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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
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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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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
เนื่องด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้ ด้านจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยว และเป็ น
อุตสาหกรรมที่ได้รบั การส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกระตุน้ ตลาดนักท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมจากภาครัฐ
ที่ เ ชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะภู มิ ภ าคให้ท่ ั ว ถึ ง และสะดวกขึ น้ ท าให้ล ดการกระจุ ก ตั ว ของ
นักท่องเที่ยวและลดความเหลื่อมลา้ ในการกระจายรายได้ (ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจ และฐานราก,
2561) จากการแถลงข่ า วสถานการณ์ ท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย เมื่ อเดื อ นสิ ง หาคม
พ.ศ. 2561 โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีรายได้ท่องเที่ยวเป็ น
อันดับ 4 ของโลกโดยมีอัตราการเพิ่มขึน้ ของรายได้ท่ีสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวถือ
เป็ น การเติ บ โตในเชิ ง คุณ ภาพ (กระทรวงจากท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า, 2561) รายได้ท่ี เพิ่ ม ขึน้ จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกระจายไปสู่ภาคธุรกิจรายย่อยอื่นๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนในภาค
ธุรกิจต่อไป
นอกจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ประเทศไทยนัน้ มีจุดเด่นในด้านมรดกทาง
วัฒ นธรรม ทัง้ ที่จับต้องได้เช่น สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือหัตถกรรม และที่จับ
ต้ อ งไม่ ไ ด้ เ ช่ น ประเพณี ศิ ล ปะการแสดง พิ ธี ก รรม หรื อ เทศกาล ซึ่ ง บางประเภทได้ รับ
การประกาศรับ รองและขึ ้น ทะเบี ย นจากองค์ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็ นอีกหนึ่งสิ่ งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทัง้ ในและ
นอกประเทศ ทาให้เกิดการนาศิลปะ วัฒนธรรม มาประยุกต์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซึ่งเป็ น ที่นิ ย มในกลุ่ม นักท่ องเที่ ย วต่างชาติ จึ ง เป็ น การเพิ่ ม มูล ค่าให้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละถื อเป็ น
การสืบสานเผยแพร่ศิลปะและวัฒ นธรรมของไทย สอดคล้องกับการเป็ น “ทุนวัฒ นธรรม” ซึ่งมี
บทบาทในนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ รัฐ บาลพยายามผลั ก ดั น เพื่ อ ให้ เกิ ด การขั บ เคลื่ อ น
ของเศรษฐกิจ
อัตรารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ ทาให้เกิดการกระจายรายได้ในธุรกิจ
อีกหลายภาคส่วน ภาคธุรกิจมีการเติบโตขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวโดยตรง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จดั อันดับธุรกิจการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้
ได้มากที่สดุ สามอันดับ ได้แก่ ธุรกิจที่พักโรงแรม ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก และธุรกิจร้านอาหารและ
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เครื่องดื่ม (กระทรวงจากท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) เมื่อจาแนกธุรกิจทัง้ สามแล้ว ธุรกิจที่พกั โรงแรม
และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนัน้ เป็ นธุรกิจที่เป็ นส่วนหนึ่งในปั จจัยสี่ของผูบ้ ริโภค แตกต่างจาก
ธุรกิจสินค้าของที่ระลึกซึ่งแม้จดั อยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟื อยแต่กลับทารายได้ได้เป็ นอันดับสอง ผูว้ ิจยั
เล็ ง เห็ น ว่ า ความแตกต่ า งนี ้ท่ี เป็ น โอกาสในการศึ ก ษาค้น คว้า เพื่ อ ต่ อ ยอดและสร้า งมู ล ค่ า ให้
ผลิตภัณฑ์จากธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก
ของที่ระลึกไม่เพียงแต่สร้างรายได้ แต่ยงั เป็ นตัวแทนการนาเสนอภาพลักษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยว และความทรงจาของนักท่องเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ จึงเป็ นสินค้าที่สามารถสร้าง
มูล ค่ าและคุณ ค่ าในตัว เองได้จ ากการรับ รู ข้ องนัก ท่ อ งเที่ ย ว จากการจัด ประเภทของที่ ระลึ ก
เครื่องประดับถือเป็ นของที่ระลึกอีกประเภท ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับที่มี
มูลค่าการส่งออกกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี เมื่อรวมมูลค่าการเติบโตภายในประเทศจะมีสดั ส่วนใน
ระบบเศรษฐกิจถึงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) สถาบันวิจัย
และพัฒ นาอัญ มณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (2562) รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2561 อุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับเป็ นส่วนสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยมีสดั ส่วนการส่งออกกว่าร้อยละ
80 ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจึงเป็ นอีกผลิตภัณ ฑ์ ท่ีช่ วยขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอัญมณี
จากข้างต้นเห็นได้ถึงความสาคัญในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็ นส่วนช่วยในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง ธุรกิจ
สินค้าและของที่ระลึก ที่เปรียบเสมือนตัวแทนในการนาเสนอภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
และเผยแพร่ศิลปะวัฒ นธรรมอันเป็ นมรดกที่ทรงคุณ ค่าของไทย ซึ่งอาจจัดได้ว่าเป็ นสินค้าจาก
ทุนวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในนโยบายประเทศไทย 4.0 ธุรกิจสินค้าและ
ของที่ระลึกนีเ้ ป็ นประเภทสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยที่สามารถสร้างรายได้เป็ นอันดับสองในการจัดอันดับ
รายได้ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของที่ร ะลึกประเภทเครื่องประดับนัน้
เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับทัง้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถต่อยอดและปรับปรุงเพื่อสร้างความหลากหลายและเพิ่ม
มูลค่า แม้มีการนาทุนวัฒ นธรรมมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างสินค้าทุนวัฒนธรรม
แต่การประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมในของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับยังไม่เป็ นที่แพร่หลาย และไม่
มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง ผูว้ ิจัยจึงมี ความสนใจศึกษาวิจัยการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม โดยเทคนิคการวิเคราะห์อ งค์ประกอบร่วมของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเทคนิคการวิเคราะห์ แบบ
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คอนจอยท์ ซึ่ ง ผลจากการวิ จั ย ในการศึ ก ษาครั้ง นี ้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ ของที่ ร ะลึ ก
เครื่องประดับ ผูป้ ระกอบการหรือนักออกแบบด้านของที่ระลึกและเครื่องประดับ รวมถึงผูท้ ่ีมีความ
สนใจในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมสามารถนาไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งประดั บ จาก
ทุนวัฒนธรรม
2. เพื่ อ แสดงระดับ ความส าคัญ ของคุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ของที่ ระลึก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทุนวัฒนธรรม
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทุนวัฒนธรรมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่ อ น าผลการวิ จั ย มาวิ เ คราะห์ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค เป็ นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจอื่นๆ และสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ นักออกแบบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่นื ที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ี ส ามารถสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ท าการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ น าข้อ มู ล ไปวิ เคราะห์เป็ น คุณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
2. กลุม่ ตัวอย่างแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับ การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามคือ นักท่องเที่ยว
ต่างชาติท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่นอน ผูว้ ิจัยจึงคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่น อนของคอแครน (Cochran, 1977) ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่นร้อ ยละ 95 และกาหนดค่ าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 0.10 ได้จานวนกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 96 ตัวอย่าง และเพิ่มไว้ 4 ตัวอย่าง
รวมเป็ น 100 ตัวอย่าง เพื่อให้สามารถหาค่าความแปรปรวนที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่างได้ โดยสุ่ม
ตัวอย่างตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
การสุ่มตัวอย่าง
1. กลุม่ ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ขัน้ ที่ 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) สาหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒนธรรม โดยผูว้ ิจัยเลือกสัมภาษณ์ ผูท้ ่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมีความเกี่ยวข้องในด้านของที่
ระลึก เครื่องประดับ หรือทุนวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกหรือเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม จานวน 7 คน
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2. กลุม่ ตัวอย่างแบบสอบถาม
ขัน้ ที่ 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) ผูว้ ิจยั เลือกเก็บ
แบบสอบถามแบบง่ายจากช่องทางออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ที่กาลังท่องเที่ยวหรือเคยท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อย 1 ครัง้
ขัน้ ที่ 2 ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ ิจัย
ใช้การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยความสะดวกและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม
จนครบ 100 ตัวอย่าง
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งเป็ นดังนี ้
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ (Gender)
1.1.1.1 ชาย (Male)
1.1.1.2 หญิง (Female)
1.1.2 อายุ (Age)
1.1.2.1 ต่ากว่า 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 ตัง้ แต่ 54 ปี ขนึ ้ ไป (54 years old and over)
1.1.3 ระดับการศึกษา (Education)
1.1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor’s degree)
1.1.3.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor’s degree)
1.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor’s degree)
1.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Monthly income)
1.1.4.1 น้อยกว่า 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
1.1.4.2 651 – 1,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
1.1.4.3 1,151 – 1,640 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
1.1.4.4 1,641 – 2,130 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
1.1.4.5 ตัง้ แต่ 2,131 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนขึน้ ไป
1.1.5 อาชีพ (Occupation)
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1.1.5.1 นักเรียน/นักศึกษา (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 ลูกจ้าง (Company employee)
1.1.5.4 ธุรกิจส่วนตัว (Business owner)
1.1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ….. (Other, Please specify.....)
1.1.6 ภูมิลาเนา (Country of residence)
1.2 คุ ณ ลั ก ษณ ะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งประดั บ จาก
ทุนวัฒนธรรม
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจความหมายที่ ต รงกั น ส าหรับ งานวิ จั ย นี ้ ผู้วิ จั ย ขอก าหนด
ความหมายและขอบเขตของคาศัพท์ต่างๆ ไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. นักท่องเที่ยวต่างชาติ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวไทย หรือไม่ได้มีถ่ินที่อยู่อาศัย
ในประเทศไทย
2. ทุนวัฒ นธรรม หมายถึง ภูมิความรู ้ หรือทรัพย์สินทางปั ญ ญาที่ผ่านการสั่งสมมาใน
อดีต ซึ่งนอกเหนือจากการให้คณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจแล้วยังมีคณ
ุ ค่าต่อมนุษย์และสังคม
3. เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม หมายถึง เครื่องประดับที่ใช้แนวคิ ดทุนวัฒนธรรมใน
การออกแบบ
4. จี ้ หมายถึง เครื่องประดับชนิดหนึ่งที่มีห่วง หรือรูสาหรับใส่กบั สร้อยคอ
5. ชาร์ม หมายถึ ง เครื่ อ งประดั บ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ลัก ษณะคล้า ยจี ้ แต่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า
สามารถใส่ได้ทงั้ กับสร้อยคอ และสร้อยข้อมือ
6. คุ ณ ลั ก ษณ ะของที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งประ ดั บ จากทุ น วั ฒ นธรรม หมายถึ ง
คุณ ลักษณะที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน
วัฒนธรรม
7. การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ (Conjoint Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ความพึง
ประสงค์หรือความชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่ีเคยท่องเที่ยวประเทศไทย จากสถานการณ์
ต่างๆ ที่ถูกกาหนดขึน้ แต่ล ะสถานการณ์ประกอบด้วยตัวเลือกที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยว
ต่างชาติท่ีเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามจะพิจารณาสถานการณ์ท่สี อดคล้องกับความชอบหรือความพึง
ประสงค์ม ากที่ สุด และจัด อัน ดับ ความชอบหรือ ความพึ ง ประสงค์ข องสถานการณ์ ทั้ง หมด ที่
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พิจารณา เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบค่าความสาคัญ
ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒ นธรรม โดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒนธรรมโดยเทคนิคคอนจอยท์ประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้เป็ นแนวทางในการทาวิจัย คือ แปร
อิ ส ระ (Independent Variable) และตัว แปรตาม (Dependent Variable) โดยผู้วิจัย แบ่ ง กรอบ
แนวคิดในการวิจัยเป็ นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ กรอบแนวคิดสาหรับลาดับขัน้ ตอนดาเนินการวิจัย
ส่วนที่ส อง คือ กรอบแนวคิดส าหรับดาเนินการวิจัยเชิ งประมาณ เพื่ อให้ทราบตัวแปรตาม คื อ
“ความพึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม”
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ส่วนทีห่ นึ่ง

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
- รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
- ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
กาหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
จัดทาแบบสอบถามความพึงประสงค์
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่องมือทางสถิติ
สรุปผลการวิจยั

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ส่วนที่หนึ่ง
การวิจัยส่วนที่หนึ่ง ผูว้ ิจัยดาเนินการวิจัยตามลาดับแสดงดังภาพประกอบ 1 โดยทาการ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อใช้ในการกาหนดคุณลักษณะของผลิตภัณ ฑ์
ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม จากนั้นจึงจัดทาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ดว้ ยเครื่องมือทางสถิติ แล้วจึงสรุปผลการวิจยั ตามลาดับ
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ส่วนทีส่ อง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

Regression
ความพึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทุนวัฒนธรรม

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของ
Regression
ที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ (Conjoint Analysis)
จากทุนวัฒนธรรม
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั ส่วนที่สอง
การวิ จัย ส่วนที่ ส อง ผู้วิจัย วิ เคราะห์น าข้อมูล คุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรมที่ได้ มาวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคคอนจอยท์ เพื่อให้ได้ผล
ความพึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
สมมติฐาน
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่ีเคยท่องเที่ยวประเทศไทย
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา มีผลต่อความพึงประสงค์
ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวต่ างชาติท่ีเคยท่องเที่ยวประเทศไทย
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา มี ผลต่อความพึงประสงค์
ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งประดั บ จาก
ทุนวัฒนธรรมโดยเทคนิคคอนจอยท์ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ น
แนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายผล ตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้
3. แนวคิดเกี่ยวกับของที่ระลึก
4. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและเครื่องประดับ
5. แนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม
6. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคคอนจอยท์ (Conjoint Analysis)
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
การใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในการวิจยั นัน้ เพื่อให้ได้คณ
ุ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ี
ผู้บ ริ โภคให้ ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด โดยผู้บ ริ โ ภคอาจมี ค วามชอบ หรื อ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เนื่องมาจาก เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถาพภาพ การศึกษา
ชิ ฟ แมนและคานุ ก (2009) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะต่ า งๆ เหล่ า นี ้ เรี ย กว่ า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของผูบ้ ริโภคให้เป็ นกลุ่มและชัดเจน
มากขึ ้น โดยอาจใช้ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ คื อ พิ จ ารณาภู มิ ล าเนาร่ ว มกั บ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ในปั จจุบนั นักการตลาดนิยมใช้ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ในการแบ่งประเภท
ของผูบ้ ริโภค เนื่องด้วยเป็ นวิธีท่ีง่าย มีหลักการ สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยามากกว่าการแบ่งใน
รูปแบบอื่น อีกทัง้ เป็ นการแบ่งที่ระบุและเข้าถึงกลุม่ ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ง นี ้ผู้ วิ จั ย เลื อ กปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี มี
ความสาคัญและมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ร่วมกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่
1. เพศ (Gender)
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือแม้แต่รูปแบบของสื่อนัน้ มีการปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับเพศของผูบ้ ริโภค อาจกล่าวได้ว่าเพศเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการแบ่งประเภทของผูบ้ ริโภค
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เช่นเดียวกับที่มีการศึกษาว่าเพศ ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (ศิรวิ รรณ
เสรีรตั น์, 2550)
2. อายุ (Age)
ประชากรในแต่ละชนชาติมีช่วงอายุท่ีหลากหลาย เช่น ประเทศเม็กซิโกมีประชากร
วัย เด็กมาก จากการขยายตัวทางประชากรอย่างรวดเร็ว หรือประเทศญี่ ปุ่ น มี ป ระชากรสูง วัย
จานวนมาก ทาให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จาเป็ นต่อประชากรในประเทศเม็กซิโกและประเทศญี่ปนุ่
มีความแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งประชากรตามช่วงอายุได้เป็ น 6 กลุ่ม คือ ก่อนวัยเรียน วัย
เรีย น วัย รุ่น กลุ่ม 25 – 40 ปี กลุ่ม 40 – 65 ปี และกลุ่ม อายุม ากกว่ า 65 ปี เป็ น ต้น ไป (Kotler,
2003)
3. การศึกษา (Education)
การศึกษาเป็ น ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ ทัศ นคติ ความคิ ด ค่ านิ ยม และพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริโภค เช่นผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะรับรูส้ ารและข้อมูลได้ดีกว่า (ศิริวรรณ
เสรีรตั น์, 2550) ผูท้ ่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่มี ีคณ
ุ ภาพที่ดีกว่า และมีราคา
สูง กว่ า ผู้ท่ี มี ก ารศึ ก ษาต่ า ตั ว อย่ า งของการแบ่ ง ส่ ว นตลาดจากระดั บ การศึ ก ษาคื อ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่เลือกให้บริการทางด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก (คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555)
4. ภูมิลาเนา (Resident)
ภูมิ ล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ละที่มี ช นชาติท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกัน นามาซึ่ง
ความเชื่อ หรือลักษณะทางการเมือง ที่แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ (Kotler, 2003)
5. รายได้ (Income)
รายได้เป็ นตัวบ่งชีค้ วามสามารถในการซือ้ สินค้า บริการ หรือการเข้าถึงตราสินค้า
ต่างๆ โดยมักพิจารณาตัวแปรด้านรายได้ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ในการวิเคราะห์เพื่อหาส่วนแบ่งทาง
การตลาด เช่น ผูท้ ่มี ีการศึกษาสูงมีโอกาสในด้านอาชีพการงานที่ดีและสูงกว่า นามาซึ่งรายได้ท่สี งู
6. อาชีพ (Occupation)
อาชี พ ของบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การซื ้อ สิ น ค้า และบริก าร เช่ น กลุ่ม อาชี พ แรงงานมี
แนวโน้มในการซือ้ เสือ้ ผ้าที่มีเนือ้ ผ้าหยาบ ราคาถูก ส่วนกลุ่มอาชีพนักธุรกิจมีแนวโน้มในการซือ้
เสือ้ ผ้าเนือ้ ดี ชุดสูท ซึ่งใช้ในธุรกิจ นักการตลาดจึงจาแนกกลุ่มอาชีพเพื่อศึกษาสินค้าหรือบริการที่
ตอบสนองความต้องการเฉพาะของกลุม่ อาชีพ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้
เมื่ อ ได้ พิ จ ารณาสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารต่ า งๆ แล้ ว ผู้ บ ริ โ ภคจะต้ อ งผ่ า น
กระบวนการตัดสินใจซือ้ จึงจะได้ขอ้ สรุปว่าผูบ้ ริโภคจะซือ้ หรือไม่ซือ้ โดยกระบวนการตัดสินใจซือ้ ที่
เกิดขึน้ นัน้ มี 5 ขัน้ ตอน (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักถึงปั ญหาหรือความต้องการ (Need Recognition) ถือ
เป็ นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ เกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภครับรูถ้ ึงปั ญ หาหรือความต้องการของตนเอง ซึ่ง
อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่
1. สิ่งของที่ใช้อยู่เดิมหมดไป
2. ผลของการแก้ไขปัญหาในอดีตนาไปสู่ปัญหาใหม่
3. การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล
4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว
5. การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน
6. ผลจากการเปลี่ยนกลุม่ อ้างอิง
7. ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการตลาด
ขั้ น ตอนที่ 2 การแสวงหาข้ อ มู ล (Search for Information) เมื่ อทราบถึงความ
ต้องการหรือปั ญหาที่เกิดขึน้ ผูบ้ ริโภคจะหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยอาจเป็ นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลภายใน เช่น คนรู จ้ ัก คนที่เคยใช้ หรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น บทความ
โฆษณา
ขั้ น ตอนที่ 3 การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation) เมื่ อ ผู้บ ริโภคได้รับ ข้อ มู ล ที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งผูบ้ ริโภคอาจประเมินจาก รู ปลักษณ์ หรือคุณสมบัติของสินค้า อาจ
เปรียบเทียบตามความรูส้ ึก ความต้องการ หรือสถานภาพของผูบ้ ริโภคเอง หรืออาจประเมินจาก
การให้คะแนนตามคุณสมบัติของสินค้า เป็ นต้น
ขั้ นตอนที่ 4 การตั ด สิ นใจซื้อ (Decision Making) ในขั้นตอนการตัดสินใจซื อ้ นี ้
ผูบ้ ริโภคมีการตัดสินใจ 3 ทางเลือก คือ ซือ้ ซือ้ ทางเลือกอื่น หรือไม่ซือ้ เลย ซึ่งรูปแบบการตัดสินใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคนัน้ ขึน้ อยู่กบั ระดับความพยายามในการแก้ปัญหา
ขั้ น ตอนที่ 5 พฤติ ก รรมหลั งการซื้อ (Purchase Decision) คื อ ความพึ ง พอใจ
ความรูส้ กึ หรือทัศนคติท่เี กิดขึน้ หลังจากที่ผบู้ ริโภคได้ทาการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการไปแล้ว ซึ่ง
จะมีผลต่อการซือ้ สินค้าซา้ ต่อไป
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ในกระบวนการตัด สิ น ใจซื ้อ นี ้ ผู้บ ริโภคจะใช้ระยะเวลาในการตัด สิ น ใจแตกต่ า งกัน
ตามแต่ละประเภทของสินค้าหรือบริการ เช่น สินค้าที่มีราคาแพง มีอายุการใช้งานยาวนาน หรือ
สิ นค้าหรือบริการที่ไม่ เคยใช้ม าก่อน ผู้บ ริโภคอาจใช้ระยะเวลาในการตัดสิน ใจมากกว่าสินค้า
ประเภทอื่นๆ เนื่องจากมี ปั จ จัยที่ มี ผลต่อการตัดสินใจของผู้บ ริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
นอกจากกระบวนการตัดสิ นใจแล้ว ยังมี ปั จจัยอื่นๆ ที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื อ้ ของผู้บ ริโภค ทั้ง
ปั จจัยภายใน ซื่งเกิดจากตัวของผูบ้ ริโภคเอง หรือปั จจัยภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของตัว
ผูบ้ ริโภค
ปัจจัยภายใน
1. ความจาเป็ น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires)
คือ ความต้องการในสิ่งใดๆ ที่อาจเกิดจากความจาเป็ นทางร่างกาย หรือทางด้านจิตใจที่ชักจูงให้
ผูบ้ ริโภคตอบสนองต่อความจาเป็ นหรือความต้องการนัน้ ๆ
2. แรงจูงใจ (Motive) คือ สิ่งที่ทาให้ผูบ้ ริโภคไม่อาจปล่อยวางความรู ส้ ึกต้องการ
นัน้ ได้ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีแรงจูงใจในการตอบสนองต่อความต้องการ
3. บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะส่วนตัวของผูบ้ ริโภคที่เกิดจาก ความคิด
ความเชื่อ อุปนิสยั และสิ่งจูงใจต่างๆ ที่แสดงออกในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลต่อรูปแบบในการตอบสนอง
ของผูบ้ ริโภคที่แตกต่างกัน เป็ นลักษณะเฉพาะตัวบุคคล
4. ทัศนคติ (Attitude) คือ ความคิดเห็นหรือความรู ส้ ึกของผูบ้ ริโภคที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
5. การรับรู ้ (Perception) คือ การยอมรับในความคิด การกระทา หรือสิ่งที่มีอยู่
ผ่านทางประสาทสัมผัสทัง้ 5
6. การเรียนรู ้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เกิดการ
รับรูห้ รือผ่านประสบการณ์ส่วนบุคคล หากผูบ้ ริโภคไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการรับรูจ้ ะถือ
ว่ายังไม่เกิดการเรียนรู ้
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ปัจจัยภายนอก
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็ นสิ่งที่กาหนดอานาจในการซือ้ ของผูบ้ ริโภค ใน
รูปของตัวเงินและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ครอบครัว (Family) เป็ นสิ่ ง ที่ ห ล่ อ หลอมให้ผู้บ ริ โภคมี ลั ก ษณะนิ สัย หรื อ
พฤติกรรมต่างๆ
3. สังคม (Social) เป็ นสิ่งที่ผูบ้ ริโภคปรับตัวเพื่อให้สามารถเข้ากับสังคมนั้นๆ ได้
จึงเกิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่ประกอบด้วย ค่านิยมของสังคม (Social Values)
ความเชื่อ (Believes) และรูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle)
4. วัฒ นธรรม (Culture) เป็ นวิถีในการดาเนินชีวิต ที่ได้รบั การยอมรับ และมีการ
ปฏิบตั ิตามกันมา
5. ตัวกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimuli) เป็ นเครื่องมือที่ทาให้ผูบ้ ริโภคมี
โอกาสพบเห็น รับรู ้ หรือคุน้ เคยกับสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ นามาซึ่งความไว้วางใจและการยอมรับ
6. สภาพแวดล้อม (Environment) เป็ นการเปลี่ยนแปลงของสถาพแวดล้อมทั่วๆ
ไปที่ ก่ อ ให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง และมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้บ ริโภค เช่ น การขาดแคลน
ทรัพยากรนา้ มันเชือ้ เพลิง ทาให้ผบู้ ริโภคเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก หรือสภาพอากาศที่รอ้ นขึน้
ทาให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ เครื่องปรับอากาศได้ง่ายขึน้
จากกระบวนการตัดสินใจซื อ้ ทั้ง 5 ขั้นตอน ผู้วิจัยเลือกศึกษาขั้นตอนการตัดสินใจซื อ้
(Decision Making) เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับของที่ระลึก
ในส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ผู้วิ จั ย ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาในงานวิ จั ย ครั้ง นี ้ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ี
กาลังท่องเที่ยวหรือเคยท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้แนวความคิดที่ว่า มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม คือ
มีการคบหาสมาคมในกิจการใดกิจการหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทาให้เกิดความรู ส้ ึกต่างๆ
ความชอบ ที่เป็ นพืน้ ฐานให้เกิดความสัมพันธ์ ทัง้ นีค้ วามผูก พันนอกจากเกิดระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน
แล้ว ยังเกิดกับสิ่งต่างๆ เช่น สถานที่ วัตถุ หรือเหตุการณ์ ก่อให้เกิดเป็ นความทรงจาอันนาไปสู่
การระลึกถึงและความต้องการให้ความทรงจานัน้ ปรากฎขึน้ ในความรูส้ ึกแม้เวลาล่วงไปแล้วก็ตาม
มนุษย์จึงพยายามหาวิธีกระตุน้ ความทรงจาต่างๆ โดยการออกแบบ หรือการสร้างสรรค์สื่อ หรือสิ่ง
ใดๆ ขึน้ เพื่อให้เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการระลึกถึงเรื่องราว บุคคล เหตุการณ์ สถานที่ ความทรงจาที่
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เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยสื่อหรือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึน้ เพื่อจุดประสงค์ในการกระตุน้ เตือน หรือเน้นยา้
ความทรงจ าเรียกว่า “ของที่ระลึก ” (SOUVENIR, 2554) ผู้วิจัยจึ งเลื อกศึกษาผลิต ภัณ ฑ์ของที่
ระลึ ก เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการในการเก็ บ ระลึ ก ความทรงจ าจากการท่ อ งเที่ ย ว ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
แม้ของที่ระลึกสามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภท แต่มีขนั้ ตอนในการออกแบบที่คล้ายคลึง
กันเป็ นลาดับขัน้ ตอนทัง้ 6 ขัน้ ซึ่งผูว้ ิจยั นามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้ (SOUVENIR,
2554)
ขั้น ตอนที่ 1 กาหนดประเภทของรู ป แบบ เป็ น การก าหนดแนวทางในการเริ่ม ต้น
เพื่อให้มีเป้าหมายว่าของที่ระลึกจะมีลกั ษณะไปในทิศทางใด ในขั้นตอนนีผ้ ูว้ ิจัยกาหนดประเภท
ของรูปแบบของที่ระลึก คือ ของที่ระลึกประเภทตกแต่ง
ขั้น ตอนที่ 2 เก็ บ รวบรวมข้อ มูล เพื่ อ ใช้เป็ น แนวทางในการออกแบบ ให้มี ค วาม
สอดคล้องกับสิ่ งที่ ต้อ งการสื่ อ หรือ ระลึกถึง ในขั้น ตอนนีผ้ ู้วิจัยเก็ บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จ าก
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญและ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์เป็ นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทุนวัฒนธรรม
ขัน้ ตอนที่ 3 ส ารวจค่านิยม อาจใช้การสังเกต การรวบรวมข้อมูล หรือการรวบรวม
องค์ประกอบต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการออกแบบ ในขั้นตอนนีผ้ ูว้ ิจัยใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ขัน้ ตอนที่ 4 การจับประเด็นสาคัญของข้อมูลเพื่อกาหนดรู ปแบบ เป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากที่ได้สงั เกต รวบรวม เพื่อให้ได้ประเด็นที่สาคัญที่จะนาไปให้ในการออกแบบ เพื่อให้เกิด
การกระตุ้น ความทรงจ า เกิ ด การระลึ ก ในสิ่ ง ที่ ต้อ งการจะถ่ า ยทอด ในขั้น ตอนนี ้ผู้วิ จั ย ใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณและการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพื่อทราบคุณลักษณะของ
ผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรมที่มีค่าอรรถประโยชน์สูงสุดเพื่อ
นามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและเครื่องประดับ
การวิจยั เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จาเป็ นต้องศึกษาหลักการออกแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขนึ ้ ใหม่ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจ โดยหลักการออกแบบที่จ ะพิ จารณามี 3 ส่วน (สืบศิริ แซ่ ลี ้ และ พงษ์
พิพฒ
ั น์ สายทอง, 2555) ดังนี ้
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1. การตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอย (Function) ที่ถือเป็ นสิ่งสาคัญ อันดับแรกใน
การออกแบบ เนื่องจากประโยชน์ใช้สอยมีอิทธิพลกับงานออกแบบ เช่น หากออกแบบหนังสือ ต้อง
อ่านง่าย ตัวหนังสือชัดเจน มีการจัดเรียงจัดหน้ากระดาษที่ดี หากการออกแบบไม่ตอบสนองต่อ
ประโยชน์ใช้สอยก็ถือเป็ นงานออกแบบที่ไม่ดี
2. ความสวยงามพึ ง พอใจ (Aesthetic) ในงานออกแบบที่ มี ป ระโยชน์ใ ช้ส อยดี
ใกล้เคียงกัน สิ่งที่ตดั สินคุณค่าของงานออกแบบคือ ความงาม
3. การสื่ อ ความหมาย (Meaning) งานศิ ล ปะมี คุ ณ ค่ า ก็ ต่ อ เมื่ อ สามารถสื่ อ
ความหมายออกมาได้ เช่นเดียวกับงานออกแบบ หากงานออกแบบสวยงามแต่ไม่สามารถสื่อสิ่งที่
ผูอ้ อกแบบต้องการส่งสารไป คุณค่าของงานออกแบบนัน้ จะลดลง
นอกจากต้องพิจารณาหลักการออกแบบทัง้ 3 ส่วนแล้ว ในการออกแบบนัน้ ต้องคานึงถึง
หลักการในการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานออกแบบ ตั้งแต่ระดับ จุด เส้น ระนาบ ปริมาตร รู ปร่าง
รวมถึงผิวสัมผัส ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญที่ถูกนามาใช้ในการออกแบบเสมอ สาหรับการ
ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั
พิจารณาองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบดังนี ้
1. ระนาบ (Plane) เกิดจากแนวเส้นที่ต่อเนื่องกัน ปิ ดล้อมพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่งจนเกิด
เป็ น รู ป ร่ า ง (Shape) ระนาบที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เป็ นรู ป ร่า งนี ้เองเป็ นองค์ป ระกอบในความนึ ก คิ ด
(Conceptual) สามารถแบ่งรูปร่างออกได้ดงั ต่อไปนี ้
1.1 รู ป เรขาคณิ ต (Geometric shape) เช่ น สามเหลี่ ย ม สี่ เหลี่ ย ม ห้า เหลี่ ย ม
หกเหลี่ยม และวงกลม โดยวงกลมถือเป็ นรูปร่างพืน้ ฐานที่สาคัญ เนื่องจากรูปร่างเรขาคณิตอื่นๆ
นัน้ ล้วนมาจากส่วนต่างๆ ของวงกลม
1.2 รูปธรรมชาติ (Organic shape) ให้ความรูส้ ึกเคลื่อนไหว มักประกอบด้วยเส้น
โค้ง
1.3 รู ปอิส ระ (Hand draw shape) เกิดจากการเขียนระนาบโดยไม่ ใช่เครื่องมื อ
เช่น การเขียนพู่กนั
1.4 อุบัติ ภ าพ (Accidental shape) ให้ค วามรู ส้ ึก ว่า ท าขึ น้ โดยไม่ ไ ด้ตั้ง ใจ เช่ น
หมึกหยด รอยฉีกกระดาษ
2. รูปทรง (Form) เกิดจากระนาบที่ขยายตัวออกในทิศทางตัง้ ฉากกับแนวระนาบเดิม
แบ่งชนิดของรูปทรงได้ดงั ต่อไปนี ้
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2.1 รู ป ทรงเรขาคณิ ต (Geometric form) แต่ล ะด้านของรู ป ทรงจะคล้ายกัน มี
ความสัมพันธ์กนั และมีแกนที่สมดุล และมักประกอบด้วยเส้นตรงหรือเส้นโค้งที่มีแบบแผน
2.2 รู ปทรงธรรมชาติ (Natural form) มักประกอบด้วยเส้นโค้ง ที่มี ความสมดุล
หรือไม่สมดุลก็ได้ รูปทรงชนิดนีเ้ ป็ นที่นิยมในการออกแบบมาก
2.3 รูปทรงอิสระ (Free form) แต่ละด้านมักไม่สมั พันธ์กนั ไม่เป็ นระเบียบ และมัก
ขาดสมดุล เมื่อดูแล้วจะให้ความรูส้ กึ ว่าเคลื่อนไหว
3. พืน้ ผิว (Texture) เป็ นส่วนที่สัมผัสได้ ทาให้เกิดการรับรูแ้ ละการเข้าใจถึงสิ่งนัน้ ๆ
เช่น ถนนที่ลาดยางเรียบแสดงสื่อได้ถึงเส้นทางที่ปลอดภัยสาหรับการขับขี่เดินทาง ลักษณะพืน้ ผิว
นัน้ มีผลต่อการรับรู ้ ทัง้ ด้วยการสัมผัส และการสะท้อนแสง ผิวสัมผัสเรียบสะท้อนแสงได้ดีและให้
ความรู ส้ ึกอยากสัมผัส ขณะที่ผิวสัมผัสหยาบให้ความรูส้ ึกขรุ ขระหรือแหลมคม ไม่ชวนให้สมั ผัส
และสะท้อนแสงได้ไม่ดี
4. สี (Color) จากจัดองค์ประกอบจากสี เช่น การเพิ่มหรือการลดโทน (Tone) นาไปสู่
งานสามมิติ เช่น สี แดงให้ความรู ส้ ึกว่าอยู่ใกล้ ส่วนสีนา้ เงินให้ความรู ส้ ึกว่าอยู่ไกลกว่า สีจึงถูก
พิจารณาเป็ นหลักที่สาคัญในการออกแบบ เนื่องจากสีสามารถสื่อความหมายได้ชดั เจน มีอิทธิพล
ต่ออารมณ์ และกระตุน้ การรับรูไ้ ด้ดี รูปแบบการใช้สีในการออกแบบที่พบเจอได้บ่อยมีดงั นี ้
4.1 โทนสี (Tone) ประกอบด้วย 3 โทน ดังนี ้
4.1.1 โทนร้อน (Warm tone) เช่น สีแดง สีสม้ ให้ความรูส้ ึกร้อนรุนแรง ดึงดูด
สายตา กระตุน้ อารมณ์ สะดุดตา เหมาะกับงานที่ตอ้ งการความตื่นเต้น สนุกสนานเร้าใจ
4.1.2 โทนเย็น (Cool tone) เช่ น สีเขียว สีน ้าเงิ น สีฟ้ า ให้ความรู ส้ ึกสดชื่ น
แจ่มใส ร่มรื่น มีชีวิตชีวา เหมาะกับงานที่ตอ้ งการแสดงความสดใส ความสะอาด โล่ง โปร่ง หรือสื่อ
ถึงการพักผ่อน
4.1.3 เอิ ร ์ธ โทน (Earth tone) เช่ น สี น ้ า ตาล สี ค รี ม สี เ ทา สี เ หลื อ ง ให้
ความรูส้ ึกสงบ เก่า โบราณ เหมาะกับงานรณรงค์ งานอนุรกั ษ์ต่างๆ หรือ งานที่ตอ้ งการสื่อถึงความ
เรียบร้อย เรียบง่าย
4.2 สีคู่ตรงข้าม (Complements) คือสีท่ีอยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสี เช่น สีแดงกับ
สีเขียว สีม่วงกับสีเหลือง การใช้สีค่ตู รงข้าม หรือที่เรียกว่า สีตดั กัน จะส่งผลต่อการกระตุน้ อารมณ์
และองค์ประกอบต่างๆ (Ellen Lupton et al, 2018)
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4.3 สีขา้ งเคียง (Analogous Colors) คือสีท่ีอยู่ขา้ งกันในวงล้อสี มีความแตกต่าง
กัน ระหว่ างสี น้อ ยมาก ให้ง านที่ ต้อ งการให้เกิ ด ความกลมกลื น ไม่ โดดออกมาจากกัน (Ellen
Lupton et al, 2018)
หลักการออกแบบข้างต้นนั้นเป็ นหลักการที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท อย่างไรก็ตามยังมีหลักการสาหรับการออกแบบเครื่องประดับ
3 ประการตามหลักการสร้างสรรค์ออกแบบเครื่องประดับ (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2545) ดังนี ้
1. ความเป็ นหน่วยเดียวกัน นักออกแบบจะต้องคานึงถึงภาพรวมในการออกแบบ
เช่น การออกแบบสร้อยคอต้องคานึงว่าสร้อยเส้นนีจ้ ะมีจปี ้ ระกอบด้วยหรือไม่ หากมีตวั สร้อยและจี ้
ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กนั เพื่อแสดงความเป็ นหน่วยเดียวกัน งานจึงจะมีพลัง
2. ความสมดุล อเป็ น หลัก การขั้น พื ้น ฐานของงานออกแบบทุ ก ประเภท ในการ
ออกแบบ ความสมดุลนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.1 สมดุลซ้ายขวาเท่ากัน (Symmetry)
2.2 สมดุลซ้ายขวาไม่เท่ากัน (Asymmetry)
ในการออกแบบเครื่องประดับ หากออกแบบมาแล้วไม่เกิดความสมดุล เช่น เห็นว่า
นา้ หนักเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งชัดเจน ก็มีวิธีปรับแก้ให้เกิดความสมดุล ได้แก่ สมดุลด้วยรู ปทรง
สมดุลด้วยสี และสมดุลด้วยลักษณะพืน้ ผิว
3. ความสัม พันธ์ทางศิลปะ คื อต้องมี การวางองค์ประกอบทางการออกแบบอย่าง
เหมาะสม เนื่องจากเครื่องประดับนัน้ มีจุดขายที่ความงามและลักษณะที่โดดเด่น การออกแบบจึง
จาเป็ น ต้องทาให้เห็น ถึงจุดเด่น หรือส่วนที่ ดีของงาน โดยจุดเด่ นของงานไม่ จาเป็ นต้องมี เพีย ง
จุดเดียว แต่เมื่อดูโดยรวมต้องมีจดุ ที่เด่นที่สดุ เสมอ เช่น การออกแบบกาไลข้อมืออาจเน้นจุดเด่น
ที่แบบของงาน ความทันสมัยคลาสสิกแต่ก็มีลกั ษณะผิวที่เน้นความแตกต่างของเนือ้
วัสดุเพื่อให้เกิดมิติดา้ นความงาม
นอกจากนี ้ ยัง มี อ งค์ป ระกอบหรื อ สิ่ ง ที่ ต้อ งพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ส าหรับ การออกแบบ
เครื่องประดับ คือ วัสดุ ซึ่งนิยมแบ่งประเภทโดยใช้เกณฑ์ความคงทนถาวร ได้เป็ น ประเภท คือ
1. วัส ดุ ป ระเภทถาวร เช่ น โลหะทุ ก ชนิ ด หิ น และพลอย ตลอดจนวัส ดุ ห ายาก
เช่น งาช้าง เขาสัตว์
2. ส่ ว นวั ส ดุ ป ระเภทไม่ ถ าวร ได้ แ ก่ เมล็ ด พื ช กระดาษ หรื อ วั ส ดุ ท่ี แ ตกช ารุ ด
เสียหายง่าย
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สาหรับการออกแบบเครื่องประดับวัสดุท่ีนิยมนามาใช้ในการออกแบบมากที่สดุ คือ โลหะ
ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ประเภทได้ คื อ โลหะมี ค่ า (Precious metal) และโลหะเจื อ (Base metals)
(สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, 2560)
โลหะมี ค่า (Precious metals) คื อ กลุ่ม โลหะที่ มี มูลค่ าทางเศรษฐกิจ สูงกว่าโลหะ
ทั่ว ไป หายาก และเป็ น ที่ นิ ย มในการท าเป็ น เครื่ อ งประดั บ เช่ น เงิ น ทองค า แพลทิ นัม และ
แพลเลเดียม
โลหะเจื อ (Base metals) คื อ โลหะอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใช่ โลหะมี ค่ า เช่ น ทองแดง สัง กะสี
ทองเหลือง
เมื่ อพิจารณาองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบดังข้างต้นแล้ว จึงพิจารณา
ประเภทของเครื่องประดับที่ตอ้ งการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยในปั จจุบนั แบ่ง
ประเภทของเครื่องประดับได้ดงั นี ้
1. แหวน (Ring) เป็ นเครื่องประดับที่สวมใส่ท่ีนิว้ การออกแบบจึงต้องคานึงถึงความ
ทนทานเนื่องจากเป็ นเครื่องประดับที่ตอ้ งสัมผัสและอาจถูกกระแทกกระทบจากสิ่งต่างๆ ได้ อีกทัง้
ยังต้องออกแบบขนาดให้พอดีกบั ผูส้ วมใส่อีกด้วย (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2545)
2. ตุม้ หู (Earring) เป็ นเครื่องประดับที่อยู่ชิดติดใบหน้ามากที่สุด จึงต้องพิถีพิถั นใน
การออกแบบเป็ นพิเศษ และควรคานึงถึงนา้ หนักให้เหมาะสม (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2545)
3. สร้อยคอ (Necklace) เป็ นเครื่องประดับที่สะดวกในการสวมใส่ เรียบง่าย และใส่
ได้หลากหลายโอกาส โดยมักออกแบบและใช้งานร่วมกับจี ้ (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2545)
4. สร้อยข้อมื อและกาไลข้อมือ (Bracelets) มีความคล้ายกันคือใช้ประดับตกแต่ง
เครื่อ งมื อ สร้อยข้อมื อจะมี ค วามอ่อนไหวทั้ง ตัวเส้น แต่ ก าไลข้อมื อจะมี ลักษณะแข็ง ไม่ ทิ ง้ ตัว
(วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2545)
5. เข็มกลัด (Brooch) เป็ นเครื่องประดับที่ได้รบั ความนิยมในสตรีท่มี ีอายุมาก ทัง้ นีใ้ น
ปั จจุบันก็เริ่มได้รบั ความนิยมในหมู่สตรีอายุน้อยบ้างขึน้ อยู่กับการออกแบบ เข็มกลัดช่วยทาให้
เสือ้ ผ้ามีจุดเด่น ในการออกแบบเข็มกลัดต้องคานึงถึงนา้ หนัก เพื่อไม่ให้เกี่ยวหรือรัง้ เสือ้ ผ้าจนผิด
รูปทรง (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2545)
6. จี ้ (Pendent) เป็ นเครื่องประดับที่ใช้ห้อยตกแต่งกับ โซ่ เส้น สาย สร้อยคอ หรือ
สร้อยข้อมือ การสวมใส่จึงสะดวกและง่าย (International Gem Society, 2017)
7. ล็ อ กเก็ ต (Locket) เป็ น เครื่อ งประดับ ที่ มี ค วามคล้ายคลึง กับ จี ้ บางครั้ง ถูก จัด
รวมอยู่ในประเภทเดียวกับจี ้ แต่ล็อกเก็ตมีลกั ษณะที่แตกต่างคือสามารถเปิ ดและใส่สิ่งของไว้ดา้ น
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ในได้ เช่น รูปภาพ หรือการสลักอักษรลงไปด้านใน ล็อกเก็ตนิยมนาไปห้อยตกแต่งกับ โซ่ เส้น สาย
สร้อยคอ หรือสร้อยข้อมือเช่นเดียวกับจี ้ (International Gem Society, 2017)
8. ชาร์ม (Charm) เป็ นเครื่องประดับที่มี ขนาดเล็กกว่าจี ้ มักใช้ตกแต่งสร้อยข้อมื อ
เช่น ชาร์มของเครื่องประดับแพนโดรา หรืออาจใช้ตกแต่งเชือกถักหรือหนังถักประดับข้อมือ และยัง
สามารถใส่กบั สร้อยคอได้ดว้ ย (International Gem Society, 2017)
ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจะรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวได้แก่ องค์ประกอบใน
การออกแบบ วัสดุในการผลิตเครื่องประดับ และประเภทของเครื่องประดับ ร่วมกับการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะสาหรับพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม
จากหลักการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั เลือก
ศึกษาเกี่ยวกับทุนวัฒ นธรรม เพื่อเพิ่ม มูลค่าและถ่ายทอดวัฒ นธรรมผ่านผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึก
ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากทุนวัฒนธรรมนัน้ เป็ นการนาเอาวัฒนธรรมที่ส่ งั สมมาตัง้ แต่ในอดีตทัง้ ใน
รู ปแบบที่จับต้องได้ เช่น สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และวัฒ นธรรมในรู ปแบบที่จับต้องไม่ได้
เช่ น ขนบธรรมเนี ย ม ภาษา ประเพณี ซึ่ ง น ามาสร้า งให้ เ กิ ด มู ล ค่ า ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และ
ทางวัฒนธรรม (Throsby, 2001)
มีการศึกษาเรื่อง ทุนวัฒนธรรม อย่ างกว้างขวางในหลากหลายประเทศ ในประเทศ
ไทยก็มีการศึกษาเรื่องทุนวัฒนธรรม และอธิบายความหมายไว้สอดคล้องกันกับ เดวิด ทรอสบี ้ โดย
ในประเทศไทย ทุนวัฒนธรรม เรียกอีกอย่างได้ว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และใน
ประเทศไทยจะพิจารณาสิ่งที่เป็ นทุนวัฒนธรรมตามองค์ประกอบดังนี ้ (Thitayan, 2555)
1. เป็ นมรดกตกทอด คือ เป็ นสิ่งทีเกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ ถ่ายทอดสืบต่อกัน
มา แบ่งออกเป็ นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ เช่น วัตถุ บันทึกการเล่าเรื่อง เอกสาร ตานานหรือภาษาที่มีการ
จารึกบันทึกไว้ และสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบราณสถานขนาดใหญ่
2. เป็ นสิ่งที่มีเอกลักษณ์พิเศษหรือเนือ้ ในของวัฒนธรรม คือ เกิดจากการกระทาของ
มนุษย์ ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างกันตามแต่พืน้ ที่ ภาษา สาเนียง กิรยิ าท่าทาง ความเชื่อ การ
นับถือศาสนา ประเพณี จารีต พิธีกรรม หรือขนบธรรมเนียม รวมถึงสุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ
ที่เป็ นความสวยงามตามอารยธรรม ซึ่งควรแก่การทานุบารุงรักษาและสืบสานต่อไป
3. ภูมิปัญญาดัง้ เดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ ได้แก่
3.1 ศาสตร์หรือองค์ความรูข้ องบรรพชน เช่น ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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3.2 ภาษาศาสตร์แ ละการค านวณ เช่ น กาพย์ กลอน โคลง ฉั น ท์ ร้อ ยแก้ ว
ร้อยกรอง หรือ หน่วยในการวัด การชั่ง เช่น คืบ วา หุน ศอก เป็ นต้น
3.3 อาชีวศาสตร์ คือ ความรูเ้ กี่ยวกับการดารงชีพหรือยังชีพ เช่น เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือทางการเกษตร
3.4 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันตนเองและการรักษาชีวิต เช่ น การเขียนตาราพิชัย
สงคราม มวยไทย การฟั นดาบ ยูโด
3.5 การเยีย วยาชี วิตหรือแพทย์ศาสตร์ เช่ น การทายาเพื่ อรัก ษาโรคภัยไข้เจ็ บ
อาการเจ็บปวด แหรือการนวดแผนโบราณ
3.6 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ โดยใช้องค์ความรู ใ้ นเชิ งนิติศาสตร์ เช่ น
ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
แม้จะมีการให้ความหมาย ทุนวัฒ นธรรม ไว้สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน แต่ในการจัด
ประเภทของทุนวัฒนธรรมนัน้ มีหลายเกณฑ์ ซึ่งมีความแตกต่างกั นตามมุมมองของผูท้ ่ีศึกษา หรือ
นโยบายของประเทศนัน้ ๆ โดยมีการจัดประเภทดังต่อไปนี ้
1. การจัดประเภทโดย David Throsby (2001)
ทรอสบีจ้ ดั ทุนวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1.1 ทุนวัฒ นธรรมที่จับต้องได้ เช่ น อาคาร สถานที่ ผลงานศิลปะประเภท
ภาพวาด ปติมากรรม งานปั้น เป็ นต้น
1.2 ทุนวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น องค์ความรู ้ วิถีชีวิต ความเชื่อ เป็ นต้น
2. การจัดประเภทโดย Pierre Boourdieu (Thitayan, 2555)
บูดิเออจัดทุนวัฒนธรรมออกเป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 ทุ น วัฒ นธรรมที่ ฝั ง อยู่ในตัวคนหรือ กลุ่ม คน เช่ น ความคิ ด ความเชื่ อ
จินตนาการ หรือความคิดริเริ่ม
2.2 ทุ น วัฒ นธรรมที่ มี รูป ลัก ษณ์ แ ละมี ตัว ตน เช่ น เครื่ อ งมื อ สิ่ ง ก่ อ สร้า ง
ภาพวาด หรือสถานที่ท่เี ป็ นมรดกโลก
2.3 ทุนวัฒนธรรมที่มีความเป็ นสถาบัน เช่น การยอมรับกฎ กติกา ในสถาบัน
ต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดความสามัคคี กิจกรรม หรือเกิดเป็ นประเพณีขนึ ้ มา
3. การจัดประเภทโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (กองบรรณาธิการและสานักมรดก
ภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม กรมส่งเสริมวัฒ นธรรม, 2555) ซึ่งกาหนดทุนวัฒ นธรรมเป็ น 7 สาขา
ดังนี ้
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3.1 ศิลปะการแสดง
การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู ส้ ึก และเรื่องราวต่างๆ โดยผูแ้ สดงจะ
เป็ นสื่อโดยใช้ การขับร้อง การเล่นดนตรี หรือร่างกาย เช่น การร่ายรา การเชิด การเต้น การแสดง
ท่าทาง เป็ นต้น
3.2 งานช่างฝี มือดัง้ เดิม
ภูมิปัญญา ทักษะฝี มือ การเลือกใช้วสั ดุ และวิธีการสร้างสรรค์ของช่างที่
สะท้อนถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม่ ชนนัน้ ๆ
3.3 วรรณกรรมพืน้ บ้าน
วรรณกรรมที่เป็ นลายลักษณ์อักษร และวรรณกรรมที่ไม่เป็ นลายลักษณ์
อักษร (การบอกเล่า) ซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือชนกลุม่ นัน้
3.4 กีฬาภูมิปัญญาไทย
การกีฬา ศิลปะการต่อสู้ ศิลปะการป้องกันตัว หรือการเล่นที่มีการปฏิบตั ิ
กันในประเทศและสะท้อนวิถีไทย
3.5 แนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล
การปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกันที่สืบทอดมายาวนานของกลุ่มคนในชุมชน
ซึ่งจะนาไปสูส่ งั คมแห่งความสุขและสันติสขุ
3.6 ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับธรรมชาติจกั รวาล
องค์ความรู ้ ทักษะ วิธีการ หรือความเชื่อ ที่ปฏิบัติตามกันมาซึ่งพัฒ นา
จากปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมทัง้ ตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ
3.7 ภาษา
เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในการดารงชีวิตของกลุ่มชนต่างๆ ทัง้ วัจนภาษา (ใช้
ถ้อยคา) และอวัจนภาษา (ไม่ใช้ถอ้ ยคา)
โดยทุนวัฒนธรรมทัง้ 7 สาขาแตกแขนงเป็ นประเภทย่อยต่างๆ แสดงดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 1 สาขาและประเภทของทุนวัฒนธรรม
สาขาทุนวัฒนธรรม

