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การวิจัยเรื่อง การออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ งองค๑ ป ระกอบของมาสคอตทางด๎ า นบุ ค ลิ ก ภาพและที่ ม า และ
องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
และเข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย เจนเนอเรชั่นเอ็ม
งานวิจัยนี่เริ่มจากการหาตัวแปรต๎นที่เหมาะสม นั่นคือ ประเภทของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
โดยคัดเลือกจากประเภทของวัฒนธรรมที่เป็นจุดขายทางด๎านการทํองเที่ยวของเชียงใหมํ จนสามารถ
คัดเลือกตัวแปรต๎นได๎ 4 กลุํม ดังนี้ ประเพณี อาหารการกิน ศิลปหัตถกรรม และธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล๎อม จากนั้นจึงดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 1. รวบรวมข๎อมูลองค๑ประกอบของมาสคอ
ตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา และสร๎างชุดแบบสอบถามสาหรับผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ
เพื่อคัดเลือกองค๑ประกอบของมาสคอตที่สามารถสื่ อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ 2. รวบรวม
ข๎อมูลองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ และสร๎างชุดแบบสอบถามสาหรับผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านการออกแบบ เพื่อคัดเลือกองค๑ประกอบของมาสคอตที่สามารถสื่อสารความเป็น วัฒ นธรรม
เชียงใหมํ 3. สรุปผลคาตอบจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด เพื่อนาไปสร๎างชุดแบบสอบถามความชื่นชอบ
ของกลุํมเปูาหมาย ผลที่ได๎จากทั้ง 3 ขั้นตอน จะใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตสาหรับงานอี
เว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํตํอไป
ผลการวิจัยพบวํา องค๑ประกอบของมาสคอตที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเชียงใหมํทั้ง 4 กลุํม
สามารถแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 1. สํวนที่มีผลลัพธ๑แตกตํางกัน ได๎แกํ สัญลักษณ๑ของมาสคอต วัย
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เทคนิคในการออกแบบ และกลุํมสี 2. สํวนที่มีผลลัพธ๑คล๎ายคลึงกัน คือ
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This study, Mascot design for Chiang Mai cultural events, is performed with
objectives to study elements of graphic design in mascot compared to Chiang Mai
cultures that suit Gen-M (Millennial Generations), and to find guidelines in mascot
design which suit the cultural events in Chiang Mai Province and attract the target
group.
This study was initially set off with finding information on cultural attractions
in tourism of Chiang Mai dividing into 4 categories: traditions, cuisine, arts and
handicrafts, and natural and environment. The research procedures can be divided
into 3 steps. 1. Gathering data of each category of cultural attractions in Chiang Mai,
and building questionnaires based on the data to be completed by Chiang Mai
cultural specialists in order to find elements of mascot by personalities and
background components. 2. Gathering data of mascot design elements and building
questionnaires based on the data to be completed by design specialists. 3. Using
result from the first and the second steps to build questionnaires surveying opinions
from the target group on mascot elements that attract them. The result will be used
as mascot design guidelines for Chiang Mai cultural events.
The study findings are that the elements of mascot that suit Chiang Mai
cultural into 4 categories and the target group. This research will help the designers
to design the mascots systematically and suitably for the 4 cultural categories of
Chiang Mai. This enables the faster and easier work process by reducing time spent in
collecting data and creating more suitable designs for the targeted groups.
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วิทยานิพนธ๑ฉบับนี้จ ะไมํสามารถสาเร็ จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี หากข๎าพเจ๎าไมํไ ด๎รับความ
ชํวยเหลือในหลายๆ ด๎านจากบุคคลรอบตัวของข๎าพเจ๎า ซึ่งบุคคลเหลํานี้มีสํวนชํวยสนับสนุนและ
ผลักดันข๎าพเจ๎าเป็นอยํางมาก ในชํวงระหวํางการดาเนินการวิจัย
ขอขอบคุณบิดามารดาและน๎องชาย ที่ให๎คาปรึกษาในเรื่องการจัดการกับป๓ญหามากมาย
ในระหวํางดาเนินการทาวิจัย เพื่อให๎สาเร็จลุลํวงได๎ภายใต๎เวลาที่จากัด รวมถึงความชํวยเหลือเรื่อง
อุปกรณ๑ตํางๆ ที่จาเป็นตํอการวิจัย
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย๑เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑
หลัก ที่เคี่ยวเข็ญอยํางหนัก และให๎คาวิจารณ๑ที่ตรงไปตรงมา ซึ่งสิ่งนี้ชํวยให๎ข๎าพเจ๎าสามารถแก๎ไข
ข๎อบกพรํองตํางๆ ได๎อยํางตรงประเด็นมากขึ้น รวมถึงได๎สละเวลาในการให๎คาแนะนาและคาติชม
แกํข๎าพเจ๎าตลอดชํวงเวลาที่เข๎ารับการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
แหํงนี้
ขอขอบคุณอาจารย๑ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี ที่ให๎คาแนะนาที่เป็นประโยชน๑ตํอการออกแบบ
และสละเวลามาเป็นกรรมการภายนอกในการตรวจวิทยานิพนธ๑ในครั้งนี้
ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร๑ ภาควิชานฤมิตศิลป์ รุํน 11 ทุก
คน ที่คอยชํวยเหลือในเรื่องของเอกสารการวิจัยตํางๆ รวมถึงชํวยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
แก๎ป๓ญหาหลายอยํางที่เกิดขึ้นระหวํางการวิจัยและการออกแบบกรณีศึกษา
ขอขอบคุณเพื่อนสนิททั้ง 2 คน ชุตินันท๑ รัศมี และ จุรีพร สมศาสตร๑ ที่ไมํวําข๎าพเจ๎าจะ
มีป๓ญหาทุกข๑ใจอยํางไร ก็รับฟ๓ง และให๎กาลังใจอยํางดีเสมอมา หลายๆ ครั้งกาลังใจที่ไ ด๎รับชํวย
ผลักดัน ให๎ข๎าพเจ๎าลุกกลับขึ้นมาทางานได๎อีกครั้งในชํวงเวลาที่เกิดความท๎อใจอยํางหนัก และที่
สาคัญที่สุดขอบคุณที่ไมํวําจะต๎องเดินทางจากบ๎านมาไกลขนาดไหน ก็สละเวลาในการเดินทางมา
เพื่อให๎ได๎เจอกันทุกครั้ง
ขอขอบคุณกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
และกลุํมเจนเนอเรชั่น เอ็มซึ่ง เป็น กลุํมเปูาหมายของโครงการ ที่ให๎ความชํวยเหลือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอยํางดี
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“เชียงใหม่” เป็นเมืองหลักที่สาคัญของภาคเหนือตอนบน มีวัฒนธรรมอันโดดเดํนและงดงาม
อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อวําเป็น ปลายทางการทํองเที่ยวยอดนิย มเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
ติดตํอกันหลายปี โดยมีจานวนนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางชาติเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะ
ธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีขยายตัวอยํางรวดเร็ว เหตุที่เป็นเชํนนี้ เนื่องจากการที่เชียงใหมํมี
ประวัติศาสตร๑ยาวนานกวํา 700 ปี จึงทาให๎มีการสั่งสมความรุํงเรืองทางวัฒนธรรม และมีความร่ารวย
จากการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายๆ ชนเผําในท๎องถิ่นเข๎าไว๎ด๎วยกัน จนเกิดเป็นลั กษณะเฉพาะตัว
ทาง “ด้านวัฒนธรรม”
“วัฒนธรรม” หมายถึง “ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ความกลมเกลียวก๎าวหน๎าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน” วัฒนธรรมเป็นสํวนประกอบ
ที่สลับซับซ๎อนทั้งหมดของลักษณะอันชัดเจนของจิตวิญญาณวัตถุ สติป๓ญญา และอารมณ๑ซึ่งประกอบ
กันขึ้นเป็นสังคมหรือหมูํคณะ วัฒนธรรมมิไ ด๎หมายถึง เฉพาะเพียงศิลปะและวรรณกรรมเทํานั้นแตํ
หมายถึงฐานนิยมตํางๆ ของชีวิต สิทธิพื้นฐานตํางๆ ของมนุษย๑ ระบบคํานิยมขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเชื่อ วัฒนธรรมจึงแสดงให๎เห็นได๎ในลักษณะตํางๆ เชํน ความดี ความงาม และความเจริญใน
ชีวิตมนุ ษย๑ซึ่งปรากฏในรูปธรรมตํา งๆ และได๎ต กทอดมาถึง เราในป๓จ จุบันเป็นแบบอยํางหรือการ
ดารงชีวิตของกลุํม ซึ่งสมาชิกเรียนรู๎ถํายทอดกันไปด๎วยการอบรมสั่งสอนทั้งทางตรงและทางอ๎อม หรือ
หมายความงํายๆ วําแบบแผนชีวิตความเป็นอยูํของชนกลุํมหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งเป็นวิถีชีวิตการ
ปฏิบัติและสิ่งของที่เป็นผลมาจากการสะสมถํายทอดจากกลุํมบุคคลกลุํมหนึ่งไปสูํรุํนถัดๆ ไปเพื่อแสดง
ความเป็นเอกลักษณ๑หรือเครื่องบํงชี้ความเป็นกลุํมชนของกลุํมบุคคลนั้นๆ เป็นวิถีการดาเนินชีวิตของ
สังคมเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู๎สึกนึกคิดในสถานการณ๑ตํางๆ ที่
สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถแก๎ไขและซาบซึ้งรํวมกัน (ทรงคุณ จันทจร, พิสิฏฐ๑ บุญไชย, & ไพรัช
ถิตย๑ผาด, 2552)
จากความหมายของวัฒนธรรมข๎างต๎น “วัฒนธรรมเชียงใหม่ ” จึง หมายถึง วิถีชีวิตที่ค น
เชียงใหมํได๎เลือกสรรปรับปรุงแก๎ไขจนถือวําเป็นสิ่งที่ดีงาม เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม และได๎ใช๎เป็น
เครื่องมือหรือเป็นแนวทางในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาในสังคม ซึ่งสังคมจะต๎องปรับและรักษาไว๎ให๎
เจริญงอกงาม เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติรํวมกันเป็นแนวเดียวกันอยํางตํอเนื่องของสมาชิกใน
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สังคม สืบทอดเป็นมรดกทางสังคมตํอจากอดีต หรืออาจเป็นสิ่งประดิษฐ๑คิดค๎นสร๎างสรรค๑ขึ้นใหมํ หรือ
อาจรับเอาสิ่งที่เผยแพรํมาจากสังคมอื่นๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่สมาชิกในสังคมยอมรับและยึดถือเป็น
แบบแผนประพฤติปฏิบัติรํวมกัน (ทรงคุณ จันทจร et al., 2552)
วัฒนธรรมเชียงใหม่ที่โดดเด่น มีห ลายกลุํม ด๎วยกัน ได๎แกํ “กลุ่มประเพณี ” ในรอบ 12
เดือนมีประเพณีตํางๆ เกินขึ้นอยํางมากมาย ที่เรียกวํา ประเพณี 12 เดือน เชํน จะมีการเถลิงศกในวัน
ปีใหมํเมืองหรือวันสงกรานต๑ รวมถึง การรดน้าดาหัวผู๎หลักผู๎ใหญํ ที่จัดขึ้นในเดือน 7 (ของล๎านนา) มี
ประเพณี บู ชาเสาอิน ทขิ ลเมื่ อเริ่ มฤดูก าลเพาะปลู ก ที่ จัด ขึ้น ในเดือ น 8 (ของล๎า นนา) มี ประเพณี
ตานก๐วยสลากที่จัดขึ้นในเดือน 12 (ของล๎านนา) จะมีการแบํงป๓นสิ่งของชํวยเหลือเกื้อกูลกัน หรือมี
งานบุญข๎าวล๎นบาตรหรือที่เรียกวําประเพณี 4 เป็ง ที่จัดขึ้นในเดือน 4 (ของล๎านนา) ที่ชาวบ๎านจะ
ถวายสิ่งของ ข๎าวสาร หรืออาหารแกํพระภิกษุสามเณร และยังเผื่อแผํไ ปถึงคนยากคนจน เป็นต๎น
ประเพณีของเชียงใหมํมีมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับ “ผี” และ “ศาสนา” เชํน การลอยโคมเพื่อลอยความ
ทุกข๑ในงานประเพณียี่เป็ ง มักจะจัด รํวมกับการฟ๓ง เทศน๑มหาชาติ หรือรํ วมกับการจุ ดผางประที ป
รวมถึงการประดับตกแตํงบ๎านเรือนและสถานที่ตํางๆ ด๎วยโคมไฟแบบล๎านนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
เป็นต๎น (สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
ใน “กลุ่มอาหารการกิน” ของเชียงใหมํเองก็มีชื่อเสียงมากเชํนกัน ดังจะเห็นได๎จากการที่มี
ล๎านอาหารแบบล๎านนาเกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงใหมํเป็นจานวนมาก และได๎รับการบอกปากตํอปากวํา
หากมาเยือนเชียงใหมํควรจะมารับประทาน อาหารเชียงใหมํจัดทาขึ้นได๎หลายโอกาส เชํน โอกาส
สาหรับเทศกาลงานบุญหรือประเพณีตํางๆ เชํน หํอหนึ้ง ไกํ แกงฮัง เล แกงโฮะ เป็นต๎น ในโอกาส
สาหรับใช๎ต๎อนรับแขกผู๎มาเยือน คือ ลาบ แกงอํอม และยาจิ้นไกํ ขนมจีนน้าเงี้ยวที่ปรุงรสด๎วยมะเขือ
เทศลูกเล็กๆ เป็นแบบฉบับของเชียงใหมํ มีหนังปอง แคบหมู และผักเป็นเครื่องเคียง นอกจากนี้ ยังมี
อาหารที่ นิ ย มซื้ อ เป็ น ของฝาก ได๎ แ กํ จิ้ น ส๎ ม (แหนม) หมู ย อ ไส๎ อั่ ว น้ าพริ ก หนุํ ม น้ าพริ ก อํ อ ง
กระเทียมดอง ท๎อดอง เป็นต๎น อาหารที่เป็นของหวาน ได๎แกํ ข๎ามต๎มมัด ขนมจ็อก กะละแม ข๎าวแต๐น
ข๎าวหลามมูล เป็นต๎น
วิ ธี ก ารรั บ ประทานอาหารก็ จ ะจั ด เป็ น ส ารั บ กั บ ข๎ า วจั ด ใสํ ใ น “ขั น โตก” โดยแตํ เ ดิ ม การ
รับประทานอาหารแบบสารับเกิดขึ้นจากในครัวเรือน โดยที่สมาชิกในครอบครัวรับประทานล๎อมวง
พร๎อมหน๎ากัน จนป๓ จจุบันได๎มีการพัฒนาวิธีรับ ประทานอาหารแบบขันโตกมาใช๎ในเป็นงานเลี้ย ง
รับแขกบ๎านแขกเมือง โดยมีการแสดงศิล ปวัฒนธรรมพื้ นบ๎านให๎แขกได๎ชมควบคูํไ ปด๎วย เรียกวํ า
ขันโตกดินเนอร๑ ซึ่งได๎รับการยอมรับวําเป็นเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของชาวเชียงใหมํ (คณะกรรมการฝุาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว, 2542)
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ใน “กลุ่มศิลปหัตถกรรม” ของเชียงใหมํก็มีความโดดเดํนอยํางมาก เนื่องจากมีชนเผําตํางๆ
เข๎ามาอาศัยอยูํในพื้นที่ และมักมีชํางฝีมืออยูํด๎วยจานวนมาก จึงมีชํางเครื่องเงินจากวัวลายในรัฐฉาน
อพยพมาตั้งรกราก และสร๎างสรรค๑เครื่องเงินอัน เป็นเอกลักษณ๑ ด๎วยการผสมผสานลวดลายทั้งแบบ
เชียงใหมํ ลายเมืองดอกฝูาย หรือพวกทรงมําน ลายมําน ที่งดงามแปลกตาขึ้น นอกจากนี้ยังมีชาวไทย
เขินซึ่งมาจากเชียงตุง นาเครื่องเขินเข๎ามาจนกลายเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจาวันของชาวเชียงใหมํ
งานหัตถกรรมอื่นๆ เชํน การทอผ๎า ทั้งผ๎ าฝูายและผ๎าไหมได๎พัฒนารูปแบบเป็นของตนเอง อยํางเชํน
ผ๎าชิ้นตีนจกแมํแจํม หรือ ฝูายตอมือ ที่ทอใช๎เป็นเครื่องนุํงหํมในทุกพื้นที่ของเชียงใหมํ งานจักสาน
เครื่องใช๎ไม๎สอยจากไม๎ไผํก็มีจานวนมาก เพื่อใช๎บรรจุผลิตผลทางการเกษตรและใช๎ในชีวิตประจาวัน
นอกเหนือจากนั้น เชียงใหมํยังมีดินที่ดีตํอการนามาใช๎ทาเครื่องป๓้นดินเผาหลากหลายรูปแบบ งาน
แกะสลักไม๎ก็เป็นงานที่ชํางชาวเชียงใหมํเชี่ยวชาญ เป็นอยํางมาก สามารถพบเห็นงานแกะสลักไม๎ได๎
ทั่วไปในทุกอาเภอ จากการสร๎างสิ่งประดับตามวิหาร ศาลา โบสถ๑ที่เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนา เนื่อง
ด๎วยศรัทธาตํอศาสนาอยํางแรงกล๎าของชาวเชียงใหมํ จึงมีคํานิยมวําต๎องทาของที่ใชํวิธีการทาขึ้นอยําง
ดีที่สุด และงามที่สุดเพื่อใช๎ในการศาสนา (สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
และอีกกลุํมที่สาคัญก็คือ “กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อ ม” โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ มเพื่ อ การทํ อ งเที่ ย ว พั ก ผํ อ นหยํ อ นใจ และการนั น ทนาการ
เชียงใหมํมีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญหลายแหํง เชํน ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท๑ ดอยหลวง
เชียงดาว เป็นต๎น เนื่องจากการที่เชียงใหมํมีสภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา
ทาให๎เป็นปุาต๎นน้าที่สาคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะแมํน้าปิงที่เป็นเส๎นเลือดหลักของเกษตรกรรม
ของเชียงใหมํ และยังไหลมารวมกับแมํน้าวัง ยม และนําน กํอเกิดเป็นแมํน้าเจ๎าพระยา อีกทั้งยัง มี
ความอุดมสมบูร ณ๑ของพืชนานาพั นธุ๑ การที่ เชียงใหมํมี ภูมิป ระเทศแบบภูเขาสูง ท าให๎ ในฤดู หนาว
อากาศคํอนข๎างเย็น มีน้าค๎างแข็งเกิดตามยอดดอยสูง และสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได๎เป็นอยํางดี
อยํางเชํ น ดอกนางพญาเสือโครํง ที่จะออกดอกบานสะพรั่ง ในชํวงระหวํางธันวาคม - กุมภาพัน ธ๑
เหมาะสาหรับการทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก
จุดเดํนทางด๎านวัฒนธรรมที่ไ ด๎กลําวไปแล๎วข๎างต๎น เป็นเหตุผลสาคัญ ที่ทาให๎เชียงใหมํเป็น
จุดหมายปลายทางด๎านการทํองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ยิ่งไปกวํานั้นเชียงใหมํยัง
สามารถสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ โดยมีมูลคํา
53,863 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 52.3 ของรายได๎ทํองเที่ยวภาคเหนือโดยรวม (ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย,
2557) ในขณะเดียวกันทางจังหวัดเชียงใหมํเองก็ไ ด๎มีเปูาหมายในการเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวในปี
พ.ศ. 2558 ให๎เป็น 8 ล๎านคนจากปี พ.ศ. 2557 ที่มี 7 ล๎านคน และคาดวําจะสามารถสร๎างรายได๎กวํา
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58,550 ล๎านบาท (ประชาชาติธุรกิจออนไลน๑, 2558) ดังนั้น อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จึงเป็นลมหายใจหลักทางด๎านเศรษฐกิจของเชียงใหมํเลยทีเดียว
กลุํมของคนไทยที่เดินทางไปเยือนเชียงใหมํมากที่สุด คือ “กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี” มีมากถึง
ร๎อยละ 46.3 ของจานวนนักทํองเที่ยวไทยทั้งหมดที่เดินทางไปเยือนเชียงใหมํ (ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย & ปิย
พรรณ กลั่นกลิ่น , 2553) ซึ่งกลุํมชํวงอายุนี้ตรงกับกลุํม “เจนเอ็ม” (Gen-M) หรือ Millennial
Generation โดยอ๎างอิงจากการแบํงชํวงอายุของผู๎บริโภคออกเป็น Generation (ธนเดช กุลปิติวัน &
ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548) ซึ่งเป็นกลุํมคนที่อยูํในชํวงตั้งแตํมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา และคน
วัยเริ่มทางาน หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงอาจสรุปได๎วําคนกลุํมนี้คือกลุํมเปูาหมายหลักของ
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเชียงใหมํ และเป็นกลุํมเปูาหมายที่ผู๎วิจัยใช๎ในการวิจัยครั้งนี้
สาเหตุที่ทาให๎คนกลุํม เจนเอ็ม สามารถเดิน ทางทํองเที่ ยวได๎บํอยครั้ง เนื่องจากมีป๓จจัย ที่
เกือ้ หนุนที่สาคัญ ได๎แกํ ความต๎องการที่จะเรียนรู๎และแสวงหาประสบการณ๑ใหมํๆ การมีเวลาในการ
เดินทางทํองเที่ยวสูงกวํากลุํมประชากรอื่นๆ คือในชํวงปิดภาคเรียน (จิตรานุช รักสัจจา, 2007)
แม๎กระทั่งกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาเองก็ยังให๎การสนับสนุนสํงเสริมนักทํองเที่ยวกลุํมนี้อีกด๎วย
ดังที่ได๎ปรากฏในการประชุมระดับภูมิภาคขององค๑การการทํองเที่ยวโลก ซึ่งจัดขึ้นที่เชียงใหมํ โดยจาก
เดิมที่ไมํเคยบรรจุกลยุทธ๑การสํงเสริมการทํองเที่ยวสาหรับ คนกลุํมนี้ไ ว๎ในแผนงานมากํอน (ASTV
ผู๎จัดการรายวัน, 2555)
อีกป๓จจัยสาคัญที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวกลุํมเจนเอ็ม ให๎เข๎ามาเยือนเชียงใหมํเป็นจานวนมาก คือ
การดึงดูดจาก “งานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรม” อาทิ งานประเพณีสงกรานต๑ งานประเพณียี่เป็ง งานพืช
สวนโลก งานไม๎ดอกไม๎ประดับ งานเทศกาลรํมบํอสร๎าง เป็นต๎น ซึ่งงานอีเว๎นท๑เหลํานี้ทางสานักงาน
จังหวัดเชียงใหมํได๎แนะนาในเอกสาร “บรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหมํ พ.ศ. 2557” วําเป็นงานเทศกาล
สาคัญของจังหวัดในรอบ 12 เดือน ที่นักทํองเที่ยวควรมาเยี่ยมชม (สานักงานจังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
อีกทั้งยังได๎รับการบรรจุอยูํใน “แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)” วํางานอีเว๎นท๑
ทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในโอกาสสาคัญที่ชํวยเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจให๎กับเชียงใหมํ (คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
“งานอีเ ว้น ท์ ” หรื อ “การตลาดเชิง กิจ กรรม” หมายถึง รูป แบบหนึ่ง ของการสื่อ สาร
การตลาด โดยวิธีผสมผสานตราสินค๎าเข๎ากับการจัดกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ในกิจกรรมที่จัดขึ้น การตลาดเชิงกิจกรรมจะชํวยให๎บริษัทผู๎ผลิตมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจากการใช๎เพียง
โฆษณาทางสื่อมวลชน รวมทั้งยังสามารถเจาะจงพื้นที่ในระดับท๎องถิ่นได๎ และเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การเข๎ า ถึ ง กลุํ ม เปู า หมายได๎ อ ยํ า งชั ด เจน อี ก ทั้ ง การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมยั ง นั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี
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ประสิทธิผลในการสร๎างและเรียกร๎องความสนใจจากผู๎บริโภค ตลอดจนเป็นการสํงเสริมภาพลักษณ๑ที่ดี
ขององค๑กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (นธกฤต วันต๏ะเมล๑, 2557)
ดังนั้น “งานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรม” จึงหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาด
ที่ผสมผสานเอกลักษณ๑ของวัฒนธรรม ให๎เข๎ากับการจัดกิจกรรมตํางๆ ของภาคท๎องถิ่น เพื่อเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เมื่อพูดถึงงานอีเว๎นท๑แล๎ว “มาสคอต” หรือ “สัญลักษณ์ที่มีชีวิต” เป็นสํวนหนึ่งของการจัด
งานอีเว๎นท๑ที่ขาดเสียมิได๎ โดยข๎อมูลการจัดงานอีเว๎นท๑ให๎มีประสิทธิผลจากนักการตลาด เสรี วงษ๑
มณฑา ได๎แนะนาไว๎หลายข๎อด๎วยกัน และหนึ่งในนั้นมีการกลําววําควรมีการใช๎มาสคอตในงานอีเว๎นท๑
เพราะตัวมาสคอตจะเป็นสํวนสร๎างสีสันและความสนุกสนานให๎กับงานอีเว๎นท๑ นอกจากนี้ มาสคอตยัง
ใช๎เป็นตัวแทนของสินค๎าหรือองค๑กรในการนาเสนอ และสื่อสารถึงเนื้อหาของสินค๎าหรือองค๑กรนั้นๆ
ให๎ ผู๎ บ ริ โ ภคเข๎ า ใจได๎ งํ า ยขึ้ น ยั ง ผลให๎ ผู๎ บ ริ โ ภคจดจ าตราสิ น ค๎ า และองค๑ ก รได๎ เ ร็ ว ขึ้ น นั ก วิ ช าการ
การตลาดมองวํามาสคอตจะทาให๎สินค๎าดูมีชีวิต ทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความรู๎สึกในทางที่ดี มาสคอตจึง
เหมาะกับองค๑กรที่ต๎องการนาเสนอภาพลักษณ๑แบบเป็นกันเอง ใกล๎ชิดกลุํมผู๎บริโภค (นันทพร วงษ๑
ประยูร, 2553)
สัดสํวนการใช๎มาสคอตงานในอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมมีอยูํประมาณ 10% ของการใช๎งานในอี
เว๎นท๑ทั้งหมด แม๎จะเป็นสัดสํวนที่น๎อยแตํก็มีข๎อพิสูจน๑แล๎ววํามาสคอตมีความสาคัญกับงานอีเว๎นท๑ทาง
วัฒนธรรม ดังเชํนในงานพืชสวนโลก 2549 มีการใช๎มาสคอต “น๎องคูณและเหลําผองเพื่อน” มาเป็น
ไฮไลท๑บนสื่อประชาสัมพันธ๑ตํางๆ ดิสเพลย๑สาหรับถํายรูปหน๎างาน และขบวนพาเรดของเหลํามาส
คอต นอกจากนี้ตุ๏กตามาสคอตและสินค๎าของที่ระลึกซึ่งทาเลียนแบบมาสคอตในงานมหกรรมพืชสวน
โลกครั้งนั้น สามารถทายอดขายได๎ประมาณ 1 - 2 แสนบาทตํอวัน โดยมีรายได๎จากการขายสินค๎า
ทั้งหมดอยูํที่ประมาณ 20 ล๎านบาท (สุรี แสงทอง, 2549)

ภาพที่ 1 มาสคอตในงานพืชสวนโลก
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201201/26/110d53e.jpg
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ถึงแม๎วําในประเทศไทยจะมีการใช๎มาสคอตในงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมไมํมากนัก แตํใน
ประเทศญี่ปุน มาสคอตมีบทบาทสาคัญ ทางด๎านธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคท๎องถิ่น
จากขําวในหนังสือพิมพ๑หลายฉบับมีการนาเสนอวํา แทบจะเป็นเรื่องปกติที่หนํวยงานตั้งแตํระดับ
จังหวัดไปจนถึงระดับท๎องถิ่นในญี่ปุนจะมีตุ๏กตามาสคอตตัวโตๆ เป็นสัญ ลักษณ๑ของหนํวยงานนั้นๆ
โดยมาสคอตของญี่ปุน เรียกวํา “ยูรุ-เคียระ” (Yuru-Kyara) ที่หมายถึง เรื่องสบายใจ เรื่องที่ไมํรีบร๎อน
หรือ เรื่องที่ไมํต๎องรู๎สึกจริงจัง ดังนั้น ยูรุ-เคียระ จึงเป็นตัวการ๑ตูนที่ดูนํารักและมีทําทางสนุกสนาน ทา
ให๎ผู๎พบเห็นรู๎สึกวําอยากกอดหรืออยากปกปูอง โดยมาสคอตในญี่ปุนมักปรากฏตัวในงานอีเว๎นท๑เพื่อ
ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตํางๆ ของภาคท๎องถิ่น ด๎วยความนํารักและดูเป็นมิตรจึง
สามารถดึงดูดความสนใจจากผู๎คนให๎เข๎ามารวมตัวในสถานที่จัดอีเว๎นท๑ได๎ (Nipponnotsubo, 2013)
มาสคอตตัวแรกที่ประสบความสาเร็จในการใช๎สํงเสริมการตลาด ชื่อ “ฮิเนียนโกะ” ถูกสร๎าง
ขึ้นเมื่อปี 2007 เป็นแมวสีขาวสวมหมวกซามูไร ที่สร๎างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี ของ
ปราสาท ฮิโกเนะ ในเมืองชิกะ จากการสนับสนุนของรัฐบาลท๎องถิ่น เพื่อใช๎ความนํารักนําชังของตัว
มาสคอตในการโปรโมทการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีสํวนชํวยกระตุ๎นยอดขายและการเติบโตของ
ธุรกิจในท๎องถิ่นได๎อยํางมากมาย จนมาถึงป๓จจุบันมาสคอตฮิเนียนโกะนี้ปรากฏตัว 4 ครั้ งตํอสัปดาห๑ใน
ยํานใจกลางเมือง หลังจากนั้น เมืองอื่นๆ ในญี่ปุนก็เริ่มนาเอากลยุทธ๑ทางการตลาดนี้ไปใช๎บ๎าง จึงเกิด
มีมาสคอตประจาท๎องถิ่นขึ้นมากมาย และมาสคอตหลายๆ ตัวก็ยังโดํงดังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด๎วย จนเป็นที่
คาดกันวําป๓จจุบันมีมาสคอตประจาท๎องถิ่นตํางๆ เกิดขึ้นมาไมํน๎อยกวํา 1,000 รูปแบบแล๎ว อยํางเชํน
เมืองโกเบเพียงเมืองเดียวก็มีมาสคอตเกิดขึ้นถึง 42 แบบเข๎าไปแล๎ว (Nipponnotsubo, 2013)

ภาพที่ 2 มาสคอตตํางๆ ประจาท๎องถิ่นของญี่ปุน
ที่มา: http://fuzzandfur.net/wp-content/uploads/2011/03/Fuzzandfur_postcard.jpg
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ภาพที่ 3 “ฮิเนียนโกะ” มาสคอตที่โดํงดังที่สุดของญี่ปุน
ที่มา: http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4a/e1/32dd0999fcdd329a616453e63a8b49b1.jpg

