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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาข๎อมูลและวิเคราะห๑หาอารมณ๑ (Emotions) สี
(Colors) สัญลักษณ๑มงคล(Auspicious Symbols) และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
บนบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎าแตํละเทศกาลไหว๎ เพื่อหาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์ที่สื่อสารถึง
แตํละเทศกาลที่เหมาะสมสําหรับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ได๎
วิธีที่ใช๎ในงานวิจัย คือ การศึกษาและรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบ
เรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎และข๎อมูลในแตํละเทศกาลไหว๎โดยคัดเอา 6 ใน 8 เทศกาลไหว๎ที่
นิยมไหว๎ในประเทศไทยจากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญประเพณีจีน เพื่อใช๎เป็นเกณฑ๑ในการหา
อารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม ที่มีตํอเทศกาลตํางๆ โดยใช๎เครื่องมือ
ในงานวิจัย คือ การใช๎แบบสอบถามเชิงคุณภาพ 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 นําแบบสอบถามมา
ถามผู๎เชี่ยวชาญด๎านประเพณีจีนถึงอารมณ๑แตํละเทศกาลไหว๎ ขั้นตอนที่ 2 นําคําตอบอารมณ๑ที่
ได๎ มาถามผู๎ เชี่ ยวชาญด๎ า นเรขศิ ล ป์ เพื่ อ หาสี สั ญ ลั ก ษณ๑ ม งคล และโครงสร๎ า งรู ปหลายเหลี่ ย ม
ขั้นตอนที่ 3 นําคําตอบที่ได๎จากขั้นตอนที่ 2 มาถามกลุํมเป้าหมายเพื่อคัดกรองข๎อมูลอีกครั้ง
สรุปผลงานวิจัยในสํวนของอารมณ๑ที่สามารถสื่อสารถึงเทศกาลไหว๎แตํละเทศกาลดังนี้
อารมณ๑ที่ทุกเทศกาลได๎ผลรํวมกันคือ ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional) และ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic) ซึ่งแตํละเทศกาลผลลัพธ๑ที่ได๎
มี ค วามแตกตํ า งกั น เพี ยงเล็ก น๎อ ย อี ก ทั้ ง ยั ง มี เทศกาลที่ ไ ด๎ ผ ลลั พ ธ๑ ท างอารมณ๑ ที่ เหมื อ นกั นคื อ
เทศกาลไหว๎ขนมจ๎างและเทศกาลสารทจีน ซึ่งผลลัพธ๑ที่ได๎นั้นได๎จัดกลุํมตามเทศกาลและนําไปให๎
ผู๎เชี่ยวชาญเรขศิลป์โดยไมํระบุวําเป็นของเทศกาลใด เพื่อหา สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูป
หลายเหลี่ยมที่สามารถสื่อสารถึงเทศกาลตํางๆ พบวําแตํละเทศกาล สามารถได๎รับการออกแบบให๎
มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวและแตกตํางกันได๎ด๎วยทางเลือกที่แตกตํางกันของสี สัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยม
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บทที่ 1
บทนา
1.1.

ที่มาและความสาคัญของปัญหา

การไหว๎เจ๎า เป็นสํวนหนึ่งของเทศกาลความเชื่อของชาวจีน ซึ่งมีประวัติศาสตร๑อันยาวนานมา
กวํา 5,000 ปี จนเกิดเป็นเทศกาลตํางๆของชาวจีน ซึ่งล๎วนแตํมีรากฐานมาจากความเชื่อและการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของชาวจีนโบราณ โดยเทศกาลจีนนั้น มีการพัฒนาอยูํตลอดเวลา ตามความ
เจริญทางสังคมอันเนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นประชากร สินค๎า ฐานะทางการเงิน และความเชื่อทาง
ศาสนา สิ่งเหลํานี้สํงผลให๎เกิดเทศกาลตํางๆ ที่มีรวมเอาความหลากหลายในวัฒนธรรมทางสังคมของ
ชาวจีนโบราณ เทศกาลจีนจึงเป็นสํวนประกอบหนึ่งที่สําคัญในการใช๎ชีวิตของชาวจีน ตั้งแตํอดีตจนถึง
ป๓จจุบัน
เทศกาลจีนโดยสํวนใหญํในอดีตนั้นล๎วนแตํเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางด๎านดาราศาสตร๑
ปฏิทิน และคณิตศาสตร๑ โดยมีการพัฒนามาจาก 24 ฤดูกาลของจีน (Twenty-Four Seasonal
Division Points) ซึ่งถูกใช๎เป็นตัวแบํงในแตํละเทศกาล หรือที่เรียกวําปฏิทินจันทรคติ โดยเริ่มใช๎ครั้ง
แรกในชํวง กํอนคริสตศักราช 206 – 220 ในสมัยราชวงศ๑ฮั่น (The Han Dynasty) ผู๎คนในยุคสมัย
นั้นตํางมีความหลากหลายทางอาชีพ และการใช๎ชวี ิตทีพ่ ึ่งพาความหวัง และความกลัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงฤดูกาลของปรากฏการทางธรรมชาติ เทศกาลตํางๆก็เริ่มเข๎ามามีบทบาท เชํน เทศกาล
ตรุษจีน เทศกาลโคมไฟ เทศกาลเชงเม๎ง เทศกาลสารทจีน เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง เทศกาลไหว๎
พระจันทร๑ เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย ฯลฯ ซึ่งโดยดั้งเดิมแตํละเทศกาลตํางได๎รับอิทธิพลมาจากการ
บวงสรวงเทพเจ๎า ความเชื่อเรื่องภูตผี ตํานาน และความเชื่อทางศาสนา ซึ่งในสมัยราชวงศ๑ฮั่นนั้น ถือ
วําเป็นชํวงการรวมชาติของจีน เป็นยุคทองของการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ที่
กําลังพัฒนาและเติบโตอยํางรวดเร็ว จนไปสูํยุคสมัยของราชวงศ๑ถัง (The Tang Dynasty) ชํวง ค.ศ.
618 -907 มุมมองของเทศกาลได๎คํอยๆเปลี่ยนไปจากการบวงสรวงและความเชื่อเรื่องภูตผีแบบเดิมๆ
กลายเป็นสิ่งที่สร๎างความบันเทิงให๎กับการใช๎ชีวิต เทศกาลได๎กลายเป็นชํวงเวลาที่สนุกสนาน และได๎
พัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการสื่อสารระหวํางเชื้อชาติที่แตกตํางกัน ทําให๎เทศกาลตํางๆ ได๎แผํขยาย
ไปสูํผู๎คนชาวจีนได๎อยํางทั่วถึง จนสามารถหลํอหลอมรวมกันเป็นเทศกาลหลักของชาวจีนเพื่อให๎สืบ
ทอดตํอไปจนเป็นที่นิยมในป๓จจุบัน
เทศกาลแบบดั้งเดิมของชาวจีนนั้น ไมํเพียงแตํมีบทบาทที่สําคัญทางด๎านวัฒนธรรม การใช๎
ชีวิตของชาวจีนแล๎ว แตํยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญคือทางด๎านเศรษฐกิจโดยเกือบทุกเทศกาลนั้นมี
การติดตํอกันทางด๎านสังคมและด๎านการค๎า โดยชาวนานั้นสามารถแลกเปลี่ยนหรือขายสินค๎าตํอกัน
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ชาวเมืองมาจับจํายซื้อของในชํวงเทศกาล
ทางด๎านเศรษฐกิจของชาวจีน

เกิดการจ๎างงาน

จึงทําให๎เทศกาลกลายเป็นสิ่งที่สําคัญ

การพัฒนาการของเทศกาลตํางๆนั้นเกิดขึ้นในชํวงเวลาอันเป็นประวัติศาสตร๑อันยาวนาน
ธรรมชาติอันดั้งเดิมของเทศกาลจีนนั้น ได๎สะท๎อนถึงชีวิตชีวาในประวัตศิ าสตร๑และความมั่งคั่งของชน
ชาติจีนของชาวจีนฮั่น แตํก็ยังมีอีก 55 ชนเผําชาวจีน ซึ่งตํางก็มีขนบธรรมเนียมและประเพณีของตน
และยังสืบทอดตํอมาจนป๓จจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องบํงบอกถึงการใช๎ชีวติ ในอดีต และถือเป็นสีสันความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวจีน
ด๎านสังคมได๎ถูกพัฒนาด๎วยทัศนคติที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางด๎านวัฒนธรรมซึ่ง
วิวัฒนาการอยํางตํอเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่ง การปฏิวัติในปี ค.ศ. 1911 ประเทศจีน เทศกาลที่ยังคงมี
เทศกาลที่มีความหลากหลายและยังอยูํรํวมกันในสังคม ซึ่งบางเทศกาลก็ยังคงมีความนิยม แตํบาง
เทศกาลความนิยมกลับลดลง เทศกาลที่ยังเป็นที่นิยมอยูํ คือ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลเชงเม๎ง เทศกาล
ไหว๎ขนมจ๎าง เทศกาลสารทจีน และเทศกาลไหว๎พระจันทร๑ ยังคงเฉลิมฉลองกันอยูํอยํางกว๎างขวางซึ่งก็
ยังคงสืบทอดตํอมาแตํก็ยงั มีการพัฒนาโดยยังคงแกํนสารของเทศกาลแบบดั้งเดิมอยูํแตํก็ยังรับเอา
อิทธิพลใหมํๆเข๎ามารํวมอยูํเสมอ
จนกระทัง้ เริ่มคํอยๆลืมรูปแบบเทศกาลแบบดั้งเดิมลงอยํางช๎าๆ
จนถึงป๓จจุบัน เทศกาลจีนในป๓จจุบันนั้นได๎รับเอา วัฒนธรรมและเทศกาลฝ๓่งตะวันตก เชํน เทศกาล
แหํงความรัก (Valentine’s Day) เทศกาลวันโกหก (April Fool’s Day) เทศกาลวันแมํ (Mother’s
Day) และวันคริสต๑มาส (Christmas Day) ซึ่งกําลังกลายเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆในสังคมชาวจีน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งคนรุํนใหมํที่อาศัยอยูํในเมือง
ซึ่งบทบาทการไหว๎เจ๎าและการสืบทอดประเพณีการไหว๎มาสูํไทยนั้น มาจากกลุํมชาวจีนที่มา
ตั้งรกรากอยูทํ ี่ประเทศไทยเป็นเวลานาน เชํน คนจีนแต๎จิ๋ว แคะ ฮกเกี้ยน ไหหลํา หรืออื่นๆ [1] เราจึง
เรียกคนกลุํมนี้วํา “ชาวจีนโพ๎นทะเล” หรือ หวาเฉียว ซึ่งเป็นชาวจีนที่อพยพเข๎ามาจากชายฝ๓่ง
ตะวันออกเฉียงใต๎และภาคใต๎ของประเทศจีน โดยสํวนใหญํเป็นชนชั้นกรรมกรและชาวนา และนําเอา
ประเพณีท๎องถิ่นของตนที่ติดตัวมาจากการดําเนินชีวิต เมื่อผํานไปหลายชั่วอายุคนจึงเกิดการประสม
ประสานกันระหวํางภาษาและวัฒนธรรมไทย จนกระทั่งเป็น ”ชาวไทยเชื้อสายจีน” หรือ หวาอี้ กัน
เกือบหมดแล๎ว ซึ่งในชํวงเวลาที่ชาวจีนโพ๎นทะเลเข๎ามาสูํในประเทศไทยนั้น ได๎นําเอาพิธีกรรมความ
เชื่อตํางๆ ตามถิ่นฐานทีต่ นเองที่ถูกถํายทอดกันมาจากรุํนสูํรุํน พร๎อมกันนี้ยังผสมผสานเอา ความเชื่อ
ทางศาสนาพุทธนิกายมหายาน ลัทธิเต๐า และขงจื๊อ ที่เน๎นในเรื่องคุณธรรม ความกตัญ๒ูรคู๎ ุณและสัจ
ธรรม เคารพเซํนไหว๎บรรพบุรุษ รวมทั้งคําสอนของเหลาจื๊อ ซึ่งเน๎นให๎ใช๎ชีวิตที่เรียบงําย รูจ๎ ักการถือ
สันโดษ รูจ๎ ักพอ และปลํอยวางให๎เป็นธรรมชาติ ทั้งนี้โดยพื้นฐานเชื่อวําผู๎ที่เป็นคนดีและอุทิศตนเพื่อ
สังคมสํวนรวมเมื่อจบชีวติ ลงจะถูกยกยํองให๎กลายเป็นเซียน ดังจะได๎เห็นจากเทศกาล ตรุษจีน สารท
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จีน หรือเทศกาลไหว๎พระจันทร๑ เป็นต๎น [2] ซึ่งจากข๎อมูลจึงเป็นที่มาของการสืบทอดประเพณีการไหว๎
เจ๎าในแตํละเทศกาล ในสังคมไทยตํอมาจนถึงป๓จจุบัน
การไหว๎เจ๎าจึงเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนปฏิบัติสืบตํอกันมาเพื่อให๎เกิดความสิริมงคล
และนํามาซึ่ง ความสุขความเจริญรุํงเรืองแกํตนเองและครอบครัว รวมทั้งกิจการงานธุรกิจที่ประกอบ
อยูํ ชาวจีนจึงมีความเชื่อสืบตํอๆ กันมาวํา ในปีหนึ่งๆ มักจะมีสิ่งเลวร๎าย เรื่องไมํดีงาม เรื่องตํางๆ เชํน
การเจ็บไข๎ได๎ป่วย การงานติดขัดไมํราบรื่น เงินทองไมํคลํอง ทําอะไรก็พบความยุํงยาก ค๎าขายลําบาก
มีแตํอุปสรรค บุตรบริวารกํอเรื่องวุํนวาย นําความยุํงยากลําบากใจมาให๎ หรือเหตุการณ๑ตํางๆ ที่
ผิดปกติ ทําให๎รู๎ได๎วํา "ดวงชะตาชีวิต" ไมํดีนัก จึงจะต๎องมีการขวนขวายหาที่พึ่ง จึงทําให๎กํอการกําเนิด
ประเพณีการไหว๎เจ๎า ไหว๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และไหว๎บรรพบุรุษขึ้น
1.1.1. เทศกาลไหว๎
เทศกาลไหว๎เจ๎าที่ชาวจีนนิยมไหว๎ในรอบหนึ่งปีนั้น จะมีการไหว๎ทั้งหมด 8 ครั้ง แบํง
ออกเป็น 8 เทศกาลไหว๎ที่ สําคัญดังนี้ 1. เทศกาลตรุษจีน 2. เทศกาลไหว๎โคมไฟ 3. เทศกาล
เชงเม๎ง 4. เทศกาลไหว๎ขนมจ๎า ง 5. เทศกาลไหว๎ส ารทจี น 6. เทศกาลไหว๎ พระจั นทร๑ 7.
เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย 8. เทศกาลไหว๎สิ้นปี [3] มีชํวงเวลาในการไหว๎ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงชํวงเวลาในการไหว๎ในแตํละเทศกาล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

เทศกาลไหว๎
เทศกาลตรุษจีน (Spring Festival)
เทศกาลโคมไฟ (Lantern Festival)
เทศกาลเชงเม๎ง (Pure Brightness Festival)
เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง (Dragon Boat Festival)
เทศกาลสารทจีน (Ullambana Festival)
เทศกาลไหว๎พระจันทร๑ (Mid-Autumn Festival)
เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย (Dong Jie Festival)
เทศกาลไหว๎สิ้นปี

ชํวงเวลา
วันที่ 1 เดือน 1
วันที่ 15 เดือน 1
วันที่ 4 เดือน 3
วันที่ 5 เดือน 5
วันที่ 15 เดือน 7
วันที่ 15 เดือน 8
วันที่ ไมํกําหนดวัน เดือน 11
วันที่ ไมํกําหนดวัน เดือน 12

4
1.1.2. การจัดของไหว๎
 ถ๎าจัดใหญํ นิยมเป็นตัวเลข 5 คือ มีของคาว 5 อยําง เรียกวํา “โหงวแซ”
ประกอบด๎วย หมู ไกํ ตับ ปลา และกุ๎งมังกร แตํเนื่องจากกุ๎งมังกรนั้นแพงและ
หาไมํงําย จึงนิยมไหว๎เป็ดหรือปลาหมึกแห๎งแทน ของหวาน 5 อยําง เรียกวํา
“โหงวเปี้ย” อาจเป็นซาลาเปาไส๎หวาน ขนมไขํ ขนมถ๎วยฟู ขนมกุยชําย และ
ขนมจันอับ ผลไม๎ 5 อยําง เรียกวํา “โหงวก๎วย”
 ถ๎าจัดเล็ก ก็เป็นชุดละ 3 อยําง มีของคาว 3 อยํางเรียกวํา “ซาแซ” ของหวาน
3 อยําง เรียกวํา “ซาเปี้ย” ผลไม๎ 3 อยําง เรียกวํา “ซาก๎วย” หรือจะมีแคํอยําง
เดียวก็ได๎
1.1.3. การจัดขนมไหว๎ในแตํละเทศกาล
จากการได๎รับคําปรึกษาจาก อาจารย๑วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู๎อํานวยการศูนย๑จีนศึกษา
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย [4] ได๎สรุปเทศกาลไหว๎ที่สําคัญของคนไทยเชื้อสายจีนที่นิยมไหว๎
กันอยูํ จาก 8 เทศกาล เหลือเพียง 6 เทศกาลเพื่อให๎เหมาะสมกับงานวิจัยโดยอ๎างอิงกับ
ชํวงเวลาในการไหว๎ โดยยกเว๎น 2 เทศกาลคือ เทศกาลไหว๎สิ้นปี และเทศกาลโคมไฟ ซึ่งจัด
อยูํในชํวงเวลาเดียวกันกับเทศกาลตรุษจีนกลําวคือ เสมือนเป็นสํวนหนึ่งของเทศกาลตรุษจีน
ซึ่งสอดคล๎องกับความเป็นจริงของการวิจัยเพื่อใช๎ในการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุดขนม
ไหว๎เจ๎าตามเทศกาล ซึ่งถ๎าชํวงเวลาใกล๎เคียงกันจนเกินไปอาจทําให๎ไมํสามารถแยกแยะบรรจุ
ภัณฑ๑แตํละเทศกาลได๎ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองในกรณีที่นําไปใช๎ ซึ่ง ผู๎วิจัยได๎จัดทําเป็น
ตารางการไหว๎ขนม ในแตํละเทศกาล เพื่อใช๎ในการประกอบการจัดกลุํมชุดบรรจุภัณฑ๑ที่
เหมาะสม ซึ่งในงานวิจัยนี้จัดทําเพื่อเป็นประโยชน๑กับกลุํมคนไทยเชื้อสายจีนเทํานั้น โดย
ผู๎วิจัยและผูเ๎ ชี่ยวชาญได๎คัดเฉพาะเทศกาลที่มีกลุํมคนไทยเชื้อสายจีนนิยมไหว๎ในป๓จจุบัน
ซึ่งจากข๎อมูลดังกลําวแบํงตามเทศกาลไหว๎เฉพาะขนมไหว๎ 6 เทศกาล ดังนี้
ตารางที่ 2 ขนมไหว๎ที่ใช๎ในแตํละเทศกาล
เทศกาล
1. เทศกาลตรุษจีน

ขนมที่ใช๎ประกอบการไหว๎
- ซาลาเปา (มีไส๎และไมํมีไส๎)
- ขนมไขํ
- ขนมถ๎วยฟู
- จับกิ๊ม (ขนมจันอับ)
- ตัว่ เปี๊ย (ขนมเปี๊ย)
- ขนมเขํง
- ขนมเทียน
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2. เทศกาลเชงเม๎ง
3. เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
4. เทศกาลสารทจีน

5. เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
6. เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย

- ขนมจูชังเปี๊ย (แบบกรอบและนิ่ม)
- ขนมบ๏ะจําง
- ขนมกี๋จ๎าง
- ซาลาเปา( มีไส๎และไมํมีไส๎)
- ขนมไขํ
- ขนมเทียน
- ขนมเขํง
- จับกิ๊ม (ขนมจันอับ)
- ขนมถ๎วยฟู
- ขนมไหว๎พระจันทร๑
- ขนมโก๐ (สีขาวและสีเหลือง)
- ขนมอี๋(ขนมบัวลอย)

ชาวไทยเชื้อสายจีนได๎รับการสืบทอดประเพณีการไหว๎เจ๎าในเทศกาลตํางๆ จาก
บรรพบุรุษ สํงตํอมารุํนสูํรุํน อาจารย๑เศรษฐพงศ๑ จงสงวน นักวิชาการอิสระด๎านจีนศึกษา
(2555) [5] ได๎พูดถึงป๓ญหาการสืบทอดการไหว๎เจ๎าอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมวําลูกหลานชาวจีนนั้นไมํได๎ให๎ความสําคัญของการไหว๎เนื่องจากต๎องออกไป
ทํางาน ทําให๎ไมํมีเวลาตระเตรียมของเซํนไหว๎ ซึ่งมีรายละเอียดคํอนข๎างมาก ซึ่งแนวโน๎มภาย
ภาคหน๎าการเลือดซื้อของไหว๎เจ๎าจะเป็นในลักษณะสําเร็จรูป คือการจัดเป็นชุด เพื่อให๎สะดวก
ในการเลือกซื้อ แตํ สิ่งหนึ่งที่ เป็นกัง วลคื อ กลุํมคนรุํนใหมํเหลํานี้ จะรู๎ถึงความหมายและ
ความสําคัญของการไหว๎ได๎อยํางไร
การไหว๎ในยุคตํอไปจึงมีแนวโน๎มเป็นการไหว๎แบบสําเร็จรูป แม๎อีกนานกวําประเพณี
ตรุ ษจี นจะหายไปจากสังคมไทย แตํ การจะทํา ให๎วั ฒนธรรมของตรุษ จีนยั งคงอยูํ คงต๎ อ ง
ถํายทอดความรู๎เชิงวัฒนธรรมลงไปในตัวคนรุํนใหมํๆ แบบรุํนตํอรุํน ให๎เป็นองค๑ความรู๎ใน
ระยะยาว กํอนที่วัฒนธรรมนี้จะขาดชํวงและสูญหายไป
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ภาพที่ 1 ลักษณะการวางขายขนมไหว๎หน๎าร๎านยํานเยาวราช
(ที่มาภาพ : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย )

ซึ่งจากการเดินสํารวจร๎านขายขนมไหว๎ของผู๎วิจัยในยํานเยาวราชนั้น พบวํามีร๎าน
ขายขนมไหว๎โดยสํวนมากจะวางขายกันขนมกันโดยไมํแบํงเทศกาล รูปที่ 1 อีกทั้งยังมีขนม
หลายอยํางที่ไมํได๎ใช๎ในงานเทศกาลไหว๎ เชํน ขนมไหว๎ที่ใช๎ในงานมงคล งานขึ้นบ๎านใหมํ เป็น
ต๎ น ทํ า ให๎ ผู๎ ที่ ม าซื้ อ ขนมไหว๎ นั้ น จํ า เป็ น ต๎ อ งมี ค วามรู๎ วํ า เทศกาลที่ ต นไหว๎ นั้ น ต๎ อ งใช๎ ข น ม
อะไรบ๎างในการไหว๎ ถึงแม๎วําจะสามารถถามเจ๎าของร๎านได๎แตํคงไมํสะดวกนักเวลาเลือกซื้อ
เนื่อ งจากประเพณี ก ารไหว๎ เจ๎ า เป็นประเพณี ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ของคนเชื้ อ ชาติ จี น
โดยเฉพาะอยํางยิ่งคือ คนไทยที่มีเชื้อสายจีน ที่กระทําสืบทอดตํอๆกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมี
ความยุํงยากในการจั ด เตรี ย มอุ ปกรณ๑ ใ นการเซํนไหว๎ อี ก ทั้ง การไหว๎เจ๎ า บุค คลที่ เป็นคน
จัดเตรียมล๎วนแตํเป็นคนเฒําคนแกํภายในครอบครัว ซึ่งต๎องยอมรับกันวํากลุํมคนที่จะมารับ
การสืบทอดวิธีการไหว๎และจัดเตรียมของไหว๎นั้น คือรุํนลูกและรุํนหลาน ซึ่งโดยสํวนใหญํแล๎ว
ไมํได๎ให๎ความสําคัญหรือไมํรู๎ ถึงความสําคัญของการไหว๎เทําไหรํนัก จึงขาดความสนใจในการ
รับรู๎วิธีการจากรุํนกํอนๆ อีกทั้งภาวะ การแขํงขันทางด๎านเศรษฐกิจและความเป็นอยูํที่เรํงรีบ
แขํงกับเวลาในสังคมป๓จจุบันบังคับให๎คนกลุํมนี้ต๎องทํางานเป็นสํวนใหญํ ซึ่งเป็นกลุํมที่ผู๎วิจัย
เห็นวําเป็นกลุํมที่มีความสําคัญที่จะสามารถชักจูงคนกลุํมนี้ ซึ่งเป็นกลุํมเป้าหมายในงานวิจัย
คือ กลุํมเจนวาย Generation Y (Why Generation)
กลุํมเจนวาย Generation Y (Why Generation) กลุํมคนที่ในชํวงเกิด พ.ศ. 2523
– 2533 ชํวงอายุ 23-33 ปี เนื่องจากเป็นบุคคลที่ต๎องทํางานในยุคสังคมของการแขํงขัน ซึ่ง
มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไมํชอบอยูํในกรอบเงื่อนไข คน
กลุํมนี้ต๎องการความชัดเจนในการทํางานวําสิ่งที่ทําให๎มีผลตํอตนเองและตํอหนํวยงานอยํางไร
อีกทั้ งยังมีความสามารถในการทํ างานเกี่ย วกั บการติ ดตํ อสื่ อสาร และยั งสามารถทํา งาน
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หลายๆอยํางได๎ในเวลาเดียวกัน Gen-Y เป็นผู๎บริโภคที่ใจร๎อน ต๎องการเห็นผลสําเร็จอยําง
รวดเร็วเนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง [6]
ซึ่งด๎วยลักษณะนิสัยดังกลําวนั้นสํงผลให๎คนกลุํมเจนวายขาดความอดทนในการรับรู๎
ถึงความสําคัญของการไหว๎ การเรียนรู๎วิธีการและการจัดเตรียมเครื่องไหว๎จากผู๎ใหญํรุํนกํอนๆ
เนื่ อ งจากการไหว๎ เ จ๎ า นั้ น ต๎ อ งใช๎ เ วลาในการจั ด เตรี ย ม การเลื อ กซื้ อ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
คํอนข๎างมาก อีกทั้งลักษณะการไหว๎ในแตํละชํวงเทศกาลมีความแตกตํางกันออกไปตามแตํละ
เทศกาล ยิ่งเพิ่ มความยุํงยากในการจั ด เตรี ย มมากยิ่ ง ขึ้นไปอี ก สํ ง ผลให๎ค นในกลุํ ม นี้อ าจ
ตัดสินใจเลิกไหว๎ และอาจทําให๎ประเพณีการไหว๎เจ๎า ของคนไทยเชื้อสายจีน อาจจะคํอยๆ
ลดลงจนสูญหายไปในที่สุด
จากการสัมภาษณ๑กลุํมเป้าหมายถึงป๓ญหาของการเลือกซื้อขนมไหว๎เจ๎า คือผู๎ซื้อไมํรู๎
วําในชํวงเทศกาลไหว๎ของตนนั้น มีขนมอะไรบ๎างที่จะต๎องซื้อ ถึงแม๎วําจะรู๎แตํก็ไมํสามารถหา
ซื้อได๎งํายนักจําเป็นต๎องไปซื้อจากแหลํงสินค๎าเฉพาะ เชํน เยาวราช หรือยํานตลาดชาวจีน แตํ
ถ๎าสามารถหาซื้อได๎ตามร๎านสะดวกซื้อตํางๆ เชํน โลตัส บิ๊กซี เซเวํนอีเลเวํน ได๎ก็คงดี เพราะ
ไมํอยากเสียเวลาในการเดินทางและเลือกซื้อวําถูกต๎องหรื อไมํ และถ๎าหากมีการจัดขนมไหว๎
เป็นชุดๆ ในแตํละชํวงเทศกาลได๎ ผู๎ซื้อจะสามารถตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎อยํางไมํยากนัก [7]
ซึ่ง จากการสํ า รวจเปรี ย บเที ย บความนิ ย มในกลุํ ม ของขนมไหว๎ เจ๎ า นั้น ขนมไหว๎
พระจันทร๑เป็นขนมที่มีการทําตลาดมากที่สุด ทําให๎มีกลุํมธุรกิจร๎านอาหาร เชํน เอสแอนด๑พี ,
สตาร๑บัคส๑, คอฟฟี่เวิลด๑, สเวนเซํนส๑ และสีฟ้า เป็นต๎น หันมารุกตลาดขนมไหว๎กันมากขึ้น [8]
เนื่องจากการแขํงขันกันทางตลาด จึงทําให๎บรรจุภัณฑ๑ขนมไหว๎พระจันทร๑ได๎รับการพัฒนา
และออกแบบเรขศิลป์และบรรจุภัณฑ๑ที่หลากหลายและดึงดูดกลุํมเป้าหมายมากขึ้น ยิ่งสํงผล
ให๎การออกแบบในกลุํมนี้ได๎รับความนิยมอยํางมาก
ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย[9]ได๎กลําวถึงตลาดเฉพาะขนมไหว๎พระจันทร๑นั้นคิดเป็นมูลคําตํอ
ปีถึง 750 ล๎านบาท และได๎แนะนําหนึ่งในกลยุทธ๑ทางการตลาด ซึ่งคือการออกแบบรูปลักษณ๑
บนบรรจุภัณฑ๑ วํา บรรจุภัณฑ๑ที่สวยงาม บํงบอกความหมายที่เป็นมงคล สร๎างคุณคําให๎กับ
ผู๎ให๎และผู๎รับ ถือเป็นป๓จจัยตํอการตัดสินใจซื้อที่สําคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวํารสชาติของขนมไหว๎
พระจันทร๑ ดังนั้น ในทุกปีผู๎ประกอบการขนมไหว๎พระจันทร๑ จึงมีการออกแบบรูปลักษณ๑ของ
บรรจุภัณฑ๑ขนมไหว๎พระจันทร๑ให๎มีความสวยงาม แปลกตา สามารถเก็บไว๎เป็นที่ระลึกหรือ
ของสะสมได๎ ซึ่งนอกจากจะชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการตัดสินใจซื้อได๎งํายแล๎วยังเป็นการเพิ่มมูลคํา
ให๎กับตัวสินค๎าอีกด๎วย
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ภาพที่ 2 ขนมเขํง
( ที่มาภาพ : http://www.dmc.tv/pages/scoop/ของไหว้เจ้า.html )

อยํางไรก็ตาม ผู๎วิจัยเห็นวํายังมีขนมไหว๎อื่นๆที่ยังไมํได๎รับการออกแบบที่เหมาะสม
และขนมไหว๎บางชนิดยังไมํมีการทําบรรจุภัณฑ๑เลยดังรูปที่ 1 เชํน ขนมเขํง เป็นต๎น ซึ่งผู๎วิจัย
เห็ น วํ า ถ๎ า ขนมไหว๎ อื่ น ๆ ได๎ รั บ การออกแบบเรขศิ ล ป์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ๑ ที่ เ หมาะสมกั บ
กลุํมเป้าหมายก็นําจะชํวยกระตุ๎นให๎กลุํมเป้าหมายตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าได๎งํายขึ้น

ภาพที่ 3 บรรจุภัณฑ๑ขนมจ๎างที่วางขายในห๎างสรรพสินค๎า
( ที่มาภาพ : ผู้วิจัย )
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แนวโน๎มในป๓จจุบันเริ่มมีการทําบรรจุภัณฑ๑ขนมไหว๎ชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากขนม
ไหว๎ พ ระจั นทร๑ คื อ ขนมจ๎ า ง รู ปที่ 3 ซึ่ง ผู๎ วิ จัย ได๎ สํ า รวจมาในห๎า งสรรพสินค๎ า ซึ่ง ยั ง ขาด
เอกลักษณ๑ และยังไมํเป็นที่ดึงดูดตํอกลุํมเป้าหมายดังรูป
Gen-Y เป็นผู๎บริโภคที่ให๎ความสําคัญกับความเทํ (Cool) ในแบบฉบับของตนเองเป็น
อยํางมาก ซึ่งในความเทํในแบบฉบับของ Gen-Y ก็จับทิศทางได๎ยากเหมือนกัน เพราะความ
เทํเป็นเรื่องของความรู๎สึกนึกคิด ซึ่งยากอยูํที่จะทําให๎คนหลายๆ คนคิดเห็นตรงกันได๎ จาก
การศึกษาพฤติกรรมและความคิดของ Gen-Y นั้นพบวํา ความเทํในแบบ ฉบับที่ Gen-Y มี
โอกาสสนใจนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทด๎วยกัน คือ 1.ความเทํใ นแบบฉบับ Mix
and Match ซึ่งหมายถึงความเทํในแบบไร๎ระเบียบ (Unorganized) หมายถึงการนําสองสิ่งที่
ไมํ นํ า จะอยูํ รํ ว มกั น มาปรั บ เข๎ า ชุ ด กั น ทํ า ให๎ เ กิ ด ความแปลกใหมํ 2. ความเทํ ใ นแบบมี
Innovation ไมํวําจะเป็น Innovation ใน Product Prize Promotion และPlace แบรนด๑
ที่พยายามจะจับคนกลุํมนี้ จึงต๎องค๎นหาวิธีการใหมํๆ แหวกแนว และลองทําตลาดดู หากเทํ
และโดนใจ โอกาสสําเร็จก็ไมํยาก [10]
จากการสัมภาษณ๑ นางสาววิภาพรรณ เลิศพัฒน๑สุขไพศาล กลุํมเป้าหมายเจนเนอ
เรชั่นวาย ตํอความคิดเห็นบรรจุภัณฑ๑ขนมไหว๎เจ๎าในท๎องตลาดพบวํา บรรจุภัณฑ๑ที่พบใน
ท๎องตลาดดูเหมือนกันหมดในทุกๆร๎านทําให๎ไมํรู๎สึกถึงเทศกาลใดๆเป็นพิเศษ และมักใช๎การ
ตัดสินใจเลือกซื้อจากร๎านที่ได๎ยินหรือได๎ฟ๓งวํารสชาติดีโดยไมํได๎สนใจในตัวบรรจุภัณฑ๑ซัก
เทําไหรํนัก แตํถ๎าร๎านค๎ามีบรรจุภัณฑ๑ที่สวยงามอยํางสินค๎าของเอสแอนด๑พี ก็จะเป็นอีกป๓จจัย
หนึ่งที่จะทําให๎เลือกซื้อถึงแม๎วําจะเป็นร๎านที่ไมํเคยซื้อมากํอนก็ตาม [11]
สอดคล๎องกับ นภวรรณ คณานุรักษ๑ (2547) พูดถึงวํา การออกแบบกราฟิกสําหรับ
บรรจุภัณฑ๑ที่ดีสามารถกระตุ๎นความต๎องการและการตัดสินใจซื้อของลูกค๎าได๎ เพราะกราฟิก
สามารถสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดึงดูด กระตุ๎นอารมณ๑ และกระตุ๎นการซื้อสินค๎าผู๎บริโภคได๎ [12]
ซึ่งผลวิจัยและการออกแบบเรขศิลป์ในงานวิจัยนี้จะชํวยให๎ กลุํม Gen Y ได๎รับรู๎ถึง
เอกลักษณ๑ความหมายและความสําคัญของการไหว๎เจ๎า ให๎คนรุํนใหมํได๎เห็นถึงคุณคําและ
ความหมายของเทศกาล ที่เปรียบได๎กับครอบครัวชาวจีน ที่ให๎ความสําคัญตํอบุพการีและ
บรรพบุรุษ ไปจนถึงการสํงตํอความสุขแกํผู๎คนรอบข๎าง ทั้งยังชํวยเพิ่มความสะดวกสบายและ
ความรวดเร็วในการเลือกซื้อได๎ตรงกับเทศกาลไหว๎เจ๎าได๎ อีกทั้งในแงํเศรษฐกิจยังเป็นตัวชํวย
หนึ่งที่สําคัญในการทําตลาดขนมไหว๎เจ๎าอื่นๆ ได๎อีกด๎วย
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1.2 วัตถุประสงค๑ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อหาอารมณ๑ทสี่ ื่อสารถึงแตํละเทศกาลไหว๎ได๎
1.2.2 เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารกับแตํละเทศกาล
ไหว๎ตามอารมณ๑ได๎
1.2.3 เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงแตํละเทศกาล
ไหว๎และเหมาะสมกับรสนิยมของกลุํมเป้าหมายเพื่อนําไปใช๎ในการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุ
ภัณฑ๑ได๎
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
1.3.1 เอกลักษณ๑ที่แตกตํางกันในแตํละเทศกาลไหว๎สามารถสื่อสารทางอารมณ๑ที่เหมาะสมได๎
1.3.2 เอกลักษณ๑ที่แตกตํางกันในแตํละเทศกาลไหว๎สามารถสื่อสารได๎ด๎วยสี สัญลักษณ๑มงคล
และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมายได๎
1.3.3 เอกลักษณ๑ที่แตกตํางกันในแตํละเทศกาลไหว๎สามารถสื่อสารถึงแตํละเทศกาลไหว๎และ
เหมาะสมกับรสนิยมของกลุํมเป้าหมายได๎

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
1.4.1 งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎าที่ถูกใช๎ใน
เทศกาลการไหว๎หลักๆของชาวไทยเชื้อสายจีนเทํานั้น
1.4.2 งานวิจัยนี้ได๎นาํ สํวนหนึ่งของสัญลักษณ๑มงคลจีนเฉพาะแปดสัญลักษณ๑มงคลเทํานั้น
เนื่องจากระยะเวลาในการทําวิจัยและข๎อมูลอ๎างอิงที่มีจํากัด
1.4.3 งานวิจัยนี้จะมุํงเน๎นศึกษาถึงการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ๑เทํานั้นจะไมํ
ครอบคลุมถึงตัวบรรจุภณ
ั ฑ๑ วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ๑ กระบวนการผลิต และต๎นทุนในการผลิต