ประเภท

1. ภาษาไทย
1. ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติ
2. ภาษาไทยไทยถิ่น
พันธุ์
3. ภาษากลุม่ ชาติพนั ธุ์
1. นิทานพืน้ บ้าน
2. ประวัติศาสตร์บอกเล่า
3. บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม
2. วรรณกรรมพืน้ บ้าน

4. บทร้องพืน้ บ้าน
5. สานวนและภาษิต
6. ปริศนาคาทาย
7. ตารา
1. ดนตรี

3. ศิลปะการแสดง

2. การแสดง
3. ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
4. เพลงร้องพืน้ บ้าน

4. แนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล

1. มารยาท
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. งานเทศกาล
1. ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
2. เครื่องจักสาน

5. งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

3. เครื่องรัก
4. เครื่องปั้นดินเผา
5. เครื่องโลหะ
6. เครื่องไม้
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ตาราง 1 (ต่อ)
สาขาทุนวัฒนธรรม

5. งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

6. ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล

ประเภท
7. เครื่องหนัง
8. เครื่องประดับ
9. งานศิลปกรรมพืน้ บ้าน
10. ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
1. อาหารและโภชนาการ
2. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พนื ้ บ้าน
3. โหราศาสตร์และดาราศาสตร์
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรกั ษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5. ชัยภูมิและการตัง้ ถิ่นฐาน
1. การเล่นพืน้ บ้าน

7. กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่น การ
2. กีฬาพืน้ บ้าน
กีฬา และศิลปะการต่อสูป้ อ้ งกันตัว
3. ศิลปะการต่อสูป้ ้องกันตัว

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั เลือกใช้เกณฑ์การจัดประเภททุนวัฒนธรรม
ของกรมส่งเสริม วัฒ นธรรม ทั้งหมด 7 สาขา และเลือกสาขาที่สามารถนามาถ่ายทอดผ่านการ
ออกแบบ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขางานช่างฝี มือดัง้ เดิม
และสาขาแนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ทัง้ นีจ้ ะคัดเลือกสาขาที่นามาใช้ร่วมกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอีกครัง้ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก
ทุนวัฒนธรรมถูกนาไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ในต่างประเทศเองมีการนา
ทุนวัฒ นธรรมไปใช้ในสินค้าหรือบริการ เช่น ประเทศเกาหลีนาทุนวัฒนธรรมถ่ายทอดผ่านละคร
ภาพยนตร์ ท าให้วัฒ นธรรมของประเทศเกาหลี เผยแพร่ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยเองก็ มี
หลากหลายแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ท่นี าทุนวัฒนธรรมมาใช้ ดังนี ้
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CHAKSARN
แบรนด์กระเป๋ าที่ใช้การผสมผสานระหว่างหนังแท้และวัสดุดั้งเดิม ของไทย คือ
เสื่อกกหรือเสื่อไหลที่ยอ้ มและสานตามรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ หรือลายขิต โดยคาว่า CHAKSARN
มาจากคาว่า “จักสาน” ซึ่งถือเป็ นการใช้ทุนวัฒ นธรรมไทยมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ (จิรวัฒน์ มหาสาร, 2561)

ภาพประกอบ 3 กระเป๋ าแบรนด์ CHAKSARN
ที่มา: https://www.facebook.com/chaksarn/
KANITA LEATHER
แบรนด์กระเป๋ าที่ใช้รูปทรง และวิธีการทาบรรจุภัณฑ์ไทยจากวัสดุธรรมชาติ เช่น
ใบตอง ใบจาก ที่มักนามาใช้เป็ นบรรจุภัณฑ์ของขนมไทย สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นมรดกจากภูมิปัญญาหรือ
ทุนวัฒ นธรรมซึ่งเป็ นแรงบันดาลใจในการประยุกต์ออกแบบให้เข้ากับเครื่องหนังในผลงานชุด
“เครื่องหนังขนมไทย” เป็ นกระเป๋ าหนังที่มีรูปทรงเหมือน ขนมใส่ไส้ ข้าวต้มมัด ขนมเทียน (คณิตา
คนิยมเวคิณ, 2554)
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ภาพประกอบ 4 กระเป๋ าหนังในชุดเครื่องหนังขนมไทย
ที่มา: https://adaymagazine.com/shop-kanita-leather/
นอกจากการนาทุนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต อาหาร แล้ว คณิตา คนิยมเวคิณ
เจ้า ของแบรนด์ KANITA LEATHER ยัง น าทุ น วัฒ นธรรมจากประเพณี ม าใช้ในการออกแบบ
กระเป๋ าในคอลเลคชั่น “วันเพ็ญ” ที่ได้แรงบันดาลใจจากการจับจีบใบตองในการทากระทงสาหรับ
งานลอยกระทง (นา้ ปาย ไชยฤทธิ์, 2560)

ภาพประกอบ 5 กระเป๋ าในคอลเลคชั่นวันเพ็ญ
ที่มา: https://adaymagazine.com/shop-kanita-leather/
LA ORR ORNAMENTS
แบรนด์เครื่องประดับที่ใช้ ผ้าไหม ซึ่งเป็ นวัสดุท่ีเป็ นมรดกทางภูมิปัญญา ในการ
สร้างสรรค์เครื่องประดับที่มีความโดดเด่น โดยการออกแบบแต่ละคอลเลคชั่นนัน้ มีแรงบันดาลใจที่
แตกต่างกันแต่วัสดุหลักที่ใช้ยังคงเป็ นผ้าไหมไทย โดยมีการใช้สี เพื่อสร้างความสดใสมีสีสันแก่
เครือ่ งประดับ (พีรณัฐ จันทร์สกุลณี, 2562)
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ภาพประกอบ 6 เครื่องประดับจากแบรนด์ LA ORR ORNAMENTS
ที่มา: https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/17120
แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคคอนจอยท์ (Conjoint Analysis)
การวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบร่ว มเป็ น วิ ธี ท่ี ใช้ในการตลาด เนื่ อ งจากเป็ น วิธี ท่ี ส ามารถ
แก้ปัญหาในการทานายกาไร ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ของผลิตภัณฑ์ ทัง้ ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่หรือ
ในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ สามารถใช้การประเมิ น กลยุท ธ์การตลาด การวางตาแหน่ งของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแบ่งกลุม่ ผูบ้ ริโภค (Malhotra, 2009) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมนัน้ มี
หลักการจากการวัดผลในด้านจิตวิทยา เช่น ความชอบ ความพึงประสงค์ หรือการยอมรับของ
ผูบ้ ริโภค และการรับรู ถ้ ึงความเหมือนหรือความแตกต่างของตัวเลือกต่างๆ การวิจัยเพื่อพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์จึงมักใช้การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคคอนจอยท์ เพราะเป็ นการศึกษาผลกระทบต่างๆ ของ
คุณ ลักษณะของผลิ ตภัณ ฑ์ท่ี จะมี ผลต่อการเลือกผลิตภัณ ฑ์ของผู้บริโภค โดยกระบวนการใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมนัน้ มีดงั นี ้
1. การสร้า งสิ่ ง เร้า (Stimulus Construction) คื อ การก าหนดปั จ จั ย โดยอาจใช้
มากกว่ า สองปั จ จั ย ในคราวเดี ย วกั น นั่ น คื อ การก าหนดคุ ณ ลัก ษณะ (Attribute) และระดั บ
คุณ ลัก ษณะ (Attribute level) ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง ควรมี จ านวนของคุณ ลัก ษณะไม่ เกิ น 6 – 8
รายการ และจานวนของระดับคุณลักษณะไม่เกิน 2 – 4 รายการ (มนตรี พิริยะกุล, 2555) และทา
การคัดเลื อกเพื่ อใช้ในการแสดงชุด คุณ ลักษณะแบบจาลอง (Full Profile) เพื่อให้ได้จานวนชุด
คุณลักษณะแบบจาลองที่เหมาะสมสาหรับการเก็บข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งทาได้หลาย
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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. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจมีคาอธิบาย
หรือรู ปภาพประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้ผูต้ อบเกิดความเข้าใจ (มนตรี พิริยะกุล , 2555) รูปแบบการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่นิยมใช้มีดงั นี ้ (Malhotra, 2009)
2.1 Pairwise approach หรือเรียกอีกอย่างว่า Two-factor evaluations เป็ น
การให้ผตู้ อบประเมินชุดลักษณะทีละคู่ จนครบทุกคู่ ข้อดีคือง่ายต่อการตัดสินใจ
ของผู้ตอบ แต่เป็ นการจ ากัดการประเมิ นโดยไม่ได้ประเมิ นในภาพรวม (อังสุมาลิน จานงชอบ,
2559)
2.2 Full-profile approach เป็ นการให้ผตู้ อบประเมินชุดลักษณะทัง้ หมดพร้อมกัน
ทุ ก ชุ ด ท าให้เ กิ ด การเปรี ย บเที ย บและประเมิ น ในภาพรวม โดยวิ ธี นี ้เหมาะกั บ การประเมิ น
ชุด ลักษณะที่ มี จ านวนลัก ษณะประมาณ 6 รายการ (Gonzalez Calleros Juan Manuel et al,
n.d.)
3. ประเภทของรูปแบบ (Model Type) การกาหนดรูปแบบความพึงประสงค์นนั้ ต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของความชอบกับระดับคุณลักษณะ โดยมีรูปแบบจานวน
3 รูปแบบ (มนตรี พิรยิ ะกุล, 2555) ดังนี ้
3.1 Vector Model ความพึ ง ประสงค์ แ บบเส้ น ตรง หรื อ ทางโปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูป เรียกว่า Linear ใช้กบั ความสัมพันธ์ของความชอบกับระดับลักษณะที่เป็ นเส้นตรง คือมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน หรือทิศทางตรงกันข้ามกัน
3.2 Ideal-point Model ความพึ ง ประสงค์ แ บบจุ ด หรื อ ทางโปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูป เรียกว่า Ideal และ Anti-ideal ใช้กบั ความสัมพันธ์ของความชอบกับระดับลักษณะที่เป็ น
เส้นโค้ง สาหรับเส้นโค้งคว่า (Ideal-point) จุดสูงสุดของเส้นโค้งคือจุดที่มีความพึงประสงค์ของ
ระดับลักษณะสูงสุด ในทางกลับกัน เส้นโค้งคว่า (Anti-ideal-point) จุดต่าสุดของเส้นโค้งคือจุดที่มี
ความพึงประสงค์ของระดับลักษณะต่าสุด ตัวอย่างความพึงประสงค์แบบจุด ในเรื่องของการเติม
นา้ ตาลในเค้กเพื่อเพิ่มความหวาน เมื่อเพิ่มความหวานลูกค้าจะชอบมากขึน้ จนถึงจุดที่ชอบที่สุด
แต่ เมื่ อ เพิ่ ม ความหวานมากเกิ น จุ ด ๆ นั้น ความชอบจะลดน้อ ยลง จึ ง เหมาะกับ การหาจุด ที่
เหมาะสมของระดับลักษณะที่ศกึ ษา
3.3 Part-worth Model เป็ นการนาเสนอความพึงประสงค์ท่ีได้จากการทานายใน
รูปแบบร้อยละ ทาให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูล
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4. การวัด ผล (Measurement Scale) ในการวัด ความพึ ง ประสงค์อ าจใช้ก ารระบุ
อันดับ (Rank) หรือการให้คะแนนตามลาดับความพึงประสงค์ วิธีการวัดความพึงประสงค์มี 3 วิธี
(มนตรี พิรยิ ะกุล, 2555) ดังนี ้
4.1 Score based เป็ น การวัด ความพึ ง ประสงค์โดยการให้ค ะแนน ในการวัด
ความพึงประสงค์ดว้ ยวิธีนีส้ ามารถทาได้กบั ชุดลักษณะที่มีจานวนมากหรือจานวนน้อยก็ได้ แต่มี
ข้อเสียคือผูต้ อบสามารถให้คะแนนเท่ากัน ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ได้
4.2 Choice Based เป็ นการวัดความพึงประสงค์โดยแสดงชุดลักษณะทีละหลาย
ชุด แล้วให้ผตู้ อบเลือกเพียงชุดเดียววนไปจนครบทุกชุด
4.3 Card Based เป็ นการวัดความพึงประสงค์โดยการจัดอันดับ (Rank) เป็ นวิธีท่ี
ผูต้ อบจะต้องเลือกอันดับชุดลักษณะที่พึงประสงค์หรือชอบมากที่สุด และจัดอันดับชุดลักษณะที่
พึงประสงค์หรือชอบน้อยกว่าลงมาตามลาดับ
5. การประมาณค่ า (Estimation Procedure) มี ทั้ ง แบบ Metric และแบบ Nonmetric คื อ MONANOVA, PREDMAP, LINMAP, Non-metric Tradeoff, Multiple Regression,
LOGIT, PROBIT, Hybrid, TOBIT และ Discrete Choice Self Explicated Additive Models
6. การวิเคราะห์ผลชุดแบบจาลอง (Simulation Analysis) ทาได้หลากหลายวิธี เช่น
Maximum Utility (ค่าอรรถประโยชน์สงู สุด) Average Utility (Bradley-Terry-Luce), LOGIT และ
PROBIT
ในขั้น ตอนของการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบร่วมนั้น มี อัล กอลิ ธึ ม ในการวิเคราะห์ห ลาย
รูปแบบ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอยกาลังสองน้ อยสุด (Ordinary Least
Square Regression: OLS) เนื่ อ งจากเป็ น วิ ธี ท่ี เรี ย บง่ า ย ไม่ ซับ ได้ ได้ผ ลดี และเป็ นที่ นิ ย มใช้
โดยทั่วไป วิธีนีส้ ามารถใช้กบั ความพึงประสงค์ได้ทกุ รูปแบบ (Part worth, Vector, Ideal Point) ซึ่ง
ผลจากการวิเคราะห์ทาให้ทราบถึงชุดคุณลักษณะที่บ่งชีค้ วามพึงประสงค์หรือความชอบของผูต้ อบ
แบบสอบถามต่อระดับคุณ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยรู ปแบบการวิเคราะห์เป็ นไปตามสมการ
ถดถอยต่อไปนี ้
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Zi = f (yi1 i2 … im) = B 1il (X 1il) + B 2i2 (X 2i2) + … + B mim (X mim)
B = ค่าถ่วงนา้ หนักในสมการถดถอย
X = คือตัวแปรจาลองอิสระ
y = อันดับ หรือ คะแนนประเมิน ของผูต้ อบแบบสอบถาม
เมื่อได้สมการถดถอยแล้วพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ (r) หากค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
0.7-0.8 ถือว่ามีความเที่ยงตรง (Validity) สูง (มนตรี พิรยิ ะกุล, 2555)
ในงานวิ จั ย นี ้ผู้วิ จั ย ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะและระดั บ คุ ณ ลัก ษณะด้ว ยวิ ธี สัม ภาษณ์
เชิงลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูท้ ่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาจานวน 7 คน และใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในรูปแบบ Part-worth Model เนื่องจากเป็ นวิธีท่ีแสดง
ข้อมูลแบบร้อยละ ทาให้ผทู้ ่อี ่านสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่าย
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ทุนทางวัฒนธรรมนัน้ สามารถนามาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะ
ผลิตภัณ ฑ์ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน อนุรกั ษ์ และสืบสานต้นทุนในท้องถิ่นชุมชนให้คงอยู่ต่อไป (ประทับใจ สุวรรณ
ธาดา และ ศักดิ์ชาย สิกขา, 2561) ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมที่มีค่าลาดับความสาคัญ
ที่สูงสุดคือ ผลิตภัณฑ์ของใช้ท่ีระลึก (จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง และ สุพรชัย แสงรัตน์วัชรา, 2561)
โดยการสร้างสรรค์ทนุ วัฒนธรรมร่วมกับหน้าที่ใช้สอยของผลิต ภัณฑ์นนั้ จะช่วยเพิ่มมูลค่า เสริมการ
ต่อยอดในการผลิ ต จริง และง่ายต่อการรับ รู ห้ รือจดจาส าหรับ ผู้บ ริโภค (ประชิ ด ทิ ณ บุต ร และ
นรรชนก ทาสุวรรณ, 2561) ในการเลือกทุนวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นนั้ พบว่า
ทุนวัฒ นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม หรือจับต้องได้ นัน้ มีความน่าสนใจเป็ นอันดับหนึ่ง (พสุ เรืองปั ญญา
โรจน์, 2560) อย่างไรก็ตาม ในการนาไปประยุกต์ใช้กั บการออกแบบเพื่อพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์นั้น
จะต้องมีการตีความแนวคิดศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่สอดแทรกไป ไม่ใช่ในรู ปแบบไทยดัง้ เดิม
และสิ่งที่สาคัญคือการออกแบบที่ทาให้ระลึกถึงสิ่งนัน้ ๆ ได้ นอกจากนีฟ้ ั งก์ชนั หรือหน้าที่การใช้สอย
ของผลิ ต ภัณ ฑ์นั้น ควรเหมาะสมกับ การใช้ง านในชี วิตประจาวัน ไม่ ใช่ เป็ น เพี ย งสิ่ง ของตั้งโชว์
(ปนัดดา มนูรษั ฎา, รัฐไท พรเจริญ , และ ภาคภูมิ บุญ ธรรมช่วย, 2556) อีกหนึ่งสิ่งที่สัญ ในการ
พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์นั้น เป็ นไปอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพคือ การมุ่งเน้น ศึก ษาที่ตัวผู้บ ริโภค เพื่ อให้ได้
ผลิตภัณ ฑ์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคได้มากที่สุด (กันต์กนิษฐ์ วงศ์บวรลักษณ์ ,
ธี ทัต ตรีศิ ริโชติ , และ ศรายุ ท ธ โชคชัย วรรัต น์ , 2560) เพราะนอกจากปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดแล้ว ปั จจัยด้านบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
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เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น นั้ น ล้ ว น มี ความ สั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ นใจซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู้ บ ริ โ ภ ค
(วสัน ต์ กานต์ว รรัต น์ , 2559) ดัง เช่ น การศึ ก ษาของฟาราซาเน (2014) ที่ พ บว่ า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้ า นรายได้ ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารซื ้อ ของที่ ร ะลึ ก แตกต่ า งกั น