ในด๎านการตลาด พบวํากลยุทธ๑การใช๎มาสคอตเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมนี้เพิ่ม
โอกาสให๎กับเมืองเล็กๆ ในการดึงดูดนักทํองเที่ยว และสร๎างการจดจาที่รวดเร็ว ตัวมาสคอตฮิเนียนโกะ
นี้ได๎พิสูจน๑ให๎เห็นแล๎ววํา ชํวยทาให๎จานวนนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 60% และคาดวําจะยังคงเพิ่มขึ้น
อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งของที่ระลึกที่ทาเลียนแบบตัวมาสคอตยังขายดิบขายดีเป็นเทน้าเทและยังชํว ย
สร๎างความนําสนใจของเมืองชิกะเพื่อให๎มีโอกาสเป็นที่รู๎จัก และได๎รับการยอมรับจนสามารถเรียก
นักทํองเที่ยวจากเมืองตํางๆ ได๎ (ผู๎จัดการ 360 รายสัปดาห๑, 2554)
จากข๎อมูลข๎างต๎น ทาให๎เห็นวําการใช๎มาสคอตในงานอีเว๎นท๑เพื่อสํง เสริมการตลาดของภาค
ท๎องถิ่น คือสํวนหลักที่ชํวยกระตุ๎นการเติบโตในด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญ ซึ่งอาจนามา
ประยุกต๑ใช๎กับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํได๎
อยํา งไรก็ ตาม แม๎วํ าการทํอ งเที่ ยวเชิ ง วั ฒนธรรมจะเป็น จุดเดํน ของจั ง หวัดเชีย งใหมํ แตํ
เชียงใหมํกลับประสบป๓ญหาที่สํงผลกระทบตํอภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชํน การที่ใช๎จุด
ขายเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมแหลํงเดิมๆ จึง ทาให๎นักทํองเที่ยวที่เคยมาเที่ยวแล๎วรู๎สึกจาเจ และไมํ
อยากกลับมาซ้าอีกรอบ รวมถึงนักทํองเที่ยวกลุํมเจนเอ็มเกิดความรู๎สึกวําภาพลักษณ๑ทางการทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเชียงใหมํมีความไมํทันสมัย เพราะมักเน๎นไปที่การสื่อสารความเป็นขนมธรรมเนียม
แบบท๎ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ผลที่ ต ามมาก็ คื อ นั ก ทํ อ งเที่ ย วเจนเอ็ ม อาจเกิ ด ความไมํ ส นใจ และเปลี่ ย น
จุดมุํงหมายไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงด๎านการทํองเที่ยว และอาจทาให๎รายได๎ทางการทํองเที่ยว
ของเชียงใหมํลดลง
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จากป๓ ญ หาข๎ า งต๎ น ได๎ มี ข๎ อ เสนอแนะจากงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การออกแบบเรขศิ ล ป์ ส าหรั บ
โครงการสวนผักคนเมือง” โดยผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการออกแบบได๎แนะนาวํา หากจะทาให๎กลุํ ม
เจนเอ็มหันมาสนใจในเรื่องที่ต๎องการนาเสนอ ควรมีการใช๎มาสคอตเพื่อดึงดูดความสนใจของคนกลุํมนี้
เพราะคนกลุํมเจนเอ็มต๎องการการสื่อสารที่ดูสบายและเป็นกันเอง (ลลิตา นิมมานเหมินท๑, 2554) อีก
ทั้งยังมีข๎อได๎เปรียบของการใช๎มาสคอต คือสามารถสร๎างขึ้นได๎หลายรูปแบบไมํซ้ากัน และมาสคอต
สามารถทาอะไรที่อยูํนอกเหนือกฎของความจริงได๎ ซึ่งสอดคล๎องรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนกลุํมนี้
ที่ไมํชอบยึดติดกับอะไรที่อยูํในกฎเกณฑ๑
ดั ง นั้ น จึ ง ท าให๎ ผู๎ วิ จั ย เห็ น ถึ ง ความเป็ น ไปได๎ ใ นการน ามาสคอตมาใช๎ กั บ งานอี เ ว๎ น ท๑ ท าง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ เพื่อสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํไ ด๎อยํางดูสบายและเป็น
กันเอง เพื่อที่จะเข๎าถึงและดึงดูดกลุํมเปูาหมายได๎งํายขึ้น และคาดวํานําจะเป็นโอกาสที่ทาให๎มีการนา
มาสคอตมาใช๎ รํวมในงานอี เว๎น ท๑ทางวัฒ นธรรมของจั ง หวั ดเชี ยงใหมํม ากยิ่ ง ขึ้น และยัง กํอให๎เกิ ด
ประโยชน๑ทางอ๎อมคือภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํกลับมาดียิ่งขึ้น
ปัญหาของการวิจัย
การใช๎มาสคอตในงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมในเชียงใหมํยังมีไมํมากนัก เพราะยังไมํเป็นที่รู๎จัก
และแพรํหลาย ความเข๎าใจตํอการใช๎มาสคอตมีน๎อย โดยคนทั่วไปยัง เข๎าใจวํามาสคอตเป็นเพียงตัว
การ๑ตูนที่ทาหน๎าที่แคํสร๎างสีสันในงาน เชํน การเต๎นตามจังหวะเพลงเพื่อเรียกลูกค๎า หรือมีไว๎เพื่อเดิน
แจกโบรชัวร๑ประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑ แตํในความเป็นจริงแล๎วถ๎านามาสคอตมาออกแบบให๎สามารถ
สื่อสารความเป็นวัฒนธรรมได๎แล๎วนั้น จะยิ่งทาให๎ผู๎คนจดจาความเป็นวัฒนธรรมนั้นๆ ได๎งํายขึ้น และ
เป็นการใช๎มาสคอต ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อยํางไรก็ ตาม การสารวจบทความทางอินเตอร๑เ น็ต และเนื้อหาความรู๎จากหนั ง สือตํางๆ
เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบมาสคอต ทาให๎เห็นวําในประเทศไทยยังไมํมีการรวบรวมแนวทางสาหรับ
การออกแบบมาสคอตที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ และเข๎าถึงกลุํมเจนเอ็ม ดังนั้น
ป๓ญหานาวิจัยนี้จึงเป็นไปดังนี้
การออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ จาเป็นต้อง
ใช้องค์ประกอบของมาสคอตอะไรบ้างในการศึกษาวิจัย แล้วองค์ประกอบของมาสคอตนั้นสามารถ
สื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรบ้าง
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อหากลุํมของวัฒนธรรมเชียงใหมํที่ใช๎เป็นตัวแปรต๎นในการวิจัย
2. เพื่อหาองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา และองค๑ประกอบของมาส
คอตทางด๎านการออกแบบ ที่ใช๎เป็นตัวแปรตามในการวิจัย
3. เพื่อหาองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา และองค๑ประกอบของมาส
คอตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
4. เพื่อหาองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา และองค๑ประกอบของมาส
คอตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตของวัฒนธรรมเชียงใหมํในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบํงออกเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํม
ประเพณี กลุํ ม อาหารการกิ น กลุํ ม ศิ ล ปหั ต ถกรรม และกลุํ ม ธรรมชาติ กั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ซึ่ ง กลุํ ม
ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํคัดเลือกมาจากวัฒนธรรมที่เป็นจุดขายทางด๎านการทํองเที่ยว
และมีความสาคัญในด๎านการจัดงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
2. กาหนดกลุํมเปูาหมายในการวิจัย คือ กลุ่มคนอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุํมนักทํองเที่ยวที่มี
จานวนมากที่สุดในเชียงใหมํ โดยผู๎วิจัยใช๎ข๎อมูลอ๎างอิง จากการแบํง ชํวงอายุของผู๎บริโภคออกเป็น
Generation (ธนเดช กุลปิติวัน & ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548) ซึ่งกลุํมอายุ 15-24 ปีข๎างต๎น ตรงกับ
กลุํ ม “เจนเอ็ ม” (Gen-M) หรือ Millennial Generation ซึ่ ง เป็ นกลุํ มคนที่อ ยูํใ นชํว งตั้ง แตํ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา และคนวัยเริ่มทางาน หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนกํอนเตรียมการวิจัย มีดังนี้
1.1 ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลการแบํงประเภทของวัฒนธรรมเชียงใหมํ แล๎วนามา
สอบถามกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ เพื่อคัดเลือกประเภทของวัฒนธรรม
เชียงใหมํ โดยมีเกณฑ๑คัดเลือกจากประเภทของวัฒนธรรมที่เป็นจุดขายทางด๎านการทํองเที่ยว
และมีความสาคัญทางด๎านการจัดอีเว๎นท๑ จนได๎ตัวแปรต๎นที่เหมาะกับการศึกษาวิจัย 4 กลุํม
วัฒนธรรม ได๎แกํ กลุํมประเพณี กลุํมอาหารการกิน กลุํมศิลปหัตถกรรม และกลุํมธรรมชาติ
กับสิ่งแวดล๎อม
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1.2 ศึ ก ษาและรวบรวมข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ องค๑ ป ระกอบของมาสคอตจากหลายๆ
แหลํงข๎อมูล เพื่อให๎ได๎หัวข๎อองค๑ประกอบพื้นฐานของมาสคอตมาจานวนหนึ่ง แล๎ววิเคราะห๑
ความเป็นไปได๎สาหรับการใช๎วิจัย จนสามารถคัดเลือกตัวแปรตามที่เหมาะสมตํอการวิจัย
จากนั้ น จึ ง แยกตั ว แปรตามออกเป็ น 2 สํ ว น ได๎ แ กํ องค๑ ป ระกอบของมาสคอตทางด๎ า น
บุคลิกภาพและที่มา และ องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ
2. ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา
จากนั้นจึงสร๎างชุดแบบสอบถามสาหรับกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ เพื่อทาการคัดเลือก
องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา ได๎แกํ สัญลักษณ๑ของมาสคอตที่ใช๎เป็นตัวแทน
วัฒนธรรมเชียงใหมํ เพศของมาสคอต วัยของมาสคอต และรายชื่ออารมณ๑ของสี (จากทฤษฎีอารมณ๑
ของสี โดย นาโอมิ คุโน) ที่สื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
3. ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับองค๑ประกอบทางการออกแบบของมาสคอต และสร๎าง
เป็ น ชุ ด แบบสอบถามส าหรั บ กลุํ ม ผู๎ เ ชี่ ย วชาญด๎ า นการออกแบบมาสคอต เพื่ อ ท าการคั ด เลื อ ก
องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ ได๎แกํ สัดสํวนของมาสคอต ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพของมาสคอต ระดับความสมจริงของมาสคอต เทคนิคในการออกแบบมาสคอต และกลุํมสี
(เป็นกลุํมสีที่ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํคัดมาจากรายชื่อในทฤษฎีอารมณ๑ของสี)
4. สรุปและรวบรวมคาตอบที่ได๎รับจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด และคัดเฉพาะชุดคาตอบเรื่อง
กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต และ กลุํมสี ซึ่งเป็นชุดคาตอบที่ยังคงมีตัวเลือกมากมาย และไมํได๎รับการ
กรองวํา เหมาะสมที่ สุด กับ การใช๎อ อกแบบมาสคอต เพื่ อน าไปสร๎า งชุ ดแบบสอบถามสาหรั บการ
คั ด เลื อ กค าตอบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส าหรั บ การออกแบบ โดยคั ด เลื อ กจากความชื่ น ชอบของ
กลุํมเปูาหมาย
5. สรุปคาตอบที่ได๎รับจากกลุํมเปูาหมาย และกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อให๎ได๎แนว
ทางการออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ โดยสามารถสรุปเป็น
แนวทางการออกแบบได๎ ทั้ ง หมด 4 แนวทาง ได๎ แ กํ 1) แนวทางการออกแบบมาสคอตส าหรั บ
วัฒนธรรมกลุํมประเพณี 2) แนวทางการออกแบบมาสคอตสาหรับวัฒนธรรมกลุํมอาหารการกิน 3)
แนวทางการออกแบบมาสคอตสาหรับวัฒนธรรมกลุํมศิลปหัตถกรรม และ 4) แนวทางการออกแบบ
มาสคอตสาหรับวัฒนธรรมกลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
6. สร๎างชุดแบบสอบถามสาหรับใช๎ถามความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย เกี่ยวกับเรื่องงานอี
เว๎นท๑ทางวัฒนธรรมเชียงใหมํที่สนใจจะเข๎ารํวม และสื่อประชาสัมพันธ๑ที่เข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย เพื่อใช๎
เป็นข๎อสรุปในการเลือกกรณีศึกษาของงานอีเว๎นท๑ และสื่อประชาสัมพันธ๑ที่เกี่ยวข๎อง สาหรับใช๎ในสํวน
ของการออกแบบตํอไป
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7. สรุปแบบสอบถามจนได๎กรณีศึกษาเป็นงานอีเว๎นท๑ประเพณียี่เป็ง จากนั้นจึงเริ่มดาเนินการ
ออกแบบมาสคอตที่ สามารถสื่ อสารความเป็น งานประเพณียี่เ ป็ง รวมถึง ออกแบบเรขศิล ป์ที่ เป็ น
สํวนประกอบในงานอีเว๎นท๑ และสื่อประชาสัมพันธ๑ที่เกี่ยวข๎องกับงานอีเว๎นท๑
8. สรุปผลและข๎อเสนอแนะ เพื่อให๎ได๎แนวทางการออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ และเพื่อเป็นประโยชน๑ตํอนักออกแบบทํานอื่นในอนาคต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได๎กลุํมของวัฒนธรรมเชียงใหมํที่ใช๎เป็นตัวแปรต๎นในการวิจัย
2. ได๎องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา และองค๑ประกอบของมาสคอ
ตทางด๎านการออกแบบ ที่ใช๎เป็นตัวแปรตามในการวิจัย
3. ได๎องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา และองค๑ประกอบของมาสคอ
ตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
4. ได๎องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา และองค๑ประกอบของมาสคอ
ตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย
นิยามศัพท์
จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง จัง หวัดที่ตั้งอยูํทางภาคเหนือตอนบน เป็นเมืองที่มีความสาคัญ
ทางด๎านวัฒนธรรมมาช๎านานตั้งแตํสมัยประวัติศาสตร๑จนถึงป๓จจุบัน มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานหลายชน
เผําจนหลอมรวมเป็นลักษณะเฉพาะตนอันโดดเดํน ซึ่งเต็มไปด๎วยความหลากหลายและรุํมรวยทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัฒนธรรมในกลุํมประเพณี กลุํมอาหารการกิน กลุํมศิลปหัตถกรรม และ
กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม และนี่จึงสาเหตุสาคัญที่ทาให๎เชียงใหมํเป็นจังหวัดที่ดึงดูดนักทํองเที่ยว
ให๎เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
วัฒนธรรมเชียงใหม่ หมายถึง วิถีชีวิตที่คนเชียงใหมํได๎เลือกสรรปรับปรุงแก๎ไขจนถือวําเป็น
สิ่งที่ดีงามเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและได๎ใช๎เป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทางในการปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญ หาในสังคม ซึ่งสังคมจะต๎องปรับและรักษาไว๎ให๎เจริญ งอกงาม เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติ
รํวมกันเป็นแนวเดียวกันอยํางตํอเนื่องของสมาชิกในสังคมสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมตํอจากอดีตหรือ
อาจเป็นสิ่งประดิษฐ๑คิดค๎นสร๎างสรรค๑ขึ้นใหมํหรืออาจรับเอาสิ่งที่เผยแพรํมาจากสังคมอื่นๆ ทั้งหมดนี้
หากสมาชิกยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติรํวมกันก็ยํอมถือวําเป็นวัฒนธรรมของ
สังคมนั้น (ทรงคุณ จันทจร et al., 2552)
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งานอีเว้นท์ หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารการตลาด โดยวิธีผสมผสานเอกลักษณ๑ของ
วัฒ นธรรมเชีย งใหมํใ ห๎ เข๎ า กับ การจั ดกิ จกรรมตํ างๆ เพื่ อให๎ก ลุํ มเปู าหมายได๎เ ข๎า มามี สํ วนรํ วมใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น ชํวยให๎องค๑กร หนํวยงาน สินค๎า หรือบริการที่เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎มี
ทางเลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น จากการใช๎ เ พี ย งโฆษณาทางสื่ อ มวลชน และเป็ น การเพิ่ ม โอกาสในการเข๎ า ถึ ง
กลุํมเปูาหมายได๎อยํางชัดเจน อีกทั้งการตลาดเชิงกิจกรรมยังนับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการ
สร๎างและเรียกร๎องความสนใจจากกลุํมเปูาหมาย ตลอดจนเป็นการสํงเสริมภาพลักษณ๑ที่ดีขององค๑กร
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (นธกฤต วันต๏ะเมล๑, 2557)
การออกแบบเรขศิลป์ หมายถึง การสร๎างสรรค๑ให๎สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความ
เข๎าใจในอันที่จะให๎ผลทางจิตวิทยา ตํอผู๎อุปโภค บริโภค เชํน ให๎ผลในการดึงดูดความสนใจ การให๎มโน
ภาพถึงสรรพคุณประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑ ยี่ห๎อผลิตภัณฑ๑ ผู๎ผลิต ด๎วยการใช๎วิธีการออกแบบ การจัด
วางรูป ตัวอักษร ถ๎อยคา โฆษณา เครื่องหมาย และสัญลักษณ๑ทางการค๎า และอาศัยหลักศิลปะการจัด
ภาพให๎เกิดการประสานกลมกลืนกันอยํางสวยงามตามวัตถุประสงค๑ที่ไ ด๎วางไว๎ (ประชิด ทิณบุตร,
2531)
มาสคอต หมายถึง สัญลักษณ๑ที่มีชีวิต ใช๎เป็นตัวแทนของสินค๎าหรือองค๑กรในการนาเสนอ
และสื่อสารถึงเนื้อหาของสินค๎าหรือองค๑กรนั้นๆ ให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจได๎งํายขึ้น ยังผลให๎ผู๎บริโภคจดจา
ตราสินค๎าและองค๑กรได๎ เร็วขึ้น นักวิชาการการตลาดมองวํามาสคอตจะทาให๎สินค๎าดูมีชีวิต ทาให๎
ผู๎บริโภคเกิดความรู๎สึกในทางที่ดี มาสคอตจึงเหมาะกับองค๑กรที่ต๎องการนาเสนอภาพลักษณ๑แบบเป็น
กันเอง ใกล๎ชิดกลุํมผู๎บริโภค (นันทพร วงษ๑ประยูร, 2553)
เจนเอ็ ม (Gen M) หมายถึง กลุ่มคนอายุ 15-24 ปี ซึ่ง เป็ นกลุํ มคนที่อ ยูํใ นชํว งตั้ ง แตํ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา และคนวัยเริ่มทางาน หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีบุคลิก
เชื่อมันในตนเองสูง ชอบการสร๎างเอกลักษณ๑เฉพาะตนให๎แตกตํางจากผู๎อื่น ไมํชอบการแสดงออกแบบ
ธรรมเนียมไทยแท๎แตํโบราณ และมีการเลือกและตัดสินใจบริโภคสินค๎าหรือบริการตํางๆ ด๎วยความคิด
ของตนเอง

