 -0.459 0.654 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.299 0.322 -0.316 -0.930 0.371 

ตาราง 36 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวทวีปเอเชีย 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.123 0.076  1.624 0.106 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) 0.204 0.063 0.215 3.232 0.001 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.093 0.062 0.099 1.503 0.134 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.152 0.077 0.147 1.968 0.050 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.055 0.072 0.058 0.767 0.444 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.008 0.061 0.008 0.127 0.899 
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ตาราง 37 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวทวีปยโุรป 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.061 0.108  0.562 0.575 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) -0.081 0.104 -0.084 -0.786 0.434 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.115 0.089 0.120 1.286 0.201 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) 0.299 0.116 0.276 2.578 0.011 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.304 0.111 0.309 2.744 0.007 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) 0.132 0.090 0.139 1.470 0.145 

ตาราง 38 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม ของนกัท่องเที่ยวทวีปอเมรกิาเหนือ 

Model 

ค่าอรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ
ประเภทเคร่ืองประดบัจากทุนวฒันธรรม 

B SE (b) Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 0.313 0.161  1.948 0.056 

เครื่องประดบัประเภทชารม์ (X1) -0.008 0.116 -0.008 -0.066 0.948 

วสัดปุระเภททองเหลือง (X2) 0.216 0.115 0.228 1.881 0.064 

ทนุวฒันธรรมประเภทงานช่างฝีมือดัง้เดิม (X3) -0.187 0.138 -0.190 -1.357 0.179 

ทนุวฒันธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.001 0.143 0.001 0.006 0.995 

การออกแบบประเภทไทยรว่มสมยั (X5) -0.010 0.113 -0.011 -0.091 0.928 
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บทสัมภาษณเ์ชิงลึก 
1. ประเภทของเคร่ืองประดับ 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1  

ตอ้งใหค้วามส าคญัเรื่องเพศ ตอนนีม้ีก่ีเพศแลว้ มนับอกไม่ไดแ้ลว้อะ ก็ตอ้งท าอะไรที่เขา
ใส่ไดห้มด ไม่เจาะจงเกินไปว่า เออ ท าใหผู้ห้ญิงใส่ ละอันนีท้  าใหผู้ช้ายใส่ สมัยนีม้ันไม่ไดแ้ลว้ละ
ต่างชาติ ลองนึกถึงคนไทย นึกถึงฝรั่ง อันนีผ้มจริงจังเลยนะ ไซสไ์ทย ไซสฝ์รั่ง ไซสเ์อเชีย ถา้อยาก
ไดแ้ต่ไม่มีไซส ์เพราะงัน้ ไซสด์ว้ย 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2  

อย่างแรกคือ จะพดูยงัไงดี ตอ้งเป็นเครื่องประดบัที่ไม่จ าเป็นตอ้งมีหลายไซส ์มีไซสเ์ดียว
ไปเลย อย่างเช่นพวกแหวนเนี่ยก็ตอ้งตดัไปเลย เพราะถา้มีไซสจ์ะเพิ่ม cost ในการผลิต ตัดอะไรที่
มนัตอ้งมีไซสอ์อกไปเลย อาจจะเลือกเป็นต่างหู สรอ้ย อะไรพวกนี ้แลว้ก็ขนาดที่มันใหญ่โตเกินไป
จะเอากลบัไปล าบาก ยิ่งถา้ซือ้เยอะๆ ก็จะกินพืน้ที่กระเป๋าแลว้ 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3  

อนันีถ้า้เจอแบบที่เราชอบ หรือแบบที่คนที่เราอยากซือ้ไปฝากชอบก็ซือ้ แต่ของที่ระลกึมนั
ตอ้งแมส (mass) งัน้คือยดึง่ายๆ คือ unisex, free size แค่นีเ้ลย อะไรที่มนัเขา้พวกนี ้ไดห้มด 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4  