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
โดยเทคนิคคอนจอยท์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ี ส ามารถสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ท าการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ น าข้อ มู ล ไปวิ เคราะห์เป็ น คุณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
2. กลุม่ ตัวอย่างแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับ การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามคือ นั กท่องเที่ยว
ต่างชาติท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจัยจึงคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่น อนของคอแครน (Cochran, 1977) ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่นร้อ ยละ 95 และกาหนดค่ าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 0.10 ได้จานวนกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 96 ตัวอย่าง และเพิ่มไว้ 4 ตัวอย่าง
รวมเป็ น 100 ตัวอย่าง เพื่อให้สามารถหาค่าความแปรปรวนที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่างได้ โดยสุ่ม
ตัวอย่างตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
Z2
n= 2
4e
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n แทน
Z แทน
e แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่าเท่ากับ ± 1.96
ค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สดุ ที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.07

สามารถแทนค่าในสูตรได้ดงั นี ้
(1.96)2
n=
4(0.10)2
= 96.04 ≈ 100 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
1. กลุม่ ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ขัน้ ที่ 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Purposive Sampling) สาหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒนธรรม โดยผูว้ ิจัยเลือกสัมภาษณ์ ผูท้ ่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมีความเกี่ยวข้องในด้านของที่
ระลึก เครื่องประดับ หรือทุนวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกั บผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกหรือเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม จานวน 7 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างแบบสอบถาม
ขัน้ ที่ 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) ผูว้ ิจยั เลือกเก็บ
แบบสอบถามแบบง่ายจากช่องทางออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ที่กาลังท่องเที่ยวหรือเคยท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อย 1 ครัง้
ขัน้ ที่ 2 ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ ิจัย
ใช้การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยความสะดวกและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม
จนครบ 100 ตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัย ครัง้ นี ้แ บ่ ง เป็ น สองส่วน คื อ ส่วนการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ และส่ว นการวิจัย เชิ ง
ปริมาณ ผูว้ ิจยั สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด และข้อ มูล จาก หนั ง สื อ เอกสาร ต ารา หรื อ งานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับการสัม ภาษณ์เชิงลึ กให้สอดคล้องกับ
ทฤษฎี แนวคิด หรือข้อมูลที่ได้ศกึ ษา
3. นาแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างไปใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้
ข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
4. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจาแนกเป็ น คุณลักษณะ (Attribute) และระดับ
ลักษณะ (Level) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคคอนจอยท์
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
1. สร้า งสถานการณ์ จ าลอง (Profile) จากใช้คุณ ลัก ษณะ (Attribute) และระดับ
ลักษณะ (Level) ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ผ่านโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป เพื่อ ให้ระบบสุ่มสถานการณ์
จาลองที่เหมาะสม
2. คัดเลือกสถานการณ์จาลอง (Profile) ให้มีจานวนที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป ในการคัดเลือกสถานการณ์จาลอง (Profile) ที่มีความเป็ นไปได้มากที่สดุ เพื่อนาไปใช้ใน
การสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่ได้ศึกษาและคัดเลือกให้ครอบคลุมตามความมุ่ง
หมายในการวิจยั
4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะที่ได้รบั
5. น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามมาลงรหั ส ตามที่ ก าหนดไว้เพื่ อ ให้ ใ นการ
ประมวลผลในโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
6. ประมวลผลข้อมูลที่ลงรหัสโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจัยแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ นีเ้ ป็ น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เชิงคุณภาพ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ ดังนี ้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. เครื่องบันทึกเสียง หรืออุปกรณ์สาหรับบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อนามาถอดเสียงระหว่างการสัมภาษณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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2. สมุดบันทึก เพื่อจดบันทึก ข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วยข้อคาถามเพื่อเป็ นแนวทางให้
แต่ผูว้ ิจยั ในการดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยอาจถามคาถามเรียงตามข้อหรือไม่ก็ได้ และอาจ
ถามคาถามเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ตงั้ ไว้แต่ไม่เกินขอบเขตในการศึกษา โดยแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างนีผ้ วู้ ิจยั ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มีขอ้ คาถามดังนี ้
1. ประเภทของเครื่องประดับส าหรับของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทุนวัฒนธรรม
2. วัสดุของของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
3. ลั ก ษณ ะการออกแบบของที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งประดั บ จาก
ทุนวัฒนธรรม
4. ประเภทของทุ น วัฒ นธรรมส าหรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องที่ ระลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ในส่ ว นของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย ใช้เครื่ อ งมื อ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกแบบ 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา จานวน 6 ข้อ ดังนี ้
ข้อที่ 1 เพศ (Gender) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale) ลักษณะคาถามมีคาตอบให้เลือก 2 คาตอบ (Dichotomous Questions) ดังนี ้
1) ชาย (Male)
2) หญิง (Female)
ข้อ ที่ 2 อายุ (Age) ใช้ระดับ การวัด ข้อ มู ล ประเภทเรี ย งล าดั บ
(Ordinal Scale) ลักษณะคาถามมีคาตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous Questions) ดังนี ้
1) ต่ากว่า 20 ปี (Not over 20 years old)
2) 21 – 37 ปี (21 – 37 years old)
3) 38 – 53 ปี (36 – 53 years old)
4) ตัง้ แต่ 54 ปี ขนึ ้ ไป (54 years old and over)
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ข้อ ที่ 3 ระดั บ การศึ ก ษา (Education) ใช้ร ะดั บ การวัด ข้อ มู ล
ประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ลักษณะคาถามมีคาตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous
Questions) ดังนี ้
1) ต่ากว่าปริญญาตรี (lower than bachelor’s degree)
2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor’s degree)
3) สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor’s degree)
ข้อที่ 4 รายได้ต่อเดือน (Monthly income) ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ลักษณะคาถามมีคาตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous
Questions) ดังนี ้
1) น้ อ ยกว่ า 650 ดอลลาร์ส ห รั ฐ ต่ อ เดื อ น (Under 650
USD/month)
2) 651 – 1,150 ด อ ล ล าร์ ส ห รั ฐ ต่ อเดื อ น (651 – 1,150
USD/month)
3) 1,151 – 1,640 ดอลลาร์ส หรัฐ ต่ อ เดื อ น (1,151 – 1,640
USD/month)
4) 1,641 – 2,130 ดอลลาร์ส หรัฐ ต่ อ เดื อ น (1,641 – 2,130
USD/month)
5) ตั้ ง แต่ 2,131 ดอลลาร์ส หรั ฐ ต่ อ เดื อ น ขึ ้น ไป (2,131
USD/month or over)
ข้อ ที่ 5 อาชี พ (Occupation) ใช้ร ะดั บ การวั ด ข้อ มู ล ประเภท
นามบั ญ ญั ติ (Nominal Scale) ลั ก ษณะค าถามมี ค าตอบหลายตั ว เลื อ ก (Multichotomous
Questions) ดังนี ้
1) นักเรียน/นักศึกษา (Student/College student)
2) ข้ า รา ช ก า ร/รั ฐ วิ ส า ห กิ จ (Government employee/
State Enterprises)
3) พนักงานบริษัท (Company employee)
4) ธุรกิจส่วนตัว (Business owner)
5) อื่นๆ โปรดระบุ (Other, Please specify………)
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ข้อ ที่ 6 ภู มิ ล าเนา (Country of Residence) ใช้ร ะดั บ การวั ด
ข้อ มูล ประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal Scale) ลัก ษณะค าถามจะให้ผู้ต อบแบบสอบถามระบุ
คาตอบเป็ นตัวอักษร
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒ นธรรมโดยใช้ส ถานการณ์ (Profile) ลักษณะแบบสอบถามแบบมี คาตอบหลายตัวเลือก
(Multichotomous Questions) ตามจ านวนของสถานการณ์ (Profile) โดยแต่ ล ะข้อ จะแสดง
สถานการณ์ (Profile) ทีละ 3 – 4 สถานการณ์ (Profile) ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกเพียง 1
สถานการณ์ (Profile) ที่พึงพอใจมากที่สุด โดยจานวนข้อขึน้ อยู่กับจานวนสถานการณ์ (Profile)
ทัง้ หมดที่ตอ้ งการแสดง
ตาราง 2 ตัวอย่างการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2
Question 1
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Answer

Profile No. 1
Level 1
Level 3
Level 2

Question 2
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Answer

Profile No. 1
Level 2
Level 1
Level 3

Profile No. 2
Level 1
Level 2
Level 2

Profile No. 3
Level 2
Level 2
Level 2

✓
Profile No. 2
Level 2
Level 1
Level 1

Profile No. 3
Level 1
Level 2
Level 3

✓

จากตาราง 2 แสดงตัวอย่า งการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 ซึ่ง มี จ านวนสถานการณ์
(Profile) 6 สถานการณ์ โดยแต่ละข้อผูต้ อบแบบสอบถามจะเลือกเพียงหนึ่งสถานการณ์ท่ีพงึ พอใจ
มากที่สดุ ของแต่ละข้อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย ครัง้ นี ้แ บ่ ง เป็ น สองส่วน คื อ ส่วนการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ และส่ว นการวิจัย เชิ ง
ปริมาณ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. นัดหมายผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนัดสถานที่ท่ีมีความ
เป็ นส่วนตัว และเลือกเวลาในการนัดหมายที่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์สะดวก
2. บัน ทึ ก ข้อ มู ล ระหว่ า งการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก โดยใช้เครื่ อ งมื อ ได้แ ก่ เครื่ อ ง
บันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก
3. ถอดข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ
1. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีกาลังท่องเที่ยว หรือ
เคยท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ช่วยตอบแบบสอบถามจานวน 100 คน
เมื่อเก็บแบบสอบถามครบแล้ว นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. ตรวจสอบข้อ มูลที่ ได้จ ากแบบสอบถาม โดยคัดแบบสอบถามที่ มี ข้อ มูลไม่
สมบูรณ์ออก
2. ลงรหัสข้อมูลที่ได้ตามรหัสที่กาหนดไว้สาหรับใช้ในโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
3. ประมวลผลข้อมูลที่ได้ลงรหัสไว้โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรู ป เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณาและเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีดงั นี ้
1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา ทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาเสนอในรูปแบบของ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐาน มีดงั นี ้
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2.1 สมมติฐานที่ 1 ทดสอบเกี่ ยวกับผลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา ต่อการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) มีดงั นี ้
3.1 แบบสอบถามส่วนที่ 2 ทดสอบเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรมมีผลต่อค่าความพึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม ด้วยการวิเคราะห์ดว้ ยวิ ธีการถดถอยกาลังสองน้อยสุด
(Ordinary Least Square: OLS)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis)
1.1 ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้น าเสนอในข้อ มู ล ในรู ป แบบร้อ ยละ เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าความถี่ของข้อมูลแต่ละกลุม่ กับข้อมูลทัง้ หมด โดยมีสตู รในการคานวณดังนี ้ (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา, 2545)
f×100
P=
n
เมื่อ P
แทน ค่าร้อยละ
f
แทน ความที่ของข้อมูล
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ใช้น าเสนอค่ า คลางของข้อ มูล ทั้ง หมด โดยมี สูต รในการ
คานวณดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2541)
∑x
x=
เมื่อ

x

n

แทน ค่าเฉลี่ย
∑ x แทน ผลรวมของค่าที่ตอ้ งการหาค่าเฉลี่ย
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรในการคานวณดังนี ้
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545)
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2

n ∑ x2 -( ∑ x)
√
S.D.=
n(n-1)
เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ ตัวอย่าง
x
แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
n
แทน จานวนสมาชิกในกลุม่ ตัวอย่าง
n-1 แทน จานวนตัวแปรอิสระ
∑ x2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
2
(∑ x) แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุ ม าน (Inferential Statistic Analysis) ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี ้
2.1 การวิ เ คราะห์ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression) ใช้ส มการ
ถดถอยเชิ ง ซ้อ น ที่ มี พ ารามิ เตอร์จ านวน k+1 ตัว คื อ β0, β 1, β 2, β 3,…, βn โดยการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์นนั้ จะต้องใช้ขอ้ มูลตัวอย่างของตัวแปร X,X1,X2,…,Xn โดยใช้ตวั อย่างขนาด n จาก
สมการถดถอยเชิงซ้อน คือ
Y=ß0 +ß1 xi1 +ß2 xi2 +ß3 xi3 +...+ßk xik
เมื่อ
Y
แทน ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
x
แทน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ß0
แทน ส่วนตัวแกน y
e
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
2.2 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิ คคอนจอยท์ (Conjoint Analysis) ในงานวิจัยนีใ้ ช้
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการถดถอยกาลังสองน้อยสุด (Ordinary Least Square: OLS) ซึ่งมีพืน้ ฐาน
จากสมการถดถอย เมื่อนามาประยุกต์ใช้กับ การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคคอนจอยท์สามารถคานวณ
ได้ตามสมการดังนี ้
Zi = f (yi1 i2 … im) = B 1il (X 1il) + B 2i2 (X 2i2) + … + B mim (X mim)
เมื่อ

B = ค่าถ่วงนา้ หนักในสมการถดถอย
X = คือตัวแปรอิสระ
Y = ตัวแปรตาม คือ อันดับหรือคะแนนประเมิน ของผูต้ อบแบบสอบถาม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ระลึ ก ป ระเภ ทเครื่ อ งประดั บ จาก
ทุน วัฒ นธรรมโดยเทคนิ ค การวิ เคราะห์ด้ว ยเทคนิ ค คอนจอยท์ ผู้วิจัย รวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ม
ตัว อย่ า ง ผลการวิ เคราะห์ข้อ มู ล การแปลความหมายของการวิ เคราะห์ข้อ มู ล โดยก าหนด
สัญลักษณ์ และอักษรย่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
P
แทน ค่าร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
f
แทน ค่าความถี่
n
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
Mean แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Min แทน ค่าคะแนนต่าสุด
Max แทน ค่าคะแนนสูงสุด
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
** แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนีป้ ระกอบด้วย แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
นาเสนอผลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 7 คน โดยผูว้ ิจัยจะ
แสดงการแปรผลและวิเคราะห์ผลโดยใช้ตารางประกอบคาอธิบาย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการคอนจอยท์ (Conjoint Analysis)
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความสาคัญ(Importance)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utility)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่ีเคย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา มีผล
ต่อความพึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 7 คน เพื่อหาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ได้ผลดังนี ้
ปัจจัยสาคัญที่ควรพิจารณาสาหรับใช้เป็ นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม มี 4 คุณลักษณะ ได้แก่ รู ปแบบของเครื่องประดับ วัสดุ ประเภท
ทุนวัฒนธรรม และการออกแบบ โดยแต่ละคุณลักษณะประกอบด้วยระดับที่แตกต่างกัน ดังตาราง
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ตาราง 3 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
1. ประเภทเครื่องประดับ
2. วัสดุ

ระดับคุณลักษณะ
ชาร์ม
จี ้
ทองเหลือง
เงิน
งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

3. ประเภททุนวัฒนธรรม

4. การออกแบบ

กีฬาภูมิปัญญาไทย
ศิลปะการแสดง
ไทยร่วมสมัย
ไทยดัง้ เดิม

จากตาราง 3 คุ ณ ลัก ษณะด้า นประเภทเครื่ อ งประดั บ มี 2 ระดั บ คื อ ชาร์ม และจี ้
คุณลักษณะด้านวัสดุ มี 2 ระดับ คือ ทองเหลือง และเงิน คุณลักษณด้านประเภททุนวัฒนธรรม มี
3 ระดับ คือ งานช่างฝี มือดัง้ เดิม กีฬาภูมิปัญญาไทย และศิลปะการแสดง และคุณลักษณะด้าน
การออกแบบ มี 2 ระดับ คือ ไทยร่วมสมัย และไทยดัง้ เดิม
ในส่วนของระดับคุณลักษณะด้าน ประเภททุนวัฒนธรรม ได้แก่ งานช่างฝี มือดัง้ เดิม
กี ฬ าภู มิ ปั ญ ญาไทย และศิ ล ปะการแสดง ผู้วิ จัย เลื อ ก หนึ่ ง สิ่ ง ที่ เป็ น ตัว แทนของประเภททุ น
วัฒนธรรมนัน้ ๆ มาใช้ในการออกแบบ ดังนี ้
ประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม ใช้งาน ‘บายศรี’ มาเป็ นแนวคิดในการออกแบบ
ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย ใช้ ‘ว่าวไทย’ เป็ นแนวคิดในการออกแบบ
ประเภทศิลปะการแสดง ใช้ ‘โขน’ เป็ นแนวคิดในการออกแบบ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิลาเนา
เดิม โดยแจกแจงจานวน และร้อยละ ดังตาราง
ตาราง 4 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