1.5 วิธีดาเนินการวิจัย
1.5.1 ศึกษารวบรวมข๎อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
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1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.1.4
1.5.1.5
1.5.1.6

เทศกาลไหว๎ตํางๆ ของจีน
สัญลักษณ๑มงคลตํางๆ ของจีน
ขนมไหว๎เจ๎า
กลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวาย
ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ๑และองค๑ประกอบของเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ๑
ทฤษฎีตัวเชื่อม (ทฤษฎีบุคลิกภาพ,ทฤษฎีรสนิยม ฯลฯ)

นําข๎อมูลที่ได๎มาสร๎างแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อหาเอกลักษณ๑ทางอารมณ๑ ทีเ่ หมาะสมกับเทศกาลไหว๎
ตํางๆ ของจีน และทําการคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านประเพณีจีนเพื่อเก็บผลจาก
แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่นําอารมณ๑ที่ได๎คําตอบมาจากขั้นตอนที่ 1 ในแตํละ
เทศกาลมาเชื่อมโยงกับทฤษฎีออกแบบที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑เพื่อ
หาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมายโดยให๎
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบเรขศิลป์เป็นผู๎ทําแบบสอบถามและเก็บผลจากแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่นําเอาผลแบบสอบถามจากชุดที่ 2 นํามาให๎
กลุํมเป้าหมายทําแบบสอบถามเพื่อวัดผลและเก็บรวบรวมผลจากแบบสอบถาม
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1.6 สรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล
1.7 ทาการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินวิจัย
(ที่มา : ผู้วิจัย)
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1.8 ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ
1.8.1 สามารถหาอารมณ๑ที่สื่อสารถึงแตํละเทศกาลไหว๎เพื่อนําไปใช๎เป็นแนวทางในการ
ออกแบบเรขศิลป์ได๎
1.8.2 สามารถหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารกับแตํละ
เทศกาลไหว๎ตามอารมณ๑ได๎
1.8.3 สามารถหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงแตํละเทศกาล
ไหว๎ และเหมาะสมกับรสนิยมของกลุํมเป้าหมาย เพื่อนําไปใช๎เป็นแนวทางการออกแบบเรข
ศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎าได๎

1.9 คาจากัดความในการวิจัย
เรขศิลป์ หมายถึง ภาพที่เกิดจากองค๑ประกอบศิลป์ ได๎แกํ ภาพ สี ชํองวําง และลักษณะ
พื้นผิวที่ประกอบกันบนพื้นระนาบหรือวัสดุสองมิติ ที่มีความกว๎างและยาวเทํานั้น [13]
การบรรจุภัณฑ๑ หมายถึง หนํวยรูปแบบวัตถุภายนอกที่ทําหน๎าที่ปกป้องคุม๎ ครอง หรือหํอหุ๎ม
ผลิตภัณฑ๑ภายในให๎ปลอดภัย สะดวกตํอการขนสํง เอื้ออํานวยให๎เกิดผลประโยชน๑ในทางการค๎า [14]
ขนมไหว๎เจ๎า ขนมที่ใช๎ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวจีน ประเภทเครื่องเซํนไหว๎ ได๎แกํ
ซาลาเปา ขนมไขํ จันอับ (จับกิ๊ม) ขนมเปี๊ยะ ขนมจ๎าง ขนมถ๎วยฟู ขนมเทียน ขนมเขํง ขนมไหว๎
พระจันทร๑ ขนมบัวลอย เป็นต๎น
กลุํมเจนวาย Generation Y (Why Generation) คือ กลุํมคนที่เกิดระหวํางปี พ.ศ.
2523 – 2533 อายุ 23-33 ปี เป็นกลุํมคนที่โตมาพร๎อมกับคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพิ่ง
เริ่มเข๎าสูํวัยทํางาน มีลกั ษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไมํชอบอยูํในกรอบและ
ไมํชอบเงื่อนไข คนกลุํมนี้ต๎องการความชัดเจนในการทํางานวําสิ่งที่ทํามีผลตํอตนเองและตํอหนํวยงาน
อยํางไร อีกทั้งยังมีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวกับการติดตํอสื่อสาร และยังสามารถทํางาน
หลาย ๆ อยํางได๎ในเวลาเดียวกัน Gen-Y เป็นผู๎บริโภคที่ใจร๎อน ต๎องการเห็นผลสําเร็จทุกอยํางอยําง
รวดเร็วเนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง กลุํมคน Gen-Y เชื่อวําการประสบความสําเร็จในชีวติ จะ
เกิดขึ้นต๎องทํางานหนัก ทําให๎มีการแตํงงานช๎าลง ไมํถึง 30 ไมํแตํง ถ๎ามีแฟนแล๎วแฟนมีอุปสรรคกับ
งาน ก็จะเลิกกับแฟนเลือกงาน คนกลุํมนี้มักเปลี่ยนงานบํอย มีเครดิตการ๑ดมากกวํา 1ใบ ใช๎บริการ
ประเภทและมักใช๎บริการ Personal Credit มากขึ้น [15]
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข๎อง
ในบทนี้เป็นการนําเสนอข๎อมูล แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยเรื่อง
การออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชดุ ขนมไหว๎เจ๎าเพื่อสื่อสารเทศกาลตํางๆ สําหรับกลุํมเป้าหมายเจน
เนอเรชั่น วายเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในความหมายในรายละเอียดและสาระตํางๆ ที่นําไปใช๎สําหรับ
การวิเคราะห๑ และกําหนดขอบเขตในงานวิจัย โดยผู๎วิจัยได๎แบํงเนื้อหาเป็นหัวข๎อดังนี้
2.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาลไหว๎เจ๎าตํางๆ
2.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับขนมไหว๎เจ๎า
2.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ๑มงคลตํางๆของจีน
2.4 ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่น วาย
2.5 ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ๑และองค๑ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ๑
2.6 ทฤษฎีตัวเชื่อม
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ
- ทฤษฎีอารมณ๑สี
2.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาลไหว๎เจ๎าที่สาคัญของจีน
เทศกาลไหว๎ที่สําคัญของจีนนั้นในสํวนของงานวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎คัดเลือกเทศกาลไหว๎ที่ใช๎ไหว๎กัน
เฉพาะที่เป็นที่นิยมไหว๎ในประเทศไทยเทํานั้น ซึ่งจากการสืบค๎นและสัมภาษณ๑ ได๎แหลํงข๎อมูลที่สําคัญ
5 แหลํงด๎วยกันดังนี้
หนังสือ Chinese Festival แตํงโดย Wei Liming [16]
หนังสือเปิดตํานานเทศกาลจีน แปลและเรียบเรียงโดย ถาวร สิกขโกศล [17]
หนังสือตึงหนั๋งเกี้ย ลูกหลานกตัญ๒ู แตํงโดย จิตรา กํอนันทเกียรติ
หนังสือจีนเทศกาลและวันสําคัญ แตํงโดย วันทิพย๑ สินสูงสุด [18]
สัมภาษณ๑อาจารย๑วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู๎อํานวยการศูนย๑จีนศึกษา จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย
จากการศึกษาและสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญจีนศึกษา ผู๎วิจัยได๎สรุปคัดเลือกเทศกาลที่
เหมาะสมตํองานวิจัย คือการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชดุ ขนมไหว๎เจ๎าเพื่อสื่อสารเทศกาลตํางๆ
สําหรับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่น วาย ได๎เป็น 6 เทศกาลซึ่งมีรายละเอียดแตํละเทศกาลโดยสังเขป
ดังนี้
-
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เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลเชงเม๎ง
เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
เทศกาลสารทจีน
เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย

2.1.1 เทศกาลตรุษจีน
ชํวงเวลา วัน 8 ค่ํา เดือน 12 ของปฏิทินจีนจนถึง 15 ค่าํ เดือนอ๎ายของปีถัดไป
ที่มา เทศกาลตรุษจีน (ชุนเจี๋ย-เทศกาลฤดูใบไม๎ผลิ) คือวันเฉลิมฉลองวันปีใหมํตาม
ปฏิ ทิ นจั น ทรคติ ข องชาวจี น เป็น เทศกาลใหญํ แ ละยาวนานที่ สุ ด เดิ ม เป็ นกิ จ กรรมฉลอง
เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและเซํนบวงสรวงเทวดากับบรรพบุรุษเป็น เทศกาลมงคลเกําแกํ อัน
เป็นสัญลักษณ๑ของความหวัง การชุมนุ มพร๎อมหน๎า และสามัคคีกลมเกลียว ซึ่งที่มาของ
เทศกาลตรุษจีนนั้นมาจากตํานานอยูํ 2 เรื่อง
เรื่องแรกคือตํานานที่เลําถึงสัตว๑ประหลาดตนหนึ่ง เรียกวํา “เหนียน (ปี)” ได๎มาบุก
หมูํบ๎าน “เถาฮวาชุน (หมูํบ๎านดอกท๎อ)” ในทุกๆ สิ้นปี จะออกมาอาละวาดกินมนุษย๑และ
สัตว๑เป็นอาหาร ซึ่งผู๎คนในละแวกตํางหวาดกลัวกันมาก จนมาปีหนึ่งมีขอทานชราทํานหนึ่งมา
ขอพักในหมูํบ๎าน และได๎ให๎วิธีการไลํเหนียนโดยการติดกระดาษสีแดงไว๎บริเวณประตูบ๎าน
และให๎นําปล๎องไม๎ไผํโยนเข๎ากองไฟให๎เกิดการระเบิดเสียงดังซึ่งภายหลังพัฒนาตํอมาเป็น
ประทัด จนทําให๎สัตว๑ประหลาดเหนียนหนีไป ชาวบ๎านตํางดีใจกันมา ดังนั้นทุกสิ้นปี ชาวบ๎าน
ตํางก็ประดับประดากระดาษสีแดง และจุดประทัด กิจกรรมนี้เรียกวํา “กั้วเหนียน”แปลวํา
“ข๎ามปี” คือข๎ามปีเกําไปสูํปีใหมํ
เรื่องที่สองเป็นตํานานของชายหนุํมคนหนึ่งชื่อ “วํานเหนียน (หมื่นปี)” กลําวกันวํา
ในสมัยโบราณยังไมํมีปฏิทินใช๎ มนุษย๑ไมํมีเครื่องมือในการบอกเวลาในการเพาะปลูกในแตํละ
ฤดูกาล ทําให๎ผลผลิตไมํดี พระราชาจูํอี่ทรงวิตกกังวลเป็นอันมาก ซึ่งวํานเหนียนได๎สังเกตุเห็น
เงาต๎นไม๎สั้นยาวตํางกันตามวันเวลา จึงได๎คิดค๎นเครื่องมือในการบอกเวลาที่เรียกวํา “นาฬิกา
แดด” ขึ้น ซึ่งตํอมาวํานเหนียนได๎ประดิษฐ๑ “นาฬิกาน้ําหยด 5 ชั้น” จากแรงบันดาลใจในการ
สังเกตเห็นการหยดของน้ําจากน้ําตก และได๎ค๎นพบหลักการเปลี่ยนสลับชํวงเวลาสั้นยาวของ
กลางวันกลางคืน รวมถึงระยะเวลาใน รอบ 1 ปีกินเวลา 360 กวําวัน วํานเหนียนได๎กราบ
บังคมทูลเรื่องนี้ตํอพระราชาซึ่งพระองค๑ชื่นชมยินดีเป็นอยํางมาก ซึ่งตํอมาได๎ทําปฏิทินสุริยคติ
ตามรอบฤดูกาล เพื่อเป็นเกียรติในคุณงามความดีทรงตั้งชื่อปฎิทินนี้วํา “วํานเหนียนลี่ (ปฎิ
ทินวํานเหนียน)” ซึ่งใช๎เรียกปฏิทินพื้นบ๎านของจีนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประชาชนซาบซึ้งถึง
บุญคุณของเขา จึงจัดงานฉลองรําลึกถึงเขาตอนต๎นฤดูใบไม๎ผลิกํอนลงมือทํานา จึงเป็นที่มา
ของเทศกาลตรุษจีนในที่สุด
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2.1.2 เทศกาลเชงเม๎ง
ชํวงเวลา อยูํในชํวงเดือน 3 ของจีน หรือตรงกับวันที่ 4 – 6 เดือนเมษายนของ
ปฏิทินสากล
ที่มา วันชิงหมิง หรือเชงเม๎งในภาษาแต๎จิ๋วเป็นเทศกาลเซํนบวงสรวงที่สําคัญที่สุด
ของจีน เป็นวันกวาดสุสานและเซํนไหว๎บรรพชน โดยทั่วไปสามาชิกของวงศ๑ตระกูล จะตื่นกัน
แตํเช๎านัดหมายกัน แล๎วเดิน ”เหยียบหญ๎าเขียว” คือหญ๎าตามทางเดินไปยังสุสานซึ่งอยูํในทุํง
หรือภูเขาในชนบท ถอนหญ๎าและตัดต๎นไม๎ที่ขึ้นปกคลุมสุสาน เติมดินใหมํให๎พอกพูน ขั ดแผํน
ศิลาจารึกหน๎าสุสาน ตกแตํงด๎วยกระดาษสี (แถบรุ๎ง 5 สี)บนสุสาน จากนั้นจึงทําการเซํนไหว๎
บรรพชน
2.1.3 เทศกาลขนมจ๎าง
ชํวงเวลา 5 ค่าํ เดือน 5 ของปฏิทินจีน
ที่มา เทศกาลขนมจ๎าง-บ๏ะจําง หรือ เทศกาลตวนอูํ “ตวน” แปลวํา เริ่มต๎น,แรกสุด
สํวน “อู”ํ แปลวํา 5 ตวนอูํ จึงหมายถึงวัน 5 แรก คือ 5 ค่ํา เดือน 5 เทศกาลนี้มีมาตั้งแตํยคุ
ชุนชิวและจั้นกั๋ว ถึงป๓จจุบันเป็นเวลากวํา 2,000 กวําปีเดิมวันเทศกาลนี้มีเชื่อเรียกอีกหลาย
ชื่อ เชํน ตวนอู๐(5 แรก – 5 ค่ํา เดือน 5) ฉงอู๐ (ซ๎อน 5 คือ 5 ค่ํา เดือน 5) ตวนหยวง(ตะวัน
ตรงหัว) หลงโจวเจี๋ย (เทศกาลเรือมังกร) ซือเหญินเจี๋ย (เทศกาลกวี) จ๎งเจีย๋ (เทศกาลขนมจ๎าง
หรือขนมบ๏ะจําง) จนถึงป๓จจุบัน เทศกาลนี้ถือเป็นเทศกาลที่สาํ คัญของคนจีนทั่วโลก โดยที่มา
ของเทศกาลนั้น มาจากการรําลึกถึงชีร๑หยวน (Qin Yuan) ชีร๑หยวนเป็นกวีเอกและขุนนาง
ผู๎ใหญํของแคว๎นฉูํ ซึ่งถูกใสํร๎ายโดยขุนนางกังฉิน จนถูกปลดออกจากราชการ ด๎วยความคับ
แค๎นใจ เค๎าได๎แตํงบทกวีที่มีเชื่อเสียงมากมายจนเป็นที่ยอมรับจากชาวบ๎านให๎เค๎ากลายเป็น
กวีเอก จนถึงวัน 5 ค่าํ เดือน 5 278 ปี กํอนคริสต๑ศักราช เขาได๎ขําววําแคว๎นฉินบุกยึดนคร
อิ่งตู เมืองหลวงของแคว๎นฉูํได๎ ด๎วยความรักชาติและเจ็บช้ํา เขาจึงได๎อุ๎มหินและกระโดดฆําตัว
ตายที่แมํน้ําหลัวเจียง ชาวบ๎านทราบขําว ก็พากันพายเรือออกไปงมหาศพเขา บ๎างก็โยนก๎อน
ข๎าว เพื่อให๎ปลากินอิ่มจะได๎ไมํไปกัดกินศพของชีรห๑ ยวนเสียหาย หลังจากนั้นทุกวัน 5 ค่าํ
เดือน 5 พัฒนาเป็นการเอาข๎าวเหนียวมาหํอเป็นขนมจ๎าง (บ๏ะจําง) เซํนไหว๎ชีร๑หยวน บางแหํง
แขํงพายเรือมังกรรําลึกถึงการพายเรือตามหาศพชีร๑หยวน จนกลายเป็นเทศกาล ทั้งนี้เพื่อ
รําลึกถึงชีร๑หยวนกวีผู๎รกั ชาติของจีน
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2.1.4 เทศกาลสารทจีน
ชํวงเวลา 15 ค่ํา เดือน 7 ของปฏิทินจีน
ที่มา เทศกาลสารทจีน หรือ เทศกาลจงหยวน (Zhongyuan Festival) เรียกอีก
อยํางวําเทศกาลเดือน 7 “กุํยเจี๋ย” (เทศกาลผี) ซึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกวันเทศกาลนี้วํา
“อิ๋ว๑หลันเผินเจี๋ย” ซึ่งหมายถึงวัน “เทศกาลอุลลัมพนะสังฆทาน (Ullam-bana
Festival)” โดยแปลความหมาย คือ อํางสังฆทาน เพื่อโปรดผีทตี่ ๎องรับโทษแขวนห๎อยหัวลง
โดยนัยหมายถึงผู๎ตกนรกทั้งปวง โดยมีที่มาจากตํานานพระโมคคัลลาน๑โปรดมารดาในนรก
พระโมคคัลลาน๑ คือพระอัครสาวกเบื้องซ๎ายของพระพุทธเจ๎า เป็นเลิศทางมีฤทธิ์ แตํมารดา
บาปหนัก รับทัณฑ๑ทรมานและอดอยากหิวโหยอยูใํ นนรก ไมํสามารถรับอาหารที่พระเถระสํง
ให๎โยมมารดาได๎ เพราะถูกสัตว๑นรกทั้งหลายแยํงอาหาร ภายหลังจึงสอบถามพระพุทธเจ๎า
ทรงประทานคัมภีร๑อุลลัมพนะสูตร และแนะให๎ใสํภาชนะถวายเป็นสังฆทานแดํพระสงฆ๑ทวั่ ทุก
สารทิศ ด๎วยบุญกุศล มีอนุภาพให๎สัตว๑นรกทั้งหลายและมารดาได๎พ๎นจากทุกข๑ จึงเป็นที่มา
ของเทศกาลสารทจีนก็คอื งานอุลลัมพนะสังฆทานนั่นเอง นอกจากยังถวายสังฆทานแล๎วยัง
แจกของแกํคนยากคนจน เหมือนงานทิ้งกระจาดของไทย
2.1.5 เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
ชํวงเวลา 15 ค่ํา เดือน 8 ของปฏิทินจีน
ที่มา เทศกาลไหว๎พระจันทร๑ หรือ วันเทศกาลจงชิว หมายถึง กึ่งกลางฤดูใบไม๎รํวง
โดยมีที่มาจากตํานานฉางเอ๐อร๑เหินสูํดวงจันทร๑ เลําสืบกันมาวํา ในยุคบรรพกาลปรากฎดวง
อาทิตย๑ขึ้น 10 ดวง แผดเผาผู๎คนจนอยูํไมํได๎ ชายหนุํมชื่อโฮํวอี้ จึงขึ้นไปบนยอดสูงสุดของเขา
คุนหลุน ใช๎ธนูยิงดวงอาทิตย๑ดับไป 9 ดวง โลกจึงเย็นลงทําให๎พืชและสัตว๑ดํารงอยูตํ ํอมาได๎
วันหนึ่งโฮํวอี้ ได๎พบกับพระแมํเจ๎าซีหวางหมูํเทพมารดร พระนางชื่นชมในคุณงามความดีจึง
ประทานยาวิเศษมาให๎ 2 เม็ด ถ๎ากินแล๎วจะบรรลุอมตะภาวะเป็นเซียนไมํแกํไมํตาย โฮํวอี้ไมํ
อยากเป็นเซียนเพียงคนเดียว จึงให๎ภรรยานาม ฉางเอ๐อร๑ภรรยาของตนเก็บไว๎ ตํอมาเผิงเหมิง
รู๎ความลับจึงหวังจะชิงเอายาวิเศษมา จึงหาโอกาสชํวงที่โฮํวอี้ไมํอยูํและได๎บีบบังคับฉางเอ๐อร๑
นางจึงกินยาลงไป 2 เม็ด ทําให๎รํางกายเบาจึงลอยขึ้นท๎องฟ้า โฮํวอี้ได๎กลับมาเห็นฉางเอ๐อร๑
ลอยจึงคว๎าได๎เพียงชายเสื้อของฉางเอ๐อร๑ วันนั้นเป็นวัน 15 ค่ํา กลางเดือน 8 พอดี พอถึง
วันนี้ของทุกปีโฮํวอี้จะเฝ้ามองฉางเอ๐อร๑ในดวงจันทร๑ดว๎ ยความอาวรณ๑ถวิลหา ประชาชน
ซาบซึ้งคุณงามความดีของฉางเอ๐อร๑เพื่อไมํให๎ยาตกไปอยูํกับคนชั่ว และความรักของโฮํวอี้ จึง
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จัดพิธีไหว๎ดวงจันทร๑ในวัน 15 ค่ํา กลางเดือน 8 ตามปฏิทินจีนสืบตํอกันมาทุกปีจนกลายเป็น
เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
2.1.6 เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
ชํวงเวลา ประมาณวันที่ 22 ธันวาคม ของทุกปี
ที่มา เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย หรือ เทศกาลฤดูหนาว (ตงจื้อ-จีนกลาง ,ตังโจ๏ยะ-จีน
แต๎จิ๋ว) หมายถึง วันเหมายัน คือวันที่พระอาทิตย๑จะสํองแสงสั้นที่สุด หรือ วันที่เป็นจุดสูงสุด
ในฤดูหนาว (The Extreme of Winter) ในยุคโบราณ ชาวจีนให๎ความสําคัญไมํแพ๎วัน
ตรุษจีน เพราะถือเสมือนวันสิ้นปี ผู๎คนจะปิดร๎านและบ๎านเรือน ไปทําบุญตามวัดหรือไหว๎เจ๎า
เอกลักษณ๑ที่สําคัญของเทศกาลนี้ คือ ผู๎คนจะป๓้นและกินขนมที่มีลักษณะคล๎ายขนมบัวลอย
ของไทย (ออกเสียงสําเนียงแต๎จิ๋ววํา “อี”๊ ) ซึ่งทําจากแป้งต๎มกับน้ําเชื่อมคนจีนนิยมกินขนม
ชนิดนี้ และมีชื่อเรียกตํางกันออกไป เชํน ทางเหนือจะกินเกี๊ยวน้ํา ทางใต๎จะกินขนมนี้ที่มีลูก
ใหญํและเรียกวํา “ถํางหยวน” (Tang Yuan) เพื่อเพิ่มความอบอุํนให๎แกํรํางกาย และเมื่อ
ทานแล๎วคนในครอบครัวจะรักใครํและผูกพันกันมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเชื่อวําเป็นมงคลทําให๎ชีวติ
ยืนยาวขึ้นอีกหนึ่งปี และยังสามารถนําไปใช๎ไหว๎บรรพบุรุษและให๎เป็นของขวัญตํอกันได๎อีก
ด๎วย
2.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับขนมไหว๎เจ๎า
ขนมไหว๎เจ๎าถือเป็นสํวนประกอบหนึ่งที่สําคัญของพิธีกรรมการเซํนไหว๎ในเทศกาลสําคัญตํางๆ
ของชาวจีนแตํโบราณ สืบทอดมาจนถึงป๓จจุบัน ซึ่งในสํวนของงานวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎ข๎อมูลจากการ
สัมภาษณ๑ 2 สํวนคือ ผู๎เชีย่ วชาญด๎านประเพณีจีน และเจ๎าของร๎านขายขนมไหว๎ในยํานสําคัญ เชํน
เยาวราช และตลาดพลู ซึ่งเป็นแหลํงข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ในการหาข๎อมูลขนมที่นิยมไหว๎ในประเทศไทย
ซึ่งขอบเขตในงานวิจัยนี้จํากัดเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทํานั้น ซึ่งขนมที่ใช๎ไหว๎นั้น อาจ
แตกตํางกันออกในบางพืน้ ที่ จากการหาข๎อมูลขนมไหว๎ สรุปเป็นขนมที่ใช๎ไหว๎ในแตํละเทศกาลดังนี้
ตารางที่ 3 ขนมไหว๎ที่ใช๎ไหว๎ในเทศกาลตํางๆ ในประเทศไทย
เทศกาล
1. เทศกาลตรุษจีน

ขนมที่ใช๎ประกอบการไหว๎
- ซาลาเปา (มีไส๎และไมํมีไส๎)
- ขนมไขํ
- ขนมถ๎วยฟู
- ขนมจันอับ (จับกิ๊ม)
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2. เทศกาลเชงเม๎ง
3. เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
4. เทศกาลสารทจีน

5. เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
6. เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย

- ตัว่ เปี๊ย (ขนมเปี๊ย)
- ขนมเขํง
- ขนมเทียน
- ขนมจูชังเปี๊ย (แบบกรอบและนิ่ม)
- ขนมบ๏ะจําง
- ขนมกี๋จ๎าง
- ซาลาเปา( มีไส๎และไมํมีไส๎)
- ขนมไขํ
- ขนมเทียน
- ขนมเขํง
- ขนมจันอับ (จับกิ๊ม)
- ขนมถ๎วยฟู
- ขนมไหว๎พระจันทร๑
- ขนมโก๐ (สีขาวและสีเหลือง)
- ขนมบัวลอย (ขนมอี๋)

โดยงานวิจัยนี้มุํงเน๎นวิจัยเรื่องการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ขนมไหว๎เจ๎า ผู๎วิจัย
จําเป็นต๎องศึกษาลักษณะทางกายภาพของขนมไหว๎เจ๎าในเทศกาลตํางๆ โดยได๎ศึกษาจากขนมไหว๎และ
เก็บตัวอยํางขนมไหว๎ด๎วยตัวเองโดยการถํายภาพขนมเพื่อประกอบในงานวิจัยนี้ โดยบันทึกขนาดและ
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ และกระบวนการผลิต ซึ่งกระบวนการผลิตผู๎วิจยั ได๎ใช๎วธิ ีการสัมภาษณ๑คณ
ุ
แมํนี้ แซํอึ้ง เจ๎าของร๎านเฮียบเตียง ตลาดน๎อย และจากการศึกษาข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต เพื่อ
ประโยชน๑ในการออกแบบตํอไป โดยมีสํวนประกอบและขั้นตอนการผลิตโดยสังเขปในขนมไหว๎แตํละ
ชนิด ดังนี้
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ซาลาเปา

ภาพที่ 5 ซาลาเปา
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

9 x 9 x 5 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

มีลักษณะนิ่มและมีความชื้นเล็กน๎อย

ไส๎ แบบหวานและเค็ม
สํวนประกอบ แป้งสาลี ยีสต๑ น้ําตาลทราย ผงฟู เกลือป่น เนยขาว น้ําเปลํา และเอสพี
ขั้นตอนการทํา รํอนแป้ง ผงฟู รวมกันเติม ยีสต๑ เคล๎าให๎เขํากันพักไว๎ ละลายน้ําตาลทราย
เกลือ ในน้ําคนจนเข๎ากันจนสํวนผสมละลาย เติมลงในสํวนแป้งนวดพอเข๎ากัน ใสํเอสพีและ
เนยขาวนวดตํอจนกระทัง่ เนื้อเนียนพักไว๎ ตัดแป้งเป็นก๎อน และนํามาคลึงเป็นก๎อนกลมพักไว๎
นําแป้งที่พักไว๎ได๎ที่แล๎วมาคลึงจับจีบ และนําไปวางบนกระดาษทิ้งไว๎ให๎ขึ้นฟูเป็น สองเทํา
หรือประมาณ 20-30 และนําไปนึ่งในน้ําเดือดประมาณ 10 นาที
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ขนมไขํ

ภาพที่ 6 ขนมไขํ
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

9 x 9 x 5 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

นิ่มมีความชื้นเพียงเล็กน๎อย

ไส๎ ไมํมไี ส๎
สํวนประกอบ แป้งเค๎ก น้ําตาลทราย ผงฟู ไขํไกํ วนิลาและน้ํามะนาว
ขั้นตอนการทํา นําไขํไกํมาตีให๎ขึ้นฟู และคํอย ๆทยอยใสํน้ําตาลลงไป ตีจนน้ําตาลละลายไขํ
ฟูขาว ใสํน้ํามะนาว วนิลาลงไปตีเล็กน๎อย คํอย ๆรํอนแป้งลงไป เบา ๆ อยําให๎ไขํยุบตัว แล๎ว
ใช๎ไม๎พายปาดอยํางเบามือ เทใสํพิมพ๑ทีเตรียมไว๎ แล๎วนําเข๎าเตาอบ ประมาณ แปดถึงสิบนาที
ดูให๎หน๎าขนมเป็นสิน้ําตาลแล๎วเอาออกจากเตาทิ้งไว๎สักครูํ เสร็จแล๎วเอาออกจากพิมพ๑ทิ้งไว๎
ให๎เย็น
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ขนมถ๎วยฟู

ภาพที่ 7 ขนมถ๎วยฟู
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

ใหญํ

16 x 16 x 10 ซ.ม.

เล็ก

9 x 9 x 5 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ นิม่ และมีความชื้นเพียงเล็กน๎อย
ไส๎ ไมํมไี ส๎
สํวนประกอบ แป้งสาลี น้ําเปลํา น้ําตาลทรายป่น เอสพี ผงฟู ไขํไกํ น้ําเปลําผสมน้ํามะนาว
นมข๎นหวาน
ขั้นตอนการทํา นําเอสพีตีกับน้ําเปลํา ประมาณครึ่งถ๎วยตวง ใสํนา้ํ ตาลทรายป่นตีตํอจนขึ้น
ขาว ใสํไขํไกํตพี อเข๎ากัน ใสํแป้งรํอนแล๎วกับผงฟู น้ํามะนาวบีบใสํน้ําประมาณครึ่งถ๎วย เทใสํ
ไขํไกํกับแป้งที่ตีเข๎ากันแล๎ว ใสํนมข๎น ตีแรงจนขึ้นยอด ผึ่งไว๎ น้ําลังถึง ใสํนา้ํ เปิดไฟกลาง รอ
ให๎น้ําเดือดพลําน ตักขนมใสํแมํพิมพ๑ ยกขึ้นนึ่ง พอสุกยกลง รอให๎เย็น
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ขนมจันอับ (จับกิ้ม)

ภาพที่ 8 ขนมจันอับ
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ในขนมจันอับประกอบไปด๎วยขนม 5 อยําง ดังนี้
1.ถั่วตัด
ขนาด (โดยประมาณ)

5 x 1.5 x 1 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

กรอบ แห๎งมีความเหนียวเล็กน๎อย

ไส๎ ไมํมี
สํวนประกอบ

น้ําตาล ถั่วลิสงอบ น้ํา แบะแซ งาขาวคั่วและเกลือป่น

ขั้นตอนการทํา ผสมน้าํ ตาลและน้ําเปลํา ลงบนหม๎อตั้งไฟอํอนๆ พอได๎นา้ํ เชื่อมให๎ใสํ
แบะแซลงไป คนให๎เหนียว ใสํถั่วและงาขาว นํามาเทลงบนฟอลย๑ รีบเกลี่ยถั่วอยําง
รวดเร็ว โรยหน๎าด๎วยงา
2.งาตัด
ขนาด (โดยประมาณ)

7 x 3 x 1 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

กรอบ แห๎งมีความเหนียวเล็กน๎อย
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ไส๎ ไมํมี
สํวนประกอบ

น้ําตาล งาขาวคัว่ อบ น้ํา แบะแซ และเกลือป่น

ขั้นตอนการทํา ผสมน้าํ ตาลและน้ําเปลํา ลงบนหม๎อตั้งไฟอํอนๆ พอได๎นา้ํ เชื่อมให๎ใสํ
แบะแซลงไป คนให๎เหนียว ใสํงาขาว นํามาเทลงบนฟอลย๑ รีบเกลี่ยถั่วอยํางรวดเร็ว
3.ข๎าวพอง
ขนาด (โดยประมาณ)

5 x 2.5 x 1.5 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

กรอบ และแห๎ง

ไส๎ ไมํมี
สํวนประกอบ

ข๎าวเหนียว น้ําตาลทราย แบะแซ และน้ํามันพืช

ขั้นตอนการทํา นําข๎าวเหนียวสะอาดแชํไว๎ 1 คืน นึ่งให๎สุกแล๎วมาผึ่งแดดให๎แห๎ง
เกลี่ยอยําให๎ติดกันเป็นก๎อน จากนั้นนํากระทะตั้งไฟ ใสํน้ํามันพืช เอาข๎าวเหนียบล
งทอดให๎เหลืองกรอบ จากนั้นตั้งกระทะทองเหลืองเคี่ยวน้ําตาลผสมน้ําเปลํา ผสม
แบะแซลงไป จากนั้นผสมข๎าวเหนียวคนให๎เข๎ากัน ตักใสํถาดให๎เต็มอัดให๎แนํน พักให๎
เย็นแล๎วตัดเป็นชิ้นๆ
4. ลูกกวาด
ขนาด (โดยประมาณ)

1 x 1.5x 1 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

กรอบ และแห๎ง

ไส๎ ถั่ว
สํวนประกอบ

น้ําตาล ถั่วลิสงอบ น้ํา แบะแซ สีผสมอาหาร และเกลือป่น

ขั้นตอนการทํา ผสมน้าํ ตาลและน้ําเปลํา ลงบนหม๎อตั้งไฟอํอนๆ พอได๎นา้ํ เชื่อมให๎ใสํ
แบะแซลงไปใสํสีผสมอาหาร คนให๎เหนียว ใสํถั่ว จากนั้นคั่วให๎น้ําตาลเคลือบลงบน
ผิว
5. ฟักเชื่อม
ขนาด (โดยประมาณ)

5 x 2 x 1 ซ.ม.
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ลักษณะทางกายภาพ

กรอบ และแห๎ง

ไส๎ ไมํมี
สํวนประกอบ

น้ําตาล ฟ๓กข๎าว

ขั้นตอนการทํา นําฟ๓กมาปอกหั่นเป็นชิ้นยาวประมาณ 4 นิ้ว กว๎างประมาณ ½ นิ้ว
แชํน้ําปูนใสไว๎ 1 คืน แล๎วล๎างน้ําให๎สะอาด นําฟ๓กมาต๎มน้ําเปลําในกระทะทองเหลือง
จนใสแล๎วใสํน้ําตาลทราย ต๎มจนน้ําเชื่อมซึมเข๎าไปในเนื้อฟ๓กดีแล๎ว เติมน้ําตาล
เพื่อให๎จับเป็นเงาที่ผิวฟ๓ก พอน้ําตาลทรายที่เติมละลายหมดก็ยกลงจากเตา
ขนมเปี๊ยะ

ภาพที่ 9 ขนมเปี๊ยะ
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

12 x 12 x 3 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

เปลือกกรอบข๎างในนิ่ม มีความชื้นเล็กน๎อย

ไส๎

ไส๎ฟ๓ก ถั่ว และถั่วดํา

ส่วนประกอบ แป้งอเนกประสงค๑ น้ําตาลทราย น้ํามัน ไขํไกํ น้ําเย็น แบะแซ สํวนผสมไส๎
ฟ๓ก ฟ๓กเชื่อม มันหมูต๎มหัน่ เล็ก ๆ น้ําตาลทราย งาขาวคั่ว น้าํ ต๎นหอมสับ หอมเจียว น้ํามัน
แป้งขนมโก๐
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ขั้นตอนการทํา
วิธีทําไส๎-นําฟ๓กเชื่อมมาสับให๎ละเอียด มันหมูต๎มให๎สุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นําทั้งสองอยํางมาคลุก
ให๎เข๎ากันกับน้ําตาล งาคัว่ หอมสับ หอมเจียว น้ํา เคล๎าให๎สํวนผสมเข๎ากัน เทแป้งขนมโก๐ลง
ผสมเร็ว ๆให๎เข๎ากัน แบํงแป้งนอกเป็นก๎อน สี่สิบกรัม แป้งในก๎อนละ สามสิบห๎ากรัม หํอแป้ง
ในไว๎ในแป้งนอก แล๎วรีดออกเป็นแผํนม๎วนเป็นรูปขอนไม๎ ทําเชํนนี้สองครั้ง พักแป้งไว๎ สิบ
นาที คลึงแป้งที่ได๎ออกเป็นแผํนกลม หํอไส๎ที่เตรียมไว๎ หุ๎มให๎มิด วางเรียงในถาดที่ทาน้าํ มันไว๎
โดยนําด๎านหน๎าวางก๎นถาด นําเข๎าเตาอบ เวลาประมาณ ยี่สิบห๎านาที จึงพลิกกลับทาผิวด๎วย
ไขํแดง พิมพ๑ตราสีแดง ใช๎ไม๎แหลมเล็ก ๆ จิ้มขนมให๎ทั่ว อบตํอจนกระทั่งสุก ขนมเหลือง นํา
ออกพักให๎เย็น หํอด๎วยกระดาษแก๎ว
วิธีทําแป้งชั้นนอก-แป้งรํอนแล๎วตวงสํวน ทําหลุมตรงกลาง ละลายแบะแซในน้ํา ใสํน้ําตาล
น้ํามันลงนวดให๎แป้งเนียนนุํม พักแป้งไว๎ประมาณหนึ่งชั่วโมง
วิธีทําแป้งชั้นใน- รํอนแป้งแล๎วตวงตามสํวน ใสํนา้ํ มันลงนวดให๎เข๎ากันจน แป้งนุํม เนียน พัก
แป้งไว๎ประมาณ หนึ่งชั่วโมง
ขนมเขํง

ภาพที่ 10 ขนมเขํง
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

27
ขนาด (โดยประมาณ)