ผมนึกถึงอะไรที่มันง่าย คือเวลาซือ้เองไม่เท่าไหร่ แต่เวลาซือ้ฝากอะไรที่มันง่ายๆ อย่าง
เข็มกลดั หรืออะไรที่ไม่ตอ้งเลือกไซส ์อย่างแหวนมนัก็ตอ้งเลือกไซส ์แลว้ก็ขนาดที่มันพกพาง่าย ก็
น่าจะง่ายต่อทัง้คนซือ้และก็คนขายดว้ยรเึปล่า ไม่กินพืน้ที่ตอนวางขาย 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5  

ควรเป็นอะไรที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัน แต่รูปแบบมันควรมีความหลากหลาย ถา้จะให้
เลือกแค่ไม่ก่ีประเภทหรือมีงบจ ากัดในการผลิต อย่างถา้มีตัวเลือกมากมนัอาจจะท าใหเ้ลือกยาก 
ตดัสินใจยาก งัน้รูปแบบที่หลากหลายแบบที่ว่าท าไปหลายๆ ประเภทเลยก็อาจจะไม่เหมาะ ก็เลือก
เป็นอะไรที่ปรบัเปลี่ยนการใชง้านไดง้่าน แลว้ก็อีกอย่าง นึกขึน้ไดเ้ลยคือ มนัตอ้ง free size อะ งัน้ก็
ควรเป็นประเภทที่มนัไม่ตอ้งเลือกไซสเ์ลย เพราะที่บอกไปว่า เผื่อเขาซือ้ไปฝากคนอ่ืน ถา้ไม่รูว้่าคน
นัน้ใส่ไซสอ์ะไรก็ยากแลว้ ตอ้งมานึกอีก หรืออาจจะไม่ซือ้เลย เพราะฉะนัน้ อะไรที่มนัไม่ตอ้งมีไซส์
เลย เอาเป็น bead เลยก็ไดน้ะ หรือถา้ปรบัใชเ้ขา้กบัช่วงนี ้ก็เป็นพวกชารม์ 
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ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6  
คิดถึงเรื่องขนาดค่ะ ขนาดคือไซสน์ะคะ ถา้มีหลายไซสไ์ดม้นัก็ดีค่ะ แต่ถา้ใครๆ ก็ไซสไ์ด้

อนันีจ้ะดีกว่าค่ะ แลว้ก็ขนาดของตวัมนัเองอะค่ะ ถา้ชิน้ใหญ่ไป ซือ้เยอะๆ จะกินพืน้ที่แลว้ก็จะหนกั
ค่ะ อนันีไ้ม่สะดวก ส าหรบัดิฉนัคือตอ้งดเูรื่องขนาดก่อนค่ะ 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7  

อะไรที่มัน unisex อันนีส้  าคัญมากนะ อย่าลืมว่าตอนนี ้diversity มันเป็นเรื่องที่ ทุกคน
มนัหลากหลาย ดังนัน้อะไรที่ใครๆ ก็ใส่ไดเ้ป็นสิ่งที่ดี ควรดูเรื่องนี ้และอีกเรื่องที่ส  าคญั เหมือนมัน
น่าจะท าใหโ้ดดเด่นน่าสนใจนะ คือฟังกช์นั ไม่ตอ้งแปลกใหม่หรือคิดคน้อะไรใหม่ แต่เป็นการเอาไป
ใชไ้ดห้ลายๆ แบบ ลองดูแบบอันนี ้(ยื่นเครื่องประดับที่ใส่อยู่ใหดู้ เป็นสรอ้ยขอ้มือ มีลูกปัดและ
ชารม์) อนันีเ้อามาใสข่อ้มือได ้เอามาเป็นจีก้็ไดใ้ช่ไหม แลว้ก็ ถา้มีหลายแบบ เอามาใสห่ลายๆ อนัก็
ได ้อะไรประมาณนี ้
2. วัสดุ 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1 

เลือกไดห้ลายอย่างมาก ของใหม่ๆ แปลกๆ ก็ชอบ แต่พวกเงิน หรืออะไรที่ไม่ใช่เงิน โลหะ
อย่างอื่น อะไรที่นิยมใชก้็ไดท้ัง้นัน้ คืออาจจะไม่ตอ้งแปลกใหม่มาก เผื่อบางคนไม่อิน ใชอ้ะไรที่ปกติ
เขาท ากนัอยู่แลว้ รูส้กึคุน้เคยและคิดว่ามนัเอาไปใชไ้ดจ้รงิมากกว่า 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2  

จริงๆ อะไรที่มนัแปลกๆ ไปเลยก็น่าสนใจ แต่มันก็ฉาบฉวยไปหน่อย วสัดุบางอย่างมันก็
สื่ออะไรได ้แต่ถา้จะซือ้ใชเ้อง เอาไปฝากได ้ตอ้งคงทนเลย แลว้เก็บรกัษาง่าย คือนึกถึงพวกที่เขาใช้
ไมไ้ผ่ กระดาษ มันดูแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่า แต่คิดว่าจะตอ้งรกัษาท าความสะอาดไดง้่ายดว้ย 
วสัดกุ็ตอ้งดูเรื่องราคาดว้ย ว่าคนซือ้จะเขา้ถึงได ้พวกของที่ระลึกมันควรจะมีราคาที่จับตอ้งได ้ซึ่ง
มนัคมุดา้นราคาได ้ถา้เลือกวสัดทุี่เหมาะสม 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3  

เงิน ทองเหลือง นิกเกิล แต่ที่หลักๆ เลยนะ ก็เงิน มันเป็นอะไรที่ใครๆ ทั้งโลกก็รูจ้ัก มี
มูลค่าอยู่  แลว้ก็ซือ้อยู่ แต่ใม่ใช่ว่าทองเหลืองหรือนิกเกิลไม่ดี ก็ดี เพราะมันถูกกว่า ถา้ไม่ใช่คนที่
ชอบเครื่องเงินมากๆ ก็ซือ้ทองเหลือง ชบุอะไรก็ว่าไป 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4  

ที่เห็นบ่อยๆ จะเป็นเงิน ทอง แต่ทองมันก็จะแพง ถา้เป็นของที่ระลึก คงไม่ตอ้งแพงมาก 
เงินก็ยงัไดอ้ยู่นะ ถกูลงมาก็นิกเกิล ทองเหลือง 
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ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5  
วสัดทุี่ตอ้งดแูน่ๆ คือเรื่องขอ้จ ากดั คือนอกจากว่าคณุสมบติัมนัจะเป็นยงัไงแลว้ เราตอ้งดู

ดว้ยว่ามันตอ้งผลิตไดใ้นเชิงอุตสาหกรรม แบบเป็นแมส แลว้ก็คือ มันตอ้งเป็นวสัดทุี่โอเค ดี แต่ไม่
แพงมาก ตอ้งเผื่อดว้ยว่านกัท่องเที่ยวเขาอาจจะซือ้ไปฝากเพื่อนหรือฝากคนอื่นดว้ย 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6  

อย่างที่มีซือ้บ่อยๆ จะเป็นเงินค่ะ แลว้ก็มีทองเหลือง แต่ถา้เป็นทองเหลืองตอ้งชุบรเึปล่า
คะ มีพวกทองเหลืองแต่ชุบดว้ยเงิน พวกนีซ้ือ้มาในราคาที่ถูกกว่าเงิน ถา้ชุบแลว้ไม่ลอกก็ใส่ไดน้าน 
ก็น่าจะเป็นวสัดุทั่วๆ ไปที่เขาใชก้ันค่ะ เงินก็ไดค่้ะ หรือทองเหลืองก็ได ้แลว้แต่ราคาค่ะ แต่ถา้แพง
มากไม่ดีค่ะ ถา้จะซือ้ไปฝากเยอะๆ จะเลือกราคาที่ย่อมเยาค่ะ 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7  

เงิน มันง่าย ไม่ถูก ไม่แพง คิดว่าอะไรที่ไม่ถูกแต่ไม่แพงเกินไป สิ่งที่มันมีมูลค่าเพราะถา้
ซือ้ไปฝากแลว้วสัดไุม่ดี มนัจะดไูม่ดี ผูร้บัจะรูส้ึกไม่ดีค่ะ หรือจะผสมผสานก็ได ้มีวสัดหุลกัวสัดรุอง 
จะดนู่าสนใจดี หรือใชว้สัดทุี่โดดเด่นในทอ้งถิ่น แต่ก็มีมลูค่า คือตอ้งท าใหเ้รารูส้ึกว่ามนัมีค่า ถา้ท า
ไดใ้ชว้สัดอุะไรก็ไดท้ัง้นัน้ แต่นิกเกิลไม่เอานะ เราเลือกอะไรที่ไม่ไดท้ าจากนิกเกิล  
3. ประเภททุนวัฒนธรรม 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1  

การน าทุนวัฒนธรรมมาใช้คือการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วคือวัฒนธรรมมาสรา้งสรรค์ แต่ละ
ประเทศมีการน าวฒันธรรมหรือทุนวัฒนธรรมมาใช ้เช่น ประเทศเกาหลี มีการผลกัดนัวัฒนธรรม 
K-Pop เหมือนจะมีกระทรวงอะไรสักอย่างที่ เก่ียวกับเคป๊อป แล้วก็มีประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง
สว่นมากก็จะใชว้ฒันธรรมที่เด่นๆ เป็นที่นิยม จากที่เคยไดย้ินและศกึษามา ประเทศไทยเองก็มีการ
น าทุนวฒันธรรมมาใช ้และมีอยู่ในแผนยุทธศาสตรช์าติ หากถามว่าควรใชทุ้นวัฒนธรรมประเภท
ไหนแบบเฉพาะเจาะจงก็เป็นเรื่องที่บอกยาก หรือแมจ้ะวดัจากว่าอะไรพบเห็นมากนอ้ยก็เป็นไปได ้
แต่อย่าลืมว่าแต่ละอย่างมีอิมแพค (impact) ที่ไม่เหมือนกัน และบริบทของการใชง้านก็แตกต่าง
กัน อาจจะตอ้งมองยอ้นว่าเราอยากจะสื่ออะไร หรือน าเรื่องที่จับตอ้งไม่ไดม้าท าใหม้ันจับตอ้งได ้
อยู่ที่เป้าหมายของการใชง้านคืออะไร ถา้ใหย้กตอ้งอย่างในวงการเพลง วงการเพลงไทย มีการน า
เพลงลูกทุ่งมาปรบัใช ้ซึ่งส่วนนีแ้หละที่ตอ้งพิจารณาดูว่าเขาหยิบอะไรในนั้นมา อาจจะเป็นเนือ้
เพลง วิถีชีวิต หรือว่าค่านิยมบางอย่างที่มันมีลกัษณะในช่วงเวลา หรือบางอย่างที่มีความเหนือ
กาลเวลา อยู่ที่ว่าเขาใชใ้นบริบทอะไร ตว้งานที่เล่ามาตอ้งการใหส้ื่อหรือตอบโจทยก์ับอะไร จริงๆ 
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คือ ขึน้กับว่า จะเอาไปใชอ้ะไร การออกบบหรือสิ่งที่จะสรา้งมานีท้  าเพื่ออะไร ประโยชนข์องมันคือ
อะไร 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2 

ขึน้กับสิ่งที่จะสื่อ บริบท สถานที่  แต่เป็นอะไรที่ ให้ต่างชาติ อันนี ้ไม่ระบุว่าเป็นทุน
วฒันธรรมประเภทไหนนะ แต่อะไรที่มันเป็นเอกลกัษณ ์เช่นแบบ ลายไทย หรืออะไรที่เป็นสิ่งของ 
เห็นแล้วรูเ้ลย หรือจะเป็นการใช้ผ้าไทย ก็อาจจะเป็นอะไรที่จับต้องได้นั่นแหละมั้ง การละเล่น 
วฒันธรรมการแสดง หรือโขน แต่จรงิๆ อะไรที่จบัตอ้งไม่ไดท้ี่มนัโดดเด่นก็มีอยู่นะ แต่มนัตอ้งท าให้
มองเห็น เพราะอะไรที่มันเป็นรูปธรรม มันชัดเจนและเขา้ใจง่ายมากกว่าอยู่แลว้ ทุนวัฒนธรรมก็
เป็นอะไรที่โดดเด่นของชาตินัน้อยู่แลว้ แต่ละชาติก็มีอะไรที่โดดเด่นแตกต่างกนั ถา้เลือกเอามาใช้
ใหถู้ก ดงึจุดเด่นออกมาไดช้ดัเจน ก็ท าใหข้องน่าสนใจขึน้เยอะ ถา้เลือกก็ตอ้งเลือกดจูากอะไรที่มนั
เด่นชดัดว้ย เช่น ทนุวฒันธรรมที่จะพบเจอไดบ้่อยจากสถานที่ การแสดง ถา้จะไม่ใหซ้  า้ใคร อาจจะ
หยิบอนัที่ไม่เคยถกูเอามาน าเสนอก็ได ้แต่ก็จะยากที่คนอาจจะไม่รูจ้กั 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3  

ภูมิปัญญาชาวบา้น หรืออะไรเนี่ย คือเป็นอะไรที่คนต่างชาติ คนนอกมองมาแลว้รูว้่ามัน
มาจากไทย ลวดลาย อะไรที่เป็นอตัลกัษณะ อะไรที่เป็นรูปธรรม คือมนัสื่อไดช้ดัเจน ต่างชาติมองรู ้
เขา้ใจ ใชอ้ะไรแบบนัน้ แต่ปรบัใหเ้หมาะกับเครื่องประดบั ก็ อะไรที่สื่อไดช้ดัเจน พบเห็นบ่อย ลอง
ไปดูมาก่อน แลว้ลิสตอ์อกมา หรืออะไรที่มันน่าสนใจแต่ไม่มีใครเคยสื่อออกมาไดช้ัดเจนก็จะดี 
น่าสนใจเลย 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4  

ทุนวัฒนธรรมมันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ก็ต้องเอาอะไรที่มันโดดเด่นในสายตาของ
ต่างชาติ อะไรที่มันเห็นไดช้ัด เห็นแลว้อ๋อ ใช่ เคยเห็น รูจ้ัก หมวดหมู่ก็คงจะเป็นอะไรที่จับตอ้งได ้
จรงิๆคือ อะไรที่เห็นง่ายๆ จบัตอ้งได ้แลว้ค่อยมาดเูอาว่าจะออกแบบยงัไง 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5  

ดิฉันเคยออกแบบเครื่องประดับแบบที่ใชผ้้าไหมมาเป็นวัสดุ น่าจะเป็นทุนวัฒนธรรม
เหมือนกบัใช่ไหม น่าจะเป็นพวกงานช่างฝีมือใช่ไหม แต่ที่ท าคือท าเพราะชอบเฉยๆ ชอบผา้ไหม ก็
เอามาท า แต่โอเค ถา้จะเลือกทุนวัฒนธรรมมันก็ไดท้ั้งแบบจับตอ้งได ้จับตอ้งไม่ไดน้ะ แต่คิดว่า 
อะไรที่มนัโดดเด่นอะ มนัก็ไดท้ัง้หมดนะ แต่อะไรที่มนัเป็นรูปธรรมมนัน่าจะเด่นกว่า อย่างที่เห็นชดั 
นึกออก คุยกับเพื่อนต่างชาติเขานึกออก ก็คืออะไรที่มันเป็นรูปธรรมจับตอ้งไดน้ั่นแหละ เพราะถา้
คนเขาไม่รู ้ถา้เป็นสิ่งที่ตอ้งศกึษามาก่อนมนัจะยากที่จะสื่อ ที่จะเอามาใช ้
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ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6  
เป็นอะไรที่ดูแลว้รู ้เขา้ถึงง่าย อย่างไปเที่ยวแลว้จะเจอ ทุนวัฒนธรรมไหนก็ไดค่้ะ ถา้จับ

ตอ้งไดจ้ะดีกว่าค่ะ คือคิดว่าอะไรที่มันจบัตอ้งไม่ไดม้นัมีมลูค่าดีนะคะ คือขายคนที่อินไปเลยจรงิๆ 
วิถีชีวิตก็น่าสนใจ แต่ถา้อะไรที่แค่มองแลว้จ าได ้มนัจะกวา้งและดีกว่าค่ะ 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7  

อะไรก็ไดท้ั้งนั้น แต่ตอ้งท าออกมาแลว้รู ้ยากไปไหม (หัวเราะ) อะไรที่ไปที่ไทยแลว้เจอ
บ่อยๆ ก็อันนัน้แหละ ชอบภาษาไทย ถึงจะแปลไม่ออก ไม่รูเ้ลยว่ามันหมายความว่าอะไร แต่มัน
แปลกดี แลว้ก็อะไรที่เจอเวลาไปเที่ยว วัด อะไรพวกนี ้มันตอ้งมีทุนวัฒนธรรมของไทยอยู่แลว้ใช่
ไหม อะไรพวกนัน้ ที่เจอบ่อยๆ ท าใหน้ึกถึงที่ไทย ไดห้มดค่ะ  
4. การออกแบบ 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1  

ออกแบบใหม้นัสื่อ ชดัเจนไปเลยว่าอะไรเป็นอะไร ท าของแบบนี ้ของจากไทย ตอ้งดแูลว้
ไทย ไปต่างประเทศ ซือ้ขนมฝากเพื่อน แค่แพคเกจก็รูแ้ลว้ว่าซือ้จากญ่ีปุ่ น อะไรที่ท าใหดู้แลว้รูเ้ลย
ว่าของไทย ตอ้งโดดเด่น แต่อีกอย่างคือ อย่างญ่ีปุ่ นนี่เขาก็ไม่ไดดู้ญ่ีปุ่ นแบบโบราณ มันดรู่วมสมัย 
แต่มนัก็ดญ่ีูปุ่ น อนันีก้็ควรจะท าแบบนัน้ คือดรูว่มสมยัดว้ย แต่ก็ดรููว้่าไทย 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2  

ของที่ระลกึอย่างเนีย้ คนต่างชาติตอ้งดแูลว้ว่ามนัมีความเป็นไทยไหม ถา้มีความเป็นไทย 
เพราะเขามาที่ไทย เขาก็ตอ้งการสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ที่จะสื่อถึงความทรงจ าที่เขามาเที่ยว ก็ตอ้งมี
ความเป็นไทยเขา้มาดว้ย แต่ถา้ถามว่า ไทยมากนอ้ยแค่ไหน ก็ อนันีไ้ม่ทราบเลย คงจะแลว้แต่คน
เลย แต่เรื่องความเป็นไทยที่จะสื่อออกแบบในการออกแบบ คิดว่าเป็นอนัดบัตน้ๆ เลย ที่ตอ้งเอามา
คิดก่อนจะออกแบบ ยิ่งต่างชาติก็ตอ้งการอะไรที่มีความเป็นไทยมากกว่าคนไทย ตอ้งการอะไรที่
มนัสื่อมากกว่า 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3  

ความเป็นไทยจะช่วยใหอ้ะไรมนัง่าย รูด้ว้ยว่าทนุวฒันธรรมนัน้มนัมาจากไทย คือกรณีที่ดู
แลว้นึกไม่ออกว่าเคยเห็นมัย้ทนุวฒันธรรมนี ้แค่มนัดไูทยๆ ก็คงเป็นของไทย ไม่ตอ้งไทยมากก็ไดน้ะ 
แต่ใหม้ีกลิ่นอายของความเป็นไทย เรื่องแบบนีบ้อกไม่ไดเ้ลยว่าตอ้งเท่านี ้5 เต็ม 10 หรือ 7 เต็ม 10 
ตอ้งลองท ามาใหด้ ูท ามาใหเ้ลือกเลย 
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ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4 
มันตอ้งมีการดัดแปลง การลดทอนบา้ง เอามาใชต้รงๆ เลยจะน่าเบื่อ แต่ลดทอนเกินก็

ไม่ได ้ตอ้งมีเคา้โครงเดิม คือยังดูไทยอยู่นะ แต่ไม่ไดเ้อามาตรงๆ แบบออริจินัล (original) ไปเลย
อาจจะน่าเบื่อเกินไป มีการประยกุตบ์า้ง ใหม้นัดรูว่มสมยั 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5  

ควรพิจารณาเรื่องราวที่จะถ่ายทอด สิ่งที่เป็นแรงบนัดาลใจ มีความเป็นมา สตอรี่ สี และ
รูปร่างรูปทรงก็เป็นสิ่งที่ส  าคัญ แต่รูปแบบมันควรจะกลางๆ เพราะคนมันหลากหลายสไตล ์แต่ที่
ส  าคญัคือนกัท่องเที่ยว คิดว่าที่ตอ้งดคืูอมนัตอ้งไทยแค่ไหนอะ เด๋ียวนีจ้ะไทยจ๋าเกินไปมนัก็ อือ บาง
คนก็ไม่ใช่อะ เขาไม่ชอบแลว้ แต่บางคนก็อาจจะยงัชอบนะ คือถา้ต่างชาติ เขาไม่ไดช้ินกบัของไทย 
ก็อยากไดอ้ะไรไทยๆ แต่ที่บอกคือ ไทยเกินไปมนัก็เอาไปเก็บ อนันีคื้อเอาไปใชไ้ดด้ว้ย ของที่ระลึกที่
เอาไปใชไ้ดด้ว้ยคิดว่ามนัน่าสนใจมากกว่า เพราะจะดีไซนย์งัไงมนัก็ตอ้งมาดอีูกนัน้แหละว่าเราจะ
ท าใหม้ันไท๊ยไทยไปเลย หรือจะมินิมอลไปเลย มันก็วดัยากอะเนอะ คิดว่าถา้สเกลความเป็นไทย
มนัโอเคจริงๆ เราหาจุดนัน้ไดจ้ริงๆ เราน่าจะจิม้ไดเ้ลยแหละว่า ไทยเท่านีใ้หต่้างชาติ เท่านีข้ายคน
ในประเทศไดเ้ลย 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6 

ความงามแบบไทยค่ะ รูปแบบมินิมิลเห็นชอบน ามาใชม้าก แต่มากเกินไปจะดไูม่ออกว่า
มาจากไทย อาจจะดอูอก แต่มนัดไูม่ไทย โดยภายนอกมองผ่านๆ ไม่รู ้สึกว่าไทย ไม่รูว้่ามาจากไทย 
แต่ก็ควรปรบัใหเ้ป็นสากลหน่อยๆ ใหเ้ขา้ถึงไดง้่าย แต่ตอ้งไม่ลืมความงามแบบไทยนะ 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7  

Simple ถา้จะเป็นรูปแบบเครื่องประดับก็ตอ้งท าใหเ้อาไปใส่ไดจ้ริงๆ มีรายละเอียดหรือ
สิ่งที่สื่อถึงความเป็นไทย แต่มากไปไม่ชอบนะ มนัดโูดดเด่นเกินไป แปลกตาไป เวลาเอากลบัไปใส่
ที่ประเทศแลว้มนัแปลกเกิน แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรียบจนดไูม่ออกว่านี่อะไร ซือ้จากไหน ไดจ้ากที่ไทยหรอ 
ดไูม่ออกแบบ ไม่ใช่ ไม่ได ้ตอ้งมีจดุที่สมดลุ   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค
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DEVELOPMENT OF SOUVENIR-JEWELRY PRODUCT FROM CULTURAL CAPITAL 
BY CONJOINT ANALYSIS TECHNIQUE QUESTIONNAIRE 

 This questionnaire was prepared for research purposes on development of 

souvenir-jewelry product from cultural capital by conjoint analysis technique. Your 

answers will be kept confidential by presenting the information as an overview. The 

researcher would like to thank you for kindly participating in this questionnaire. 

 This questionnaire consists of 2 Parts 

  Part 1 Demographic information 

 Part 2 Development of souvenir-jewelry from cultural capital 
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Part I Demographic information of respondent  

Please check  ✓ in the appropriate box 
1. Gender 

☐ Male ☐ Female 

2.  Age 

☐ Not over 20 years old  

☐ 21 – 37 years old 

☐ 36 – 53 years old 

☐ 54 years old and over 
3. Education 

☐ Lower than bachelor’s degree 

☐  Bachelor’s degree 

☐  Higher than bachelor’s degree 
4. Monthly income 

☐ Under 650 USD/month 

☐ 651 – 1,150 USD/month 

☐ 1,151 – 1,640 USD/month 

☐ 1,641 – 2,130 USD/month 

☐ 2,131 USD/month or over 
5. Occupation 

☐  Student/College student    ☐  Company employee 

☐  Government employee/State Enterprises  ☐  Business owner 

☐  Other, please specify ……………………………………………….......... 
6. Country of residence 

………………………………………………… 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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Part II Development of souvenir-jewelry from cultural capital 

Please check ✓on the type of souvenir-jewelry that most desirable 
 
Question 1 

   

A B C 

   

Question 2 

   
D E F 
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Question 3 

   
G H I 

   

Question 4 

   
J K L 

   

Questions 5 

   
M N O 
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Question 6 

   
P Q R 

   

Question 7 

   
S T U 

   

Question 8 

   
V W X 

   

- Thank you for kindly participating in this questionnaire -  
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แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 

 ส าหรบัการพฒันาผลิตภณัฑข์องที่ระลกึประเภทเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม ผูว้ิจยัท า

การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยด าเนินการสัมภาษณ์ตามหัวขอ้ค าถามต่อไปนี ้โดยอาจมีการเพิ่มเติม

ค าถามอื่นๆ แต่จะยงัอยู่ในขอบเขตของงานวิจยั  

1. ประเภทของเครื่องประดบัส าหรบัของที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

2. วสัดขุองของที่ระลกึประเภทเคร่ืองประดบัจากทนุวฒันธรรม 

3. ลกัษณะการออกแบบของที่ระลกึประเภทเครื่องประดบัจากทนุวฒันธรรม 

4. ประเภทของทุนวัฒนธรรมส าหรบัผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน

วฒันธรรม 



  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล บญุสิตา โศภาคนี 
วัน เดือน ปี เกิด 25 เมษายน 2538 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต ภาควสัดศุาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2563 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

รางวัลทีไ่ด้รับ พ.ศ. 2555 ผลงาน The Prison of Agony รองชนะเลิศอนัดบัหนึ่ง การ
ประกวดออกแบบเครื่องประดบั ครัง้ที่ 6 "Jewelry design inspired by 
Thumbelina the Fairy tale โดยสถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและ
เครื่องประดบัแห่งชาติ     
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