100

100.00

21
79

20.00
79.00

16
64
7
13

16.00
64.00
7.00
13.00

25
46
29

25.00
46.00
29.00

น้อยกว่า 650 ดอลลาร์ต่อเดือน

42

42.00

651 - 1,150 ดอลลาร์ต่อเดือน

21

21.00

1,1,51 - 1,640 ดอลลาร์ต่อเดือน

13

13.00

1,641 - 2,130 ดอลลาร์ต่อเดือน

4

4.00

ตัง้ แต่ 2,131 ดอลลาร์ต่อเดือนขึน้ ไป

20

20.00

จานวนตัวอย่างทัง้ หมด
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 - 37 ปี
38 - 53 ปี
ตัง้ แต่ 54 ปี ขนึ ้ ไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ตาราง 4 (ต่อ)
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

100

100.00

นักเรียน/นักศึกษา

71

71.00

พนักงานบริษัท

9

9.00

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

0

0.00

ธุรกิจส่วนตัว

8

8.00

นักเรียน และติวเตอร์

4

4.00

นักออกแบบ

4

4.00

อาจารย์

4

4.00

จีน

4

4.00

สหราชอาณาจักร

17

17.00

ฝรั่งเศส

4

4.00

อินเดีย

4

4.00

ญี่ปนุ่

4

4.00

คีรก์ ีซสถาน

4

4.00

มาเลเซีย

8

8.00

ปากีสถาน

13

13.00

สเปน

4

4.00

สวีเดน

4

4.00

ไทย

21

21.00

สหรัฐอเมริกา

13

13.00

จานวนตัวอย่างทัง้ หมด
5. อาชีพ

6. ภูมิลาเนา
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนาของผูต้ อบแบบสอบถาม มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. เพศ ผูท้ าแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 79
รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 21
2. อายุ ผูท้ าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 37 ปี จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ
64 รองลงมาอายุ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 16อายุตงั้ แต่ 54 ปี ขนึ ้ ไป จานวน 13
คน คิดเป็ นร้อยละ 13 และอายุ 38 – 53 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด ผูท้ าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 รองลงมาเป็ นระดับ สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 29
คน คิดเป็ นร้อยละ 29 และระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 ตามลาดับ
4. รายได้ต่อเดือน ผูท้ าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 650
ดอลลาร์ต่อเดือน จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 651 – 1,150
ดอลลาร์ต่อ เดื อน จ านวน 21 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 21 และตั้ง แต่ 2,131 ดอลลาร์ต่อ เดือ นขึน้ ไป
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,151 – 1,640 ดอลลาร์ต่อเดือน จานวน
13 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,641 – 2,130 ดอลลาร์ต่อเดือน จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4 ตามลาดับ
5. อาชีพ ผูท้ าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จานวน 71 คน คิด
เป็ นร้อยละ 71 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัท จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 อาชีพนักเรียนและติวเตอร์ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
อาชีพนักออกแบบจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 และอาชีพอาจารย์ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ
4 ตามลาดับ
6. ภูมิลาเนา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ท่ี ไทย จานวน 21 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21 รองลงมาอยู่ท่ี สหราชอาณาจั กร จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 ปากีสถาน
จ านวน 13 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 13 สหรัฐ อเมริกา จานวน 13 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 13 มาเลเซี ย
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 จีน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 ฝรั่งเศส จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4 อินเดีย จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 ญี่ปนุ่ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 คีรก์ ีซสถาน จานวน
4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 สเปน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 และสวีเดน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4 ตามลาดับ
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ผู้วิจัย ได้จัด กลุ่ม คาตอบของผู้ต อบแบบสอบถาม ส าหรับ ค าตอบด้านอาชี พ จะรวม
คาตอบ นักเรียนและติวเตอร์ รวมกับคาตอบนักเรียน/นักศึกษา และสาหรับด้านภูมิลาเนา จะจัด
กลุม่ คาตอบตามทวีป ดังนี ้
ตาราง 5 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ (จัดกลุม่ ใหม่)
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวนตัวอย่างทัง้ หมด

432

100.00

นักเรียน/นักศึกษา

75

75.00

พนักงานบริษัท

9

9

ธุรกิจส่วนตัว

8

8

นักออกแบบ

4

4

อาจารย์

4

4

5. อาชีพ

จากตาราง 5 เมื่อจัดกลุม่ คาตอบข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านภูมิลาเนาตาม
ทวีปแล้ว พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 75 รองลงมามี อาชี พ พนักงานบริษัท จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 ประกอบธุ รกิจส่วนตัว
จ านวน 8 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 8 อาชี พ นัก ออกแบบจ านวน 4 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 4 และอาชี พ
อาจารย์ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 ตามลาดับ
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ตาราง 6 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านภูมิลาเนา (จัดกลุม่ ใหม่)
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวนตัวอย่างทัง้ หมด

432

100.00

เอเชีย

58

58.00

ยุโรป

25

25.00

อเมริกาเหนือ

17

17.00

6. ภูมิลาเนา

จากตาราง 6 เมื่อจัดกลุม่ คาตอบข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านภูมิลาเนาตาม
ทวีปแล้ว พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภูมิลาเนาอยู่ท่ีทวีป เอเชีย จานวน 58 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 58 รองลงมาคื อ ทวีป ยุ โรป จ านวน 25 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 25 และทวี ป อเมริก าเหนื อ
จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 17
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคคอนจอยท์ (Conjoint Analysis)
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความสาคัญ(Importance)
4.8%
21.3%

ประเภทเครื่องประดับ
วัสดุ
ประเภททุนวัฒนธรรม

49.2%
24.6%

การออกแบบ

ภาพประกอบ 7 ค่าความสาคัญ (Importance) ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
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ตาราง 7 ค่ า ความส าคัญ (Importance) ของคุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
คุณลักษณะ
(Attributes)

ค่าความสาคัญ

ลาดับความสาคัญ

ประเภทเครื่องประดับ

21.4

3

วัสดุ

24.6

2

ประเภททุนวัฒนธรรม

49.2

1

การออกแบบ

4.8

4

จากตาราง 7 พบว่า แสดงค่าความสาคัญ ของคุณ ลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับ จากทุน วัฒ นธรรม ที่ ได้จ ากการเลือ กสถานการณ์จ าลอง (Profile) โดย
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่ีเคยท่องเที่ยวประเทศไทย พบว่า ผูท้ าแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ
คุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรมเป็ นลาดับแรก โดยมีความสาคัญร้อยละ 49.2 รองลงมาคือ
คุณ ลัก ษณะด้า นวัส ดุ มี ค วามส าคัญ ร้อ ยละ 24.6 คุณ ลัก ษณะด้านประเภทเครื่อ งประดับ มี
ความสาคัญร้อยละ 21.4 และความสาคัญด้านการออกแบบ มีความสาคัญร้อยละ 4.8 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utility)
ในการวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utility) ของแต่ละคุณ ลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ค่าความพึงประสงค์ (Preference)
ที่ผทู้ าแบบสอบถามชอบ จะมีเครื่องหมายเป็ นบวก และหากไม่สอดคล้องกันจะมีเครื่องหมายเป็ น
ลบ โดยจะแสดงค่าของแต่ละลาดับของคุณลักษณะดังต่อไปนี ้
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ประเภทเครื่องประดับ
0.0600
0.0300
0.0000
-0.0300
-0.0600

ชาร์ม

จี ้

ภาพประกอบ 8 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ

วัสดุ
0.0800
0.0400
0.0000
-0.0400

-0.0800

ทองเหลือง

เงิน

ภาพประกอบ 9 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านวัสดุ
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ประเภททุนวัฒนธรรม

0.0600
0.0300
0.0000
-0.0300
-0.0600
-0.0900
งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

กีฬาภูมิปัญญาไท

ศิลปะการแสดง

ภาพประกอบ 10 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม
การออกแบบ
0.0150
0.0075
0.0000
-0.0075
-0.0150

ไทยร่วมสมัย

ไทยดัง้ เดิม

ภาพประกอบ 11 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านการออกแบบ
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ตาราง 8 ค่าอรรถประโยชน์ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒนธรรม
คุณลักษณะ
(Attributes)
ประเภทเครื่องประดับ
วัสดุ
ประเภททุนวัฒนธรรม

การออกแบบ

ระดับคุณลักษณะ
(Level of Attributes)

Mean

ชาร์ม

0.050

จี ้

-0.050

ทองเหลือง

0.058

เงิน

-0.058

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

0.053

กีฬาภูมิปัญญาไทย

0.024

ศิลปะการแสดง

-0.077

ไทยร่วมสมัย

0.011

ไทยดัง้ เดิม

-0.011

จากตาราง 8 พบว่า ผูท้ าแบบสอบถามให้ความสาคัญแก่ระดับคุณลักษณะ (Level of
Attributes) ซึ่งแสดงออกในรูปแบบค่าอรรถประโยชน์ (Utility) ดังนี ้
คุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ พบว่า ผูท้ าแบบสอบถามมีความพึงประสงค์ต่อ
เครื่องประดับประเภทชาร์ม มากกว่าเครื่องประดับประเภทจี ้
คุณ ลักษณะด้านวัสดุ พบว่า ผูท้ าแบบสอบถามมีความพึงประสงค์ต่อวัสดุทองเหลือง
มากกว่าวัสดุเงิน
คุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม พบว่า ผูท้ าแบบสอบถามมีความพึงประสงค์ต่อ
ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิมเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย
และศิลปะการแสดง ตามลาดับ
คุณ ลักษณะด้านการออกแบบ พบว่า ผู้ทาแบบสอบถามมี ค วามพึงประสงค์ต่ อการ
ออกแบบแบบไทยร่วมสมัย มากกว่าการออกแบบแบบไทยดัง้ เดิม
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคย
ท่ อ งเที่ ยวประเทศไทย ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ ต่ อ เดือ น อาชี พ และ
ภูมิลาเนา มีผลต่อความพึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒนธรรม
สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมี เพศ แตกต่างกัน ให้ความสาคัญ ต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน
ตาราง 9 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม จาแนกตามเพศ
คุณลักษณะ
ค่าคงที่
1. ประเภทเครื่องประดับ

ระดับคุณลักษณะ

เพศหญิง

เพศชาย

0.151
0.128*

0.154
-0.023

-

-

0.158**

-0.057

-

-

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

0.120

0.148

กีฬาภูมิปัญญาไทย

0.102

0.125

-

-

ไทยร่วมสมัย

-0.041

0.272*

ไทยดัง้ เดิม

-

-

ชาร์ม
จี ้

2. วัสดุ

ทองเหลือง
เงิน

3. ประเภททุนวัฒนธรรม

ศิลปะการแสดง
4. การออกแบบ

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 9 ผลของค่ าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
นักท่องเที่ยวเพศหญิ ง ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ และ
ด้านวัสดุ จากค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณ ลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ ประเภท
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ชาร์มเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.128 หน่วย และหากคุณลักษณะด้าน
วัสดุ ประเภททองเหลืองขึน้ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.158 หน่วย และ
หากไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.151 หน่วย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศชาย ให้ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ลัก ษณะด้า นการออกแบบ จากค่ า
สัม ประสิ ทธิ์ ความส าคัญ หากคุณ ลักษณะด้านการออกแบบ ประเภทไทยร่วมสมัย เพิ่ ม ขึน้ 1
หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.272 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใด
เลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.154 หน่วย
สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมี อายุ แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน
ตาราง 10 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม จาแนกตามอายุ
น้อยกว่า
20 ปี

21 - 37 ปี

38 - 53 ปี

ตัง้ แต่ 54 ปี
ขึน้ ไป

0.100
0.009

0.118
0.174**

0.256
-0.181

-0.136
0.248

-

-

-

-

-0.052

0.184**

-0.079

0.311*

-

-

-

-

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

0.409**

0.135

0.040

-0.074

กีฬาภูมิปัญญาไทย

0.357*

0.019

0.445

0.076

-

-

-

-

ไทยร่วมสมัย

-0.025

-0.007

0.071

0.393**

ไทยดัง้ เดิม

-

-

-

-

คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ

ค่าคงที่
1. ประเภท
เครื่องประดับ

ชาร์ม

2. วัสดุ

ทองเหลือง

จี ้
เงิน

3. ประเภททุน
วัฒนธรรม

ศิลปะการแสดง
4. การออกแบบ
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จากตาราง 10 ผลของค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
นั ก ท่ อ งเที่ ย วอายุ น้ อ ยกว่ า 20 ปี ให้ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ลัก ษณะด้า นประเภททุ น
วัฒนธรรม จากค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภท
งานช่ างฝี มื อดั้งเดิม เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่ม ขึน้ 0.409 หน่วย และหาก
คุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทยเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่า
อรรถประโยชน์เพิ่ ม ขึ น้ 0.357 หน่ ว ย และหากไม่ พิ จ ารณาคุ ณ ลัก ษณะด้า นใดเลย จะมี ค่ า
อรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.100 หน่วย
นักท่องเที่ยวอายุ 21 – 37 ปี ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ
และวัสดุ จากค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณ ลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ ประเภท
ชาร์มเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.174 หน่วย และหากคุณลักษณะด้าน
วัสดุ ประเภททองเหลืองเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.184 หน่วย และหาก
ไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.118 หน่วย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วอายุ 38 – 53 ปี ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ไม่ มี ก ารให้ค วามส าคั ญ กั บ
คุณลักษณะใดเป็ นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.256 หน่วย
นักท่องเที่ยวอายุตั้งแต่ 54 ปี ขึน้ ไป ให้ความสาคัญ กับคุณ ลักษณะด้านวัสดุ และการ
ออกแบบ จากค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภททองเหลืองเพิ่มขึน้ 1
หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่ม ขึน้ 0.311 หน่วย และหากคุณลักษณะด้านการออกแบบ
ประเภทไทยร่วมสมัยเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.393 หน่วย และหากไม่
พิจารณาคุณลักษณะด้านใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี -0.136 หน่วย
สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ี ระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน ให้
ความสาคัญ ต่อคุณ ลักษณะของผลิตภั ณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม
แตกต่างกัน
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ตาราง 11 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด

คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ

ค่าคงที่
1. ประเภท
เครื่องประดับ

ชาร์ม

2. วัสดุ

ทองเหลือง

0.004

0.117

0.255

0.048

0.225**

-0.001

-

-

-

0.082

0.136

0.190*

-

-

-

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

0.369**

0.147

-0.087

กีฬาภูมิปัญญาไทย

0.317**

0.012

0.052

-

-

-

ไทยร่วมสมัย

0.055

0.040

-0.020

ไทยดัง้ เดิม

-

-

-

จี ้
เงิน

3. ประเภททุน
วัฒนธรรม

ศิลปะการแสดง
4. การออกแบบ

ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

จากตาราง 11 ผลของค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน ให้ความสาคัญ ต่อ คุณ ลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ากว่าปริญญาตรี ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะ
ด้านประเภททุนวัฒ นธรรม จากค่ าสัม ประสิ ทธิ์ความส าคัญ หากคุณ ลักษณะด้านประเภททุน
วัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.369
หน่วย และหากเพิ่ มคุณ ลักษณะด้านประเภททุนวัฒ นธรรม ประเภทกีฬ าภูมิ ปัญ ญาไทยขึน้ 1
หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.317 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใด
เลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.004 หน่วย
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ปริญญาตรี ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้าน
ประเภทเครื่องประดับ จากค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ

57
ประเภทชาร์ม เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะท าให้ค่ า อรรถประโยชน์เพิ่ ม ขึ น้ 0.225 หน่ ว ย และหากไม่
พิจารณาคุณลักษณะด้านใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.117 หน่วย
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะ
ด้านวัสดุ จากค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภททองเหลือง เพิ่มขึน้ 1
หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.190 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใด
เลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.255 หน่วย
สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ให้
ความสาคัญ ต่อคุณ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม
แตกต่างกัน
ตาราง 12 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ

ค่าคงที่
1. ประเภท ชาร์ม
เครื่องประดับ จี ้
ทองเหลือง
2. วัสดุ
เงิน
งานช่างฝี มือดัง้ เดิม
3. ประเภท
กีฬาภูมิปัญญาไทย
ทุนวัฒนธรรม
ศิลปะการแสดง
ไทยร่วมสมัย
4. การ
ออกแบบ
ไทยดัง้ เดิม

ต่ากว่า
650
USD
0.097
0.076
0.076
0.214*
0.223*
0.034
-

651 1,150
USD
0.294
0.212*
-0.144
0.210
0.017
-0.092
-

1,151 1,640
USD
0.148
0.103
0.412**
0.075
-0.140
-0.073
-

1,641 2,130
USD
-0.186
-0.134
0.404
0.199
0.346
0.387
-

สูงกว่า
2,131
USD
0.135
0.090
0.227*
-0.114
0.103
0.122
-

58
จากตาราง 12 ผลของค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมีรายได้
เฉลี่ ยต่ อเดื อนแตกต่ างกัน ให้ค วามส าคัญ ต่ อคุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ของที่ ระลึกประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ให้ความสาคัญ
กับคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม จากค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณลักษณะด้าน
ประเภททุนวัฒ นธรรม ประเภทงานช่างฝี มือดั้งเดิมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์
เพิ่มขึน้ 0.214 หน่วย และหากเพิ่มคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทกีฬาภูมิปัญญา
ไทยขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.223 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะ
ด้านใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.097 หน่วย
นักท่องเที่ยวที่มี รายได้เฉลี่ย 651 – 1,150 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน ให้ความสาคัญ กับ
คุณ ลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ จากค่ าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณ ลักษณะด้าน
ประเภทเครื่องประดับ ประเภทชาร์มเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่ม ขึน้ 0.212
หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.294 หน่วย
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย 1,151 – 1,640 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ให้ความสาคัญกับ
คุ ณ ลัก ษณะด้า นวัส ดุ จากค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามส าคั ญ หากคุ ณ ลัก ษณะด้า นวัส ดุ ประเภท
ทองเหลืองเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.412 หน่วย และหากไม่พิจารณา
คุณลักษณะด้านใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.148 หน่วย
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย 1,641 – 2,130 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ไม่ มีการให้ความสาคัญ กับคุณ ลักษณะใดเป็ นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี -0.186
หน่วย
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 2,131 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ให้ความสาคัญ กับ
คุ ณ ลัก ษณะด้า นวัส ดุ จากค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามส าคั ญ หากคุ ณ ลัก ษณะด้า นวัส ดุ ประเภท
ทองเหลืองเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.227 หน่วย
สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ี อาชีพ แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน

59
ตาราง 13 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม จาแนกตามอาชีพ
คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ

ค่าคงที่
ชาร์ม
1. ประเภท
เครื่องประดับ จี ้
ทองเหลือง
2. วัสดุ
เงิน
งานช่างฝี มือดัง้ เดิม
3. ประเภท
กีฬาภูมิปัญญาไทย
ทุนวัฒนธรรม
ศิลปะการแสดง
ไทยร่วมสมัย
4. การ
ออกแบบ
ไทยดัง้ เดิม

นักเรียน/ พนักงาน ธุรกิจ
นัก
อาจารย์
นักศึกษา บริษัท ส่วนตัว
ออกแบบ
0.090
0.096
0.117*
0.258**
0.162*
0.028
-

0.344
0.174
0.044
-0.088
-0.119
-0.077
-

-0.030 0.203
0.247 -0.060
0.051 0.501
-0.181 -0.215
0.026 0.008
0.511** -0.131
-

0.675
0.061
-0.046
-0.312
-0.191
0.316
-

จากตาราง 13 ผลของค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมีรายได้
เฉลี่ ยต่ อเดื อนแตกต่ างกัน ให้ค วามส าคัญ ต่ อคุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ของที่ ระลึกประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
นักท่องเที่ยวที่มี อาชีพนักเรียนนักศึกษา ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านวัสดุ และ
ประเภททุ น วัฒ นธรรม จากค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามส าคั ญ หากคุณ ลัก ษณะด้า นวัส ดุ ประเภท
ทองเหลืองเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.117 หน่วย หากคุณลักษณะด้าน
ประเภททุนวัฒ นธรรม ประเภทงานช่างฝี มือดั้งเดิมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์
เพิ่มขึน้ 0.258 หน่วย และหากเพิ่มคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทกีฬาภูมิปัญญา
ไทยขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.162 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะ
ด้านใดเลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.090 หน่วย
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนักงานบริษัท ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ไม่มีการให้ความสาคัญกับ
คุณลักษณะใดเป็ นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.344 หน่วย
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นักท่องเที่ยวที่มี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ให้ความสาคัญ กับคุณ ลักษณะด้านการออกแบบ
จากค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณลักษณะด้านการออกแบบ ประเภทไทยร่วมสมัยเพิ่มขึน้ 1
หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.511 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใด
เลย จะมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี -0.030 หน่วย
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ าชี พ อาจารย์ ที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.05 ไม่ มี ก ารให้ค วามส าคัญ กับ
คุณลักษณะใดเป็ นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.203 หน่วย
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ นักออกแบบ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ไม่มีการให้ความสาคัญกับ
คุณลักษณะใดเป็ นพิเศษ โดยมีค่าอรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.675 หน่วย
สมมติ ฐ านที่ 1.6 นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ี มี ภู มิ ล าเนา แตกต่ า งกั น ให้
ความสาคัญ ต่อคุณ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม
แตกต่างกัน
ตาราง 14 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม จาแนกตามภูมิลาเนา
คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ

เอเชีย

ยุโรป

อเมริกาเหนือ

0.123

0.061

0.313

0.215**

-0.084

-0.008

-

-

-

0.099

0.120

0.228

-

-

-

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

0.147*

0.276*

-0.190

กีฬาภูมิปัญญาไทย

0.058

0.309**

0.001

-

-

-

0.008

0.139

-0.091

-

-

-

ค่าคงที่
1. ประเภท
เครื่องประดับ

ชาร์ม

2. วัสดุ

ทองเหลือง

จี ้
เงิน

3. ประเภททุน
วัฒนธรรม

ศิลปะการแสดง
4. การออกแบบ ไทยร่วมสมัย
ไทยดัง้ เดิม
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จากตาราง 14 ผลของค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมีรายได้
เฉลี่ ยต่ อเดื อนแตกต่ างกัน ให้ค วามส าคัญ ต่ อคุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ของที่ ระลึกประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
นักท่ องเที่ย วที่ มี ภูมิ ล าเนาที่ท วีปเอเชี ย ให้ความส าคัญ กับ คุณ ลักษณะด้านประเภท
เครื่องประดับ และประเภททุนวัฒนธรรม จากค่าสัมประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณลักษณะด้าน
ประเภทเครื่องประดับ ประเภทชาร์มเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่ม ขึน้ 0.215
หน่วย หากคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิมเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
ทาให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้ 0.147 หน่วย และหากไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านใดเลย จะมีค่า
อรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.123 หน่วย
นักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาที่ทวีปยุโรป ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านประเภททุน
วัฒนธรรม จากค่าสัม ประสิทธิ์ความสาคัญ หากคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภท
งานช่ า งฝี มื อ ดั้ง เดิ ม เพิ่ ม ขึ ้น 1 หน่ ว ย จะท าให้ค่ า อรรถประโยชน์เพิ่ ม ขึ น้ 0.276 หน่ ว ย หาก
คุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทยเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ค่า
อรรถประโยชน์เพิ่ ม ขึ น้ 0.309 หน่ ว ย และหากไม่ พิ จ ารณาคุ ณ ลัก ษณะด้า นใดเลย จะมี ค่ า
อรรถประโยชน์อยู่ท่ี 0.061 หน่วย
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ภู มิ ล าเนาที่ ท วี ป อเมริก าเหนื อ ที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.05 ไม่ มี ก ารให้
ความส าคั ญ กั บ คุ ณ ลั ก ษณ ะใดเป็ นพิ เ ศษ โดยมี ค่ า อรรถประโยชน์ อ ยู่ ท่ี 0.313 หน่ ว ย

คุณลักษณะ

สมมติฐานที่ 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติทเี่ คยท่องเทีย่ วประเทศไทย
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
อาชีพ และภูมิลาเนา มีผลต่อความพึงประสงค์
ของผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทุนวัฒนธรรม
สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ี เพศ
แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน
วัฒนธรรมแตกต่างกัน
เพศหญิง
วัสดุ
เพศชาย
การออกแบบ

สมมติฐาน

ตาราง 15 สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐาน

สรุปผลทดลองสมมติฐาน

ทองเหลือง
ไทยร่วมสมัย

ระดับคุณลักษณะ

Conjoint
Analysis

Conjoint
Analysis

สถิติท่ใี ช้

0.158**
0.272*

ค่าอรรถประโยชน์

ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน

อายุตงั้ แต่ 54 ปี ขนึ ้ ไป

อายุ 21 - 37 ปี

อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี

สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ี อายุ
แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน
วัฒนธรรมแตกต่างกัน

ตาราง 15 (ต่อ)

ประเภทเครื่องประดับ
วัสดุ
วัสดุ
การออกแบบ

ประเภททุนวัฒนธรรม

คุณลักษณะ

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม
กีฬาภูมิปัญญาไทย
ชาร์ม
ทองเหลือง
ทองเหลือง
ไทยร่วมสมัย

ระดับคุณลักษณะ
Conjoint
Analysis

สถิติท่ใี ช้

0.409**
0.357*
0.174**
0.184**
0.311*
0.393**

ค่าอรรถประโยชน์

ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน

คุณลักษณะ

ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ประเภทเครื่องประดับ
วัสดุ

สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ี ระดับการศึกษา
สูงสุด แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
แตกต่างกัน
ต่ากว่าปริญญาตรี
ประเภททุนวัฒนธรรม

ตาราง 15 (ต่อ)

กีฬาภูมิปัญญาไทย
ชาร์ม
ทองเหลือง

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

ระดับคุณลักษณะ

Conjoint
Analysis

สถิติท่ใี ช้

0.369**
0.317**
0.225**
0.190*

ค่าอรรถประโยชน์

ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน

ประเภททุนวัฒนธรรม
ประเภทเครื่องประดับ
วัสดุ
วัสดุ

651 - 1,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
1,151 - 1,640 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
สูงกว่า 2,131 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

คุณลักษณะ

ต่ากว่า 650 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน

สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน

ตาราง 15 (ต่อ)

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม
กีฬาภูมิปัญญาไทย
ชาร์ม
ทองเหลือง
ทองเหลือง

ระดับคุณลักษณะ

Conjoint
Analysis

สถิติท่ใี ช้

0.214*
0.223*
0.212*
0.412**
0.227*

ค่าอรรถประโยชน์

ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน

ธุรกิจส่วนตัว

นักเรียน/นักศึกษา

สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ี อาชีพ
แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน
วัฒนธรรมแตกต่างกัน

ตาราง 15 (ต่อ)

การออกแบบ

ประเภททุนวัฒนธรรม

วัสดุ

คุณลักษณะ

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม
กีฬาภูมิปัญญาไทย
ไทยร่วมสมัย

ระดับคุณลักษณะ
Conjoint
Analysis

สถิติท่ใี ช้

0.117*
0.258**
0.162*
0.511**

ค่าอรรถประโยชน์

ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน

ประเภทเครื่องประดับ
ประเภททุนวัฒนธรรม
ประเภททุนวัฒนธรรม

ยุโรป

คุณลักษณะ

เอเชีย

สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ี ภูมิลาเนา
แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน
วัฒนธรรมแตกต่างกัน

ตาราง 15 (ต่อ)

0.309**

งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

ค่าอรรถประโยชน์

ผลการทดสอบ

0.215**
0.147*
0.276*

Conjoint
Analysis

สถิติท่ใี ช้

ชาร์ม
งานช่างฝี มือดัง้ เดิม
งานช่างฝี มือดัง้ เดิม

ระดับคุณลักษณะ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ง นี ้ เป็ นการศึ ก ษา การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมโดยเทคนิคคอนจอยท์ผลที่ได้จากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะทาให้ทราบถึง
ปั จ จัย ส าคัญ ในการเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึ ก ประเภทเครื่อ งประดับ การทุ น วัฒ นธรรม ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการ หรือนักออกแบบ สามารถนาผลการศึกษาวิจัยนีไ้ ปใช้ เป็ นแนวทางในการต่อยอด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีสงั เขปขัน้ ตอน ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งประดั บ จาก
ทุนวัฒนธรรม
2. เพื่ อ แสดงระดับ ความส าคัญ ของคุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ของที่ ระลึก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทุนวัฒนธรรม
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทุนวัฒนธรรมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่ อ น าผลการวิ จั ย มาวิ เ คราะห์ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค เป็ นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจอื่นๆ และสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ นักออกแบบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่นื ที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต

69
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่ีเคยท่องเที่ยวประเทศไทย
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา มีผลต่อความพึงประสงค์
ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่ีเคยท่องเที่ยวประเทศไทย
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา มี ผลต่อความพึงประสงค์
ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ี ส ามารถสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ท าการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ น าข้อ มู ล ไปวิ เคราะห์เป็ น คุณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
2. กลุม่ ตัวอย่างแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับ การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามคือ นักท่องเที่ยว
ต่างชาติท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจัยจึงคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูต รคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่น อนของคอแครน (Cochran, 1977) ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่นร้อ ยละ 95 และกาหนดค่ าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 0.10 ได้จานวนกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 96 ตัวอย่าง และเพิ่มไว้ 4 ตัวอย่าง
รวมเป็ น 100 ตัวอย่าง เพื่อให้สามารถหาค่าความแปรปรวนที่แท้จริงของกลุม่ ตัวอย่างได้
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การวิจัย ครัง้ นี ้แ บ่ ง เป็ น สองส่วน คื อ ส่วนการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ และส่ว นการวิจัย เชิ ง
ปริมาณ ผูว้ ิจยั สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด และข้อ มูล จาก หนั ง สื อ เอกสาร ต ารา หรื อ งานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับการสัม ภาษณ์เชิงลึกให้สอดคล้องกับ
ทฤษฎี แนวคิด หรือข้อมูลที่ได้ศกึ ษา
3. นาแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างไปใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้
ข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
4. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจาแนกเป็ น คุณลักษณะ (Attribute) และระดับ
ลักษณะ (Level) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคคอนจอยท์
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
1. สร้า งสถานการณ์ จ าลอง (Profile) จากใช้คุณ ลัก ษณะ (Attribute) และระดับ
ลักษณะ (Level) ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ผ่านโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป เพื่อให้ระบบสุ่มสถานการณ์
จาลองที่เหมาะสม
2. คัดเลือกสถานการณ์จาลอง (Profile) ให้มีจานวนที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป ในการคัดเลือกสถานการณ์จาลอง (Profile) ที่มีความเป็ นไปได้มากที่สดุ เพื่อนาไปใช้ใน
การสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่ได้ศึกษาและคัดเลือกให้ครอบคลุมตามความมุ่ง
หมายในการวิจยั
4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะที่ได้รบั
5. น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามมาลงรหั ส ตามที่ ก าหนดไว้เพื่ อ ให้ ใ นการ
ประมวลผลในโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
6. ประมวลผลข้อมูลที่ลงรหัสโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจัยแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ นีเ้ ป็ น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เชิงคุณภาพ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ ดังนี ้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. เครื่องบันทึกเสียง หรืออุปกรณ์สาหรับบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อนามาถอดเสียงระหว่างการสัมภาษณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. สมุดบันทึก เพื่อจดบันทึก ข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วยข้อคาถามเพื่อเป็ นแนวทางให้
แต่ผูว้ ิจยั ในการดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยอาจถามคาถามเรียงตามข้อหรือไม่ก็ได้ และอาจ
ถามคาถามเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ตงั้ ไว้แต่ไม่เกินขอบเขตในการศึกษา โดยแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างนีผ้ วู้ ิจยั ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มีขอ้ คาถามดังนี ้
1. ประเภทของเครื่องประดับส าหรับของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับ
จากทุนวัฒนธรรม
2. วัสดุของของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
3. ลั ก ษณ ะการออกแบบของที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งประดั บ จาก
ทุนวัฒนธรรม
4. ประเภทของทุ น วัฒ นธรรมส าหรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องที่ ระลึ ก ประเภท
เครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ในส่ ว นของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย ใช้เครื่ อ งมื อ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกแบบ 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา จานวน 6 ข้อ ดังนี ้
ข้อที่ 1 เพศ (Gender) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale) ลักษณะคาถามมีคาตอบให้เลือก 2 คาตอบ (Dichotomous Questions) ดังนี ้
1) ชาย (Male)
2) หญิง (Female)
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ข้อ ที่ 2 อายุ (Age) ใช้ระดับ การวัด ข้อ มู ล ประเภทเรี ย งล าดั บ
(Ordinal Scale) ลักษณะคาถามมีคาตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous Questions) ดังนี ้
1) ต่ากว่า 20 ปี (Not over 20 years old)
2) 21 – 37 ปี (21 – 37 years old)
3) 38 – 53 ปี (36 – 53 years old)
4) ตัง้ แต่ 54 ปี ขนึ ้ ไป (54 years old and over)
ข้อ ที่ 3 ระดั บ การศึ ก ษา (Education) ใช้ร ะดั บ การวัด ข้อ มู ล
ประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ลักษณะคาถามมีคาตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous
Questions) ดังนี ้
1) ต่ากว่าปริญญาตรี (lower than bachelor’s degree)
2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor’s degree)
3) สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor’s degree)
ข้อที่ 4 รายได้ต่อเดือน (Monthly income) ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ลักษณะคาถามมีคาตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous
Questions) ดังนี ้
1) น้อยกว่า 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
2) 651 – 1,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
3) 1,151 – 1,640 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
4) 1,641 – 2,130 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
5) ตัง้ แต่ 2,131 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนขึน้ ไป
ข้อ ที่ 5 อาชี พ (Occupation) ใช้ร ะดั บ การวั ด ข้อ มู ล ประเภท
นามบั ญ ญั ติ (Nominal Scale) ลั ก ษณะค าถามมี ค าตอบหลายตั ว เลื อ ก (Multichotomous
Questions) ดังนี ้
1) นักเรียน/นักศึกษา (Student/College student)
2) ข้ า รา ช ก า ร/รั ฐ วิ ส า ห กิ จ (Government employee/
State Enterprises)
3) พนักงานบริษัท (Company employee)
4) ธุรกิจส่วนตัว (Business owner)
5) อื่นๆ โปรดระบุ (Other, Please specify………)
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ข้อ ที่ 6 ภู มิ ล าเนา (Country of Residence) ใช้ร ะดั บ การวั ด
ข้อ มูล ประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal Scale) ลัก ษณะค าถามจะให้ผู้ต อบแบบสอบถามระบุ
คาตอบเป็ นตัวอักษร
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒ นธรรมโดยใช้ส ถานการณ์ (Profile) ลักษณะแบบสอบถามแบบมี คาตอบหลายตัวเลือก
(Multichotomous Questions) ตามจ านวนของสถานการณ์ (Profile) โดยแต่ ล ะข้อ จะแสดง
สถานการณ์ (Profile) ทีละ 3 – 4 สถานการณ์ (Profile) ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกเพียง 1
สถานการณ์ (Profile) ที่พึงพอใจมากที่สุด โดยจานวนข้อขึน้ อยู่กับจานวนสถานการณ์ (Profile)
ทัง้ หมดที่ตอ้ งการแสดง
ตาราง 16 ตัวอย่างการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2
Question 1
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Answer

Profile No. 1
Level 1
Level 3
Level 2

Question 2
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Answer

Profile No. 1
Level 2
Level 1
Level 3

Profile No. 2
Level 1
Level 2
Level 2

Profile No. 3
Level 2
Level 2
Level 2

✓
Profile No. 2
Level 2
Level 1
Level 1

Profile No. 3
Level 1
Level 2
Level 3

✓

จากตาราง 16 แสดงตัวอย่างการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 ซึ่งมีจานวนสถานการณ์
(Profile) 6 สถานการณ์ โดยแต่ละข้อผูต้ อบแบบสอบถามจะเลือกเพียงหนึ่งสถานการณ์ท่ีพงึ พอใจ
มากที่สดุ ของแต่ละข้อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย ครัง้ นี ้แ บ่ ง เป็ น สองส่วน คื อ ส่วนการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ และส่ว นการวิจัย เชิ ง
ปริมาณ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. นัดหมายผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนัดสถานที่ท่ีมีความ
เป็ นส่วนตัว และเลือกเวลาในการนัดหมายที่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์สะดวก
2. บัน ทึ ก ข้อ มู ล ระหว่ า งการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก โดยใช้เครื่ อ งมื อ ได้แ ก่ เครื่ อ ง
บันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก
3. ถอดข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ
1. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีกาลังท่องเที่ยว หรือ
เคยท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ช่วยตอบแบบสอบถามจานวน 100 คน
เมื่อเก็บแบบสอบถามครบแล้ว นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. ตรวจสอบข้อ มูลที่ ได้จ ากแบบสอบถาม โดยคัดแบบสอบถามที่ มี ข้อ มูลไม่
สมบูรณ์ออก
2. ลงรหัสข้อมูลที่ได้ตามรหัสที่กาหนดไว้สาหรับใช้ในโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
3. ประมวลผลข้อมูลที่ได้ลงรหัสไว้โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรู ป เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีดงั นี ้
1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา ทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาเสนอในรูปแบบของ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐาน มีดงั นี ้
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2.1 สมมติฐานที่ 1 ทดสอบเกี่ ยวกับผลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา ต่อการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) มีดงั นี ้
3.1 แบบสอบถามส่วนที่ 2 ทดสอบเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรมมีผลต่อค่าความพึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม ด้วยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการถดถอยกาลังสองน้อยสุด
(Ordinary Least Square: OLS)
สรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุน วัฒ นธรรม ผลการศึกษาแบ่ งออกเป็ น การวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ การวิจัย เชิ ง ปริม าณ และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคองค์ประกอบร่วม
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 7 คน ด้วย
คาถาม 4 ข้อ สามารถสรุปผลเป็ นคุณลักษณะได้ดงั นี ้
1. คุณ ลัก ษณะด้า นประเภทเครื่ อ งประดับ มี ระดับ คุณ ลัก ษณะ 2 ระดับ คื อ
ประเภทชาร์ม และประเภทจี ้
2. คุณลักษณะด้านวัสดุ มีระดับคุณลักษณะ 2 ระดับ คือ ทองเหลือง และเงิน
3. คุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม มีระดับคุณลักษณะ 3 ระดับ คือ งาน
ช่างฝี มือดัง้ เดิม กีฬาภูมิปัญญาไทย และศิลปะการแสดง
4. คุณลักษณะด้านการออกแบบ มีระดับคุณลักษณะ 2 ระดับ คือ ไทยร่วมสมัย
และไทยดัง้ เดิม

76
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์เชิงพรรณนา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 79 มี อายุ 21 – 37 ปี คิดเป็ นร้อยละ 64 ระดับการศึกษา
สูงสุดคือปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 46 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
คิดเป็ นร้อยละ 42 มีอาชีพเป็ นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 75 และมีภูมิลาเนาที่ทวีปเอเชีย
คิดเป็ นร้อยละ 58
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคองค์ประกอบร่วม
ผลการวิ เคราะห์ข้อ มู ล โดยใช้เทคนิ ค คอนจอยท์ท าให้ไ ด้ข้อ มู ล ค่ า ความส าคั ญ
(Importance) และค่าอรรถประโยชน์ (Utility) ได้ดงั นี ้
จากการวิเคราะห์ค่าความสาคัญ (Importance) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า
นัก ท่ องเที่ย วต่างชาติ ท่ีต อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ กับ ประเภททุน วัฒ นธรรมมากที่ สุด
รองลงมาคื อ วัส ดุ ประเภทเครื่ อ งประดับ และการออกแบบตามล าดับ และเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า
อรรถประโยชน์ (Utility) ร่ ว มด้ว ยนั้ น พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ี ต อบแบบสอบถาม ให้
ความสาคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ โดยเลือกประเภทเครื่องประดับชาร์ม วัสดุทองเหลือง ประเภท
ทุนวัฒนธรรมแบบงานช่างฝี มือดัง้ เดิม และใช้การออกแบบแบบไทยร่วมสมัย
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้อที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ างชาติ ท่ี เ คย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา มีผล
ต่อความพึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมี เพศ แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อ
คุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึ ก ประเภทเครื่อ งประดับ จากทุน วัฒ นธรรมแตกต่ างกัน
ผลทดสอบสมมติฐ านสรุ ป ได้ว่า นัก ท่อ งเที่ ย วต่ างชาติท่ี มี เพศแตกต่ างกัน ให้ค วามส าคัญ ต่ อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี ้
เพศหญิง ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ ประเภท
ชาร์ม และคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภททองเหลือง
เพศชาย ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านการออกแบบ ประเภทไทยร่วม
สมัย
สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมี อายุ แตกต่างกัน ให้ความสาคัญ ต่อ
คุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึ ก ประเภทเครื่อ งประดับ จากทุน วัฒ นธรรมแตกต่ างกัน
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ผลทดสอบสมมติฐ านสรุ ป ได้ว่า นัก ท่องเที่ ยวต่างชาติ ท่ีมี อายุแตกต่ างกัน ให้ค วามส าคัญ ต่ อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี ้
อายุ น้ อ ยกว่ า 20 ปี ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นประเภททุ น
วัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม และประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย
อายุ 21 – 37 ปี ให้ความสาคัญกับคุณ ลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ
ประเภทชาร์ม และคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภททองเหลือง
อายุ 38 – 53 ปี ไม่ ได้ให้ความส าคัญ กับคุณ ลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ของที่
ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
อายุตั้ง แต่ 54 ปี ขึ น้ ไป ให้ค วามส าคัญ กับ คุณ ลัก ษณะด้านวัส ดุ ประเภท
ทองเหลือง และคุณลักษณะด้านการออกแบบ ประเภทไทยร่วมสมัย
สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมี ระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน ให้
ความสาคัญ ต่อคุณ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม
แตกต่ างกัน ผลทดสอบสมมติ ฐ านสรุ ป ได้ว่า นักท่ องเที่ ย วต่ างชาติ ท่ี มี ระดับ การศึก ษาสูง สุด
แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจาก
ทุนวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี ้
ระดับการศึกษาสูงสุดต่ากว่าปริญญาตรี ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้าน
ประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม และประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย
ระดับ การศึก ษาสูงสุด ที่ ป ริญ ญาตรี ให้ค วามส าคัญ กับ คุณ ลัก ษณะด้า น
ประเภทเครื่องประดับ ประเภทชาร์ม
ระดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้าน
วัสดุ ประเภททองเหลือง
สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ให้
ความสาคัญ ต่อคุณ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม
แตกต่างกัน ผลทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน ให้ค วามส าคัญ ต่ อ คุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก ประเภทเครื่อ งประดับ จากทุ น
วัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี ้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ให้ความสาคัญกับ
คุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝื มือดัง้ เดิม และกีฬาภูมิปัญญาไทย
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 651 – 1,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ให้ความสาคัญกับ
คุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภททองเหลือง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,151 – 1,640 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ให้ความสาคัญ
กับคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภททองเหลือง
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 1,641 – 2,130 ดอลลาร์ส หรัฐ ต่ อ เดื อ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 2,131 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ให้ความสาคัญ
กับคุณลักษณะด้านวัสดุ ประเภททองเหลือง
สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมี อาชีพ แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อ
คุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึ ก ประเภทเครื่อ งประดับ จากทุน วัฒ นธรรมแตกต่ างกัน
ผลทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน ให้ความสาคัญ ต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี ้
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านวั สดุ ประเภท
ทองเหลือง และคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม และประเภท
กีฬาภูมิปัญญาไทย
อาชีพพนักงานบริษัท ไม่ได้ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
อาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ให้ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ลัก ษณะด้า นการออกแบบ
ประเภทไทยร่วมสมัย
อาชี พ อาจารย์ ไม่ ได้ให้ความส าคัญ กับ คุณ ลักษณะของผลิต ภัณ ฑ์ของที่
ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
อาชีพนักออกแบบ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมี ภูมิลาเนา แตกต่างกัน ให้ความสาคัญ
ต่อคุณ ลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรมแตกต่างกัน
ผลทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมีภูมิลาเนาแตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี ้
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ภู มิ ล าเนาทวี ป เอเชี ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ลั ก ษณ ะด้ า นประเภท
เครื่องประดับ ประเภทชาร์ม และคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒ นธรรม ประเภทงานช่างฝี มื อ
ดัง้ เดิม
ภู มิ ล าเนาทวี ป ยุ โ รป ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะด้า นประเภททุ น
วัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม และประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย
ภู มิ ล าเนาทวี ป อเมริก าเหนื อ ไม่ ไ ด้ให้ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งประดั บ จาก
ทุนวัฒนธรรม สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายได้ดงั นี ้
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21 – 37
ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญ ญาตรี มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
เดือน ประกอบอาชีพเป็ นนักเรียน/นักศึกษา และมีภูมิลาเนาที่ทวีปเอเชีย เนื่องจากประเทศไทย
เป็ นหนึ่งในประเทศในทวีปเอเชีย ทาให้เป็ นประเทศที่ใช้ระยะทางและเวลาเดินทางไม่มากหาก
เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย ซึ่ง สอดคล้องกับข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดิน
ทางเข้าประเทศไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย
มากเป็ นอันดับหนึ่ง คือนักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย (กระทรวงจากท่องเที่ยวและกีฬา, 2564)
2. ข้อ มูล เกี่ ย วกับ คุณ ลัก ษณะผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึ ก ประเภทเครื่อ งประดับ จากทุ น
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เมื่ อ พิ จ ารณ าจากผลการวิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง ประสงค์ ข อง
นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ี ท าแบบสอบถามมี 4 คุ ณ ลัก ษณะ ได้แ ก่ คุณ ลัก ษณะด้า นประเภท
เครื่องประดับ คุณลักษณะด้านวัสดุ คุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒนธรรม และคุณลักษณะด้าน
การออกแบบ โดยคุณ ลักษณะด้านประเภททุนวัฒ นธรรม เป็ นคุณลักษณะที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 1 เนื่องจากประเภททุนวัฒนธรรมนัน้ เป็ นสิ่งหลักที่จะสื่อและทาให้ระลึกถึงประเทศไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของที่ระลึก คือของที่ทาให้ระลึก นึกถึงสิ่งที่เป็ นความทรงจา (SOUVENIR,
2554) และเมื่อพิจารณาค่าอรรถประโยชน์ของแต่ระดับคุณลักษณะดังกล่าว พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็ นเครื่องประดับประเภทชาร์ม ทาจากวัสดุทองเหลือง ใช้ทนุ วัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือ และ
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ออกแบบแบบไทยร่วมสมัยนัน้ เป็ นรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงประสงค์
มากที่สดุ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบจาลองของผลิตภัณฑ์ดงั ภาพที่ 12