8 x 8 x 3 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

นิ่มและชื้น

ไส๎

ไมํมไี ส๎ และหน๎ามะพร๎าว

สํวนประกอบ แป้งข๎าวเหนียว น้ําตาลทราย น้ํา กระทงใบตอง น้าํ มันพืช
ขั้นตอนการทํา นําแป้ง น้ําตาลทราย นวดให๎เข๎ากันแล๎วเติมน้ํานวดให๎เข๎ากัน พักไว๎นํา
กระทงใบตองมาทาน้ํามันให๎ทั่ว นําแป้งที่ผสมเข๎าที่แล๎วมาเทใสํกระทงใบตองที่ทาน้ํามัน
เตรียมไว๎ประมาณ สามในสี่ของกระทง นําไปนึ่ง โดยใช๎ไฟปานกลางอยําใช๎ไฟแรงจะทําให๎
หน๎าขนมไมํเนียน นึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมง พอสุกยกออกจากเตาทิ้งไว๎ให๎อนุํ แล๎วใช๎น้ํามันพืช
ทาบนหน๎าขนมอีกทีเพื่อให๎เกิดความเงางาม แล๎วทิ้งไว๎ให๎เย็น
ขนมเทียน

ภาพที่ 11 ขนมเทียน
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

5 x 5 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ หํอด๎วยใบตองข๎างในนิ่ม และชื้น
ไส๎

เค็ม

สํวนประกอบ แป้งข๎าวเหนียว น้ําตาลปี๊ป กะทิ ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก (นึ่งสุกบดละเอียด )
น้ําตาลทราย เกลือป่น พริกไทยป่น หอมแดงสับละเอียด น้ํามันถั่วเหลือง และใบตองตัดทรง
กลม
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ขั้นตอนการทํา ผัดหอมแดงกับน้ํามันถั่วเหลือง เติมถั่วนึ่งบดลงไป ปรุงรสด๎วยเกลือป่น
พริกไทยป่น น้ําตาลทราย ผัดให๎เข๎ากันและพักไว๎ให๎เย็น เทกะทิครึ่งหนึ่งลงไปผสมกับน้ําตาล
ปี๊ป ใช๎มือบี้ให๎น้ําตาลปีป๊ ละลาย เติมแป้งลงไป แล๎วคํอย ๆ เติมกะทิสํวนที่เหลือลงไปผสม
กันจน แป้งเริ่มเป็นก๎อน และพักไว๎ นําใบตองใบไปลนไฟให๎นิ่ม จากนั้นป๓้นไส๎ถั่วเป็นก๎อน
กลม ขนาดหนึ่งนิ้ว และป๓้นแป้งเป็นลูกกลม ขนาด หนึ่งนิ้วครึ่ง กดแป้งให๎แบนและนําแป้งไป
หํอไส๎ให๎มิด นําใบตองใบเล็กซ๎อนใบใหญํ (ให๎ด๎านหลังชนใบตองชนกัน) จากนั้นม๎วนให๎เป็น
กรวย นําขนมวางในกรวยและริมใบตองทั้งสี่ด๎าน นําไปนึ่งในน้ําเดือดจัด นึ่งจนสุก ยกลงพัก
ไว๎ให๎เย็น
ขนมจูชังเปี๊ย (แบบกรอบ)

ภาพที่ 12 ขนมจูชังเปี๊ยะ แบบกรอบ
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

5 x 6 x 0.5 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

แห๎งและกรอบ

ไส๎

ไมํมไี ส๎

สํวนประกอบ แป้ง งาขาว เนย น้ําตาลทราย ไขํไกํ เบ๏กกิ้งโซดา
ขั้นตอนการทํา ผสมเนยกับน้ําตาลตีให๎เข๎ากัน ใสํงา เบ๏กกิ้งโซดา ใสํเกลือเล็กน๎อย จากนั้นป๓้น
เป็นแผํนวางลงบนกระดาษ จากนั้นเอาไปเข๎าเตาอบ

29
ขนมจูชังเปี๊ย (แบบนิ่ม)

ภาพที่ 13 จูชังเปี๊ยะ แบบนิ่ม
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

5 x 5 x 2.5 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

กรอบข๎างในนิ่มและมีความชื้นเล็กน๎อย

ไส๎

ไส๎เค็มและไส๎หวาน

สํวนประกอบ แป้งอเนกประสงค๑ น้ําตาลทราย น้ํามัน ไขํไกํ น้ําเย็น แบะแซ ต๎มหอม มัน
หมู กุ๎งแห๎ง ผงผะโล๎และงา
ขั้นตอนการทํา ตัวแป้ง- แป้งรํอนแล๎วตวงสํวน ทําหลุมตรงกลาง ละลายแบะแซในน้ํา ใสํ
น้ําตาล น้ํามันลงนวดให๎แป้งเนียนนุํม พักแป้งไว๎ประมาณหนึ่งชั่วโมง
ตัวไส๎ – นํามันหมูมาสับ และนํามาคลุกกับต๎นหอม กุ๎งแห๎ง น้ํา ผงผะโล๎
เคล๎าให๎เทํากัน ใสแป้งขนมโก๐ลงไปเล็กน๎อย
ป๓้นแป้งให๎เป็นก๎อน แล๎วคลึงให๎เป็นแผํนกลมๆ หํอไส๎ที่เตรียมไว๎ให๎มิด นําเข๎าเตาอบ
จนกระทั่งสุก
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ขนมจ๎างหรือขนมบ๏ะจําง

ภาพที่ 14 ขนมจ๎างหรือบ๏ะจําง
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

8 x 8 x 8 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

นิ่มและชื้น

ไส๎

ไขํแดง

สํวนประกอบ ข๎าวเหนียวเขี้ยวงู ไชเท๎า ถั่วลิสง หมูผัดพะโล๎ กุนเชียง เผือกกวน แปะก๎วย
เห็ดหอม เกาลัคจีนลูกกลาง กุ๎งแห๎ง ไขํเค็ม น้ําตาล ซีอิ๊วขาว กระเทียมสับละเอียด พริกไทย
ป่น และใบไผํเมืองจีน
ขั้นตอนการทํา แชํข๎าวเหนียวกับน้ําให๎นุํม แล๎วเอากระเทียมไปผัดกับน้ํามันในกระทะจนมี
กลิ่นหอม จึงนําข๎าวเหนียวลงไปผัดด๎วย ใสํไชเท๎า ถั่วลิสง พริกไทย น้ําตาล ซีอิ๊วขาวลงไป
ผัดกับข๎าวเหนียวจนเป็นเนื้อเดียวกัน ตักข๎าวเหนียวผัดใสํหม๎อพักไว๎ให๎เย็น นําใบไผํเมืองจีน
ไปแชํน้ําให๎นุํม ล๎างฝุ่นผงออกให๎หมดแล๎วนําไปม๎วนเป็นก๎นหอย ตักข๎าเหนียวผัดใสํลงไป
ตรงกลาง ใสํหมูผัดผงพะโล๎ กุนเชียง เผือกกวน แปะก๏วย เห็ดหอม เกาลัด กุ๎งแห๎ง ไขํ
เค็ม ตรงกลาง แล๎วตักข๎าวเหนียวโปะปิดข๎างบน จึงหํอใบไผํให๎มิด ใช๎เชือกมัดให๎แนํน นําไป
ต๎มจนข๎าวเหนียวสุก
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ขนมกี๋จ๎าง

ภาพที่ 15 ขนมกี๋จ๎าง แบบมัดรวมกันและแยกชิ้น
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

5 x 5 x 5 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

นิ่มและชื้น

ไส๎

ไมํมไี ส๎

สํวนประกอบ ข๎าวเหนียว น้ําดําง และใบไผํ
ขั้นตอนการทํา นําข๎างเหนียวแชํน้ําล๎างให๎สะอาดจากนั้นใสํน้ําดํางผํานตัวกรองลงไปในข๎าว
เหนียว หมักทิ้งไว๎ 3 วัน หลังจากนั้นนํามาสะเด็ดน้ํา แล๎วจึงนํามาหํอด๎วยใบไผํ ที่ล๎างสะอาด
แล๎ว หํอให๎เป็นรูปสามเหลี่ยม แล๎วมัดด๎วยเชือกปอหรือเชือกพลาสติก จากนั้นเอาไปต๎มให๎สุก
ใช๎เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง หลังจากนั้นนํามามัดรวมกันให๎เป็นก๎อน
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ขนมไหว๎พระจันทร๑

ภาพที่ 16 ขนมไหว๎พระจันทร๑
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

9 x 9 x 3.5 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ นิม่ และชื้นเล็กน๎อย
ไส๎ ทุเรียนกวน เม็ดแตงโม(โหงวยิ้ง) และไขํเค็ม
สํวนประกอบ สํวนผสมของแป้งที่หนึ่ง แป้งสาลีเอนกประสงค๑ น้ํามันพืช น้ําเชื่อมที่ต๎มจน
เป็นสีน้ําตาลเข๎ม น้ําดําง สํวนผสมไส๎ ทุเรียนกวน เม็ดแตงโม ไขเค็ม เอาแตํไขํแดง
ขั้นตอนการทํา นําน้ําตาลทราย ใสํกระทะทองเหลือง นําขึ้นตั้งไฟกลางคํอนข๎างอํอนบีบน้ํา
มะนาวลงไป ใสํเปลือกลงไปด๎วยก็ได๎ แล๎วคํอยกรองออก ต๎มให๎น้ําตาลละลาย แตํไมํตอ๎ งคน
เพราะถ๎าคนน้ําตาลจะเป็นผลึก ต๎มจนน้ําเชื่อมได๎ที่สังเกตวํา ลองหยดน้ําตาลลงในน้ําเย็นแล๎ว
จับตัวเป็นก๎อน ไมํละลายไปกับน้ํา พอได๎ที่แล๎วทิง้ ไว๎ให๎
ตัวแป้งขนม - ทําน้ําดํางโดยผสมน้ําต๎มสุกที่ไมํร๎อนกับโซดาคาร๑บอเนต คนให๎เข๎ากัน เอา
เฉพาะสํวนที่เป็นน้ําใส ๆมาใช๎ ผสมน้ําเชื่อม น้ํามัน น้ําดําง เข๎าด๎วยกัน ใสํแป้งสํวนที่หนึ่ง
เข๎าไปผสม คนให๎เข๎ากัน พักไว๎ประมาณ สามสิบนาที พอครบเวลาก็เติมแป้งสํวนที่สองลงไป
นวดให๎เข๎ากัน นําแป้งมาชั่งให๎ได๎ตามน้าํ หนักของพิมพ๑ ป๓้นทุเรียนเป็นก๎อนกลม ๆ จากนั้นแผํ
แผํนแป้งให๎แบน แล๎วนํามาหุ๎มไส๎ทุเรียนให๎มิด พอป๓้นเป็นลูกกลึงคลึงให๎เป็นลูกกลม ๆ
จากนั้นนําใสํพิมพ๑ที่โรยแป้งนวลไว๎แล๎วเคาะออก พอให๎มีแป้งเคลือบอยูํ ใช๎ฝ่ามือกดแป้งให๎
เต็มพิมพ๑ จากนั้นเคาะพิมพ๑บนที่รอง เคาะซ๎ายที ขวาที แล๎วก็เคาะตรงหัวพิมพ๑ ให๎ขนม
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ออกมา วางถาดทาเนยขาว อบไฟลําง กํอนอบให๎ฉีดน้ําด๎วย ขนมจะได๎หน๎าไมํด๎าน อบ
ประมาณ ยี่สิบนาที แล๎วนําออกมาทาไขํแดง จากนั้นอบตํออีกสิบนาที พอสุกเอาออกมาทิ้งไว๎
ให๎เย็น แล๎วเก็บบรรจุกลํอง
ขนมโก๐ (ขาวและเหลือง)

ภาพที่ 17 ขนมโก๐ขาวและโก๐เหลือง
(ที่มาภาพ : ผู้วิจัย)

ขนาด (โดยประมาณ)

4 x 4 x 1 ซ.ม./ชิ้น

ลักษณะทางกายภาพ

เปราะหักงํายและแห๎ง

ไส๎ ไมํมี
สํวนประกอบ แป้งขนมโก๐ น้ําตาลทราย น้าํ เปลําและพิมพ๑ขนมโก๐
ขั้นตอนการทํา เทน้ําตาลและน้ําใสํหม๎อยกขึ้นตั้งไฟกลาง คนจนน้ําตาลละลาย พอสํวนผสม
เริ่มเดือดลดไฟลง เคี่ยวตํอสักพักจนสํวนผสมข๎นเหนียวเป็นยางมะตูม ปิดไฟ ใช๎มือนวดให๎
เข๎ากัน จนมีลักษณะคล๎ายเม็ดทราย นําไปอัดใสํพมิ พ๑รูปตําง ๆ ควรผสมแป้งให๎พอดีและอัด
ขนมเสร็จในครั้งเดียว ไมํควรเก็บไว๎ครั้งตํอไปเพราะแป้งจะแห๎งขึ้นเรื่อย ๆ ไมํเกาะกันเป็น
ก๎อน
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ขนมบัวลอย

ภาพที่ 18 ขนมบัวลอยหรือขนมอี๋
(ที่มา : https://focuskhonkaen.com/?p=1754)

ขนาด (โดยประมาณ)

1 x 1 x 1 ซ.ม.

ลักษณะทางกายภาพ

เป็นก๎อนแป้งนิ่มสีขาวและชมพู มีความชื้นเล็กน๎อย

ไส๎ ไมํมี
สํวนประกอบ

ตัวขนมอี๋ - แป้ง น้ํา และสีผสมอาหาร
น้ําเชื่อม – น้ําตาลทราย น้ําเปลํา เกลือ และขิงแกํ

ขั้นตอนการทํา ตัวขนมอี๋ – ใสํสีผสมลงในน้ําจากนั้นเทน้ําที่ผสมลงบนแป้งที่เตรียมไว๎ นวด
ให๎เข๎ากัน จากนั้นป๓้นเป็นก๎อนเล็กๆ
น้ําเชื่อม – ต๎มน้ํา จากนัน้ ใสํน้ําตาล เกลือ และขิง ด๎วยไฟปานกลาง
หลังจากละลายดีแล๎วปิดไฟและทิ้งไว๎ให๎เย็น
2.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ๑มงคลตํางๆของจีน
สัญลักษณ๑มงคลตํางๆของจีนนั้น ล๎วนแตํมีความหมายที่สื่อถึง ความเป็นสิริมงคลเป็นสําคัญ
หรือที่คนจีนเรียกกันวํา จี๋เสียง ซึ่งสัญลักษณ๑ดังกลําวนั้น ได๎มีผู๎ศกึ ษาในความหมายตํางๆ ของ
สัญลักษณ๑แล๎วเรียกการสร๎างสัญลักษณ๑แบบจีนนี้วํา “วัฒนธรรมมงคล” อันเป็นแบบอยํางอันเป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะตัวของชนชาติจีน ความหมายในวัฒนธรรมมงคลนั้น คือ การแสวงหา สิ่งตํางๆทีด่ ล
บันดาลให๎เกิดความสุข ความสมหวังดังใจปรารถนา ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบได๎กับในอดีตที่ผคู๎ นล๎วน
แสวงหาวัตถุที่คิดวําเป็นมงคลกับตนเอง เชํน ลูกป๓ด กระดูกหรือเขี้ยวของสัตว๑ หรือแม๎แตํเป็นการ
สร๎างสัญลักษณ๑ให๎กับชนเผําของตน อันปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ตั้งแตํสมัยยุคหินใหมํ
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นานมาแล๎ว ในประวัติศาสตร๑จีนยุคดึกดําบรรพ๑ ลายสัญลักษณ๑มังกรก็ได๎กลายมาเป็นสัญลักษณ๑แหํง
อํานาจ สมัยราชวงศ๑ชางสัญลักษณ๑รูปหน๎าเสือมีปรากฏเป็นลวดลายประดับบนภาชนะกระถางสําริด
เป็นต๎น
ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้ได๎ถูกหลํอหลอมจากกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม จนกระทั้งกลายมาเป็นสัญลักษณ๑มงคลที่เป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของวิถีชีวติ ของชาว
จีนในที่สุด

2.3.1 สัญลักษณ๑แทนความหมาย
สัญลักษณ๑สื่อความหมายนั้นเกิดจากผลพวงของความรุํมรวยศิลปวัฒนธรรมและ
ลัทธิธรรมเนียมของจีนในอดีต ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงเรื่องราวความเอาใจใสํในรายละเอียดของ
ทุกสิ่งในชีวติ ประจําวันของชาวจีน ซึ่งถ๎าจัดประเภทของสัญลักษณ๑จีนเป็นกลุํมๆนั้น
คํอนข๎างที่จะหลากหลายกลุํมอยํางมาก เชํน เทพเจ๎า พระพุทธเจ๎า พระโพธิสัตว๑ พืช สัตว๑
เครื่องประดับ เครื่องใช๎ภายในบ๎าน ตัวเลข ตัวอักษร เป็นต๎น และยังคงมีสัญลักษณ๑อีกบาง
จําพวกที่ไมํสามารถจัดกลุํมได๎ เชํน ล๎าง อาบน้ํา โลง เป็นต๎น ซึ่งจากที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นล๎วน
เป็นสิ่งที่อยูํรอบตัวตามแนวคิดทางวัฒนธรรมที่อยูํในสังคมในแตํละยุคสมัย
2.3.2 แปดสัญลักษณ๑มงคล (Eight auspicious symbols)
“8 สัญลักษณ๑มงคล” หรือ “ปาจี๋เสียง” หรือ “จีเ๋ สียงปาเป่า” คือ ภาพสัญลักษณ๑
ทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานทั้งแปดอยําง เรียกกันวํา “อัษฏมงคลแปดประการ” จัดเป็น
สัญลักษณ๑เครื่องหมายสิง่ ของเครื่องใช๎หรือวัตถุมงคลทั้งแปดประเภทซึ่งถือวํามีความ
ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเครื่องหมายแหํงความสิริมงคลทั้งปวง [19]
สัญลักษณ๑มงคลทั้งแปดประการจึงไมํเพียงเป็นลวดลายอันสวยงาม แตํยังแฝง
ความหมายอันลึกซึ้งตํอหลักพระธรรมคําสอนในพุทธศาสนา เชื่อกันวํา สัญลักษณ๑ทั้งแปดนี้ก็
คือ ทรัพย๑ประจํากายขององค๑พระศากยมุนีสัมพุทธเจ๎าทําให๎รูปสัญลักษณ๑ทั้งแปดจะปรากฏ
อยูํในสถาป๓ตยกรรมจีนมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเป็นลวดลายประดับบนอาคารวัด วิหาร
อาราม รวมทั้งเป็นลวดลายบนเครื่องเรือนเครื่องใช๎ของพระภิกษุฝ่ายมหายาน และยังใช๎เป็น
แบบอยํางลวดลายผ๎าสําหรับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและงานศิลปะประเภทศิลปหัตถกรรม
ตํางๆ ในสมัยราชวงศ๑ชิง เฉียงหลงฮํองเต๎ยังได๎รับสั่งให๎จัดสร๎างจัดทําภาชนะและเครื่อง
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เคลือบดินเผาสําหรับใช๎ในวังเป็นลาย 8 สัญลักษณ๑มงคลอีกด๎วย เพื่อให๎พระองค๑และราชวงศ๑
ประสบโชคดีและมีความสิริมงคลตลอดไป
ในพุทธศาสนาตันตระวัชรยานถือวํา 8 สัญลักษณ๑มงคลนี้ เป็นสิ่งแทนพระวรกาย
ของพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเช๎า กลําวคือ









รํมวิเศษ (เป่าสาน) เป็นสัญลักษณ๑แทนพระเศียร (ศีรษะ)
ปลาทอง (จินอวี๋) เป็นสัญลักษณ๑แทนพระเนตร (ดวงตา)
ดอกบัว (เหลียนฮวา) เป็นสัญลักษณ๑แทนพระชิวหา (ลิ้น)
แจกันวิเศษ (เป่าผิง) เป็นสัญลักษณ๑แทนพระศอ (คอ)
ธงชัย (ไป๋ไกํ) เป็นสัญลักษณ๑แทนพระวรกาย (รํางกาย)
ธรรมจักร (ฝ่าหลุน) เป็นสัญลักษณ๑แทนพระบาท (เท๎า)
หอยสังข๑ (ฝ่าหลอ) เป็นสัญลักษณ๑แทนพระวาจา (คําพูด)
เงื่อนไมํรู๎จบ (ผานฉาง) เป็นสัญลักษณ๑แทนพระจิต (จิตใจที่รู๎แจ๎ง)

อิทธิพลของภาพ 8 สัญลักษณ๑สิริมงคลนี้ ยังได๎แพรํหลายไปสูํประเทศอื่นๆ ตาม
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่เผยแผํไปจากจีนสูํดินแดนตํางๆ ทําให๎คติความเชื่อเรื่อง 8
สัญลักษณ๑มงคลมีสํวนสัมพันธ๑กับศิลปะของฑิเบต เนปาล และภูฏาน ซึ่งจะเรียก 8
สัญลักษณ๑มงคลนี้วํา “ทาชิทักเย” (Tashi Tahye)
8 สัญลักษณ๑มงคล [20] ได๎แกํ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รํมวิเศษ (Golden Parasol)
ปลาทอง (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus Flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banana)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Couch)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)

1. รํมวิเศษ หรือ เป่าสาน (Golden Parasol)
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ภาพที่ 19 รํมวิเศษ (Golden Parasol)
(ที่มา: 108 สัญลักษณ์จีน)

สัญลักษณ๑รํมวิเศษแทนอํานาจแหํงพุทธองค๑ที่ปกป้องความร๎อนจากสุริยะ ดั่งแสง
ธรรมะทีค่ อยป้องกันจิตวิญญาณของมนุษย๑ให๎พ๎นภัยจากภยันตรายทั้งปวง
2. ปลาทอง (Golden Fish) หรือ จินอวี๋ หรือ ปลาคูํ

ภาพที่ 20 ปลาทอง (Golden Fish)
(ที่มา: 108 สัญลักษณ์จีน)

สัญลักษณ๑ปลาทอง หรือ ปลาทองคูํ สัญลักษณ๑แทนตาทั้งคูํที่เปิดกว๎างเสมอแม๎อยูํใน
น้ํา เหมือนปลาที่ลืมตาวํายน้ําแม๎ในสายน้ําเชี่ยว และความรู๎แจ๎งตํออุปสรรคและป๓ญหาทั้ง
ปวง ดั่งเชํนการปฏิบัติตนอยํางมีสติสัมปชัญญะในวิถีทางที่ถูกต๎อง นําพามาซึ่งความสุขและ
สมหวัง
ในประเทศจีนสัญลักษณ๑ปลาคูํเป็นสัญลักษณ๑ที่นิยมใช๎ในงามมงคลสมรส เนื่องจาก
ความหมายที่มีนัยถึงความจงรักภักดี และความสุข อีกทั้งคําวํา”yu” ในภาษาจีน แปลวํา
ปลาและความมั่งคั่งอันยิ่งใหญํ จึงมีความเชื่อที่วําสัญลักษณ๑ปลาทอง หรือปลาทองคูํ เป็น
สัญลักษณ๑ที่ใช๎ในการดึงดูดความมั่งคั่ง
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3. ดอกบัว (Lotus Flower) หรือ เหลียนฮวา

ภาพที่ 21 ดอกบัว (Lotus Flower)
(ที่มา: 108 สัญลักษณ์จีน)

สัญลักษณ๑ดอกบัวเป็นสัญลักษณ๑แทนความบริสทุ ธิ์ผํองแผ๎ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่
แม๎กําเนิดจากโคลนตม แตํก็ไมํแปดเปื้อนมลทิน ซึ่งสัญลักษณ๑ดอกบัวในอีกนัยหนึ่งก็คือ การ
แทนองค๑พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าองค๑พระศาสดาแหํงพุทธศาสนา
4. แจกันวิเศษ (Treasure Vase) หรือ เป่าผิง

ภาพที่ 22 แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
(ที่มา: 108 สัญลักษณ์จีน)

สัญลักษณ๑แจกันวิเศษเป็นสัญลักษณ๑แทนที่บรรจุสมบัติ คือพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธองค๑เปรียบเสมือนขุมทรัพย๑ในแจกันสมบัติ ที่จะชํวยให๎ผู๎ศรัทธาสมมาดปรารถนา
5. ธงชัย (Victorious Banana) หรือ ไป๋ไกํ

ภาพที่ 23 ธงชัย (Victorious Banner)
(ที่มา: 108 สัญลักษณ์จีน)
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สัญลักษณ๑แทนความรูอ๎ นั กระจํางแจ๎งและธรรมเหนืออธรรมเปรียบเสมือนดังธงชัยที่
ประกาศพระศาสนาสูกํ ารรู๎แจ๎งเห็นธรรม
6. ธรรมจักร (Wheel of Law) หรือ ฝ่าหลุน

ภาพที่ 24 ธรรมจักร (Wheel of Law)
(ที่มา: 108 สัญลักษณ์จีน)

สัญลักษณ๑แทนพระธรรมคําสอน ความไมํหยุดนิ่งและเคลื่อนที่อยูํเสมอ เป็นวงล๎อ
แหํงธรรมที่แทนคําสอนของพระพุทธองค๑ที่ไมํหยุดนิ่ง และเคลื่อนที่สูํความรุํงเรืองตลอดเวลา
7. หอยสังข๑ (Couch) หรือ ฝ่าหลอ หรือบางครั้งเรียกวํา หอยสังข๑ขาว หรือ ไป๋ไหํหลอ

ภาพที่ 25 หอยสังข๑ (Couch)
(ที่มา: 108 สัญลักษณ์จีน)

สัญลักษณ๑แทนเสียงแหํงพระธรรมของพระพุทธองค๑ที่ก๎องกังวานไปทุกสารทิศ หรือ
เสียงแหํงการประกาศพระศาสดาสูํโลก
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8. เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot) หรือ ผานฉาง

ภาพที่ 26 เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
(ที่มา: 108 สัญลักษณ์จีน)

สัญลักษณ๑แทนจิตใจอันบริสุทธิ์ ความลึกซึ้งในห๎วงดวงใจความคิดและความรักที่เป็น
เงื่อนตามดั่งปมที่ไมํรู๎จบ หรือรักอมตะนิอันดร
จากการค๎นคว๎าในงานวิจยั พบวําแปดสัญลักษณ๑นนั้ มีรูปลักษณ๑หรือรูปทรงที่แตกตําง
กันออกไปตามการออกแบบหรือแหลํงอ๎างอิงของแตํละหนังสือหรือการสืบค๎นในอินเตอร๑เน็ต
แตํยังคงมีการให๎ความหมายที่คล๎ายคลึงกัน ดังภาพที่ 27 และ 28 ซึ่งผู๎วิจยั ได๎นํามา
เปรียบเทียบในสัญลักษณ๑แบบเดียวกัน

ภาพที่ 27 แปดสัญลักษณ๑มงคล
(ที่มา: 108 สัญลักษณ์จีน)
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ภาพที่ 28 แปดสัญลักษณ๑มงคล
(ที่มา: The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols)

2.4 ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุมํ เป้าหมายเจนเนอเรชั่น วาย
2.4.1 ลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมาย Gen Y
เจนเนอเรชั่น Y หรือ Gen Y คือคนที่เกิดในชํวงพ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2533 [21] จาก
สถิติสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สํานักงานสถิติแหํงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร พบวํามีจาํ นวนประชากรชํวงอายุ 20-29 ปีทั้งหมด 9,784,11 คน
เป็นชาย 4,890,930 คน หญิง 4,893,187 คน [22]
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ภาพที่ 29 ประชากรจําแนกตามอายุ และเพศ
(ที่มา : สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชากรในเจนเนอเรชั่นวาย
กลุํมอายุ

รวม

ชาย

หญิง

Age

Total

Male

Female

20-24

4,691,520

2,361,297

2,330,223

25-29

5,092,597

2,529,633

2,562,964

จากงานวิจัยของนางสาวรุํงรัตน๑ เรืองเดช (2552) [23] สามารถสรุปรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของกลุํม Gen Y ได๎ดังนี้
1. เป็นกลุํมผู๎บริโภคที่มีรายได๎ไมํสูงนัก
2. สํวนใหญํเป็นโสดและยังอาศัยอยูํกับบิดามารดา
3. มีการเปิดรับสื่อหลากหลายชํองทาง
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4. นิยมใช๎อินเตอร๑เน็ต และ social network
5. นิยมความบันเทิง แตํก็มีสาระ
6. ใสํใจสุขภาพ
7. ผู๎หญิงสนใจแฟชั่น ผู๎ชายสนใจกีฬาและเทคโนโลยี
8. ใสํใจสิ่งแวดล๎อม
9. ให๎ความสําคัญกับฟ๓งก๑ชั่น หรือคุณสมบัติของสินค๎า
10. พรีเซ็นเตอร๑ ดารา นักร๎อง ไมํสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคกลุํมนี้
จากลักษณะพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของกลุํม Gen Y ดังกลําว ศรีกัญญา มงคลศิริ
[10] ได๎กลําวไว๎ถึงแนวทางการทําตลาดกับคนกลุมํ นีด้ ังนี้
1. Price Conscious : Gen Y เป็นผู๎บริโภคที่ให๎ความสําคัญกับราคา โดยมักจะนําราคามา
พิจารณาควบคูํกับคุณคําทั้งที่จับต๎องได๎และจับต๎องไมํได๎ การทําตลาดกับ Gen Y จึงจําเป็นต๎อง
นําเสนอคุณคําทั้งสองประการผํานสื่อทุกรูปแบบ
2. High Speed New Brand Loyalty : ในอดีตนักการตลาดเชื่อวําความภักดีตํอแบรนด๑
จะเกิดขึ้นก็ตํอเมื่อผู๎บริโภคเรียนรู๎เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด๑ซ้ําๆ ตํอเนื่องกันหลายปี แตํดูเหมือนวํา
ทฤษฎีดังกลําวจะไมํสามารถใช๎กับ Gen Y ได๎ เมือ่ นักการตลาดเริ่มสังเกตเห็นวําแบรนด๑ใหมํๆ ที่เพิ่ง
กํอตัวสามารถสร๎างความภักดีตํอแบรนด๑ให๎แกํผู๎บริโภคกลุํมนี้ได๎อยํางรวดเร็ว เชํน Yahoo, Google,
Sanook, Gap, Roxy เป็นต๎น
ข๎อสังเกตก็คือ แบรนด๑ทไี่ ด๎รับความนิยมในกลุํม Gen Y ในลักษณะ High speed มักเป็นแบ
รนด๑เกิดใหมํ ที่นําเสนอสินค๎าและบริการแบบไมํธรรมดาหรือสื่อสารแบบไมํธรรมดา พฤติกรรมการ
ยอมรับแบรนด๑และภักดีตํอแบรนด๑อยํางรวดเร็วนี้ ถือเป็นปรากฏการณ๑ใหมํ ที่เป็นทั้งโอกาสและ
อุปสรรคในการทําตลาดกับ Gen Y กรณีเป็นโอกาสคือ ทําให๎แบรนด๑ใหมํมีความหวังวําจะสามารถทํา
ตลาดกับ Gen Y ได๎งํายและรวดเร็ว หากสินค๎ามีคุณคําที่จับต๎องได๎ที่แปลกใหมํและโดนใจ หรือหาก
สามารถสื่อสารได๎แปลกใหมํและตรงใจ แตํที่เป็นอุปสรรคก็เพราะพฤติกรรมยอมรับแบรนด๑ใหมํอยําง
รวดเร็วนี้ ไมํมีข๎อจํากัดเลย Gen Y พร๎อมที่จะพอใจแบรนด๑ใหมํใดๆ ก็ได๎จากทั่วทุกมุมโลก นั่น
หมายความวํา แม๎แบรนด๑ที่ประสบความสําเร็จกับ Gen Y ในวันนี้ ก็ไมํได๎เป็นการรับประกันวํา Gen
Y จะพอใจในแบรนด๑นั้น และเลิกแสวงหาสิ่งดีกวําในวันหน๎าแตํอยํางใด
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3. Cool Conscious : Gen Y เป็นผู๎บริโภคที่ให๎ความสําคัญกับความเทํ (Cool) ในแบบ
ฉบับของตนเองเป็นอยํางมาก ซึ่งความเทํในแบบฉบับของ Gen Y ก็จับทิศทางได๎ยากเหมือนกัน
เพราะความเทํเป็นเรื่องของความคิดและความรู๎สกึ ซึ่งยากอยูํที่จะทําให๎คนหลายๆ คนคิดเห็นตรงกัน
ได๎
กระนั้นก็ดี จากการศึกษาพฤติกรรมและความคิดของ Gen Y นั้นพบวํา ความเทํในแบบฉบับ
ที่ Gen Y มีโอกาสสนใจนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทด๎วยกัน
ประเภทแรก คือ ความเทํในแบบฉบับ Mix ‘n’ Match ซึ่งหมายถึงความเทํแบบไร๎ระเบียบ
(Unorganized) หมายถึงการนําของสองสิ่งที่ไมํนาํ จะอยูํดว๎ ยกันมาปรับเปลี่ยนจัดชุดเข๎ากัน ทําให๎เกิด
เป็นความแปลกใหมํที่เทํเก๐และลงตัว
ประเภทที่สอง คือ ความเทํแบบมี Innovation ไมํวําจะเป็น Innovation ใน P-Product, PPrice, P-Promotion หรือแม๎แตํ P-Place แบรนด๑ที่พยายามจะจับตลาดกลุํมนี้ จึงไมํจาํ เป็นต๎องยึด
ติดกับไบเบิ้ลการตลาดเดิมๆ หากแตํสามารถคิดหาวิธใี หมํๆ ที่แหวกแนว และลองทําตลาดดู หากเทํ
และโดนใจ โอกาสสําเร็จก็ไมํยาก
4. Decoration & Beautification Conscious : Gen Y เป็นเจนเนอเรชั่นอารมณ๑ดี มอง
โลกในแงํดี จึงมองทุกสิ่งเป็นสิ่งสวยงาม สิ่งใดที่สวยงามก็มักจะนํามาตกแตํงให๎สะท๎อนตัวตนและ
ความสวยงามไปพร๎อมๆ กัน อาทิ โทรศัพท๑มือถือ รถสํวนตัว รูปรํางหน๎าตาตัวเอง สัตว๑เลี้ยง ฯลฯ
5. Connexity : ด๎วยการที่เกิดมาเป็นคนรุํนใหมํแหํงยุคไร๎พรมแดน Gen Y ต๎องการ
เชื่อมตํอ (Connexity) ทุกที่ ทุกเวลา กับทุกคนในทุกๆ ลักษณะของข๎อความ (anywhere, anytime,
any message) แตํเนื่องจากชีวิตของ Gen Y เต็มไปด๎วยกิจกรรมตํางๆ เวลาวํางเพื่อทําการติดตํอเอง
ดูเหมือนจะไมํคํอยมี นั่นก็หมายความวํา แบรนด๑ใดที่สามารถทําหน๎าที่เป็นสื่อกลาง ชํวยทําหน๎าที่
เชื่อมตํอให๎ Gen Y ได๎กส็ ามารถทําตลาดกับ Gen Y ได๎ไมํยาก ตัวอยํางเชํน กรณีบริการบอกรักผําน
เพลงของ Orange in Love หรือบริการสํงข๎อความ SMS เป็นภาษาไทย ฯลฯ ที่ชวํ ยลดภาระการกด
แป้นพิมพ๑ SMS ภาษาไทยที่แสนยุํงยากได๎เป็นอยํางดี
ดังลักษณะ 5 ประการดังกลําวนั้นเป็นลักษณะที่สําคัญสําหรับการทําการตลาดกับคนเจนเนอ
เรชั่นวายนั้นเพียงสังเขปเทํานั้น ประเด็นสําคัญก็คอื การสร๎างความแตกตํางให๎มากเพียงพอสําหรับการ
แขํงขัน และต๎องสอดคล๎องกับลักษณะนิสัยของคนกลุํมนี้
จากการศึกษาข๎อมูลของกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวายการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ให๎
เป็นที่สนใจของคนกลุํมนี้ ผู๎วิจัยสรุปเป็นข๎อๆที่สําคัญ ดังนี้
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1. ต๎องเป็นบรรจุภัณฑ๑ทมี่ ีความใหมํแปลกแหวกแนว
2. สินค๎าต๎องมีความสะดวกสบายรวดเร็ว ประหยัดเวลา
3. ต๎องมีเสนํห๑และมีความเทํ
4. มีความเป็นอิสระในการมีสํวนรํวม
2.5 ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ๑และองค๑ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ๑
2.5.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ (Packaging design)
ผู๎วิจัยเห็นวําควรศึกษาความรูพ๎ ื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ ซึง่ เป็น
ประโยชน๑ในงานวิจัย เพือ่ ให๎ทราบถึง บทบาทหน๎าที่ และองค๑ประกอบบรรจุภัณฑ๑ ที่สามารถ
จําแนกหรือสร๎างเอกลักษณ๑ที่แตกตํางกันตํอเทศกาลไหว๎ตาํ งๆ เพื่อนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎อยําง
เหมาะสม
บรรจุภัณฑ๑ หมายถึง หนํวยรูปแบบวัตถุภายนอกที่ทําหน๎าที่ปกป้องคุ๎มครอง หรือ
หํอหุ๎มผลิตภัณฑ๑ภายในให๎ปลอดภัย สะดวกตํอการขนสํง เอื้ออํานวยให๎เกิดผลประโยชน๑
ในทางการค๎าและการบริโภค [14]
บรรจุภัณฑ๑ ยังนิยามวําเป็นทั้งศาสตร๑และศิลป์ที่ใช๎ในการบรรจุสินค๎าในการจัด
จําหนํายเพื่อสนองตอบตํอความต๎องการของผู๎ซื้อและหรือผู๎บริโภคด๎วยต๎นทุนที่เหมาะสม
นอกจากนั้นยังเป็น ศาสตร๑และศิลป์ เพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ๑หนึ่งชิ้นนั้นประกอบไป
ด๎วย เทคโนโลยีความรู๎หลายๆ สาขา เชํน การถนอมอาหาร เป็นต๎น และยังมีเรื่องของการ
ออกแบบที่ต๎องคิดคํานึงถึงกลุํมเป้าหมาย กลยุทธ๑ ที่เป็นการจูงใจในแงํของการตลาด [24]
บรรจุภัณฑ๑ หมายถึง การออกแบบและผลิตสิ่งที่บรรจุหรือหํอหุ๎มผลิตภัณฑ๑ บรรจุ
ภัณฑ๑อาจรวมถึง บรรจุภณ
ั ฑ๑ขั้นต๎น (Primary container) เชํน หลอดยาสีฟ๓น บรรจุภัณฑ๑
อันดับสอง (Secondary package) ซึ่งผู๎บริโภคจะทิ้งบรรจุภัณฑ๑อันดับสองไปเมื่อนํา
ผลิตภัณฑ๑มาใช๎ เชํน กลํองบรรจุยาสีฟ๓น และบรรจุภัณฑ๑เพื่อการขนสํง (Shipping package
) ซึ่งจําเป็นสําหรับการเก็บ ระบุชนิด และขนสํงผลิตภัณฑ๑ เชํน กลํองใสํยาสีฟ๓นจํานวน 6
โหล ซึ่งรวมถึงฉลากที่พมิ พ๑บนบรรจุภัณฑ๑ก็ถือวํา เป็นสํวนหนึ่งของบรรจุภัณฑ๑ด๎วย [25]
การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ หมายถึง กลยุทธ๑สาํ คัญในการตอบโจทย๑การตลาดกระแส
หลัก เพื่อสร๎างประสบการณ๑และอารมณ๑รํวมระหวํางผลิตภัณฑ๑กับผู๎บริโภค กระตุ๎นให๎
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ผู๎บริโภคกระหายที่จะได๎เป็นเจ๎าของสร๎างความผูกพันจนกลายเป็นพันธะสัญญา อันจะนําไปสูํ
การเป็น “แบรนด๑” ในดวงใจผู๎บริโภค [26]
การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ คือ ป๓จจัยหนึ่งที่ใช๎ตอบโจทย๑การตลาด ทั้งทางด๎านการ
สร๎างความแตกตําง การสร๎างนวัตกรรม และสามารถสอดแทรกความคิดสร๎างสรรค๑ไปอยําง
แนบเนียน รวมทั้งสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎คนได๎อยํางเฉพาะเจาะจง
หลากหลาย สามารถสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎บริโภคได๎ [12]
2.5.2 หน๎าที่ของบรรจุภัณฑ๑
ประชิด ทิณบุตร [14] ได๎กลําวถึงหน๎าที่ของบรรจุภัณฑ๑ ดังนี้
1. การบรรจุและการคุ๎มครองป้องกัน (Containment and protection) ซึ่งถือวําเป็น
หน๎าที่หลักของบรรจุภัณฑ๑ ที่สามารถป้องกันสินค๎าจากการเสียหายอันเนื่องมาจากการ
ขนสํง การเนําเสีย และงํายตํอการเก็บรักษา ไมํเสื่อมสลาย เพื่อไมํให๎ผู๎บริโภคได๎รับ
อันตรายจากการอาหารเป็นพิษ หรือบาดแผลอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ๑ทไี่ มํเรียบร๎อย
และไมํเหมาะสมกับผลิตภัณฑ๑
2. การบํงชี้ผลิตภัณฑ๑ (Identification) บรรจุภัณฑ๑ต๎องแสดงให๎เห็นถึงตัวผลิตภัณฑ๑ในทันที
โดยเกิดจาก ชื่อของผลิตภัณฑ๑ (Trade Name) เครื่องหมายการค๎า (Trademark) ชื่อ
ผู๎ผลิต ลักษณะหรือประเภทของสินค๎า เพื่อเป็นการสื่อสารให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจถึงผลิตภัณฑ๑
วําเป็นอยํางไร เพื่อลดความผิดพลาดในการหยิบฉวยสินค๎า โดยเฉพาะเรขศิลป์บนบรรจุ
ภัณฑ๑ถือวํามีบทบาทที่สาํ คัญอยํางยิ่ง
3. การอํานวยความสะดวก (Convenience) ในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑นั้นต๎องเอื้ออํานวย
ความสะดวกให๎กับผู๎บริโภค การขนสํงและการเก็บรักษา กลําวคือในแงํของผู๎บริโภค
จําเป็นต๎องสังเกตถึง พฤติกรรกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ๑วําเป็นอยํางไร เชํนเหมาะมือ
สะดวกในการใช๎สอย และปลอดภัยจากการใช๎งาน ทางด๎านการขนสํงนั้นต๎องคํานึงถึง
ความแข็งแรงจากการวางผลิตภัณฑ๑ซ๎อนกัน (Stacking) ขนาดและรูปรํางที่เหมาะสมตํอ
ผลิตภัณฑ๑ (Fitness Size) งํายตํอการเรียงซ๎อนกันบนชั้นวางแสดงสินค๎า (Easy to
stack and display)
4. การดึงดูดความสนใจผู๎บริโภค (Consumer Appeal) การที่บรรจุภัณฑ๑สามารถดึงดูด
ความสนใจผู๎บริโภคได๎นนั้ อันเป็นผลมาจากองค๑ประกอบที่หลากหลายอยําง เชํน ขนาด
รูปรํางหรือรูปทรง สี วัสดุ ข๎อความตัวอักษรวิธีการใช๎ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ทาง
จิตวิทยาของผู๎บริโภค (To fit the consumer ‘needs) เชํน การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ที่
มีขนาดที่หลากหลาย เพือ่ ให๎สอดคล๎องตํองบประมาณการซื้อที่แตกตํางกัน การใช๎สีบน
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บรรจุภัณฑ๑ทที่ ําให๎เกิดความรู๎สกึ สอดคล๎องกับผลิตภัณฑ๑ที่อยูํภายใน เชํน สีแดง สีชมพู สี
เขียวและสีฟ้า สะท๎อนให๎เกิดความรู๎สกึ นํารัก สดใส เป็นต๎น การใช๎รูปรํางให๎ตรงกับมโน
ทัศน๑เฉพาะกรณี เชํน เทศกาล โอกาส เพศและวัย ความรู๎สึกถึงความคุ๎มคําก็เป็นอีก
ป๓จจัย เชํน การรวมผลิตภัณฑ๑เป็นชุดหรือ หนํวยบรรจุรวม (Unit Packaging) เป็น 2, 4,
6, 8, 12, หรือมากกวํานัน้ เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดความรู๎สึกวําสินค๎านั้นถูกลง อีกทั้งบางครั้ง
ผู๎ออกแบบสามารถแปลงให๎บรรจุภัณฑ๑ให๎สามารถแปลงหน๎าที่ของตนให๎เป็นภาชนะ
บรรจุอยํางอื่นหลังจากใช๎ผลิตภัณฑ๑หมดไป สร๎างความรู๎สกึ ตํอผู๎บริโภควําได๎ของแถม
(Premium)
5. การเศรษฐกิจ (Economy) บรรจุภัณฑ๑มีบทบาทในการกําหนดราคาสินค๎าตามต๎นทุน
การผลิต (Production cost) อันเกิดจากการวําจ๎างแรงงาน ราคาวัสดุบรรจุภัณฑ๑ ราคา
ของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ๑ เป็นต๎น ซึ่งมีป๓จจัยตํางๆ ที่มีผลตํอราคาของบรรจุภัณฑ๑
ได๎แกํ
- ราคาของบรรจุภัณฑ๑ (Cost of packaging material)
- ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ๑ (Cost of manufacturing the
package)
- ราคาของเครื่องมือเครือ่ งจักร ที่ใช๎ในการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ๑ (Cost of
equipment used to manufacture and fill package)
- ราคาของการใช๎แรงงานที่เกี่ยวข๎องกับ (Cost of associated labor)
2.5.3 ประเภทของบรรจุภัณฑ๑
การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ซึ่งต๎องมีหน๎าที่ในการสํงตํอจากผู๎ผลิตไปสูํผู๎บริโภคนั้น ต๎อง
ผํานขั้นตอน อันเกิดจากกระบวนการผลิต การเก็บสินค๎าในคลัง ระบบขนสํง และระบบการ
จัดจําหนําย เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการบริโภคและการกําจัดซากบรรจุภัณฑ๑ได๎
งําย โดย ปุ่น และสมพร คงเกียรติ (2541) ได๎จาํ แนกประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ๑ได๎หลาย
ลักษณะแล๎วแตํจุดมุํงหมายการแยกประเภท ดังแสดงใน ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การแยกประเภทบรรจุภัณฑ๑
วิธีการ
1.

จุดมุํงหมาย
การออกแบบ

2.

วัสดุที่ใช๎ผลิต

ประเภทบรรจุภัณฑ๑
1.1 บรรจุภัณฑ๑ชั้นในหรือปฐมภูมิ (Primary Packaging
1.2 บรรจุภัณฑ๑ชั้นที่สองหรือทุติยภูมิ (Secondary Packaging)
1.3 บรรจุภัณฑ๑ชั้นที่สามหรือตติยภูมิ (Tertiary Packaging)
2.1 เยื่อและกระดาษ
2.2 พลาสติก
2.3 แก๎ว
2.4 โลหะ

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑สามารถจําแนกประเภทได๎ 3 ประเภทดังนี้
1. บรรจุภัณฑ๑ชั้นในหรือปฐมภูมิ (Primary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ๑ที่ผบู๎ ริโภคได๎สัมผัส
เวลาบริโภค บรรจุภัณฑ๑ประเภทนี้ไมํสามารถนํากลับมาใช๎อีกหลังจากบริโภคสินค๎าหมด
โดยการฉีก แกะ ตัด เชํน ซองบรรจุน้ําตาล เป็นต๎น ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่สมั ผัสตัว
ผลิตภัณฑ๑โดยตรง
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ชั้นในนั้นมีป๓จจัยที่ตอ๎ งพิจารณา 2 ประการคือ
ประการแรก บรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎นั้นต๎องเข๎ากันได๎กับผลิตภัณฑ๑ กลําวคือตัวผลิตภัณฑ๑นั้น
ต๎องไมํทําปฏิกิริยากับบรรจุภัณฑ๑อันกํอให๎เกิดความเสียหาย เชํน การบรรจุวัตถุที่ร๎อน
เมื่อเย็นลงจะเกิดการยุบตัวหรือเกิดรอยบุบให๎กับบรรจุภัณฑ๑ ประการที่สอง บรรจุภัณฑ๑
นั้นต๎องวางขายบนหิ้งหรือไมํเพื่อที่จะได๎ออกแบบให๎เหมาะสมกับการจัดวาง และเกิด
ความสวยงาม
2. บรรจุภัณฑ๑ชั้นที่สองหรือทุติยภูมิ (Secondary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ๑ที่รวบรวม
ผลิตภัณฑ๑ชั้นแรกเข๎าด๎วยกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให๎กับผลิตภัณฑ๑หรือเพื่อจัดจําหนําย
และความสะดวกในการขนสํง เชํน กลํองกระดาษแข็งใสํหลอดยาสีฟ๓น ถุงพลาสติกใสํ
ซองน้ําตาล 50 ซอง เป็นต๎น
บรรจุภัณฑ๑ขั้นที่สองนั้นมักเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่แสดงบนหิ้ง ณ จุดขาย ดังนัน้ การ
เน๎นการออกแบบที่สวยงามและภาพพจน๑ของสินค๎าจะชํวยในการดึงดูดให๎ผู๎บริโภค
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าได๎ ถึงแม๎วําบรรจุภัณฑ๑ชั้นแรกนั้นได๎รับการออกแบบอยําง
สวยงามแล๎ว แตํบรรจุภณ
ั ฑ๑ชั้นที่สองนั้นถือเป็นประตูที่เปิดให๎เห็นถึงผลิตภัณฑ๑ที่มีความ
สวยงามได๎อกี ขั้น
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3. บรรจุภัณฑ๑ชั้นที่สามหรือตติยภูมิ (Tertiary Packaging) หน๎าที่หลักของบรรจุภัณฑ๑นี้คือ
การปกป้องสินค๎าระหวํางการขนสํง บรรจุภัณฑ๑ขนสํงนี้อาจแบํงได๎เป็น 3 ประเภทยํอย
ดังนี้
- บรรจุภัณฑ๑ทใี่ ช๎สําหรับการขนสํงจากผู๎ผลิตสินค๎าถึงผู๎ค๎าปลีก บรรจุภัณฑ๑นี้
ก็จะหมดหน๎าที่ เชํน แครํและกระบะ (Pallet) เป็นต๎น
- บรรจุภัณฑ๑ทใี่ ช๎ระหวํางโรงงาน เป็นบรรจุภัณฑ๑ทจี่ ัดสํงสินค๎าระหวําง
โรงงาน เชํน ลังใสํซองพริกป่น ถุงน้ําจิ้ม เพื่อนําไปบรรจุรวมกับสินค๎าหลัก
เป็นต๎น
- บรรจุภัณฑ๑ทใี่ ช๎สําหรับการขายปลีกไปยังมือผู๎บริโภคโดยตรง เชํน ถุง หรือ
กลํองตํางๆ ที่รา๎ นค๎าใสํสนิ ค๎าให๎ผู๎ซื้อ
บรรจุภัณฑ๑ชั้นที่สามนี้ สิง่ ที่ต๎องคํานึงถึง คือการป้องกันตัวสินค๎าระหวําง
การขนสํงสํวนข๎อมูลรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ๑ขนสํงจะชํวยให๎การขนสํงเป็นไป
อยํางสะดวกและถูกต๎อง บรรจุภัณฑ๑ชั้นที่สามนี้ มักเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา บรรจุภัณฑ๑
เพื่อการขนสํง (Distribution Packaging)
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จะมุํงเน๎นไปที่บรรจุภัณฑ๑ชนั้ ในหรือปฐมภูมิและบรรจุภัณฑ๑ชั้น
ที่สองหรือทุติยภูมิ เพราะวําในงานวิจัยครั้งนี้จดั ทําเป็นชุดขนมไหว๎ซึ่งต๎องมีความสอดคล๎อง
กันระหวํางบรรจุภัณฑ๑ชนั้ ในและชั้นที่สอง กลําวคือ เป็นบรรจุภัณฑ๑ที่ทําสองหน๎าที่คือการ
ปกป้องผลิตภัณฑ๑และการรวบรวมผลิตภัณฑ๑ให๎จดั เป็นชุด เพื่อความสะดวกในการขนสํง
2.5.4 การพัฒนาโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑
ปุ่น และสมพร คงเกียรติ (2541) ได๎กลําวไว๎วํา ไมํมีบรรจุภัณฑ๑ใดในโลกที่จะ
สามารถใช๎ได๎ตลอดกาล เหตุเป็นเชํนนั้นเพราะวํา การเปลี่ยนแปลงทางด๎านการตลาด และ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของผู๎บริโภค อีกทั้งความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ๑
ใหมํๆ เพื่อให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนที่เปลี่ยนไป และความต๎องการในการรักษาสิ่งแวดล๎อมใน
โลกยุคป๓จจุบัน
เมื่อบรรจุภัณฑ๑ต๎องทําหน๎าที่ในการปกป้องผลิตภัณฑ๑ และการขนสํงตั้งแตํผู๎ผลิต
จนถึงมือของผู๎บริโภค บรรจุภัณฑ๑ยังสามารถแปลงกายให๎เหมาะสมกับสถานที่จัดจําหนําย
เพื่อเป็นการสํงเสริมการขายอีกทางหนึ่ง ดังนั้นการพัฒนาโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑ถือเป็นสํวน
สําคัญอยํางยิ่งที่นักออกแบบนั้นต๎องให๎ความสําคัญ
โดยแนวทางการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ แบํงได๎เป็น 2 สํวน
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1. โครงสร๎าง เป็นการออกแบบทางด๎านเทคนิคและทางกายภาพของบรรจุภณ
ั ฑ๑ โดยที่
มุํงเน๎นไปในกระบวนการบรรจุใสํ การรักษาคุณภาพสินค๎า การป้องกันที่เหมาะสมตํอ
การขนสํงและการกระจายสินค๎า
2. กราฟฟิก เป็นการออกแบบในรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ๑ เพื่อสร๎างแรงจูงใจในการซื้อ
และเป็นการสื่อความหมายของผลิตภัณฑ๑ผํานทางการออกแบบกราฟฟิก อีกทั้งยังเป็น
การสร๎างภาพพจน๑และความประทับใจจากลูกค๎า
2.5.5 สาเหตุของการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑
เหตุที่จําเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑มีด๎วยกันหลายประการ ซึ่งสามารถ
อธิบายได๎จาก วัฏจักรชีวติ ของบรรจุภัณฑ๑ (Product Life Cycle) ดังรูป ประกอบด๎วย 4
ขั้นตอน คือ
1.
2.
3.
4.

ขั้นแนะนําผลิตภัณฑ๑
ขั้นตลาดเจริญเติบโต
ขั้นตลาดอิ่มตัว
ขั้นตลาดตกต่ํา

ภาพที่ 30 ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ๑
(ที่มา : บรรจุภัณฑ์อาหาร 2541:1))

ซึ่งจากสถานะจากขั้นตอนวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ๑ที่ ปุ่น และสมพร คงเกียรติ (2541)
สรุปอยํางสั้นดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงสํวนผสมทางการตลาดในแตํละขั้นตอนของวัฏจักรผลิตภัณฑ๑
สํวนผสมทางการตลาด
ก. ผลิตภัณฑ๑
ข. การจัดสํง
ค. การสํงเสริม
ง. ราคา

ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ๑
1. แนะนํา
ชนิดเดียว
เลือกระบบ
แนะนํา
เจาะตลาด

2. เติบโต
หลายชนิด
ที่เหมาะสม
เรํงเร๎า
สูงสุด

3. อิ่มตัว
แขํงขัน
หลายระบบ
ทุกรูปแบบ
ตัดราคา

4. ตกต่ํา
เหลือน๎อยราย
ระบบที่จําเป็น
แยกประเภท
ลดสุดๆ

จากวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ๑ดังกลําว ปุ่น และสมพร คงเกียรติ (2541) ได๎อธิบายถึง
มูลเหตุสําคัญที่แบํงเป็นตารางดังกลําว โดยพิจารณาจากป๓จจัยดังตํอไปนี้
1. มูลเหตุเกิดจากภายนอกองค๑กร เนื่องจากผลิตภัณฑ๑ซึ่งเป็นสํวนผสมในด๎านการตลาด
การพัฒนาบรรจุภัณฑ๑จึงเป็นเครื่องมือในด๎านการตลาดอยํางหนึ่ง เพื่อชิงความได๎เปรียบ
ในด๎านการแขํงขัน ไมํวําในขั้นตอนแนะนําจนถึงตกต่าํ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ๑มุํงเน๎นใน
เชิงระยะยาวเพื่อให๎เกิดประสิทธิผลตํอวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ๑ดังกลําว เชํน การเปลี่ยน
ชํองทางจัดจําหนําย การเปลี่ยนระบบการจัดสํง เพื่อให๎สอดคล๎องตํอการขนสํงของคูํค๎า
อีกมูลเหตุภายนอกอีกประการหนึ่งคือ กฎหมายใหมํที่มีการออกกฎข๎อบังคับทาง
กฎหมาย เชํน การที่ผู๎ผลิตต๎องแสดงคุณคําทางโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ๑อาหาร
เป็นต๎น
2. มูลเหตุจากภายในองค๑กร ทุกๆ ผลิตภัณฑ๑มีโอกาสเข๎าสูํขั้นตอนการตกต่าํ และหายไปใน
ตลาด เนื่องจากการเกิดใหมํของผลิตภัณฑ๑อยูํตลอดเวลา ดังนั้นองค๑กรที่เตรียมพร๎อมใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ใหมํ โดยคํานึงถึงขั้นตอนชีวิตผลิตภัณฑ๑เป็นสําคัญจะมีความ
ได๎เปรียบในด๎านการตลาด โดยแนวทางการพัฒนาก็มักจะ ปรับปรุงพัฒนาด๎านความ
สวยงาม และสมรรถนะการใช๎งานและเพื่ออํานวยความสะดวกของตัวบรรจุภัณฑ๑เอง
3. มูลเหตุจากด๎านเทคโนโลยี ในกระแสความก๎าวหน๎าในโลกป๓จจุบัน มีวิวัฒนาการใหมํๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับบรรจุภัณฑ๑มีเกิดขึ้นใหมํเสมอ เชํน การใช๎สัญลักษณ๑รหัสแทํงที่จะนําไปสูํ
การพาณิชย๑อิเล็คทรอนิคส๑ การใช๎ระบบการพิมพ๑แบบไร๎สัมผัส (Non-Contact) การ
บรรจุภายใต๎สภาวะปลอดเชื้อ (Aseptic) เป็นต๎น ซึ่งวิวัฒนาการความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํๆและบรรจุภัณฑ๑ใหมํๆ
จากการศึกษาถึงข๎อมูลดังกลําวชุดบรรจุภณ
ั ฑ๑ขนมไหว๎เจ๎าถือเป็นผลิตภัณฑ๑ในขั้น
แนะนําเพราะเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํที่มีการรวมชุดผลิตภัณฑ๑ไว๎ด๎วยกันเพื่อใช๎ในการจัดจําหนําย
ให๎กับผู๎บริโภคในชํวงเทศกาลตํางๆ
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2.5.6 การออกแบบโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑ (The structural packaging design)
การออกแบบโครงสร๎าง หมายถึง การกําหนด ลักษณะ รูปรําง ขนาด ปริมาตร ให๎
เหมาะสมกับประโยชน๑ใช๎สอยของผลิตภัณฑ๑ ตลอดจนขั้นตอนการผลิต การบรรจุ การเก็บ
รักษาและการขนสํง
การออกแบบโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑นั้น โดยสํวนใหญํจะเกี่ยวข๎องกับบรรจุภัณฑ๑ชั้นใน
หรือปฐมภูมิและบรรจุภัณฑ๑ขั้นที่สองหรือทุติยภูมิ ซึ่งรูปรํางของโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑นั้น
ขึ้นอยูํกับลักษณะและรูปรํางของผลิตภัณฑ๑วําเป็นผลิตภัณฑ๑ประเภทใด โดยผู๎ที่ทําการ
ออกแบบจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องศึกษาข๎อมูลของผลิตภัณฑ๑ที่จะต๎องบรรจุวํามีขนาด รูปรําง
เป็นอยํางไร เพื่อที่จะได๎ออกแบบได๎อยํางเหมาะสม โดยเฉพาะลักษณะพิเศษที่เพิ่มเติมเข๎ามา
เชํน มือถือ หูหิ้ว และการนําผลิตภัณฑ๑ออกมาใช๎ เชํน ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นผง จําเป็นที่จะต๎องใช๎
วัสดุสําหรับการกันความชื้นได๎ดี โดยที่ผู๎ออกแบบจําเป็นที่จะต๎องศึกษาและกําหนด
กระบวนการในการออกแบบ เชํน ราคาวัสดุ การผลิตเครื่องจักร การขนสํง การตลาด การ
พิมพ๑ ฯลฯ จากนั้นจึงมากําหนดเป็น ขนาด รูปรําง (Shape &Form) ขอบรรจุภัณฑ๑อีกครั้ง
หนึ่ง
ซึ่งการออกแบบโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑นั้นนักออกแบบจําเป็นที่จะต๎องนึกถึง
เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ๑ และการออกแบบต๎องตอบสนองตํอความคาดหวังทางด๎าน
การตลาดขององค๑กร นักออกแบบต๎องให๎ความสําคัญตํอทั้งสองด๎านอยํางเหมาะสมตํอ
ผลิตภัณฑ๑อีกทั้งต๎องพยายามที่จะพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ๑ให๎มีความแตกตํางกันเพื่อสร๎าง
ความนําดึงดูดตํอผู๎บริโภคที่มีความต๎องการที่เปลี่ยนไปตามแตํละยุคสมัย
2.5.6.1 ประเภทของบรรจุภัณฑ๑จาแนกตามวัสดุ
บรรจุภัณฑ๑แยกตามวัสดุหลักที่ใช๎ในการผลิตได๎ 4 ประเภทคือ
1. เยื่อและกระดาษ เยื่อและกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ๑ที่ได๎รับความนิยมมากที่สุด
และมีแนวโน๎มในการใช๎มากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได๎งําย
สืบเนื่องจากการรณรงค๑สิ่งแวดล๎อม เยื่อและกระดาษเป็นวัสดุประเภทเดียวที่สามารถใช๎การ
ปลูกป่าทดแทนได๎ อีกทั้งสามารถพิมพ๑ตกแตํงได๎งาํ ยและสวยงาม สามารถพับได๎เพื่อประหยัด
คําใช๎จาํ ยในการขนสํงบรรจุภัณฑ๑
2. พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ๑ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ซึ่งประโยชน๑หลักของ
พลาสติก คือ น้ําหนักที่เบา สามารถป้องกันการซึมผํานของอากาศและก๏าซได๎ในระดับหนึ่ง
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สามารถตํอต๎านความเสียหายตํอผลิตภัณฑ๑อันเกิดจากแบคทีเรียและเชื้อรา อีกทั้งพลาสติกยัง
มีคุณสมบัติอันหลากหลาย เชํน ทนความร๎อน ซึ่งสามารถผลิตให๎ตรงตํอความต๎องการของ
ผลิตภัณฑ๑ได๎อยํางเหมาะสม
3. แก๎ว เป็นบรรจุภัณฑ๑ที่มีความสามารถในทนตํอปฏิกิริยากับสารเคมีชวี ภาพตํางๆ
เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นสามารถรักษาคุณภาพของสินค๎าได๎ดี ทนตํอแรงกดสูง อีกทั้งยังมีความใส
และสามารถทําสีตํางได๎ และยังสามารถนํากลับมาใช๎ใหมํได๎หรือแม๎แตํการหลอมใหมํได๎
ข๎อเสียคือมีความเปราะงํายหรือแตกได๎งาํ ย ข๎อควรระวังคือฝาขวดแก๎วนั้นต๎องเลือกใช๎ฝาที่มี
ขนาดพอดีกับฝาขวดเพื่อที่จะปิดได๎สนิทแนํนเพื่อการรักษาคุณภาพสินค๎าและยืดอายุสินค๎า
ให๎นานขึ้น
4. โลหะ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ๑อาหาร วัสดุทใี่ ช๎มี 2 ชนิด คือ
- เหล็กเคลือบดีบุก เป็นบรรจุภัณฑ๑ที่มีความแข็งแรงป้องกันอันตรายจากสิง่ แวดล๎อม
และสภาวะอากาศได๎ดี มีต๎นทุนการผลิตที่ไมํสูงนัก สามารถใช๎บรรจุอาหารได๎ดี
เนื่องจากปิดได๎สนิทและสามารถฆําเชื้อได๎ด๎วยความร๎อน และสามารถคัดแยกขยะได๎
ด๎วยแมํเหล็ก
- อะลูมิเนียม มักใช๎ในรูปเปลวอะลูมิเนียมหรือกระป๋อง มีน้ําหนักเบา ทนตํอการซึม
ผํานของอากาศ ก๏าซ แสง และกลิ่นได๎ดี ในแงํของเปลวอะลูมิเนียมมักใช๎ในการ
เคลือบผิวบนวัสดุอื่นๆ สามารถใช๎ประโยชน๑จากความเงาวาว อีกทั้งยังเหนี่ยวนํา
ความเย็นได๎ดี
ซึ่งในการเลือกประเภทวัสดุที่เหมาะสมกับงานวิจยั นี้ผู๎วิจัยศึกษาเรื่องการออกแบบ
เรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎ ซึ่งเป็นกลุํมเบเกอรี่และขนมหวานดังสํวนหนึ่งของตาราง
ประเภทของบรรจุภัณฑ๑อาหาร ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 7 ประเภทของบรรจุภัณฑ๑ที่เหมาะสมกับประเภทของอาหารแปรรูป
กลุํมอาหาร
กลุํมเบเกอรี่และขนมหวาน

ประเภทบรรจุภัณฑ๑
1. กลํองกระดาษแข็ง

2. ถาดพลาสติกใส แบบ
กาบหอย (Clam Shell)

3. ถาดพลาสติกหรือ
กระดาษปิดผนึกด๎วยความ
ร๎อนบนแผํนฟิล๑ม

4. ถาดอะลูมิเนียมพร๎อมฝา
ทําด๎วยกระดาษแข็ง

คําแนะนําและเหตุผล
บรรจุภัณฑ๑ที่สามารถพิมพ๑
ตกแตํงได๎อยํางสวยงามและ
ราคาถูก
สามาถมองเห็นสินค๎า เพิ่ม
มูลคําให๎กับสินค๎า ถ๎าใช๎
พลาสติกที่มีอัตราการซึมผําน
ของก๏าซน๎อย สามารถใช๎
เทคนิคการบรรจุภัณฑ๑
สมัยใหมํ เพื่อยืดอายุอาหาร
ได๎นานขึ้น
ราคาถูกกวําแตํต๎องคัดเลือก
ประเภทของพลาสติกให๎
เหมาะสมกับตัวสินค๎า และ
สามารถใช๎เทคนิคการปรับ
สภาวะได๎
มีราคาสูงแตํสามารถปกป้อง
รักษาคุณภาพสินค๎าไว๎ได๎นาน
เหมาะสําหรับแชํเย็นหรือแชํ
แข็ง

ผู๎วิจัยได๎เห็นวําประเภทบรรจุภัณฑ๑กลํองกระดาษแข็ง มาใช๎ศึกษาตํอไป เนื่องจากมีความ
เหมาะสมในแงํของราคา และเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่สามารถพิมพ๑ตกแตํงได๎ อีกทั้งยังสามารถพับ
ขึ้นรูปได๎งําย
2.5.6.2 บรรจุภัณฑ๑อาหารที่ผลิตจากเยื่อและกระดาษ
เนื่องจากกระดาษมีคุณสมบัติมากมาย ดังคุณลักษณะเดํน คือ สามารถทีจ่ ะพับขึ้น
รูปได๎หลากหลายรูปทรง ดังไปใช๎ประโยชน๑ตาํ งๆได๎ เชํน ถุงและกลํอง ซึ่งจุดด๎อยของกระดาษ
ก็คือลักษณะทางกายภาพที่มีความเป็นรูพรุนเล็กๆ ไมํสามารถทนตํอความชื้นมากๆ ได๎ แตํก็
สามารถแก๎ป๓ญหาได๎โดยการเคลือบผิวด๎วย พลาสติกหรืออะลูมิเนียม
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2.5.6.2.1 คุณสมบัติทั่วไปของกระดาษ
ความหนาและน้ําหนักมาตรฐาน หนํวยซื้อขายกระดาษคิดเป็นน้ําหนักกรัมตํอพื้นที่
1 ตารางเมตร ความหนาวัดเป็นไมครอน (Microns)
ความขาวสวําง (Brightness) ความขาวสวํางของกระดาษสามารถวัดได๎จาการ
สะท๎อนกลับของแสงสีขาวทีคําระหวําง 1-100 โดยปกติจะมีประมาณ 80 ยิ่งสวําง
มาจะเป็นการเพิ่มความมันวาวในการพิมพ๑
ปริมาณความชื้น กระดาษมีคุณสมบัติดูดและคายความชื้นได๎ดีและรวดเร็ว เมื่อมี
ความชื้นสัมพัทธ๑เป็น 20 % กระดาษจะมีความชืน้ ประมาณ 4% ณ อุณหภูมิห๎อง
25 องศา ถ๎าความชื้นสัมพัทธ๑เป็น 80% กระดาษจะมีปริมาณความชื้นที่ 14.8%
ปริมาณความชื้นในกระดาษที่มีความแตกตํางกันสามารถสํงผลตํอบรรจุภัณฑ๑ได๎
2.5.6.2.2 ประเภทบรรจุภัณฑ๑กระดาษ
เป็นบรรจุภัณฑ๑กระดาษที่นิยมในอุตสาหกรรมอาหารแบํงเป็นประเภทดังนี้
1. กลํองกระดาษแข็งพับได๎ เป็นกลํองกรดาษแข็งที่สามารถขึ้นรูปและจัดสํงเป็น
แผํนราบ (Flat Blanks) ประหยัดคําขนสํง
2. กลํองกระดาษแบบคงรูป เป็นกลํองที่มีการขึ้นรูปไว๎อยูํแล๎ว เชํน กลํองรองเท๎า
กลํองไม๎ขีด
3. บรรจุภัณฑ๑การ๑ด (Carded Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ๑ที่ประกอบไปด๎วย
กระดาษและพลาสติก แบํงเป็น 2 ประเภทใหญํ คือ แบบลิสเตอร๑แพ็ค (Blister
Pack )และแบบแนบผิว (Skin Pack)
4. บรรจุภัณฑ๑แบบเคลือบหลายชั้น จากจุดด๎วยของกระดาษที่มรี ูพรุน การเคลือบ
หลายชั้นด๎วยพลาสติก และเปลวอะลูมิเนียมได๎รับความนิยมอยํางมาก
5. กลํองกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ๑ที่นิยมใช๎ในการขนสํงมากที่สดุ แข็งแรงและ
เหมาะสมกับราคา และยังสามารถผลิตและใสํสีได๎งําย
ในงานวิจัยนี้ผู๎วิจัยจะศึกษาการทําบรรจุภัณฑ๑ด๎วยวัสดุกระดาษลูกฟูก
เนื่องจากสามารถรับน้ําหนักได๎ดีอีกทั้งยังมีความแข็งแรงและด๎วยความที่เป็นชั้นๆ
สามารถรับความชื้นได๎ในระดับหนึ่งที่เพียงพอตํอความต๎องการในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ๑ชดุ ขนมไหว๎เจ๎า และยังสามารถพับขึ้นรูปได๎
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2.5.6.3 กลํองกระดาษลูกฟูก
ตัวแผํนกระดาษลูกฟูกที่ใช๎งานโดยทัว่ ไปประกอบไปด๎วยแผํนแปะหน๎า 2 แผํน และ
มีลูกฟูกตรงกลาง มีชื่อเรียกทั่วไปวํากระดาษลูกฟูก 3 ชั้น และที่มีความแข็งแรงมากคือ 5 ชั้น

ภาพที่ 31 โครงสร๎างกระดาษลูกฟูก
(ที่มา: บรรจุภัณฑ์อาหาร 2541)

การใช๎กระดาษลูกฟูกนั้นจําเป็นต๎องศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการเลือกลอนตาม
มาตรฐานลอนของกระดาษลูกฟูกดังนี้
ตารางที่ 8 มาตรฐานของลอนกระดาษลูกฟูก
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ชื่อลอน

ชื่อไทย

จํานวนลอนตํอความยาว
เป็นเมตร

ความสูงของลอน
(มิลลิเมตร)

A

ใหญํ

105 - 125

4.5 – 4.7 มม.

B

เล็ก

150 – 185

2.1 – 2.9 มม.

C

กลาง

120 - 145

3.5 – 3.7 มม.

E

จิว๋

290 - 320

1.1 – 1.2 มม.

Micro

ไมโคร

400 - 440

0.7 – 0.8 มม.

ซึ่งการเลือกใช๎ลอนกระดาษลูกฟูกนั้นจําเป็นต๎องเลือกให๎เหมาะสมกับงาน ถ๎าต๎องการใช๎
ความแข็งแรงเพื่อการขนสํงให๎ใช๎ลอน A, B หรือ C ลอน E และ Micro ไมํคํอยนิยมใช๎มากนัก สํวน
ลอนที่ถูกใช๎มากที่สดุ คือลอน B และ C
ซึ่งในงานวิจัยนี้จําเป็นต๎องใช๎การพับเป็นหลักจึงเลือกใช๎ลอน B เป็นหลัก เนื่องจากมีความ
แข็งแรงเพียงพอและสามารถพับขึ้นรูปได๎
2.5.6.4 โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons) จากหนังสือ Structural Packaging ของ Paul Jackson
[27] อธิบายวํา ทุกๆ รูปทรงหลายเหลี่ยมเป็นแผํนเรียบซึ่งเกิดจากเส๎นตรงมาประกอบและชนมุมกัน ซึง่ ทุก
บรรจุภัณฑ๑ที่เป็นรูปทรงสามมิติก็ประกอบไปด๎วยโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมทั้งสิ้น ถ๎าสามารถนําโครงสร๎างรูป
หลายเหลี่ยมไปใช๎เป็นหลักเกณฑ๑ในการออกแบบจะทําให๎เข๎าใจและออกแบบได๎งํายขึ้น
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมแบํงเป็น 12 ชนิดดังนี้

ตารางที่ 9 แสดงโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
1

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
ทุกมุมและทุกด๎านขนาดเทํากัน

2

รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
มุมสองมุมและด๎านสองด๎านขนาดเทํากัน

3

รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
ทุกมุมและทุกด๎านขนาดไมํเทํากัน

4

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right-angled Triangle)
หนึ่งมุมตั้งฉาก
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5

รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมซึ่งทุกมุมและทุกด๎านมีคําเทํากัน

6

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมซึ่งทุกมุมและด๎านตรงข๎ามมีคาํ เทํากัน

7

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมซึ่งมุมตรงข๎ามมีคําเทํากันและด๎านเทํากัน

8

รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมซึ่งมุมตรงข๎ามและด๎านตรงข๎ามมีคําเทํากัน

9

รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทํา หรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezium)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมที่มีด๎านขนานกันและมุมตรงข๎ามมีคํารวมกัน 180 องศา

10

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปด๎านห๎าเหลี่ยมซึ่งทุกมุมและทุกด๎านมีคําเทํากัน

11

รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปด๎านหกเหลี่ยมซึ่งทุกมุมและทุกด๎านมีคําเทํากัน

12

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปด๎านแปดเหลี่ยมซึ่งทุกมุมและทุกด๎านมีคําเทํากัน

2.6 ทฤษฎีตัวเชื่อม
เพื่อหาตัวเชื่อมระหวํางเทศกาลไหว๎กับงานออกแบบผู๎วิจัยได๎ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพของ ชิเก
โนบุ โกบายาชิ จากหนังสือ Color Image Scale [28] และอารมณ๑สีของ นาโอมิ คุโน [29] เพื่อนํามา
ศึกษาและวิเคราะห๑ความเหมาะสมตํอการนําไปใช๎เชื่อมโยง
2.6.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ทฤษฎีบุคลิกภาพของการใช๎สีในงานออกแบบเรขศิลป์ ชิเกโนบุ โกบายาชิ (1990) มี
การวิจัยหารูปแบบบุคลิกภาพตามรสนิยมและรูปแบบชีวิต สามารถจัดกลุํมบุคลิกภาพได๎ 15
แบบ ในแตํละแบบมีบุคลิกภาพยํอย ๆ ที่มี ความหมายไปในทิศทางเดียวกันประกอบอยูํ
1. ลําลอง : (Casual)
องค๑ประกอบ : เยาว๑วัย (Young) ฉูดฉาด (Flamboyant) สนุกสนาน
(Enjoyable) รําเริง (Merry) แจํมแจ๎ง (Vivid)

59
2. ทันสมัย : (Modern)
องค๑ประกอบ : ก๎าวหน๎า (Progressive) ดูเป็นโลหะ (Metallic) มีเหตุมีผล
(Rational) ชัด เฉียบคม (Sharp) เป็นชาวเมือง เป็นผู๎ดี (Urbane)
3. ชวนฝ๓น : (Romantic)
องค๑ประกอบ : มีเสนํห๑ (Charming) ชํางฝ๓น (Dreamy) ไร๎เดียงสา
(Innocent) อํอนโยน (Soft) อํอนหวาน (Sweet)
4. เป็นธรรมชาติ : (Natural)
องค๑ประกอบ : มีความกรุณา (Generous) สนิทสนม (Intimate) เป็น
ธรรมชาติ (Natural) ประทับใจ (Simple/Appealing) ราบรื่น (Tranquil)
5. สะโอดสะอง : (Elegant)
องค๑ประกอบ : เยาว๑วัย (Young) ฉูดฉาด (Flamboyant) สนุกสนาน
(Enjoyable) รําเริง (Merry) แจํมแจ๎ง (Vivid)
6. เก๐/เทํ ตามยุคสมัย : (Chic)
องค๑ประกอบ : สงบเสงี่ยม (Modest) เงียบ (Quiet) เรียบงําย (Simple) มี
สติ (Sober) ละเอียดอํอน (Subtle)
7. ได๎รับความนิยม : (Classic)
องค๑ประกอบ : มีความนิยม (Classic) ลึกซึ้ง (Heavy/Deep) เป็นผู๎ใหญํ
(Mature) มีรสนิยม (Tasteful) มีแบบแผน (Traditional)
8. โอํอํา : (Dandy)
องค๑ประกอบ : สงํางาม (Dignified) สงบเงียบ (Placid) ไว๎ใจได๎ (Reliable)
ช่ําชองโลก/เป็นชาวกรุง (Sophisticated) มีสาระ (Substantial)
9. สะอาด : (Clear)
องค๑ประกอบ : สดชื่น (Bracing) สะอาด (Clean) ใส (Crystalline)
ทําให๎มีกําลัง ( Refreshing) คลํองแคลํว (Neat)
10.หรูหรา : (Gorgeous)
องค๑ประกอบ : สุกใส (Brilliant) ร่ํารวย (Rich) ฟุ่มเฟือย (Luxurious)
มีเสนํห๑ (Fascinating) สมบูรณ๑ (Abundant)
11. เป็นทางการ : (Formal)
องค๑ประกอบ : อํานาจ (Majestic) จริงจัง (Earnest) มีคุณคํา (Precious)
มีอํานาจ (Authoritative) ขึงขัง (Solemn)
12. นํารัก : (Pretty)
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องค๑ประกอบ : ไร๎เดียงสา (Native) เหมือนเด็ก (Childlike) สวยฉลาด
(Cute)
13. สุขุม : (Cool Casual)
องค๑ประกอบ : วํองไว (Agile) สม่ําเสมอ (Steady) คลํองแคลํว (Smart)
ดูกะฉับกระเฉง (Sporty)
14. เคลื่อนไหว : (Dynamic)
องค๑ประกอบ : คลํองแคลํว (Active) กระตุ๎น (Provocative) มีพลัง
(Forceful) กระฉับกระเฉง (Vigorous) รุนแรง (Fiery)
15. รุนแรง : (Wild)
องค๑ประกอบ : แข็งขันเอาการเอางาน (Robust) ดูเป็นชนเผํา (Ethnic)
ไมํอํอนน๎อม (Untamed) รุนแรง (Wild)
2.6.2 ทฤษฎีอารมณ๑สี
ทฤษฎีอารมณ์สีในงานออกแบบเรขศิลป์ ของ นาโอมิ คุโน (Naomi Kuno) จาก
หนังสือ Tasteful Color Combinations โดยการเน้ นอารมณ์ จาก สัมผัสทัง้ 5 รูป รส กลิ่น เสียง
และสัมผัส ออกมาเป็ นอารมณ์ต่างๆ มาได้ 44 อารมณ์ ดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ความผํอนคลาย (Relaxation)
ความหายใจสดชื่น (Cool breathe)
ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)
ความราบรื่น (Smooth)
ความปลอดภัยและสงบ (Security and Peace)
ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)
ความมีพลังและมีพฤติกรรมเกินจริง (Energetic and Dramatic)
ความตื่นเต๎นกับความเร็ว (Throbbing and Speed)
ความสูงขึ้นและมั่นใจ (Rising and Insistence)
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
ความกระตือรือร๎นและเขยําขวัญ (Wild and Thrilling)
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
ความอบอ๎าวร๎อนชื้น (Tropical)
ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ (Seclusion and Fantasy)
ความวิเศษและดีเลิศ (Magical and Awesome)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง (Melancholic and Sentiment)
ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)
ความไวและไร๎เดียงสา (Purity and Sensitivity)
ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่ (Chic and Matured)
ความวางใจและภาคภูมิใจ (Trust and Pride)
ความช่าํ ชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
ความมีการศึกษา (Academic)
ความเป็นทางการ (Formality)
ความนํารักและเป็นมิตร (Cute and Friendly)
ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)
ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ (Sweet and Romantic)
ความถึงความใส และบริสุทธิ์ (Crystal clear and Pure)
ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย (Intellectual and Cool)
ความฉลาดและนําสมัย (Smart and Stylish)
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรือ่ งและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล (Technical and
Mechanical)
ความสงบและปลอบโยน (Tranquility and Soothing)
ความสุขภาพดีและสดชืน่ (Healthy and Fresh)
ความคลํองแคลํวและนําขบขัน (Nimble and Amusing)
ความสนใจในกีฬาและอิสระ (Sporty and Freedom)
ความมั่งคั่งและพอใจ (Richness and Fulfillment)
ความโอํอาํ และตกแตํงหรูหรา (Gorgeous and Decorative)
ความสําคัญที่สุดและมีเสนํห๑ (Prime and Charm)
ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ (Fertility and Nutrition)
ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย (Stability and Stateliness)
ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี (Science and Chemistry)
ความสมัยใหมํและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ (Modern and Radical)
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
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สรุปในการศึกษาข๎อมูลผูว๎ ิจัยได๎เลือกอารมณ๑สีของนาโอมิ คุโน เนื่องจากความชัดเจนใน
หัวข๎อและจํานวนอารมณ๑ที่ไมํมากและน๎อยเกินไปซึ่งเหมาะสมตํองานวิจยั นี้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อ ง การออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุด ขนมไหว๎เจ๎า เพื่อสื่อสารเทศกาลตํางๆ
สําหรับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่น วาย (GENERATION Y) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาหาความรู๎สึก สี สัญลักษณ๑มงคล โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
ที่ ส ามารถสื่ อ สารถึ ง เทศกาลไหว๎ เ จ๎ า 6 เทศกาลที่ นิ ย มไหว๎ ใ นประเทศไทย ให๎ เ หมาะสมกั บ
กลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่น วาย ดังนั้นการกําหนด ขั้นตอนและวิธี การในการรวบรวมผลงานและการ
วิเคราะห๑จึงมีความสําคัญอยางยิ่งกอนที่จะทําการวิจัยเพื่อให๎ผลสรุปที่นําเชื่อถือ สามารถนําไปใช๎ประ
โยชน ไดอยํางเหมาะสม โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1. ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษา
3.2. การเก็บรวบรวมข๎อมูล
3.3. การวิเคราะห๑ข๎อมูล
3.4. การดําเนินการออกแบบ
3.1.

ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษา
ข๎อมูลที่ใช๎ในงานวิจัย มีดว๎ ยกัน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ข๎อมูลประเภทเอกสาร
3.1.2 ข๎อมูลประเภทบุคคล
3.1.1 ข๎อมูลประเภทเอกสาร
ได๎แกํ ข๎อมูลที่เป็นแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัยครั้งนี้ โดยรวบรวม
จากแหลํงข๎อมูลทางวิชาการตํางๆ ได๎แกํ หนังสือ บทความ ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ๑ สือ่
พิมพ๑ตาํ งๆ และข๎อมูลที่ได๎จากสือ่ ออนไลน๑ เชํน อินเตอร๑เน็ต ซึ่งรายละเอียดในเนื้อหาได๎
กลําวไว๎ในบทที่ 2 โดยข๎อมูลดังกลําวผู๎วิจัยได๎นํามาใช๎ในการสร๎างและพัฒนาเครื่องมือใน
งานวิจัยในการวิเคราะห๑หาคําตอบในงานวิจัยในครั้งนี้ ข๎อมูลดังกลําวประกอบไปด๎วย
1. ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาลไหว๎เจ๎า
2. ข๎อมูลเกี่ยวกับขนมไหว๎
3. ข๎อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ๑มงคล
4. ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุํมหมายเจนเนอเรชั่นวาย
5. แนวความคิดและทฤษฎีเรื่องการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ๑
6. แนวความคิดตัวเชื่อม (ทฤษฎีบุคลิกภาพและทฤษฎีอารมณ๑ส)ี
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3.1.2 ข๎อมูลประเภทบุคคล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎ข๎อมูลประเภทบุคคล 3 กลุํม
กลุํมแรกได๎แกํ กลุํมบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด๎านจีนศึกษาและประเพณีจีน
เพื่อเป็นผู๎ให๎คําปรึกษาและเป็นผู๎ตอบคําถามในแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด๎วยคําถามลักษณะ
ปลายปิด เพื่อนําข๎อมูลทีไ่ ด๎มาใช๎ในการวิเคราะห๑หาอารมณ๑ที่สอื่ สารถึงเทศกาลไหว๎ 6
เทศกาลที่นิยมไหว๎ในประเทศไทย และนําผลลัพธ๑ที่ได๎ไปใช๎ในการหาสี สัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมตํอไป โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดคุณสมบัติของผู๎เชี่ยวชาญดังนี้
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาใน
แบบสอบถาม
2. สําหรับผู๎สําเร็จการศึกษาต่ํากวําระดับปริญญาโท ต๎องมีประสบการณ๑การ
ทํางานในสาขาที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาแบบสอบถามไมํต่ํากวํา 10 ปี
กลุํมที่ 2 ได๎แกํกลุํมบุคคลที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญในด๎านการออกแบบเรขศิลป์ เพื่อเป็น
ผู๎ตอบคําถามในแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด๎วยคําถามลักษณะปลายปิด เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎มา
ใช๎ในการวิเคราะห๑หาโครงสร๎างและองค๑ประกอบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ และใช๎เป็นแนวทางใน
การออกแบบอยํางเหมาะสม โดยผู๎วจิ ัยได๎กาํ หนดคุณสมบัติของผู๎เชี่ยวชาญดังนี้
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาใน
แบบสอบถาม
2. สําหรับผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต๎องมีประสบการณ๑การทํางานใน
สาขาที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาแบบสอบถามไมํต่ํากวํา 7 ปี
กลุํมที่ 3 ได๎แกํกลุํมบุคคลที่เป็นกลุํมตัวอยําง หรือกลุํมเป้าหมาย เป็นตัวแทน
ผู๎บริโภคที่ต๎องการสื่อถึง ซึ่งกําหนดกลุํมเป้าหมายให๎เป็นกลุํมเจนเนอเรชั่น วาย
(GENERATION Y) มีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นกลุํมบุคคลที่เกิดในชํวง พ.ศ. 2523 – 2533 คือชํวงอายุ 23-33 ปี
2. เป็นบุคคลที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานครเทํานั้น
3.2.

การเก็บรวบรวมข๎อมูล
การเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบํงออกเป็นขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 รวบรวมข๎อมูลประเภทเอกสารเพื่อกําหนดกรอบเนื้อหาในเครื่องมือวิจัย
3.2.2 การออกแบบเครื่องมือวิจัย
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3.2.1 รวบรวมข๎อมูลประเภทเอกสารเพื่อกาหนดกรอบเนื้อหาในเครื่องมือวิจัย
ต๎องมีความถูกต๎องแมํนยํา นําเชื่อถือ สามารถตอบข๎อสมมุติฐานของงานวิจัยได๎
ตามวัตถุประสงค๑ของงานวิจัยได๎
การคัดเลือกและการจําแนกประเภทเนื้อหาที่ใช๎ในการวิจัยถือเป็นขั้นตอนสําคัญ
สําหรับงานวิจัย
3.2.1.1

ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาลไหว๎
ผู๎วิจัยเลือกใช๎ข๎อมูลหลักจากหนังสือเปิดตํานานเทศกาลจีน (2555) และ
CHINESE FESTIVALS ของ Wei Liming (2554) เป็นหลักที่จะนํามาใช๎อ๎างอิง
โดยนํามาใช๎ประกอบเนื้อหาความสําคัญของแตํละเทศกาลเทํานั้นเพราะมีความ
ชัดเจนและนําเชื่อถือ สํวนการกําหนดวําเทศกาลใดที่นิยมไหว๎ ผู๎วจิ ัยได๎ใช๎วธิ ี
สัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านประเพณีจีนและข๎อมูลจากหนังสือธรรมเนียมจีน
(2546) ซึ่งบอกเลําถึงเรื่องการไหว๎เจ๎าในประเทศไทย
ซึ่งในขอบเขตงานวิจัยนี้จะวิจัยเฉพาะเทศกาลไหว๎เจ๎าที่นิยมไหว๎ในประเทศ
ไทยเทํานั้นโดยอ๎างอิงจากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจีนศึกษาและประเพณี
จีน ซึ่งเทศกาลที่จะใช๎ในงานวิจัยนี้ประกอบไปด๎วย
1)
เทศกาลตรุษจีน
2)
เทศกาลเชงเม๎ง
3)
เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
4)
เทศกาลสารทจีน
5)
เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
6)
เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย

3.2.1.2

ข๎อมูลเกี่ยวกับขนมไหว๎
ผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลขนมไหว๎จากการไหว๎เจ๎าในแตํละเทศกาลเพื่อหาวําแตํละ
เทศกาลไหว๎นั้นใช๎ขนมประเภทใดบ๎าง จากนั้นเก็บข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลด๎วยการ
สัมภาษณ๑ร๎านขายขนม การเก็บข๎อมูลด๎วยการถํายจากขนมจริงๆ และข๎อมูลทาง
อินเตอร๑เน็ต เพื่อหาข๎อมูลเบื้องต๎นเพื่อใช๎ในการออกแบบ

3.2.1.3

ข๎อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ๑มงคล
ผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลสัญลักษณ๑มงคลจากหนังสือ 108 สัญลักษณ๑มงคล (2552)
และ The handbook of Tibetan Buddhist symbols (2003) และข๎อมูล
จากอินเตอร๑เน็ต โดยในงานวิจัยนี้จะวิจัยเฉพาะแปดสัญลักษณ๑มงคลของจีน
(Eight Auspicious Symbols) เนื่องจากเป็นสัญลักษณ๑ที่มีความนําเชื่อถือจาก
การจัดกลุํมสัญลักษณ๑ทตี่ รงกันในหลายแหลํงข๎อมูล
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3.2.1.4

ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุํมหมายเจนเนอเรชั่นวาย
ผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลกลุํมเป้าหมายจากแหลํงข๎อมูลมาจากหนังสือ Gen Y จับ
ให๎มั่นคั้นให๎เวิร๑ค (2550) ข๎อมูลวิทยานิพนธ๑เรื่อง”รูปแบบการดําเนินชีวิตและ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค๎าประเภทเลือกซื้อของกลุํม Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ของ รุํงรัตน๑ เรืองเดช สาขาวิชาการตลาด คณะ
พาณิชยศาสตร๑และการบัญชี จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย (2552) วารสาร
บทความ และข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต

3.2.1.5

แนวความคิดและทฤษฎีเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ๑
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเพื่อเป็นความรูพ๎ ื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ให๎
เหมาะสมกับงานวิจัยโดยศึกษาจากหนังสือบรรจุภัณฑ๑อาหาร (2541) หนังสือ
การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ (2531) ออกแบบให๎โดนใจ (2548) What is
packaging design (2004) ในสํวนของโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑ผวู๎ ิจัยได๎ศกึ ษาจาก
หนังสือพื้นฐานการออกแบบสามมิติ (2554) และหนังสือ Structural
Packaging (2012) โดยผู๎วิจัยได๎เลือกรูปแบบการใช๎รูปทรงหลายเหลี่ยม
(Polygons) จากหนังสือ Structural Packaging เนื่องจากเป็นรูปทรงที่มีความ
เหมาะสมและเข๎าใจงํายเหมาะสมตํอการไปประยุกต๑ใช๎ในการออกแบบและการ
สร๎างแบบสอบถามในงานวิจัยนี้

3.2.1.6

แนวความคิดตัวเชื่อม ( ทฤษฎีบุคลิกภาพและทฤษฎีอารมณ๑สี )
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวทางทฤษฎีเพื่อใช๎เป็นตัวเชื่อม โดยศึกษาแนวทางจาก
หนังสือทฤษฎีสีตํางๆ ที่สามารถจําแนกและอธิบายถึงอารมณ๑และบุคลิกภาพได๎
ได๎แกํ หนังสือ Color Image Scale ของโคบายาชิ และ Tasteful Color
Combinations ของนาโอมิ คุโน (Naomi Kuno) (2009)
โดยผู๎วิจัยได๎เลือกรูปแบบทางอารมณ๑ของ Tasteful Color
Combinations ของนาโอมิ คุโน เนื่องจาก การใช๎จําแนกทางอารมณ๑และ
จํานวนนั้นมีความเหมาะสมตํอการนําไปสร๎างแบบสอบถามเพื่อจําแนกเทศกาล
ไหว๎ตํางๆได๎

3.2.2 การออกแบบเครื่องมือวิจัย
ในงานวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎แบํงการออกแบบเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อหาอารมณ๑ที่สื่อสารในแตํละเทศกาลไหว๎
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ขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่
สื่อสารถึงแตํละเทศกาลไหว๎ตามอารมณ๑ได๎
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่
สื่อสารถึงแตํละเทศกาลไหว๎ที่เหมาะสมตํอรสนิยมของกลุํมเป้าหมายได๎
3.2.2.1

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นการเก็บข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ๑และสร๎างเครื่องมือใน
การวิจัยเพื่อวิเคราะห๑หาอารมณ๑ที่เหมาะสมกับแตํละเทศกาลไหว๎ โดยให๎
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจีนศึกษาและประเพณีจีนเป็นผู๎ทําแบบสอบถาม จํานวน 7
คน และมีเกณฑ๑การคัดเลือก ดังนี้

3.2.2.1.1 มีประสบการณ๑ในการทํางานหรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข๎อง
กับจีนศึกษาและประเพณีจีน
3.2.2.1.2 มีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในกรณีที่การศึกษาต่าํ กวําปริญญา
โทต๎องมีประสบการณ๑ทํางานไมํต่ําวํา 10 ปี
โดยแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1 ประกอบไปด๎วย 3 สํวนด๎วยกัน คือ
สํวนที่ 1 ข๎อมูลเบื้องต๎นโครงการ และเป็นสํวนที่อธิบายถึงรายละเอียดของ
แตํละเทศกาลไหว๎ และอารมณ๑สี ของ นาโอมิ คุโน (Naomi Kuno) จากหนังสือ
Tasteful Color Combinations โดยการเน๎นรสนิยมจาก สัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น
เสียงและสัมผัส ออกมาเป็นอารมณ๑ตํางๆ มาได๎ 44 รสนิยม ดังนี้
1.
ความผํอนคลาย (Relaxation)
2.
ความหายใจสดชื่น (Cool breathe)
3.
ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)
4.
ความราบรื่น (Smooth)
5.
ความปลอดภัยและสงบ (Security and Peace)
6.
ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)
7.
ความมีพลังและมีพฤติกรรมเกินจริง (Energetic and Dramatic)
8.
ความตื่นเต๎นกับความเร็ว (Throbbing and Speed)
9.
ความสูงขึ้นและมั่นใจ (Rising and Insistence)
10. ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
11. ความกระตือรือร๎นและเขยําขวัญ (Wild and Thrilling)
12. ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and
Ethnic)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ความอบอ๎าวร๎อนชื้น (Tropical)
ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ (Seclusion and Fantasy)
ความวิเศษและดีเลิศ (Magical and Awesome)
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and
Memory)
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง (Melancholic and
Sentiment)
ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)
ความไวและไร๎เดียงสา (Purity and Sensitivity)
ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่ (Chic and Matured)
ความวางใจและภาคภูมิใจ (Trust and Pride)
ความช่าํ ชองและการมีทกั ษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
ความมีการศึกษา (Academic)
ความเป็นทางการ (Formality)
ความนํารักและเป็นมิตร (Cute and Friendly)
ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)
ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ (Sweet and
Romantic)
ความถึงความใส และบริสุทธิ์ (Crystal clear and Pure)
ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย (Intellectual and Cool)
ความฉลาดและนําสมัย (Smart and Stylish)
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรือ่ งและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล (Technical
and Mechanical)
ความสงบและปลอบโยน (Tranquility and Soothing)
ความสุขภาพดีและสดชืน่ (Healthy and Fresh)
ความคลํองแคลํวและนําขบขัน (Nimble and Amusing)
ความสนใจในกีฬาและอิสระ (Sporty and Freedom)
ความมั่งคั่งและพอใจ (Richness and Fulfillment)
ความโอํอาํ และตกแตํงหรูหรา (Gorgeous and Decorative)
ความสําคัญที่สุดและมีเสนํห๑ (Prime and Charm)
ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ (Fertility and Nutrition)
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40.
41.
42.
43.
44.

ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย (Stability and Stateliness)
ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี (Science and Chemistry)
ความสมัยใหมํและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ (Modern and Radical)
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)

สํวนที่ 2 การคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญ ในการคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญมาสัมภาษณ๑
ด๎วยคําถามปลายเปิด เพือ่ เก็บข๎อมูล สําหรับตอบแบบสอบถามสําหรับขั้นตอนที่ 1
นีแ้ ละผู๎วิจัยได๎เลือกผู๎เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญด๎านจีนศึกษาและประเพณีจีน
โดยผู๎ที่คัดเลือกมาประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย๑ 4 ทําน ผูท๎ รงคุณวุฒิ
ด๎านจีนศึกษา 2 ทําน และผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็นรองนายกสมาคมจีน 1 คน รวม 7
ทําน ดังนี้
1. ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
ตําแหนํง อาจารย๑ ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร๑
สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ประสบการณ๑ 6 ปี
2. ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
ตําแหนํง อาจารย๑ ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร๑
สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ประสบการณ๑ 10 ปี
3. ดร.จุรี สุชนวนิช
ตําแหนํง อาจารย๑และหัวหน๎าสาขา คณะมนุษย๑ศาสตร๑ สาขาวิชา
ภาษาจีน
สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ประสบการณ๑ 3 ปี
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4. ดร.จินดาพร พินพงทรัพย๑
ตําแหนํง อาจารย๑ คณะมนุษย๑ศาสตร๑ สาขาวิชาภาษาจีน
สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ประสบการณ๑ 8 ปี
5. นาย วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการศูนย๑จีนศึกษา
สถานที่ทํางาน ศูนย๑จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย และคณะรัฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ๑ 26 ปี
6. ดร.ทวี ธีรวงศ๑เสรี
ตําแหนํง นักวิจัยอาวุโส
สถานที่ทํางาน ศูนย๑จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ประสบการณ๑ 40 ปี
7. นาย สุรทิน วงศ๑อนันต๑กจิ
ตําแหนํง รองนายกสมาคม ตระกูลโง๎ว
สถานที่ทํางาน ตระกูลโง๎ว
ระดับการศึกษา ประสบการณ๑ 40 ปี
สํวนที่ 3 เป็นการตอบแบบสอบถามแบบปลายปิดโดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
จีนศึกษาและประเพณีจนี ทําแบบสอบถามแบบประเมินคํา (Rating Scale) และใช๎
หลักเกณฑ๑การตอบแบบสอบถามด๎วยการให๎คะแนนในคําตอบที่ต๎องการเลือก 5
ระดับ ได๎แกํ
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5
คือ สําคัญมากที่สดุ
4
คือ สําคัญมาก
3
คือ สําคัญปานกลาง
2
คือ สําคัญน๎อยที่สดุ
1
คือ สําคัญน๎อยที่สดุ
เพื่อหาคําตอบวําอารมณ๑ใดสามารถสื่อสารถึงแตํละเทศกาลไหว๎ได๎ โดยได๎
คําตอบที่สื่อสารได๎ในแตํละเทศกาลไหว๎ได๎
3.2.2.2

ขั้นตอนที่ 2 นําผลลัพธ๑จากขั้นตอนที่ 1 มาสร๎างเครื่องมือในการวิจัย
แบบสอบถามชุดที่ 2 เพือ่ หา สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างที่เหมาะสม
กับกลุํมเป้าหมายในแตํละอารมณ๑ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)
ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)
ความราบรื่น (Smooth)
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and
Memory)
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง (Melancholic and Sentiment)
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
ความช่าํ ชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
ความผํอนคลาย (Relaxation)
ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ (Sweet and Romantic)
ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)

โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบเรขศิลป์จํานวน 11 คน และมีเกณฑ๑การ
คัดเลือก ดังนี้
3.2.2.2.1 มีประสบการณ๑ในการทํางานหรือเป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญด๎านการ
ออกแบบเรขศิลป์
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3.2.2.2.2 มีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในกรณีที่การศึกษาต่าํ กวําปริญญา
โทต๎องมีประสบการณ๑ทํางานไมํต่ําวํา 7 ปี
โดยแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 2 ประกอบไปด๎วย 3 สํวนด๎วยกัน คือ
สํวนที่ 1 ข๎อมูลเบื้องต๎นโครงการ และเป็นสํวนที่อธิบายถึง อารมณ๑สี
(Colors) ของ นาโอมิ คุโน แปดสัญลักษณ๑มงคล (Eight Auspicious) และ
โครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygons)
สํวนที่ 2 การคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญ ในการคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญสําหรับตอบ
แบบสอบถามสําหรับขั้นตอนที่ 1 นี้ผวู๎ ิจัยได๎เลือกผู๎เชี่ยวชาญที่มีความ
เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบเรขศิลป์ตามเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ โดยผู๎ที่คดั เลือกมา
ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิ 11 ทําน ดังนี้
1. นางสาวกันตพัฒน๑ กังแฮ
ตําแหนํง กรรมการผู๎จดั การ
สถานที่ทํางาน บริษัท อาย วิว
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ๑ 10 ปี
2. นาย บวรรัตน๑ แจ๎งสวํางศรี
ตําแหนํง Graphic Designer
สถานที่ทํางาน อิสระ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ประสบการณ๑การทํางาน 10 ปี

3. นาย เดชา งามเลิศนภาภรณ๑
ตําแหนํง กรรมการผู๎จดั การ
สถานที่ทํางาน Dailytouch
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ๑การทํางาน 10 ปี
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4. นาย อนุภพ โสภิตปิยกุล
ตําแหนํง Graphic Designer
สถานที่ทํางาน คิง เพาเวอร๑ อินเตอร๑เนชั่นแนล
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ๑การทํางาน 10 ปี
5. นาย จีระวุติ อ๎อยตาล
ตําแหนํง Designer
สถานที่ทํางาน Honda
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ๑การทํางาน 10 ปี
6. นางสาว จุติมา จันทร๑ชุม
ตําแหนํง Graphic Designer
สถานที่ทํางาน อัมรินทร๑พริ้นท๑ติ้ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ๑การทํางาน 8 ปี
7. นางสาว วิกัญดา ธรรมโอรส
ตําแหนํง Graphic Design
สถานที่ทํางาน อัมรินทร๑พริ้นท๑ติ้ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ๑การทํางาน 7 ปี
8. นางสาว ศรันยา มะระพฤษ๑วรรณ
ตําแหนํง กรรมการผู๎จดั การ
สถานที่ทํางาน Name IT Co.,LTD
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ประสบการณ๑การทํางาน 10 ปี
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9. นาย วุฒิกุล โอเจริญ
ตําแหนํง อาจารย๑พิเศษ
สถานที่ทํางาน ม.ศิลปากร (SUIC),ม.หอการค๎า และ ม.ศรีปทุม
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ประสบการณ๑การทํางาน 11 ปี
10. นางสาว นันท๑ภัสกร ล่ําภากร
ตําแหนํง อาจารย๑
สถานที่ทํางาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ประสบการณ๑การทํางาน 9 ปี
11. นางสาว องค๑อร วงษ๑ลังการ
ตําแหนํง อาจารย๑
สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ประสบการณ๑การทํางาน 7 ปี
สํวนที่ 3 เป็นคําถามเพื่อหา สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลาย
เหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมายในแตํละอารมณ๑ โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญการ
ออกแบบเรขศิลป์เป็นผู๎ทําแบบสอบถามโดยตอบทีละอารมณ๑ทั้งหมด 13 อารมณ๑
ทําการเก็บผลจากแบบสอบถามและวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามแบบประเมินคํา
(Rating Scale) และใช๎หลักเกณฑ๑การตอบแบบสอบถามด๎วยการให๎คะแนนใน
คําตอบที่ต๎องการเลือก 5 ระดับ ได๎แกํ
5
คือ สําคัญมากที่สดุ
4
คือ สําคัญมาก
3
คือ สําคัญปานกลาง
2
คือ สําคัญน๎อยที่สดุ
1
คือ สําคัญน๎อยที่สดุ
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โดยแตํละชุดคําถามมีสํวนประกอบของคําถามแตํละอารมณ๑ ดังนี้
สี (Colors)
สีที่ใช๎เป็นตัวเลือกในงานวิจัยนี้นํามาจากอารมณ๑สขี อง Tasteful
Color Combinations ของ นาโอมิ คุโน โดยเลือกชุดสีมาจากแตํละ
อารมณ๑
แปดสัญลักษณ๑มงคล (Eight Auspicious)
1.
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
2.
ปลาทอง (Golden Fish)
3.
ดอกบัว (Lotus Flower)
4.
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
5.
ธงชัย (Victorious Banana)
6.
ธรรมจักร (Wheel of Law)
7.
หอยสังข๑ (Couch)
8.
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
โครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygons)
1.
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
2.
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
3.
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
4.
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right-angled Triangle)
5.
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
6.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
7.
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
8.
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
9.
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทํา หรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezium)
10. รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
11. รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
12. รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
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วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการนําคําตอบ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูป
หลายเหลี่ยมที่ได๎ในแตํละอารมณ๑ มาจัดกลุํมอารมณ๑ตามแตํละเทศกาลไหว๎เพื่อ
นําไปสร๎างเครื่องมือแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 3 ตํอไป
3.2.2.3

ขั้นตอนที่ 3 นําเอาผลลัพธ๑จากการจัดกลุํมเทศกาลไหว๎และวิเคราะห๑ข๎อมูล
จากแบบสอบถามจากขั้นตอนที่ 2 นํามาจัดกลุํมในแตํละเทศกาลไหว๎เพื่อ
สร๎างเป็นเครื่องมือการวิจัยเพื่อทําแบบสอบถามเพื่อถามกลุํมเป้าหมายเจน
เนอเรชั่นวาย โดยแบํงกลุํมแบบ Focus Group จํานวน 2 กลุํม กลุํมละ 9
คน โดยมีเกณฑ๑การเลือก ดังนี้

3.2.2.3.1 เป็นกลุํมบุคคลที่เกิดในชํวง พ.ศ. 2523 – 2533 คือชํวงอายุ 23-33 ปี
3.2.2.3.2 เป็นบุคคลที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานครเทํานั้น
เพื่ อคั ด กรอง สี สั ญ ลัก ษณ๑ม งคล และโครงสร๎า งรูปทรงหลายเหลี่ ยม ที่
กลุํมเป้าหมายชอบที่สุด โดยผู๎วิจัยเป็นผู๎ให๎รายละเอียดข๎อมูลโครงการทั้งหมด
และตั้งคําถามทีละเทศกาลไหว๎ จากผลลัพธ๑ที่ได๎จากขั้นตอนที่ 2 เพื่อคัดกรอง
ข๎อมูลความถูกต๎องและตรงตํอกลุํมเป้าหมายมากที่สุด
จากการคัดเลือกบุคคลตามเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎แบํงเป็น 2 กลุํม ดังนี้
กลุํมที่ 1
1. นายเชษฐ๑ เจียมกิจรุํง
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 33 ปี
2. นายวิธาน เซียนกุลพัฒนากิจ
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 33 ปี
3. นางสาวสาคเรศ ลิ้มสีทอง
อาชีพ อาจารย๑
อายุ 32 ปี
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4. นางสาวศศิธร สกุลชัยสิรวิ ิช
อาชีพ รับจ๎าง
อายุ 31 ปี
5. นายพูนทรัพย๑ ฉกาจนโรดม
อาชีพ รับจ๎าง
อายุ 31 ปี
6. นายรพีพล คุ๎มทรัพย๑
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 30 ปี
7. นายสุพร เดชรินทร๑
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 31 ปี
8. นางสาววิสุดา คงคางาม
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 33
9. นายชัชนันท๑ หาญหิรัญตระกูล
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 33 ปี
กลุํมที่ 2
1. นางสาววิภาพรรณ เลิศพัฒน๑สุขไพศาล
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 31 ปี
2. นายเกษมศักดิ์ กุลมาโนชวงศ๑
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 29 ปี
3. นางสาวพุทธพร พรรัชพล
อาชีพ พนักงานบริษัท
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อายุ 33 ปี
4. นายสรรพวัฒน๑ สุขศรี
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 31 ปี
5. นางสาวอัญรัตน๑ พันธิ์วชิ ยั วุฒิ
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 28 ปี
6. นางสาวอัญภรณ๑ ตั้งวินิจ
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 30 ปี
7. นายวิชิต ศรีธัญญพงศ๑
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 30 ปี
8. นายกษิดิศ เลิศพัฒน๑สุขไพศาล
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 24 ปี
9. นางสาววันทนีย๑ ทองสิทธิชัย
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 30 ปี
3.3.

การวิเคราะห๑ข๎อมูล
การวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบํงออกเป็น
ขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห๑เพื่อหาอารมณ๑ที่สื่อสารในแตํละเทศกาลไหว๎ได๎
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่
เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมายในแตํละอารมณ๑
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่
สื่อสารเทศกาลตํางๆที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวาย
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ขั้ น ตอนที่ 1 วิ เ คราะห๑ แ บบสอบถาม เป็ น การถามในลั ก ษณะคํ า ถามปลายปิ ด
เกี่ยวกับอารมณ๑ที่สามารถสื่อสารในแตํละเทศกาลได๎ โดยถามจากความเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านจีนศึกษาและประเพณีจีน ให๎การลงคะแนนแบบมาตราสํวนคํา (Rating Scale) โดย
กําหนดคําน้ําหนักเป็น 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร๑ท ( Likert ) ได๎ดังนี้
ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น๎อย
น๎อยที่สุด

คําน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
กําหนดให๎มีคําเทํากับ 5 คะแนน
กําหนดให๎มีคําเทํากับ 4 คะแนน
กําหนดให๎มีคําเทํากับ 3 คะแนน
กําหนดให๎มีคําเทํากับ 2 คะแนน
กําหนดให๎มีคําเทํากับ 1 คะแนน

การพิจารณาระดับคะแนน ด๎วยวิธีสถิติบรรยาย (Descriptive) หาคําความถี่เป็น
ร๎อยละ
สูตรที่ใช๎
x =
ความหมายสัญลักษณ๑
x
=
n
=
∑𝑥 =

∑𝑥
𝑛

คําคะแนนเฉลี่ย
จํานวนกลุํมตัวอยําง
ผลรวมของคะแนน

จากนั้นนําคําเฉลี่ยที่ได๎มาจัดเรียงตามอันดับแตํละเทศกาลไหว๎จากมากที่สุดมาน๎อย
ที่สุด เพื่อหาอารมณ๑ที่สามารถสื่อสารในแตํละเทศกาลไหว๎ได๎มากที่สุด โดยในงานวิจัยนี้ผู๎วิจัย
เลือกใช๎ 5 อันดับแรกเพื่อความเหมาะสมที่จะใช๎เป็นตัวแปรต๎น
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห๑แบบสอบถาม เป็นการถามในลักษณะคําถามปลายปิดเพื่อหา
สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมายในแตํล ะ
อารมณ๑ โดยถามจากความเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบเรขศิลป์ ให๎การลงคะแนน
แบบมาตราสํวนคํา (Rating Scale) โดยกําหนดคําน้ําหนักเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร๑ท
( Likert ) ได๎ดังนี้
ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก

คําน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
กําหนดให๎มีคําเทํากับ 5 คะแนน
กําหนดให๎มีคําเทํากับ 4 คะแนน
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ปานกลาง
น๎อย
น๎อยที่สุด

กําหนดให๎มีคําเทํากับ 3 คะแนน
กําหนดให๎มีคําเทํากับ 2 คะแนน
กําหนดให๎มีคําเทํากับ 1 คะแนน

การพิจารณาระดับคะแนน ด๎วยวิธีสถิติบรรยาย (Descriptive) หาคําความถี่เป็น
ร๎อยละ
สูตรที่ใช๎
x =
ความหมายสัญลักษณ๑
x
=
n
=
∑𝑥 =

∑𝑥
𝑛

คําคะแนนเฉลี่ย
จํานวนกลุํมตัวอยําง
ผลรวมของคะแนน

จากนั้นนําคําเฉลี่ยที่ได๎มาจัดเรียงตามอันดับแตํละชุดอารมณ๑ ประกอบไปด๎วย สี
สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม โดยเรียงอันดับจากมากที่สุดมาน๎อยที่สุด
เพื่อ หา สี สัญลัก ษณ๑ มงคล และโครงสร๎า งรูปหลายเหลี่ย มที่เหมาะสมมากที่สุ ดในแตํล ะ
อารมณ๑
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห๑แบบสอบถามจากการสัมภาษณ๑แบบกลุํม (Focus Group) 2
กลุํม ในขั้นตอนนี้ได๎นําคําตอบที่ได๎จากขั้นตอนที่ 2 มาจัดกลุํมเป็นชุดสี สัญลักษณ๑มงคล
และโครงสร๎ างรูปหลายเหลี่ย มแตํล ะเทศกาลไหว๎ โดยให๎ก ลุํม เป้าหมายเลือ กเพีย ง” ใชํ
หรือไมํ” ในแตํละคําถาม โดยคําตอบจากขั้นตอนที่ 3 นี้ผู๎วิจัยเป็นคนเก็บข๎อมูลจากการ
สัมภาษณ๑กลุํมโดยใช๎วิธี นับจํานวนแบบเกินกึ่งหนึ่งถือวําคําตอบของกลุํมคือ ”ใชํ” น๎อยกวํา
กึ่งหนึ่ง คือ “ไมํ” งานวิจัยนี้จะเลือกเฉพาะคําตอบที่กลุํมเป้าหมายตอบวํา “ใชํ” เทํานั้น
โดยถ๎าคําตอบของกลุํมเป้าหมายเลือกเหมือนกันหรือ “ใชํ” ทั้งสองกลุํมถือวําเป็นคําตอบที่
เหมาะสมที่สุด
3.4.

การดาเนินการออกแบบ
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลและสรุปผลการวิจัยที่ได๎ทงั้ หมด
ผู๎วิจัยจะยกตัวอยํางสินค๎า 1 แบบ มาทําการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎าใน
แตํละเทศกาลจํานวน 6 เทศกาล โดยใช๎ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลาย เหลี่ยม
ที่เป็นผลลัพธ๑ในงานวิจัยเป็นสําคัญ ประกอบด๎วยดังนี้
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 ตราสินค๎า 1 ชิ้น
 บรรจุภัณฑ๑ชดุ ขนมไหว๎เจ๎า จํานวน 6 ชุด
 Mobile Application
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล
การวิจัยเรื่อง การออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชดุ ขนมไหว๎เจ๎าเพื่อสื่อสารเทศกาลตํางๆ
สําหรับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาข๎อมูลและวิเคราะห๑
หาอารมณ๑ (Emotions) สี (Colors) สัญลักษณ๑มงคล (Auspicious Symbols) และโครงสร๎างรูป
หลายเหลี่ยม (Polygons) บนบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎า เพื่อหาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์ที่
สื่อสารถึงแตํละเทศกาลที่เหมาะสมสําหรับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวายได๎ โดยวิธีทใี่ ช๎ในการวิจยั ได๎
กลําวไว๎ในบทที่ 3 ซึ่งเป็นการวิเคราะห๑ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดและผล
วิเคราะห๑ ดังนี้
ในการวิจัยนี้แบํงสํวนการวิเคราะห๑เป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาหาอารมณ๑ที่สื่อสารแตํละเทศกาลไหว๎ได๎
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมที่เหมาะสม
กับกลุํมเป้าหมายในแตํละอารมณ๑
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สอื่ สารถึงแตํละ
เทศกาลไหว๎ที่เหมาะสมตํอรสนิยมของกลุํมเป้าหมายได๎ โดยแบํงการวิเคราะห๑ในขั้นตอนที่ 3 เป็น 2
สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 เพื่อสรุป วิเคราะห๑และจัดเรียงผลลัพธ๑ในขั้นตอนที่ 2 ให๎เป็นกลุํมแตํละ
เทศกาลไหว๎
สํวนที่ 2 เพื่อสรุปและวิเคราะห๑หาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลาย
เหลี่ยมที่สื่อสารถึงแตํละเทศกาลไหว๎ที่เหมาะสมตํอรสนิยมของกลุํมเป้าหมายได๎
4.1 ผลการวิเคราะห๑ขั้นตอนที่ 1
เป็นการวิเคราะห๑ข๎อมูลหาอารมณ๑ที่เหมาะสมกับแตํละเทศกาลไหว๎ โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
จีนศึกษาและประเพณีจนี จํานวน 7 คน ใช๎การลงคะแนนแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale)
โดยกําหนดคําน้ําหนักเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร๑ท (Likert) จากนั้นนําคะแนนที่ได๎มาวิเคราะห๑หา
อารมณ๑ใน 6 เทศกาลไหว๎ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลเชงเม๎ง
เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
เทศกาลสารทจีน
เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย

ตารางที่ 10 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยอารมณ๑ที่สื่อสาร เทศกาลตรุษจีน
อารมณ๑ (Emotions)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ความผํอนคลาย
ความหายใจสดชื่น
ความอบอุํนและรักใครํ
ความราบรื่น
ความปลอดภัยและสงบ
ความสุขและมีโชค
ความมีพลังและมีพฤติกรรมเกินจริง
ความตื่นเต๎นและความรวดเร็ว
ความสูงขึ้นและมั่นใจ
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความกระตือรือร๎นและเขยําขวัญ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความอบอ๎าวและร๎อนชื้น
ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ
ความวิเศษและดีเลิศ
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
ความงดงามและสงํางาม
ความไวและไร๎เดียงสา
ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่
ความวางใจและภาคภูมิใจ
ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ
ความมีการศึกษา
ความเป็นทางการ
ความนํารักและเป็นมิตร
ความสดชื่นและอดทน
ความหวานชื่นและความเต็มไปด๎วยจินตนาการ
ความใสและบริสุทธิ์
ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย
ความฉลาดและนําสมัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ความสงบและปลอบโยน

คําเฉลี่ย
คะแนน (5)
3.43
3.14
4.57
4.43
2.57
4.71
2.86
3.57
2.57
3.57
2.57
4.43
2.00
2.29
4.00
4.29
1.29
3.57
2.00
2.29
3.29
3.00
2.57
3.43
3.00
3.14
2.71
2.57
2.43
1.71
1.29
1.86
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ความสุขภาพดีและสดชื่น
ความคลํองแคลํวและนําขบขัน
ความสนใจในกีฬาและอิสระ
ความมั่งคั่งและพอใจ
ความโอํอําและตกแตํงหรูหรา
ความสําคัญที่สุดและมีเสนํห๑
ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย
ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี
ความสมัยใหมํและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

4.14
3.14
1.86
3.43
3.43
3.71
4.14
4.71
3.00
1.14
2.00
3.71

ใช๎เกณฑ๑การคัดเลือกจากคําเฉลี่ยคะแนนอันดับสูงสุด 5 อันดับแรกที่ผู๎เชีย่ วชาญจีนศึกษา
และประเพณีจีนเห็นวําสามารถสื่อสารกับเทศกาลได๎มากที่สดุ ดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงสรุปอันดับคําเฉลี่ยคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของ เทศกาลตรุษจีน
ลาดับ

อารมณ๑ (Emotions)

คําเฉลี่ยคะแนน (5)

1

6. ความสุขและมีโชค

4.71

2

40. ความดั้งเดิมและโบราณ

4.71

3

3. ความอบอุํนและรักใครํ

4.57

4

4. ความราบรื่น

4.43

5

12. ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย

4.43

ผลการวิเคราะห๑ในเทศกาลตรุษจีนจากการลงคะแนนจากผู๎เชี่ยวชาญ 7 คนพบวํา อันดับ 1
และ 2 มีคะแนนเทํากัน คือ ความสุขและมีโชค และความดั้งเดิมและโบราณ อันดับ 3 คือ ความ
อบอุํนและรักใครํ อันดับ 4 และ 5 มีคะแนนเทํากัน คือความราบรื่น และความเป็นชาติพันธุ๑
ตะวันออกในทวีปเอเชีย
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ตารางที่ 12 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยอารมณ๑ที่สื่อสาร เทศกาลเชงเม๎ง
อารมณ๑ (Emotions)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ความผํอนคลาย
ความหายใจสดชื่น
ความอบอุํนและรักใครํ
ความราบรื่น
ความปลอดภัยและสงบ
ความสุขและมีโชค
ความมีพลังและมีพฤติกรรมเกินจริง
ความตื่นเต๎นและความรวดเร็ว
ความสูงขึ้นและมั่นใจ
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความกระตือรือร๎นและเขยําขวัญ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความอบอ๎าวร๎อนชื้น
ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ
ความวิเศษและดีเลิศ
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
ความงดงามและสงํางาม
ความไวและไร๎เดียงสา
ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่
ความวางใจและภาคภูมิใจ
ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ
ความมีการศึกษา
ความเป็นทางการ
ความนํารักและเป็นมิตร
ความสดชื่นและอดทน
ความหวานชื่นและความเต็มไปด๎วยจินตนาการ
ความใสและบริสุทธิ์
ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย
ความฉลาดและนําสมัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ความสงบและปลอบโยน
ความสุขภาพดีและสดชื่น
ความคลํองแคลํวและนําขบขัน
ความสนใจในกีฬาและอิสระ
ความมั่งคั่งและพอใจ
ความโอํอําและตกแตํงหรูหรา
ความสําคัญที่สุดและมีเสนํห๑
ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย
ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี

คําเฉลี่ย
คะแนน (5)
1.71
1.57
2.86
2.29
2.71
2.29
1.71
2.00
2.00
3.86
3.00
4.14
2.71
2.57
2.29
4.29
4.14
1.71
1.43
1.57
2.14
2.57
2.57
3.29
1.71
2.29
1.71
1.57
1.86
1.71
1.43
3.43
1.86
1.57
2.00
2.00
1.86
2.14
3.14
4.71
1.86
1.14
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43. ความสมัยใหมํและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ
44. ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

1.71
3.86

ใช๎เกณฑ๑การคัดเลือกจากคําเฉลี่ยคะแนนอันดับสูงสุด 5 อันดับแรกที่ผู๎เชีย่ วชาญจีนศึกษา
และประเพณีจีนเห็นวําสามารถสื่อสารกับเทศกาลได๎มากที่สดุ ดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงสรุปอันดับคําเฉลี่ยคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของ เทศกาลเชงเม๎ง
ลาดับ

อารมณ๑ (Emotions)

คําเฉลี่ยคะแนน (5)

1

40.

ความดั้งเดิมและโบราณ

4.71

2

16.

ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต

4.29

3

12.

ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย

4.14

4

17.

ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง

4.14

5

10.

ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น

3.86

ผลการวิเคราะห๑ในเทศกาลเชงเม๎ง จากการลงคะแนนจากผู๎เชี่ยวชาญ 7 คนพบวํา อันดับ 1
คือ ความดั้งเดิมและโบราณ อันดับ 2 คือ ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต อันดับ 3และ 4
มีคะแนนเทํากัน คือ ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย และความเศร๎าโศกเสียใจและระลึก
ถึง อันดับสุดท๎าย คือ ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ตารางที่ 14 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยอารมณ๑ที่สื่อสาร เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
อารมณ๑ (Emotions)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ความผํอนคลาย
ความหายใจสดชื่น
ความอบอุํนและรักใครํ
ความราบรื่น
ความปลอดภัยและสงบ
ความสุขและมีโชค
ความมีพลังและมีพฤติกรรมเกินจริง
ความตื่นเต๎นและความรวดเร็ว
ความสูงขึ้นและมั่นใจ
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความกระตือรือร๎นและเขยําขวัญ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความอบอ๎าวร๎อนชื้น

คําเฉลี่ย
คะแนน (5)
2.86
2.71
2.86
2.57
2.29
2.57
2.00
2.14
2.00
3.00
2.57
4.29
2.57
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ
ความวิเศษและดีเลิศ
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
ความงดงามและสงํางาม
ความไวและไร๎เดียงสา
ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่
ความวางใจและภาคภูมิใจ
ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ
ความมีการศึกษา
ความเป็นทางการ
ความนํารักและเป็นมิตร
ความสดชื่นและอดทน
ความหวานชื่นและความเต็มไปด๎วยจินตนาการ
ความใสและบริสุทธิ์
ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย
ความฉลาดและนําสมัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ความสงบและปลอบโยน
ความสุขภาพดีและสดชื่น
ความคลํองแคลํวและนําขบขัน
ความสนใจในกีฬาและอิสระ
ความมั่งคั่งและพอใจ
ความโอํอําและตกแตํงหรูหรา
ความสําคัญที่สุดและมีเสนํห๑
ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย
ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี
ความสมัยใหมํและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

1.43
2.14
3.00
1.71
2.00
1.71
1.57
2.00
3.14
2.43
2.29
2.43
2.57
2.29
2.00
1.71
1.71
1.29
1.71
2.14
2.00
2.14
2.43
2.00
2.29
3.00
4.57
2.00
1.29
1.57
3.57

ใช๎เกณฑ๑การคัดเลือกจากคําเฉลี่ยคะแนนอันดับสูงสุด 5 อันดับแรกที่ผู๎เชีย่ วชาญจีนศึกษา
และประเพณีจีนเห็นวําสามารถสื่อสารกับเทศกาลได๎มากที่สดุ ดังนี้
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ตารางที่ 15 แสดงสรุปอันดับคําเฉลี่ยคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของ เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
ลาดับ

อารมณ๑ (Emotions)

คําเฉลี่ยคะแนน (5)

1

40.

ความดั้งเดิมและโบราณ

4.57

2

12.

ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย

4.29

3

44.

ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

3.57

4

22.

ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ

3.14

5

10.

ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น

3.00

ผลการวิเคราะห๑ในเทศกาลไหว๎ขนมจ๎างจากการลงคะแนนจากผู๎เชี่ยวชาญ 7 คนพบวํา
อันดับ 1 คือ ความดั้งเดิมและโบราณ อันดับ 2 คือ ความเป็นชาติพันธุต๑ ะวันออกในทวีปเอเชีย อันดับ
3 คือ ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ อันดับ 4 คือ ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ อันดับสุดท๎าย คือ
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ตารางที่ 16 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยอารมณ๑ที่สื่อสาร เทศกาลสารทจีน
อารมณ๑ (Emotions)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ความผํอนคลาย
ความหายใจสดชื่น
ความอบอุํนและรักใครํ
ความราบรื่น
ความปลอดภัยและสงบ
ความสุขและมีโชค
ความมีพลังและมีพฤติกรรมเกินจริง
ความตื่นเต๎นและความรวดเร็ว
ความสูงขึ้นและมั่นใจ
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความกระตือรือร๎นและเขยําขวัญ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความอบอ๎าวร๎อนชื้น
ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ
ความวิเศษและดีเลิศ
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
ความงดงามและสงํางาม
ความไวและไร๎เดียงสา
ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่

คําเฉลี่ย
คะแนน (5)
2.29
1.71
2.57
2.71
2.00
2.57
2.14
2.00
2.00
3.29
2.14
4.29
2.43
1.43
2.14
3.00
2.29
1.71
1.57
1.57

89
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ความวางใจและภาคภูมิใจ
ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ
ความมีการศึกษา
ความเป็นทางการ
ความนํารักและเป็นมิตร
ความสดชื่นและอดทน
ความหวานชื่นและความเต็มไปด๎วยจินตนาการ
ความใสและบริสุทธิ์
ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย
ความฉลาดและนําสมัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ความสงบและปลอบโยน
ความสุขภาพดีและสดชื่น
ความคลํองแคลํวและนําขบขัน
ความสนใจในกีฬาและอิสระ
ความมั่งคั่งและพอใจ
ความโอํอําและตกแตํงหรูหรา
ความสําคัญที่สุดและมีเสนํห๑
ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย
ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี
ความสมัยใหมํและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

1.86
3.14
2.43
2.29
1.86
2.57
1.86
1.86
1.86
1.71
1.29
1.86
2.14
1.71
1.86
2.00
1.86
1.86
3.14
4.86
1.86
1.29
1.71
3.57

ใช๎เกณฑ๑การคัดเลือกจากคําเฉลี่ยคะแนนอันดับสูงสุด 5 อันดับแรกที่ผู๎เชีย่ วชาญจีนศึกษา
และประเพณีจีนเห็นวําสามารถสื่อสารกับเทศกาลได๎มากที่สดุ ดังนี้
ตารางที่ 17 แสดงสรุปอันดับคําเฉลี่ยคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของ เทศกาลสารทจีน
ลาดับ

อารมณ๑ (Emotions)

คําเฉลี่ยคะแนน (5)

1

40.

ความดั้งเดิมและโบราณ

4.86

2

12.

ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย

4.29

3

44.

ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

3.57

4

10.

ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น

3.29

5

22.

ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ

3.14
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ผลการวิเคราะห๑ในเทศกาลสารทจีนจากการลงคะแนนจากผู๎เชี่ยวชาญ 7 คนพบวํา อันดับ 1
คือ ความดั้งเดิมและโบราณ อันดับ 2 คือ ความเป็นชาติพันธุต๑ ะวันออกในทวีปเอเชีย อันดับ 3 คือ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ อันดับ 4 คือ ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น อันดับสุดท๎าย คือ ความ
ช่ําชองและมีทักษะฝีมือ
ตารางที่ 18 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยอารมณ๑ที่สื่อสาร เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
อารมณ๑ (Emotions)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ความผํอนคลาย
ความหายใจสดชื่น
ความอบอุํนและรักใครํ
ความราบรื่น
ความปลอดภัยและสงบ
ความสุขและมีโชค
ความมีพลังและมีพฤติกรรมเกินจริง
ความตื่นเต๎นและความรวดเร็ว
ความสูงขึ้นและมั่นใจ
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความกระตือรือร๎นและเขยําขวัญ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความอบอ๎าวร๎อนชื้น
ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ
ความวิเศษและดีเลิศ
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
ความงดงามและสงํางาม
ความไวและไร๎เดียงสา
ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่
ความวางใจและภาคภูมิใจ
ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ
ความมีการศึกษา
ความเป็นทางการ
ความนํารักและเป็นมิตร
ความสดชื่นและอดทน
ความหวานชื่นและความเต็มไปด๎วยจินตนาการ
ความใสและบริสุทธิ์
ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย
ความฉลาดและนําสมัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ความสงบและปลอบโยน
ความสุขภาพดีและสดชื่น
ความคลํองแคลํวและนําขบขัน
ความสนใจในกีฬาและอิสระ
ความมั่งคั่งและพอใจ

คําเฉลี่ย
คะแนน (5)
4.00
2.71
4.00
3.29
2.43
3.14
2.57
2.71
2.14
3.43
2.29
4.14
1.86
2.14
3.00
3.14
1.71
2.57
2.14
1.57
2.57
3.57
2.57
2.43
3.14
3.00
4.00
3.00
2.14
1.71
1.43
2.00
2.71
2.71
1.86
2.86
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

3.00
3.71
2.86
4.71
2.43
1.29
1.86
3.86

ความโอํอําและตกแตํงหรูหรา
ความสําคัญที่สุดและมีเสนํห๑
ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย
ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี
ความสมัยใหมํและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

ใช๎เกณฑ๑การคัดเลือกจากคําเฉลี่ยคะแนนอันดับสูงสุด 5 อันดับแรกที่ผู๎เชีย่ วชาญจีนศึกษา
และประเพณีจีนเห็นวําสามารถสื่อสารกับเทศกาลได๎มากที่สดุ ดังนี้
ตารางที่ 19 แสดงสรุปอันดับคําเฉลี่ยคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของ เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
ลาดับ

อารมณ๑ (Emotions)

คําเฉลี่ยคะแนน (5)

1

40.

ความดั้งเดิมและโบราณ

4.71

2

12.

ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย

4.14

3

1.

ความผํอนคลาย

4.00

4

3.

ความอบอุํนและรักใครํ

4.00

5

27.

ความหวานชื่นและความเต็มไปด๎วยจินตนาการ

4.00

ผลการวิเคราะห๑ในเทศกาลไหว๎พระจันทร๑ จากการลงคะแนนจากผู๎เชี่ยวชาญ 7 คนพบวํา
อันดับ 1 คือ ความดั้งเดิมและโบราณ อันดับ 2 คือ ความเป็นชาติพันธุต๑ ะวันออกในทวีปเอเชีย อันดับ
3 4 และ 5 มีคะแนนเทํากัน คือ ความผํอนคลาย ความอบอุํนและรักใครํ และความหวานชื่นและ
ความเต็มไปด๎วยจินตนาการ
ตารางที่ 20 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยอารมณ๑ที่สื่อสาร เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
อารมณ๑ (Emotions)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความผํอนคลาย
ความหายใจสดชื่น
ความอบอุํนและรักใครํ
ความราบรื่น
ความปลอดภัยและสงบ
ความสุขและมีโชค
ความมีพลังและมีพฤติกรรมเกินจริง

คําเฉลี่ย
คะแนน (5)
3.00
2.57
2.86
2.71
2.14
2.57
2.00
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ความตื่นเต๎นและความรวดเร็ว
ความสูงขึ้นและมั่นใจ
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความกระตือรือร๎นและเขยําขวัญ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความอบอ๎าวร๎อนชื้น
ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ
ความวิเศษและดีเลิศ
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
ความงดงามและสงํางาม
ความไวและไร๎เดียงสา
ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่
ความวางใจและภาคภูมิใจ
ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ
ความมีการศึกษา
ความเป็นทางการ
ความนํารักและเป็นมิตร
ความสดชื่นและอดทน
ความหวานชื่นและความเต็มไปด๎วยจินตนาการ
ความใสและบริสุทธิ์
ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย
ความฉลาดและนําสมัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ความสงบและปลอบโยน
ความสุขภาพดีและสดชื่น
ความคลํองแคลํวและนําขบขัน
ความสนใจในกีฬาและอิสระ
ความมั่งคั่งและพอใจ
ความโอํอําและตกแตํงหรูหรา
ความสําคัญที่สุดและมีเสนํห๑
ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย
ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี
ความสมัยใหมํและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

2.43
2.29
3.00
2.14
4.14
1.71
2.00
2.29
3.00
1.71
2.29
2.00
1.71
2.00
3.43
2.43
2.14
2.71
3.14
2.71
2.29
2.00
1.71
1.43
1.86
2.29
2.00
2.14
2.29
1.86
2.14
3.00
4.71
2.29
1.29
1.86
3.43

ใช๎เกณฑ๑การคัดเลือกจากคําเฉลี่ยคะแนนอันดับสูงสุด 5 อันดับแรกที่ผู๎เชีย่ วชาญจีนศึกษา
และประเพณีจีนเห็นวําสามารถสื่อสารกับเทศกาลได๎มากที่สดุ ดังนี้
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ตารางที่ 21 แสดงสรุปอันดับคําเฉลี่ยคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของ เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
ลาดับ

อารมณ๑ (Emotions)

คําเฉลี่ยคะแนน (5)

1

40.

ความดั้งเดิมและโบราณ

4.71

2

12.

ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย

4.14

3

22.

ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ

3.43

4

44.

ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

3.43

5

26.

ความสดชื่นและอดทน

3.14

ผลการวิเคราะห๑ในเทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย จากการลงคะแนนจากผู๎เชี่ยวชาญ 7 คนพบวํา
อันดับ 1 คือ ความดั้งเดิมและโบราณ อันดับ 2 คือ ความเป็นชาติพันธุต๑ ะวันออกในทวีปเอเชีย อันดับ
3 และ 4 มีผลคะแนนเทํากัน คือ ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ และความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
อันดับสุดท๎าย คือ ความสดชื่นและอดทน
สรุปผลการวิเคราะห๑ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อหาอารมณ๑ที่สื่อสารเทศกาลตํางๆ ได๎ พบวํา มีความ
แตกตํางทางด๎านอารมณ๑เล็กน๎อย เนื่องจากอารมณ๑ที่ได๎คะแนนในอันดับต๎นๆ ในเกือบทุกๆเทศกาล
คือ ความดั้งเดิมและโบราณ และความเป็นชาติพนั ธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย สํวนเทศกาลที่ได๎อารมณ๑
รํวมเหมือนกันในทุกๆอารมณ๑ คือ เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง และเทศกาลสารทจีน เทศกาลที่สามารถ
แยกแยะความแตกตํางได๎ คือ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลเชงเม๎ง เทศกาลไหว๎พระจันทร๑ และเทศกาล
ไหว๎ขนมบัวลอย
4.2 ผลการวิเคราะห๑ขั้นตอนที่ 2
เป็นการวิเคราะห๑เพื่อศึกษาหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสม
กับกลุํมเป้าหมายในแตํละอารมณ๑ โดยผู๎เชี่ยวชาญการออกแบบเรขศิลป์ 11 คน ใช๎การลงคะแนนแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยกําหนดคําน้ําหนักเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร๑ท
(Likert)
ผู๎วิจัยได๎เลือกอารมณ๑ที่ถกู เลือกโดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านจีนศึกษาและประเพณีจีนที่มีผลตํอทุก
เทศกาลได๎อารมณ๑ทั้งหมด 13 อารมณ๑ เพื่อทีจ่ ะสรุปสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
ในแตํละอารมณ๑ ดังนี้
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1. ความดั้งเดิมและโบราณ
2. ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
3. ความสุขและมีโชค
4. ความอบอุํนรักใครํ
5. ความราบรื่น
6. ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
7. ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
8. ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎นร๎น
9. ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
10. ความช่าํ ชองและมีทักษะฝีมือ
11. ความผํอนคลาย
12. ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ
13. ความสดชื่นและอดทน
โดยสรุปการหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมายในแตํ
ละอารมณ๑ ดังนี้
ตารางที่ 22 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 1. ความดั้งเดิมและ
โบราณ
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

2.64

2

2.73

3

2.64

4

2.64
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5

3.27

6

3.36

7

3.00

8

3.45

9

2.64

10

1.64

11

3.55

12

2.91

13

3.18

14

3.45

15

3.27

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.45
3.55
2.82
3.09
2.73
2.36
3.27
1.64
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.55
3.00
1.64
2.00
3.55
3.18
2.09
1.82
2.82
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10
11
12

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

3.09
3.64
4.45

ตารางที่ 23 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
1. ความเป็นชาติพันธุต๑ ะวันออกในทวีปเอเชีย โดยเรียงจากมากที่สุด ไปน๎อยที่สุด
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.55

2

3.45

3

3.45

4

3.36

5

3.27

6

3.27

7

3.18

8

3.00

9

2.91

10

2.73

11

2.64

12

2.64

13

2.64

14

2.64

15

1.64

1
2
3

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.45
3.55
3.27
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4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ธงชัย (Victorious Banner)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)

3.09
2.82
2.73
2.36
1.64
คะแนนเฉลี่ย (5)
4.45
3.64
3.55
3.55
3.18
3.09
3.00
2.82
2.09
2.00
1.82
1.64

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 1.ความดั้งเดิมละโบราณ
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความดั้งเดิมละโบราณ มากที่สุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความดัง้ เดิมละโบราณ โดยเรียงจากมากไปน๎อย
สุด คือ
1.
2.
3.
4.

ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ธงชัย (Victorious Banner)
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โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความดั้งเดิมละโบราณ โดยเรียงจากมาก
ไปน๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)

ตารางที่ 24 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 2. ความเป็นชาติ
พันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.45

2

2.09

3

4.09

4

2.55

5

2.09

6

4.27

7

3.18

1
2
3
4
5
6
7
8

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.18
4.73
2.27
3.27
3.91
3.55
2.73
2.18

99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.73
3.36
1.82
2.00
3.36
3.18
2.36
2.09
2.82
2.64
3.36
4.36

ตารางที่ 25 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
2. ความเป็นชาติพันธุต๑ ะวันออกในทวีปเอเชีย โดยเรียงจากมากที่สุด ไปน๎อยที่สุด
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.27

2

4.09

3

3.45

4

3.18

5

2.55

6

2.09

7

2.09

1
2
3
4
5
6

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ดอกบัว (Lotus flower)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
ธงชัย (Victorious Banner)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.73
4.18
3.91
3.55
3.27
2.73

100
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)

2.27
2.18
คะแนนเฉลี่ย (5)
4.36
3.73
3.36
3.36
3.36
3.18
2.82
2.64
2.36
2.09
2.00
1.82

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 2.ความเป็นชาติพันธุต๑ ะวันออกในทวีปเอเชีย
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย มากที่สุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย โดย
เรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ดอกบัว (Lotus flower)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
ธงชัย (Victorious Banner)

โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีป
เอเชีย โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1. รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
2. รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
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3.
4.
5.
6.

รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)

ตารางที่ 26 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 3. ความสุขและมี
โชค
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.91

2

4.82

3

3.18

4

2.73

5

2.45

6

2.09

7

2.27

8

3.00

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.45
3.18
2.64
3.73
2.64
2.82
3.09
2.55
คะแนนเฉลี่ย (5)
4.45
3.09
1.73
1.73
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5
6
7
8
9
10
11
12

รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

3.18
2.73
2.09
1.82
2.18
2.91
4.09
4.00

ตารางที่ 27 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
3. ความสุขและมีโชค
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.82

2

3.91

3

3.18

4

3.00

5

2.73

6

2.45

7

2.27

8

2.09

1
2
3
4
5
6
7
8
1

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ธงชัย (Victorious Banner)
ดอกบัว (Lotus flower)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.45
3.73
3.18
3.09
2.82
2.64
2.64
2.55
คะแนนเฉลี่ย (5)
4.45
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)

4.09
4.00
3.18
3.09
2.91
2.73
2.18
2.09
1.82
1.73
1.73

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 3. ความสุขและมีโชค
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความสุขและมีโชค โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความสุขและมีโชค โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.

ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ธงชัย (Victorious Banner)
ดอกบัว (Lotus flower)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)

โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความสุขและมีโชค โดยเรียงจากมากไป
น๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.
5.

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
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ตารางที่ 28 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
4. ความอบอุํนรักใครํ
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.18

2

3.09

3

4.09

4

2.82

5

3.09

6

3.45

7

3.82

8

3.18

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.82
3.27
1.91
1.91
2.27
3.00
2.73
2.00
คะแนนเฉลี่ย (5)
2.55
2.27
1.36
1.45
3.18
2.45
2.09
1.55
2.18
3.36
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11
12

รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

3.73
3.91

ตารางที่ 29 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
4. ความอบอุํนรักใครํ
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.18

2

4.09

3

3.82

4

3.45

5

3.18

6

3.09

7

3.09

8

2.82

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.82
3.27
3.00
2.73
2.27
2.00
1.91
1.91
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.91
3.73
3.36
3.18
2.55
2.45
2.27
2.18
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9
10
11
12

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)

2.09
1.55
1.45
1.36

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 4. ความอบอุํนรักใครํ
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความอบอุํนรักใครํมากที่สุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความอบอุํนรักใครํ โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
2. ดอกบัว (Lotus flower)
3. หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความอบอุํนรักใครํ โดยเรียงจากมากไป
น๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
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ตารางที่ 30 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 5. ความราบรื่น
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

2.91

2

3.55

3

4.18

4

3.82

5

2.82

6

3.18

7

3.73

8

2.73

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.55
3.09
2.18
3.09
2.82
2.27
2.91
2.45
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.82
3.73
3.18
2.73
2.73
2.73
2.36
2.00
1.91
1.64
1.55
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12

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

1.36

ตารางที่ 31 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
5. ความราบรื่น
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.18

2

3.82

3

3.73

4

3.55

5

3.18

6

2.91

7

2.82

8

2.73

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
ธงชัย (Victorious Banner)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.55
3.09
3.09
2.91
2.82
2.45
2.27
2.18
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.82
3.73
3.18
2.73
2.73
2.73
2.36
2.00
1.91
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10
11
12

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

1.64
1.55
1.36

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 5. ความราบรื่น
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความราบรื่นมากที่สุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความราบรื่น โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
2. ดอกบัว (Lotus flower)
3. ธงชัย (Victorious Banner)
โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความราบรื่น โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด
คือ
1. รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
2. รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
3. รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
ตารางที่ 32 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 6.ความคิดถึงบ๎าน
และนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.45

2

2.45

3

2.27

4

2.64

5

3.27
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6

2.18

7

3.73

8

2.91

9

4.36

10

3.09

11

2.27

12

2.73

13

2.91

14

1.91

15

2.09

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.18
3.18
2.00
2.36
2.82
2.18
3.91
2.18
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.45
3.00
1.36
1.45
2.91
2.91
2.18
1.82
2.27
3.73
2.82
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12

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

3.36

ตารางที่ 33 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
6.ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.36

2

3.73

3

3.45

4

3.27

5

3.09

6

2.91

7

2.91

8

2.73

9

2.64

10

2.45

11

2.27

12

2.27

13

2.18

14

2.09

15

1.91

1
2
3
4
5

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
ธงชัย (Victorious Banner)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.91
3.18
3.18
2.82
2.36
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6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)

2.18
2.18
2.00
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.73
3.45
3.36
3.00
2.91
2.91
2.82
2.27
2.18
1.82
1.45
1.36

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 6.ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีตมากที่สุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต โดย
เรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1. เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
2. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
3. ดอกบัว (Lotus flower)
โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาใน
อดีต โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1. รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
2. รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
3. รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
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4. รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
ตารางที่ 34 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 7.ความเศร๎าโศก
เสียใจและระลึกถึง
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.27

2

3.09

3

2.18

4

3.27

5

2.36

6

3.18

7

1.91

8

2.00

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)

คะแนนเฉลี่ย (5)
2.45
3.82
2.00
1.73
4.00
3.00
2.91
1.73
คะแนนเฉลี่ย (5)
2.45
2.55
1.55
1.91
2.36
3.27
2.27
1.91
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9
10
11
12

รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

2.45
2.45
3.18
2.73

ตารางที่ 35 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
7.ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.27

2

3.27

3

3.18

4

3.09

5

2.36

6

2.18

7

2.00

1

1.91

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
ดอกบัว (Lotus flower)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.00
3.82
3.00
2.91
2.45
2.00
1.73
1.73
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.27
3.18
2.73
2.55
2.45
2.45
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7
8
9
10
11
12

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)

2.45
2.36
2.27
1.91
1.91
1.55

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 7.ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึงมากที่สุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง โดยเรียงจาก
มากไปน๎อยสุด คือ
1. ธรรมจักร (Wheel of Law)
2. ดอกบัว (Lotus flower)
3. หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง โดย
เรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
2. รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
ตารางที่ 36 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 8. ความดั้งเดิมและ
กระตือรือร๎น
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.00

2

2.91
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3

3.09

4

3.55

5

2.64

6

4.73

7

3.27

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.27
3.00
2.91
3.09
3.00
2.73
2.73
2.18
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.73
3.64
2.64
2.18
2.36
2.64
2.73
2.27
2.09
2.64
2.82
2.55
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ตารางที่ 37 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
8. ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.73

2

3.55

3

3.27

4

3.09

5

3.00

6

2.91

7

2.64

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ธงชัย (Victorious Banner)
ดอกบัว (Lotus flower)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.27
3.09
3.00
3.00
2.91
2.73
2.73
2.18
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.73
3.64
2.82
2.73
2.64
2.64
2.64
2.55
2.36
2.27
2.18
2.09
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สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 8.ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎นมากที่สดุ คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความดัง้ เดิมและกระตือรือร๎น โดยเรียงจากมากไป
น๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.

ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ธงชัย (Victorious Banner)
ดอกบัว (Lotus flower)
ธรรมจักร (Wheel of Law)

โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น โดยเรียง
จากมากไปน๎อยสุด คือ
1. รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
2. รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
ตารางที่ 38 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 9.ความเป็นมนุษย๑
และธรรมชาติ
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

2.09

2

2.45

3

2.45

4

2.55

5

2.36

6

3.73
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7

2.45

8

3.82

9

3.82

10

3.55

11

3.18

12

2.73

13

3.45

14

3.36

15

2.82

16

3.45

17

3.36

18

2.18

19

2.55

20

2.36

21

2.09

22

2.73

23

2.82

1
2
3
4
5
6
7
8

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.82
4.18
1.64
2.09
2.82
2.64
2.55
1.82
คะแนนเฉลี่ย (5)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

3.82
3.64
1.91
2.09
2.55
2.36
2.55
2.45
2.45
3.09
2.91
3.18

ตารางที่ 39 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
9.ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.82

2

3.82

3

3.73

4

3.55

5

3.45

6

3.45

7

3.36

8

3.36

9

3.18

10

2.82

11

2.82
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12

2.73

13

2.73

14

2.55

15

2.55

16

2.45

17

2.45

18

2.45

19

2.36

20

2.36

21

2.18

22

2.09

23

2.09

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ดอกบัว (Lotus flower)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ธงชัย (Victorious Banner)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)

คะแนนเฉลี่ย (5)
4.18
3.82
2.82
2.64
2.55
2.09
1.82
1.64
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.82
3.64
3.18
3.09
2.91
2.55
2.55
2.45
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9
10
11
12

รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)

2.45
2.36
2.09
1.91

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 9.ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติมากที่สุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ โดยเรียงจากมากไป
น๎อยสุด คือ
1. ดอกบัว (Lotus flower)
2. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ โดยเรียง
จากมากไปน๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)

ตารางที่ 40 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 10. ความช่ําชอง
และมีทักษะฝีมือ
สี (Colors)
1

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.64
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2

3.45

3

3.18

4

3.73

5

2.73

6

3.09

7

3.45

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

คะแนนเฉลี่ย (5)
2.00
2.18
2.18
3.91
2.91
2.09
3.36
3.00
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.91
3.82
2.36
3.00
2.64
2.64
2.09
2.27
2.27
3.27
3.00
3.18
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ตารางที่ 41 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
10. ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.73

2

3.64

3

3.45

4

3.45

5

3.18

6

3.09

7

2.73

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ธงชัย (Victorious Banner)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.91
3.36
3.00
2.91
2.18
2.18
2.09
2.00
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.91
3.82
3.27
3.18
3.00
3.00
2.64
2.64
2.36
2.27
2.27
2.09
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สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 10.ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป

สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความช่าชองและมีทักษะฝีมือมากที่สุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ โดยเรียงจากมากไป
น๎อยสุด คือ
1. ธงชัย (Victorious Banner)
2. เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
3. รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ โดยเรียง
จากมากไปน๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

ตารางที่ 42 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 11.ความผํอนคลาย
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.36

2

3.18

3

3.09

126
4

2.36

5

3.64

6

3.09

7

3.82

8

4.09

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.64
3.82
2.45
1.82
3.00
2.45
2.55
3.00
คะแนนเฉลี่ย (5)
2.45
2.18
2.00
1.64
3.36
2.45
2.18
2.18
2.18
2.82
2.64
2.82
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ตารางที่ 43 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
11.ความผํอนคลาย
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

4.09

2

3.82

3

3.64

4

3.36

5

3.18

6

3.09

7

3.09

8

2.36

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ดอกบัว (Lotus flower)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
ธงชัย (Victorious Banner)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.82
3.64
3.00
3.00
2.55
2.45
2.45
1.82
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.36
2.82
2.82
2.64
2.45
2.45
2.18
2.18
2.18
2.18
2.00
1.64
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สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 11.ความผํอนคลาย
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความผํอนคลายมากที่สดุ คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความผํอนคลาย โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.

ดอกบัว (Lotus flower)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)

โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความผํอนคลาย โดยเรียงจากมากไปน๎อย
สุด คือ
1. รูปสี่เหลี่ยม (Square)
ตารางที่ 44 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 12.ความหวานชืน่
และเต็มไปด๎วยจินตนาการ
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.55

2

2.36

3

2.18

4

2.55

5

3.91

6

3.00

7

3.09

129
8

3.09

9

3.45

10

3.55

11

2.45

12

2.27

13

2.73

14

2.82

15

3.09

16

3.55

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.64
2.36
2.82
2.00
2.00
2.55
3.45
3.00
คะแนนเฉลี่ย (5)
2.45
2.91
2.64
1.91
1.91
1.91
3.00
2.82
2.27
2.91
3.00
2.82
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ตารางที่ 45 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
12.ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.91

2

3.55

3

3.55

4

3.55

5

3.45

6

3.09

7

3.09

8

3.09

9

3.00

10

2.82

11

2.73

12

2.55

13

2.45

14

2.36

15

2.27

16

2.18

1
2
3
4
5
6

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
ดอกบัว (Lotus flower)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.64
3.45
3.00
2.82
2.55
2.36
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7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)

2.00
2.00
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.00
3.00
2.91
2.91
2.82
2.82
2.64
2.45
2.27
1.91
1.91
1.91

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 12.ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการมากทีส่ ุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ โดย
เรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
2. เงื่อนไมํร๎จู บ (Endless Knot)
3. รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วย
จินตนาการ โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด คือ
1. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
2. รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
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ตารางที่ 46 สรุปคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม 13.ความสดชื่น
และอดทน
สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

2.64

2

3.45

3

2.82

4

3.64

5

3.55

6

2.82

7

3.64

8

2.45

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.45
2.64
2.55
2.64
2.18
2.64
2.64
2.82
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.55
3.36
2.00
1.91
3.36
2.82
2.18
2.09
3.27
2.91
3.00
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12

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)

2.73

ตารางที่ 47 วิเคราะห๑และสรุปอันดับคะแนนเฉลี่ย สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
13.ความสดชื่นและอดทน
อันดับ

สี (Colors)

คะแนนเฉลี่ย (5)

1

3.64

2

3.64

3

3.55

4

3.45

5

2.82

6

2.82

7

2.64

8

2.45

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สัญลักษณ๑มงคล(Eight Auspicious)
ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
ดอกบัว (Lotus flower)
ธงชัย (Victorious Banner)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)

คะแนนเฉลี่ย (5)
3.45
2.82
2.64
2.64
2.64
2.64
2.55
2.18
คะแนนเฉลี่ย (5)
3.55
3.36
3.36
3.27
3.00
2.91
2.82
2.73
2.18
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10
11
12

รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled Triangle)

2.09
2.00
1.91

สรุปการวิเคราะห๑เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมาย ด๎วยอารมณ๑ 13.ความสดชื่นและอดทน
โดยผู๎วิจัยตั้งเกณฑ๑ของสีโดยเลือกจากคําเฉลี่ยที่มากที่สุด สํวนของสัญลักษณ๑มงคล และ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมไว๎เกินคําเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให๎เหมาะสมตํอการรวมกลุํมเทศกาลตํอไป
สีที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความสดชื่นและอดทนมากที่สุด คือ

สัญลักษณ๑มงคลที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความสดชื่นและอดทน โดยเรียงจากมากไปน๎อยสุด
คือ
1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
โครงสร๎างรูปหลายเหลีย่ มที่เหมาะสมตํออารมณ๑ความสดชื่นและอดทน โดยเรียงจากมาก
ไปน๎อยสุด คือ
1.
2.
3.
4.
5.

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(Trapezium)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

4.3 ผลการวิเคราะห๑ขั้นตอนที่ 3
สํวนที่ 1 เพื่อสรุป วิเคราะห๑ผลและจัดเรียงผลลัพธ๑ในขั้นตอนที่ 2 ให๎เป็นกลุํมแตํละเทศกาลไหว๎
เพื่อหาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงแตํละเทศกาลไหว๎ที่
เหมาะสมตํอรสนิยมของกลุํมเป้าหมายได๎
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ตารางที่ 48 การจัดกลุํมอารมณ๑ตามเทศกาล
เทศกาล
ตรุษจีน

เทศกาล
เชงเม๎ง

เทศกาล
ไหว๎
ขนม
จ๎าง

เทศกาล
สารท
จีน

เทศกาล
ไหว๎
พระจัน
ทร๑

เทศกาล
ไหว๎
ขนมบัว
ลอย

1. ความดั้งเดิมและโบราณ













2. ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย













3. ความสุขและมีโชค



4. ความอบอุํนรักใครํ



5. ความราบรื่น







9. ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ









10. ความช่าํ ชองและมีทักษะฝีมือ





อารมณ๑ (Emotions)

6. ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต



7. ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง



8. ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎นร๎น





11. ความผํอนคลาย



12. ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ



13. ความสดชื่นและอดทน
ผู๎วิจัยนําผลลัพธ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมายในแตํละอารมณ๑ ทั้งหมด 13 อารมณ๑ นํามาจัดกลุํมในแตํละเทศกาลไหว๎ตามขั้นตอนที่
1 ดังตารางที่ 36 สรุปเป็น สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมายในแตํละเทศกาลไหว๎ ได๎ดังนี้
1. เทศกาลตรุษจีน
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ตารางที่ 49 อารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย
สําหรับเทศกาลตรุษจีน
อารมณ๑ (Emotions)

สี (Colors)

สัญลักษณ๑มงคล
(Eight Auspicious)

1. ความดั้งเดิม
และโบราณ

1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ
(Golden Fish)

2. ความเป็น
ชาติพันธุ๑
ตะวันออกใน
ทวีปเอเชีย

2. ดอกบัว (Lotus
flower)

3. ความสุขและ
มีโชค
4. ความอบอุํน
รักใครํ
5. ความราบรื่น

3. ธงชัย (Victorious
Banner)
4. เงื่อนไมํรู๎จบ
(Endless Knot)

โครงสร๎างรูปหลาย
เหลี่ยม
(Polygons)
1. รูปที่มีแปด
เหลี่ยมและแปดมุม
(Regular
Octagon)
2. รูปหกเหลี่ยม
(Regular
Hexagon)

5. ธรรมจักร (Wheel
of Law)

3. รูปสามเหลี่ยม
ด๎านเทํา
(Equilateral
Triangle)

6. หอยสังข๑ (Conch)
หรือ หอยสังข๑ขาว

4. รูปสี่เหลี่ยม
(Square)
5. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
(Rectangle)
6. รูปห๎าเหลี่ยม
(Regular
Pentagon)
7.รูปสามเหลี่ยม
หน๎าจั่ว (Isosceles
Triangle)
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2. เทศกาลเชงเม๎ง
ตารางที่ 50 อารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย
สําหรับเทศกาลเชงเม๎ง
อารมณ๑ (Emotions)

สี (Colors)

สัญลักษณ๑มงคล
(Eight Auspicious)

1. ความดั้งเดิม
และโบราณ

1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ
(Golden Fish)

2. ความเป็น
ชาติพันธุ๑
ตะวันออกใน
ทวีปเอเชีย

2. ดอกบัว (Lotus
flower)

3. ความคิดถึง
บ๎านและนึก
ถึงชํวงเวลา
ในอดีต
4. ความเศร๎า
โศกเสียใจ
และระลึกถึง
5. ความดั้งเดิม
และ
กระตือรือร๎น
ร๎น

3. เงื่อนไมํรู๎จบ
(Endless Knot)
4. ธรรมจักร (Wheel
of Law)
5. ธงชัย (Victorious
Banner)
6. หอยสังข๑ (Conch)
หรือ หอยสังข๑ขาว

โครงสร๎างรูปหลาย
เหลี่ยม
(Polygons)
1. รูปที่มีแปด
เหลี่ยมและแปดมุม
(Regular
Octagon)
2. รูปหกเหลี่ยม
(Regular
Hexagon)
3. รูปสามเหลี่ยม
ด๎านเทํา
(Equilateral
Triangle)
4. รูปสี่เหลี่ยม
(Square)
5. รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า
(Rectangle)
6. รูปห๎าเหลี่ยม
(Regular
Pentagon)
7. รูปสามเหลี่ยม
หน๎าจั่ว (Isosceles
Triangle)
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3. เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
ตารางที่ 51 อารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย
สําหรับเทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
อารมณ๑
(Emotions)
1. ความ
ดั้งเดิมและ
โบราณ
2. ความเป็น
ชาติพันธุ๑
ตะวันออก
ในทวีป
เอเชีย
3. ความ
ดั้งเดิมและ
กระตือรือ
ร๎นร๎น
4. ความเป็น
มนุษย๑และ
ธรรมชาติ
5. ความ
ช่ําชอง
และมี
ทักษะฝีมือ

สี (Colors)

สัญลักษณ๑มงคล
(Eight Auspicious)

โครงสร๎างรูปหลาย
เหลี่ยม (Polygons)

1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ 1. รูปที่มีแปดเหลี่ยม
(Golden Fish)
และแปดมุม (Regular
Octagon)
2. ดอกบัว (Lotus
flower)
2. รูปสามเหลี่ยมด๎าน
เทํา (Equilateral
3. เงื่อนไมํรู๎จบ
Triangle)
(Endless Knot)
3. รูปหกเหลี่ยม
4. ธงชัย (Victorious (Regular Hexagon)
Banner)
4. รูปสามเหลี่ยมหน๎า
5. ธรรมจักร (Wheel จั่ว (Isosceles
of Law)
Triangle)
6. หอยสังข๑ (Conch)
หรือ หอยสังข๑ขาว

5. รูปสี่เหลี่ยม
(Square)

7. รํมวิเศษ (Golden
Parasol)

6. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
(Rectangle)
7. รูปห๎าเหลี่ยม
(Regular Pentagon)
8. รูปสามเหลี่ยมมุม
ฉาก(Right-angled
Triangle)
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4. เทศกาลไหว๎สารทจีน
ตารางที่ 52 อารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย
สําหรับเทศกาลไหว๎สารทจีน
อารมณ๑
(Emotions)
1. ความ
ดั้งเดิมและ
โบราณ
2. ความเป็น
ชาติพันธุ๑
ตะวันออก
ในทวีป
เอเชีย
3. ความ
ดั้งเดิมและ
กระตือรือ
ร๎นร๎น
4. ความเป็น
มนุษย๑และ
ธรรมชาติ
5. ความ
ช่ําชอง
และมี
ทักษะฝีมือ

สี (Colors)

สัญลักษณ๑มงคล
(Eight Auspicious)

โครงสร๎างรูปหลาย
เหลี่ยม (Polygons)

1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ 1. รูปที่มีแปดเหลี่ยม
(Golden Fish)
และแปดมุม (Regular
Octagon)
2. ดอกบัว (Lotus
flower)
2. รูปสามเหลี่ยมด๎าน
เทํา (Equilateral
3. เงื่อนไมํรู๎จบ
Triangle)
(Endless Knot)
3. รูปหกเหลี่ยม
4. ธงชัย (Victorious (Regular Hexagon)
Banner)
4. รูปสามเหลี่ยมหน๎า
5. ธรรมจักร (Wheel จั่ว (Isosceles
of Law)
Triangle)
6. หอยสังข๑ (Conch)
หรือ หอยสังข๑ขาว

5. รูปสี่เหลี่ยม
(Square)

7. รํมวิเศษ (Golden
Parasol)

6. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
(Rectangle)
7. รูปห๎าเหลี่ยม
(Regular Pentagon)
8. รูปสามเหลี่ยมมุม
ฉาก(Right-angled
Triangle)
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5. เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
ตารางที่ 53 อารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย
สําหรับเทศกาลไหว๎พระจันทร๑
อารมณ๑
(Emotions)
1. ความ
ดั้งเดิมและ
โบราณ
2. ความเป็น
ชาติพันธุ๑
ตะวันออก
ในทวีป
เอเชีย
3. ความเป็น
มนุษย๑และ
ธรรมชาติ
4. ความผํอน
คลาย
5. ความ
หวานชื่น
และเต็มไป
ด๎วย
จินตนากา
ร

สี (Colors)

สัญลักษณ๑มงคล (Eight โครงสร๎างรูปหลาย
Auspicious)
เหลี่ยม (Polygons)
1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ 1. รูปที่มีแปดเหลี่ยม
(Golden Fish)
และแปดมุม
(Regular Octagon)
2. ดอกบัว (Lotus
flower)
2. รูปสามเหลี่ยม
ด๎านเทํา
3. ธรรมจักร (Wheel
(Equilateral
of Law)
Triangle)
4. หอยสังข๑ (Conch)
หรือ หอยสังข๑ขาว

3. รูปหกเหลี่ยม
(Regular Hexagon)

5. เงื่อนไมํรู๎จบ
(Endless Knot)

4. รูปสามเหลี่ยม
หน๎าจั่ว (Isosceles
Triangle)

6. ธงชัย (Victorious
Banner)
7. รํมวิเศษ (Golden
Parasol)

5. รูปสี่เหลี่ยม
(Square)
6. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
(Rectangle)
7. รูปห๎าเหลี่ยม
(Regular Pentagon)
8. รูปสามเหลี่ยม
หน๎าจั่ว (Isosceles
Triangle)
9. รูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน
(Rhombus)
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6. เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
ตารางที่ 54 อารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย
สําหรับเทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
อารมณ๑
(Emotions)
1. ความ
ดั้งเดิมและ
โบราณ
2. ความเป็น
ชาติพันธุ๑
ตะวันออก
ในทวีป
เอเชีย
3. ความเป็น
มนุษย๑และ
ธรรมชาติ
4. ความ
ช่ําชอง
และมี
ทักษะฝีมือ
5. ความสด
ชื่นและ
อดทน

สี (Colors)

สัญลักษณ๑มงคล
(Eight Auspicious)

โครงสร๎างรูปหลาย
เหลี่ยม (Polygons)

1. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ 1. รูปที่มีแปดเหลี่ยม
(Golden Fish)
และแปดมุม (Regular
Octagon)
2. ดอกบัว (Lotus
flower)
2. รูปสามเหลี่ยมด๎าน
เทํา (Equilateral
3. ธรรมจักร (Wheel Triangle)
of Law)
3. รูปสามเหลี่ยมหน๎า
4. หอยสังข๑ (Conch) จั่ว (Isosceles
หรือ หอยสังข๑ขาว
Triangle)
5. ธงชัย (Victorious
Banner)
6. เงื่อนไมํรู๎จบ
(Endless Knot)
7. รํมวิเศษ (Golden
Parasol)

4. รูปสามเหลี่ยมมุม
ฉาก(Right-angled
Triangle)
5. รูปหกเหลี่ยม
(Regular Hexagon)
6. รูปสี่เหลี่ยม
(Square)
7. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
(Rectangle)
8. รูปห๎าเหลี่ยม
(Regular Pentagon)
9. รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํ
เทําหรือรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู(Trapezium)
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สํวนที่ 2 เพื่อสรุปและวิเคราะห๑หาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงแตํละ
เทศกาลไหว๎ที่เหมาะสมตํอรสนิยมของกลุํมเป้าหมายได๎
ผลลัพธ๑ในสํวนนี้มาจากการสัมภาษณ๑กลุํม (Focus Group) จํานวน 2 กลุมํ กลุํมละ 9 คน
โดยให๎แตํละกลุํมโหวตหาคําตอบแตํละข๎อ โดยให๎เลือกวํา “ใชํ” หรือ “ไมํ” เทํานั้น ถ๎า”ใชํ”ผู๎วิจัยเป็น
ผู๎บันทึกคําตอบโดยมีผลในแตํละเทศกาลดังนี้
ตารางที่ 55 แสดงการเลือก สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมตํอรสนิยม
กลุํมเป้าหมายสําหรับ เทศกาลตรุษจีน
สี(Colors)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Group 1

Group 2



C 35

M 70 Y 73 K 33

C 36

M 55 Y 83 K 33

C 30

M 47 Y73

C 32

M 55 Y 88 K 23

C 27

M 81 Y 77 K 11



C8

M 18 Y 46 K 0



C 19

M 73 Y 83

C 67

M 32 Y 75 K 18

C0

M 98 Y 58 K 0

C0

M 55 Y 100 K 0

C 13

M 100 Y 90 K 0

C4

M3

Y 87 K 0

C4

M5

Y2

K 16

K6

K0
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

C3

M 16 Y 10 K 0

C3

M 33 Y 11 K 0

C3

M 12 Y 3

C8

M 61 Y 29 K 0

C 10

M0

Y8

K0

C9

M2

Y2

K0

C3

M6

Y2

K0

C3

M9

Y 10 K 0

C4

M4

Y 12 K 0

K0

สัญลักษณ๑มงคล (Eight Auspicious)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
ธงชัย (Victorious Banner)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
รูปรํางหลายเหลี่ยม (Polygons)



Group 1

Group 2






Group 1

Group 2


1.

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม
(Regular Octagon)



2.

รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)



3.

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral
Triangle)



4.

รูปสี่เหลี่ยม (Square)
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5.

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)

6.

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)

7.

รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)

ตารางที่ 56 แสดงการเลือก สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมตํอรสนิยม
กลุํมเป้าหมายสําหรับ เทศกาลเชงเม๎ง
สี(Colors)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Group 1

Group 2

C 35

M 70 Y 73 K 33

C 36

M 55 Y 83 K 33

C 30

M 47 Y73

C 32

M 55 Y 88 K 23

C 27

M 81 Y 77 K 11



C8

M 18 Y 46 K 0



C 19

M 73 Y 83

C 67

M 32 Y 75 K 18

C 35

M 74 Y 92 K 27

C 42

M 80 Y 92 K 53

C 60

M 47 Y 86 K 6

C 14

M 33 Y 76 K 14

C 33

M 63 Y 62 K 25

K 16

K6
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

C 100 M 62 Y 20 K 20
C 80

M 70 Y 55 K 0

C 60

M 27 Y 0

K 45

C 83

M 47 Y 0

K 82

C0

M 55 Y 93 K 0

C0

M 30 Y 100 K 0

C 65

M 77 Y 82 K 0

C 32

M 56 Y 83 K 23

C 43

M 70 Y 80 K 55

สัญลักษณ๑มงคล (Eight Auspicious)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
ธงชัย (Victorious Banner)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
รูปรํางหลายเหลี่ยม (Polygons)

1.
2.

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular
Octagon)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

3.

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral
Triangle)

4.

รูปสี่เหลี่ยม (Square)



Group 1

Group 2






Group 1

Group 2
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5.

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)

6.

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)

7.

รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle



ตารางที่ 57 แสดงการเลือก สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมตํอรสนิยม
กลุํมเป้าหมายสําหรับ เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
สี(Colors)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Group 1

Group 2


C 35

M 70 Y 73 K 33

C 36

M 55 Y 83 K 33

C 30

M 47 Y73

C 32

M 55 Y 88 K 23

C 27

M 81 Y 77 K 11

C8

M 18 Y 46 K 0



C 19

M 73 Y 83



C 67

M 32 Y 75 K 18

C0

M 55 Y 93 K 0

C0

M 30 Y 100 K 0

C 65

M 77 Y 82 K 0

C 32

M 56 Y 83 K 23

C 43

M 70 Y 80 K 55

C 33

M0



K 16

K6

Y 50 K 2
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

M 10 Y 58 K 3

C0

M4

C 54

M 32 Y 74 K 2

C 63

M 21 Y 81 K 2

C 82

M 32 Y 83 K 0

C 35

M 90 Y 88 K 27



C 30

M 86 Y 96 K 18



C 35

M 100 Y 97 K 18



C 82

M 83 Y 0

Y 46 K 0

ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
รูปรํางหลายเหลี่ยม (Polygons)

1.
2.
3.





K 84

สัญลักษณ๑มงคล (Eight Auspicious)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



C 54

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular
Octagon)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral
Triangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

Group 1

Group 2










Group 1

Group 2
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4.

รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)

5.

รูปสี่เหลี่ยม (Square)

6.

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)

7.

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)

8.

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled
Triangle)





ตารางที่ 58 แสดงการเลือก สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมตํอรสนิยม
กลุํมเป้าหมายสําหรับ เทศกาลไหว๎สารทจีน
สี(Colors)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Group 1

Group 2

C 35

M 70 Y 73 K 33



C 36

M 55 Y 83 K 33



C 30

M 47 Y73

K 16



C 32

M 55 Y 88 K 23



C 27

M 81 Y 77 K 11



C8

M 18 Y 46 K 0



C 19

M 73 Y 83



C 67

M 32 Y 75 K 18

C0

M 55 Y 93 K 0

C0

M 30 Y 100 K 0

C 65

M 77 Y 82 K 0

C 32

M 56 Y 83 K 23

K6
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

C 43

M 70 Y 80 K 55

C 33

M0

C 54

M 10 Y 58 K 3

C0

M4

C 54

M 32 Y 74 K 2

C 63

M 21 Y 81 K 2

C 82

M 32 Y 83 K 0

C 35

M 90 Y 88 K 27





C 30

M 86 Y 96 K 18





C 35

M 100 Y 97 K 18





C 82

M 83 Y 0

Group 1

Group 2

Y 50 K 2

Y 46 K 0

K 84

สัญลักษณ๑มงคล (Eight Auspicious)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
ธงชัย (Victorious Banner)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
รูปรํางหลายเหลี่ยม (Polygons)

1.

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular
Octagon)





Group 1

Group 2
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2.
3.

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral
Triangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

4.

รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)

5.

รูปสี่เหลี่ยม (Square)

6.

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)

7.

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)

8.

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled
Triangle)





ตารางที่ 59 แสดงการเลือก สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมตํอรสนิยม
กลุํมเป้าหมายสําหรับ เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
สี(Colors)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Group 1

Group 2

C 35

M 70 Y 73 K 33





C 36

M 55 Y 83 K 33





C 30

M 47 Y73

K 16





C 32

M 55 Y 88 K 23





C 27

M 81 Y 77 K 11



C8

M 18 Y 46 K 0



C 19

M 73 Y 83



C 67

M 32 Y 75 K 18

C 33

M0

K6

Y 50 K 2
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

C 54

M 10 Y 58 K 3

C0

M4

C 54

M 32 Y 74 K 2

C 63

M 21 Y 81 K 2

C 82

M 32 Y 83 K 0

C 38

M3

Y 12 K 0

C 50

M2

Y4

K0

C7

M 17 Y 3

K0

C8

M3

Y4

K0

C8

M3

Y4

K0

C4

M 50 Y 16 K 0

C4

M 10 Y 57 K 0

C 24

M 35 Y 0

K0

C 74

M 23 Y 0

K0

C 20

M7

Y 46 K 0






Y 70 K 0

สัญลักษณ๑มงคล (Eight Auspicious)
1.
2.
3.
4.



ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว

Group 1

Group 2






152
5.
6.
7.

ธงชัย (Victorious Banner)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)



รูปรํางหลายเหลี่ยม (Polygons)
1.
2.
3.
4.

Group 1

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular
Octagon)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral
Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)

5.

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled
Triangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

6.

รูปสี่เหลี่ยม (Square)

7.

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)

8.

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)

9.

รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
(Trapezium))

Group 2









ตารางที่ 60 แสดงการเลือก สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่เหมาะสมตํอรสนิยม
กลุํมเป้าหมายสําหรับ เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
สี(Colors)
1.
2.
3.
4.

Group 1

C 35

M 70 Y 73 K 33

C 36

M 55 Y 83 K 33

C 30

M 47 Y73

C 32

M 55 Y 88 K 23

Group 2




K 16
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

C 27

M 81 Y 77 K 11

C8

M 18 Y 46 K 0

C 19

M 73 Y 83

C 67

M 32 Y 75 K 18

C 35

M 90 Y 88 K 27

C 30

M 86 Y 96 K 18

C 35

M 100 Y 97 K 18

C 82

M 83 Y 0

C 33

M0

C 54

M 10 Y 58 K 3

C0

M4

C 54

M 32 Y 74 K 2

C 63

M 21 Y 81 K 2

C 82

M 32 Y 83 K 0

C 66

M 14 Y 0

K0

C 33

M6

K0

C0

M 51 Y 28 K 0

C0

M 32 Y 19 K 0

C3

M 68 Y 65 K 0



K6

K 84

Y 50 K 2

Y 46 K 0

Y4
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24.
25.
26.
27.

M 16 Y 83 K 0

C 74

M 25 Y 83 K 0



C 72

M 40 Y 12 K 0



C6

M 14 Y 55 K 0



สัญลักษณ๑มงคล (Eight Auspicious)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
ดอกบัว (Lotus flower)
ธรรมจักร (Wheel of Law)
หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
ธงชัย (Victorious Banner)
เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
รํมวิเศษ (Golden Parasol)
รูปรํางหลายเหลี่ยม (Polygons)

1.
2.
3.
4.



C 43

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular
Octagon)
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral
Triangle)
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)

5.

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(Right-angled
Triangle)
รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

6.

รูปสี่เหลี่ยม (Square)

7.

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)

8.

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)

9.

รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทําหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู



Group 1

Group 2










Group 1

Group 2
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(Trapezium)
เทศกาลตรุษจีน
ตารางที่ 61 สรุปผลอารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมที่สื่อสารเทศกาล
ตรุษจีน
อารมณ๑
1. ความสุขและมี
โชค
(Happiness
and Luck)
2. ความดั้งเดิม
และโบราณ
(Classic and
Traditional)
3. ความอบอุํนรัก
ใครํ
(Warmth)
4. ความราบรื่น
(Smooth)
5. ความเป็นชาติ
พันธุ๑
ตะวันออกใน
ทวีปเอเชีย
(Oriental
and Ethnic)

สี

สัญลักษณ๑มงคล
1. ปลาทองหรือปลาคูํ

1.

C-35 M-70 Y-73 K-33

2.

C-27 M-81 Y-77 K-11

3.

C-8 M-18 Y-46 K-0

4.

C-19 M-73 M-83 K-06

5.

C-13 M-100 Y-90 K-0

6.

C-8 M-70 Y-29 K-0

2. เงื่อนไมํรู๎จบ

โครงสร๎างรูปทรง
หลายเหลี่ยม
1. รูปแปด
เหลี่ยมและแปด
มุม
2. รูปสี่เหลี่ยม
3. รูปสี่เหลี่ยมด๎านเทํา
4. รูปหกเหลี่ยม
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เทศกาลเชงเม๎ง
ตารางที่ 62 สรุปผลอารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมที่สื่อสารเทศกาล
เชงเม๎ง
อารมณ๑

สี

1. ความดั้งเดิม
และโบราณ
1.
(Classic and
Traditional)
2.
2. ความคิดถึง
บ๎านและนึกถึง
ชํวงเวลาใน
3.
อดีต
(Nostalgic
and
4.
Memory)
3. ความเป็นชาติ
5.
พันธุ๑
ตะวันออกใน
ทวีปเอเชีย
6.
(Oriental
and Ethnic)
4. ความเศร๎าโศก 7.
เสียใจและ
ระลึกถึง
(Melancholi 8.
c and
Sentiment) 9.
5. ความดั้งเดิม
และ
กระตือรือร๎น 10.
(Primitive
and Wild)
11.

สัญลักษณ๑มงคล
1. ดอกบัว

C-28 M-81 Y-77 K-11

2. เงื่อนไมํรู๎จบ

โครงสร๎างรูปทรง
หลายเหลี่ยม
1. รูปแปดเหลี่ยมและ
แปดมุม
2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า

C-19 M-73 Y-83 K-6

C-67 M- 32 Y-75 K-18

C-60 M-47 Y- 86 K-6

C-14 M-33 Y-76 K-14

C-33 M-63 Y-62 K-25

C-100 M-62 Y-20 K-20

C-80 M-70 Y-55 K-0

C-60 M-27 Y-0 K-45

C-0 M-55 Y-93 K-0

C-0 M-30 Y-100 K-0

3. รูปหกเหลี่ยม
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เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
ตารางที่ 63 สรุปผลอารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมที่สื่อสารเทศกาล
ไหว๎ขนมจ๎าง
อารมณ๑
1. ความดั้งเดิมและ
โบราณ (Classic
and Traditional)
2. ความเป็นชาติพันธุ๑
ตะวันออกในทวีป
เอเชีย (Oriental
and Ethnic)
3. ความเป็นมนุษย๑
และธรรมชาติ
(Human and
Naturalness)
4. ความมีทักษะฝีมือ
(Brew and
Craftsmanship)
5. ความดั้งเดิมและ
กระตือรือร๎น
(Primitive and
Wild)

สี
1.

C-35 M-70 Y-73 K-33

2.

C-30 M-47 Y-73 K-16

สัญลักษณ๑มงคล
1. ธงชัย

1. รูปสี่เหลี่ยมด๎านเทํา

2. เงื่อนไมํรู๎จบ

2. รูปสามเหลี่ยมหน๎า
จั่ว

3. ปลาทองหรือปลาคูํ
4. ดอกบัว

3.

C-8 M-18 Y-46 K-0

4.

C-19 M-73 Y-83 K-6

5.

C-67 M-32 Y-75 K-18

6.

C-0 M-55 Y-93 K-0

7.

C-0 -M30-Y100-K-0

8.

C-65 M-77 Y-82 K-0

9.

C-43 M-70 Y-80 K-55

10.

C-54 M-10 Y-58 K-3

11.

C-54 M-32 Y-74 K-2

12.

C-82 M-32 Y-83 K -0

โครงสร๎างรูปทรง
หลายเหลี่ยม

5. รํมวิเศษ
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เทศกาลไหว๎สารทจีน
ตารางที่ 64 สรุปผลอารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมที่สื่อสาร
เทศกาลไหว๎สารทจีน
อารมณ๑
1. ความดั้งเดิมและ
โบราณ (Classic
and Traditional)
2. ความเป็นชาติพันธุ๑
ตะวันออกในทวีป
เอเชีย (Oriental
and Ethnic)
3. ความเป็นมนุษย๑
และธรรมชาติ
(Human and
Naturalness)
4. ความความดั้งเดิม
และกระตือรือร๎น
(Primitive and
Wild)
5. ความมีทักษะฝีมือ
(Brew and
Craftsmanship)

สี

สัญลักษณ๑มงคล
1. ปลาทองหรือปลาคูํ

1.

C-35 M-70 Y-73 K-33

2.

C-36 M-55 Y-83 K-33

2. เงื่อนไมํรู๎จบ
3. ธรรมจักร
4. รํมวิเศษ

3.

C-30 M-47 Y-73 K-16

4.

C-32 M-55 Y-88 K-23

5.

C-27 M-81 Y-77 K-11

6.

C-8 M-18 Y-46 K-0

7.

C-19 M-73 Y-83 K-6

8.

C-0 M-55 Y-93 K-0

9.

C-0 M-30 Y-100 K-0

10.

C-65 M-77 Y-82 K-0

11.

C-32 M-56 Y-83 K-23

12.

C-35 M-90 Y-88 K-27

13.

C-30 M-86 Y-96 K-18

โครงสร๎างรูปทรง
หลายเหลี่ยม
1. รูปแปดเหลี่ยมและ
แปดมุม
2. รูปหกเหลี่ยม
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14.

C-35 M-100 Y-97 K-18

เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
ตารางที่ 65 สรุปผลอารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมที่สื่อสาร
เทศกาลไหว๎พระจันทร๑
อารมณ๑
1. ความดั้งเดิมและ
โบราณ (Classic
and Traditional)
2. ความเป็นชาติพันธุ๑
ตะวันออกในทวีป
เอเชีย (Oriental
and Ethnic)
3. ความผํอนคลาย
(Relaxation)
4. ความอบอุํนรักใครํ
(Warmth)
5. ความหวานชื่นและ
เต็มไปด๎วย
จินตนาการ
(Sweet and
Romantic)

สี

1.

C-35 M-70 Y-73 K-33

2.

C-36 M-55 Y-83 K-33

3.

C-30 M-47 Y-73 K-16

4.

C-32 M-55 Y-88 K-23

5.

C-27 M-81 Y-77 K-11

6.

C-8 M-18 Y-46 K-0

7.

C-19 M-73 Y-83 K-6

8.

C-54 M-32 Y-74 K-2

สัญลักษณ๑มงคล

โครงสร๎างรูปทรง
หลายเหลี่ยม

1. ปลาทองหรือปลาคูํ

1. รูปหกเหลี่ยม

2. ดอกบัว

2. รูปแปดเหลี่ยมและ
แปดมุม

3. เงื่อนไมํรู๎จบ

3. รูปสี่เหลี่ยม
4. รูปห๎าเหลี่ยม
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เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
ตารางที่ 66 สรุปผลอารมณ๑ สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมที่สื่อสารเทศกาล
ไหว๎ขนมบัวลอย
อารมณ๑
1. ความดั้งเดิมและ
โบราณ (Classic
and Traditional)
2. ความเป็นชาติพันธุ๑
ตะวันออกในทวีป
เอเชีย (Oriental
and Ethnic)
3. ความมีทักษะฝีมือ
(Brew and
Craftsmanship)
4. ความเป็นมนุษย๑
และธรรมชาติ
(Human and
Naturalness)
5. ความสดชื่นและ
อดทน (Cheerful
and Tolerant)

สี

สัญลักษณ๑มงคล
1. ดอกบัว

1.

C-35 M-70 Y-73 K-33

2.

C-36 M-55 Y-83 K-33

3.

C-32 M-55 Y-88 K-23

4.

C-27 M-81 Y-77 K-11

5.

C-8 M-18 Y-46 K-0

6.

C-33 M-0 Y-50 K-2

7.

C-54 M-10 Y-58 K-3

8.

C-0 M-4 Y-46 K-0

9.

C-63 M-21 Y-81 K-2

10.

C-82 M-32 Y-83 K-0

11.

C-66 M-14 Y-0 K-0

12.

C-0 M-51 Y-28 K-0

13.

C-0 M-32 Y-19 K-0

2. รํมวิเศษ
3. ธงชัย

โครงสร๎างรูปทรง
หลายเหลี่ยม
1. รูปแปดเหลี่ยมและ
แปดมุม
2. รูปหกเหลี่ยม
3. รูปสามเหลี่ยมด๎าน
เทํา
4. รูปห๎าเหลี่ยม
5. รูปสี่เหลี่ยม
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14.

C-3 M-68 Y-65 K-0

15.

C-43 M-16 Y-83 K-0

16.

C-74 M-25 Y-83 K-0

17.

C-73 M-40 Y-12 K-0

18.

C-6 M-14 Y-55 K-0
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข๎อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อ ง การออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุด ขนมไหว๎เจ๎า เพื่อสื่อสารเทศกาลตํางๆ
สําหรับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาข๎อมูลและวิเคราะห๑
หาอารมณ๑ (Emotions) สี (Colors) สัญลักษณ๑มงคล (Auspicious Symbols) และโครงสร๎างรูป
หลายเหลี่ยม (Polygons) บนบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎า เพื่อหาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์ที่
สื่อสารถึงแตํละเทศกาลที่เหมาะสมสําหรับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวายได๎ ในบทนี้เป็นการสรุปผล
งานวิ จั ย การออกแบบเรขศิ ล ป์ บ รรจุ ภั ณ ฑ๑ ชุ ด ขนมไหว๎ เ จ๎ า เพื่ อ สื่ อ สารเทศกาลตํ า งๆสํ า หรั บ
กลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวาย โดยนําผลการวิเคราะห๑มาสรุปตามวัตถุประสงค๑งานวิจัย ได๎ผลดังนี้
1. ผลการวิเคราะห๑หาอารมณ๑ที่สื่อสารแตํละเทศกาลไหว๎ซึ่งผํานการคัดเลือกโดยผู๎เชี่ยวชาญ
2. ผลการวิเคราะห๑หา สี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารแตํละ
เทศกาลไหว๎ตามอารมณ๑
3. ผลการวิเคราะห๑หาสี สัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงแตํละ
เทศกาลไหว๎และเหมาะสมกับรสนิยมของกลุํมเป้าหมาย
5.1 การสรุปวิเคราะห๑ผลแตํละเทศกาล
5.1.1 เทศกาลตรุษจีน
อารมณ๑
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ
อันดับ 5 คือ

ความสุขและมีโชค
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความอบอุํนรักใครํ
ความราบรื่น
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย

สี
1.

C-35 M-70 Y-73 K-33

2.

C-27 M-81 Y-77 K-11

3.

C-8 M-18 Y-46 K-0

4.

C-19 M-73 M-83 K-06

5.

C-13 M-100 Y-90 K-0

6.

C-8 M-70 Y-29 K-0
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สัญลักษณ๑มงคล
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ

ปลาทองหรือปลาคูํ
เงื่อนไมํรู๎จบ

โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ

รูปแปดเหลี่ยมและแปดมุม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยมด๎านเทํา
รูปหกเหลี่ยม

สัญลักษณ๑มงคลที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุดคือ ปลาทองหรือปลาคูํ รองลงมาคือ เงื่อนไมํรู๎
จบ โครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุด คือ รูปแปดเหลี่ยมและแปดมุม
รองลงมาคือ รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา และรูปหกเหลี่ยม
5.1.2 เทศกาลเชงเม๎ง
อารมณ๑
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ
อันดับ 5 คือ

ความดั้งเดิมและโบราณ
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น

สี
1.

C-28 M-81 Y-77 K-11

2.

C-19 M-73 Y-83 K-6

3.

C-67 M- 32 Y-75 K-18

4.

C-60 M-47 Y- 86 K-6

5.

C-14 M-33 Y-76 K-14

6.

C-33 M-63 Y-62 K-25

7.

C-100 M-62 Y-20 K-20

8.

C-80 M-70 Y-55 K-0

9.

C-60 M-27 Y-0 K-45

10.

C-0 M-55 Y-93 K-0

11.

C-0 M-30 Y-100 K-0
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สัญลักษณ๑มงคล
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ

ดอกบัว
เงื่อนไมํรู๎จบ

โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ

รูปแปดเหลี่ยมและแปดมุม
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
รูปหกเหลี่ยม

สัญลักษณ๑มงคลที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุดคือ ดอกบัว รองลงมาคือ เงื่อนไมํรู๎จบ
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุด คือรูปแปดเหลี่ยมและแปดมุม รองลงมาคือ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า และรูปหกเหลี่ยม
5.1.3 เทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
อารมณ๑
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ
อันดับ 5 คือ

ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
ความมีทักษะฝีมือ
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น

สี
1.

C-35 M-70 Y-73 K-33

2.

C-30 M-47 Y-73 K-16

3.

C-8 M-18 Y-46 K-0

4.

C-19 M-73 Y-83 K-6

5.

C-67 M-32 Y-75 K-18

6.

C-0 M-55 Y-93 K-0

7.

C-0 -M30-Y100-K-0

8.

C-65 M-77 Y-82 K-0

9.

C-43 M-70 Y-80 K-55

10.

C-54 M-10 Y-58 K-3

11.

C-54 M-32 Y-74 K-2 12.

C-82 M-32 Y-83 K -0
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สัญลักษณ๑มงคล
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ
อันดับ 5 คือ

ธงชัย
เงื่อนไมํรู๎จบ
ปลาทองหรือปลาคูํ
ดอกบัว
รํมวิเศษ

โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ

รูปสี่เหลี่ยมด๎านเทํา
รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว

สัญลักษณ๑มงคลที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุดคือ ธงชัยและเงื่อนไมํรู๎จบ รองลงมาคือ ปลา
ทองหรือปลาคูํ ดอกบัว และรํมวิเศษ โครงสร๎างรูปทรงหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุด คือ
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทําและรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว
5.1.4 เทศกาลสารทจีน
อารมณ๑
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ
อันดับ 5 คือ

ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
ความความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความมีทักษะฝีมือ

สี
1.

C-35 M-70 Y-73 K-33

2.

C-36 M-55 Y-83 K-33

3.

C-30 M-47 Y-73 K-16

4.

C-32 M-55 Y-88 K-23

5.

C-27 M-81 Y-77 K-11

6.

C-8 M-18 Y-46 K-0

7.

C-19 M-73 Y-83 K-6

8.

C-0 M-55 Y-93 K-0

9.

C-0 M-30 Y-100 K-0

10.

C-65 M-77 Y-82 K-0

11.

C-32 M-56 Y-83 K-23 12.

13.

C-30 M-86 Y-96 K-18

14.

C-35 M-100 Y-97 K-18

C-35 M-90 Y-88 K-27
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สัญลักษณ๑มงคล
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ

ปลาทองหรือปลาคูํ
เงื่อนไมํรู๎จบ
ธรรมจักร
รํมวิเศษ

โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ

รูปแปดเหลี่ยมและแปดมุม
รูปหกเหลี่ยม

สัญลักษณ๑มงคลที่สื่อสารถึงเทศกาล คือ ปลาทองหรือปลาคูํ เงื่อนไมํรู๎จบ และธรรมจักร
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุด คือรูปแปดเหลี่ยมและแปดมุม และรูปหก
เหลี่ยม
5.1.5 เทศกาลไหว๎ขนมพระจันทร๑
อารมณ๑
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ
อันดับ 5 คือ

ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความผํอนคลาย
ความอบอุํนรักใครํ
ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ

สี
1.

C-35 M-70 Y-73 K-33

2.

C-36 M-55 Y-83 K-33

3.

C-30 M-47 Y-73 K-16

4.

C-32 M-55 Y-88 K-23

5.

C-27 M-81 Y-77 K-11

6.

C-8 M-18 Y-46 K-0

7.

C-19 M-73 Y-83 K-6

8.

C-54 M-32 Y-74 K-2
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สัญลักษณ๑มงคล
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ

ปลาทองหรือปลาคูํ
ดอกบัว
เงื่อนไมํรู๎จบ

โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ

รูปหกเหลี่ยม
รูปแปดเหลี่ยมและแปดมุม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปห๎าเหลี่ยม

สัญลักษณ๑มงคลที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุดคือ ดอกบัว รองลงมาคือปลาทองหรือปลาคูํ
และ เงื่อนไมํรู๎จบ โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุด คือ รูปหกเหลี่ยม รองลงมา
คือ รูปแปดเหลี่ยมและแปดมุม รูปสี่เหลี่ยม และรูปห๎าเหลี่ยม
5.1.6 เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
อารมณ๑
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ
อันดับ 5 คือ

ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความช่าํ ชองและมีทักษะฝีมือ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
ความสดชื่นและอดทน

สี
1.

C-35 M-70 Y-73 K-33 2.

C-36 M-55 Y-83 K-33

3.

C-32 M-55 Y-88 K-23

4.

C-27 M-81 Y-77 K-11 5.

C-8 M-18 Y-46 K-0

6.

C-33 M-0 Y-50 K-2

7.

C-54 M-10 Y-58 K-3

C-0 M-4 Y-46 K-0

9.

C-63 M-21 Y-81 K-2

10.

C-82 M-32 Y-83 K-0 11.

C-66 M-14 Y-0 K-0

12.

C-0 M-51 Y-28 K-0

8.
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13.

C-0 M-32 Y-19 K-0 14.

C-3 M-68 Y-65 K-0

15.

C-43 M-16 Y-83 K-0

16.

C-74 M-25 Y-83 K-017.

C-73 M-40 Y-12 K-0

18.

C-6 M-14 Y-55 K-0

สัญลักษณ๑มงคล
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ

ดอกบัว
รํมวิเศษ
ธงชัย

โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม
อันดับ 1 คือ
อันดับ 2 คือ
อันดับ 3 คือ
อันดับ 4 คือ
อันดับ 5 คือ

รูปแปดเหลี่ยมและแปดมุม
รูปหกเหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา
รูปห๎าเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม

สัญลักษณ๑มงคลที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุดคือ ดอกบัว และรํมวิเศษ รองลงมาคือ ธงชัย
โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยมที่สื่อสารถึงเทศกาลมากที่สุด คือ รูปหกเหลี่ยม และรูปแปดเหลี่ยมและแปด
มุม รองลงมาคือ รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา รูปห๎าเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม
5.2 สรุป
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากผลลัพธ๑ที่ได๎จากงานวิจัยสรุปได๎วาํ เทศกาลไหว๎เจ๎าแตํละเทศกาลมี
ความแตกตํางกันเพียงเล็กน๎อยในแตํละเทศกาลไหว๎ของจีน
โดยผลลัพธ๑จากอารมณ๑ที่มตี ํอแตํละ
เทศกาลไหว๎ จากผู๎เชี่ยวชาญด๎านประเพณีจีน คือ ให๎อารมณ๑ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and
Traditional) และความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic) ในทุกๆ
เทศกาล และมีความแตกตํางกันตามลําดับ และเทศกาลที่ให๎อารมณ๑ที่เหมือนกัน คือ เทศกาลไหว๎
ขนมจ๎างและเทศกาลไหว๎สารทจีน โดยมีองค๑ประกอบทางเรขศิลป์ที่มีความแตกตํางกันมากทีส่ ุดที่
สามารถทําให๎แตํละเทศกาลไหว๎มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวได๎ คือ สี สํวนสัญลักษณ๑มงคล และโครงสร๎าง
รูปหลายเหลี่ยมนั้น ในผลลัพธ๑ในงานวิจัยนั้นมีความแตกตํางกันเพียงเล็กน๎อยในแตํละเทศกาลไหว๎
โดยผู๎ออกแบบสามารถเลือกจากผลผลลัพธ๑ของงานวิจัยไปประยุกต๑ใช๎ในการออกแบบเพื่อสื่อสารแตํ
ละเทศกาลไหว๎ ได๎อยํางมีเอกลักษณ๑ และเหมาะสมกับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวายได๎
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5.3 ข๎อเสนอแนะ
การใช๎สัญลักษณ๑มงคลของจีนนั้นผู๎วิจัยใช๎เพียงแปดสัญลักษณ๑มงคลเทํานั้น เนื่องจากข๎อมูลที่
ทําการวิจัยมีอยูํจํากัดและยังไมํมีหนังสือหรือเอกสารอ๎างอิงเชิงวิชาการอืน่ ๆ ที่มีการจัดกลุํมสัญลักษณ๑
มงคลของจีนอื่นๆได๎อยํางชัดเจน แตํถ๎าอนาคตมีหนังสือหรือเอกสารที่สามารถอ๎างอิงได๎ในเชิงวิชาการ
ผู๎วิจัยเห็นวํายังมีสัญลักษณ๑มงคลอื่นๆที่นําสนใจทีจ่ ะทําการศึกษาค๎นคว๎าเพื่อนํามาใช๎ในการวิจัยตํอไป
อีกทั้งยังมีองค๑ประกอบทางเรขศิลป์อื่นๆ ที่นําศึกษาเพิ่มเติม เชํน ทฤษฎีสีอื่นๆที่นําสนใจ ลักษณะการ
ใช๎เส๎น ภาพประกอบ ตัวหนังสือ ลวดลาย ซึ่งไมํได๎ปรากฏอยูํในงานวิจยั นี้เนื่องจากระยะเวลาการทํา
วิจัยที่มีอยูํจาํ กัด ในงานวิจัยเรื่องการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ผู๎วจิ ัยไมํได๎ลงลึกไปถึงเรื่องข๎อห๎าม
ในการใช๎สีสําหรับบรรจุภัณฑ๑อาหาร ซึ่งถ๎าผูท๎ ี่นําวิจัยไปใช๎ควรพิจารณาในเรื่องนี้ด๎วย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน๑ในการออกแบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในงานวิจัยนี้ในขั้นตอนสุดท๎ายหลังจากการออกแบบเสร็จ
แล๎วควรทีจ่ ะนํางานออกแบบที่ได๎ในแตํละเทศกาล
กลับไปถามกลุํมเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็น
ตรวจสอบผลวําตรงหรือไมํ เพื่อความแมํนยําและถูกต๎องในงานวิจัยในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข๎องตํอไปใน
อนาคต
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บทที่ 6
ผลงานการออกแบบ
การวิจัยเรื่องการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎าเพื่อสื่อสารเทศกาลตํางๆ
สําหรับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวาย (GENERATION Y) ทําให๎รับทราบถึงอารมณ๑ที่สามารถสื่อสาร
ในเทศกาลไหว๎ตาํ งๆ สี (Color) สัญลักษณ๑มงคล (Auspicious Symbols) และรูปรํางหลายเหลี่ยม
(Polygons) ที่เหมาะสมตํอกลุํมเป้าหมาย จากผลวิจัยผู๎วิจัยได๎นําแนวทางที่ได๎ไปใช๎ในการออกแบบ
เรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ขนมไหว๎เจ๎าเพื่อเป็นกรณีศึกษา ผู๎วจิ ัยได๎เลือกร๎าน “แต๎เลําจิ้นเสง” เป็น
กรณีศึกษา โดยคัดเลือกจากร๎านที่มีลักษณะดังตํอไปนี้
-

เป็นร๎านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู๎จัก
ตั้งอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร
มีผลิตภัณฑ๑ขนมไหว๎ที่หลากหลายชนิดที่เพียงพอตํองานวิจัย
ยังไมํการทําชุดขนมไหว๎มากํอน

6.1 แบบสรุปยํอทางการออกแบบ
6.1.1 ที่มาและปัญหา (Background and Problem)
ร๎าน “แต๎เลําจิ้นเสง” เป็นร๎านขายขนมไหว๎ที่เกําแกํในยํานเยาวราช เปิดมาเป็นเวลา
กวํา 100 ปี โดยยังคงรสชาติของขนมดั้งเดิมไมํเปลี่ยนแปลง ซึ่งขนมที่ขึ้นชื่อที่สุดของทางร๎าน
คือขนมเปี๊ยะ ซึ่งมีไส๎ตํางๆมากมาย ซึ่งนอกจากขนมเปี๊ยะที่โดํงดังแล๎วยังมีขนมไหว๎อื่นๆ เชํน
ขนมจันอับ ขนมไหว๎พระจันทร๑ ขนมโก๐ เป็นต๎น
ซึ่งจากการวิเคราะห๑บรรจุภัณฑ๑เดิมของทางร๎านพบวําเป็นกลํองที่มีการออกแบบใน
ลักษณ๑ทั่วไปโดยมีวตั ถุประสงค๑เพื่อป้องกันตัวสินค๎า และแสดงเพียงชื่อร๎านเทํานั้น เหตุเพราะ
ร๎านนี้เป็นร๎านที่มีชื่อเสียงมีฐานลูกค๎าเดิมอยูํแล๎ว ไมํจําเป็นต๎องหาวิธีการชักจูงอื่นๆ เชํน การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ๑ เพียงแตํมีข๎อบกพรํองเรื่องภาพลักษณ๑ที่ไมํสามารถดึง
กลุํมเป้าหมายใหมํๆ ทําให๎มีฐานลูกค๎าที่จาํ กัด ซึ่งหากแก๎ไขข๎อบกพรํองที่มีอยูํ ในด๎านการ
ปรับภาพลักษณ๑และบรรจุภัณฑ๑ให๎ตรงกับกลุํมเป้าหมายใหมํๆ มากยิ่งขึ้น คือกลุํมเจนเนอ
เรชั่นวายที่เป็นกลุํมที่อยูํในชํวงที่จะสืบทอดการไหว๎เจ๎าตํอไป ซึ่งเหมาะสมกับวัตถุประสงค๑
ของงานวิจัยชิ้นนี้
6.1.2 วัตถุประสงค๑ (Objective)
เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ใหมํให๎กับสินค๎าที่สามารถสื่อสารเทศกาลไหว๎ตํางๆ และชํวย
ดึงดูดกลุํมเป้าหมายให๎สนใจได๎
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6.1.3 การวิเคราะห๑ SWOT
จุดแข็ง (Strengths)
 เป็นร๎านขนมไหว๎ที่มีชื่อเสียง
 ขนมมีรสชาติดั้งเดิม
จุดอํอน (Weaknesses)
 ซื้อได๎เฉพาะยํานเยาวราช หรือยํานตลาดชาวจีน
 ขนมไหว๎ทุกชนิดใช๎บรรจุภัณฑ๑แบบเดียวกัน
 บรรจุภัณฑ๑ไมํมีเอกลักษณ๑ ไมํดึงดูดกลุํมเป้าหมาย
โอกาส (Opportunities)
 ยังไมํมีคูํแขํงชุดขนมไหว๎เจ๎า
อุปสรรค (Treats)
 ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย คนใช๎จาํ ยอยํางประหยัด
6.1.4 กลุํมเป้าหมาย (Target)
ด๎านกายภาพ (Demographics)
 กลุํมเจนเนอเรชั่น วาย อายุ 23-33 ปี
 เป็นกลุํมวัยทํางาน เพศชายและหญิง
 อาศัยอยูํกรุงเทพมหานคร
 มีฐานะดี
ด๎านจิตภาพ (Psychographics)





เป็นตัวของตัวเองสูง
ความอดทนต่ํา
ท๎าทายกฎระเบียบ
ชอบการเปลี่ยนแปลง

6.1.5 แนวความคิด (What to communicate)
สมาร๑ทมงคลสมัย (Smart Auspicious Time)
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6.1.6 เหตุผลและสนับสนุนแนวความคิด (Support)
การไหว๎เจ๎าเป็นประเพณีการไหว๎ของจีนที่สืบทอดกันมามีจุดประสงค๑เพื่อความเป็น
สิริมงคลให๎กับคนในครอบครัว ซึ่งการไหว๎เจ๎าในคนไทยเชื้อสายจีนนั้นจะมีการไหว๎กันเป็น
ประจํา โดยเฉพาะอยํางยิ่งชํวงเทศกาลไหว๎ เชํน ตรุษจีน สารทจีน เป็นต๎น อีกทั้งการ
ออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ๑ให๎กับกลุํมเป้าหมายที่เป็นกลุํมเจนเนอเรชั่นวาย การเลือกซื้อ
และการไหว๎ตามขนมธรรมเนียมดูจะเป็นสิ่งที่ขัดกับลักษณะนิสัยกลับคนกลุํมนี้อีกทั้งความ
รีบเรํงในการประกอบอาชีพ คนกลุํมนีต้ ๎องการความรวดเร็วและความแปลกใหมํ ซึ่ง
แนวความคิดนี้นําจะชํวยให๎สามารถดึงดูดและสร๎างความแปลกใหมํให๎กับบรรจุภัณฑ๑ขนมไหว๎
ได๎
6.1.7 วิธีการสื่อสาร (How to communicate)
 ฉลาด ,โก๎เก๐ (Smart)
 รสนิยมดี (Tasteful)
 เปลี่ยนแปลงเสมอและคลํองแคลํว (Dynamic & Active)
6.1.8 ผลที่ต๎องการได๎รบั (Desired Response)
สามารถออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎าทีสามารถสื่อสารเทศกาลตํางๆ
และชํวยดึงดูดกลุํมเป้าหมายให๎สนใจได๎
6.1.9 ขอบเขตของงานออกแบบ ( Scope )
งานออกแบบนี้จะมุํงเน๎นไปที่การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ๑เทํานั้น มีการใช๎ผล
วิจัยมาเป็นตัวเสริมในการออกแบบโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑เพียงบางสํวน ซึ่งไมํได๎ครอบคลุมถึง
เรื่องต๎นทุน และวัสดุการผลิต
6.1.10 ผลงานที่ต๎องการ (Required Materials)
1.
2.
3.
4.

บรรจุภัณฑ๑ชดุ ขนมไหว๎จํานวน 6 ชุด
ถุงหิ้วสําหรับบรรจุภัณฑ๑จํานวน 6 ชิ้น
ตราสัญลักษณ๑
Mobile Application
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6.2 ผลงานการออกแบบ

ภาพที่ 32 ตราสินค๎า

เทศกาลตรุษจีน

ภาพที่ 33 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลตรุษจีน
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ภาพที่ 34 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลตรุษจีน

ภาพที่ 35 ถุงผ๎าใสํบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลตรุษจีน
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เทศกาลเชงเม๎ง

ภาพที่ 36 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลเชงเม๎ง

ภาพที่ 37 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลตรุษจีน
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ภาพที่ 38 ถุงผ๎าใสํบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลตรุษจีน

เทศกาลไหวขนมจ๎าง

ภาพที่ 39 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง
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ภาพที่ 40 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง

ภาพที่ 41 ถุงผ๎าใสํบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลไหว๎ขนมจ๎าง

เทศกาลสารทจีน
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ภาพที่ 42 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลสารทจีน

ภาพที่ 43 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลสารทจีน
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ภาพที่ 44 ถุงผ๎าใสํบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลสารทจีน

เทศกาลไหว๎พระจันทร๑

ภาพที่ 45 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลไหว๎พระจันทร๑
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ภาพที่ 46 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลไหว๎พระจันทร๑

ภาพที่ 47 ถุงผ๎าใสํบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลไหว๎พระจันทร๑

เทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
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ภาพที่ 48 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย

ภาพที่ 49 บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย
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ภาพที่ 50 ถุงผ๎าใสํบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎สําหรับเทศกาลไหว๎ขนมบัวลอย

ภาพที่ 51 ภาพรวมบรรจุภัณฑ๑ชดุ ขนมไหว๎ในแตํละเทศกาล
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ภาพที่ 52 หูหิ้วถุงผ๎าและวิธีการหํอบรรจุภัณฑ๑

ภาพที่ 53 ภาพรวมถุงใสํบรรจุภณ
ั ฑ๑ชุดขนมไหว๎ในแตํละเทศกาล

185

ภาพที่ 54 ตัวอยําง Mobile Application สําหรับเทศกาลตรุษจีน
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง

การออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎าเพื่อสื่อสารเทศกาลตํางๆสําหรับกลุํมเป้าหมาย
เจนเนอเรชั่น วาย (Generation Y)

โดย

นายเริงฤทธิ์ เอกวงศ๑อนันต๑
นิสิตปริญญาโท ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค๑

เพื่อนําข๎อมูลไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎าเพื่อสื่อสาร
เทศกาลตํางๆสําหรับกลุํมเป้าหมายเจนเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ได๎

แบบสอบถามแบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข๎อมูลเบื้องต๎นโครงการ
- ทฤษฎีรสนิยมของ นาโอมิ คุโน (Naomi kuno)
- 8 สัญลักษณ๑มงคลของจีน (Eight auspicious symbols)
- โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
ตอนที่ 2 การตอบข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 การตอบแบบสอบถามเพื่อหาองค๑ประกอบศิลป์ที่เหมาะสมกับรสนิยมตํางๆ 16
รสนิยม
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ตอนที่ 1
ข๎อมูลเบื้องต๎นโครงการ
การไหว้เจ้า เป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ลูกหลานชาวจีนได้รับการสืบทอดต่อๆกันมากว่า 3,000 ปี
โดยชาวจีนเชื่อกันว่าตามธรรมชาติต่างๆล้วนแต่มีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ ถ้ามนุษย์ทาให้เทพเจ้าพอใจก็จะประทานสิ่งที่ดี
งามให้ แต่ถ้าไม่พอใจก็จะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เหตุที่เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะมนุษย์ยังไม่เข้าใจในเรื่องธรรมชาติ
จึงพากันสร้างเทพเจ้าหรือพระเจ้าขึ้นมาตามความไม่เข้าใจของตน แล้วพากันบูชาในสิ่งที่ตนสร้างขึ้น อีกทั้งยังมีความ
เชื่อที่ว่า วิญญาณของบรรพบุรุษจะคอยดูแลญาติในโลกอยู่เสมอ สามารถให้คุณและโทษได้ จึงจาเป็นต้องเอาใจใส่
อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ชาวจีนถือเอาสุสานประจาตระกูลเป็นสาคัญ ซึ่งต้องดูแลให้ดีเพราะเป็นที่บวงสรวงและบนบาน
วิญญาณบรรพบุรุษของตนอยู่เสมอ เพื่อความเป็นสิริมงคลและนามาซึ่งความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและ
ครอบครัวโดยเชื่อว่าในปีๆหนึ่ง มักจะมีสิ่งเลวร้าย เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย การงานติดขัด ฯลฯ จึงจะต้องมีการ
ขวนขวายหาที่พึ่ง จึงทาให้เกิดประเพณีการไหว้เจ้าในเทศกาลต่างๆขึ้นมา และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เทศกาลไหว้เจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมไหว้ในรอบหนึ่งปีนั้น จะมีการไหว้ทั้งหมด 8 ครั้ง 8 เทศกาล ซึ่ง
ในส่วนของงานวิจัยและจากการได้สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญได้คัดเลือกเทศกาลที่สามารถนามาใช้ในงานวิจัยได้
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เทศกาล โดยรวมเอาเทศกาลที่มีความหมายและช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เช่น ตรุษจีน ไหว้โคมไฟ และไหว้สิ้นปี อันเป็น
ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งไหว้โคมไฟและไหว้สิ้นปีเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลตรุษจีนอยู่แล้ว ดังนี้ 1. เทศกาลตรุษจีน 2.
เทศกาลเชงเม้ง 3.เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างหรือขนมจ้าง 4.เทศกาลไหว้สารทจีน 5.เทศกาลไหว้พระจันทร์ 6.เทศกาลไหว้
ขนมบัวลอย โดยที่แต่ละเทศกาลนั้น จาเป็นต้องมีการจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้หลัก 3 อย่าง คือ ของคาว(หมู,เป็ด,
ไก่),ของหวาน(ขนมไหว้) และผลไม้
ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนได้รับการสืบทอดประเพณีการไหว้เจ้าในเทศกาลต่างๆ จากบรรพบุรุษ ส่งต่อมารุ่นสู่
รุ่น อาจารย์เศรษฐพงศ์ จงสงวน นักวิชาการอิสระด้านจีนศึกษา (2555) ได้พูดถึงปัญหาการสืบทอดการไหว้เจ้าอัน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมว่าลูกหลานชาวจีนนั้นไม่ได้ให้ความสาคัญของการไหว้เนื่องจาก
ต้องออกไปทางาน ทาให้ไม่มีเวลาตระเตรียมของเซ่นไหว้ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งแนวโน้มภายภาคหน้าการ
เลือดซื้อของไหว้เจ้าจะเป็นในลักษณะสาเร็จรูป คือการจัดเป็นชุด เพื่อให้สะดวกในการเลือกซื้อ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็น
กังวลคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะรู้ถึงความหมายและความสาคัญของการไหว้ได้อย่างไร
โดยในส่วนของงานวิจัยนี้ได้เห็นถึงความสาคัญของปัญหาที่การออกแบบเรขศิลป์น่าจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวได้

ด้วยการออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ์ชุดขนมไหว้เจ้า

องค์ประกอบที่สาคัญส่วนหนึ่งของเครื่องบวงสรวงของการไหว้เจ้าในแต่ละ

เนื่องจากขนมไหว้เจ้านั้นถือว่าเป็น
ซึ่งถ้างานการออกแบบเรขศิลป์นั้น

สามารถสื่อถึงความหมายของเทศกาลต่างๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์ชุดขนมไหว้เจ้าได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว
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จะสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเจนวาย(GENY)

หรือกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ.2540 เนือ่ งจากเป็นกลุ่มคนในช่วงเริ่มต้น

ของการทางานและเป็นกลุ่มที่ต้องสืบทอดการไหว้เจ้าจากผู้ใหญ่ในบ้าน

ซึ่งด้วยลักษณะนิสัยที่รีบร้อนต้องการหา

อะไรใหม่ๆ ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยพิจารณาจากปัญหาข้างต้นนั้นเห็นว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ต่อนักออกแบบเรขศิลป์
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อของไหว้เจ้าได้ง่ายขึ้น อีก
ทั้งยังสามารถสื่อถึงความหมายและความสาคัญของแต่ละเทศกาลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ผ่านทางการออกแบบเรข
ศิลป์บรรจุภัณฑ์ได้
ทฤษฏีรสนิยม นาโอมิ คุโน
ทฤษฎีรสนิยมของการใช๎สีในงานออกแบบเรขศิลป์ของ นาโอมิ คุโน (Naomi Kuno) จากหนังสือ Tasteful
Color Combinations โดยการเน๎นรสนิยมจาก สัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส ออกมาเป็นรสนิยมตํางๆ มาได๎
44 รสนิยม จากผลของงานวิจัยในชํวงต๎น ซึ่งได๎มาจากการตอบแบบสอบถามของผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาษาและ
วัฒนธรรมจีน จํานวน 7 คน ได๎คําตอบเป็นรสนิยมที่สามารถมาใช๎หาเรขศิลป์ในงานวิจัย จํานวน 13 รสนิยมที่สําคัญ
กับงานวิจัยดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)
ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)
ความราบรื่น (Smooth)
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง (Melancholic and Sentiment)
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
ความผํอนคลาย (Relaxation)
ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ (Sweet and Romantic)
ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)

8 สัญลักษณ๑มงคลของจีน (Eight auspicious symbols)
สัญลักษณ๑มงคล หรือ “ปาจี๋เหลียง” หรือ “จี๋เสียงปาเป่า” คือภาพสัญลักษณ๑ทางพุทธศาสนาฝ่าย
มหายานทั้งแปดอยํางที่เรียกกันวํา “อัษฏมงคลแปดประการ” ในความเชื่อถือวําเป็นเครื่องหมายของความเป็นสิริ
มงคลทั้งปวงได๎แกํ
8
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1. รํมวิเศษ (Golden Parasol)
เป็นสัญลักษณ๑แทนพลังอํานาจแหํงพุทธองค๑ที่คอยปกป้องความร๎อนจากสุริยะ ดั่งแสงธรรมะที่
คอยป้องกันจิตวิญญาณของมนุษย๑ให๎พ๎นภัยจากภยันตรายทั้งปวง
2. ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
สัญลักษณ๑แทนตาทั้งคูํที่เปิดกว๎างเสมอแม๎อยูํในน้ํา เหมือนปลาที่ลืมตาวํายน้ําแม๎ในสายน้ําเชี่ยว
และความรู๎แจ๎งตํออุปสรรคและป๓ญหาทั้งปวง ดั่งเชํนการปฏิบัติตนอยํางมีสติสัมป๓ญชัญญะในวิถีทางที่
ถูกต๎อง นํามาซึ่งความสุข และความสมหวัง
3. ดอกบัว (Lotus Flower)
สัญลักษณ๑แทนความบริสุทธิ์ผํองแผ๎ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่แม๎วําจะกําเนิดจากโคลนตม แตํก็
ไมํแปดเปื้อนมลทิน ซึ่งสัญลักษณ๑ดอกบัวในอีกนัยหนึ่งก็คือ การแทนองค๑พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าองค๑พระ
ศาสดาแหํงศาสนาพุทธ
4. แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
สัญลักษณ๑แทนที่บรรจุสมบัติ คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค๑เปรียบเสมือนขุมทรัพย๑ใน
แจกันสมบัติ ที่จะชํวยให๎ผู๎ศรัทธาสมมาดปรารถนา
5. ธงชัย (Victorious Banner)
สัญลักษณ๑แทนความรู๎อันกระจํางแจ๎งและธรรมเหนืออธรรมเปรียบเสมือนดังธงชัยที่ประกาศ
พระศาสนาสูํการรู๎แจ๎งเห็นธรรม
6. ธรรมจักร (Wheel of Law)
สัญลักษณ๑แทนพระธรรมคําสอน ความไมํหยุดนิ่งและเคลื่อนที่อยูํเสมอ เป็นวงล๎อแหํงธรรมที่
แทนคําสอนของพระพุทธองค๑ที่ไมํหยุดนิ่ง
และเคลื่อนที่สูํความรุํงเรืองตลอดเวลา
7. หอยสังข๑ (Conch ) หรือ หอยสังข๑ขาว
สัญลักษณ๑แทนเสียงแหํงพระธรรมของพระพุทธองค๑ที่ก๎องกังวานไปทั่วสารทิศ หรือเสียงแหํงการ
ประกาศพระศาสดาสูํโลก
8. เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)
สัญลักษณ๑แทนจิตใจอันพิสุทธิ์ ความลึกซึ้งในห๎วงดวงใจความคิดและความรักที่เป็นเงื่อนตายดั่ง
ปมที่ไมํรู๎จบ หรือรักอมตะนิรันดร
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โครงสร๎างรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
1

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral Triangle)
ทุกมุมและทุกด๎านขนาดเทํากัน

2

รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles Triangle)
มุมสองมุมและด๎านสองด๎านขนาดเทํากัน

3

รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา (Scalene Triangle)
ทุกมุมและทุกด๎านขนาดไมํเทํากัน

4

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right-angled Triangle)
หนึ่งมุมตั้งฉาก

5

รูปสี่เหลี่ยม (Square)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมซึ่งทุกมุมและทุกด๎านมีคําเทํากัน

6

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมซึ่งทุกมุมและด๎านตรงข๎ามมีคําเทํากัน

7

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมซึ่งมุมตรงข๎ามมีคําเทํากันและด๎านเทํากัน

8

รูปสีเหลี่ยมด๎านขนาน (Parallelogram)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมซึ่งมุมตรงข๎ามและด๎านตรงข๎ามมีคําเทํากัน

9

รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทํา หรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezium)
รูปด๎านสี่เหลี่ยมที่มีด๎านขนานกันและมุมตรงข๎ามมีคํารวมกัน 180 องศา

10

รูปห๎าเหลี่ยม (Regular Pentagon)
รูปด๎านห๎าเหลี่ยมซึ่งทุกมุมและทุกด๎านมีคําเทํากัน
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11

รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)
รูปด๎านหกเหลี่ยมซึ่งทุกมุมและทุกด๎านมีคําเทํากัน

12

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม (Regular Octagon)
รูปด๎านแปดเหลี่ยมซึ่งทุกมุมและทุกด๎านมีคําเทํากัน
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ตอนที่ 2
การตอบข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม

ชือ่ - นามสกุล ........................................................... อายุ .......................
ตาแหนํง ................................................................. ประสบการณ๑การทางาน ...................... ปี
สถานที่ทางาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
 ระดับปริญญาเอก
 อื่นๆ .....................
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ตอนที่ 3
การตอบแบบสอบถามเพื่อหาองค๑ประกอบศิลป์ที่เหมาะสมกับรสนิยมตํางๆ 13 รสนิยม โดยจะแบํงเป็น
แบบสอบถาม 13 ชุดตามรสนิยม ดังนี้
ชุดที่ 1.
ชุดที่ 2.
ชุดที่ 3.
ชุดที่ 4.
ชุดที่ 5.
ชุดที่ 6.
ชุดที่ 7.
ชุดที่ 8.
ชุดที่ 9.
ชุดที่ 10.
ชุดที่ 11.
ชุดที่ 12.
ชุดที่ 13.

ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
ความเป็นชาติพันธุ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)
ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)
ความราบรื่น (Smooth)
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)
ความเศร๎าโศกเสียใจและระลึกถึง (Melancholic and Sentiment)
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
ความช่ําชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
ความผํอนคลาย (Relaxation)
ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ (Sweet and Romantic)
ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)
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ชุดที่ 1 รู๎สึกถึงความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional )
คําชี้แจง แบบสอบถามในแตํละชุด แบํงออกเป็น 3 สํวน คือ
สํวนที่ 1 คําถามเพื่อหาชุดสีที่เหมาะสมกับรสนิยมเพื่อนําไปใช๎ในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ชุด
ขนมไหว๎เจ๎าได๎
สํวนที่ 2 คําถามเพื่อหาสัญลักษณ๑มงคลที่สื่อถึงรสนิยมเพื่อนําไปใช๎ในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑
ชุดขนมไหว๎เจ๎าได๎
สํวนที่ 3 คําถามเพื่อหาโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑ที่สามารถสื่อถึงรสนิยมได๎
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สํวนที่ 1 คาถามเพื่อหาชุดสีที่เหมาะสมกับรสนิยมเพื่อนาไปใช๎ในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎เจ๎าได๎
ทํานคิดวําชุดสีใดเหมาะสมกับรสนิยม รู๎สึกถึงความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional ) มากที่สุด
คําชี้แจง กรุณาพิจารณาคําถามและทําเครื่องหมาย ในชํองที่ทํานคิดวําถูกต๎องเหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนน ดังนี้
5 = เหมาะสมมากที่สุด 4 = เหมาะสมมาก 3 = เหมาะสมปานกลาง 2 = เหมาะสมน๎อย 1 = ไมํเหมาะสม (ตอบทุกข๎อ)

ความเหมาะสม

ชุดสีในกลุํม รู๎สึกถึงความดั้งเดิมและโบราณ
(Classic and Traditional )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5

4

3

2

1
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13
14
15

สํวนที่ 2 คาถามเพื่อหาสัญลักษณ๑มงคลที่สื่อถึงรสนิยมเพื่อนาไปใช๎ในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ชุดขนมไหว๎
เจ๎าได๎
ทํานคิดวําสัญลักษณ๑มงคลประเภทใดเหมาะสมกับรสนิยม รู๎สึกถึงความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional )
คําชี้แจง กรุณาพิจารณาคําถามและทําเครื่องหมาย ในชํองที่ทํานคิดวําถูกต๎องเหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนน ดังนี้
5 = เหมาะสมมากที่สุด 4 = เหมาะสมมาก 3 = เหมาะสมปานกลาง 2 = เหมาะสมน๎อย 1 = ไมํเหมาะสม (ตอบทุกข๎อ)

ประเภทสัญลักษณ๑มงคล
1 รํมวิเศษ (Golden Parasol)
2 ปลาทอง หรือ ปลาคูํ (Golden Fish)
3 ดอกบัว (Lotus flower)
4 แจกันวิเศษ (Treasure Vase)
5 ธงชัย (Victorious Banner)
6 ธรรมจักร (Wheel of Law)
7 หอยสังข๑ (Conch) หรือ หอยสังข๑ขาว
8 เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot)

ความเหมาะสม
5

4

3

2

1

213

สํวนที่ 3 คาถามเพื่อหาโครงสร๎างบรรจุภัณฑ๑ที่สามารถสื่อถึงรสนิยมได๎
ทํานคิดวําโครงสร๎างประเภทใดเหมาะสมกับรสนิยม รู๎สึกถึงความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional )
คําชี้แจง กรุณาพิจารณาคําถามและทําเครื่องหมาย ในชํองที่ทํานคิดวําถูกต๎องเหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนน ดังนี้
5 = เหมาะสมมากที่สุด 4 = เหมาะสมมาก 3 = เหมาะสมปานกลาง 2 = เหมาะสมน๎อย 1 = ไมํเหมาะสม (ตอบ
ทุกข๎อ)

โครงสร๎างแบบรูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
1

รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา (Equilateral
Triangle)

2

รูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว (Isosceles
Triangle)

3

รูปสามเหลี่ยมด๎านไมํเทํา
(Scalene Triangle)

4

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
(Right-angled Triangle)

5

รูปสี่เหลี่ยม (Square)

6

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (Rectangle)

7

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
(Rhombus)

8

รู ปสี เหลี่ยมด้านขนาน
(Parallelogram)

9

รูปสี่เหลี่ยมด๎านไมํเทํา หรือรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezium)

ความเหมาะสม
5

4

3

2

1
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10

รูปห๎าเหลี่ยม
(Regular Pentagon)

11

รูปหกเหลี่ยม (Regular Hexagon)

12

รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม
(Regular Octagon)

215

ตัวอยํางแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ๑กลุํมในขัน้ ตอนที่ 3
(ตัวอยําง 1 ใน 13 ชุด)
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ประวัติผู๎เขียนวิทยานิพนธ๑
นายเริงฤทธิ์ เอกวงศ๑อนันต๑ เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เป็นครอบครัวชาวไทยเชื้อ
สายจีน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎ศึกษาตํอในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชา
นฤมิตศิลป์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
ป๓จจุบันประกอบอาชีพอิสระทางด๎านการออกแบบกราฟิก และการสร๎างภาพเคลื่อนไหว
และเป็นอาจารย๑พิเศษให๎กับ คณะวิทยาศาสตร๑คอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย และคณะดิ
จิตัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