ภาพประกอบ 12 แบบจาลองผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พงึ ประสงค์มากที่สดุ
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจัย
จากการศึก ษาวิ จัย การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก ประเภทเครื่อ งประดับ จากทุ น
วัฒนธรรม ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี ้
1. นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านประเภททุนวัฒ นธรรม
มากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบในระดับคุณลักษณะด้วยกัน ทุนวัฒ นธรรมประเภทงานช่างฝี มือ
ดัง้ เดิม เป็ นประเภททุนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยอมรับมากที่สุด ในงานวิจัยนีผ้ ูว้ ิจัยใช้
งานช่างฝี มือ ‘บายศรี’ ในการสร้างแบบจาลอง (model) นักออกแบบและผูป้ ระกอบการควรศึกษา
ทุน วัฒ นธรรมประเภทงานช่ างฝี มื อ ดั้ง เดิ ม เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากงานช่ า งฝี มื อ ดั้ง เดิ ม นั้น ยัง มี อี ก
หลากหลายประเภท ทัง้ นี ้ ยังมีประเภททุนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ยอมรับอย่างมาก
คือ ประเภทการแสดง นักออกแบบหรือผูป้ ระกอบการจึงควรระมัดระวัง และศึกษาอย่างถี่ถว้ นหาก
ต้องการใช้ทนุ วัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นวั ส ดุ รองลงมา
นักออกแบบหรือผู้ประกอบการจึงควรพิจ ารณาใช้ วัสดุทองเหลือง ในการออกแบบผลิตภัณ ฑ์
เนื่องจากเป็ นวัสดุท่นี กั ท่องเที่ยวต่างชาติให้การยอมรับมากที่สดุ
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3. นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสาคัญ กับคุณลักษณะด้านประเภทเครื่องประดับ
เป็ นลาดับถัดมา โดยเครื่องประดับประเภทชาร์ม เป็ นเครื่องประดับที่ นักท่องเที่ยวต่างชาติให้การ
ออกรับมากที่สดุ นักออกแบบหรือผูป้ ระกอบการควรพิจารณา ชาร์ม ไว้เป็ นทางเลือกในการเลือก
ประเภทของเครื่องประดับ
4. นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านการออกแบบเป็ นลาดับ
สุดท้าย แม้การออกแบบของไทยจะมีความวิจิตรงดงามเป็ นเอกลักษณ์ แต่นกั ท่องเที่ยวนัน้ ให้การ
ยอมรับการออกแบบแบบไทยร่วมสมัยมากที่สดุ ในการออกแบบที่ใช้ความเป็ นไทยร่วมด้วยนัน้ นัก
ออกแบบหรือผูป้ ระกอบการจึงควรปรับให้มีความร่วมสมัยมากขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การเก็ บ ข้อ มู ล ด้า นภู มิ ล าเนานั้น การให้ต อบเป็ น ประเทศ บางประเทศมี ผู้ต อบ
แบบสอบถามน้อยเกินไป ประกอบกับยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 จึง
อาจทาให้เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่หลากหลายได้ไม่มากนัก ดังนัน้ ในการวิจัย
ครัง้ ต่อไป อาจจะวิจยั เจาะกลุม่ นักท่องเที่ยวในประเทศแถวเอเชีย
2. การวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบร่ว มด้ว ยวิ ธี Choice-Based Conjoint Analysis นั้ น มี
ข้อจากัดคือไม่ควรใช้คุณลักษณะในการวิจยั มากเกินไป ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้เพียง 4 คุณลักษณะเพื่อ
การวิเคราะห์และการสร้างแบบจาลองตัวเลือกให้ผูท้ าแบบสอบถามเลือก และตัดสินใจได้ง่าย
ทัง้ นีย้ ังมีคุณลักษณะ และระดับคุณลักษณะอื่นที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยอีกมาก คุณลักษณะ
หรือ ระดับ คุณ ลัก ษณะที่ เลื อ กมานั้น จึ ง อาจไม่ ต รงหรื อ ไม่ ค รอบคลุม ความต้อ งการของผู้ท า
แบบสอบถาม
3. การใช้ทุนวัฒนธรรมในการออกแบบอาจยังไม่เข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนัก ใน
การวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจทาการศึกษาเฉพาะเจาะจงในด้านอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของแต่ละพืน้ ที่
ที่ตอ้ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์แทน
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ภาคผนวก ก
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ตาราง 17 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวเพศหญิง

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.151

0.065

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.122

0.053

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.149

Beta

T

Sig.

2.312

0.021

0.128

2.306

0.022

0.052

0.158

2.899

0.004

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.126

0.066

0.120

1.904

0.058

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.098

0.061

0.102

1.605

0.109

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

-0.039

0.052

-0.041 -0.749 0.454

ตาราง 18 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวเพศชาย

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.154

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)
วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

Beta

T

Sig.

0.130

1.188

0.238

-0.022

0.116

-0.023 -0.192 0.848

-0.054

0.108

-0.057 -0.499 0.619

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.148

0.122

0.148

1.211

0.229

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.126

0.124

0.125

1.017

0.312

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.256

0.102

0.272

2.516

0.014

89
ตาราง 19 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวอายุต่ากว่า 20 ปี

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

Beta

T

Sig.

ค่าคงที่ (constant)

0.100

0.149

0.672

0.504

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.008

0.117

0.009

0.069

0.945

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

-0.049

0.124

-0.052 -0.397 0.693

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.420

0.156

0.409

2.689

0.009

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.343

0.142

0.357

2.406

0.019

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

-0.023

0.127

-0.025 -0.185 0.854

ตาราง 20 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวอายุ 21 – 37 ปี

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.118

0.074

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.165

0.061

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.172

Beta

T

Sig.

1.608

0.109

0.174

2.721

0.007

0.057

0.184

3.027

0.003

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.139

0.072

0.135

1.931

0.055

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.019

0.068

0.019

0.276

0.782

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

-0.007

0.057

-0.007 -0.118 0.906

90
ตาราง 21 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวอายุ 38 – 53 ปี

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.256

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)
วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

Beta

T

Sig.

0.163

1.574

0.129

-0.238

0.273

-0.181 -0.871 0.392

-0.088

0.254

-0.079 -0.347 0.732

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.046

0.249

0.040

0.186

0.854

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.453

0.241

0.445

1.881

0.072

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.070

0.229

0.071

0.305

0.763

ตาราง 22 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวอายุ 54 ปี ขนึ ้ ไป

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

Beta

T

Sig.

ค่าคงที่ (constant)

-0.136

0.197

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.235

0.134

0.248

1.755

0.085

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.296

0.129

0.311

2.289

0.026

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) -0.073

0.150

-0.074 -0.491 0.626

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.076

0.150

0.076

0.502

0.618

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.378

0.124

0.393

3.036

0.004

-0.693 0.492
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ตาราง 23 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาสูงสุดต่ากว่าปริญญาตรี

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.004

0.126

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.045

0.092

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.077

T

Sig.

0.028

0.978

0.048

0.493

0.623

0.097

0.082

0.796

0.428

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.369

0.123

0.369

2.992

0.004

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.306

0.116

0.317

2.646

0.010

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.097

0.055

0.533

0.595

0.052

Beta

ตาราง 24 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาสูงสุดที่ปริญญาตรี

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.117

0.082

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.219

0.076

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.129

T

Sig.

1.427

0.155

0.225

2.892

0.004

0.068

0.136

1.883

0.061

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.150

0.083

0.147

1.810

0.072

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.012

0.083

0.012

0.139

0.889

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.067

0.040

0.574

0.567

0.038

Beta
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ตาราง 25 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริญญาตรี

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.255

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)
วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

Beta

T

Sig.

0.111

2.291

0.024

-0.001

0.088

-0.001 -0.014 0.989

0.179

0.086

0.190

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) -0.097

0.113

-0.087 -0.853 0.395

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.050

0.097

0.052

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

-0.019

0.087

-0.020 -0.215 0.831

2.087
0.519

0.039
0.605

ตาราง 26 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม ของนักท่องเที่ยวรายได้ ต่อเดือนต่ากว่า 650 ดอลลาร์
สหรัฐ

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.097

0.088

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.072

0.076

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.071

T

Sig.

1.099

0.273

0.076

0.950

0.343

0.073

0.076

0.983

0.327

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.224

0.092

0.214

2.436

0.016

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.214

0.086

0.223

2.495

0.014

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.073

0.034

0.440

0.660

0.032

Beta
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ตาราง 27 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวรายได้เฉลี่ย 651 – 1,150 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

Beta

T

Sig.

ค่าคงที่ (constant)

0.294

0.126

2.333

0.022

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.204

0.102

0.212

2.000

0.049

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

-0.137

0.099

-0.144 -1.380 0.171

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.215

0.124

0.210

1.742

0.085

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.016

0.118

0.017

0.139

0.890

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

-0.088

0.100

-0.092 -0.881 0.381

ตาราง 28 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม ของนักท่องเที่ยวรายได้เฉลี่ย 1,151 – 1,640 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเดือน

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.148

0.142

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.100

0.137

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.391

T

Sig.

1.045

0.301

0.103

0.729

0.470

0.124

0.412

3.161

0.003

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.085

0.165

0.075

0.516

0.608

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) -0.134

0.147

-0.140 -0.909 0.368

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.123

-0.073 -0.561 0.577

-0.069

Beta
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ตาราง 29 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม ของนักท่องเที่ยวรายได้เฉลี่ย 1,641 – 2,130 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเดือน

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

Beta

T

Sig.

ค่าคงที่ (constant)

-0.186

0.256

-0.727 0.481

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

-0.134

0.312

-0.134 -0.431 0.674

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.383

0.223

0.404

1.718

0.112

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.209

0.286

0.199

0.731

0.479

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.334

0.312

0.346

1.072

0.305

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.367

0.223

0.387

1.648

0.125

ตาราง 30 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒ นธรรม ของนักท่องเที่ยวรายได้เฉลี่ย 2,131 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
เดือนขึน้ ไป

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.135

0.150

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.085

0.105

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.214

Beta

T

Sig.

0.899

0.371

0.090

0.815

0.417

0.106

0.227

2.015

0.047

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) -0.113

0.125

-0.114 -0.899 0.371

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.103

0.124

0.103

0.830

0.409

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.116

0.101

0.122

1.146

0.255
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ตาราง 31 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวอาชีพนักเรียน/นักศึกษา

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.090

0.065

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.092

0.058

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.110

T

Sig.

1.394

0.164

0.096

1.571

0.117

0.054

0.117

2.039

0.042

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.271

0.069

0.258

3.918

0.000

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.156

0.066

0.162

2.377

0.018

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.054

0.028

0.481

0.631

0.026

Beta

ตาราง 32 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวอาชีพพนักงานบริษัท

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.344

0.206

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.164

0.148

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.042

T

Sig.

1.670

0.101

0.174

1.105

0.275

0.141

0.044

0.296

0.769

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) -0.088

0.169

-0.088 -0.519 0.606

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) -0.117

0.171

-0.119 -0.682 0.498

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.144

-0.077 -0.508 0.614

-0.073

Beta
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ตาราง 33 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวอาชีพธุรกิจส่วนตัว

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

Beta

T

Sig.

ค่าคงที่ (constant)

-0.030

0.249

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.233

0.178

0.247

1.312

0.199

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.048

0.174

0.051

0.275

0.785

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) -0.181

0.183

-0.181 -0.988 0.331

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.026

0.172

0.026

0.150

0.881

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.485

0.156

0.511

3.117

0.004

-0.121 0.904

ตาราง 34 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวอาชีพอาจารย์

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.203

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)
วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

Beta

T

Sig.

0.342

0.592

0.565

-0.057

0.231

-0.060 -0.245 0.811

0.485

0.239

0.501

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) -0.208

0.279

-0.215 -0.746 0.470

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.010

0.303

0.008

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

-0.123

0.235

-0.131 -0.525 0.609

2.024
0.031

0.066
0.975
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ตาราง 35 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวอาชีพนักออกแบบ

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.675

0.362

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.064

0.337

0.061

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

-0.045

0.349

-0.046 -0.128 0.900

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) -0.312

0.380

-0.312 -0.821 0.427

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) -0.185

0.402

-0.191 -0.459 0.654

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.322

-0.316 -0.930 0.371

-0.299

Beta

T

Sig.

1.867

0.087

0.189

0.853

ตาราง 36 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวทวีปเอเชีย

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.123

0.076

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)

0.204

0.063

วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

0.093

T

Sig.

1.624

0.106

0.215

3.232

0.001

0.062

0.099

1.503

0.134

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.152

0.077

0.147

1.968

0.050

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4) 0.055

0.072

0.058

0.767

0.444

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.061

0.008

0.127

0.899

0.008

Beta
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ตาราง 37 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวทวีปยุโรป

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.061

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)
วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

Beta

T

Sig.

0.108

0.562

0.575

-0.081

0.104

-0.084 -0.786 0.434

0.115

0.089

0.120

1.286

0.201

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) 0.299

0.116

0.276

2.578

0.011

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.304

0.111

0.309

2.744

0.007

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

0.132

0.090

0.139

1.470

0.145

ตาราง 38 ผลวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ค่ าอรรถประโยชน์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ข องที่ ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวทวีปอเมริกาเหนือ

Model

ค่าอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
B

SE (b)

ค่าคงที่ (constant)

0.313

เครื่องประดับประเภทชาร์ม (X1)
วัสดุประเภททองเหลือง (X2)

Beta

T

Sig.

0.161

1.948

0.056

-0.008

0.116

-0.008 -0.066 0.948

0.216

0.115

0.228

ทุนวัฒนธรรมประเภทงานช่างฝี มือดัง้ เดิม (X3) -0.187

0.138

-0.190 -1.357 0.179

ทุนวัฒนธรรมประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย (X4)

0.001

0.143

0.001

การออกแบบประเภทไทยร่วมสมัย (X5)

-0.010

0.113

-0.011 -0.091 0.928

1.881
0.006

0.064
0.995
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บทสัมภาษณ์เชิงลึก
1. ประเภทของเครื่องประดับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1
ต้องให้ความสาคัญเรื่องเพศ ตอนนีม้ ีกี่เพศแล้ว มันบอกไม่ได้แล้วอะ ก็ตอ้ งทาอะไรที่เขา
ใส่ได้หมด ไม่เจาะจงเกินไปว่า เออ ทาให้ผูห้ ญิงใส่ ละอันนีท้ าให้ผูช้ ายใส่ สมัยนีม้ ันไม่ได้แล้วละ
ต่างชาติ ลองนึกถึงคนไทย นึกถึงฝรั่ง อันนีผ้ มจริงจังเลยนะ ไซส์ไทย ไซส์ฝรั่ง ไซส์เอเชีย ถ้าอยาก
ได้แต่ไม่มีไซส์ เพราะงัน้ ไซส์ดว้ ย
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 2
อย่างแรกคือ จะพูดยังไงดี ต้องเป็ นเครื่องประดับที่ไม่จาเป็ นต้องมีหลายไซส์ มีไซส์เดียว
ไปเลย อย่างเช่นพวกแหวนเนี่ยก็ตอ้ งตัดไปเลย เพราะถ้ามีไซส์จะเพิ่ม cost ในการผลิต ตัดอะไรที่
มันต้องมีไซส์ออกไปเลย อาจจะเลือกเป็ นต่างหู สร้อย อะไรพวกนี ้ แล้วก็ขนาดที่มันใหญ่โตเกินไป
จะเอากลับไปลาบาก ยิ่งถ้าซือ้ เยอะๆ ก็จะกินพืน้ ที่กระเป๋ าแล้ว
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 3
อันนีถ้ า้ เจอแบบที่เราชอบ หรือแบบที่คนที่เราอยากซือ้ ไปฝากชอบก็ซือ้ แต่ของที่ระลึกมัน
ต้องแมส (mass) งัน้ คือยึดง่ายๆ คือ unisex, free size แค่นเี ้ ลย อะไรที่มนั เข้าพวกนี ้ ได้หมด
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 4
ผมนึกถึงอะไรที่มันง่าย คือเวลาซือ้ เองไม่เท่าไหร่ แต่เวลาซือ้ ฝากอะไรที่มันง่ายๆ อย่าง
เข็มกลัด หรืออะไรที่ไม่ตอ้ งเลือกไซส์ อย่างแหวนมันก็ตอ้ งเลือกไซส์ แล้วก็ขนาดที่มันพกพาง่าย ก็
น่าจะง่ายต่อทัง้ คนซือ้ และก็คนขายด้วยรึเปล่า ไม่กินพืน้ ที่ตอนวางขาย
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 5
ควรเป็ นอะไรที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัน แต่รูปแบบมันควรมีความหลากหลาย ถ้าจะให้
เลือกแค่ไม่กี่ประเภทหรือมีงบจากัดในการผลิต อย่างถ้ามีตัวเลือกมากมันอาจจะทาให้เลือกยาก
ตัดสินใจยาก งัน้ รูปแบบที่หลากหลายแบบที่ว่าทาไปหลายๆ ประเภทเลยก็อาจจะไม่เหมาะ ก็เลือก
เป็ นอะไรที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ง่าน แล้วก็อีกอย่าง นึกขึน้ ได้เลยคือ มันต้อง free size อะ งัน้ ก็
ควรเป็ นประเภทที่มนั ไม่ตอ้ งเลือกไซส์เลย เพราะที่บอกไปว่า เผื่อเขาซือ้ ไปฝากคนอื่น ถ้าไม่รูว้ ่าคน
นัน้ ใส่ไซส์อะไรก็ยากแล้ว ต้องมานึกอีก หรืออาจจะไม่ซือ้ เลย เพราะฉะนัน้ อะไรที่มนั ไม่ตอ้ งมีไซส์
เลย เอาเป็ น bead เลยก็ได้นะ หรือถ้าปรับใช้เข้ากับช่วงนี ้ ก็เป็ นพวกชาร์ม
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ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 6
คิดถึงเรื่องขนาดค่ะ ขนาดคือไซส์นะคะ ถ้ามีหลายไซส์ได้มนั ก็ดีค่ะ แต่ถา้ ใครๆ ก็ไซส์ได้
อันนีจ้ ะดีกว่าค่ะ แล้วก็ขนาดของตัวมันเองอะค่ะ ถ้าชิน้ ใหญ่ไป ซือ้ เยอะๆ จะกินพืน้ ที่แล้วก็จะหนัก
ค่ะ อันนีไ้ ม่สะดวก สาหรับดิฉนั คือต้องดูเรื่องขนาดก่อนค่ะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 7
อะไรที่มัน unisex อันนีส้ าคัญมากนะ อย่าลืมว่าตอนนี ้ diversity มันเป็ นเรื่องที่ ทุกคน
มันหลากหลาย ดังนัน้ อะไรที่ใครๆ ก็ใส่ได้เป็ นสิ่งที่ดี ควรดูเรื่องนี ้ และอีกเรื่องที่สาคัญ เหมือนมัน
น่าจะทาให้โดดเด่นน่าสนใจนะ คือฟั งก์ชนั ไม่ตอ้ งแปลกใหม่หรือคิดค้นอะไรใหม่ แต่เป็ นการเอาไป
ใช้ได้หลายๆ แบบ ลองดูแบบอันนี ้ (ยื่นเครื่องประดับที่ใส่อยู่ให้ดู เป็ นสร้อยข้อมื อ มี ลูกปั ดและ
ชาร์ม) อันนีเ้ อามาใส่ขอ้ มือได้ เอามาเป็ นจีก้ ็ได้ใช่ไหม แล้วก็ ถ้ามีหลายแบบ เอามาใส่หลายๆ อันก็
ได้ อะไรประมาณนี ้
2. วัสดุ
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1
เลือกได้หลายอย่างมาก ของใหม่ๆ แปลกๆ ก็ชอบ แต่พวกเงิน หรืออะไรที่ไม่ใช่เงิน โลหะ
อย่างอื่น อะไรที่นิยมใช้ก็ได้ทงั้ นัน้ คืออาจจะไม่ตอ้ งแปลกใหม่มาก เผื่อบางคนไม่อิน ใช้อะไรที่ปกติ
เขาทากันอยู่แล้ว รูส้ กึ คุน้ เคยและคิดว่ามันเอาไปใช้ได้จริงมากกว่า
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 2
จริงๆ อะไรที่มนั แปลกๆ ไปเลยก็น่าสนใจ แต่มันก็ฉาบฉวยไปหน่อย วัสดุบางอย่างมันก็
สื่ออะไรได้ แต่ถา้ จะซือ้ ใช้เอง เอาไปฝากได้ ต้องคงทนเลย แล้วเก็บรักษาง่าย คือนึกถึงพวกที่เขาใช้
ไม้ไผ่ กระดาษ มันดูแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่า แต่คิดว่าจะต้องรักษาทาความสะอาดได้ง่ายด้วย
วัสดุก็ตอ้ งดูเรื่องราคาด้วย ว่าคนซือ้ จะเข้าถึงได้ พวกของที่ระลึกมันควรจะมีราคาที่จับต้องได้ ซึ่ง
มันคุมด้านราคาได้ ถ้าเลือกวัสดุท่เี หมาะสม
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 3
เงิน ทองเหลื อง นิ กเกิล แต่ ท่ี หลักๆ เลยนะ ก็เงิ น มันเป็ นอะไรที่ใครๆ ทั้งโลกก็รูจ้ ัก มี
มูลค่าอยู่ แล้วก็ซือ้ อยู่ แต่ใม่ใช่ว่าทองเหลืองหรือนิกเกิลไม่ดี ก็ดี เพราะมันถูกกว่า ถ้าไม่ใช่คนที่
ชอบเครื่องเงินมากๆ ก็ซอื ้ ทองเหลือง ชุบอะไรก็ว่าไป
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 4
ที่เห็นบ่อยๆ จะเป็ นเงิน ทอง แต่ทองมันก็จะแพง ถ้าเป็ นของที่ระลึก คงไม่ตอ้ งแพงมาก
เงินก็ยงั ได้อยู่นะ ถูกลงมาก็นิกเกิล ทองเหลือง
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ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 5
วัสดุท่ีตอ้ งดูแน่ๆ คือเรื่องข้อจากัด คือนอกจากว่าคุณสมบัติมนั จะเป็ นยังไงแล้ว เราต้องดู
ด้วยว่ามันต้องผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรม แบบเป็ นแมส แล้วก็คือ มันต้องเป็ นวัสดุท่ีโอเค ดี แต่ไม่
แพงมาก ต้องเผื่อด้วยว่านักท่องเที่ยวเขาอาจจะซือ้ ไปฝากเพื่อนหรือฝากคนอื่นด้วย
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 6
อย่างที่มีซือ้ บ่อยๆ จะเป็ นเงินค่ะ แล้วก็มีทองเหลือง แต่ถา้ เป็ นทองเหลืองต้องชุบรึเปล่า
คะ มีพวกทองเหลืองแต่ชุบด้วยเงิน พวกนีซ้ ือ้ มาในราคาที่ถูกกว่าเงิน ถ้าชุบแล้วไม่ลอกก็ใส่ได้นาน
ก็น่าจะเป็ นวัสดุท่ วั ๆ ไปที่เขาใช้กันค่ะ เงินก็ได้ค่ะ หรือทองเหลืองก็ได้ แล้วแต่ราคาค่ะ แต่ถา้ แพง
มากไม่ดีค่ะ ถ้าจะซือ้ ไปฝากเยอะๆ จะเลือกราคาที่ย่อมเยาค่ะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 7
เงิน มันง่าย ไม่ถูก ไม่แพง คิดว่าอะไรที่ไม่ถูกแต่ไม่แพงเกินไป สิ่งที่มันมีมูลค่าเพราะถ้า
ซือ้ ไปฝากแล้ววัสดุไม่ดี มันจะดูไม่ดี ผูร้ บั จะรูส้ ึกไม่ดีค่ะ หรือจะผสมผสานก็ได้ มีวสั ดุหลักวัสดุรอง
จะดูน่าสนใจดี หรือใช้วสั ดุท่ีโดดเด่นในท้องถิ่น แต่ก็มีมลู ค่า คือต้องทาให้เรารูส้ ึกว่ามัน มีค่า ถ้าทา
ได้ใช้วสั ดุอะไรก็ได้ทงั้ นัน้ แต่นิกเกิลไม่เอานะ เราเลือกอะไรที่ไม่ได้ทาจากนิกเกิล
3. ประเภททุนวัฒนธรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1
การนาทุนวัฒ นธรรมมาใช้คือการนาสิ่งที่มี อยู่แล้วคือวัฒ นธรรมมาสร้างสรรค์ แต่ละ
ประเทศมีการนาวัฒนธรรมหรือทุนวัฒนธรรมมาใช้ เช่ น ประเทศเกาหลี มีการผลักดันวัฒนธรรม
K-Pop เหมื อ นจะมี ก ระทรวงอะไรสัก อย่ า งที่ เกี่ ย วกับ เคป๊ อป แล้ว ก็ มี ป ระเทศอิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง
ส่วนมากก็จะใช้วฒ
ั นธรรมที่เด่นๆ เป็ นที่นิยม จากที่เคยได้ยินและศึกษามา ประเทศไทยเองก็มีการ
นาทุนวัฒนธรรมมาใช้ และมีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ หากถามว่าควรใช้ทุนวัฒนธรรมประเภท
ไหนแบบเฉพาะเจาะจงก็เป็ นเรื่องที่บอกยาก หรือแม้จะวัดจากว่าอะไรพบเห็นมากน้อยก็เป็ นไปได้
แต่อย่าลืมว่าแต่ละอย่างมีอิมแพค (impact) ที่ไม่เหมือนกัน และบริบทของการใช้งานก็แตกต่าง
กัน อาจจะต้องมองย้อนว่าเราอยากจะสื่ออะไร หรือนาเรื่อ งที่จับต้องไม่ได้มาทาให้มันจับต้องได้
อยู่ท่ีเป้าหมายของการใช้งานคืออะไร ถ้าให้ยกต้องอย่างในวงการเพลง วงการเพลงไทย มีการนา
เพลงลูกทุ่งมาปรับใช้ ซึ่งส่วนนีแ้ หละที่ตอ้ งพิจารณาดูว่าเขาหยิบอะไรในนั้นมา อาจจะเป็ นเนือ้
เพลง วิถีชีวิต หรือว่าค่านิยมบางอย่างที่มันมี ลกั ษณะในช่วงเวลา หรือบางอย่างที่มีความเหนือ
กาลเวลา อยู่ท่ีว่าเขาใช้ในบริบทอะไร ต้วงานที่เล่ามาต้องการให้สื่อหรือตอบโจทย์กับอะไร จริงๆ
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คือ ขึน้ กับว่า จะเอาไปใช้อะไร การออกบบหรือสิ่งที่จะสร้างมานีท้ าเพื่ออะไร ประโยชน์ของมันคือ
อะไร
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 2
ขึ น้ กับ สิ่ ง ที่ จ ะสื่ อ บริบ ท สถานที่ แต่ เป็ น อะไรที่ ใ ห้ต่ า งชาติ อัน นี ้ไ ม่ ร ะบุ ว่ า เป็ น ทุ น
วัฒนธรรมประเภทไหนนะ แต่อะไรที่มันเป็ นเอกลักษณ์ เช่นแบบ ลายไทย หรืออะไรที่เป็ นสิ่งของ
เห็ นแล้วรู เ้ ลย หรือจะเป็ นการใช้ผ้าไทย ก็อาจจะเป็ นอะไรที่จับต้องได้น่ ันแหละมั้ง การละเล่น
วัฒนธรรมการแสดง หรือโขน แต่จริงๆ อะไรที่จบั ต้องไม่ได้ท่ีมนั โดดเด่นก็มีอยู่นะ แต่มนั ต้องทาให้
มองเห็น เพราะอะไรที่มันเป็ นรูปธรรม มันชัดเจนและเข้าใจง่ายมากกว่าอยู่แล้ว ทุนวัฒ นธรรมก็
เป็ นอะไรที่โดดเด่นของชาตินนั้ อยู่แล้ว แต่ละชาติก็มีอะไรที่โดดเด่นแตกต่างกัน ถ้าเลือ กเอามาใช้
ให้ถูก ดึงจุดเด่นออกมาได้ชดั เจน ก็ทาให้ของน่าสนใจขึน้ เยอะ ถ้าเลือกก็ตอ้ งเลือกดูจากอะไรที่มนั
เด่นชัดด้วย เช่น ทุนวัฒนธรรมที่จะพบเจอได้บ่อยจากสถานที่ การแสดง ถ้าจะไม่ให้ซา้ ใคร อาจจะ
หยิบอันที่ไม่เคยถูกเอามานาเสนอก็ได้ แต่ก็จะยากที่คนอาจจะไม่รูจ้ กั
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 3
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรืออะไรเนี่ย คือเป็ นอะไรที่คนต่างชาติ คนนอกมองมาแล้วรูว้ ่ามัน
มาจากไทย ลวดลาย อะไรที่เป็ นอัตลักษณะ อะไรที่เป็ นรูปธรรม คือมันสื่อได้ชดั เจน ต่างชาติมองรู ้
เข้าใจ ใช้อะไรแบบนัน้ แต่ปรับให้เหมาะกับเครื่องประดับ ก็ อะไรที่สื่ อได้ชดั เจน พบเห็นบ่อย ลอง
ไปดูมาก่อน แล้วลิส ต์ออกมา หรืออะไรที่มันน่าสนใจแต่ไม่ มี ใครเคยสื่อออกมาได้ชัดเจนก็จ ะดี
น่าสนใจเลย
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 4
ทุนวัฒ นธรรมมันเป็ น เอกลักษณ์ โดดเด่น ก็ต้องเอาอะไรที่ มันโดดเด่น ในสายตาของ
ต่างชาติ อะไรที่มันเห็นได้ชัด เห็นแล้วอ๋อ ใช่ เคยเห็น รูจ้ ัก หมวดหมู่ก็คงจะเป็ นอะไรที่จับต้องได้
จริงๆคือ อะไรที่เห็นง่ายๆ จับต้องได้ แล้วค่อยมาดูเอาว่าจะออกแบบยังไง
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 5
ดิฉันเคยออกแบบเครื่องประดับแบบที่ใช้ผ้าไหมมาเป็ นวัสดุ น่าจะเป็ นทุนวัฒ นธรรม
เหมือนกับใช่ไหม น่าจะเป็ นพวกงานช่างฝี มือใช่ไหม แต่ท่ีทาคือทาเพราะชอบเฉยๆ ชอบผ้าไหม ก็
เอามาทา แต่โอเค ถ้าจะเลือกทุนวัฒ นธรรมมันก็ได้ทั้งแบบจับต้องได้ จับต้องไม่ได้นะ แต่คิดว่า
อะไรที่มนั โดดเด่นอะ มันก็ได้ทงั้ หมดนะ แต่อะไรที่มนั เป็ นรูปธรรมมันน่าจะเด่นกว่า อย่างที่เห็นชัด
นึกออก คุยกับเพื่อนต่างชาติเขานึกออก ก็คืออะไรที่มันเป็ นรู ปธรรมจับต้องได้น่ นั แหละ เพราะถ้า
คนเขาไม่รู ้ ถ้าเป็ นสิ่งที่ตอ้ งศึกษามาก่อนมันจะยากที่จะสื่อ ที่จะเอามาใช้
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ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 6
เป็ นอะไรที่ดูแล้วรู ้ เข้าถึงง่าย อย่างไปเที่ยวแล้วจะเจอ ทุนวัฒนธรรมไหนก็ได้ค่ะ ถ้าจับ
ต้องได้จะดีกว่าค่ะ คือคิดว่าอะไรที่มันจับต้องไม่ได้มนั มีมลู ค่าดีนะคะ คือขายคนที่อินไปเลยจริงๆ
วิถีชีวิตก็น่าสนใจ แต่ถา้ อะไรที่แค่มองแล้วจาได้ มันจะกว้างและดีกว่าค่ะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 7
อะไรก็ได้ทั้งนั้น แต่ตอ้ งทาออกมาแล้วรู ้ ยากไปไหม (หัวเราะ) อะไรที่ไปที่ไทยแล้วเจอ
บ่อยๆ ก็อันนัน้ แหละ ชอบภาษาไทย ถึงจะแปลไม่ออก ไม่รูเ้ ลยว่ามันหมายความว่าอะไร แต่มัน
แปลกดี แล้วก็อะไรที่เจอเวลาไปเที่ยว วัด อะไรพวกนี ้ มันต้องมีทุนวัฒ นธรรมของไทยอยู่แล้วใช่
ไหม อะไรพวกนัน้ ที่เจอบ่อยๆ ทาให้นึกถึงที่ไทย ได้หมดค่ะ
4. การออกแบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1
ออกแบบให้มนั สื่อ ชัดเจนไปเลยว่าอะไรเป็ นอะไร ทาของแบบนี ้ ของจากไทย ต้องดูแล้ว
ไทย ไปต่างประเทศ ซือ้ ขนมฝากเพื่อน แค่แพคเกจก็รูแ้ ล้วว่าซือ้ จากญี่ปนุ่ อะไรที่ทาให้ดูแล้วรูเ้ ลย
ว่าของไทย ต้องโดดเด่น แต่อีกอย่างคือ อย่างญี่ปนนี
ุ่ ่เขาก็ไม่ได้ดู ญี่ปนแบบโบราณ
ุ่
มันดูร่วมสมัย
แต่มนั ก็ดญ
ู ี่ปนุ่ อันนีก้ ็ควรจะทาแบบนัน้ คือดูรว่ มสมัยด้วย แต่ก็ดรู ูว้ ่าไทย
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 2
ของที่ระลึกอย่างเนีย้ คนต่างชาติตอ้ งดูแล้วว่ามันมีความเป็ นไทยไหม ถ้ามีความเป็ นไทย
เพราะเขามาที่ไทย เขาก็ตอ้ งการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีจะสื่อถึงความทรงจาที่เขามาเที่ยว ก็ตอ้ งมี
ความเป็ นไทยเข้ามาด้วย แต่ถา้ ถามว่า ไทยมากน้อยแค่ไหน ก็ อันนีไ้ ม่ทราบเลย คงจะแล้วแต่คน
เลย แต่เรื่องความเป็ นไทยที่จะสื่อออกแบบในการออกแบบ คิดว่าเป็ นอันดับต้นๆ เลย ที่ตอ้ งเอามา
คิดก่อนจะออกแบบ ยิ่งต่างชาติก็ตอ้ งการอะไรที่มีความเป็ นไทยมากกว่าคนไทย ต้องการอะไรที่
มันสื่อมากกว่า
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 3
ความเป็ นไทยจะช่วยให้อะไรมันง่าย รูด้ ว้ ยว่าทุนวัฒนธรรมนัน้ มันมาจากไทย คือกรณีท่ีดู
แล้วนึกไม่ออกว่าเคยเห็นมัย้ ทุนวัฒนธรรมนี ้ แค่มนั ดูไทยๆ ก็คงเป็ นของไทย ไม่ตอ้ งไทยมากก็ได้นะ
แต่ให้มีกลิ่นอายของความเป็ นไทย เรื่องแบบนีบ้ อกไม่ได้เลยว่าต้องเท่านี ้ 5 เต็ม 10 หรือ 7 เต็ม 10
ต้องลองทามาให้ดู ทามาให้เลือกเลย
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ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 4
มันต้องมีการดัดแปลง การลดทอนบ้าง เอามาใช้ตรงๆ เลยจะน่าเบื่อ แต่ลดทอนเกินก็
ไม่ได้ ต้องมีเค้าโครงเดิม คือยังดูไทยอยู่นะ แต่ไม่ได้เอามาตรงๆ แบบออริจินัล (original) ไปเลย
อาจจะน่าเบื่อเกินไป มีการประยุกต์บา้ ง ให้มนั ดูรว่ มสมัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 5
ควรพิจารณาเรื่องราวที่จะถ่ายทอด สิ่งที่เป็ นแรงบันดาลใจ มีความเป็ นมา สตอรี่ สี และ
รูปร่างรู ปทรงก็เป็ นสิ่งที่ สาคัญ แต่รูปแบบมันควรจะกลางๆ เพราะคนมันหลากหลายสไตล์ แต่ท่ี
สาคัญคือนักท่องเที่ยว คิดว่าที่ตอ้ งดูคือมันต้องไทยแค่ไหนอะ เดี๋ยวนีจ้ ะไทยจ๋าเกินไปมันก็ อือ บาง
คนก็ไม่ใช่อะ เขาไม่ชอบแล้ว แต่บางคนก็อาจจะยังชอบนะ คือถ้าต่างชาติ เขาไม่ได้ชินกับของไทย
ก็อยากได้อะไรไทยๆ แต่ท่บี อกคือ ไทยเกินไปมันก็เอาไปเก็บ อันนีค้ ือเอาไปใช้ได้ดว้ ย ของที่ระลึกที่
เอาไปใช้ได้ดว้ ยคิดว่ามันน่าสนใจมากกว่า เพราะจะดีไซน์ยงั ไงมันก็ตอ้ งมาดูอีกนัน้ แหละว่าเราจะ
ทาให้มันไท๊ยไทยไปเลย หรือจะมินิมอลไปเลย มันก็วดั ยากอะเนอะ คิดว่าถ้าสเกลความเป็ นไทย
มันโอเคจริงๆ เราหาจุดนัน้ ได้จริงๆ เราน่าจะจิม้ ได้เลยแหละว่า ไทยเท่านีใ้ ห้ต่างชาติ เท่านีข้ ายคน
ในประเทศได้เลย
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 6
ความงามแบบไทยค่ะ รูปแบบมินิมิลเห็นชอบนามาใช้มาก แต่มากเกินไปจะดูไม่ออกว่า
มาจากไทย อาจจะดูออก แต่มนั ดูไม่ไทย โดยภายนอกมองผ่านๆ ไม่รู ้สึกว่าไทย ไม่รูว้ ่ามาจากไทย
แต่ก็ควรปรับให้เป็ นสากลหน่อยๆ ให้เข้าถึงได้ง่าย แต่ตอ้ งไม่ลืมความงามแบบไทยนะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 7
Simple ถ้าจะเป็ นรู ปแบบเครื่องประดับก็ตอ้ งทาให้เอาไปใส่ได้จริงๆ มีรายละเอียดหรือ
สิ่งที่สื่อถึงความเป็ นไทย แต่มากไปไม่ชอบนะ มันดูโ ดดเด่นเกินไป แปลกตาไป เวลาเอากลับไปใส่
ที่ประเทศแล้วมันแปลกเกิน แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรียบจนดูไม่ออกว่านี่อะไร ซือ้ จากไหน ได้จากที่ไทยหรอ
ดูไม่ออกแบบ ไม่ใช่ ไม่ได้ ต้องมีจดุ ที่สมดุล

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
1. Gender

✓ in the appropriate box

☐ 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
…………………………………………………
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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

D

E

F

Question 2
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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

- Thank you for kindly participating in this questionnaire -

X
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม ผูว้ ิจยั ทา
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยดาเนินการสัมภาษณ์ตามหัวข้อคาถามต่อไปนี ้ โดยอาจมี การเพิ่มเติม
คาถามอื่นๆ แต่จะยังอยู่ในขอบเขตของงานวิจยั
1. ประเภทของเครื่องประดับสาหรับของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
2. วัสดุของของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
3. ลักษณะการออกแบบของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรม
4. ประเภทของทุนวัฒนธรรมสาหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องประดับจากทุน
วัฒนธรรม

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

รางวัลทีไ่ ด้รับ

บุญสิตา โศภาคนี
25 เมษายน 2538
พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต ภาควัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. 2555 ผลงาน The Prison of Agony รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ
ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครัง้ ที่ 6 "Jewelry design inspired by
Thumbelina the Fairy tale โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ