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ จะเป็นการนาเสนอข๎อมูล แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย
ฉบับนี้ เพื่ อให๎ เกิด ความเข๎า ใจในเนื้ อหาสาระสาคั ญ ที่ใ ช๎เป็น แนวทางในการศึก ษาวิ เคราะห๑ และ
กาหนดขอบเขตของการวิจัย ซึ่งผู๎วิจัยได๎แบํงหัวข๎อของวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องออกเป็น 5 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเชียงใหม่
- ประวัติและความเป็นมาของเชียงใหมํ
- ความหมายของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเชียงใหมํ
- การแบํงประเภทวัฒนธรรมเชียงใหมํ
- ความเป็นมา แนวคิด และลักษณะของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับงานอีเว้นท์
- ความหมายและวัตถุประสงค๑ของงานอีเว๎นท๑
- ความสาคัญของงานอีเว๎นท๑
- วัตถุประสงค๑ของการจัดงานอีเว๎นท๑
- รูปแบบของการจัดงานอีเว๎นท๑
- สํวนประกอบของงานอีเว๎นท๑
- ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ๑ที่เหมาะสาหรับงานอีเว๎นท๑
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบมาสคอต
- ความหมายของมาสคอต
- ประเภทของสัญลักษณ๑มาสคอต
- องค๑ประกอบของมาสคอต
- การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของมาสคอตเพื่อใช๎เป็นตัวแปรตาม
- ทฤษฎีอารมณ๑ของสี
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
- ลักษณะทางประชากรศาสตร๑
- ลักษณะเฉพาะ
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- การดาเนินชีวิต
- การวิเคราะห๑ข๎อมูลทางด๎านจิตภาพและกายภาพ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักการใช๎สี
- หลักการจัดองค๑ประกอบทางเรขศิลป์
- หลักสรีระมนุษย๑
- จิตวิทยาการรับรู๎
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเชียงใหม่
ประวัติและความเป็นมาของเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํวนนี้ เพื่อให๎ความรู๎และความเข๎าใจในเรื่อง ประวัติ
และความเป็นมาของเชียงใหมํ และความสาคัญของเมืองเชียงใหมํทางด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ เชียงใหมํมีอายุราว 700 ปี นับตั้งแตํพญามังราย พญางาเมือง
และพํอขุนรามคาแหง รํวมกันสร๎างเมืองบริเวณที่ราบลุํมแมํน้าปิง และขนานนามวํา “นพบุรีศรีนคร
พิงค๑ เชียงใหมํ” เป็นศูนย๑กลางแหํงอาณาจักรล๎านนา เชียงใหมํเคยมีความเจริญรุํงเรืองสูงสุดในทุกๆ
ด๎าน เคยแผํขยายอาณาเขตกว๎างไกลออกไปจรดเชียงตุงและเชียงรุ๎ง ด๎านการศาสนาได๎แผํพุทธศาสนา
ไปทั่ว อาณาจัก ร และยั งจั ดให๎มี การประชุม สัง คายนาพระไตรปิฎ กในสมัย พญาติ โลกราช ด๎ า น
วรรณกรรมมีวรรณกรรมพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมาย เชํน ชินกาลมาลีปกรณ๑ สิหิง คนิทาน และ
ป๓ญญาสชาดก
ประมาณ พ.ศ. 2101 พระเจ๎าบุเรงนองกษัตริย๑พมําได๎ยกทัพมาตีเชียงใหมํทาให๎อาณาจักร
ล๎านนาตกเป็นของพมําเป็นเวลานานกวํา 200 ปี ในระหวํางที่สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ทรงกอบ
กู๎บ๎านเมืองและตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี พญากาวิละรํวมกับพญาจําบ๎าน ได๎เข๎าสวามิภักดิ์และรํวมกัน
ขับไลํพมําออกจากเมืองเชียงใหมํสาเร็จ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬา-โลกมหาราช
เมืองเชียงใหมํมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของสยาม หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย
เชียงใหมํเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภาษาพื้นเมือง (ภาษา
คาเมือง) เป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง
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การสถาปนาอาณาจักรใหมํของชนชาติไทยมีอาณาจักรใหมํที่สาคัญคือ ล๎านนา สุโขทัย และ
อยุธยา ซึ่งมีความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนิกายลังกาวงศ๑ โดยอาณาจักรล๎านนามีพญามัง
ราย เป็นผู๎กํอตั้ง และทรงเชิญพญางาเมือง พํอขุนรามคาแหงมารํวมกันพิจารณาถึงชัยภูมิ และการวาง
ผัง เมื องเชี ยงใหมํ มี ฐ านะเป็น ศู น ย๑ก ลางของอาณาจัก รทั้ ง ทางการเมื อง เศรษฐกิจ สั ง คมและ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปรียบเมืองเชียงใหมํเป็นศูนย๑กลางของจักรวาลมีความสาคัญที่สุด โดยมีเมือง
บริวารอยูํรายรอบ มีพระเจดีย๑หลวง “เขาพระสุเมรุ” ศูนย๑กลางจักรวาลเป็นศูนย๑รวมจิตใจ และราย
ล๎อมด๎วยวัดบริวาร เปรียบประดุจดวงดาวน๎อยใหญํอีก 8 วัด ตามทิศของเมือง คือ วัดเชียงยืน วัดชัย
ศรีฎร๑ วัดบุพพาราม วัดชัยมงคล วัดนันทาราม วัดตโปทาราม วัดสวนดอก และวัดเจ็ดยอด ในเวียง
เชียงใหมํจึงมีสถานที่สาคัญที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาเมือง ตั้งอยูํที่บริเวณกลางเวียงเชียงใหมํ อัน
เป็นศูนย๑กลางจักรวาล ได๎แกํ เสาอินทขีล ต๎นไม๎ยาง กุมภัณท๑ หอคา (พระราชวัง) และวัดสาคัญทาให๎
เมืองเชียงใหมํมีฐานะสูงเดํนเหนือเมืองบริวาร และเป็นศูนย๑กลางของล๎านนา
จากสารานุกรมประวัติศาสตร๑ไทย ส.พลายน๎อย ได๎กลําวถึงตานานเมืองเชียงใหมํไว๎วํา เมื่อ
พญามังรายครองเมืองเชียงแสน แล๎วไมํนานได๎ไปสร๎างเมืองเชียงรายที่ริมแมํน้ากก เมื่อ พ.ศ.1805
แล๎วย๎ายจากเชียงแสนไปอยูํเชียงราย ภายหลังชนะเมืองลาพูนแล๎ว ได๎ไปสร๎างนครเชียงใหมํ เมื่อ พ.ศ.
1839 โดยอัญเชิญพระรํวงเมืองสุโขทัย และพระยางาเมือง เมืองพะเยา มารํวมประชุมปรึกษาในการ
สร๎างแล๎วขนานนามเมืองวํา เมืองนพบุรีศรีนครพิงค๑เชียงใหมํ เอาชื่อแมํน้าปิงมาเรียก นครพิงค๑ ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย ได๎ยกเมืองเชียงใหมํขึ้นเป็นเมืองประเทศราช พระเจ๎า
กาวิละเป็นผู๎ครองนครคนแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑ (สรัสวดี อ๐องสกุล, 2529)
ความสาคัญของเมืองเชียงใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภาครัฐของไทยได๎ตั้ง เปูาหมายในการนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ ไ ด๎รับการสะสมบํม
เพาะตั้งแตํสมัยอดีตมาสร๎างมูลคําเพิ่ม จากการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาการทํองเที่ยวที่
เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน และการนาเอาทุนทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นมา
เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ และสร๎างคุณคําทางสัง คม โดยการนาเอาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภู มิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น มาสร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างผลิตภัณฑ๑และบริการ ให๎เป็นวัฒนธรรมเชิงสร๎างสรรค๑ที่
สามารถตํอยอดไปสูํอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงทั้งมรดกวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ๑ชุมชน
และกิจกรรมทางวัฒนธรรมควบคูํไ ปกับการเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแล
รักษา อนุรักษ๑ ฟื้นฟู มรดกทางวัฒนธรรม การปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ล๎วนอยูํในหลักเกณฑ๑ของงานพื้นฐานด๎านสังคมในการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการทํองเที่ยว
“เชียงใหม่” เป็นเมืองหลักที่สาคัญของภาคเหนือตอนบน มีวัฒนธรรมอันโดดเดํนและงดงาม
อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อวําเป็น ปลายทางการทํองเที่ยวยอดนิย มเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
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ติดตํอกันหลายปี โดยมีจานวนนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางชาติเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะ
ธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีขยายตัวอยํางรวดเร็ว เหตุที่เป็นเชํนนี้ เนื่องจากการที่เชียงใหมํมี
ประวัติศาสตร๑ยาวนานกวํา 700 ปี จึงทาให๎มีการสั่งสมความรุํงเรืองทางวัฒนธรรม และมีความร่ารวย
จากการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายๆ ชนเผําในท๎องถิ่นเข๎าไว๎ด๎วยกัน จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตัว
ทาง “ด้านวัฒนธรรม”
จุดเดํนทางด๎านวัฒนธรรมที่ไ ด๎กลําวไปแล๎วข๎างต๎น เป็นเหตุผลสาคัญ ที่ทาให๎เชียงใหมํเป็น
จุดหมายปลายทางด๎านการทํองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ยิ่งไปกวํานั้นเชียงใหมํยัง
สามารถสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ โดยมีมูลคํา
53,863 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 52.3 ของรายได๎ทํองเที่ยวภาคเหนือโดยรวม (ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย,
2557) ในขณะเดียวกันทางจังหวัดเชียงใหมํเองก็ไ ด๎มีเปูาหมายในการเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวในปี
พ.ศ. 2558 ให๎เป็น 8 ล๎านคนจากปี พ.ศ. 2557 ที่มี 7 ล๎านคน และคาดวําจะสามารถสร๎างรายได๎กวํา
58,550 ล๎านบาท (ประชาชาติธุรกิจออนไลน๑, 2558) ดังนั้น อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จึงเป็นลมหายใจหลักทางด๎านเศรษฐกิจของเชียงใหมํเลยทีเดียว
ความหมายของวัฒนธรรม
วัต ถุ ป ระสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํ วนนี้ เพื่ อให๎ ค วามรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในเรื่ อ ง
ความหมายของวัฒนธรรม และรายละเอียดของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
วัฒนธรรม หมายถึง “ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ความกลมเกลียวก๎าวหน๎าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน” เป็นคาที่เกิดขึ้นในภาษาไทย
ในสมัยที่รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี คาเดิมเป็นภาษาอังกฤษ คือ “Culture”
วั ฒ นธรรมเป็ น สํ ว นประกอบที่ สลั บ ซั บ ซ๎ อ นทั้ ง หมดของลั ก ษณะอั น ชั ด เจนของจิ ต วิ ญ ญาณวั ต ถุ
สติป๓ญญา และอารมณ๑ซึ่งประกอบกันขึ้น เป็นสังคมหรือหมูํคณะ วัฒนธรรมมิได๎หมายถึงเฉพาะเพียง
ศิลปะและวรรณกรรมเทํานั้นแตํหมายถึงฐานนิยมตํางๆ ของชีวิต สิทธิพื้นฐานตํางๆ ของมนุษย๑ ระบบ
คํานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ วัฒนธรรมจึงแสดงให๎เห็นได๎ในลักษณะตํางๆ เชํน
ความดี ความงาม และความเจริญในชีวิตมนุษย๑ซึ่งปรากฏในรูปธรรมตํางๆ และได๎ตกทอดมาถึงเราใน
ป๓จจุบันเป็นแบบอยํางหรือการดารงชีวิตของกลุํม ซึ่ง สมาชิกเรียนรู๎ถํายทอดกันไปด๎วยการอบรมสั่ง
สอนทั้งทางตรงและทางอ๎อมหรือหมายความงํายๆ วําแบบแผนชีวิตความเป็นอยูํของชนกลุํมหนึ่ง
ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นวิถีชีวิตการปฏิ บัติและสิ่งของที่เป็นผลมาจากการสะสมถํายทอดจากกลุํม
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บุคคลกลุํมหนึ่งไปสูํรุํนถัดๆ ไปเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ๑หรือเครื่องบํงชี้ความเป็นกลุํมชนของ
กลุํมบุคคลนั้นๆ เป็นวิถีการดาเนินชีวิตของสังคมเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออก
ซึ่งความรู๎สึกนึกคิดในสถานการณ๑ตํางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถแก๎ไขและซาบซึ้งรํวมกัน
วั ฒ นธรรมไทยเป็ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ ค นไทยได๎ เ ลื อ กสรรปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขจนถื อ วํ า เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ง าม
เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและได๎ใช๎เป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทางในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาใน
สังคมซึ่งสังคมจะต๎องปรับและรั กษาไว๎ให๎เจริญงอกงาม เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติรํวมกันเป็น
แนวเดียวกันอยํางตํอเนื่องของสมาชิกในสังคมสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมตํอจากอดีตหรืออาจเป็น
สิ่ง ประดิษฐ๑คิดค๎นสร๎างสรรค๑ขึ้นใหมํหรืออาจรับเอาสิ่ง ที่เผยแพรํมาจากสัง คมอื่นๆ ทั้ง หมดนี้หาก
สมาชิกยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติรํวมกันก็ยํอมถือวําเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั้น
กลําวโดยสรุปวัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามซึ่งเป็นผลมาจากระบบความสัมพันธ๑
ระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑ มนุษย๑กับสังคม และมนุษย๑กับธรรมชาติ จาแนกออกเป็น 3 ด๎าน คือ จิตใจ
สังคม และ วัตถุ มีการสร๎างสมและสืบทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสูํอีก
สัง คมหนึ่ ง จนกลายเป็ นแบบแผนที่ส ามารถเรีย นรู๎แ ละกํอ ให๎ เกิ ด ผลิต กรรมและผลิ ตผลทั้ ง ที่ เ ป็ น
รูปธรรมและนามธรรมอันควรแกํการวิจัยเพื่ออนุรักษ๑ ฟื้นฟู พัฒนา ถํายทอด สํงเสริม เสริมสร๎างเจต
ทัศนะ และแลกเปลี่ยนเพื่อสร๎างดุลยภาพระหวํางมนุษย๑ สัง คม และธรรมชาติซึ่ง จะชํวยให๎มนุษย๑
สามารถดารงชีพอยํางมีสันติภาพ สันติสุข และอิสรภาพอันเป็นพื้นฐานแหํง อารยธรรมของมนุษย๑
(ทรงคุณ จันทจร et al., 2552)
ความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัฒนธรรมท๎องถิ่น หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ดีง าม สิ่ง ที่มีคุณคํา ซึ่ง คนในสัง คม
ประพฤติหรือแสดงออกมาช๎านาน สามารถแบํงออกเป็น 5 ประเภท ได๎แกํ
1. ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ
2. ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม และโบราณคดี
3. การละเลํน ดนตรี และการพักผํอนหยํอนใจ
4. ชีวิต ความเป็นอยูํ
5. วิทยาการ (มัลลิกา คณานุรักษ๑, 2550)
ความสาคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัฒนธรรมท๎องถิ่น คือ วิถีชีวิตของคนในแตํละชุมชน เป็นมรดกสืบทอดกันมา และทุกคนใน
ท๎องถิ่นยํอมมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ๎าของรํวมกัน (กํอให๎เกิดความรักความหวงแหน) โดยมี
ศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นเป็นตัวบํงชี้ความสาคัญของคนในสังคมซึ่งสืบทอด กันมาช๎านาน
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ประโยชน์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. เป็นเครื่องมือที่กํอให๎เกิดความรัก ความสามัคคี สร๎างความเข๎าใจ และการวมพลังในการ
สร๎างสรรค๑บางสิ่งบางอยํางรํวมกันของคนในท๎องถิ่น
2. สะท๎ อ นให๎ เ ห็ น ถึง วิ ถี ชีวิ ต ของกลุํ ม ชนที่ แ ตกตํ า งกัน ไปตามสภาพสิ่ ง แวดล๎ อ ม โดยมี
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านเป็นตัวกาหนด
3. ให๎ความบันเทิงแกํกลุํมชนในสัง คม เชํน การฟ๓ง เพลง การร๎องเพลง การแสดงมหรสพ
ตลอดจนพิธีกรรมและประเพณีในเทศกาลตํางๆ
4. เป็นเครื่องมือให๎การศึกษาและเป็นหลักฐานอันสาคัญยิ่งของชีวิต ที่ทาหน๎าที่อบรมคนใน
สังคมให๎รู๎จักรับผิดชอบ ตลอดจนชํวยปลูกฝ๓งคุณธรรมให๎แกํคนในชุมชน
5. เป็นเครื่องฝึกพัฒนาการทางด๎านรํางกาย สติป๓ญญา อารมณ๑และสังคมให๎เยาวชนทั่วไป
6. เป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคม เพราะมนุษย๑เป็นสัตว๑สังคมที่จาต๎องอยูํรํวมและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต๎ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ๑อันเป็นแนวปฏิบัติรํวมกันในสังคมนั้น
(พลอย มัลลิกะมาส, 2011)
ความหมายของวัฒนธรรมเชียงใหม่
จากความหมายของวั ฒนธรรมข๎ างต๎น “วัฒ นธรรมเชี ยงใหมํ ” จึ ง หมายถึง วิ ถีชี วิต ที่ค น
เชียงใหมํได๎เลือกสรรปรับปรุงแก๎ไขจนถือวําเป็นสิ่งที่ดีงาม เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม และได๎ใช๎เป็น
เครื่องมือหรือเป็นแนวทางในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาในสังคม ซึ่งสังคมจะต๎องปรับและรักษาไว๎ใ ห๎
เจริญงอกงาม เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติรํวมกันเป็นแนวเดียวกันอยํางตํอเนื่องของสมาชิกใน
สังคม สืบทอดเป็นมรดกทางสังคมตํอจากอดีต หรืออาจเป็นสิ่งประดิษฐ๑คิดค๎นสร๎างสรรค๑ขึ้นใหมํ หรือ
อาจรับเอาสิ่งที่เผยแพรํมาจากสังคมอื่นๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่สมาชิกในสังคมยอมรับและยึดถือเป็น
แบบแผนประพฤติปฏิบัติรํวมกัน (ทรงคุณ จันทจร et al., 2552)
ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมเชียงใหม่
เชียงใหมํ เมืองเกําแกํที่มีประวัติศาสตร๑อันยาวนานนับ 700 ปี และเคยเป็นราชธานี รวมทั้ง
เป็นศูนย๑กลางความเจริญรุํงเรืองของอาณาจักรล๎านนา ทาให๎เชียงใหมํได๎หลํอหลอมเอาวัฒนธรรมอัน
ล้าคําจากหลายแหลํงมาเป็นวัฒนธรรมอันโดดเดํน มีความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของตน ซึ่งเป็นมนต๑
เสนํห๑ที่ดึงดูดความสนใจของผู๎คนจากทั่วทุกมุมโลกให๎มาเที่ยวชม
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ในเชิงชําง งานศิลปหัตถกรรมของเชียงใหมํก็โดดเดํนอยํางมาก เนื่องจากมีชนชาติตํางๆ เข๎า
มาอยูํในพื้นที่ และมักมีชํางฝีมืออยูํด๎วยจานวนมาก รวมทั้งด๎วยความเป็นศูนย๑ กลางทางเศรษฐกิจของ
ล๎านนา จึงมีชํางเครื่องเงินจากวัวลายในรัฐฉานอพยพมาตั้ง รกราก (สมัยกํอนการค๎าขายจะใช๎โลหะ
“เงิน” เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค๎า) และสร๎างสรรค๑เครื่องเงินอันเป็นเอกลักษณ๑ ด๎วย
การผสมผสานลวดลายทั้งแบบเชียงใหมํ ลายเมืองดอกฝูาย หรือพวกทรงมําน ลายมําน ที่ง ดงาม
แปลกตาขึ้น
นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเขินซึ่ง มาจากเซียงตุง นาเครื่องเขินเข๎ามาจนกลายเป็นสํวนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวันของชาวเชียงใหมํ งานหัตถกรรมอื่นๆ เชํน การทอผ๎า ทั้งผ๎าฝูายและผ๎าไหม ได๎พัฒนา
รูปแบบเป็นของตนเอง อยํางผ๎าชิ่นตีนจกแมํแจํม หรือ “ฝูายตอมือ” ที่ทอใช๎เป็นเครื่องนุํงหํมในทุก
พื้นที่
งานจักสานเครื่องใช๎ไม๎สอยจากไม๎ไผํก็มีจานวนมาก เพื่อใช๎บรรจุผลิตผลทางการเกษตร อีก
ทั้งใช๎ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากมีปุาไผํมาก ซึ่งไผํทางภาคเหนือมีชนิดที่มีลาต๎นอวบใหญํ เนื้อหนาใช๎
ประโยชน๑ได๎มาก การทากระดาษสาเพื่อนาไปทารํม รวมถึง การที่มี “ดิน ” ดีสามารถนามาใช๎ทา
เครื่องป๓้นดินเผาได๎หลากหลายรูปแบบ
งานแกะสลักไม๎ก็เป็นงานที่ชํางชาวเชียงใหมํเชี่ยวชาญ แม๎แตํเด็กๆ ก็สามารถแกะสลักไม๎ได๎
และด๎วยศรัทธาตํอศาสนาอยํางแรงกล๎า สิ่งประดับวิหาร ศาลา โบสถ๑ จึงเป็นของที่ทาขึ้นอยํางดีที่สุด
งามที่สุด ซึ่งยังพบเห็นได๎ทั่วไปในทุกอาเภอ
เชียงใหมํยังมีประเพณีเป็นของตนเอง โดยเฉพาะชนกลุํมใหญํที่เป็นชาวไทยโยน หรือไทยยวน
มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ในรอบปีมีทั้งการเถลิงศก ในวันปี๋ใหมํเมืองหรือวันสงกรานต๑
การบูชาเสาอินทขิลเมื่อเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก ความคิดเรื่องการป๓นแบํงชํวยเหลือเกื้อกูลกันก็เห็นได๎
จากประเพณีตานก๐วยสลาก หรือบุญข๎าวล๎นบาตร ที่ถวายสิ่งของ ข๎าวสาร แกํพระภิกษุสามเณร และ
ยังเผื่อแผํไปถึงคนยากคนจน ประเพณีเฉพาะของเชียงใหมํยังมีอีกมากทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับ “ผี” และ
“ศาสนา” เชํน การลอยโคมเพื่อลอยความทุกข๑ ก็รํวมอยูํกับการฟ๓งเทศน๑มหาชาติ จุดผางประทีปเพื่อ
บูชาศาสนา หรือการไหว๎พระธาตุ คนทุกคนมีพระธาตุประจาปีเกิด เชํน คนเกิดปีจอต๎องไปไหว๎พระ
ธาตุจุฬามณีบนสวรรค๑ เป็นต๎น มีการทาตุงหรือธงยาว เพื่อใช๎ในพิธีกรรมตํางๆ ตั้งแตํงานบุย งานบวช
จนถึงงานศพ (สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
วัฒนธรรมเชียงใหม่ที่โดดเด่น มีหลายกลุํมด๎วยกัน ได๎แกํ
“กลุ่ ม ประเพณี ” ในรอบ 12 เดื อ นมี ป ระเพณี ตํ า งๆ เกิ น ขึ้ น อยํ า งมากมาย ที่ เ รี ย กวํ า
ประเพณี 12 เดือน เชํน จะมีการเถลิงศกในวันปีใหมํเมืองหรือวันสงกรานต๑ รวมถึงการรดน้าดาหัวผู๎
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หลักผู๎ใหญํ ที่จัดขึ้นในเดือน 7 (ของล๎านนา) มีประเพณีบูชาเสาอินทขิลเมื่อเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก ที่จัด
ขึ้นในเดือน 8 (ของล๎านนา) มีประเพณีตานก๐วยสลากที่จัดขึ้นในเดือน 12 (ของล๎านนา) จะมีการ
แบํงป๓นสิ่งของชํวยเหลือเกื้อกูลกัน หรือมีงานบุญข๎าวล๎นบาตรหรือที่เรียกวําประเพณี 4 เป็งที่จัดขึ้นใน
เดือน 4 (ของล๎านนา) ที่ชาวบ๎านจะถวายสิ่งของ ข๎าวสาร หรืออาหารแกํพระภิกษุสามเณร และยังเผื่อ
แผํไปถึงคนยากคนจน เป็นต๎น ประเพณีของเชียงใหมํมีมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับ “ผี” และ “ศาสนา”
เชํน การลอยโคมเพื่อลอยความทุกข๑ในงานประเพณียี่เป็ง มักจะจัดรํวมกับการฟ๓งเทศน๑มหาชาติ หรือ
รํวมกับการจุดผางประทีป รวมถึงการประดับตกแตํง บ๎านเรือนและสถานที่ตํางๆ ด๎วยโคมไฟแบบ
ล๎านนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต๎น (สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
ใน “กลุ่มอาหารการกิน” ของเชียงใหมํเองก็มีชื่อเสียงมากเชํนกัน ดังจะเห็นได๎จากการที่มี
ล๎านอาหารแบบล๎านนาเกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงใหมํเป็นจานวนมาก และได๎รับการบอกปากตํอปากวํา
หากมาเยือนเชียงใหมํควรจะมารับประทาน อาหารเชียงใหมํจัดทาขึ้ นได๎หลายโอกาส เชํน โอกาส
สาหรับเทศกาลงานบุญหรือประเพณีตํางๆ เชํน หํอหนึ้ง ไกํ แกงฮัง เล แกงโฮะ เป็นต๎น ในโอกาส
สาหรับใช๎ต๎อนรับแขกผู๎มาเยือน คือ ลาบ แกงอํอม และยาจิ้นไกํ ขนมจีนน้าเงี้ยวที่ปรุงรสด๎วยมะเขือ
เทศลูกเล็กๆ เป็นแบบฉบับของเชียงใหมํ มีหนังปอง แคบหมู และผักเป็นเครื่องเคียง นอกจากนี้ ยังมี
อาหารที่ นิ ย มซื้ อ เป็ น ของฝาก ได๎ แ กํ จิ้ น ส๎ ม (แหนม) หมู ย อ ไส๎ อั่ ว น้ าพริ ก หนุํ ม น้ าพริ ก อํ อ ง
กระเทียมดอง ท๎อดอง เป็นต๎น อาหารที่เป็นของหวาน ได๎แกํ ข๎ามต๎มมัด ขนมจ็อก กะละแม ข๎าวแต๐น
ข๎าวหลามมูล เป็นต๎น
วิ ธี ก ารรั บ ประทานอาหารก็ จ ะจั ด เป็ น ส ารั บ กั บ ข๎ า วจั ด ใสํ ใ น “ขั น โตก” โดยแตํ เ ดิ ม การ
รับประทานอาหารแบบสารับเกิดขึ้นจากในครัวเรือน โดยที่สมาชิกในครอบครัวรับประทานล๎อมวง
พร๎อมหน๎ากัน จนป๓ จจุบันได๎มีการพัฒนาวิธีรับ ประทานอาหารแบบขันโตกมาใช๎ในเป็นงานเลี้ย ง
รับแขกบ๎านแขกเมือง โดยมีการแสดงศิล ปวั ฒนธรรมพื้ นบ๎านให๎แขกได๎ชมควบคูํไ ปด๎วย เรียกวํ า
ขันโตกดินเนอร๑ ซึ่งได๎รับการยอมรับวําเป็นเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของชาวเชียงใหมํ (คณะกรรมการฝุาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว, 2542)
ใน “กลุ่มศิลปหัตถกรรม” ของเชียงใหมํก็มีความโดดเดํนอยํางมาก เนื่องจากมีชนเผําตํางๆ
เข๎ามาอาศัยอยูํในพื้นที่ และมักมีชํางฝีมืออยูํด๎วยจานวนมาก จึงมีชํางเครื่องเงินจากวัวลายในรัฐฉาน
อพยพมาตั้งรกราก และสร๎างสรรค๑เครื่องเงินอันเป็นเอกลักษณ๑ ด๎วยการผสมผสานลวดลายทั้งแบบ
เชียงใหมํ ลายเมืองดอกฝูาย หรือพวกทรงมําน ลายมําน ที่งดงามแปลกตาขึ้น นอกจากนี้ยังมีชาวไทย
เขินซึ่งมาจากเชียงตุง นาเครื่องเขินเข๎ามาจนกลายเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจาวันของชาวเชียงใหมํ
งานหัตถกรรมอื่นๆ เชํน การทอผ๎า ทั้งผ๎าฝูายและผ๎าไหมได๎พัฒนารูปแบบเป็นของตนเอง อยํางเชํน
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ผ๎าชิ้นตีนจกแมํแจํม หรือ ฝูายตอมือ ที่ทอใช๎เป็นเครื่องนุํงหํมในทุกพื้นที่ของเชียงใหมํ งานจักสาน
เครื่องใช๎ไม๎สอยจากไม๎ไผํก็มีจานวนมาก เพื่อใช๎บรรจุผลิตผลทางการเกษตรและใช๎ในชีวิตประจาวัน
นอกเหนือจากนั้น เชียงใหมํยังมีดินที่ดีตํอการนามาใช๎ทาเครื่องป๓้นดินเผาหลากหลายรูปแบบ งาน
แกะสลักไม๎ก็เป็นงานที่ชํางชาวเชียงใหมํเชี่ยวชาญ เป็นอยํางมาก สามารถพบเห็นงานแกะสลักไม๎ได๎
ทั่วไปในทุกอาเภอ จากการสร๎างสิ่งประดับตามวิหาร ศาลา โบสถ๑ที่เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนา เนื่อง
ด๎วยศรัทธาตํอศาสนาอยํางแรงกล๎าของชาวเชียงใหมํ จึงมีคํานิยมวําต๎องทาของที่ใชํวิธีการทาขึ้นอยําง
ดีที่สุด และงามที่สุดเพื่อใช๎ในการศาสนา (สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
และอีกกลุํมที่สาคัญก็คือ “กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อ ม” โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ มเพื่ อ การทํ อ งเที่ ย ว พั ก ผํ อ นหยํ อ นใจ และการนั น ทนาการ
เชียงใหมํมีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญหลายแหํง เชํน ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท๑ ดอยหลวง
เชียงดาว เป็นต๎น เนื่องจากการที่เชียงใหมํมีสภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา
ทาให๎เป็นปุาต๎นน้าที่สาคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะแมํน้าปิงที่ไหลมาหลํอเลี้ยงภาคเกษตรกรรม
ของเชียงใหมํ และยังไหลมารวมกับแมํน้าวัง ยม และนําน กํอเกิดเป็นแมํน้าเจ๎าพระยา อีกทั้งยัง มี
ความอุดมสมบูรณ๑ของพืชพรรณ ประกอบด๎วยปุาไม๎หลากหลายชนิด ได๎แกํ ปุาเต็งรัง และปุาเบญจ
พรรณ ซึ่งมีไม๎มีคําจานวนมาก อยํางเชํน ไม๎สัก
การที่เชียงใหมํมีภูมิประเทศแบบภูเขาสูงทาให๎ในฤดูหนาวอากาศคํอนข๎างเย็น มีน้าค๎างแข็ง
เกิดตามยอดดอยสูง และสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได๎เป็นอยํางดี อยํางเชํน ดอกนางพญาเสือโครํง ที่
จะออกดอกบานสะพรั่งพร๎อมกันทั้งต๎นในชํวงระหวํางเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ๑ เหมาะสาหรับการ
ทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก
การแบ่งประเภทวัฒนธรรมเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํวนนี้ เพื่อกาหนดตัวแปรต๎นในการศึกษาวิจัย และ
เพื่อแสดงให๎เห็นถึงวิธีการคัดเลือกประเภทของวัฒนธรรมเชียงใหมํเพื่อใช๎เป็นตัวแปรต๎น
การจัดประเภทของวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีวัตถุประสงค๑เพื่อกาหนดตัวแปรต๎นในการศึกษา
วิจัย โดยวิธีการจากัดเรื่องที่จะศึกษาให๎แคบลง เพื่อให๎มองเห็นภาพในรายละเอียดเรื่องที่จะศึกษาได๎
ชัดเจนมากขึ้น และงํายตํอการวิจัย โดยผู๎วิจัยได๎ค๎นคว๎าข๎อมูลการแบํงประเภทของวัฒนธรรมจาก
หลายแหลํงข๎อมูล ดังนี้
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1. การแบํงประเภทของวัฒนธรรมท๎องถิ่น ของกระทรวงวัฒนธรรม
2. การแบํงประเภทของวัฒนธรรมภาคเหนือ จาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ปี
พ.ศ. 2542 จัดทาโดย มูลนิธิ โครงการสารานุก รมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย๑ รํวมกั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
3. การแบํงประเภทของวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย จาก หนังสือคติชนวิทยา โดย รองศาสตรจารย๑
มัลลิกา คณานุรักษ๑
4. การแบํงประเภทของวัฒ นธรรมท๎อ งถิ่น จาก หนั ง สือ อัตลัก ษณ๑ไ ทย ทุนความคิ ด ทุ น
สร๎างสรรค๑ โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
จากการศึกษาข๎อมูลการแบํงประเภทของวัฒนธรรมข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎ยึดหลักการแบํงประเภท
วัฒนธรรมเชียงใหมํ จาก “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ” เนื่องจากเป็นแหลํงข๎อมูลที่มาการ
แบํง ประเภทวัฒนธรรมได๎ละเอียดที่สุด และมีความเฉพาะเจาะจงกับวัฒนธรรมเชียงใหมํมากที่สุด
เนื่องจากเชียงใหมํ เป็นจังหวัดที่สาคัญ ในภาคเหนือ และมีอิทธิพลทางด๎านวั ฒนธรรมโดยรวมตํ อ
วัฒนธรรมของภาคเหนือด๎วย
ข๎อมูลจาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย๑, 2542) มีการแบํงวัฒนธรรมภาคเหนือออกเป็น 17 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุํมประเพณีและความเชื่อ
2. กลุํมอาชีพ
3. กลุํมเครื่องมือเครื่องใช๎
4. กลุํมการปกครองและสังคม
5. กลุํมอาหารการกิน
6. กลุํมเครื่องแตํงกายและเครื่องประดับ
7. กลุํมสุขภาพอนามัย
8. กลุํมภาษา
9. กลุํมวรรณกรรม
10. กลุํมศิลปกรรม
11. กลุํมศิลปะการแสดง
12. กลุํมการละเลํนและกีฬา
13. กลุํมสถานที่
14. กลุํมชาติพันธ๑
15. กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
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16. กลุํมมาตราชั่ง ตวง วัด
17. กลุํมบุคคลสาคัญ
จากกลุํมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่ได๎กลําวไปข๎างต๎น ผู๎วิจัยจะนามาใช๎เป็นตัวเลือกสาหรับ
การคัดเลือกประเภทของวัฒนธรรมเชียงใหมํที่เหมาะสมตํอการเป็นตัวแปรต๎นในวิจัย นี้ ซึ่งมีเกณฑ๑
คัดเลือกจากประเภทของวัฒนธรรมที่มีความสาคัญทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีความโดด
เดํนในด๎านการจัดงานอีเว๎นท๑ โดยมีกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํชํวยในการคัดเลือก
ประเภท ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
1. คุณ ถนอม อินกัน อายุ 77 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง อดีตผู๎อานวยการสามัญศึกษา จ.แพรํ
ประสบการณ์ในการทางาน อดีตประธานสภาวัฒนธรรม จ. แพรํ 5 ปี
ที่ปรึกษาประธานสภาวัฒนธรรม จ.แพรํ
การศึกษา ปริญญาตรี คณะ ศึกษาศาสตร๑
ภาควิชา/สาขา บริหารการศึกษา และการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
2. คุณ จานง วังแก๎ว อายุ 70 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง ข๎าราชการบานาญ ผู๎ชํวยผู๎อานวยการโรงเรียน
สมาชิกชมรมปราชญ๑ล๎านนา
สถานที่ทางาน ประสบการณ์ในการทางาน 38 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
คณะ ครุศาสตร๑ ภาควิชา/สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑
3. คุณ จินดา ชํวยค้าชู อายุ 50 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง อาจารย๑
สถานที่ทางาน โรงเรียนแมํออนวิทยาลัย จ.เชียงใหมํ
ประสบการณ์ในการทางาน 26 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
คณะ มนุษยศาสตร๑ ภาควิชา/สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑
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4. คุณ สุวิมล โคนโท อายุ 45 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน โรงเรียนแมํออนวิทยาลัย จ.เชียงใหมํ
ประสบการณ์ในการทางาน 21 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
คณะ ครุศาสตร๑บัณฑิต ภาควิชา/สาขา ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
5. คุณ พัชรินทร๑ สุภามวน อายุ 33 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง ข๎าราชการครู
สถานที่ทางาน โรงเรียนแมํออนวิทยาลัย จ.เชียงใหมํ
ประสบการณ์ในการทางาน 9 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
คณะ ครุศาสตร๑ ภาควิชา/สาขา สังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
ในขั้นตอนการคัดเลือก ผู๎วิจัยจะนาตัวเลือกทั้ง 17 กลุํมวัฒนธรรม มาสร๎างแบบสอบถาม
(สามารถดูแบบสอบถามในสํวนนี้ได๎ที่ภาคผนวก) โดยมีรูปแบบการตอบคาถาม แบบแบํง เป็นระดับ
คะแนน (Ranking) ซึ่งจะได๎ผลที่มีลั กษณะเป็นลาดับ ชั้นของคะแนน และได๎ก าหนดวิธี การตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้
5 = เหมาะสมมากที่สุด
4 = เหมาะสมมาก
3 = เหมาะสมปานกลาง
2 = เหมาะสมน๎อย
1 = เหมาะสมน๎อยที่สุด
จากนั้นจึงรวมผลคะแนนจากการคัดเลือกของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ และคัดผลลัพธ๑เฉพาะกลุํม
วัฒนธรรมที่มี ผลคะแนน 75% ขึ้น ไป และได๎ข๎ อสรุป วํ าวัฒ นธรรมเชียงใหมํที่ เหมาะสมในการใช๎
ศึกษาวิจัย มี 4 กลุํมวัฒนธรรม ดังนี้
1. กลุ่มประเพณีและความเชื่อ (จากัดเฉพาะ ประเพณี)
2. กลุ่มอาหารการกิน
3. กลุ่มศิลปกรรม (จากัดเฉพาะ ศิลปหัตถกรรม)
4. กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
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แตํได๎มีการปรับ เปลี่ยนการใช๎ ชื่อกลุํม ดัง นี้ กลุํมประเพณีแ ละความเชื่อ ปรับเป็น “กลุ่ ม
ประเพณี” และ กลุํมศิลปกรรม ปรับเป็น “กลุ่มศิลปหัตถกรรม” เนื่องจากทั้ง 2 กลุํมมีขอบเขตของ
ข๎อมูลที่กว๎างเกินไป ทาให๎ยากตํอการศึกษาวิจัย ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํจึง ชํวยจากัด
ขอบเขตให๎แคบลงแคํเฉพาะ ประเพณี และ ศิลปหัตถกรรม เพราะเป็นสํวนที่เชียงใหมํใช๎เป็นจุดขาย
ด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด และมีการจัดงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมอยํางแพรํหลาย
ความเป็นมา แนวคิด และลักษณะของวัฒนธรรมเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํวนนี้ เพื่อให๎ความรู๎และความเข๎าใจในเรื่อง ความ
เป็นมา แนวคิด และลักษณะของวัฒนธรรมเชียงใหมํทั้ง 4 กลุํม เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลสาหรับประกอบ
แบบสอบถามเพื่อเพิ่มความเข๎าใจในวัฒนธรรมเชียงใหมํ ทั้ง 4 กลุํมมากขึ้น และเพื่อ ใช๎เป็นข๎อมูล
ประกอบการออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ที่ใช๎เป็นกรณีศึกษา
จากข๎อสรุปในการแบํงวัฒนธรรมเชียงใหมํที่ใช๎เป็นตัวแปรต๎นในการศึกษาวิจัยข๎างต๎น ได๎แกํ
1. กลุํมประเพณี
2. กลุํมอาหารการกิน
3. กลุํมศิลปหัตถกรรม
4. กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ผู๎วิจัยจึงจะกลําวถึง ความเป็นมา แนวคิด และลักษณะของวัฒนธรรมเชียงใหมํทั้ง 4 กลุํม
โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
1. กลุ่มประเพณี
ความหมายของประเพณี
ประเพณี หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมที่กลุํมคนในสังคมประพฤติปฏิบัติสืบตํอกันมา
หลายชั่วอายุคนและสิ่งที่ชาวบ๎านประพฤติปฏิบัตินั้นสํวนใหญํ มาจากความเชื่อ โดยนาความเชื่อนั้น
มาปฎิบัติในรูปแบบของพิธีกรรมบางอยําง ด๎วยเหตุนี้ประเพณีหลายอยํางจึงมักเกี่ยวข๎องกับพิธีกรรม
พิธีกรรมเป็นเครื่องรวมจิตใจ พิธีที่แสดงให๎เห็นถึงความสาคัญในวาระพิเศษของชีวิต และน๎อมนาความ
ปลื้มปิติ ความเห็นอกเห็นใจมาสูํผู๎รํวมพิธี ได๎แกํ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การตาย การแตํงงาน โกน
จุก บวชนาค ประเพณีและพิธีกรรมพื้นบ๎านล๎วนมีพื้นฐานคล๎ายกันเกือบทุกภาค จะแตกตํางบ๎างก็ตรง
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รายละเอี ย ด แตํ ก็ มี บ างประเพณี แ ละบางพิ ธี ก รรมที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของท๎ อ งถิ่ น ที่ เ ดํ น ชั ด เป็ น
เอกลักษณ๑ของตนเอง (มัลลิกา คณานุรักษ๑, 2550)
ประเพณีเชียงใหม่ เชียงใหมํขึ้นชื่อวําเป็นเมืองที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความโดดเดํน
งดงามมากที่สุดแหํงหนึ่ง รวมทั้งมีความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะด๎วย ที่เป็นเชํนนี้สืบเนื่องมาจากการที่
เมื อ งเชี ย งใหมํ มี ป ระวั ติ ศ าสตร๑ อั น ยาวนาน อี ก ทั้ ง ยั ง เคยเป็ น ราชธานี แ ละเป็ น ศู น ย๑ ก ลางความ
เจริญรุํงเรืองในทุกด๎านของอาณาจักรล๎านนา จึงทาให๎เชียงใหมํรับเอาวัฒนธรรมจากตํางถิ่นเข๎ามา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน รวมทั้งยังได๎รับวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนาเข๎ามาอีกทอดด๎วย จึง
ทาให๎เชียงใหมํมีการผสมผสานหลํอหลอมวัฒนธรรมขึ้นมาใหมํกลายมาเป็นวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ๑
เฉพาะตน
เชียงใหมํเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล๎านนา เป็นศูนย๑กลางของประเพณีอันงดงามที่สั่ง
สมและสืบ ทอดกั นมาหลายชั่วอายุคน ประเพณีตํ างๆ เชีย งใหมํ ที่ยัง คงมีชี วิตชี วาอยูํ ในป๓ จจุบั น
ประเพณีบางอยํางยังคงปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอยํางเข๎มข๎น เชํน ประเพณีเข๎าอินทขีล หรือพิธีบูชาเสา
หลักเมือง ที่วัดเจดีย๑หลวง กลางเมืองเชียงใหมํ ประเพณีลอยโคมหรือประเพณียี่เป็ง และโดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง ประเพณีสงกรานต๑ ซึ่งเป็นประเพณียิ่งใหญํของชาวเชียงใหมํ เรียกประเพณีนี้วํา “ปาเวณีปี
ใหมํ” เป็นโอกาสที่จะได๎แสดงความกตัญ๒ูตํอผู๎มีพระคุณ ไปรํวมทาบุญที่วัด สรงน้าพระพุทธรูป และ
ตระเวนไปรดน้าดาหัวผู๎ใหญํที่ตนเคารพนับถือ (สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
ตัวอย่างของประเพณีเชียงใหม่ที่สาคัญ
ประเพณีสงกรานต์ เชียงใหมํได๎รับการยอมรับวํา เป็นสถานที่ที่จัดงานประเพณีสงกรานต๑ที่
ใหญํที่สุดแหํงหนึ่งของประเทศไทย มีทั้ง ชาวไทยและชาวตํางชาติมารํวมงาน จัดขึ้น ในระหวํางวันที่
13-15 เมษายน ของทุกปี ชาวเชียงใหมํเรียกวันสงกรานต๑วํา “วันปี๋ใหมํ” หรือเรียกวํา “วันสังขาร
ลํอง” เป็นวันสิ้นสุดศักราชเกําต๎อนรับศักราชใหมํ คาวําสังขารลํอง มีความหมายวํา อายุสัง ขารได๎
ลํวงเลยผํานพ๎นไปอีกปีหนึ่ง หรือ แกํ เพิ่มอีกหนึ่ง ปี กิจกรรมที่ ชาวเชียงใหมํทาในวันนี้ คือ การจัด
ขบวนแหํพระพุทธรูปคูํบ๎านคูํเมืองเมือง ได๎แกํ พระพุทธสิหิงค๑ และขบวนแหํนางสงกรานต๑ที่ประดับ
ประดาตกแตํงอยํางสวยงามแหํรอบตัวเมืองเชียงใหมํ มีการทรงน้าพระพุทธรูป ทรงน้าพระสงฆ๑ อีกทั้ง
มีการกํอพระเจดีย๑ทราย รดน้าดาหัวผู๎ใหญํ การเลํนสาดน้ากัน รวมถึงการละเลํนตํางๆ
ประเพณีเข้าอินทขีล เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงต๎นเดือนมิถุนายน ตรงกับวันแรม 13
ค่า เดือน 8 ซึ่งเรียกวํา “วันเข๎าอินทขิล” ชาวเชียงใหมํจะประกอบพิธีบูชาอินทขิล เพื่อให๎เกิดความ
รํมเย็นเป็นสุ ขในบ๎า นเมื อง ซึ่ง อินทขิลนี้ ก็คื อ เสาหลั กเมื อง ที่ตั้ ง อยูํ ที่วั ดเจดีย๑ห ลวง ใจกลางเมือ ง
เชียงใหมํ
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ประเพณียี่เป็ง หรือ ประเพณีเดือนสิบสอง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 เป็นชํวงเวลา
ของเดือนหงายและแมํน้าลาคลองเต็มเปี่ยมด๎วยน้า ชาวเชียงใหมํ จะพร๎อมใจกันจัดประเพณีที่สาคัญ
และมีความสวยงามอยําง ในชํวงเช๎าของวันยี่เป็ง ชาวเชียงใหมํจะเข๎าวัดทาบุญตักบาตรและฟ๓งเทศน๑
ในตอนค่าก็จะเริ่มประกอบพิธีลอยขโมด อันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการปลดปลํอยทุกข๑และสิ่งไมํดี
ทั้งหลายให๎ลํองลอยออกไปกับโคมลอย หรือเรียกอีกอยํางคือ พิธีปลํอยโคมลอย นอกจากนั้น ชาว
เชียงใหมํยังประกอบพิธีลอยกระทง รวมทั้งมีการจัดงานการประกวดกระทง และการประกวดนางนพ
มาศอีกด๎วย
จุลกฐิน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในชํวงเทศกาลกฐินภายหลังจากออกพรรษา จุลกฐิน หรือ กฐิน
แลํน มีลักษณะที่พิเศษคือ เป็นกฐินที่ต๎องอาศัยความสามัคคีคนหมูํมาก และต๎องรีบทาให๎เสร็จภายใน
กาหนดหนึ่งวัน ดังนั้นทุกฝุายจึงต๎องชํวยกันทา ต๎องมีการแบํงหน๎าที่กันทาเพื่อให๎เร็วขึ้น เชํน บางคน
ทาฝูาย บางคนกรอ บางคนตัด บางคนเย็บ บางคนย๎อม เป็นต๎น เมื่อทาเสร็จ จึงจะสามารถทอดถวาย
ที่วัดได๎เลย ในสํวนชาวเชียงใหมํเมื่อทาผ๎าจุลกฐินเสร็จก็จะรํวมขบวนแหํกันด๎วยความรําเริงสนุกสนาน
มีตีกลองสะบัดชัย และมีการฟูอนเจิงอันเป็นศิลปะพื้นเมืองดั้งเดิมในชํวงของการแหํขบวนจุลกฐิน
ลักษณะของประเพณีเชียงใหม่
ข๎อมูลในสํวนนี้ผู๎วิจัยได๎รวบรวมมากจากหลายแหลํง ได๎แกํ หนังสือ บทความวิชาการ ข๎อมูล
ออนไลน๑ ซึ่งได๎มีการเรียบเรียงใหมํให๎เกิดความกระชับได๎ใจความ และมีการปรับเปลี่ยนการใช๎คาศัพท๑
ให๎เหมาะสมตามหัวข๎อวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เป็ น ความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผี แ ละพุ ท ธศาสนา ประเพณี ข องเชี ย งใหมํ มี ม ากทั้ ง ที่
เกี่ยวเนื่องกับ “ผี” และ “ศาสนา” เชํน การลอยโคมเพื่อลอยความทุกข๑ ที่อยูํรํวมกับการฟ๓งเทศน๑
มหาชาติ จุดผางประทีปเพื่อบูชาศาสนา หรือการไหว๎พระธาตุ คนทุกคนมีพระธาตุประจาปีเกิด เชํน
คนเกิดปีจอต๎องไปไหว๎พระธาตุจุฬามณีบนสวรรค๑ เป็นต๎น มีการทาตุงหรือธงยาว เพื่อใช๎ในพิธีกรรม
ตํางๆ ตั้งแตํงานบุญงานบวช จนถึงงานศพ (สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
นับจากอดีตชีวิตของชาวล๎านนาผูกพันอยูํกับพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได๎จากการดาเนินชีวิต
และสถาบันทางศาสนาในชุมชน รวมทั้งระบบหัววัด ซึ่งมีการรวมกลุํมของวัดตํางๆ ไมํวําใกล๎หรือไกล
กัน และคนในชุมชนหนึ่งชักชวนคนอีกชุมชนหนึ่งมาทาบุญที่วัดของตน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ๑กัน
ขณะที่พุทธศาสนามีสํวนสัมพันธ๑กับชีวิตของคนเมืองอยํางลึกซึ้ง แตํความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีปูุยําและ
ผีเสื้อเมือง ผีเจ๎าเมืองก็มีปะปนอยูํ จนแยกกันไมํออก ชาวล๎านนาสามารถนาทั้งสองอยํางมาผสมผสาน
กันได๎อยํางกลมกลืน ในงานพิธีและประเพณีตํางๆ ซึ่งจะพบได๎ในป๓จจุบัน
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2) มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เชียงใหมํขึ้นชื่อวําเป็นเมืองที่มีประเพณีและ
วัฒนธรรมที่มีความโดดเดํน งดงามมากที่สุดแหํงหนึ่ง รวมทั้งมีความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะด๎วย เนื่อ
จากเชี ยงใหมํ เป็ นเมื องที่ มีป ระวัติ ศาสตร๑ ยาวนาน และเคยเป็ นราชธานี และเป็ นศู นย๑ กลางความ
เจริญรุํง เรืองในทุกด๎านของอาณาจักรล๎า นนา ท าให๎เชีย งใหมํรับ เอาวัฒ นธรรมจากตํางถิ่ นเข๎ามา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน
3) เป็นการเชื่ อมความสั มพัน ธ์ที่ดีร ะหว่ างคนในชุ มชน ประเพณีอั นเกิ ดจากความเชื่ อ
ดั้ง เดิมบวกกับคตินิยมทางศาสนา ซึ่ง มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักมาช๎านาน ภูมิป๓ญ ญาของชาว
เชียงใหมํจึงออกมาในรูปแบบของการสร๎างกิจกรรม บริบทและบรรยากาศให๎เกิดศรัทธาเป็นหลัก
เพื่อให๎เป็นพื้นฐานสร๎างเงื่อนไขในการควบคุมสังคมให๎อยูํรํวมกันอยํางสันติสุขและเอื้ออาทร ประเพณี
ตํางๆ ที่ยืดถือสืบตํอกันมาล๎วนเป็นสิ่งที่ดีงาม การดาหัวผู๎เฒําผู๎แกํ การเลี้ยงผี การทาบุญอุทิศให๎ผู๎ตาย
กิจกรรมเหลํานี้แสดงให๎เห็นถึงความกตัญ๒ูกตเวที ผลที่ตามมาก็ได๎แกํความมีเมตตาธรรมตํอกันและ
กัน กํอให๎เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมูํคณะ ซึ่งจะเห็นได๎จากการขนทรายเข๎าวัด การเซํนไหว๎ผี
หรือเทพเจ๎าทางธรรมชาติ การรํวมกันทาบุญ เป็นต๎น
4) สะท้อนภูมิปัญญาอันชาญฉลาด ในการสร๎างกุศโลบายเพื่อสร๎างความสัมพันธ๑อันดี
ระหวําง มนุษย๑กับธรรมชาติ มนุษย๑กับศาสนา และมนุษย๑กับมนุษย๑ด๎วยกันเอง
2. กลุ่มอาหารการกิน
ความหมายของอาหารการกิน
อาหารพื้นบ้าน หมายถึง อาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะท๎องถิ่น ซึ่งเป็นอาหารที่ทาขึ้น
ด๎วยวิธีงํายๆ โดยอาศัยพืชผักหรือเครื่องประกอบอาหารที่มีอยูํในท๎องถิ่น มีการสืบทอดวิธีการปรุงและ
การรับประทานตํอกันมา อาหารพื้นบ๎านหรืออาหารท๎องถิ่นเป็นอาหารที่ประชาชนในชุมชนบริโภคอยูํ
ในชีวิ ตประจาวันและบริโภคในโอกาสตํางๆ โดยอาศัยเครื่องปรุง วัสดุที่นามาประกอบอาหารจาก
แหลํงตํางๆ ทั้งจากแหลํงธรรมชาติที่แวดล๎อมอยูํ เชํน การเก็บของปุา การลําสัตว๑ การจับสัตว๑น้า และ
จากการผลิตขึ้นเอง โดยมีกรรมวิธีทาเป็นเอกลักษณ๑ รวมทั้งรสชาติที่เป็นเฉพาะถิ่นแตกตํางกันไป ซึ่ง
แตํละท๎องถิ่น จะมีการเรียกมื้ออาหารและลักษณะของอาหารที่ไมํเหมือนกัน เป็นเอกลักษณ๑ที่บํงบอก
ถึ ง วั ฒ นธรรมและภู มิ ป๓ ญ ญาของคนในท๎ อ งถิ่ น นั้ น ๆ อาหารพื้ น บ๎ า นเป็ น อาหารที่ ใ ห๎ คุ ณ คํ า ทาง
โภชนาการ ระหวํางชนิดและปริมาณของอาหาร ซึ่งสํวนใหญํจะมีข๎าวเป็นอาหารหลัก อาจจะเป็นข๎าว
เจ๎าหรือข๎าวเหนียวแล๎วแตํท๎องถิ่น และมักเป็นข๎าวซ๎อมมือซึ่งอุดมไปด๎วยวิตามินที่สาคัญ การปรุง
อาหารมีการปรุงที่เรียบงําย ไมํพิถีพิถัน ใช๎เวลาน๎อย ใช๎นามันในการปรุงอาหารน๎อย มีการใช๎เนื้อสัตว๑
น๎อย จากปลา ไกํ ไขํ หมูและสัตว๑อื่นๆ บางชนิ ดในท๎องถิ่ น เครื่องปรุง ล๎วนเป็นสมุนไพรที่ไ ด๎จาก
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ธรรมชาติ และที่สาคัญทาให๎มีสุขภาพรํางกายแข็ง แรง ทาให๎ระบบขับถํายดี อีกทั้ง ชํวยรักษาการ
เจ็ บ ปุ ว ยได๎ มี ร สชาติ ที่ อ รํ อ ยกลมกลํ อ ม หลากหลายรส มี ไ ขมั น ต าแตํ มี เ ส๎ น ใยสู ง มี คุ ณ คํ า ทาง
โภชนาการทั้ง วิตามิน เกลือแรํ เอนไซม๑ กรดไขมัน มีความปลอดภัยจากสารเคมีและยังให๎สรรพคุณ
ทางสมุ น ไพรที่ดี เ ลิ ศ ซึ่ ง หาได๎ ย ากจากอาหารประเภทอื่ น ๆ ในขณะเดี ย วกั น ยั ง เป็น การสํ ง เสริ ม
ความสัมพันธ๑อันดีของคนในครอบครัวให๎ได๎มีโอกาสพูดคุยกันระหวํางรับประทานอาหารด๎วย (สุนีย๑
วัฑฒนายน ค.บ., 2557)
ลักษณะของกลุ่มอาหารการกินเชียงใหม่
ข๎อมูลในสํวนนี้ผู๎วิจัยได๎รวบรวมมากจากหลายแหลํง ได๎แกํ หนังสือ บทความวิชาการ ข๎อมูล
ออนไลน๑ ซึ่งได๎มีการเรียบเรียงใหมํให๎เกิดความกระชับได๎ใจความ และมีการปรับเปลี่ยนการใช๎คาศัพท๑
ให๎เหมาะสมตามหัวข๎อวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ข้าวเหนียวและน้าพริกคืออาหารหลัก อาหารของเชียงใหมํประกอบด๎วยข๎าวเหนียวเป็น
อาหารหลัก มีน้าพริกชนิดตํางๆ เชํน น้าพริกหนุํม น้าพริกอํอง มีแกงหลายชนิด เชํน แกงโฮะ แกงแค
นอกจากนั้นยังมีแหนม ไส๎อั่ว แคบหมู และผักตํางๆ
2) เน้ น ไขมั น เพราะมี ส ภาพอากาศที่ ห นาว สภาพอากาศมี สํ ว นส าคั ญ ที่ ท าให๎ อ าหาร
เชียงใหมํแตกตํางจากภาคอื่นๆ นั่นคือ การที่อากาศหนาวเย็นเป็นเหตุผลให๎อาหารสํวนใหญํมีไขมัน
มาก เชํน น้าพริกอํอง แกงฮังเล ไส๎อั่ว เพื่อชํวยให๎รํางกายอบอุํน
3) นิยมรับประทานอาหารรสกลางๆ ที่อาจมีรสเค็มนาเล็กน๎อย รสเปรี้ยวและหวานมีน๎อย
มาก หรือแทบไมํนิยมเลย
4) เน้นผักมากกว่าเนื้อสัตว์ อาหารการกินมักใช๎ผัก เป็นสํวนมาก มีเนื้อสัตว๑เข๎ามาประกอบ
เพียงเล็กน๎อยเทํานั้น ชาวเชียงใหมํมีภูมิป๓ญญาอันชาญฉลาดที่เลือกผักหลายชนิดมารวมกัน แล๎วเป็น
อาหารที่มีประโยชน๑ตํอรํางกาย แล๎วยังเป็น ยาไปในตัวด๎วย เนื้อสัตว๑ที่นิยมรับประทาน ได๎แกํ เนื้อหมู
เพราะหาได๎งําย ราคาไมํแพง และมีขายทั่วไปในท๎องตลาด เนื้อสัตว๑อื่นที่นิยมรองลงมาคือ เนื้อวัว ไกํ
เป็ด นก ฯลฯ สาหรับอาหารทะเลนิยมน๎อย เพราะราคาแพง เนื่องจากอยูํหํางไกลทะเล
5) วั ตถุดิ บมาจากป่ าในหุบเขา การที่ อาศั ยอยูํใ นหุบ เขาและบนที่สู ง อยูํ ใกล๎กั บปุา ชาว
เชียงใหมํจึงนิยมนาพืชพันธุ๑ในปุามาปรุงเป็นอาหาร เชํน ผักแค บอน หยวกกล๎วย ผักหวาน ทาให๎เกิด
อาหารพื้นบ๎านขึ้นชื่อตํางๆ เชํน แกงแค แกงหยวกกล๎วย แกงบอน
6) ผสมผสานวัฒนธรรมการกินจากหลายกลุ่มชนเผ่า มีการผสมผสานวัฒนธรรมการกิน
จากหลายกลุํมชนเผํา เชํน ไทใหญํ จีนฮํอ ไทลื้อ และคนพื้นเมือง ในอดีตบริเวณภาคเหนือของไทย
เคยเป็นสํวนหนึ่งของอาณาจักรล๎านนามากํอน ชํวงที่อาณาจักรแหํงนี้เรืองอานาจ ได๎แผํขยายอาณา
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เขตเข๎าไปยังประเทศเพื่อนบ๎าน เชํน พมํา ลาว และมีผู๎คนจากดินแดนตํางๆ อพยพเข๎ามาตั้งถิ่นฐานใน
ดินแดนแหํงนี้ จึงได๎รับวัฒนธรรมหลากหลายจากชนชาติตํางๆ เข๎ามาในชีวิตประจาวัน รวมทั้งอาหาร
การกินด๎วย
7) รับประทานเป็นสารับ (ขันโตก) สาหรับการจัดสารับกับข๎าวจะจัดใสํในขันโตก ลักษณะ
โตกอาจทาด๎วยไม๎มุกหรือทองเหลือง สมาชิกในครอบครัวรับประทานล๎อมวงพร๎อมหน๎ากัน และตํอมา
ได๎พัฒนามาเป็นงานเลี้ยงรับแขกในบ๎านเมือง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านให๎แขกได๎ชื่นชมไป
ด๎วย เรียกวํา ขันโตกดินเนอร๑ ซึ่งได๎รับการยอมรับวําเป็นเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของชาวเชียงใหมํ
8) สะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านการช่างสังเกตเพื่อความอยู่รอด การประกอบโภชนาการของ
คนเชียงใหมํในสมัยกํอน มีข๎อสังเกตวํา ถ๎าหากเดินเข๎าไปในปุาให๎สังเกตอาหารประเภทผั ก ถ๎าผักใดมี
แมลงมาเกาะกินจนเป็นรู และแมลงนั้นไมํเป็นอะไร ผักชนิดนั้น สามารถนามาประกอบอาหารได๎ ถ๎า
หากผักชนิดใดแมลงไมํเข๎าไปใกล๎และกัดกิน แสดงวําผักชนิดนั้นเป็นพิษ นามาประกอบอาหารไมํได๎
ข๎อนี้แสดงถึงการเป็นคนชํางสังเกตเพื่อความอยูํรอดได๎เป็นอยํางดี
9) อาหารทาขึ้นได้หลายโอกาส มีทั้ง อาหารที่ประกอบขึ้นตามเทศกาลงานบุญ ประเพณี
ตํางๆ เชํน หํอหนึ้งไกํ แกงฮังเล แกงโฮะ เป็นต๎น อาหารที่ขึ้นชื่อสาหรับใช๎ต๎อนรับแขก หรือเพื่อนสนิท
คือ ลาบ แกงอํอม และยาจิ้นไกํ ขนมจีนน้าเงี้ยวที่ปรุงรสด๎วยมะเขือเทศลูกเล็กๆ เป็นแบบฉบั บของ
เชียงใหมํ มีหนังปอง แคบหมู และผักเป็นเครื่องเคียง นอกจากนี้ ยังมีอาหารที่นิยมเป็นของฝากที่มี
ชื่อเสียงของเชียงใหมํ ได๎แกํ จิ้น ส๎ม (แหนม) หมูยอ ไส๎อั่ว น้าพริกหนุํม น้าพริกอํอง กระเทียมดอง ท๎อ
ดอง เป็นต๎น อาหารที่เป็นของหวาน ได๎แกํ ข๎ามต๎มมัด ขนมจ็อก กะละแม ข๎าวแต๐น ข๎าวหลามมูล เป็น
ต๎น (คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว, 2542)
3. กลุ่มศิลปหัตถกรรม
ความหมายของศิลปหัตถกรรม
ศิลปหัตถกรรม หมายถึง ผลงานซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย๑หรือสิ่งที่ต๎องใช๎มือในการประดิษฐ๑
โดยมีความงามทางศิลปะแฝงอยูํทั้งนี้อาจใช๎เครื่องทุํนแรงชํวยด๎วยก็ได๎ สํวนศิลปะพื้นบ๎านที่เป็นงาน
ศิลปะตั้งอยูํบนพื้นฐานของชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมของกลุํมชนที่มา
จากชีวิ ตจิตใจของกลุํมชนเหลํานั้ นโดยอาจสนองความเชื่อ เพื่อความสุข ทางใจหรือเพื่อใช๎ สอยใน
ชีวิตประจาวันเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชนเป็นความสามารถที่ถํายทอดกันมาตั้งแตํบรรพ
บุรุษมิใชํการลอกเลียนแบบหรือได๎รับอิทธิพลจากถิ่นอื่น ศิลปะประเภทนี้จึงมีลักษณะเฉพาะถิ่ นของ
ตัวเอง (วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ. 2535 : 29) เมื่อรวมเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านไทยจึงเป็นงานที่มีคุณคํา
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ทางศิลปะในตัวเองเพราะชํางพื้นบ๎านไทยได๎ใช๎เครื่องมือสร๎างสรรค๑งานที่สะท๎อนถํายทอดความแชํม
ช๎อยงดงาม ประณีต จากจิตใจของคนโดยถํายทอดลงในรูปแบบของหัตถกรรมพื้นบ๎ านประเภทตํางๆ
ได๎แกํ เครื่องป๓้นดินเผา งานชํางฝีมือ งานตีเหล็ก เป็นต๎น งานหัตถกรรมพื้นบ๎านเหลํานี้ไ ด๎ถํายทอด
ความเจริญในด๎านวัฒนธรรมและจิตใจ จะเห็นได๎จากลวดลายที่ออกมาจากเนื้องานแสดงถึงคุณคําและ
ความงดงามที่สั่งสมมาตั้งแตํบรรพบุรุษ จากคากลําวนี้จะเห็นวําสิน ค๎าหัตถกรรมอาจใช๎เครื่องจักรทา
บางสํ ว นและท าด๎ ว ยมื อ บางสํ ว น แตํ สํ ว นที่ เ ป็ น จุ ด เดํ น ของสิ น ค๎ า นั้ น มั ก ต๎ อ งท าด๎ ว ยมื อ งาน
ศิลปหัตถกรรมไทยที่มีความสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตความเป็นอยูํของไทยมาแตํโบราณกาลเพราะเป็นงานที่
เกี่ยวข๎องกับการดารงชีวิตอยูํของผู๎คนทุกระดับแบํงประเภทตามลักษณะของวัสดุและเทคนิคการทา มี
9 ชนิดประกอบด๎วย 1. เครื่องไม๎ 2. เครื่องจักสาน 3. เครื่องดิน 4. เครื่องทอ 5. เครื่องรัก 6. เครื่อง
โลหะ 7. เครื่องหนัง 8. เครื่องกระดาษและ 9. เครื่องหิน
หัตถกรรมให๎คุณคําทั้งการใช๎สอย (Functional Value) คุณคําในด๎านความงาม (Aesthetic
Value) คุณคําการแสดงออกทางศิลปะและอารมณ๑ (Art Expression and Temperamental
Expression) การแสดงออกทางศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบ๎านปรากฏออกมาในลักษณะ
นามธรรมที่เป็นโครงสร๎าง ลวดลาย และวัสดุของสิ่งนั้นและคุณคําที่เกิดจากลักษณะเฉพาะถิ่น (Local
Characteristics) ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านเปรียบเสมือนสิ่งสะท๎อนให๎เห็นความแตกตํางของประชาชน
ทุกมุมโลกเป็นภูมิป๓ญญาที่สืบสานของชุมชนของท๎องถิ่นของชาติเนื่องจากทาขึ้นจากรูปแบบลักษณะที่
แตกตํางกันของแตํละวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาที่สั่งสม งานศิลปหัตถกรรม จึงมีความสัมพันธ๑ กับวิถี
ชีวิตของมนุษย๑มากทั้งความเชื่อและวัฒนธรรมระหวํางผู๎ผลิตและผู๎ใช๎สามารถเรียกได๎วําเป็นผลงาน
ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกมาโดยกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คํานิยมของชุมชน
ท๎องถิ่น และชาติที่เป็นตัวกาหนดรูปแบบและลักษณะของผลงาน จะพบวําภูมิป๓ญญาและสุนทรี ยภาพ
ศิลปกรรม ความฉลาดหลักแหลมของผู๎สร๎างทาขึ้นมาโดยได๎รับการถํายทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษมิใชํ
จากการลอกเลียนแบบหรือได๎รับอิทธิพลจากท๎องถิ่นอื่น งานศิลปหัตถกรรมของแตํละท๎องถิ่นหรือแตํ
ละชุมชนจึงมีลักษณะแตกตํางกันไปคงมีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวเป็นผลให๎ใช๎คาวํา “ศิลปะพื้นบ๎าน” หรือ
“ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎าน” (ทรงคุณ จันทจร et al., 2552)
ลักษณะของศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่
ข๎อมูลในสํวนนี้ผู๎วิจัยได๎รวบรวมมากจากหลายแหลํง ได๎แกํ หนังสือ บทความวิชาการ ข๎อมูล
ออนไลน๑ ซึ่งได๎มีการเรียบเรียงใหมํให๎เกิดความกระชับได๎ใจความ และมีการปรับเปลี่ยนการใช๎คาศัพท๑
ให๎เหมาะสมตามหัวข๎อวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

32
1) ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากพุทธศาสนา มีการการรับเอาพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ๑เข๎า
มาเผยแพรํ กํอให๎เกิดการสนใจศึกษาเลําเรียนในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น รวมถึง มีการสร๎างวัดวา
อารามเป็นจานวนมาก กํอให๎เกิดศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนาที่โดดเดํนและงดงาม
ด๎วยศรัทธาตํอศาสนาอยํางแรงกล๎า สิ่งประดับวิหาร ศาลา โบสถ๑ จึงเป็นของที่ทาขึ้นอยํางดีที่สุด งาม
ที่สุด ซึ่งยังพบเห็นได๎ทั่วไปในทุกอาเภอ
2) สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ส อยในชี วิ ต ประจ าวั น การผลิ ต ชิ้ น งานหั ต ถกรรมก็ เ พื่ อ ใช๎ ส อยใน
ชีวิต ประจ าวั นภายในครอบครั ว มีทั้ ง สร๎า งเป็น ที่อ ยูํอ าศั ย เครื่อ งมื อประกอบอาชี พ เครื่อ งใช๎ใ น
ครัวเรือน เครื่องนุํงหํม และยานพาหนะ ตํอมามีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก รวมทั้งมีการพัฒนา
เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตและรูปแบบให๎สวยงาม และมีคุณภาพดี สามารถจะนาไปซื้อขายแลกเปลี่ยน
กับป๓จจัยอื่น ที่สาคัญตํอการดารงชีพภายในท๎องถิ่น หรือตํางท๎องถิ่น นับเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีความสาคัญ
ยิ่งตํอเศรษฐกิจ
3) เจริญรุ่งเรืองจากระบบอุปถัมภ์ของเจ้านายคุ้มหลวง เชียงใหมํ มีงานศิลปหัตถกรรม
มากมาย เป็นงานที่สร๎างขึ้นเพื่อตอบสนองความต๎องการของชุมชนตามโลกทัศน๑ของสังคมนั้นๆ โดย
ขึ้นอยูํในความอุปถัมภ๑ของเจ๎านาย ทั้งด๎านงานศิลปะและงานชําง อีกทั้งมีชํางฝีมือจากที่ตํางๆ เป็น
จานวนมากมาตั้งรกรากอยูํบริเวณรอบกาแพงเมือง งานฝีมือด๎านตํางๆ ของเชียงใหมํจึงรุํงเรืองและอยูํ
ในความอุปถัมภ๑ของเจ๎านายคุ๎มหลวง
4) เป็น ศู นย์ กลางของล้า นนาในด้า นศิ ล ปหั ตถกรรม เชี ย งใหมํ เป็ น ศูน ย๑ก ลางทางด๎ า น
หัตถกรรมที่สาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เป็นศูนย๑กลางการขนสํงสินค๎า การค๎าขาย การ
เผยแพรํศาสนา และศิลปวัฒนธรรมมายาวนานกวํา 700 ปี โดยในชํวงศตวรรษที่ 15 กลุํมพํอค๎านัก
เดิน ทางได๎ใ ช๎เชี ยงใหมํเ ป็นเมืองทําในการขนสํ ง สิ นค๎า จากประเทศจีนและระหวํ างทํ าเรื อพมํ าใน
มหาสมุทรอินเดีย
5) ผสมผสานจากศิลปะหลายชนชาติ เชียงใหมํรับรูปแบบการสร๎างบ๎านแปงเมืองมาจาก
หลายท๎องถิ่น สังเกตได๎จากการกํอสร๎างวัดวาอาราม โบสถ๑ วิหารตํางๆ ซึ่งมีอิทธิพลจากละโว๎ พมํา
ไทยใหญํ ผสมกลมกลืนกัน ในเชิงชํางงานศิลปหัตถกรรมของเชียงใหมํก็โดดเดํนอยํางมาก เนื่องจากมี
ชนชาติตํางๆ เข๎ามาอยูํในพื้นที่ และมักมีชํางฝีมืออยูํด๎วยจานวนมาก จึงมีชํางเครื่องเงินจากวัวลายใน
รัฐฉานอพยพมาตั้งรกราก (สมัยกํอนการค๎าขายจะใช๎โลหะ “เงิน” เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค๎า) และสร๎างสรรค๑เครื่องเงินอันเป็นเอกลักษณ๑ ด๎วยการผสมผสานลวดลายทั้งแบบเชียงใหมํ
ลายเมืองดอกฝูาย หรือพวกทรงมําน ลายมําน ที่งดงามแปลกตาขึ้น
นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเขินซึ่งมาจากเชียงตุง นาเครื่องเขินเข๎ามาจนกลายเป็นสํวนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวันของชาวเชียงใหมํ งานหัตถกรรมอื่นๆ เชํน การทอผ๎า ทั้งผ๎าฝูายและผ๎าไหม ได๎พัฒนา
รูปแบบเป็นของตนเอง อยํางผ๎าชิ้นตีนจกแมํแจํม หรือ “ฝูายตอมือ” ที่ทอใช๎เป็นเครื่องนุํงหํมในทุก
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พื้นที่ งานจักสานเครื่องใช๎ไม๎สอยจากไม๎ไผํก็มีจานวนมาก เพื่อใช๎บรรจุผลิตผลทางการเกษตร อีกทั้งใช๎
ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากมีปุาไผํมาก ซึ่ง ไผํทางภาคเหนือมีชนิดที่มีลาต๎นอวบใหญํ เนื้อหนาใช๎
ประโยชน๑ได๎มาก การทากระดาษสาเพื่อนาไปทารํม รวมถึงการที่มี “ดิน” ดีสามารถนามาใช๎ทา
เครื่องป๓้นดินเผาได๎หลากหลายรูปแบบ (สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
6) สะท้อนภูมิปัญญาที่มีมาช้านาน ศิลปหัตกรรม เป็นงานที่สร๎างสรรค๑ด๎วยศิลปะล๎านนา มี
องค๑ประกอบที่สืบสานวัฒนธรรมและสังคมในอดีต เป็นแหลํงป๓ญญา ความรู๎ ความคิด เป็นศาสตร๑แหํง
การปรุง แตํ ง แขนงตํ างๆ ด๎ วยศิ ลปวิท ยาการรํ ว มสมั ย แสดงถึ ง คุณ ลั ก ษณะและอุป นิ สั ย อั น เป็ น
เอกลักษณ๑แหํงภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ที่มีรูปลักษณ๑โดดเดํน เป็นที่รู๎จักแพรํหลาย
4. กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
ความหมายของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งตํางๆ ที่อยูํรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไมํมีชีวิต เห็นได๎ด๎วยตาเปลํา
และไมํสามารถเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย๑เป็นผู๎สร๎างขึ้น หรือ
อาจจะกลําวได๎วํา สิ่งแวดล๎อมจะประกอบด๎วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย๑สร๎างขึ้นใน
ชํวงเวลาหนึ่งเพื่อสนองความ ต๎องการของมนุษย๑นั่นเอง
- สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได๎แกํบรรยากาศ น้า ดิน แรํธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่ อาศัย
อยูํบนโลก (พืช และสัตว๑) ฯลฯ
- สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ได๎แกํ สาธารณูปการตําง ๆ เชํน ถนน เขื่อนกั้นน้าฯลฯ หรือ
ระบบของสถาบันสังคมมนุษย๑ที่ดาเนินชีวิตอยูํ ฯลฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตํางๆ (สิ่งแวดล๎อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย๑
สามารถนามาใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน บรรยากาศ ดิน น้า ปุาไม๎ ทุํงหญ๎า สัตว๑ปุา แรํธาตุ พลังงาน และ
กาลังแรงงานมนุษย๑ เป็นต๎น
โดยค านิ ย ามแล๎ ว จะเห็ นได๎ วํ า ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทุ ก ประเภทนั้ น จะเป็ นสํ ว นหนึ่ ง ของ
สิ่งแวดล๎อม แตํสิ่งแวดล๎อมทุกชนิดไมํเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งอาจกลําวสรุป ได๎วําการที่จะ
จาแนกสิ่งแวดล๎อมใดๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องหลายประการ
- ประการแรก เกิดจากความต๎องการของ มนุษย๑ที่จะนาสิ่ง แวดล๎อมมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
กับตนเอง
- ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงตาม กาลเวลา ถ๎ายังไมํนามาใช๎ก็เป็นสิ่งแวดล๎อม แตํ ถ๎า
นามาใช๎ประโยชน๑ได๎ก็จะกลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติในชํวงเวลานั้น ๆ
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- ประการที่สาม สภาพภูมิศาสตร๑และ ความหํางไกลของสิ่งแวดล๎อม ถ๎าอยูํไกลเกินไปคนอาจ
ไมํนามาใช๎ ก็จะไมํสามารถแปรสภาพเป็นทรัพยากรธรรมชาติได๎
นอกจากนี้ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล๎อมจะอยูํร วมกั นเป็นกลุํมคละกันไปโดยอยูํ
รํวมกันอยํางมีกฎ ระบบ ข๎อบังคับทั้งที่เกิดขึ้น เองโดยธรรมชาติและทั้งที่มนุษย๑กาหนดขึ้นมาการอยูํ
เป็นกลุํมของสรรพสิ่งเหลํานี้ จะแสดงพฤติกรรมรํวมกันภายในขอบเขตและแสดงสรรพสิ่ง เหลํานี้จะ
เรียกวํา ระบบนิเวศ หรือระบบสิ่งแวดล๎อมนั่นเอง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพตํอสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและให๎ประโยชน๑ตํอมนุษย๑ ทั้งในด๎านการจัดหา การเก็บรักษา การซํอมแซมการใช๎อยําง
ประหยัด รวมทั้งการสงวนเพื่อให๎ทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถให๎ผลได๎อยํางยาวนานการจัดการ
สิ่ง แวดล๎อม หมายถึง การดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพเพื่อทาให๎สิ่ง ที่ อยูํรอบๆ ตัวเรามีผลดีตํอ
คุณภาพชีวิต นั่นก็คือจะต๎องดาเนินการปูองกันไมํให๎เกิดป๓ญหาภาวะปลอดภัยนั่นเอง (โครงการ
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค๑ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว, 2538)
ลักษณะของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่
ข๎อมูลในสํวนนี้ผู๎วิจัยได๎รวบรวมมากจากหลายแหลํง ได๎แกํ หนังสือ บทความวิชาการ ข๎อมูล
ออนไลน๑ ซึ่งได๎มีการเรียบเรียงใหมํให๎เกิดความกระชับได๎ใจความ และมีการปรับเปลี่ยนการใช๎คาศัพท๑
ให๎เหมาะสมตามหัวข๎อวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อ น เชียงใหม่ มีพื้นที่เพียงร๎อยละ
30.9 เทํานั้นที่เป็นพื้นที่ราบลุํม และที่ราบเชิงเขา สํวนอีกเกือบร๎อยละ 70 เป็นภูเขา มีทิวเขาที่สาคัญ
ได๎แกํ ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาผีป๓นน้า และทิวเขาถนนธงชัย มียอดดอยสูงติดอันดับของประเทศ เชํน
ดอยอินทนนท๑ ดอยหลวงเชียงดาว ดอยปุย เป็นต๎น
2) เป็ น ป่ า ต้ น น้ าที่ ส าคั ญ โดยเฉพาะแมํ น้ าปิ ง ที่ น อกจากจะไหลมาหลํ อ เลี้ ย งภาค
เกษตรกรรมของเชียงใหมํแล๎ว ยังไหลมารวมกับแมํน้าวัง ยม และนําน กํอเกิดเป็นแมํน้าเจ๎าพระยาซึ่ง
เป็นแมํน้าสายหลักของประเทศ แหลํงต๎นน้าสาคัญอื่นๆ เชํน แมํน้าฝางทางตอนเหนือ แมํน้าแมํแตง
ทางตอนกลาง แมํน้าแมํกลาง แมํน้าแมํแจํมทางจอมทอง ลาน้าแมํตื่นทางตอนลํางแถบ อ.อมก๐อย
3) มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของป่าไม้และสัตว์ป่า ภูเขาสูงในเชียงใหมํปก
คลุมด๎วยปุาไม๎หลากหลายชนิด ได๎แกํ ปุาเต็งรังและปุาเบญจพรรณ ซึ่งมีไม๎มีคําจานวนมาก ทั้งไม๎สัก
ไม๎แดง ไม๎มะคํา ไม๎เต็ง ไม๎รัง ปุาดงดิบซึ่งมีทั้งปุาดงดิบชื้น ปุาดงดิบเขา ปุาสนเขา คนไทยสมัยกํอน
รู๎จักเชียงใหมํดีในฐานะเมืองที่มีปุาสักใหญํที่สุดในประเทศ และแหลํงทาไม๎มีคํา เชํน ยาง ตะเคียน
กระบาก ฯลฯ สํวนสัตว๑ปุานั้นก็ยังมีอยูํเป็นจานวนมาก ทั้งเสือ ช๎าง กระทิง เก๎ง กวาง หมาปุา รวมถึง
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นกชนิดตํางๆ กระจายอยูํตามพื้นที่ทั่วจังหวัด (คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
ในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว, 2542)
4) ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็น ชํวงฤดูหนาวจัดเป็นชํวงที่เหมาะสมสาหรับการทํองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหมํ มีน้าค๎างแข็งเกิดตามยอดดอยสูง และเป็นสถานที่ชมดอกนางพญาเสือโครํง หรือ
ซากุระเมืองไทยอยูํหลายแหํง เชํน ดอยอินทนนท๑ ดอยขุนแมํยะ ดอยขุนชํางเคี่ยน ดอกนางพญาเสือ
โครํงมักบานสะพรั่งพร๎อมกันในชํวงระหวํางเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ๑
5) มีพืชเมืองหนาวที่สาคัญ โดยเฉพาะลาไยและลิ้นจี่ ยิ่ง เมื่อมีการจัดตั้งสถานีวิจัยพืชผัก
เมืองหนาวของโครงการหลวง จึงทาให๎เชียงใหมํสามารถพัฒนาการเกษตรในที่สูงซึ่งมีอากาศหนาวได๎ดี
ขึ้น ป๓จจุบันจึงมีผลผลิตที่เป็นพืชตํางประเทศ เชํน สตรอเบอร๑รี่ แอปเปิ้ล พลับ เห็ดหอม รวมถึง
ดอกไม๎หลากหลายชนิดจากธรรมชาติ เชํน กล๎วยไม๎ กุหลาบ ก็ได๎รับการพัฒนาพันธุ๑ขึ้นมา รวมทั้งไม๎
ดอกเมืองหนาวอยํางทิวลิป ลิลลี่ ฮอลลี่ฮ็อก เบญจมาศ และอื่นๆ
6) เป็น แหล่งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สาคัญของประเทศ เทื อกเขาสู ง เป็นที่ นิยมของ
นักทํองเที่ยวทั่วไป เนื่องจากมีเส๎นทางเดินปุาอันหลากหลาย มีน้าตกสวยๆ เชํน น้าตกแมํยะ น้าตกแมํ
กลาง น้าตกวชิรธาร และสามารถชมทิวทัศน๑ ทะเลหมอก ได๎อยํางงดงาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับงานอีเว้นท์
ความหมายและวัตถุประสงค์ของงานอีเว้นท์
วัต ถุ ป ระสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํ วนนี้ เพื่ อให๎ ค วามรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในเรื่ อ ง
ความหมายของงานอีเว๎นท๑ วัตถุประสงค๑ และรูปแบบการจัดงานงานอีเว๎นท๑
ความหมายของงานอีเว้นท์ หรือ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
Shimp (2000) ได๎ให๎ความหมายของงานอีเว๎นท๑ไว๎วํา หมายถึง กลยุทธ๑ในการผสมผสาน
ระหวํางตราสินค๎ ากับ กิจกรรมด๎า นวัฒ นธรรม สัง คม กี ฬา หรือ กิจ กรรมอื่น ๆ ซึ่ ง เป็ นที่ส นใจของ
สาธารณชนหรือกลุํมเปูาหมายทางการตลาดของสินค๎านั้นๆ
เสรี วงษ๑มณฑา (2540) ได๎กลําววํา งานอีเว๎นท๑ เป็นวิธีการที่จะทาให๎ผู๎บริโภครู๎จักตราสินค๎า
ชื่นชมพอใจสินค๎า และทาให๎ผู๎บริโภคสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมกับกิจกรรมในการขายสินค๎านั้นได๎
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ธีรพันธ๑ โลํห๑ทองคา (2545) ความหมายของงานอีเว๎นท๑ไ ว๎วํา เป็นการใช๎กิจกรรมหรื อ
เหตุก ารณ๑ พิ เศษเป็นสื่ อกลางในการสร๎างความสนใจ โอกาสในการเห็ นและการผูกความสั มพัน ธ๑
ระหวางตราสินค๎ากับผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมาย
วรรณี ลีลาเวชบุตร และชนะ ปานแก๎ว (2554) ได๎กลําววํา งานอีเว๎นท๑ หมายถึง การจัด
กิจกรรมที่สอดคล๎องกับสถานการณ๑ โดยอาศัยการคิดสร๎างสรรค๑ในการสร๎างเหตุการณ๑พิเศษเพื่อ
มุํงหวังผลทางการตลาดทั้งในสํวนของสินค๎า/บริการหรือองค๑การ
Duncan (2008) ได๎กลําววํา งานอีเว๎นท๑ หมายถึงการจัดกิจกรรมสาคัญเพื่อการสํงเสริม
การตลาดในการดึงดูดและสร๎างความสัมพันธ๑กับกลุํมผู๎บริโภคเปูาหมาย
จากความหมายดัง กลํ าวข๎า งต๎ น อาจสรุ ปได๎ วํา งานอีเ ว๎น ท๑ หรือ การตลาดเชิง กิจ กรรม
(Event Marketing) หมายถึง รูปแบบหนึ่ง ของการสื่อสารการตลาดโดยวิ ธีการผสมผสานตรา
สินค๎าเข๎ากับการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมที่จัดขึ้น การตลาด
เชิงกิจกรรมจะชํวยให๎บริษัทผู๎ผลิตมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจากการใช๎เพียงโฆษณาทางสื่อมวลชน รวมทั้งยัง
สามารถเจาะจงพื้นที่ระดับท๎องถิ่นได๎ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข๎าถึง กลุํมเปูาหมายได๎อยําง
ชัดเจน ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางการตลาดนั้น นักสื่อสารการตลาดจะต๎องมีวัตถุประสงค๑ของการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจน นอกจากนี้ การตลาดเชิงกิจกรรมยัง นับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการสร๎าง
และเรียกร๎องความสนใจจากผู๎บริโภค เป็นการกระตุ๎นการขายด๎วยการใช๎รํวมกับการสํงเสริมการขาย
รูปแบบตํางๆ ตลอดจนเป็นการสํงเสริมภาพลักษณ๑ที่ดีขององค๑กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดงานอีเว๎นท๑ นักสื่อสารการตลาดควรจัดกิจกรรมให๎มีความนําสนใจทั้งกับประชาชน
กลุํมเปูาหมายและสื่อมวลชน ดังนั้นในงานควรจะต๎องมีชื่อตราสินค๎าไว๎อยํางชัดเจน เพื่อให๎เกิดการ
รับรู๎ สูง สุด แกํผู๎ บริ โภค อันจะน าไปสูํทั ศนคติ ที่ดี และพฤติก รรมการซื้ อตราสิ นค๎ าตามที่ นัก สื่อ สาร
การตลาดต๎องการได๎ ด๎วยเหตุนี้การตลาดเชิงกิจกรรมจึงนับเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สาคัญในการ
สื่อสารตราสินค๎าไปสูํผู๎บริโภคได๎อยํางดียิ่ง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Shuler (1999) ที่ได๎กลําววํา
การตลาดเชิงกิจกรรมนับเป็นกลยุทธ๑ที่ดีในการสร๎างความภัก ดีของตราสินค๎าในกลุํมผู๎บริโภค ซึ่งการ
จัดกิจกรรมนั้นนอกจากจะสามารถที่จะสื่อสารกับผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมายโดยตรงแล๎วยังสามารถดึงดูด
ความสนใจของกลุํมเปูาหมายให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมได๎เป็นอยํางมาก นอกจากนี้ การจัด
กิจกรรมทางการตลาดยังชํวยเลี้ยงการกระจุกตัวของการโฆษณา (Advertising Clutter) ได๎อยํางดียิ่ง
ความสาคัญของงานอีเว้นท์
การตลาดยุ ค ป๓จ จุ บัน มีก ารเปลี่ย นแปลงและปรั บเปลี่ย นกลยุ ทธ๑ ต ลอดเวลา การเข๎า ถึ ง
กลุํมเปูาหมายไมํวําจะเป็นสินค๎าใด สิ่งสาคัญที่สุด คือ การทาให๎ลูกค๎าได๎มีโอกาสทดลองใช๎ผลิตภัณฑ๑
และมั่น ใจในคุ ณสมบั ติของสินค๎า การจั ดกิจกรรมทางการตลาดเป็นอีก ทางเลือกหนึ่ ง ที่ขาดไมํไ ด๎
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สาหรับผู๎ ประกอบการ เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ๑สินค๎าหรือบริการแล๎ว ยังเป็นการ
กระตุ๎นยอดขายหรือสร๎างกระแสให๎เกิดขึ้น ในชํวงใดชํวงหนึ่ง ทาให๎สินค๎าหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นได๎รับ
การกลําวถึง การจัดกิจกรรมให๎เป็นที่สนใจและเป็นที่กลําวขานกับทั้งกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย สื่อมวลชน
และสาธารณชนเพื่อ แนะน าสิ นค๎ า เพื่อ ตอกย้ าความเหนี ยวแนํ น กับ ลูก ค๎า เพื่อ บอกกลํา วถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของกิจการ ฯลฯ เป็นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event- Marketing) ที่นับวันจะ
ได๎รับความนิยมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่
เป็นจุด เดํนหลักในยุคป๓จจุบัน ทาให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายได๎มีโอกาสสัมผัสกับสินค๎าอยํางใกล๎ชิดมาก
ยิ่งขึ้น ตามความหมายของนักการตลาด การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) คือ เครื่องมือทาง
การตลาดในรูปแบบกิจกรรม ที่แตํละผลิตภัณฑ๑จะคิดขึ้นมา เพื่อดึงดูดลูกค๎าเปูาหมายให๎มาเจอกับ
สินค๎า และบริษัท สามารถสร๎ างยอดขาย ณ บริเวณจัดงานได๎ ทันที การท ากิจกรรมมี หลากหลาย
รูปแบบ อาทิเชํน การจัดประกวด การจัดการแขํงขัน การจัดฉลอง การทาแรลลี่ การสัมมนา เป็นต๎น
(เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2550)
การทาการตลาดเชิงกิจกรรมนับวําเป็นภารกิจที่ท๎าทายความสามารถของนักการตลาด ใน
การดึงดูดความสนใจของกลุํมเปูาหมาย ดังจะเห็นได๎วํากิจกรรมทางการตลาดใหมํๆ ที่เกิดขึ้น สามารถ
สร๎างความสนใจให๎กับผู๎บริโภคและแวดวงโฆษณาเป็นระยะๆ ทาให๎เกิดกระแสของการแขํงขันการจัด
กิจกรรมพิเศษ เพื่อฉีกแนวออกจากการจัดกิจกรรมแบบเดิมๆ หรือบางครั้งก็ดึงกลยุทธ๑แบบเกําๆ แตํ
ได๎ผล อาทิ วันสาคัญตํางๆ งานเปิดตลาด งานวัดหรืองานประจาปี หรือการออกบูธในแหลํง ชุมชน แตํ
ในความเป็นจริงนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ดีนั้น ไมํเพียงอาศัยแคํง บประมาณหากแตํต๎องมี
การใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ (Creation Idea) ที่จะนาไปสูํความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค๑ที่วาง
เอาไว๎ เพื่อจะให๎ได๎มาซึ่งจานวนผู๎บริโภคสินค๎าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึง ผู๎บริโภคให๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร๎าง ความรู๎จักหรือประทับใจในตราสินค๎ามากยิ่งขึ้น
ป๓จจุบันสินค๎าจานวนไมํน๎อยใช๎การตลาดเชิงกิจกรรมในการประชาสัมพันธ๑ธุรกิจ ของตนเอง
โดยเฉพาะตรายี่สินค๎าที่เป็นที่รู๎จักดี ที่ปรกติมักใช๎เงินทุนไปกับการโฆษณาผํานสื่อตํางๆ เริ่มให๎ความ
สนใจจัดสรรงบการตลาดในการตลาดเชิง กิจกรรมกับกลุํมลูกค๎าเปูา หมายมากยิ่ง ขึ้น สาหรับตรา
สินค๎าที่ยังไมํเป็นที่รู๎จักการจัดอีเว๎นท๑หรือกิจกรรมการตลาด เป็นชํองทางที่ดีที่ทาให๎ตราสินค๎าเหลํานี้
สามารถแจ๎งเกิดได๎โดยไมํต๎องใช๎ เงินทุนมากนัก (วิทยา ดํานธารงกูล, 2548) ซึ่งในความเป็นจริง การ
จัดกิจกรรมพิเศษนับเป็นสํวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ๑ แตํได๎ผลมากกวําวิธีการอื่นๆ เพราะเปิด
โอกาสให๎ลูกค๎าเปูาหมายและบุคคลทั่วไปได๎มีสํวนรํวมและเกิดการทากิจกรรมรํวม หรือดาเนินการ
สํงเสริมการขายไปพร๎อมกันด๎วย ทาให๎สามารถวัดผลทางการตลาดได๎ชัดเจนกวําการประชาสัมพันธ๑
ทั่วไป (เกษม พิพัฒน๑เสรีธรรม, 2551)
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วัตถุประสงค์ของการจัดงานอีเว้นท์ มีหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้
1) แนะนาหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ๑ใหมํให๎เป็นที่รู๎จัก
2) สร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางกลุํมเปูาหมายกับบริษัทผู๎ผลิต
3) สร๎างจุดยืน/ภาพลักษณ๑ที่ดีของตราสินค๎าและองค๑กร
4) แสดงให๎เห็นถึงความรับผิดชอบตํอสังคมขององค๑กร
5) กระตุ๎นการตัดสินใจซื้อสินค๎า
6) เรํงให๎เกิดการซื้อซ้าในตราสินค๎า
7) สร๎างความภักดีให๎เกิดขึ้นตํอตราสินค๎า
8) สร๎างทัศนคติที่ดีตํอตราสินค๎าในจิตใจของผู๎บริโภค
9) สร๎างการมีสํวนรํวมระหวํางตราสินค๎ากับผู๎บริโภคเปูาหมาย
10) มอบรางวัลหรือการแสดงความขอบคุณผู๎บริโภคเปูาหมาย
11) เชื่อมโยงตราสินค๎า องค๑กร กับวิถีชีวิตของกลุํมเปูาหมายให๎เข๎ากันได๎อยํางกลมกลืน
12) เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทอื่นเข๎าถึงยาก
13) ดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมายให๎รู๎จักตราสินค๎าเพิ่มมากขึ้น
14) เพื่อเผยแพรเกียรติคุณหรือชื่อเสียงขององค๑กรให๎เป็นที่ทราบกันอยํางแพรํหลาย
15) ชํวยสํงเสริมหรือสื่อสารขําวสารทางการตลาดกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภท
อื่นๆ (วิวัฒน๑ พิทักษ๑พงศ๑สนิท, 2552)
รูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์
นักสื่อสารการตลาดสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดได๎ 2 ลักษณะ คือ
1. เป็นกิจกรรมที่ตราสินค๎าหรือองค๑กรจัดขึ้นมาเอง (Creatcd Events) ซึ่ง วิธีนี้จะเสีย
คําใช๎จํายสูงและต๎องใช๎ทั้งงบประมาณและบุคลากรจา??นวนมาก แตํมีข๎อดีคือ สามารถจัดกิจกรรม
และออกแบบรูปแบบของกิจกรรมได๎ตรงวัตถุประสงค๑และกลุํมเปูาหมาย ตลอดจนสามารถสร๎างผล
กระทบของสินค๎าและบริการให๎กับกลํจมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. เป็นกิจกรรมที่ตราสินค๎าหรือองค๑กรรํวมมือกับหนํวยงานอื่น (Particpating Events) ซึ่ง
วิธีนี้มักจะเป็นไปในลักษณะของการเป็นผู๎อุปถัมภ๑กิจกรรมที่หนํวยงานอื่นจัดขึ้น หรือการที่องค๑กรเข๎า
ไปขอมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่หนํวยงานอื่นเป็นผู๎จัด โดยองค๑กรควรเลือกกิจกรรมที่มีความสัมพันธ๑กับ
ตราสินค๎าและกลุํมผู๎บริโภคเปูาหมายของขององค๑กร การเป็นผู๎อุปถัมภ๑กิจกรรมพิเศษในกิจกรรมที่
องค๑ ก รอื่ น ได๎ จั ด ขึ้ น อาจเป็ น กี ฬ า ดนตรี นิ ท รรศการ หรือ กิ จ กรรมการกุ ศ ลที่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ผู๎ บ ริ โ ภค
เปูาหมายสนใจ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ หรือระดับท๎องถิ่น เชํน
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การเป็ น ผู๎ สนั บ สนุ น ในการแขํ ง ขั น ฟุ ต บอลโลก หรื อ การเป็ น ผู๎ ส นับ สนุ น ในกิ จ กรรมการ
ประกวดนางสาวไทย เป็นต๎น ในการเข๎าไปเป็นผู๎สนับสนุนนั่นอาจจะเลือกวําจะเป็นผู๎สนับสนุนหลัก
หรือการเป็นผู๎สนับสนุนรายยํอยก็ได๎ ทั้งนี้แล๎วแตํงบประมาณที่มีในการสนับสนุน
นักสื่อสารการตลาดสามารถกาหนดรูปแบบของการจัดงานอีเว๎นท๑ไ ด๎หลากหลายรูปแบบ
(จิตรภัทร๑ จึงอยูํสุข, 2543 ; ประดิษฐ๑ จุมพลเสถียร, 2544; ธีรพันธ๑ โลํทองคา, 2545; วรรณี ลีลาเวช
บุตร และชนะ ปานแก๎ว 2554; เสรี วงศ๑มณฑา, 2540; Belch & Belch, 2004; Duncan 2008;
Shuler 1999) ซึ่งสรุปได๎ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬา (Sport Marketing)
2) การจัดการประกวด (Contest)
3) การเดินสายแสดงผลงาน (Road Show)
4) การจัดงานเปิดตัวสินค๎าใหมํ (Launching Presentation)
5) การจัดประชุม/สัมมนา (Conference/Seminar)
6) การจัดคอนเสิร๑ตหรือกิจกรรมบันเทิง (Concet/Entertainment Maketing)
7) การจัดประชุมใหญํ (Grand Meeting)
8) การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
9) การจัดงานมอบรางวัล (Award Day)
10) การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ (Thank you Party)
11) การจัดงานครบรอบประจาปี (Annivers )
12) การจัดงานเฉลิมฉลอง (Celebration)
13) การเปิดให๎เยี่ยมชมองค๑กร (Open House)
14) การเซ็นสัญญา (Contract Signing)
15) การเปิดงาน (Grand Opeining)
16) การเป็นผู๎อุปถัมภ๑ (Sponsorship)
17) การสํงเสริมการขายรํวมกับสินค๎าอื่น (Cross Promotion)
18) การจัดประมูลสินค๎า (Auction)
19) การจัดวันหรือสัปดาห๑พิเศษ (Special Day/Week)
20) การจัดงานวันครอบครัว (Family Day)
21) การจัดฝึกอบรม (Training)
22) กิจกรรมการกุศล (Cause-related Marketing)
23) กิจกรรมเพื่อประโยชน๑สาธารณะ (Public Affari/Civil Services)
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24) งานชุมนุมสมาชิก (Reunion)
25) งานกิจกรรมความรู๎แฝงความบันเทิง (Edutiainment)
26) งานปาร๑ตี้แฟนคลับ (Fan-Club Party/ Meet and Greet)
27) กิจกรรมการบริจาค (Donation)
28) งานกีฬาสี (Sport Day)
29) งานวัฒนธรรม (Cultural Events)
30) การพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมองค๑กร (Press Tour)
31) กิจกรรมการรณรงค๑ (communication Campaign)
32) การแถลงขําว (Press Conference)
33) กิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ (Outing)
ข้อดีของการจัดงานอีเว้นท์ มีหลายประการ ได๎แกํ
สามารถสร๎างประสบการณ๑รํวมกันระหวํางตราสินค๎าและผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี สามารถ
เลือกกลุํมเปูาหมายได๎ดี มีความยืดหยุํนสูง มีประสิทธิภาพในด๎านต๎นทุน เป็นรูปแบบของการสื่อสาร
สองทาง และหากมองในระดับมหภาค การจัดกิจกรรมทางการตลาดยังชํวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การซื้อของบุคคล ชํวยยกระดับมาตรฐานการดาเนินชีวิตของประชากรให๎สูงขึ้น เป็นแหลํง กระจาย
สินค๎าออกสูํตลาด อันจะทาให๎เกิดการหมุนเวียนของรายได๎อยํางตํอเนื่อง ทาให๎ระบบเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น อยํางไรก็ตาม การตลาดเชิงกิจกรรมอาจมีข๎อจากัดอยูํบางประการ ได๎แกํ การจัด
กิจกรรมทางการตลาดจาเป็นต๎องใช๎ทรัพยากรทั้งในด๎านกาลังคน เวลา และเงินในปริมาณที่มาก และ
หากองค๑กรผู๎ผลิตไมํสามารถเชื่อมโยงตราสินค๎ากับกิจกรรมได๎ ผลประโยชน๑ที่ได๎รับอาจไมํคุ๎มคํากับ
คําใช๎จํายที่เสียไปได๎
หลักในการจัดงานอีเว้นท์ให้มีประสิทธิผล
ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด นักสื่อสารการตลาดควรทราบหลักเกณฑ๑ที่สาคัญตํางๆ ที่จะ
ชํวยให๎การจัดกิจกรรมทางการตลาดเกิดประสิทธิผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ดัง นี้ ซึ่ง เสรี วงษ๑มณฑา
(2540) ได๎เสนอแนะแนวทางไว๎หลายประการได๎แกํ
1) กิจกรรมต๎องแปลก
2) กิจกรรมต๎องใหมํ
3) กิจกรรมต๎องใหญํ
4) กิจกรรมต๎องทาให๎ดัง และมีชื่อเสียง
5) ชื่องานควรมีชื่อตราสินค๎าหรือชื่อบริษัทอยูํด๎วย
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6) เครื่องหมายของงานควรจะต๎องมีความสัมพันธ๑กับเครื่องหมายของตราสินค๎า
7) ของที่ระลึกในงานควรมีชื่อตราสินค๎าปรากฏอยูํด๎วย
8) การจัดฉากหลังควรมีชื่อตราสินค๎าหรือชื่อบริษัท
9) กิจกรรมนั้นต๎องมีความนําสนใจ
10) เพื่อมีการเชิญสื่อมวลชนมารํวมงาน
11) ต๎องมีการซื้อสื่อเพื่อเผยแพรํขําวการจัดกิจกรรม
12) ควรมีตัวสัญลักษณ์ประจางาน (Mascot)
13) ควรมีการตกแตํงในงานให๎ดูคึกคัก สะดุดตา นําสนใจ
14) อาจมีการใช๎การสํงเสริมการขายภายในงานรํวมด๎วย
15) ต๎องมีการสํงขําวประชาสัมพันธ๑กํอนการจัดงาน
16) ควรใช๎รํวมกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทอื่นๆ (วิวัฒน๑ พิทักษ๑พงศ๑
สนิท, 2552)
งานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
ความสาคัญของงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ อาทิ งานประเพณีสงกรานต๑
งานประเพณียี่เป็ง งานพืชสวนโลก งานไม๎ดอกไม๎ประดับ งานเทศกาลรํมบํอสร๎าง เป็นต๎น ซึ่งงานอี
เว๎นท๑เหลํานี้ทางสานักงานจังหวัดเชียงใหมํได๎แนะนาในเอกสาร “บรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหมํ พ.ศ.
2557” วํา เป็น งานเทศกาลสาคั ญ ของจั ง หวั ด ในรอบ 12 เดือ น ที่ นั กทํ อ งเที่ ยวควรมาเยี่ ยมชม
(สานักงานจังหวัดเชียงใหมํ, 2557) อีกทั้งยังได๎รับการบรรจุอยูํใน “แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 4 ปี
(พ.ศ. 2557 - 2560)” วํางานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่ง ในโอกาสสาคัญที่ชํวยเพิ่มมูลคําทาง
เศรษฐกิจให๎กับเชียงใหมํ (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหมํ, 2557)
ดังนั้น “งานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรม” จึงหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาด
ที่ผสมผสานเอกลักษณ๑ของวัฒนธรรม ให๎เข๎ากับการจัดกิจกรรมตํางๆ ของภาคท๎องถิ่น เพื่อเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ส่วนประกอบของงานอีเว้นท์
วัต ถุ ป ระสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํ วนนี้ เพื่ อให๎ ค วามรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในเรื่ อ ง
สํว นประกอบของงานอีเ ว๎น ท๑ และใช๎เ ป็น แนวทางในคั ดเลือ กสํว นประกอบตํ างๆ ในงานอี เว๎ น ท๑
เพื่อที่จะนามาออกแบบงานอีเว๎นท๑ที่ใช๎เป็นกรณีศึกษาตํอไป
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ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลสํวนประกอบอีเว๎นท๑จากงานวิจัยเรื่ อง “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบการ
ออกแบบเรขศิ ลป์ ง านอี เ ว๎ น ท๑ ส าหรั บ กลุํ ม ผู๎ บ ริ โ ภคชายและหญิ ง กรณี ศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ป ระเภท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑” (วิวัฒน๑ พิทักษ๑พงศ๑สนิท, 2552) เนื่องจากเป็นแหลํงข๎อมูลได๎รับการรวบรวม
จากมาแล๎ ว จากหลายแหลํ ง ข๎ อ มู ล และมี ก ารแบํง สํ ว นประกอบของงานอี เ ว๎ น ท๑ ไ ว๎ ชั ด เจน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบของอีเว้นท์ จากแหล่งข้อมูลที่ 1 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบอีเว้นท์ (นายาพจน์ เสริพสุขรัตนกุล, ณัฐพล ภมรานนท์, สร้อยพลอย พาพิช, 2552)
จากการสัมภาษณ๑กลุ๎มผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการออกแบบอีเว๎นท๑โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑กลุํม
เพื่อหาองค๑ประกอบที่ใช๎ภายในการออกแบบอีเว๎นท๑ โดยกลุํ มผู๎เชี่ยวชาญได๎ให๎รายละเอียดขั้นตอนใน
การจัดโดยสรุปยํอไว๎ดังนี้
หลังจากที่ได๎แบรนด๑ พื้นที่สาหรับจัดงาน และได๎กาหนดธีม (Theme) ตามแนวความคิดแล๎ว
จึงทาการนาพื้นที่สาหรับจัดงานมาวางแผนการในการจัดวางพื้นที่ใช๎สอย โดยเริ่มกาหนดจากทางเข๎า
งาน จากนั้นกาหนดพื้นที่กิจกรรม หลังจากนั้นจึงใสํองค๑ประกอบตํางๆ ตั้งแตํกํอนทางเข๎า เชํน สํวนที่
แสดงสัญลักษณ๑เพื่อเป็นที่สังเกตเห็น และเป็นจุดเดํนกํอนนาเข๎าสูํงาน จากนั้นจึง ทาองค๑ประกอบ
ทางเข๎าภายในงาน พื้นที่การให๎รายละเอียดตํางๆ รวมถึงพื้นที่ในสํวนที่จะเป็นการแสดงออกถึงกราฟิก
ตํางๆ ตํอจากนั้น จึงกาหนดจุดลงทะเบียน โดยในสํวนนี้อาจจาเป็นต๎องมีสํวนบริการสาหรับพนักงาน
ด๎วย เนื่องจากจุดลงทะเบียนต๎องมีการกรอกข๎อมูลเพื่อแจกของที่ระลึก หรืออาจมีการให๎ทดลองใช๎
ผลิตภัณฑ๑กํอนเข๎าสูํงาน
หลั ง จากนั้ น อาจมี ฉ ากหลัง (Backdrop) ส าหรั บ ตกแตํ ง งานอยูํ เ ป็ น ระยะ เมื่ อ ก าหนด
องค๑ประกอบทางเข๎าแล๎วจึงกาหนดองค๑ประกอบภายในงาน เชํน ตาแหนํงของเวที (Stage) พื้นที่ของ
การทากิจกรรม และจุดขาย สํวนสาหรับโชว๑สินค๎า โซนสาหรับผู๎บริโภคทั่วไปและแขกพิเศษในงาน
และรายละเอียดตํางๆ จากนั้นจึงทาการกาหนดรายละเอียดขององค๑ประกอบยํอยตํางๆ ที่ใช๎สร๎าง
บรรยากาศในงาน เชํน ปูาย แผนที่แสดงรายละเอียดข๎อมูลตํางๆ ธงที่ใช๎บอกเนื้อหากํอนเข๎างาน
รูปแบบการจัดวางที่นั่ง ไฟตกแตํงตํางๆ ของตกแตํง ที่สร๎างบรรยากาศ หรือแม๎กระทั่ง สัญ ลักษณ๑
จาพวกกราฟิกประเภทให๎ข๎อมูล (Information Graphic) และ กราฟิกสิ่งแวดล๎อม (Environmental
Graphic) หลัง จากนั้ นจึ งสร๎า งกราฟิก ตํา งๆ ภาพประกอบ ภาพเคลื่อ นไหว พื้ นภาพ โปสเตอร๑
เพื่อที่จะใช๎ตกแตํงภายในงานตํอไป
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องค์ประกอบของอีเว้นท์ จากแหล่งข้อมูลที่ 2 การศึกษาจาก กรณีศึกษา (Case Study)
หลังจากการให๎ข๎อมูลของการสัมภาษณ๑กลุํมผู๎เชี่ย วชาญแล๎ว ได๎มีการยกตัวอยํางกรณีศึกษา
เพื่อใช๎ในการศึกษาเรื่องการใช๎องค๑ประกอบในงานอีเว๎นท๑ ซึ่งการใช๎กรณีศึกษาได๎ผํานการตรวจสอบ
และวิเคราะห๑จากการสัมภาษณ๑กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
1) กรณีศึกษา อีเว้นท์แบรนด์บาเลนไทน์ (Ballentine)
ลักษณะรูปแบบของการจัดวางพื้นที่ของแบรนด๑บาเลนไทน๑ พบวํา พื้นที่ในการจัดมี
ขนาดใหญํ การจัดวางพื้นที่จึงใช๎วิธีการจัดให๎เป็นสัดสํวนตามเนื้อหาที่ใช๎เป็นธีม (Theme)
หลั ก จากนั้ น จึ ง ออกแบบพื้ น ที่ แ ตํ ล ะสํ ว นให๎ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ๑ กั น โดยใช๎ ก ราฟิ ก และ
องค๑ประกอบเข๎ามาชํวยให๎พื้นที่เกิดความตํอเนื่อง การจัดพื้นที่เริ่มตั้งแตํพื้นที่หน๎างานที่มีการ
ประดับตกแตํงให๎เกิดความรู๎สึกสอดคล๎องไปกับงาน โดยมีการตกแตํง หน๎าอาคาร หรือใช๎
สัญลักษณ๑ขนาดใหญํ (Landmark) ประดับประดาไปด๎วยองค๑ประกอบยํอย เชํน ธง ปูาย ที่
เป็นตัวบอกเนื้อหาภายในงาน และนาเข๎าสูํง านโดยผํานทางเข๎าที่ใช๎การประดับประดาด๎วย
ฉากหลัง (Photo Backdrop) และพื้นที่การลงทะเบียน (Register Information) ทั้ง นี้
กราฟิกที่ทาการตกแตํงฉากหลัง (Backdrop) ตลอดแนว ไมํจาเป็นต๎องเป็นภาพนิ่งเสมอไป
จากการศึ ก ษาของแบรนด๑นี้ จ ะพบวํา มี ก ารน ารู ป แบบเคลื่ อ นไหวเข๎ ามาใช๎ กั บฉากหลั ง
ผสมผสานไปกับภาพนิ่ง เพื่อให๎เกิดความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจไปด๎วยกัน และมีการใช๎
ภาพเคลื่ อ นไหวเป็น สํว นส าหรั บบอกข๎ อมู ลของการจั ดงาน และรายละเอีย ดตํ า งๆ ด๎ ว ย
หลังจากการนาเข๎าสูํงานแล๎ว พื้นที่การจัดแสดงภายในจะพบวําผู๎ออกแบบได๎ทาการแทรก
กราฟิกที่เป็นเนื้อหา หรือ ธีม (Theme) ของงานที่ได๎วางไว๎ขั้นต๎น ผสมกับโลโก๎ของแบรนด๑
ด๎ว ยเหตุ ผลของการตลาด เพื่ อ ให๎ ผู๎ ที่ม ารํว มงานเกิด การจดจ า และเกิ ด ความประทั บ ใจ
จากนั้นจะเป็นพื้นที่รวมกํอนแยกย๎ายไปตามพื้นที่อื่นๆ ตํอไป จะสังเกตวําผู๎ออกแบบได๎จัด
พื้นที่ทั้งที่เป็นแบบเปิดและแบบปิด โดยพื้นที่ปิดนี้จะทาการออกแบบตั้งแตํ พื้น ผนัง เพดาน
และเฟอร๑นิเจอร๑ให๎เข๎ากับรูปแบบ โดยพื้นที่หลักที่จะเห็นภาพของงานออกแบบได๎ชัดจะพบ
เห็นได๎จากเวที (Stage) การออกแบบทาการเน๎นเพื่อเป็นจุดนาสายตาทาให๎เกิดความสนใจ
ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ของเวที จะเป็นพื้นที่ให๎ความบันเทิงภายในงาน และเป็นพื้นที่สาหรับ
บอกข๎อมูลและจัดแสดงกิจกรรมตํางๆ ไปด๎วย
หลังจากการศึกษาพื้นที่โดยรวมแล๎ว เมื่อศึกษาเข๎ามาถึงตัวอยํางพื้นที่ยํอย จะพบวํา
การใช๎องค๑ประกอบของงานอีเว๎นท๑จะมีความใกล๎เคียงกัน โดยการใช๎องค๑ประกอบยํอยจะ
เป็นไปตามเนื้อหาของงาน และพบวํามีการจัดเรียงองค๑ประกอที่เหมือนกัน โดยเมื่อเข๎ามาจะ
พบฉากหลัง (Backdrop) จากนั้นจะเห็นเวที (Stage) หลักซึ่งเป็นจุดดึงดูดสายตา และเมื่อ
สังเกตโดยรวมแล๎ว พื้นที่ตํางๆ จะเป็นเหมือนพื้นที่จุดขาย (Sell Area) ภายในตัว สาหรับแบ
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รนด๑บาเลนไทน๑มีการพบกราฟิกที่บอกข๎อมูลตลอดทั้งงาน และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาหรับให๎
ทดลองผลิตภัณฑ๑เพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎รับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑อีกด๎วย
2) กรณีศึกษา อีเว้นท์แบรนด์ แอบโซลูท (Absulute)
การศึกษาองค๑ประกอบภายในงานของแบรนด๑แอบโซลูท (Absulute) พบวําการจัด
วางพื้นที่เพื่อกาหนดองค๑ประกอบมีความตํอเนื่องกันไปตามจุดตํางๆ มีการจัดเรียงพื้นที่เริ่ม
ตั้งแตํทางเข๎างาน และพบฉากหลัง (Photo Backdrop) จากนั้นตัวกราฟิกจะนาเข๎าสูํงานไป
พบฟ๓งก๑ชั่นตํอมาคือจุดลงทะเบียน และให๎ข๎อมูลตํางๆ และนาเข๎าสูํพื้นที่หลักในงาน โดยมี
การใช๎เวที (Stage) เป็นจุดนาสายตาและเป็นจุดหลักในการจัดแสดง และทาการใช๎พื้นที่
โดยรวมเป็นจุดขายในตัว
ยังมีการรวมองค๑ประกอบของโปรดักส๑ ดิสเพลย๑ (Product Display) กับเคาน๑เตอร๑
บาร๑ (Counter Bar) เข๎าไว๎ด๎วยกัน โดยการออกแบบที่ใช๎ตัวผลิตภัณฑ๑มาจัดวางเป็นลวดลาย
เพื่อดึงดูดสายตา และใช๎สีที่แสดงออกถึงธีม (Theme) งาน เพื่อเกิดบรรยากาศภายในงาน
มีการนากราฟิกที่ทาการออกแบบเพื่อให๎เข๎ากับธีม (Theme) ของงานมาประดับ
ตกแตํ ง ในองค๑ ป ระกอบยํ อ ยเพื่ อ สร๎ า งบรรยากาศให๎ กั บ งาน รวมถึ ง การน าไปใช๎ ใ น
องค๑ประกอบหลักอยํางเชํนเวที (Stage) ด๎วย
3) กรณีศึกษา อีเว้นท์แบรนด์ฮันเดรท ไพเพิ่ล (100 Pipers)
จากกรณีศึกษาอีเว๎นท๑แบรนด๑ฮันเดรท ไพเพิ่ล (100 Pipers) พบวําองค๑ประกอบที่
ใช๎ในงานจะเริ่มตั้งแตํการใช๎องค๑ประกอบที่ ใช๎การตกแตํงหน๎าอาคารให๎เกิดเป็นสัญลักษณ๑
ขนาดใหญํ (Landmark) เป็ น สัญ ลั กษณ๑ ที่มี ค วามโดดเดํ น สัง เกตได๎ชั ด จากนั้ น จึง ด าเนิ น
เนื้อหาเข๎าสูํงาน การวางจุดเพื่อใช๎ในการลงทะเบียน หลังจากนั้นจึงเข๎าสูํทางเข๎างานตํอไป
โดยระหวํางทางจะเป็นการนาองค๑ประกอบจาพวกฉากหลัง (Backdrop) ที่ใช๎ตกแตํงทางเดิน
มาตกแตํงผนังตามทางเพื่อให๎รู๎สึกรํวมไปกับพื้นที่การจัดงาน ในสํวนของอีเว๎นท๑
แบรนด๑ฮันเดรท ไพเพิ่ล (100 Pipers) นั้น เมื่อเข๎าสูํงานจะพบองค๑ประกอบของโปร
ดักส๑ ดิสเพลย๑ (Product Display) เป็นจุดกระจายตามงานและเห็นได๎ชัดเจน จากนั้นจึงจะ
นาเข๎าสูํองค๑ประกอบจาพวกเวที เคาน๑เตอร๑บาร๑ และฉากหลังตํางๆ
องค์ประกอบของอีเว้นท์ จากแหล่งข้อมูลที่ 3 Event Design & Experience (Graham
Berridge, Elsevier Ltd, 2007)
การออกแบบและการจัดอีเว๎นท๑มีความสัมพัน ธ๑เกี่ยวข๎องกันโดยตรง ซึ่ง สามารถแบํง เป็น
ประเภทหลัก ๆ คือ การตกแตํง อุป กรณ๑ประกอบฉาก อาหาร การจัด ดอกไม๎ แสงและเสีย ง การ
ออกแบบอีเว๎นท๑คือการเชื่อมโยงการออกแบบให๎เข๎ากับธีม (Theme) ที่ตั้งใจจะสื่อออกมา ทั้งด๎านการ

45
รับฟ๓ง การให๎ความบันเทิงและสํวนประกอบของเครื่องดนตรีในงานอีเว๎นท๑ โดยที่การกาหนดธีม จะ
ชํวยให๎การออกแบบอยูํในกรอบที่เหมาะสม ไมํแตกตํางจากวัตถุประสงค๑ของการจัดอีเว๎นท๑นั้น แตํ
อยํางไรก็ตามบางครั้งการออกแบบอีเว๎นท๑อาจมีการเพิ่มเติมองค๑ประกอบตํางๆ เพื่อให๎ธีมแสดงออก
ด๎านความบันเทิง ความสนุกสนานได๎อยํางชัดเจน
สรุป จากข๎อมูลสํวนประกอบของอีเว๎นท๑ข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎สรุปองค๑ประกอบหลักที่สาคัญของ
งานอีเว๎นท๑ ได๎แกํ
ส่วนพื้นที่ก่อนทางเข้างาน ได๎แกํ
- สํวนที่แสดงสัญลักษณ๑เพื่อเป็นที่สังเกตเห็น (Landmark)
ส่วนพื้นที่ทางเข้างาน ได๎แกํ
- พื้นที่การให๎รายละเอียดตํางๆ
- จุดลงทะเบียน
- ฉากหลัง (Backdrop) สาหรับตกแตํงงาน
ส่วนพื้นที่กิจกรรม ได๎แกํ
- เวที (Stage)
- จุดขาย
- สํวนสาหรับโชว๑สินค๎า
- โซนสาหรับแขกพิเศษในงาน
องค์ประกอบย่อยต่างๆ เชํน ปูาย, แผนที่แสดงข๎อมูลตํางๆ, ธงที่ใช๎บอกเนื้อหากํอน
เข๎างาน, กราฟิกประเภทให๎ข๎อมูล (Information Graphic) และ กราฟิกสิ่งแวดล๎อม
(Environmental Graphic)
ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสาหรับงานอีเว้นท์
วัต ถุ ป ระสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํ วนนี้ เพื่ อให๎ ค วามรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในเรื่ อ ง
ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ๑ที่เหมาะสาหรับงานอีเว๎นท๑ และใช๎ในการสร๎างแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การเข๎าถึงสื่อของกลุํมเปูาหมาย เพื่อคัดเลือกสื่อประชาสัมพันธ๑ที่เข๎าถึง กลุํมเปูาหมาย แล๎วนามา
ออกแบบสื่อที่เกี่ยวข๎องกับอีเว๎นท๑ที่ใช๎เป็นกรณีศึกษาตํอไป
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นักสื่อสารการตลาดมีความจาเป็นที่จะต๎องรู๎จักและเข๎าใจลักษณะของสื่อโฆษณาประเภท
ตํางๆ เพื่ อที่จะสามารถเลื อกสื่อโฆษณาในการนาเสนอข๎อมูลขํ าวสารตํ างได๎อยํ างเหมาะสม ซึ่ง มี
นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของสื่อโฆษณาไว๎หลายทําน อาทิ
เสรี วงษ๑มณฑา และสุมน อยูํสิน (2544 : 299) ได๎ให๎ความหมายของสื่อโฆษณาไว๎วํา สื่อ
โฆษณา (Advenising Media) หมายถึงพาหะที่นาขําวสารเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการของผู๎โฆษณา
(Advenisers) ไปยังกลุํมผู๎บริโภคเปูาหมาย (TMget Group)
ธัชมน ศรีแกํนจันทร๑ (2544: 123) ได๎กลําววํา สื่อโฆษณา เป็นชํองทางการสื่อสารที่ผู๎โฆษณา
เลือกใช๎เพื่อนาขําวสารการโฆษณาซึ่งอยูํในรูปของลงโฆษณา สํงไปยังผู๎รับสารที่เป็นกลุํมเปูาหมาย
Shimp (2000: 369) ได๎กลําววํา สื่อโฆษณา คือวิธีการสื่อสารโดยทั่วไปที่นาพาขําวสารการ
โฆษณาไปยังกลุํมผู๎บริโภคเปูาหมาย ซึ่งได๎แกํ โทรทัศน๑ นิตยสาร และหนังสือพิมพ๑ เป็นต๎น
Sissors และ Bumba (1996: 5) ได๎กลําววํา สื่อโฆษณา หมายถึง กลุํมของพาหะที่ใช๎ในการ
นาพาขําวสารการโฆษณาไปสูํผู๎บริโภคเปูาหมาย เชํน โทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑ และนิตยสาร เป็นต๎น
จากความหมายตํางๆ ข๎างต๎น อาจกลําวโดยสรุปได๎วํา สื่อโฆษณา (Advenising Media) คือ
พาหะในการนาข๎ อมู ลขํ าวสารของสิ นค๎ าและบริก ารของผู๎โ ฆษณาไปสูํ กลุํ มผู๎ บริ โภคเปู าหมายสื่ อ
โฆษณาสามารถแบํงออกได๎หลายประเภท (Duncan, 2008: 346) ดังนี้คือ
1) สื่ อสิ่ ง พิม พ๑ (Print Media) ที่ สาคัญ ได๎แ กํ หนัง สือ พิม พ๑ (Newspaper) นิต ยสาร
(Magazine) แผํนพับ (Folder) โบรชัวร๑ (Brochure) และโปสเตอร๑ (Poster) เป็นต๎น
2) สื่อกระจายเสียงและภาพ (Broadcast Media) ที่สาคัญได๎แกํ วิทยุกระจายเสียง (Radio)
วิทยุโทรทัศน๑ (Television) และเคเบิลทีวีตําง ๆ (Cable TV/Pay-Per-View Nteorks) เป็นต๎น
3) สื่อกลางแจ๎งหรืออาจเรียกวําสื่อนอกสถานที่ (Outdoor/Out-of-nome Media) อัน
ได๎แกํ ปูายข๎างรถประจา?ทาง (Bus side) ปูายสามเหลี่ยม (Tri-vision) ปูายโฆษณาขนาดใหญํ (BilI
Board) สื่อรถตุ๏กตุ๏ก (Tuk Tuk Ad) สื่อรถแท็กซี่ (Taxi Ad) สื่อรถไฟฟูา BTS (BTS Ad) ปูายโฆบณา
ขนาดเล็ก (Cut-out) สื่อปูายโฆษณาหลอดไฟกระพริบ (Light Electronic Display board [LED]
สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit Advertising) สื่อรถไฟฟูาใต๎ดิน (Subway Ad) สื่อปูายโฆษณาบริเวณที่
พักผู๎โดยสาร (Bus Shelter) สื่อปูายโฆษณาที่สนามบิน (Airport Ad) บอลลูน (Balloon) และสื่อ
โฆษณาบนตึก (Tower vision) เป็นต๎น
4) สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ (Miscellaneous Media) อันได๎แกํ ชื่อในโรงภาพยนตร๑
(Cinema) สื่ออินเทอร๑เน็ต (Internet Ad) จดหมายทางตรง (Direct Mail) สื่อโฆษณาแบบตอบกลับ
ทันที (Direct Response Ad) คูปอง (Coupon) สื่อโฆษณาในตู๎โทรศัพท๑ (Phone Booth) สื่อ
โฆษณา ทางโทรศัพท๑ (Telemarketing) สื่อโฆษณาในร๎านค๎า (In-store Media) สื่อกิจกรรม
(Event) สื่อโฆษณาบนใบแทรก (Insert Ad) สื่อโฆษณาที่ลิฟต๑ (Lift Ad) สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ (Point
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of Purchase [P.O.P] Media) สื่อโฆษณาแบบปฏิสัมพันธ๑ (Interactive Media) และสื่อโฆษณาบน
ของที่ระลึก (Premium) เป็นต๎น
สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสาหรับงานอีเว้นท์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู๎วิจัยได๎ศึกษางานวิจัย เรื่อง “การออกแบบเรขศิลป์สาหรับงาน Event กรณีศึกษา Big
Mountain” (ภัทรพล หนูภักดี, 2555) และได๎นาผลการวิเคราะห๑เรื่องสื่อประชาสัมพันธ๑ที่เหมาะ
สาหรับงานอีเว๎นท๑ และเหมาะสมกับกลุํมเปูาหมายมาใช๎เป็นแนวทาง เนื่องจากมีกลุํมเปูาหมายของ
โครงการเป็ น กลุํ ม เดี ย วกั น และมี ก ารวิ เ คราะห๑ เ รื่ อ งของสื่ อ ที่ เ หมาะสมได๎ อ ยํ า งละเอี ย ด ซึ่ ง สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ที่เหมาะสม ได๎แกํ
1) หนังสือพิมพ๑ (Newspaper)
2) โปสเตอร๑ (Poster)
3) ปูายโฆษณาขนาดใหญํ (Bill Board)
4) สื่อรถไฟฟูา BTS (BTS Ad)
5) สื่อรถไฟฟูาใต๎ดิน (Subway Ad)
6) ปูายโฆษณาขนาดเล็ก (Cut-Out)
7) สื่อโฆษณาบริเวณที่พักผู๎โดยสาร (Bus Shelter)
8) คูปอง (Coupon)
9) สื่อโฆษณาในร๎านค๎า (In-Store Media)
10) สื่อโฆษณาบนใบแทรก (Insert Ad)
11) สื่อโฆษณาที่ลิฟต๑ (Lift Ad)
12) สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ (Piont of Purchase[P.O.P]Media)
13) สื่อโฆษณาบนของที่ระลึก (Premium)
14) เว็บไซต๑ (Website)
หลังจากนั้น ผู๎วิจัยได๎นาข๎อมูลสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎างต๎นไปสร๎างแบบสอบถาม เรื่องสื่อที่เข๎าถึง
กลุํ ม เปู า หมายของโครงการมากที่สุ ด แล๎ ว น าผลลัพ ธ๑ ที่ ไ ด๎ ม าใช๎ ในสํ ว นของสื่ อ เสริ ม ที่ใ ช๎ ในการ
ประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑ที่ผู๎วิจัยใช๎เป็นกรณีศึกษาในการออกแบบ
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบมาสคอต
ความหมายของมาสคอต
วัต ถุ ป ระสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํ วนนี้ เพื่ อให๎ ค วามรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในเรื่ อ ง
ความหมายของมาสคอตจากวรรณกรรมตํางๆ
ข๎อมูลจากโครงการวิจัย “เรขศิลป์เพื่อรณรงค๑เด็กไทยไมํกินหวาน” (นันทพร วงษ๑ประยูร ,
2553) กลําวไว๎วํา “มาสคอต” (Mascot) หรือ “สัญลักษณ๑ที่มีชีวิต” ถือเป็นตัวแทนขององค๑กร หรือ
สินค๎าที่ถูกนามาใช๎นาเสนอหรือ เพื่อเพิ่มความนําสนใจให๎ผู๎บริโภคหันมามอง และเหมาะกับองค๑กรที่
ต๎องการความเป็นกันเอง และใกล๎ชิดกับกลุํมเปูาหมาย
นักวิชาการการตลาดมองวํ า ตัวการ๑ตูน มาสคอต (Mascot) จะทาให๎สินค๎ าดูมีชีวิ ต เกิ ด
ความรู๎สึกที่ดี และไมํอยูํไกลตัวผู๎บริโภคเกินไป อีกทั้งมาสคอต (Mascot) สามารถชํวยสร๎างความ
นําสนใจให๎กับผู๎บริโภคและจดจาตราสินค๎าได๎งํายให๎กับธุรกิจ หรือบริการนั้นๆ ได๎มากขึ้น (บริษัท ไทย
มาสคอต จากัด, 2014)
ความหมายต่างๆ เกี่ยวกับมาสคอต
ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลบางสํวนมาจากงานวิจัยเรื่อง “โครงการออกแบบเรขศิลป์สาหรับสาย
การบินแอร๑ฟินิกซ๑” โดย (วีรวัฒน๑ วีระประดิษฐ๑, 2551a) ซึ่งได๎มีการกลําวถึงความหมายของมาสคอต
ที่ได๎รับการนิยามและกลําวถึงจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ โดยผู๎วิจัยได๎เรียบเรียงข๎อมูลบางสํวนให๎เหมาะสม
กับงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งความหมายตํางๆ ของมาสคอต มีดังนี้
มาสคอต (Mascot)
มัตเตโอ บิตตันติ (Matteo Bittanti, 2005:5) ได๎กลําวไว๎วํา มาสคอต (Mascot) คือ คน
สัตว๑ หรือสิ่งของ ซึ่งคนกลุํมหนึ่งถือเป็นสิ่งสัญลักษณ๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเพื่อนาโชคดี
มาสคอต (Mascot) มีจิตวิญญาณฝรั่งเศส
คาๆ นี้มาจากภาษาโพรวอง (Provencal) “มาสโคโต” (Mascoto) ซึ่งหมายถึง “ของวิเศษ
ของที่มีเวทย๑มนต๑ เครื่องราง” นอกจากนี้ “มาสโคโต” (Mascoto) เป็นคายํอมาจาก มาสโค (Masco)
ซึ่งแปลอยํางหยาบๆ ได๎วํา “แมํมด” กลําวอีกอยํางหนึ่งก็คือ มาสคอต (Mascot) มีความสัมพันธ๑ที่
ใกล๎ชิดตํอสิ่งเหนือธรรมชาติอยํางชัดเจน แม๎ในระดับประวัติของคา และหากยังต๎องการข๎อพิสูจน๑
ตํอไปอีก คาวํา มาสโค (Masco) มาจากภาษาละตินในยุคกลางของคาวํา มาสคา (Masca) ซึ่งแปลวํา
“ภูต” หรือ “ผี” ดังนั้นจึงไมํนําแปลกใจเลยที่ภูตตํางๆ ได๎ออกปฏิบัติการหลอนไปทั่วโลก ไมํวําจะเป็น

49
มาสคอต หุํน ตุ๏กตา และภาพยนตร๑เรื่องใหมํๆ ที่ผลิตขึ้นมา และกระจายไปยังทีวี คอมพิวเตอร๑ และ
โทรศัพท๑มือถือ ในรูปแบบตํางๆ
มาสคอต (Mascot) เป็นสิ่งสองภพ
อยูํก้ากึ่งระหวํางโลกของวัตถุและโลกเหนือธรรมชาติ ระหวํางสิ่งที่จับต๎องได๎และสิ่งที่จับต๎อง
ไมํได๎ แสดงถึงจุดตัดระหวํางโลกมนุษย๑ และโลกเหนือมนุษย๑ เป็นสิ่งที่อยูํก้ากึ่งระหวํางสองภพ มาส
คอตมีทั้งศักยภาพทางบวก และสิ่งที่กํอให๎เกิดทุกข๑ นักประวัติศาสตร๑บางคนมีความเห็นวํา ความนิยม
ทีมีตํอคาศัพท๑นี้มีความเกี่ยวพันอยํางใกล๎ชิดกับละครของเอ็ดมัน ออร๑เดรน (Edmand Audran’s) ปี
1842 – 1901 จากเรื่อง “ลา มาสคอต” (La Mascotte) ปี 1880 แม๎วําคานี้จะมีการใช๎เป็นครั้งแรก
ตั้งแตํครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 แตํก็พึ่งจะมีการใช๎อยํางแพรํหลาย เมื่อตํอมาในภายหลังการแสดงออ
เพอเร็ตตา (Opere) ของออร๑เดรน (Audran) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู๎รักษา
พรหมจรรย๑ หากรักษาไว๎ได๎จะนาโชคดี และเงินทองมาสูํเธอ
มาสคอต (Mascot) เป็นเครื่องรางความชั่วร้ายและนามาซึ่งความโชคดี
นักออกแบบชาวญี่ปุนได๎ใช๎เครื่องมืออิเล็กทรอนิคใหมํๆ ในการสร๎างสรรค๑ตานานขึ้นใหมํมา
ชํวงระยะเวลาหนึ่งแล๎ว อยํางไรก็ดี มาสคอตเป็นสํวนสาคัญพื้นฐานของวัฒนธรรมนั้น บรรพบุรุษของ
มาสคอตในญี่ปุนก็คือตุ๏กตาดารุมะ (Daruma dolls) และตุ๏กตาฟุชิมิ นิงเงียว (Fushimi ningyo
dolls) (Gerbert, 2001) ดารุมะ (Daruma) เป็นของเลํนเครื่องรางที่เชื่อวําเป็นเครื่องปูองความชั่ว
ร๎ายและนามาซึ่งความโชคดี ตุ๏กตาล๎มลุกไมํมีแขนไมํมีขานี้เป็นตั วแทนของเทพในศาสนาพุทธชื่อโพธิ
ธรรม ดารุมะจะถูกวางไว๎ข๎างหมอนของเด็กเป็นเครื่องบูชาเทพเพื่อนาโชคดีและขับไลํปีศาจร๎าย เชื่อ
กันวําตุ๏กตาฟุชิมิ นิงเงียว มีพลังป๓ดเปุาโรคร๎ายจึงใช๎เพื่อขับไลํโรคภัยและเคราะห๑ ตุ๏กตานี้ขายให๎แกํผู๎
จาริกแสวงบุญไปที่วัดฟุชิมิ อินาริในเกียวโต เพื่อให๎ผู๎จาริกนาความศักดิ์สิทธิ์ของวัดกลับไปแบํงป๓นสูํ
คนทางบ๎าน จนกระทั่งบัดนี้ ตุ๏กตาได๎กลายเป็นสินค๎าสาคัญของที่นั่นไปแล๎ว นอกจากนี้ยังมีตุ๏กตาแมว
นาโชคที่พํอค๎าญี่ปุนใช๎นาโชคดีจากที่หนึ่งมายังอีกที่หนึ่ง ใช๎เรียกลูกค๎า และประกันความสาเร็จใน
ธุรกิจ กลําวอีกอยํางหนึ่งก็คือ เฮลโลคิตตี้ (Hello Kitty) ก็ไมํได๎เป็นการคิดค๎นอะไรที่แปลกใหมํขึ้นมา
เพียงแตํดาเนินรอยตามสิ่งที่มีอยูํแล๎วเทํานั้น (Mascotte, 2006)
มาสคอต (Mascot) เป็นภาพสัญลักษณ์ (Icon)
คานี้มาจากภาษากรีก ไอคอน (Icon) ซึ่งมาจาก ไอเคนไน (Eikenai) แปลวํา “เหมือน”
ไอคอนคื อ ภาพตั ว แทน โดยทั่ ว ไปเป็ น ภาพทางศาสนาเขี ย นบนแผํ น ไม๎ ใ ช๎ เ พื่ อ การบู ช าในหมูํ
คริสตศาสนิกชนทางตะวันออก คาๆ นี้มีนัยความหมายทางลบเพราะมักใช๎เพื่อเรียกวัตถุบูชาของลัทธิ
นอกรีต ไอคอนยังเป็นภาพสัญลั กษณ๑ กราฟิก (Graphic) บนหน๎า จอคอมพิ วเตอร๑ที่ แสดงถึ ง
วัตถุประสงค๑การใช๎งานของแตํละฟ๓งค๑ชั่นที่มีอยูํ มาสคอตประกอบด๎วยความหมายที่มีทั้งความนัยที่
เข๎าใจเฉพาะกลุํมและเพื่อการใช๎งาน ความหมายโบราณและก๎าวล้านาหน๎าที่สุด เบื้องหลังโฉมหน๎าที่
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ไร๎สาระ มาสคอตกลับอัดแนํนไปด๎วยความหมาย เชํนเดียวกับภาพตัวแทนทางศาสนา มาสคอตมี
ความหมายในมิติ “ภายนอก” ซึ่งไมํใชํตัวของมันเอง มาสคอตเป็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัตถุทางโลกไป
พร๎อมๆ กัน (Mascotte, 2006)
มาสคอต (Mascot) เป็นรูปเคารพ (Idols)
คานี้มาจากภาษากรีก ไอโดลอน (Ideal) ซึ่งแปลวํา “ภาพ” หรือ “ผี” แตํก็ยังหมายถึง
“อุดมคติ” ด๎วย รูปเคารพเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ๑ของสิ่งซึ่งเป็นที่เคารพบูชา ไมํใชํเรื่องยากที่จะ
รู๎สึกถึงนัยความหมายแงํลบ เพราะรูปเคารพมักถือวําเป็นพระเจ๎าปลอมๆ แตํ อยํางไรก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่
ได๎รับการเคารพบูชาอยํางยิ่ง มันเป็นหน๎าตาที่กลายสภาพเป็นสาระ ในเรื่องที่วําด๎วย “พวกเลํนของ”
ในหนังสือเรื่อง “การเข๎าใจสื่อ” (McLuhan’s, 1964) อ๎างถึงซามบทที่ 115 “รูปเคารพของพวกเขา
เป็นเงินและทองทาจากมือมนุษย๑ มันมีปากแตํไมํพูด มีตาแตํไมํเห็น มีหูแตํไมํได๎ยิน มีจมูกแตํไมํได๎กลิ่น
มีมือแตํไมํสามารถหยิบจับ มีเท๎าแตํไมํสามารถเดิน ไมํมีคาพูดใดเล็ดลอดออกจากลาคอ พวกที่สร๎าง
มันขึ้นมาก็เหมือนกับมัน เชํนเดียวกับทุกคนที่ศรัทธาในมัน” หากพิจารณาอยํางถ๎วนถี่ ตามคาของแม็
กลูแฮนนั้น รูปเคารพมีความหมายเทํากับคาวํา “การใช๎เทคโนโลยี” ดังนั้นมนุษย๑ก็มีลักษณะไมํตําง
จากรูปเคารพ เราไมํมีทางหลีกหนีจากความจริงนี้ (Mascotte, 2006)
มาสคอต (Mascot) เป็นของขลัง
สิ่งของที่เชื่อวํามีอานาจมนตราชํวยปกป๓กษ๑รักษาผู๎เป็นเจ๎าของ พลังลึกลับของมันต๎องการ
การเคารพบูชา ของขลังเป็นเครื่องแสดงถึงพลังอานาจของภาพที่เป็นวัตถุและวัตถุที่เป็นภาพ ของขลัง
ไมํขึ้นตํอประโยชน๑ใช๎งาน การมีอยูํของมันเป็นสิ่งขัดแย๎งในตัวเอง เมื่อเราตั้งคาถามแกํตัวเองวํา “มัน
คืออะไร” “มีมันไว๎ทาไม” มาสคอตก็เพียงแตํมองมาที่เรา ยิ้มแล๎วหัวเราะ ออกมาดังๆ (Mascotte,
2006)
มาสคอต (Mascot) เป็นของย่อส่วน
ตามความหมายแล๎วมาสคอตเป็นของเล็กๆ ตามที่กลําวถึงข๎างต๎น “มาสโคโต” เป็นรูปยํอของ
“มาสโค” และ “รูปยํอ” ก็มีความหมายเดียวกับคาวํายํอสํวนนั่นเอง (Stewart, 1993) กลําววํา “โลก
แหํงของเลํนเป็นการฉายภาพของโลกชีวิตประจาวัน โดยยํอสํวนหรือขยายโลกที่เป็นจริงเพื่อทดสอบดู
ความสัมพันธ๑ระหวํางวัตถุกับความหมาย” มาสคอตเป็นสิ่งเล็กๆ ที่อาศัยอยูํในคอมพิวเตอร๑ของเรา
พวกมันเป็นชาวลิลิพุต (Lilliputian) เป็นชาวเมืองลิลิพุตตัวเล็กๆ เมืองนี้อยูํในเรื่องกัลลิเวอร๑ ผจญภัย
ที่เคลื่อนไปมาอยูํบนหน๎าจอ มันอยูํในเงื้อมมือของเราเหมือนเครื่องยืนยันชัยชนะอันยิ่งใหญํในการ
ครอบง าของมนุ ษ ย๑ แตํ ก็ ต๎อ งไมํ ลื มวํ า มัน อาจเลํ นไมํ ซื่อ ตํ อเราได๎ ทุก เมื่อ เชํน กั น พวกมัน เป็ น
เหมือนกับฟอร๑นิทส๑ (Fornits) ในเรื่อง The Ballad of the Flexible Bullet เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อยูํ
ในเครื่องพิมพ๑ดีด คอยชํวยเหลือให๎สิ่งมีชีวิตลึ กลับเล็กๆ ที่เราได๎รู๎จักครั้งแรกในหนังสือของสตีเฟน
คิงส๑ เรื่อง “บทบรรเลงแหํงความวิกลจริต” (1985) นักเขียนมีแรงบันดาลใจด๎วยผงวิเศษฟอร๑นิท แตํ
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พวกมันตายอยูํตลอดเวลาด๎วยเหตุตํางๆ จนพวกนักเขียนเริ่มมองพวกเดียวกันเองเป็นศัตรูและหาทาง
ปกปูองฟอร๑นิทส๑ของตน
มาสคอต (Mascot) เป็นรูปเคารพของวัฒนธรรม
ทั้งในญี่ปุนและโลกตะวันตก มาสคอตเป็นทั้งตัวเหตุและผลิตผลของกระบวนการโลกาภิวัตน๑
ที่คํอยๆ ทาให๎วัฒนธรรมทางโสตทัศนะมีลักษณะเหมือนกันไปหมดทั้งโลก วัฒนธรรมนี้วางอยูํบนชุม
ทางระหวํางสินค๎าจากเทพนิยายและนิทาน แม๎วํามาสคอตจะเกิดขึ้นจากจิตในระดับใต๎สานึก แตํมันก็
ครอบครองโลกของ “จิตสานึก” มันเกิดขึ้นเหมือนโรคที่ติดตํอได๎ ลํองลอยในกระแสสายของทะเล
วิดีโอเกม ภาพกราฟิกดีไซน๑ การ๑ตูนอิเล็กทรอนิกส๑ สัตว๑เลี้ยงเสมือน และหุํนยนต๑ของเลํน ตรรกะของ
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข๎าใจ ไมํใชํเรื่องเฉพาะกลุํม
สรุป ลักษณะของมาสคอตจากวรรณกรรม
จากการรวบรวมความหมายตํางๆ ของมาสคอต ทาให๎เห็นวําคุณสมบัติที่สาคัญของมาสคอต
มีดังนี้
- เป็นสัญลักษณ๑ที่สื่อถึงสิ่งที่มีความหมายที่ดี
- เต็มไปด๎วยจินตนาการของความเป็นเด็ก
- มีภาพลักษณ๑ที่แสดงออกถึงความสนุกสนานและไร๎เดียงสา
ประเภทของสัญลักษณ์มาสคอต
ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลสํวนนี้มากจาก งานวิจัย เรื่อง “เรขศิลป์เพื่อรณรงค๑เด็กไทยไมํกิน
หวาน” (นันทพร วงษ๑ประยูร, 2553) ประเภทของสัญลักษณ๑มาสคอต ประกอบด๎วย ดังนี้
1) รูปคน

ภาพที่ 4 มาสคอตรูปคน
ที่มา: http://hellogiggles.hellogiggles.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/10/24/
Powerpuff-Girls-Return-618x400.jpg
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2) รูปพืชผัก หรืออาหาร

ภาพที่ 5 มาสคอตรูปพืชผัก หรืออาหาร
ที่มา: http://s212.photobucket.com/user/thaigraff/media/saladsboard.jpg.html

3) รูปวัตถุสิ่งของ

ภาพที่ 6 มาสคอตรูปวัตถุสิ่งของ
ที่มา: http://narikichi.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2014/12/27/unari_pattern_04r_2.jpg

4) รูปสัตว์

ภาพที่ 7 มาสคอตรูปสัตว๑
ที่มา: http://i.ytimg.com/vi/ncYm_Bw-B-Q/maxresdefault.jpg
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5) รูปนามธรรม

ภาพที่ 8 มาสคอตรูปนามธรรม
ที่มา: http://www.mxphone.net/picture/attach/following/27578.jpg

6) รูปอมนุษย์

ภาพที่ 9 มาสคอตรูปอมนุษย๑
ที่มา: http://preview.turbosquid.com/Preview/2014/07/07__15_23_21/shiro_maru_preview.png17ef347e-e1094de9-9e6e-2f219bac430cOriginal.jpg

องค์ประกอบของมาสคอต
วัต ถุ ป ระสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํ วนนี้ เพื่ อให๎ ค วามรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในเรื่ อ ง
องค๑ประกอบของมาสคอต และใช๎วรรณกรรมเหลํานี้สร๎างชุดคาถามในแบบสอบถามใน 3 สํวน ได๎แกํ
แบบสอบถามเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตด๎านบุคลิกภาพและที่มา แบบสอบถามเรื่ององค๑ประกอบ
ของมาสคอตด๎านการออกแบบ และแบบสอบถามเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตที่กลุํมเปูาหมายชื่น
ชอบ เพื่อให๎ได๎คาตอบของงานวิจัยที่เหมาะสมในการออกแบบมาสคอตที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหมํ ซึ่งจะได๎กลําวในบทตํอไป
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ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการออกแบบมาสคอต จากหลายแหลํงข๎อมูล 4 เลํม ได๎แกํ
1. หนังสือ Drawing Comic 4 (ปิยะบุตร สุทธิดารา, 2556)
2. หนังสือหัดวาดการ๑ตูนนํารัก Q-Style (เฟยเลํอเหนี่ยว, 2555)
3. หนังสือ Manga for the beginner (Christopher Hart, 2012)
4. ข๎อมูลจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชาออกแบบตัวละคร รหัสวิชา 802
306 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ธารงค๑ ศักดิ์ นิ่ ม
อนุสสรณ๑กุล, 2553)
หลังจากนั้นผู๎วิจัยจึงได๎สรุปรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลดังกลําว เพื่อใช๎เป็น คุณสมบัติเบื้องต๎น
ของการออกแบบตัวมาสคอต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สัดส่วนของมาสคอต
1) 1.5 สํวน
2) 2 สํวน
3) 2.5 สํวน
4) 3 สํวน
5) 3.5 สํวน
6) 4 สํวน

ภาพที่ 10 สัดสํวนของมาสคอต
ที่มา: จากผู๎วิจัย

2. ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ (Anatomic Peculiarities) ลักษณะที่ดูแล๎วมีความ
ชัดเจน หรือระบุตัวละครได๎งําย มี 4 ลักษณะใหญํ คือ
1) ผอมบาง
2) สมสํวน
3) อ๎วน
4) แข็งแรงบึกบึน
3. เพศ (Gender Issue) ได๎แกํ
1) ชาย
2) หญิง
3) ทั้งชายและหญิง
4) ไมํระบุ

55
4. วัย ได๎แกํ
1) เด็ก
2) วัยรุํน
3) ผู๎ใหญํ
4) สูงอายุ
5. ลักษณะนิสัย, อารมณ์ความรู้สึก (Emotive Capabilities) เป็นการแสดงออกให๎เห็น
ผํานสีหน๎า และทําทาง
6. เครื่องแต่งกาย (Costume) รวมถึงเครื่องประดับ (Accessories)
7. สิ่งประดับ (Props) ใช๎ทั้งการประดับตัวละคร เชํน อาวุธ พาหนะ รวมถึงฉากหลัง
8. รูปแบบของตัวละคร (Style Issue) เชํน ทรงผม การแตํงหน๎า สามารถสร๎างให๎เกิด
ความรู๎สึกตํอตัวละคร และบุคลิกของตัวละครได๎
9. ระดับความสมจริง (Level of Realism) มี 3 ลักษณะ คือ
1) แบบเหมือนจริง
2) แบบกึ่งเหมือนจริง
3) แบบดัดแปลงอยํางมาก การ๑ตูน

ภาพที่ 11 ระดับความสมจริงของมาสคอต
ที่มา: http://1.bp.blogspot.com/-1nT87SRJaCc/T6a2-1_k2bI/AAAAAAAAAEQ/Wy33_s0cHWY/s640/25.jpg

10. เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
รูปแบบของมาสคอต (Mascot) ที่จะนามาใช๎ทางการออกแบบนั้น ควรเป็นรูปแบบที่สามารถ
ใช๎ได๎ กับการมองเห็นทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ รวมไปถึงสไตล๑การออกแบบงานที่ใช๎กันอยํางแพรํหลายใน
ป๓จจุบัน โดยผู๎วิจัยได๎รวมรวมข๎อมูลเทคนิคในการออกแบบมาสคอต จากหนังสือ Pictoplasma และ
Drawing, Characters & more Illustration 2 ซึ่งเป็นหนังสื่อที่ระบุเทคนิคในการออกแบบมาสคอต
ไว๎ ทาให๎สามารถแบํงได๎เป็น 6 ประเภทดังนี้
1) การวาดเส้นด้ วยมือ (Free Hand Drawing) การวาดเส๎ นด๎วยมือเป็ น
จุดเริ่ มต๎น ของการออกแบบคาแรกเตอร๑ การเคลื่อนไหวของมือและ แขนจะถู กสํง ไปยั ง
เครื่องมือที่วาด ทาให๎เกิดน้าหนักหนาบางของเส๎น ด๎วยเหตุนี้การวาดเส๎นด๎วยมือจึง เหมาะ
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จะใช๎เพื่อจับอารมณ๑ความรู๎สึกสํวนตัวที่เกิดขึ้นของผู๎เขียน และเพื่อสร๎างคาแรกเตอร๑ที่ดูแล๎ว
อาจจะไมํสมบูรณ๑แบบ แตํกลับเต็มไปด๎วยอารมณ๑การแสดงออกอยํางมีชีวิตชีวา การใช๎สื่อ
เหลํานั้น นาไปสูํการแสดงออกถึง ตัวตน และสไตล๑ของศิลปิน ด๎วยเหตุนี้เองขอบเขตการ
ออกแบบของการวาด เส๎นจึงขึ้นอยูํกับทั้งการควบคุมทางเทคนิค ความต๎องการแสดงออกถึง
ตัวตนและความเป็นเอกลักษณ๑ ของศิลปินแตํละคนไปด๎วย (Gestalten Verlag, 2001)

ภาพที่ 12 มาสคอตที่ใช๎เทคนิคการวาดเส๎น
ที่มา: http://www.stickerlinethai.com/products_picture/thumb_21102013223035_0.gif

2) พิกเซล (Pixel) พิกเซลรูปสี่เหลี่ยมเป็นสํวนที่เล็กที่สุดของการออกแบบดิจิตอล
สามารถมองออกเป็นโค๎งหรอ เส๎นได๎ก็ตํอเมื่อรวมสี่เหลี่ยมเล็กๆ เข๎าไว๎ด๎วยกันและมองจาก
ระยะทางไกลในระยะหนึ่งเทํานั้น ซึ่งเป็น สิ่งนี้ที่ทาให๎ฟิกเซลมีความพิเศษเนื่องจากต๎องอาศัย
การตัดสินใจที่แนํชัดของนักออกแบบวําจะเลือก และจัดวางแตํละฟิกเซลไว๎อยํางไร การ
ออกแบบด๎วยฟิกเซลเป็นศิลปะแหํงการคานวณข๎อมูล ต๎อง อาศัยการตัดสินใจที่แนํวแนํและ
การคิดอยํางตํอเนื่องเป็นระบบ

ภาพที่ 13 มาสคอตที่ใช๎เทคนิคพิกเซล
ที่มา: http://www.lifeartworks.com/wp-content/uploads/2011/04/Pixel-People-12.jpg
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3) เวคเตอร์ (Vector) เมื่อจะวาดคาแรกเตอร๑แบบเวคเตอร๑ ในสมัยกํอนมักจะต๎อง
ใช๎อุปกรณ๑ตํางๆ เชํน ไม๎ สามเหลี่ยม ไม๎บรรทัด หรือแมํพิมพ๑เพื่อให๎ภาพที่ออกมาเป็นอยํางที่
กาหนดไว๎และสามารถทาซ้าหลายชิ้นได๎ แตํทุกวันนี้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ใช๎แทน จากการ
ทดสอบพบวําผู๎คนในป๓จจุบันได๎รับการฝึกฝนด๎านการมองเห็นมาอยํางเข๎มข๎น สามารถที่จะ
"อําน" รูปรํางเรขาคณิตทั้งที่เรียบงําย และที่ซับซ๎อนอยํ างมากได๎ การใช๎เวคเตอร๑ทาให๎ภาพ
ขนาดเล็กสามารถอํานเห็นได๎จากระยะที่ไกลออกไป คาแรกเตอร๑ที่สร๎างจากภาพ เวคเตอร๑
เหมาะสาหรับงานที่ต๎องใช๎รูปรําง รูปทรง เทคนิคการดีไซน๑ลักษณะภาพที่ใกล๎เคียงกัน และ
สถานการณ๑ที่สร๎างโดยโปรแกรม คอมพิวเตอร๑แบบเดียวกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ภาพลักษณะนี้
มั ก พบคูํ กั น กั บ ภาพเวคเตอร๑ ก ราฟิ ก ภาพ พิ ม พ๑ ร วมทั้ ง สิ น ค๎ า อุ ป โภคบริ โ ภคอี ก ด๎ ว ย
(Gestalten Verlag, 2001)

ภาพที่ 14 มาสคอตที่ใช๎เทคนิคเวคเตอร๑
ที่มา: https://www.kankou-shimane.com/access/images/shimanekko_air.png

4) สามมิติ (3D) ความพยายามสร๎างสามมิติขึ้นมาในเครื่องมือที่มีสองมิตินี้มักต๎อง

อาศัยประสบการณ๑ของการ ทางานอยํางมาก ภาพที่ดูแล๎วเหมือนจริงนั้นมาจากการเกลี่ยสี
อยํางตํอเนื่อง การจัดวางแสงเงาอยํางถูกต๎อง และการจัดมุมมองที่แมํนยาของวัตถุป๓จจุบัน
คอมพิ ว เตอร๑ สามารถจั ด การทุ ก อยํ า งนี้ ไ ด๎ อ ยํ า ง สบายๆ เมื่ อ มี ก ารเตรี ย มการที่ จ าเป็ น
เรียบร๎อยแล๎ว จุดใหญํใจความของการสร๎างคาแรกเตอร๑สามมิติ ในคอมพิวเตอร๑ก็คือความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูแล๎วกลมกลืนเหมือนกับภาพจริง ดูไ ด๎จากตัวอยําง ในภาพยนตร๑
นั่นเอง (Gestalten Verlag, 2001) นอกจากนี้ยังรวมถึงการนาเอาวัสดุจริงมาสร๎างสรรค๑
ภาพให๎เกิดมิติความตื่นลึก และเกิดการรับรู๎จากพื้นผิว สีสันและความแตกตํางของวัสดุ ชํวย
ให๎เกิดความนําสนใจ กระตุ๎นให๎ผู๎เห็นภาพเกิดจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑มายิ่งขึ้น
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ภาพที่ 15 มาสคอตที่ใช๎เทคนิคสามมิติ
ที่มา: https://cdn.artstation.com/p/assets/images/images/000/263/032/small/teodoru-badiuflyk.jpg?1413957421

5) ภาพปะติด (Collage) คือ การสร๎างสรรค๑โดยใช๎วัสดุชนิดตํางๆ เชํน กระดาษ
ผ๎า วัสดุจากธรรมชาติ มาปะติดบนวัสดุพื้นระนาบ เชํน กระดาษหรือไม๎ งานภาพปะติดอาจ
ทาด๎วยวิธีปะติดทั้งหมด หรือนาไปผสมกับวิธีอื่นก็ได๎ เชํน การปะติดประกอบงานระบายสีน้า
หรือสีน้ามัน

ภาพที่ 16 มาสคอตที่ใช๎เทคนิคภาพปะติด
ที่มา: http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/peter-clark-dog-collage-art
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6) ผสม (Mixed) คือ การสร๎างสรรค๑ขึ้นโดยใช๎เทคนิคและวิธีการหลายอยํางมา
ผสมผสานท าให๎ เกิ ดผลงานที่ อยูํ ในชิ้น เดี ยวกั น ซึ่ง วัส ดุที่ ใ ช๎ใ นการสร๎ างเทคนิค แบบผสม
สามารถหาได๎ จ ากวั สดุ ธ รรมชาติ เชํ น วั ส ดุ จ ากพื ช สั ต ว๑ และแรํ วั ส ดุ สั ง เคราะห๑ เชํ น
กระดาษ โลหะ เป็นต๎น

ภาพที่ 17 มาสคอตที่ใช๎เทคนิคผสม
ที่มา: http://thingd-media-ec4.thefancy.com/default/220721295556348631_b6cfb8fd23e6.jpg

การวิเคราะห์องค์ประกอบของมาสคอตเพื่อใช้เป็นตัวแปรตาม
วัตถุประสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํวนนี้ เพื่อวิเคราะห๑องค๑ประกอบของมาสคอตที่
เหมาะสมกับการใช๎เป็นตัวแปรตามในการวิจัย หลัง จากนั้นตัวแปรเหลํานี้จะใช๎สร๎างชุดคาถามใน
แบบสอบถาม เพื่อให๎ได๎คาตอบของงานวิจัยที่เหมาะสมในการออกแบบมาสคอตที่สามารถสื่อสาร
ความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ ซึ่งจะได๎กลําวในบทตํอไป
จากการรวบรวมข๎อมูลองค๑ประกอบของมาสคอตที่ไ ด๎กลําวไว๎ในหัวข๎อที่แล๎ว ผู๎วิจัยได๎นา
หัวข๎อทั้งหมดที่ได๎รวบรวมไว๎มาวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ในการนามาใช๎เป็นตัวแปรตามสาหรับขั้นตอน
วิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

60
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปร ผู๎วิจัยได๎กาหนดดังนี้
- เป็นตัวแปรที่มีตัวเลือกหลากหลาย
- เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได๎ คือ ใช๎ได๎กับทุกตัวแปรต๎น ไมํใชํตัวแปรที่ใช๎แบบ
เจาะจงเป็นรายกรณีของการใช๎ออกแบบมาสคอต
- เป็นตัวแปรที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
- เป็นตัวแปรที่เมื่อได๎ผลลัพธ๑จากการวิจัยสามารถแปรเปลี่ยนไปตามตัวแปรต๎นได๎
ข้อ
1

องค์ประกอบ
ของมาสคอต
ประเภทของสัญลักษณ๑
มาสคอต

2

สัดสํวนของมาสคอต

3

ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพ

4

เพศ

5

วัย

6

ลักษณะนิสัย, อารมณ๑
ความรู๎สึก

การวิเคราะห์
- เป็นตัวแปรที่มีตัวเลือกหลากหลาย สามารถควบคุมได๎
- เป็นตัวแปรที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
- เป็นตัวแปรที่เมื่อได๎ผลลัพธ๑จากการวิจัยสามารถแปรเปลี่ยน
ไปตามตัวแปรต๎นได๎
- เป็นตัวแปรที่มีตัวเลือกหลากหลาย สามารถควบคุมได๎
- เป็นตัวแปรที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
- เป็นตัวแปรที่เมื่อได๎ผลลัพธ๑จากการวิจัยสามารถแปรเปลี่ยน
ไปตามตัวแปรต๎นได๎
- เป็นตัวแปรที่มีตัวเลือกหลากหลาย สามารถควบคุมได๎
- เป็นตัวแปรที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
- เป็นตัวแปรที่เมื่อได๎ผลลัพธ๑จากการวิจัยสามารถแปรเปลี่ยน
ไปตามตัวแปรต๎นได๎
- เป็นตัวแปรที่มีตัวเลือกหลากหลาย สามารถควบคุมได๎
- เป็นตัวแปรที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ
ได๎
- เป็นตัวแปรที่เมื่อได๎ผลลัพธ๑จากการวิจัยสามารถแปรเปลี่ยน
ไปตามตัวแปรต๎นได๎
- เป็นตัวแปรที่มีตัวเลือกหลากหลาย สามารถควบคุมได๎
- เป็นตัวแปรที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
- เป็นตัวแปรที่เมื่อได๎ผลลัพธ๑จากการวิจัยสามารถแปรเปลี่ยน
ไปตามตัวแปรต๎นได๎
- เป็นตัวแปรที่มีขอบเขตกว๎างเกินไป ควบคุมไมํได๎
- เป็นตัวแปรที่ขึ้นอยูํกับการใช๎งาน ณ ขณะนั้น
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ข้อ
7

องค์ประกอบ
ของมาสคอต
เครื่องแตํงกาย

8

สิ่งประดับ

9 รูปแบบของตัวละคร
10 ระดับความสมจริง

11 เทคนิคในการออกแบบ

การวิเคราะห์
- เป็นตัวแปรที่จะมีหรือไมํมีก็ได๎ ขึ้นอยูํกับการใช๎งาน ณ
ขณะนั้น
- เป็นตัวแปรที่มีขอบเขตกว๎างเกินไป ควบคุมไมํได๎
- เป็นตัวแปรที่จะมีหรือไมํมีก็ได๎ ขึ้นอยูํกับการใช๎งาน ณ
ขณะนั้น
- เป็นตัวแปรที่ขึ้นอยูํกับการใช๎งาน ณ ขณะนั้น
- เป็นตัวแปรที่มีตัวเลือกหลากหลาย สามารถควบคุมได๎
- เป็นตัวแปรที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
- เป็นตัวแปรที่เมื่อได๎ผลลัพธ๑จากการวิจัยสามารถแปรเปลี่ยน
ไปตามตัวแปรต๎นได๎
- เป็นตัวแปรที่มีตัวเลือกหลากหลาย สามารถควบคุมได๎
- เป็นตัวแปรที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
- เป็นตัวแปรที่เมื่อได๎ผลลัพธ๑จากการวิจัยสามารถแปรเปลี่ยน
ไปตามตัวแปรต๎นได๎

ตารางที่ 1 การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของมาสคอตเพื่อใช๎เป็นตัวแปรตาม

ผลสรุปการวิเคราะห์
จากการตารางการวิเคราะห๑ ทาให๎ผู๎วิจัยสามารถคัดเลือกหัวข๎อองค๑ประกอบของมาสคอต
เพื่อใช๎เป็นตัวแปรตามสาหรับขั้นตอนดาเนินการวิจัย และสร๎างแบบสอบถาม โดยตัวแปรที่เหมาะสมมี
ดังนี้
1. ประเภทของสัญลักษณ๑มาสคอต
2. สัดสํวนของมาสคอต
3. ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
4. เพศ
5. วัย
6. ระดับความสมจริง
7. เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
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จากนั้นผู๎วิจัยจึงได๎แบํงตัวแปรที่เหมาะสมทั้งหมดออกเป็น 2 หัวข๎อ ดังนี้
- องค์ประกอบของมาสคอตด้านบุคลิกภาพและที่มา
1. ประเภทของสัญลักษณ๑มาสคอต
2. เพศ
3. วัย
- องค์ประกอบของมาสคอตด้านการออกแบบ
1. สัดสํวนของมาสคอต
2. ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
3. ระดับความสมจริง
4. เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
หลังจากนี้ ผู๎วิจัยจะใช๎องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา นาไปสร๎างชุด
แบบสอบถามสาหรับกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ และองค๑ประกอบของมาสคอตทาง
ด๎านการออกแบบ นาไปสร๎างชุดแบบสอบถามสาหรับกลุํมผู๎เชี่ย วชาญทางด๎านการออกแบบมาสคอต
ตํอไป
ทฤษฎีอารมณ์ของสี
วัต ถุ ป ระสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํ วนนี้ เพื่ อให๎ ค วามรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในเรื่ อ ง
องค๑ประกอบของมาสคอต และใช๎วรรณกรรมเหลํานี้สร๎างชุดคาถามในแบบสอบถามใน 3 สํวน ได๎แกํ
แบบสอบถามเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตด๎านบุคลิกภาพและที่มา แบบสอบถามเรื่ององค๑ประกอบ
ของมาสคอตด๎านการออกแบบ และแบบสอบถามเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตที่กลุํมเปูาหมายชื่น
ชอบ เพื่อให๎ได๎คาตอบของงานวิจัยที่เหมาะสมในการออกแบบมาสคอตที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหมํ ซึ่งจะได๎กลําวในบทตํอไป
ผู๎วิจัยได๎ค๎นคว๎าข๎อมูลในเรื่องทฤษฎีของสีจากแหลํงข๎อมูลหลายแหลํง ได๎แกํ
1. ทฤษฎีบุคลิกภาพ โดย ชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi 1990)
2. ทฤษฎีอารมณ๑ของสี โดย นาโอมิ คุโน (Naomi Kuno)
3. สีไทยโทน ผลงานวิจัยโดย อาจารย๑ไพโรจน๑ พิทยเมธี
4. หนังสือ Pattern and Palette Sourcebook โดย Anvil Graphic Design,
Inc.
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ผู๎วิจั ยได๎ เลือ ก “อารมณ์สี ของ นาโอมิ คุโ น” มาใช๎ใ นขั้น ตอนการวิจัย เนื่ องจากความ
ชัดเจนในหัวข๎อของสี และจานวนอารมณ๑ที่ไมํมากและน๎อยจนเกินไป ซึ่งเหมาะสมตํองานวิจัยนี้
ทฤษฎี อารมณ์ของสี คื อ อารมณ๑ข องการใช๎ สีในงานออกแบบเรขศิลป์ข อง นาโอมิ คุโ น
(Naomi Kuno) จากหนังสือ Tasteful Color Combination โดยเน๎นอารมณ๑ความรู๎สึกจากการ
สัมผั สทั้ง 5 ได๎แ กํ รูป รส กลิ่น เสียง และสัม ผัส ออกมาเป็น อารมณ๑ ของสีตํา งๆ ได๎ 44 อารมณ๑
(Naomi Kuno, 2004)
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. ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
13. ความอบอ๎าวร๎อนชื้น (Tropical)
14. ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ (Seclusion and Fantasy)
15. ความวิเศษและดีเลิศ (Magical and Awesome)
16. ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)
17. ความโศกเศร๎าเสียใจและระลึกถึง (Melancholic and Sentiment)
18. ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)
19. ความไวและไร๎เดียงสา (Purity and Sensitivity)
20. ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่ (Chic and Matured)
21. ความวางใจและภาคภูมิใจ (Trust and Pride)
22. ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
23. ความมีการศึกษา (Academic)
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24. ความเป็นทางการ (Formality)
25. ความนํารักและเป็นมิตร (Cute and Friendly)
26. ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)
27. ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ (Sweet and Romantic)
28. ความถึงความใส และบริสุทธิ์ (Crystal clear and Pure) (ความกระจํางทะลุปรุโปรํง)
29. ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย (Intellectual and Cool)
30. ความฉลาดและนาสมัย (Smart and Stylish)
31. ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล (Technical and Mechanical)
32. ความสงบและปลอบโยน (Tranquility and Soothing)
33. ความสุขภาพดีและสดชื่น (Healthy and Fresh)
34. ความคลํองแคลํวและนําขบขัน (Nimble and Amusing)
35. ความสนใจในกีฬาและอิสระ (Sporty and Freedom)
36. ความมั่นคงและพอใจ (Richness and Fulfillment)
37. ความโอํอําและตกแตํงหรูหรา (Gorgeous and Decorative)
38. ความสาคัญที่สุดและมีเสนํห๑ (Prime and Charm)
39. ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ (Fertility and Nutrition)
40. ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
41. ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย (Stability and Stateliness)
42. ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี (Science and Chemistry)
43. ความสมัยใหมํและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ (Modern and Radical)
44. ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness) (เริงฤทธิ์ เอกวงศ๑อนันต๑,
2556)
สรุป จากทฤษฎีอารมณ๑ของสี 44 อารมณ๑ข๎างต๎น ผู๎วิจัยจะนาไปหาคาตอบในสํวนของชุดสีที่
เหมาะสมกับการออกแบบมาสคอต โดยเริ่มจากการสร๎างแบบสอบถามสาหรับผู๎เชี่ยวชาญทางด๎าน
วัฒนธรรมเชียงใหมํ เพื่อคัดเลือกชื่ออารมณ๑ของสีที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ ใน
ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม หลังจากนั้นรวบรวมผลลัพธ๑จนได๎กลุํมอารมณ๑ของสีจานวนหนึ่ง และนาชุดสีใน
แตํละอารมณ๑ไปสร๎างชุดแบบสอบถามสาหรับผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการออกแบบมาสคอต เพื่อคัดเลือก
ชุดสีที่เหมาะสมในแตํละกลุํม เมื่อได๎ชุดสีในแตํละกลุํมแล๎ว จะนาไปสร๎างแบบสอบถามเพื่อถามชุดสีที่
กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ และนาไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตตํอไป
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํ วนนี้ เพื่ อให๎ ค วามรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในเรื่ อ ง
กลุํมเปูาหมายของโครงการ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในลักษณะทางประชากรศาสตร๑ ลักษณะเฉพาะ
และรูปแบบการดาเนินชีวิต ของกลุํมเปูาหมายได๎อยํางลึกซึ้ง และชํวยให๎สามารถออกแบบมาสคอต
สาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํได๎อยํางเข๎าถึงความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย
ตํอไป
จากข๎ อ มู ลสถิ ติ ข องศู น ย๑ วิ จั ย ภาคเหนื อ กลํ า ววํ า นั ก ทํ อ งเที่ ย วที่ มี จ านวนมากที่ สุ ด ของ
เชียงใหมํ คือกลุํมอายุ 15-24 ปี จัดเป็นกลุํมวัยรุํนตอนกลาง - ตอนปลาย ซึ่งผู๎วิจัยใช๎คนกลุํมนี้ เป็น
กลุํมเปูาหมายหลักของการวิจัยครั้งนี้ และได๎นาผลการวิจัยของ คุณณัฐพล จิตประไพ ในเรื่องของ
รูปแบบการดาเนินชีวิต (Life Style) ของกลุํมคนที่อยูํในชํวงตั้งแตํมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา
และคนวัยเริ่มทางานหรือจบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี หรือในชํวงอายุ 15-24 ปี ซึ่งจัดอยูํในกลุํม
Gen M หรือ Millenial Generation (เป็นกลุํมคนที่เกิดในชํวง พ.ศ. 2530-2540) โดยอ๎างอิงมา
จากการแบํงชํวงอายุผู๎บริโภคออกเป็น Generation มีความแตกตํางกันบ๎างตามตาราด๎านการตลาด
(ธนเดช กุลปิติวัน & ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548) กลําววําแนวคิดแบบสากลแบํงกลุํมผู๎บริโภคออกเป็น
4 กลุํม ได๎แกํ
1.กลุํม Gen-B หรือ Boomer Generation ซึ่งหมายถึงผู๎บริโภคที่มีอายุระหวําง 40-63 ปี
2.กลุํม Gen-X หรือ Generation X ซึ่งหมายถึง ผู๎บริโภคที่มีอายุระหวําง 34-39 ปี
3.กลุํม Gen-Y หรือ Generation Y ซึ่งหมายถึง ผู๎บริโภคที่มีอายุระหวําง 25-33 ปี
4.กลุ่ม Gen-M หรือ Millennial Generation ซึ่งหมายถึง ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 1524 ปี
ซึ่ ง ผู๎ วิ จั ย ได๎ ส รุ ป และรวบรวมข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางกายภาพและจิ ต ภาพของ
กลุํมเปูาหมายจากผลการศึกษาและวิจัยของ คุณณัฐพล จิตประไพ รวมทั้ง ข๎อมูลจากเว็บไซต๑และ
หนังสือที่กลําวถึงในเรื่องของการตลาดกับลักษณะทางประชากรศาสตร๑ของกลุํมเปูาหมาย ดังนี้
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ในป๓จจุบันจานวนประชากรกลุํม Gen-M มีอยูํประมาณ 6.84 ล๎านคน หรือ 11.4% ของ
ประชากรทั้งประเทศ (ประเทศไทย) นอกจากนี้ กลุํม Gen-M ยังแบํงออกได๎เป็น 2 กลุํม คือ กลุํมแรก
ได๎ แกํ กลุํม ที่ก าลั ง ศึก ษาอยูํ ในระดับ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย ระดับ อุด มศึ กษา (ปริ ญ ญาตรี) และ
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บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ปริ ญ ญาโท) สํ ว นกลุํ ม ที่ 2 คื อ กลุํ ม ที่ เ ริ่ ม เข๎ า สูํ ต ลาดแรงงานและท างานอยูํ เ ป็ น
ระยะเวลาหนึ่งแล๎ว (อายุงานไมํเกิน 4 ปี)
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มเจนเอ็ม (ณัฐพล จิตประไพ, 2552)
คนกลุํมนี้จะมีบุคลิกลักษณะที่อาจจะแตกตํางจากคนกลุํมอื่นๆ บ๎าง สามารถสรุปได๎ดังนี้
- เป็นกลุํมที่มีความละเอียดอํอนเรื่องการสร๎างสัญลักษณ๑ที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตน
- มีแรงขับภายในสูง
- มีความเชื่อมันในการใช๎พลังของตนเองสูง
- มีความรักครอบครัว เคารพผู๎อาวุโสกวําแตํไมํได๎แสดงออกแบบธรรมเนียมไทยแท๎แตํโบราณ
(ไมํถึงกับหมอบ คลาน กราบ)
- มีความรู๎สึกวําชีวิตนี้เป็นของตนเอง (อัตตา)
- เลือกและตัดสินใจบริโภคสินค๎าหรือบริการตํางๆ ด๎วยความคิดของตนเอง เป็นต๎น
คนกลุํมนี้มีอายุป๓จจุบันในชํวง 15-24 ปี บ๎างก็เรียกคนกลุํมนี้วํา”เด็กแนว” ผู๎บริโภคกลุํมนี้
เป็นผู๎บริโภคที่เกิดมาและได๎รับการดูแลเสมือนเป็น ไขํในหิน (The Precious) ผู๎ปกครองทุกคนใน
ครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกของกลุํมอื่นๆ ได๎แตํพร่าสอนและดูแลเพื่อไมํให๎สมาชิกในกลุํมนี้ ต๎องอยูํ
อานาจของสิ่งยั่วยุ และยั่วยวนซึ่งไมํเคยมีมากํอนในอดีต อาทิ ยาเสพติดรายการทีวีมอมเมา บุหรี่ สุรา
รายการบันเทิงยั่วยุอารมณ๑ พฤติกรรมก๎าวร๎าว การติดเชื้อเอดส๑ การตั้งครรภ๑ในวัยไมํสมควร เป็นต๎น
คนกลุํมนี้จัดได๎วําเป็นผู๎บริโภคแหํงความหวัง (Generation of Hope) ที่ผู๎ใหญํหวังวําจะมีชีวิตอยูํและ
แก๎ไขความผิดพลาดที่ตนเคยทาในอดีต คนกลุํมนี้ให๎ความสาคัญกับคอมพิวเตอร๑ ภาษาอังกฤษ ไมํ
ชอบเป็นลูกจ๎าง มีความต๎องการเป็นเจ๎าของกิจการขนาดเล็ก มีความอิสระในตัวเองคํอนข๎างสูง มี
แนวทางเป็นของตัวเองชัดเจน ไมํเหมือนใคร และไมํอยากให๎ใครเหมือน ชอบดู แชนแนลวี, เอ็มทีวี
ดูเหมือนจะเป็นกลุํมผู๎บริโภคที่มีความสุขในการดารงชีวิตสูงสุด เนื่องจากเป็นกลุํมที่เกิดมา
พร๎อมกับเทคโนโลยี สามารถเข๎าใจและใช๎เทคโนโลยีไ ด๎เป็นอยํางดี อีกทั้ง เกิดมาในขณะที่ฐานะ
ครอบครัว และสภาพโดยรวมของประเทศได๎พัฒนาดีขึ้นกวําสมัยที่กลุํมอื่นๆ ได๎สัมผัสเมื่ออายุ
ใกล๎เคียงกัน คนกลุํมนี้มองตนเองวําเป็นผู๎เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และถูกกลุํมอื่นมองวําเป็นผู๎เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีมากเป็นที่สุด ชีวิตในแตํละวันขาดมือถือ, เอสเอ็มเอส (SMS), อีเมล๑, อินเทอร๑เน็ต ไมํได๎เลย
เป็นกลุํมผู๎บริโภคที่ภาระในการดูแลตัวเองต่าสุด หากเกิดป๓ญหาทางด๎านการเงิน ยังสามารถพึ่งคุณ
พํอคุณแมํได๎อยูํเสมอ ทาให๎รู๎สึกวําความทุกข๑และภาระยังไมํมี เงินที่หาได๎หรือได๎รับในแตํละวันหมดไป
กับคําอาหารและคําเดินทางเสียเป็นสํวนใหญํ ที่เหลือเป็นคําโทรศัพท๑ และซื้อความบันเทิงให๎ตนเอง
อาทิ โยนโบว๑ลิ่ง, ดูภาพยนตร๑, ซื้อเสื้อผ๎า – กระเป๋า - รองเท๎าที่เข๎าเทรนด๑
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โดยสรุปแล๎วคนกลุํมนี้เป็นผู๎บริโภคที่มีชีวิตอยูํอยํางมีความสุขและโชคดี (Happy go Lucky)
ชีวิตแตํละวันมีแตํความสนุกสนาน ความทุกข๑มีแบบผิวเผิน และเป็นความทุกข๑ที่ไมํจริง ความทุกข๑
หลักๆ ที่กลุํม Gen-M กลําวถึงได๎แกํ อํานหนังสือไมํทันสอบ ไปเรียนไมํทัน ตื่นสายไปหาแฟนไมํทัน
เป็นต๎น
รูปแบบการดาเนินชีวิต
ได๎มีการสารวจกลุํมประชากรทั้ง เพศหญิง และเพศชาย ที่มีอายุระหวําง 15-24 ปี ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยทาการเก็ บข๎ อมู ลกั บ กลุํ มตั วอยํา งจานวน 400 คน ในการสารวจครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค๑เพื่อต๎องการรู๎ถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุํม Gen-M ตามแนวทางการวัดรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตของ Henry Assael มาใช๎ ด๎วยวิธี AIO Inventories ซึ่งประกอบไปด๎วย 3 ด๎าน ได๎แกํ
ด๎านกิจกรรม (Activities), ด๎านความสนใจ (Interests) และด๎านความคิดเห็น (Opinion) ซึ่งจากผล
การสารวจในครั้งนี้ทาให๎ได๎ผลสรุปรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนกลุํม Gen-M หรือกลุํม
คนในชํวงอายุ 15-24 ปี ดังนี้
1) Techno-Computer กลุํ ม Gen-M มั ก จะใช๎ ค อมพิ ว เตอร๑ เ พื่ อ เข๎ า สูํ โ ปรแกรม
อินเตอร๑เน็ต MSN (Messenger) ในการสื่อสารระหวํางเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งบางครั้งเคยได๎ยินบาง
คนเรียกเด็กกลุํมนี้วําเป็นกลุํมเด็ก MSN (Messenger) ก็มี (เป็นการพูดแซวกันเลํนๆ) นอกจากนี้
Gen-M ยังใช๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าสิ่ง ตํางๆ เพื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอน เพื่อความบันเทิง เพื่อ
แสวงหาความรู๎ใหมํๆ เป็นต๎น
2) Entertainment กลุํม Gen-M ชอบความสนุกสนาน ความบันเทิง แม๎กระทั่งเรื่องราวที่
เป็ น สาระก็ ค วรที่ จ ะเป็ น สารคดี ใ นรู ป แบบที่ ส นุ ก สนาน ไมํ ใ ชํ เ นื้ อ หาวิ ช าการที่ ดู ซี เ รี ย ส สไตล๑
Edutainment มากเกินไป ทาให๎ยากตํอการเข๎าใจ
3) Luxury กลุํม Gen-M ชอบความสะดวกสบายที่อานวยความสะดวกในการดารงชีวิตและ
ชอบทากิจกรรมตํางๆ และแสวงหาสิ่งที่ทาให๎ชีวิตตนเองดูดี มีระดับในสายตาของคนรอบข๎าง
4) Gang กลุํม Gen-M ชอบทากิจกรรมรํวมกับเพื่อนๆ ที่เป็นคนกลุํมแนวเดียวกัน แตํใน
ความเป็นกลุํมหรือแก๏งนี้ ตนเองก็จะพยายามสร๎างความโดดเดํนที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะขึ้นมาภายใน
กลุํมของตนเองด๎วยเชํนกัน
5) Freedom กลุํม Gen-M มักจะชอบการมีอิสระทางความคิดและการดาเนินชีวิต ไมํ
ขึ้นอยูํกับบรรทัดฐานที่เคยมีมาในอดีต แตํพวกเขาก็จะรู๎จารีตประเพณีที่ควรปฏิบัติ ไมํนอกลูํนอกทาง
เกินไป
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6) Future Plan กลุํม Gen-M เริ่มมีการวางแผนอนาคตของตนเองไมํวําจะเป็นเรื่อง
การศึกษา การใช๎ชีวิตในอนาคตการใช๎ชีวิตคูํ (เนื่องจากแนวคิดการมีคูํหรือการใช๎ชีวิตคูํของคนกลุํมนี้
เปลี่ยนไปมองเรื่องการอยูํกํอนแตํงเป็นเรื่องธรรมดาไมํผิดขนบธรรมเนียมประเพณี)
7) Education กลุํม Gen-M สนใจที่จะศึกษาเลําเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยอยํางน๎อยต๎อง
ศึกษาให๎สาเร็จในระดับปริญญาตรี และถ๎ามีโอกาสจะพยายามศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
8) In-Trend Fashion กลุํม Gen-M เป็นผู๎นาแฟชั่นรวมถึงผู๎ตามแฟชั่นลาดับแรกๆ โดยจะ
ไมํยอมตกรุํนเกี่ยวกับสิ่งใหมํๆไมํวําจะเป็นเทคโนโลยี เสื้อผ๎า ทรงผม หนังสือ ภาพยนตร๑ เป็นต๎น
9) Socialize กลุํ ม Gen-M จะให๎ ความสนใจ รํว มท ารํ ว มแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ
กิจกรรมอันเป็นสาธารณสังคม เชํน การบริจาคโลหิต การรณรงค๑ในโครงการตํางๆ การเป็นสมาชิก
ของกลุํมอนุรักษ๑ เป็นต๎น (ณัฐพล จิตประไพ, 2552)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านจิตภาพและกายภาพ
จากข๎อมูลและผลการวิจัยของ คุณณัฐพล จิตประไพ ทาให๎ผู๎วิจัยสามารถสรุปผลเป็นลักษณะ
ทางกายภาพและจิตภาพของกลุํมเปูาหมายได๎ชัดเจนที่สุดดังนี้
ข้อมูลด้านกายภาพ
(Demographic)
- ชาย หญิง อายุเฉลี่ยประมาณ 15 24 ปี
- อาศัยอยูํในเขตเมือง
- กาลังศึกษาอยูํ หรือเพิ่งเริ่มต๎น
ทางาน
- ฐานะดีมีความสามารถในการใช๎จําย
และการตัดสินใจด๎วยตัวเอง
- ใช๎คอมพิวเตอร๑และอินเตอร๑เน็ตได๎
เป็นอยํางดี

ข้อมูลด้านจิตภาพ (Psychographic)
- ชอบความสนุกสนาน ความบันเทิง
- รับความเปลี่ยนแปลง และทันสมัย
- ชอบความสะดวกสบาย มีรสนิยม มีอิสระทาง
ความคิด
- ชอบการมีอิสระทางความคิดและการดาเนินชีวิต
ไมํขึ้นอยูํกับบรรทัดฐานที่เคยมีมาในอดีต
- อารมณ๑ดี มีความสุข สนุกสนานกับชีวิต
- เป็นผู๎นาแฟชั่น รวมถึงผู๎ตามแฟชั่นลาดับแรกๆ
เทคโนโลยี เสื้อผ๎า ทรงผม หนังสือ ภาพยนตร๑
- ชอบสร๎างความโดดเดํนที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะตน

ตารางที่ 2 การวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านกายภาพและจิตภาพ
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํวนนี้ เพื่อให๎ความรู๎และความเข๎าใจในเรื่อง การใช๎
รูปรําง และการใช๎สี เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการออกแบบมาสคอต และการออกแบบสํวนประกอบใน
งานอีเว๎นท๑ รวมถึงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑
การใช้รูปร่าง (Shape)
บนพื้นผิวของงาน 2 มิติ รูปทรงที่ไมํใชํจุดหรือเส๎น ที่มีลักษณะแบนราบ คือระนาบที่เกิดจาก
แนวเส๎นตํ อเนื่องซึ่ งเป็นองค๑ ประกอบทางความคิด ที่ปิด ล๎อมพื้นที่ใ ดพื้นที่หนึ่ ง ทาให๎เกิ ดขอบของ
รูปทรงดังนั้นลักษณะพิเศษของเส๎นดังกลําวและความสัมพันธ๑ตํอกันจะเป็นตัวกาหนด และมีผลตํอ
รูปรํางของรูปทรงระนาบ (Planer Form) การจัดกลุํมประเภทของรูปรํางจึงสามารถแบํงออกได๎เป็น
6 ประเภท ดังนี้ (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2555)
1. รูปร่างเรขาคณิต (Geometric) กาหนดโครงสร๎างโดยวิธีคณิตศาสตร๑ เชํน รูปวงกลม
สามเหลี่ยม สี่ เหลี่ย ม ฯลฯ รูปทรงเหลํ านี้เป็ นโครงสร๎างพื้นฐานของรู ปรํางอื่ นๆ รู ปรํางแบบนี้ใ ห๎
ความรู๎สึกเป็นกลาง
2. รู ป ร่ า งธรรมชาติ หรื อ รู ป ร่ า งอิ น ทรี ย์ (Organic) ประกอบจากเส๎ น โค๎ ง เป็ น การ
เลียนแบบจากรู ปรํางสิ่งมี ชีวิต หรือมีลักษณะคล๎ ายสิ่ง มีชีวิตรูปรํ างประเภทนี้จะให๎ความรู๎สึกวํา มี
โครงสร๎างของสิ่งมีชีวิตและสามารถเติบโตได๎
3. รูปร่างที่มีด้านเป็นเส้นตรง (Rectilinear) ประกอบจากเส๎นตรง ซึ่งไมํมีความสัมพันธ๑กัน
ทางคณิตศาสตร๑
4. รูปร่างผิดปกติ (Irregular) ประกอบจาเส๎นตรง และเส๎นโค๎ง ซึ่งไมํมีความสัมพันธ๑กันทาง
คณิตศาสตร๑
5. รูปร่างอิสระ (Hand Drawn) การเขียนด๎วยมือ ลายมือ ที่ไมํใช๎เครื่องมือประกอบ เป็น
รูปรํางที่เกิดขึ้นอยํางอิสระ ไมํมีโครงสร๎างที่แนํนอน ให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหวและมีความกลมกลืนกับ
รูปรํางธรรมชาติ
6. รู ป ร่ า งอุ บั ติ เ หตุ (Accidental) รู ป รํ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไมํ ไ ด๎ ตั้ ง ใจ มั ก เป็ น ผลที่ ม าจาก
กรรมวิธีหรือวัสดุใดๆ
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ภาพที่ 18 ประเภทของรูปรําง
ที่มา: Two Dimensional Design

หลักการใช้สี
สี เป็นสํวนประกอบในการออกแบบที่สาคัญมาก นอกจากจะให๎คุณคําทางความสวยงามแล๎ว
ยั ง ให๎ คุ ณ คํ า ทางความรู๎ สึ ก และมี ผ ลทางด๎ า นจิ ต วิ ท ยา สี ที่ ใ ช๎ ใ นการแตํ ง หน๎ า ทาปาก และการ
เปลี่ยนแปลงสีผม ทาให๎บุคลิกภาพของคนเปลี่ยนไปได๎หลายแบบ (วีรวัฒน๑ วีระประดิษฐ๑, 2551b)
คุณลักษณะของสี
คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ
1. วรรณะ (Hue)
2. คุณคํา (Value)
3. ความเข๎มของสี (Intensity)
1. วรรณะ (Hue) หมายถึง ชื่อของสี เชํน เหลือง เขียว เหลืองเขียว โดยไมํคานึงถึงสีสดใส
(Lightness) หรือสีทึบ (Darkness) ตัวอยํางเชํน สี Light Green, Dark Green, Bright Green หรือ
Dull Green เหลํานี้ล๎วนมีวรรณะ (Hue) ของสี Green ทั้งสิ้น
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มีหลักขั้นต๎นที่ควรคานึงถึง 3 ประการ คือ
1) เมื่อสีขั้นพื้นฐาน (Primary Hue) 2 สี ผสมกันด๎วยอัตราสํวนพอเหมาะ จะได๎ผลเป็นสี
ขั้นที่สอง (Secondary Hue)
2) ถ๎าสีขั้นพื้นฐาน (Primary Hue) ผสมกับสีขั้นที่สอง (Secondary Hue) จะได๎สีขั้นที่
สาม (Intermediate Hue)
3) การใช๎สีที่อยูํใกล๎เคียงกันในวงกลมการผสมสีประกอบกันจะดูกลมกลืน เพราะมีสี
ตัวกลางเป็นตัวชํวย เชํน สี Yellow-Orange, Yellow และ Yellow-Green Yellow เป็นสีรํวมที่
ชํวยในการกลมกลืน
เรายังแบํงวรรณะ (Hue) ของสีออกเป็น 2 สํวน คือ สีร๎อน (Warm Color) และสีเย็น
(Cool Color) โดยแบํงวงกลมของสีออกเป็น 2 สํวน ด๎วยเส๎น Yellow-Green และ Red-Violet ก็จะ
แบํงสีได๎เป็น 2 พวกคือ สีจากYellow-Green ถึง Violet เป็นสีเย็น (Cool Color) สํวนที่เหลือจาก
Yellow ถึงRed Violet เป็นสีร๎อน (Warm Color) การใช๎สีร๎อน (Warm Color) จะให๎ความรู๎สึกเข๎า
ใกล๎ตัวเรามากกวําสีเย็น (Cool Color) ซึ่ง ให๎ความรู๎สึกถดถอยไปจากเรา การใช๎สีจึงมีประโยชน๑ใน
การชํวยให๎เห็นสิ่งตํางๆ ใกล๎ หรือไกลขึ้นได๎
2. คุ ณ ค่ า (Value) หมายถึ ง สี ที่ ส ดใส (Brightness) สี ก ลาง (Grayness) สี ทึ บ
(Darkness) ของสีแตํละสี สีทุกสีจะมีคุณคําเป็นของตัวเอง เริ่มที่ความชัดที่สุดจนเกือบเป็นขาว และ
จากความชัดที่สุดไปถึงสีที่มืดจนเกือบดา
เราต๎องฝึกฝนและสังเกตให๎เห็นความแตกตํางระหวํางสีที่มีคุณคําของสีชัดมาชัดน๎อย
หรือสีมืดมากมืดน๎อย จะได๎คุณคําของสีที่อยูํกึ่ง กลางระหวํางสีที่สวํางที่สุดและมืดที่สุดนี้ เรียกวํ า
Middle Value ในเรื่องคุณคําของสีนี้ เห็นได๎จากการเปรียบเทียบระหวํ างภาพสีและภาพขาวดาใน
ภาพสีเราจะเห็นวํามีสีแดงหลายๆ ชนิด แตํเมื่อดูในภาพขาวดา สีแดงก็จะมีน้าหนักอํอนแกํตั้งแตํขาว
ถึง เทาและดา จึงมีผู๎จัดทาตารางเทียบสํวน (Achromatic Scale) ขึ้น เพื่อแสดงถึง สีแท๎และการ
เปลี่ยนแปลงไปสูํน้าหนักสีดา และสีขาว
3. ความเข้มของสี (Intensity) คือ คุณสมบัติด๎านความสดใส (Brightness) และความ
ไมํสดใส (Dullness) ของสี ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสีที่ประกอบอยูํ เชํน การใช๎สีที่มีคุณคํา (Value)
เป็นสีสดใส (Brightness) ระบายลงพื้นที่มีสีไ มํสดใส (Dullness) สีที่สดใสก็จะมีความสวํางขึ้นและ
เดํนชัด สีที่ไมํสดใสก็จะดูไมํสดใสยิ่งขึ้นเหลํานี้เป็นการเกิดความเข๎มของสี
สีนอกจากจะให๎คุณคําตํอการมองเห็นในด๎านความสวยงามแล๎ว ยังให๎ความรู๎สึกอยํางใด
อยํางหนึ่ง เชํน เมื่อเห็นภาพผู๎คนนั่งสงบพักผํอนในสวนสาธารณะสีของขอบน้าในทะเลสาบสะท๎อนกับ
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ท๎องฟูาสีครามในยามที่มีแสงแดดสาดสํอง ประกอบกับ ความสดใสของเสื้อผ๎าที่ผู๎ค นสวมใสํมานั่ ง
พักผํอนนั้น ให๎ความรู๎สึกเบิกบานใจตํอผู๎พบเห็น
ขณะเดียวกับที่ไปในงานศพและเห็นผู๎คนแตํง กายชุดดา จะมีความรู๎สึกสลดหดหูํเศร๎า
หมอง ความรู๎สึกตํอสีเหลํานี้ ไมํใชํความรู๎สึกแนํนอนตายตัวแตํข๎นกับสภาพแวดล๎อม เหตุการณ๑ และ
ประสบการณ๑สํวนตัวของแตํละบุคคล
หลักการจัดองค์ประกอบทางเรขศิลป์ (Principles of Composition)
วัตถุประสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํวนนี้ เพื่อให๎ความรู๎และความเข๎าใจในเรื่อง การจัด
องค๑ประกอบทางเรขศิลป์ เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการออกแบบมาสคอต และการนามาสคอตที่ออก
แบบสาเร็จแล๎วไปใช๎รํวมกับการออกแบบงานอีเว๎นท๑ และสื่อประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑
ในสํวนนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเรื่องหลักการออกแบบเพื่อนามาเป็นกรอบความคิดในการออกแบบ
มาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ และจะนาไปใช๎วิเคราะห๑การจัดวาง
องค๑ประกอบของมาสคอต ปละการจัด วางมาสคอตในสํวนประกอบของงานอี เว๎นท๑ตํอไป ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
ในวิทยานิพนธ๑ “การออกแบบเรขศิลป์สาหรับงานประเพณีผีตาโขน” (ธรรมสรณ๑ นิยมรัตน๑
จรูญ, 2553) กลําววํา เรื่องการจัดองค๑ประกอบศิลป์นับเป็นเรื่องที่สาคัญมากในการออกแบบเรขศิลป์
2 มิติ เป็นเรื่องของการนาองค๑ประกอบตํางๆ มาจัดวางรวมกันอยํางมีหลักมีเกณฑ๑ แตํก็อาจยืดหยุํน
ได๎บาง เพื่อให๎ผลงานออกมาเกิดความสวยงาม และความลงตัว โดยจะเน๎นในเรื่องสาคัญดังนี้
1. เอกภาพ (Unity)
2. ดุลยภาพ (Balance)
3. ความกลมกลืน (Harmony)
4. ความขัดแย๎ง (Contrast)
5. สัดสํวน (Proportion)
6. ชํวงจังหวะ (Rhythm)
7. การเน๎น (Emphasis)
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1. เอกภาพ (unity)
เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสํวนประกอบตํางๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ๑กัน
มองดูแล๎วเป็นกลุํมก๎อน ไมํแตกกระจาย การออกแบบสร๎างสรรค๑งานศิลปะ เป็นการสร๎างเอกภาพขึ้น
จากความสับสน ยุํงเหยิง ทั้งยังเป็นการจัดระเบียบและดุลยภาพให๎แกสิ่งที่ขัดแยงกัน เพื่อให๎รวมตัว
กันไดเป็นอยํางดี รายละเอียดเกี่ยวกับเอกภาพมีดังนี้
1) เอกภาพแบบคงที่ (static unity) หมายถึง การจัดกลุํมของรูปรํางหรือรูปทรง
ทางเรขาคณิต เอกภาพในลักษณะนี้จะให๎ความรู๎สึกแข็งแรง มั่นคง ไมํแสดงความรู๎สึก
เคลื่อนไหว เชน งานออกแบบสถาป๓ตยกรรมทั่วๆ ไป รวมทั้งงานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
อื่นๆ
2) เอกภาพแบบเคลื่อนไหว (dynamic unity) หมายถึง การจัดกลุํมของรูปรําง
หรือรูปทรงอิสระ เอกภาพในลักษณะนี้จะให๎ความรูสึกเคลื่อนไหว
2. ดุลยภาพ (balance)
ดุลยภาพ หมายถึงการออกแบบจัดภาพให๎มีน้าหนักถํวงเทํากับทั้งสองข๎าง โดยมีแกนกลาง
(axis) ของภาพเป็นตาแหนํงในการแบํงแยกภาพ ดุลยภาพหรือความสมดุลยนี้รับรู๎ได๎ด๎วยสายตาหรือ
การมองเห็นลักษณะของดุลยภาพแบํงออกได๎ 3 แบบคือ
1) ดุลยภาพที่เหมือนกันทั้งสองข้าง (Symmetrical balance) คือ ดุลยภาพที่มี
สวนประกอบของภาพเหมือนกันทั้งสองขาง ดุลยภาพแบบนี้ให๎ความรูสึกมั่นคง เที่ยงตรง
สงํา เป็นทางการ นิยมใช๎ออกแบบ โบสถ๑ วิหาร สถานที่ราชการ และงานอื่นๆ ที่ต๎องการให๎มี
ความรู๎สึกดังกลําว เชํน ออกแบบเสื้อผ๎า เฟอร๑นิเจอร๑ เป็นต๎น
2) ดุลยภาพที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง (asymmetrical balance) คือ ดุลยภาพที่
สํวนประกอบของภาพไมํเหมือนกันทั้งสองข๎าง แตํมีน้าหนักของภาพเทํากันทั้งสองขางดุลย
ภาพแบบนี้ให๎อิสระในการออกแบบ และให๎ความรู๎สึกนําสนใจ การสร๎างดุลยภาพที่ไ มํ
เหมือนกันทั้งสองข๎าง มีขอควรคานึงถึงอยูํหลายประการ ซึ่งพอจะสรุปได๎ดังนี้
- ดุลยภาพของรูปร่าง (balance of shape) หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจาก
รูปรําง รูปรํางที่มีขนาดใหญํจะดูหนักกวํารูปรํางที่มีขนาดเล็กในกรณีสีเดียวกัน
ดังนั้นเพื่อให๎มีดุลยภาพ รูปรางขนาดใหญํควรอยูํใกล๎ศูนย๑กลางของภาพมากกวํา
รูปรํางขนาดเล็ก
- ดุลยภาพของน้าหนัก (balance of value) หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจาก
น้าหนักอํอนแกํ น้าหนักที่ตัดกับพื้น จะดูหนักกวําน้าหนักที่กลืนไปกับพื้น ในกรณี
ของรูปรํางที่มีขนาดเทํากัน ดังนั้นเพื่อให๎มีดุลยภาพ ควรขยายขนาดของน้าหนักที่
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กลืนไปกับพื้นให๎ใหญํขึ้น ถ๎าไมํขยายขนาดก็ควรให๎อยูํหํางแกนกลางมากกวําน้าหนัก
ที่ตัดกับพื้น
- ดุลยภาพของสี (balance of color) หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจากสีที่มี
ความจัด (intensity) เทํากัน ขนาดเทํากัน จะเป็นสีเดียวกันหรือตํางสี ยํอมมีดุลย
ภาพเหมือนกัน สํวนสีที่ตัดกับพื้นจะดูใหญํกวําสีที่กลมกลืนไปกับพื้น ในกรณีที่มี
ขนาดเทํากัน ดังนั้นควรขยายขนาดของสีที่กลืนกับพื้นให๎ใหญํขึ้น หรือถ๎าไมํขยาย
ขนาดก็ควรให๎อยูํหํางแกนกลางมากกวําสีที่ตัดกับพื้น จึงจะเกิดดุลยภาพ
- ดุลยภาพของลักษณะผิว (balance of texture) หมายถึง ดุลยภาพที่
เกิดจากลักษณะผิว ผิวในลักษณะตํางๆ ที่ใช๎เป็นผิวของรูปรํางหรือรูปทรงที่นําสนใจ
จะมีน้าหนักมากกวําลักษณะผิวของรูปรํา งหรือรูปทรงธรรมดาๆ ในกรณีที่มีขนาด
เทํากัน
- ดุลยภาพของจุดสนใจ (balance of interesting point) หมายถึง ดุลย
ภาพที่เกิดจากจุดสนใจ จุดสนใจแม๎จะมีขนาดเล็กกวํา ก็สามารถถํวงดุลกับรูปรําง
หรือรู ปทรงที่ดู ธรรมดาๆ แตํมีข นาดใหญํ กวํา ได๎ จุดที่ นําสนใจมีหลายลั กษณะ
ดังตํอไปนี้
- เส๎นที่มีรูปรํางหรือลวดลายที่แปลกกวาเส๎นธรรมดาๆ เชํน เส๎นที่
เป็นลวดลายตํางๆ จะดูนําสนใจกวําเส๎นตั้ง เส๎นนอน
- รูปรํางหรือรูปทรงที่ดูมีชีวิต เชํน รูปคน สัตว๑ จะดูมีชีวิตกวํา
ดอกไม๎หรือวัตถุที่อยูํนิ่ง
- น้าหนักตัดกัน เชํน น้าหนักที่ตัดกันเป็นกลุํม จะดูนําสนใจกวํา
น้าหนักกลมกลืนกันเป็นกลุํม
- น้าหนักอํอนกวําแตํรูปทรงนําสนใจกวํา เชํน ตัวอักษร ก. ไกํ มี
น้าหนักสีเทา จะดูนําสนใจกวารูปสี่เหลี่ยมที่มีน้าหนักสีดา
- สีสดใสฉูดฉาด เชํน สีเขียวสดจะดูนําสนใจกวําสีเทา
- สีร๎อน เชํน กลุํมของสีร๎อน จะดูนําสนใจกวํากลุํมของสีเย็น
- สีมีความจัดน๎อยกวําแตํรูปทรงมีความหมายมากกวํา เชน รูปคน
ฟูอนราสีน้าตาลอํอน จะดูนําสนใจกวํารูปสี่เหลี่ยมสีแดง
- ลักษณะผิวที่หยาบขรุขระ เชํน ผิวของเปลือกทุเรียน จะดู
นําสนใจกวาผิวส๎ม
3) ดุลยภาพแบบรัศมี (radial balance) คือ ดุลยภาพที่มีสวนประกอบของภาพ
กระจายออกจากศูนย๑กลางเป็นรัศมี สามารถพบเห็นได๎ตามธรรมชาติ เชํน โครงสร๎างของ
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ดอกไม๎ รัศมีของดวงอาทิตย๑รูปรํางของสัตว๑ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย๑ออกแบบสร๎างสรรค๑ขึ้น เชํน
หน๎าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล๎ว รวมทั้งการออกแบบน้าพุสาหรับตกตํางสถานที่
3. ความกลมกลืน (harmony)
ในการออกแบบให๎เกิดความงดงามจะต๎องประสานสํวนประกอบในการออกแบบให๎กลมกลืน
กันอยํางมีเอกภาพ โดยการจัดสํวนประกอบในการออกแบบให๎กลมกลืนกัน หลักของความกลมกลืน
กัน พิจารณาอยํางกว๎างๆ ได๎แกํ ความคล๎ายกัน ความใกล๎เคียงกัน ความเหมือนกัน ความคิดในแนว
เดียวกัน ความกลมกลืนมากที่สุด คือ ความเหมือนกัน ความกลมกลืนน๎อยที่สุด คือความเกือบตํางกัน
ความกลมกลืนในการออกแบบ เป็นความกลมกลืนของสวนประกอบในการออกแบบซึ่งมีทั้ง
ความ กลมกลืนของเส๎น ทิศทาง รูปรําง รูปทรง ขนาด สัดสํวน สี น้าหนัก ลักษณะผิว รวมทั้งความ
กลมกลืนของ ความคิดและจุดมุํงหมาย
4. ความขัดแย้ง (contrast)
ความขัดแย๎ง คือ การจัดสวนประกอบของการออกแบบที่มีคุณสมบัติแตกตางกันมาไว๎ด๎วยกัน
ใช๎แก๎ความเบื่อหนํายอันเกิดจากความกลมกลืนที่มากเกินไป ซึ่งจะทาให๎งานออกแบบนั้นนาสนใจและ
มีคุณคามากยิ่งขึ้น ความขัดแยงที่เป็นเอกภาพจะตองเป็นความขัดแยงที่กลมกลืน คือ ขัดแย๎งเป็นสํวน
น๎อยกลมกลืนเป็นสํวนใหญํ คุณสมบัติที่ตํางกันของสํวนประกอบในการออกแบบ มีทั้งความแตกตาง
กันของเส๎น ทิศทาง รูปรําง รูปทรง ขนาด สัดสํวน สี น้าหนัก และลักษณะผิว
5. สัดส่วน (proportion)
สัดสํวน หมายถึง ความสัมพันธ๑ของสวนประกอบของสิ่งตางๆ ซึ่งจาแนกออกได๎ 2 ลักษณะ
1) สัดสวนที่สัมพันธ์กันในตัวเอง เชํน สัดสํวนของคน ซึ่งมีความสัมพันธ๑ระหวําง
หัว ตัว แขน ขา และ สํวนประกอบอื่นๆ คนที่มีสัดสํวนสวยงาม จะมีความสัมพันธ๑ของ
สํวนประกอบของรํางกายอยํางเหมาะเจาะ สมสํวน เชํน สัดสํวนของวีนัส ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
สัดสํวนของพระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย
2) สัดส่วนของตัวเองที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งอื่น เชํน สัดสํวนของแวํนตาที่รับกับใบหนา
ของคน หรือสัดสํวนของคนที่สัมพันธ๑กับขนาดของเก๎าอี้ ประตู เสื้อผ๎า เป็นต๎น
การจัดองค๑ประกอบ โดยการใช๎จุดตัดเก๎าชํอง (rule of third) โดยการแบํงภาพ
ออกเป็น 3 สวน ทั้งแนวตั้งและแนวนอน แล๎ววางภาพตรงจุดตัดนั้นจริงๆ ก็คือ จะเป็นวาง
ภาพในสัดสํวนสองจากสาม (2:3) แตํจริงๆ แล๎ว rule of third นั้นก็เอามาจาก golden
mean นั่นเอง golden mean คือ สัดสวน (ratio) 1:1.6180339. (ซึ่งเป็นตัวเลขมหัศจรรย๑
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ที่ถูกคนพบมาตั้งแตํสมัยกํอน) และทุกวันนี้ถูกใช๎ในทุกๆ สิ่งรอบตัวเราโดยที่เราอาจไมํรู๎ตัว
เป็นอะไรที่สมองของมนุษย๑ตอบสนองดีเป็นพิเศษ อยํางเชํน มีการทดลองพบวํา รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎าที่คนชอบมากที่สุดเป็นสัดสํวน 1:1.618 มาเป็น Golden Triangle แบํงเป็น
สามเหลี่ยมคลายเทําๆ กัน 3 อัน (สี่เหลี่ยมเป็น 3:2 ก็ใช๎ Golden Triangle แบบ 3:2 ก็ถือ
วําใกล๎เคียง)

ภาพที่ 19 แสดงการแบํงสัดสวนของสี่เหลี่ยม แบบ Golden Section ที่มา: (ธรรมสรณ๑ นิยมรัตน๑จรูญ, 2553 : 78-107)
ภาพที่ 20 การแบํงสัดสวนแบบ Golden Triangle ที่มา: (ธรรมสรณ๑ นิยมรัตน๑จรูญ, 2553 : 78-107)

6. ช่วงจังหวะ (Rhythm)
ชํว งจั งหวะเปรี ย บเที ย บได๎กั บ การเต๎ น ของหั ว ใจที่ มี การเต๎ นเป็ น ระยะสม่าเสมอกั น หรื อ
เปรียบเทียบกับการตีกลองที่มีลีลาของชํวงตีถี่หางเป็นระยะ ๆ ซึ่งมีชํวงจังหวะในการตีแตกตํางกันไป
ได๎หลายลักษณะ เมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบทางด๎านทัศนศิลป์ก็คือการจัดสํวนประกอบของการ
ออกแบบให๎มีชํวงจังหวะในลักษณะตํางๆ นั่นเอง ชํวงจังหวะในการออกแบบสามารถแบํงออกได๎ 3
ลักษณะ ดังตํอไปนี้
1) จังหวะซ้าๆ กัน (repetition) หมายถึง การออกแบบด๎วยเส๎น สี หรือ รูปรําง ให๎มี
จังหวะซ้าๆ กัน โดยให๎คานึงถึงหลักของสัดสํวน และเอกภาพเป็นสาคัญ
2) จังหวะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (gradation or progression) หมายถึงจังหวะการซ้า
ของสวนประกอบในการออกแบบ ที่มีการเปลี่ยนความยาวหรือความหนาของเส๎นแตํถ๎า
เปลี่ยนเป็นลาดับเหมือนๆ กันทั้งภาพก็จะดูนําเบื่ออีก นอกจากการเปลี่ยนความยาวและ
ความหนาของเส๎นแล๎ว ยังมีการเปลี่ยนชํองไฟระหวํางเส๎นหรือรูปรําง เปลี่ยนสีแท๎ น้าหนัก
ความจัดของสี หรือเปลี่ยนปริมาณการทับกันของสํวนประกอบ เปลี่ยนลักษณะผิวจากเรียบ
ให๎เป็นหยาบ และจากความสวางสดให๎ขุํนมัว
3) จั ง หวะที่ เ คลื่ อ นไหวสั ม พั น ธ๑ กั น อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง (Continuous related
movement) หมายถึง จังหวะการซ้าของสํวนประกอบในการออกแบบที่สัมพันธ๑เชื่อมโยง
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กันไปอยํางตํอเนื่องไมํได๎ซ้าเทําๆกันอยูํกะที่ เชํนคลื่นน้า ภูเขาที่ไลํระดับกัน ให๎ความรู๎สึก
เคลื่อนไหว
7. การเน้น (emphasis)
การออกแบบทุก ๆ อยํางต๎องการให๎มีความเดํนสะดุดตา เพื่อให๎ผู๎ดูเกิดความสนใจสาระของ
งานออกแบบนั้น ๆ การสร๎างความสนใจได๎ดีก็คือการเน๎น ดังนั้นงานออกแบบที่มีคุณภาพจึงควรมีจุด
ศูนย๑กลางของความสนใจ หรือมีพื้นที่ที่เดํนประกอบอยูํด๎วยเสมอ การเน๎นให๎เกิดจุดเดนสามารถทาให๎
โดยใช๎เสนทิศทาง รูปรําง รูปทรง ขนาด ลักษณะผิว สี น้าหนักตลอดจนบริเวณวาง ให๎มีความแตกตาง
กับสวนใหญํ การเน๎นจุดเดํนควรเน๎นจุดสาคัญเพียงแหํงเดียว และเน๎นในปริมาณที่ไมํมากนัก การเน๎น
ทาได๎ 2 วิธีคือ
1) การเน๎นด๎วยการใช๎องค๑ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่งที่แปลก
แตกตํางไปจากสํวนอื่นๆ ของงาน จะเป็นจุดสนใจ ดังนั้น การใช๎องค๑ประกอบที่มีลักษณะ
แตกตําง หรือขัดแย๎ง กับสํวนอื่น ก็จะทาให๎เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานได๎ แตํทั้ง นี้ต๎อง
พิจารณาลักษณะความแตกตํางที่นามาใช๎ด๎วยวํา กํอให๎เกิดความขัดแย๎งกันในสํวนรวม และ
ทาให๎เ นื้ อหาของงานเปลี่ ยนไปหรื อไมํ โดยต๎อ งคานึ ง วํ า แม๎ มี ความขั ด แย๎ ง แตกตํา งกัน ใน
บางสํวน และในสํวนรวมยังมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกัน
เมื่อสิ่งหนึ่งถูกแยกออกไปจากสํวนอื่นๆ ของภาพ หรือกลุํมของมัน สิ่งนั้นก็จะเป็น
จุดสนใจ เพราะเมื่อ แยกออกไปแล๎วก็จะเกิดความสาคัญขึ้นมา ซึ่งเป็นผลจากความแตกตําง
ที่ไมํใชํแตกตํางด๎วยรูปลักษณะ แตํเป็นเรื่องของตาแหนํงที่จัดวางซึ่งในกรณีนี้รูปลักษณะนั้น
ไมํจาเป็นต๎องแตกตํางจากรูปอื่น แตํตาแหนํงของมันได๎ดึงสายตาออกไปจึงกลายเป็นจุดสนใจ
ขึ้นมา
2) การเน๎นด๎วยการจัดวางตาแหนํง (Emphasis by Placement) เมื่อองค๑ประกอบ
อื่นๆ ชี้นามายังจุดใดๆ จุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน๎นขึ้นมา และการจัดวางตาแหนํงที่
เหมาะสม ก็สามารถทาให๎จุดนั้นเป็นจุดสาคัญขึ้นมาได๎เชํนกัน
หลักสรีระมนุษย์ (Human Dimension Basis)
วัตถุประสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํวนนี้ เพื่อให๎ความรู๎และความเข๎าใจในเรื่อง หลัก
สรีระมนุษย๑ เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการออกแบบมาสคอต และการนามาสคอตที่ออกแบบสาเร็จแล๎วไป
ใช๎รํวมกับการออกแบบงานอีเว๎นท๑ และสื่อประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑
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จากศาสตร๑ที่มุํงศึกษามนุษย๑ในเชิงมิติสัมพันธ๑ Anthropometrics คือ การศึกษาโครงรําง
สัดสํวนมนุษย๑ที่สัมพันธ๑กับสภาพแวดล๎อมกายภาพทางด๎านมิติ ได๎แกํ ขนาดของกะโหลก แขน ขา
รวมทั้งระยะหําง ซึ่งเกี่ยวข๎องกับกายวิภาคหรือโครงรํางสัดสํวนของมนุษย๑ทางสรีระวิทยา
การออกแบบปูา ยสั ญลั กษณ๑ ได๎น าเอาหลั กการมองจากหลัก สรี ระมนุ ษย๑ ซึ่ ง รวมถึง กา ร
เคลื่อนไหวของรํางกายมนุษย๑ เชํน การศึกษาถึงการเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อคอและหลังในการก๎มเงย
เพื่อค๎นหา วําเกิดความเปลี่ยนแปลงอยํางไร นอกจากนั้นยัง ควรระมัดระวัง เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม
ความแตกตํางของคนในแตํละเชื้อชาติด๎วย (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543)
Rotation การหมุนศีรษะ ข๎อตํอของคอมนุษย๑หมุนศีรษะไปทางขวาหรือซ๎ายได๎มากที่สุด 55
องศา

ภาพที่ 21 ภาพแสดงการหันศีรษะไปทางขวาหรือซ้าย

Hyperextension and Flexion การขยับคอตามแนวตั้ง ข๎อตํอของคอมนุษย๑สามารถก๎ม
ได๎มากที่สุด 40 องศา และเงยได๎มากที่สุด 50 องศา

ภาพที่ 22 ภาพแสดงการขยับคอตามแนวตั้ง
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Lateral Bending การขยับศีรษะทางแนวนอน ข๎อตํ อของคอมนุษย๑สามารถเอียงไป
ทางด๎านขวาหรือซ๎าย ได๎มากที่สุด 40 องศา

ภาพที่ 23 ภาพแสดงการขยับศีรษะทางแนวนอน

Head Movement in Horizontal Plane ข๎อตํอของคอมนุษย๑สามารถหมุนไปด๎านข๎าง
ได๎โดยปกติ 45 องศา และมากที่สุด 55 องศา

ภาพที่ 24 ภาพแสดงการขยับข้อต่อของคอมนุษย์

Head Movement in Vertical Plane การขยับคอตามแนวตั้งขึ้นและลง เงยและก๎ม
โดยปกติ 30 องศา มากที่สุดสาหรับการก๎ม 40 องศา และมากที่สุดสาหรับการเงย 50 องศา และเมื่อ
ต๎องเงยหน๎ามองในระดับสูงจะรู๎สึกไมํเป็นธรรมชาติ

80

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการขยับคอตามแนวตั้งขึ้นและลง

Visual Field in Horizontal Plane
- การมองทางแนวนอนซ๎ายและขวา เมื่อกรอกตาอยูํกับที่เป็นมุมกว๎างที่สุด คือ 15
องศา
- มุมมองที่สายตาสามารถอํานข๎อความได๎เป็นมุมกว๎างที่สุด คือ 10 - 20 องศา
- มุมมองที่สายตาสามารถมองเห็นสัญ ลักษณ๑ภาพได๎เป็นมุมกว๎างที่สุดคือ 5 - 30
องศา
- มุมมองที่สายตาสามารถแยกแยะสีได๎เป็นมุมกว๎างที่สุด คือ 30 – 60 องศา
- มุ มมองจากการเห็ นด๎ ว ยตาทั้ง 2 ข๎ า ง คือ ตาซ๎ ายมองเห็น ตาขวา และตาขวา
มองเห็นถึงตาซ๎าย จะอยูํในระยะ 62 องศา
- การมองเห็นด๎วยตาข๎างเดียว คือ ตาซ๎ายมองเห็นถึงทางซ๎าย และตาขวามองเห็น
ถึงทางขวา คือ 94 – 104 องศา

ภาพที่ 26 ภาพแสดงการมองทางแนวนอนซ้ายและขวา
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Visual Field in Vertical Plane
การมองเห็ นในแนวตั้ง คือ ขึ้นและลง มุมมองของมนุษ ย๑จะมองเห็นด๎า นลํางได๎มากกวํ า
ด๎านบน โดยวัดจากแนวเส๎นสายตามาตรฐาน
การมองขึ้น
- มุมมองที่กรอกตาได๎มากที่สุดเมื่อมองขึ้นข๎างบน คือ 25 องศาบน
- มุมมองที่สายตาสามารถแยกแยะสีได๎ คือ 30 องศาบน
- มุมมองที่สูงสุดจากระดับสายตาปกติ คือ 50 องศาบน
การมองลง
- มุมมองลง ระดับสายตาขณะยืน คือ 0 – 10 องศาลําง
- มุมมองลง ระดับสายตาขณะนั่ง คือ 0 – 15 องศาลําง
- มุมมองที่กรอกสายตาได๎มากที่สุดเมื่อมองลงลํางเป็น 30 องศาลําง
- มุมมองที่สายตาสามารถแยกแยะสีได๎ คือ 40 องศาลําง
- มุมมองต่าสุดจากระดับสายตาปกติ คือ 70 องศาลําง

ภาพที่ 27 ภาพแสดงการมองเห็นในแนวตั้ง
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หลักจิตวิทยาการรับรู้ (Perception Psychology)
วัตถุประสงค์ การรวบรวมวรรณกรรมในสํวนนี้ เพื่อ ให๎ความรู๎และความเข๎าใจในเรื่อ ง
จิตวิทยาการรับรู๎ เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการออกแบบมาสคอต และการนามาสคอตที่ออกแบบสาเร็จ
แล๎วไปใช๎รํวมกับการออกแบบงานอีเว๎นท๑ และสื่อประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑
การรับรู๎ (Perception) คือขบวนการประมวลและตีความข๎อมูลตํางๆที่อยูํรอบๆตัว โดยผําน
อวัยวะรับความรู๎สึก สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีความรู๎สึกตอบโต๎ตํอสิ่ง ที่มากระตุ๎น นักจิตวิทยาพยายาม
ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมตํางๆ และเรียกสาเหตุของพฤติกรรมวําเป็นตัวกระตุ๎น หรือ S (Stimulus)
และเรียกพฤติกรรมที่แสดงออกวําการตอบสนองหรือ R (Response) นักจิตวิทยาจึงพยายามศึกษา
หาความสัมพันธ๑ ระหวํางตัวกระตุ๎นและการตอบสนอง ความแตกตํางระหวํางการรู๎สึก (Sensation)
และ การรับรู๎ (Perception) คือการรู๎สึกเป็นสํวนยํอยของการรับรู๎ที่ไมํสามารถแบํงเป็นสํวนยํอยหรือ
ลดลงไปกวํานี้ได๎อีก มีลักษณะงํายและตรงไปตรงมามากกวํา ซึ่งมีความหมายน๎อยกวําการรับรู๎ และ
ไมํได๎อยูํใต๎อิทธิพลของการเรียนรู๎ ประสบการณ๑ แรงจูงใจ และอารมณ๑ สํวนการรับรู๎นั้นเป็นขบวนการ
ขั้นสูงขึ้นไปกวําความรู๎สึก เนื่องจากการเรียนรู๎ ประสบการณ๑ แรงจูงใจ และอารมณ๑ ล๎วนมีผลตํอการ
รับรู๎ทั้งสิ้น (รัจรี นพเกตุ , 2540) การรับรู๎ถือเป็นขบวนการขั้นสูงในทางจิตวิทยา เพราะอวัยวะรับ
ความรู๎สึกแตํละชนิดจะรับพลังงานได๎เฉพาะ เชํน ตารับเฉพาะแสง หูรับเฉพาะเสียง ผิวหนังรับเฉพาะ
อุณหภูมิและสัมผัส เป็นต๎น ถ๎าไมํมีอวัยวะรับความรู๎สึกจะเกิดการรับรู๎ขึ้นไมํได๎ ในขณะเดียวกันถ๎ามี
อวัยวะรับความรู๎สึกแตํไมํมีการตีความออกมาก็ไมํเกิดการรับรู๎ขึ้น (จิราภา เต็งไตรรัตน๑ & คนอื่นๆ,
2547)
ในการออกแบบอัตลักษณ๑องค๑กรนั้น จิตวิทยาการรับรู๎ (Perception) ถือเป็นศาสตร๑ที่มี
ความสัมพันธ๑และเกี่ยวข๎องกับการออกแบบ เพราะจะสามารถสํงผลตํอการตัดสินใจในการเลือกใช๎
องค๑ประกอบตํางๆ เพื่อให๎งานออกแบบสามารถสื่อสารภาพลักษณ๑ได๎อยํางชัดเจน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงจะ
ขอกลําวถึงทฤษฎีการรับรู๎ที่มีความสัมพันธ๑กับการออกแบบ ซึ่งประกอบไปด๎วย 2 สํวนใหญํๆ ด๎วยกัน
คือ การรับรู๎เรื่องสี กับการรับรู๎รูปรํางและการรับรู๎มิติ
การรับรู้เรื่องสี (Color Perception)
การรับรู๎เรื่องสี หมายถึง ความสามารถในการแยกแสงสีตํางๆ ตามความแตกตํางของความ
ยาวคลื่น นักปรัชญา นักฟิลิกส๑ กวี ศิลปิน นักจิตวิทยา ตํางก็ให๎ความสนใจศึกษา ทั้งนี้เพราะมีความ
แตกตํางระหวํางบุคคลมาก จึงทาให๎มีตัวแปรอื่น เชํน การเรียนรู๎ ประสบการณ๑ บุคลิกภาพ อารมณ๑
แรงจูงใจ เป็นต๎น ซึ่งได๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการรับรู๎เรื่องสีของมนุษย๑เป็นอยํางมาก ทฤษฎีเรื่องการรับรู๎
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สีนั้ น มี ผู๎ ใ ห๎ค วามสนใจค๎ น คว๎า มากมาย และมี อยูํ ห ลายทฤษฎี แตํ ในที่ นี้ จ ะขอกลํ า วถึง ทฤ ษฎี ที่ มี
หลักฐานสนับสนุน ดังนี้ (รัจรี นพเกตุ, 2540)
ทฤษฎีของแลดด์-แฟรงคลิน (Ladd-Franklin Theory) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการ มี
ความเชื่อวําการรับรู๎สีขาว-ดา เกิดขึ้นกํอนจากนั้นจึงวิวัฒนาการไป เกิดการรับรู๎สีน้าเงินและสีเหลือง
ขึ้น และวิวัฒนาการตํอไปอีกเป็นสีแดงและสีเขียวตามทฤษฎีนี้ตรงกลางจอรับภาพเป็นสํวนรับสี และ
เป็นสํวนที่เกิดจากวิวัฒนาการ ตรงสํวนขอบของจอรับภาพเป็นสํวนรับสีขาว-ดาหรือไมํมีสี ซึ่งเป็นสํวน
ดั้งเดิมการรับรู๎รูปรําง
การรับรู้มิติ (Shape and Spatial Perception)
คนสํวนใหญํมีความเชื่อวําสิ่งที่มองเห็น จะต๎องเหมือนกับรูปรํางจริงของวัตถุ เพราะภาพที่
เกิดขึ้น เกิดจากแสงจากวัตถุเร๎านัยน๑ตาเกิดเป็นกระแสประสาทขึ้นสูํสมอง แตํโดยความเป็นจริงแล๎ว
การรับรู๎ของมนุษย๑ไมํใชํ การคัดลอกลักษณะทางกายภาพเข๎าสูํสมองอยํางตรงไปตรงมา การรับ รู๎
ทางการมองเห็นนั้น จึงขึ้นอยูํกับตัวแปรอีกหลายประการ (จิราภา เต็งไตรรัตน๑ & คนอื่นๆ, 2547)
การรับรู๎ในเรื่องของรูปรํางนั้นขึ้นอยูํกับรูปแบบของตัวกระตุ๎นทั้งหมด โดยเกิดจากการรวมสํวนยํอย
เข๎าด๎วยกันเป็นหนํวยรวมทั้งหมดเพียงหนํวยเดียว ซึ่งทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข๎องกับการรับรู๎รูปรํางคือ
ทฤษฎีเรื่องภาพและพื้นภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (รัจรี นพเกตุ, 2540)
คุณสมบัติที่ทาให๎เกิดภาพและพื้นภาพ (Figure and Ground) ได๎แกํ
1. ภาพนั้นมี 2 สํวนที่แตกตํางกัน แตํละสํวนเป็นเอกพันธ๑ สํวนที่ล๎อมรอบใหญํกวําตรงกลาง
สํวนที่เล็กกวําตรงกลางจะมีแนวโน๎มมองเห็นเป็นภาพ และสํวนที่ล๎อมรอบเป็นพื้นภาพ
2. ถ๎าสํวนหนึ่งมีการเรียงตัวในแนวตั้งและแนวนอน สํวนนั้นจะมีแนวโน๎มเป็นภาพ
3. สํวนที่มีสีแตกตํางจากสํวนแวดล๎อม สํวนนั้นจะมีแนวโน๎มมองเห็นเป็นภาพ
4. สํวนที่มีลักษณะสมมาตรกันมากที่สุด จะสามารถมองเห็นเป็นภาพหรือพื้นภาพก็ได๎ความ
แตกตํางของภาพและพื้นภาพ ได๎แกํ
1) ภาพจะมองเห็นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีเส๎นเค๎าโครงภาพที่ชัดเจน ขณะที่พื้นภาพเป็น
เพียงพื้นอยูํเบื้องหลัง ไมํมีรูปรํางบํงชี้วําเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2) ภาพจะมองเห็นปรากฏเดํนอยูํใกล๎ตัวผู๎ดู ในขณะที่พื้นภาพปรากฏอยูํลึกเข๎าไป
ด๎านหลัง
3) ภาพจะมองดูมีชีวิตจิตใจ ให๎ความประทับใจ และมีลักษณะเดํนที่สร๎างความจดจา
ได๎งํายกวําพื้นภาพ
4) ภาพจะจางํายและมีลักษณะคงอยูํมากกวําพื้นภาพ
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การรับรู๎รูปรํางนั้นมีความสัมพันธ๑กับการรับรู๎ทางมิติ เนื่องจากมีตัวแปรที่เชื่อมโยงกัน การ
รับรู๎มิติมีตัวชี้นา (Cue) บางอยํางที่ทาให๎เรารับรู๎ออกมาเป็นเชํนนั้น ในที่นี้จะขอกลําวถึงตัวชี้นาที่เกิด
จากการมองด๎วยนัยน๑ตาเดียว (Monocular Cue) เนื่องจากศิลปินและนักออกแบบมักนิยมใช๎ตัวชี้นา
เหลํานี้ในการสร๎างสรรค๑ผลงาน ซึ่งตัวชี้นาเหลํานี้ ได๎แกํ (รัจรี นพเกตุ, 2540)
1. การสอดแทรกหรือการบังคับ (Interposition) วัตถุที่มองเห็นชัดเจนไมํถูกบัง จะมองดูอยูํ
ใกล๎มากกวําวัตถุที่ถูกบัง
2. ความหํางตัวเชิงอวกาศหรือความชัดเจน (Aerial Perspective or Clearness) วัตถุที่อยูํ
ใกล๎จะมองดูชัดเจนกวําวัตถุที่อยูํไกลในวันที่อากาศมืดมัวมีหมอกมาก
3. แสงและเงา (Lighting and Shading) โดยปกติสิ่งที่อยูํใกล๎แสงมากกวําจะดูสวํางสดใส
กวําสิ่งที่อยูํไกลออกไป ดังนั้นพื้นผิวที่อยูํหํางแสงออกไปจะเกิดเป็นเงามากกวําพื้นผิวที่อยูํใกล๎
4. ความหํางตัวเชิงเส๎น (Linear Perspective) คือการใช๎เส๎นลูํตามหลักทางเรขาคณิต เรื่อง
ความหํางตัวเชิงเส๎น จะสามารถสร๎างภาพ 2 มิติให๎ปรากฏเป็นสํวนลึกแบบ 3 มิติได๎
5. ลักษณะผิวสัมผัส (Texture Gradient) สํวนประกอบที่ปรากฏขึ้นบนพื้นผิววัตถุ จะมี
ความหนาแนํนมากขึ้นเมื่อวัตถุอยูํไกลออกไป
6. การเคลื่อนที่พาราล๑แล็กซ๑ (Motion Parallax) เวลาเคลื่อนศีรษะ วัตถุที่อยูํใกล๎จะ
เคลื่อนที่เร็วกวําวัตถุที่อยูํไกล ดังนั้นในการมองเห็น ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่จะขึ้นอยูํกับระยะใกล๎
ไกล
7. ความคุ๎นเคย (Familiarity) ความคุ๎นเคยมีผลตํอการรับรู๎ ขนาด และรูปรํางของวัตถุ โดย
ปกติแล๎วการรับรู๎ขนาด และรูปรํางขึ้น อยูํกับตัวชี้นาหลายอยําง เชํน เปรียบเทียบกับวัตถุอื่นที่อยูํ
ใกล๎เคียง แสงระยะทาง ฯลฯ แตํในสภาพที่ไมํมีตัวชี้นา ความคุ๎นเคยจะมีบทบาทสาคัญในการรับรู๎
8. ความสัมพันธ๑เชิงขนาด (Relative Size) ตัวชี้นาระยะทางหรือความลึกอีกชนิดหนึ่งคือการ
เปรียบเทียบขนาดกับสิ่งที่อยูํใกล๎เคียง วัตถุที่มีขนาดใหญํจะมองดูใกล๎กวําวัตถุที่มีขนาดเล็ก
9. การปรับเลนส๑ของนัยน๑ตา (Accommodation) เวลาที่มองวัตถุในระยะตํางๆ กัน จะ
มองเห็นได๎ชัดเจนทุกระยะทั้งใกล๎และไกล ทั้งนี้เพราะเลนส๑ของนัยน๑ตามีการปรับตัว การปรับเลนส๑
นัยน๑ตานี้จึงเป็นตัวชี้นาระยะใกล๎ไกลได๎อีกทางหนึ่ง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอวิธีการดาเนินวิจัย ซึ่งผู๎วิจัยได๎กาหนดขั้นตอน ดังนี้
1. การสร๎างชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา
สาหรับกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ
2. การสร๎างชุด แบบสอบถามเกี่ยวกั บ องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ
สาหรับกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบมาสคอต
3. การสร๎างชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับ องค๑ประกอบของมาสคอตที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ
สาหรับสอบถามกลุํมเปูาหมาย
4. การสร๎างชุดแบบสอบถาม
5. เกณฑ๑การคัดเลือกกลุํมประชากรเพื่อทาการตอบแบบสอบถาม
1. การสร้างชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของมาสคอตด้านบุคลิกภาพและที่มา
ในสํวนของการศึกษารวบรวมข๎อมูลองค๑ประกอบของมาสคอตด๎านบุคลิกภาพและที่มา มี
วัตถุประสงค๑เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการสร๎างชุดแบบสอบถามสาหรับกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรม
เชียงใหมํ โดยแบํงรายละเอียดเป็น 4 สํวน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
- ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 อารมณ๑ของสี
ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่ ได๎แกํ
1) รูปคน – อาชีพ
3) รูปพืชผัก หรืออาหาร
5) รูปอมนุษย๑

2) รูปสัตว๑
4) รูปวัตถุสิ่งของ
6) รูปนามธรรม
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ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต ได๎แกํ
1) ชาย
3) ได๎ทั้งชายและหญิง

2) หญิง
4) ไมํระบุเพศ

ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต ได๎แกํ
1) เด็ก
3) ผู๎ใหญํ

2) วัยรุํน
4) สูงอายุ

ส่วนที่ 4 อารมณ์ของสี ในงานออกแบบเรขศิลป์ ของ นาโอมิ คุโน (Naomi Kuno) โดยแบํง
อารมณ๑ของสีออกเป็น 44 อารมณ๑ ได๎แกํ
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) ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
13) ความอบอ๎าวร๎อนชื้น (Tropical)
14) ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ (Seclusion and Fantasy)
15) ความวิเศษและดีเลิศ (Magical and Awesome)
16) ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)
17) ความโศกเศร๎าเสียใจและระลึกถึง (Melancholic and Sentiment)
18) ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)
19) ความไวและไร๎เดียงสา (Purity and Sensitivity)
20) ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่ (Chic and Matured)
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21) ความวางใจและภาคภูมิใจ (Trust and Pride)
22) ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
23) ความมีการศึกษา (Academic)
24) ความเป็นทางการ (Formality)
25) ความนํารักและเป็นมิตร (Cute and Friendly)
26) ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)
27) ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ (Sweet and Romantic)
28) ความถึงความใส และบริสุทธิ์ (Crystal clear and Pure)
29) ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย (Intellectual and Cool)
30) ความฉลาดและนาสมัย (Smart and Stylish)
31) ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเกี่ยวกับเครื่องจักรกล (Technical and
Mechanical)
32) ความสงบและปลอบโยน (Tranquility and Soothing)
33) ความสุขภาพดีและสดชื่น (Healthy and Fresh)
34) ความคลํองแคลํวและนําขบขัน (Nimble and Amusing)
35) ความสนใจในกีฬาและอิสระ (Sporty and Freedom)
36) ความมั่นคงและพอใจ (Richness and Fulfillment)
37) ความโอํอําและตกแตํงหรูหรา (Gorgeous and Decorative)
38) ความสาคัญที่สุดและมีเสนํห๑ (Prime and Charm)
39) ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ (Fertility and Nutrition)
40) ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
41) ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย (Stability and Stateliness)
42) ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี (Science and Chemistry)
43) ความสมัยใหมํและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ (Modern and Radical)
44) ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
2. การสร้างชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของมาสคอตด้านการออกแบบ
ในสํ ว นของการศึ ก ษารวบรวมข๎ อ มู ล องค๑ ป ระกอบของมาสคอตด๎ า นการออกแบบ มี
วัตถุประสงค๑เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการสร๎างชุดแบบสอบถามสาหรับกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
มาสคอต โดยแบํงรายละเอียดเป็น 5 สํวน ดังนี้
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- ส่วนที่ 1 สัดสํวนมาสคอต
- ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
- ส่วนที่ 5 กลุํมสี
ส่วนที่ 1 สัดส่วนมาสคอต ได๎แกํ
1) 1.5 สํวน
3) 2.5 สํวน
5) 3.5 สํวน

2) 2 สํวน
4) 3 สํวน
6) 4 สํวน

ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ได๎แกํ
1) ผอมบาง
3) อ๎วน

2) สมสํวน
4) แข็งแรงบึกบึน

ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต ได๎แกํ
1) แบบเหมือนจริง
2) แบบกึ่งเหมือนจริง
3) แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน
ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ได๎แกํ
1) การวาดเส๎นด๎วยมือ (Free Hand Drawing)
2) พิกเซล (Pixel)
3) เวคเตอร๑ (Vector)
4) สามมิติ (3D)
5) ภาพปะติด (Collage)
6) ผสม (Mixed)
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ส่วนที่ 5 กลุ่มสี จากทฤษฎีอารมณ๑ของสีในงานออกแบบเรขศิลป์ของ นาโอมิ คุโน (Naomi
Kuno) แบํงออกเป็น 44 อารมณ๑ โดยกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎คัดเลือกอารมณ๑
ของสีที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ ทั้ง 4 กลุํม ได๎ดังนี้
1) อารมณ์ของสีจากวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มประเพณี มีดังนี้
1) ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)
2) ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)
3) ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
4) ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
5) ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)
6) ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)
7) ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
8) ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
2) อารมณ์ของสีจากวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มอาหารการกิน มีดังนี้
1) ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)
2) ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
3) ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
4) ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ (Fertility and Nutrition)
5) ความสุขภาพดีและสดชื่น (Healthy and Fresh)
3) อารมณ์ของสีจากวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มศิลปหัตถกรรม มีดังนี้
1) ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
2) ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
3) ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)
4) ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)
5) ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
6) ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
7) ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
4) อารมณ์ของสีจากวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
1) ความผํอนคลาย (Relaxation)
2) ความหายใจสดชื่น (Cool breathe)
3) ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)
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4) ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)
5) ความสงบและปลอบโยน (Tranquility and Soothing)
6) ความสุขภาพดีและสดชื่น (Healthy and Fresh)
7) ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
8) ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
จากผลสรุปเรื่องอารมณ๑ของสีที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเชียงใหมํทั้ง 4 กลุํม ข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎
รวมอารมณ๑ของสีทั้งหมด ได๎ 15 อารมณ๑ และจะนาไปใช๎สร๎างแบบสอบถามสาหรับกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านการออกแบบมาสคอต ในการคัดเลือกกลุํมสีที่เหมาะสมกับอารมณ๑ของสีแตํละอารมณ๑ตํอไป โดย
อารมณ๑ของสีทั้ง 15 อารมณ๑ประกอบด๎วยจานวนชุดของกลุํมสี ดังนี้
1) ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
2) ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
3) ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
4) ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
5) ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 15 ชุด
6) ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 23 ชุด
7) ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 15 ชุด
8) ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 24 ชุด
9) ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
10) ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ (Fertility and Nutrition)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
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11) ความสุขภาพดีและสดชื่น (Healthy and Fresh)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
12) ความผํอนคลาย (Relaxation)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
13) ความหายใจสดชื่น (Cool breathe)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
14) ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
15) ความสงบและปลอบโยน (Tranquility and Soothing)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
3. การสร้างชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของมาสคอตที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ
ในสํ ว นนี้ ผู๎ วิ จั ย ได๎ ร วบรวมค าตอบที่ ไ ด๎ รั บ จากกลุํ ม ผู๎ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง หมด ในเรื่ อ งของ
องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา และองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการ
ออกแบบ โดยมี วัตถุประสงค๑เพื่ อหาคาตอบเรื่อ งความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย อันมีผลตํอการ
นาไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตที่เข๎าถึงความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมายตํอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ส่วนที่ 1 กลุํมสัญลักษณ๑มาสคอต ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ
- ส่วนที่ 2 กลุํมสี ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ
ส่วนที่ 1 กลุ่มสัญลักษณ์มาสคอต ที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ
กลุํมสัญลักษณ๑มาสคอตนี้ เป็นการรวบรวมคาตอบที่ได๎รับจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรม
เชียงใหมํ มาจัดกลุํมตัวเลือกในแบบสอบถาม เพื่อให๎กลุํมเปูาหมายเลือกตามความชื่นชอบ โดยกลุํม
สัญลักษณ๑มาสคอต ประกอบด๎วย 6 กลุํม ได๎แกํ
1) รูปคน (อาชีพ)
- ใช๎ตัวเลือกจากคาตอบของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ
2) รูปสัตว๑
- ใช๎ตัวเลือกจากคาตอบของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ
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3) รูปพืชผัก หรืออาหาร
- ใช๎ตัวเลือกจากคาตอบของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ
4) รูปวัตถุสิ่งของ
- ใช๎ตัวเลือกจากคาตอบของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ
5) รูปอมนุษย๑
- ใช๎ตัวเลือกจากคาตอบของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ
6) รูปนามธรรม (ผู๎ วิ จั ย ตั ด รู ป นามธรรมออก เนื่ อ งจากผู๎ เ ชี่ ย วชาญทางด๎ า น
วัฒนธรรมเชียงใหมํไมํสามารถตอบได๎ จึงทาให๎ไมํมีคาตอบสาหรับใช๎ สอบถามความชื่นชอบ
ของกลุํมเปูาหมาย)
ส่วนที่ 2 กลุ่มสี ที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ
กลุํมสีนี้มาจากอารมณ๑ของสีในงานออกแบบเรขศิลป์ของ นาโอมิ คุโน (Naomi Kuno) ที่
ได๎รับการคัดเลือกจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ และกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการ
ออกแบบมาสคอต ตามลาดับ โดยเหลือชุดสีเพื่อใช๎เป็นตัวเลือก 4 ชุด ได๎แกํ
1) กลุํมสีชุดที่ 1 ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมประเพณี
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 กลุํม
2) กลุํมสีชุดที่ 2 ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมอาหารการกิน
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 5 กลุํม
3) กลุํมสีชุดที่ 3 ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมศิลปหัตถกรรม
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 กลุํม
4) กลุํมสีชุดที่ 4 ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 กลุํม
4. วิธีการสร้างชุดแบบสอบถาม
ผู๎วิจัยได๎แบํงแบบสอบถามออกเป็น 3 หัวข๎อ คือ
- หัวข้อที่ 1 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา
- หัวข้อที่ 2 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ
- หัวข้อที่ 3 องค๑ประกอบของมาสคอตที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ
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หัวข้อที่ 1 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านบุคลิกภาพและที่มา
การสร๎างชุดแบบสอบถามในสํวนนี้ ได๎แบํงคาถามออกเป็น 4 สํวน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
- ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 อารมณ๑ของสี
ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ หาค าตอบเรื่ อ ง สั ญ ลั ก ษณ๑ ข องมาสคอต ที่ ใ ช๎ เ ป็ น ตั ว แทน
วัฒนธรรมเชียงใหมํ โดยผลที่ได๎จะนาไปสอบถามความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมายตํอไป
ประเด็นคาถาม : สัญลักษณ๑ของมาสคอต ได๎แกํ 1) รูปคน 2) รูปสัตว๑ 3) รูปวัตถุ
สิ่งของ 4) รูปพืชผัก 5) รูปอมนุษย๑ และ 6) รูปนามธรรม) คาตอบอะไรบ๎างที่สามารถใช๎
เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาตอบในเรื่อง เพศของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหมํได๎ โดยผลที่ได๎จะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตที่สื่อสาร
ความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํตํอไป
ประเด็นคาถาม : เพศใดที่สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาตอบในเรื่อง วัยของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหมํได๎ โดยผลที่ได๎จะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตที่สื่อสาร
ความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํตํอไป
ประเด็นคาถาม : วัยใดที่สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
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ส่วนที่ 4 อารมณ์ของสี
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาตอบในเรื่อง รายชื่ออารมณ๑ของสี ที่สามารถสื่อสารความ
เป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎ โดยผลที่ไ ด๎จะนาไปใช๎ในการสร๎างแบบสอบถามเรื่อง กลุํมสีที่
เหมาะสมในการออกแบบมาสคอตให๎สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํตํอไป
ประเด็นคาถาม : อารมณ๑ของสีใดบ๎างที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเชียงใหมํ
แบบสอบถามในสํวนนี้ เป็นการจาแนกองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและ
ที่มา โดยให๎กลุํมผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํเป็นผู๎ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการตอบ
คาถาม มีดังนี้
- แบบคาถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ต๎องการให๎ผู๎เชี่ยวชาญเขียนคาตอบที่
คิ ด วํ า เหมาะสมลงไป โดยที่ ส ามารถเขี ย นได๎ ห ลายค าตอบตามที่ เ ห็ น วํ า เหมาะสม
แบบสอบถามประเภทนี้ใช๎กับ สํวนที่ 1 สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรม
เชียงใหมํ
- แบบตัวเลือ ก เป็นแบบสอบถามที่ต๎องการให๎ผู๎เชี่ย วชาญเลือกตั วเลือ กที่คิดวํ า
เหมาะสมที่สุด แบบสอบถามประเภทนี้ใช๎กับ สํวนที่ 2 เพศของมาสคอต, สํวนที่ 3 วัยของ
มาสคอต และ สํวนที่ 4 อารมณ๑ของสี
หัวข้อที่ 2 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านการออกแบบ
การสร๎างชุดแบบสอบถามในสํวนนี้ ได๎แบํงคาถามออกเป็น 5 สํวน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัดสํวนของมาสคอต
- ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
- ส่วนที่ 5 กลุํมสี
ส่วนที่ 1 สัดส่วนของมาสคอต
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ หาค าตอบในเรื่ อ ง สั ด สํ ว นของมาสคอต ที่ เ หมาะสมกั บ
วัฒนธรรมเชียงใหมํ โดยผลที่ได๎จะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตที่สื่อสาร
บุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํตํอไป
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ประเด็ น ค าถาม : สั ด สํ ว นของมาสคอต ในแตํ ล ะข๎ อ มี ค วามเหมาะสมตํ อ การ
ออกแบบมาสคอตมากน๎อยเพียงใด
ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาตอบในเรื่อง ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมเชียงใหมํ โดยผลที่ได๎จะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอต
ที่สื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํตํอไป
ประเด็นคาถาม : ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ในแตํละข๎อมีความ
เหมาะสมตํอการออกแบบมาสคอตมากน๎อยเพียงใด
ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาตอบในเรื่อง ระดับความสมจริงของมาสคอต ที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมเชียงใหมํ โดยผลที่ได๎จะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตที่สื่อ สาร
บุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํตํอไป
ประเด็นคาถาม : ระดับความสมจริงของมาสคอต ในแตํละข๎อมีความเหมาะสมตํอ
การออกแบบมาสคอตมากน๎อยเพียงใด
ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาตอบในเรื่อง เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมเชียงใหมํ โดยผลที่ได๎จะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตที่สื่อสาร
บุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํตํอไป
ประเด็นคาถาม : เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ในแตํละข๎อมีความเหมาะสมตํอ
การออกแบบมาสคอตมากน๎อยเพียงใด
ส่วนที่ 5 กลุ่มสี
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาตอบในเรื่อง กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุดในแตํละชุดอารมณ๑
ของสี ที่ได๎รับการคัดเลือกมาแล๎วจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ จานวน 15
กลุํม โดยผลที่ได๎จะนาไปใช๎ในการสร๎างแบบสอบถามความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมายตํอไป
ประเด็นคาถาม : กลุํมสีในแตํละข๎อมีความเหมาะสมกับอารมณ๑ของสีในแตํละชุด
มากน๎อยเพียงใด
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แบบสอบถามในสํวนนี้ เป็นการจาแนกองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ โดย
ให๎กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการออกแบบมาสคอตเป็นผู๎ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการตอบคาถาม มีดังนี้
- แบบแบ่งเป็นระดับคะแนน (Ranking) ซึ่งจะได๎ผลที่มีลักษณะเป็นลาดับชั้นของ
คะแนน และได๎กาหนดวิธีการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
5 = เหมาะสมมากที่สุด
4 = เหมาะสมมาก
3 = เหมาะสมปานกลาง
2 = เหมาะสมน๎อย
1 = เหมาะสมน๎อยที่สุด
หัวข้อที่ 3 องค์ประกอบของมาสคอตที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ
รวบรวมคาตอบที่ได๎รับจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด ในเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตทาง
ด๎านบุคลิกภาพและที่มา และองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ เพื่อหาคาตอบเรื่อง
ความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย อันมีผลตํอการนาไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตให๎เข๎าถึงความชื่น
ชอบของกลุํมเปูาหมายตํอไป โดยการสร๎างชุดแบบสอบถามในสํวนนี้ ได๎แบํงคาถามออกเป็น 2 สํวน
ดังนี้
- ส่วนที่ 1 กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ
- ส่วนที่ 2 กลุํมสี ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ
ส่วนที่ 1 กลุ่มสัญลักษณ์ของมาสคอต ที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาตอบในเรื่อง ความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย เรื่อง กลุํม
สัญลักษณ๑ของมาสคอต โดยผลที่ได๎จะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตที่เข๎าถึง
ความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมายตํอไป
ประเด็นคาถาม : กลุํมของสัญลักษณ๑มาสคอตใดที่กลุํมเปูาหมายชอบมากที่สุด
ส่วนที่ 2 กลุ่มสี ที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาตอบในเรื่อง ความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย เรื่อง กลุํมสี
โดยผลที่ ไ ด๎ จะน าไปใช๎ เป็ น แนวทางในการออกแบบมาสคอตที่เ ข๎ า ถึ ง ความชื่ น ชอบของ
กลุํมเปูาหมายตํอไป
ประเด็นคาถาม : กลุํมสีใดที่กลุํมเปูาหมายชอบมากที่สุด
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5. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มประชากรเพื่อทาการตอบแบบสอบถาม
กลุํมประชากรในที่นี้หมายถึงบุคคล องค๑กรหรือบริษัทในประเทศไทย โดยผู๎วิจัยได๎กาหนด
เกณฑ๑ในการคัดเลือกกลุํมประชากรออกเป็น 3 กลุํมด๎วยกัน ได๎แกํ
- กลุ่มที่ 1 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ ซึ่งจะทาการตอบแบบสอบถามสํวนที่ 1 ใน
เรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตด๎านบุคลิกภาพและที่มา
- กลุ่มที่ 2 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบมาสคอต ซึ่งจะทาการตอบแบบสอบถามสํวนที่ 2
ในเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตด๎านการออกแบบ
- กลุ่มที่ 3 กลุํมเปูาหมายของโครงการ ซึ่ง จะทาการตอบแบบสอบถามสํวนที่ 3 ในเรื่อ ง
องค๑ประกอบของมาสคอตที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ
กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเชียงใหม่ มีเกณฑ๑ในการคัดเลือก ดังนี้
1. เป็นผู๎ที่มีประสบการณ๑และความรู๎ในด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ
2. เป็นบุคลากรจากหนํวยงานทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ
3. มีประสบการณ๑ในการทางานด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํมากกวํา 7 ปี
มีผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ จานวน 5 ทําน ดังนี้
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สมภพ เพ็ญจันทร๑ อายุ 56 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง อาจารย๑
สถานที่ทางาน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหมํ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประสบการณ์ในการทางาน 34 ปี
การศึกษา ปริญญาโท คณะศิลปนาฏดุริยางค๑ ภาควิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ๎าน
สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ๎านภาคเหนือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. คุณ ถนอม อินกัน อายุ 77 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง อดีตผู๎อานวยการสามัญศึกษา จ.แพรํ
ประสบการณ์ในการทางาน อดีตประธานสภาวัฒนธรรม จ. แพรํ 5 ปี,
ที่ปรึกษาประธานสภาวัฒนธรรม จ.แพรํ
การศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑
ภาควิชา/สาขาบริหารการศึกษา และการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
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3. คุณ จานง วังแก๎ว อายุ 70 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง ข๎าราชการบานาญ, ผู๎ชํวยผู๎อานวยการโรงเรียน,
สมาชิกชมรมปราชญ๑ล๎านนา ประสบการณ์ในการทางาน 38 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร๑ ภาควิชา/สาขา สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑
4. คุณ จินดา ชํวยค้าชู อายุ 50 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง อาจารย๑
สถานที่ทางาน โรงเรียนแมํออนวิทยาลัย จ.เชียงใหมํ ประสบการณ์ในการทางาน 26 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร๑ ภาควิชา/สาขา สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑
5. คุณ สุวิมล โคนโท อายุ 45 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง ครูวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน โรงเรียนแมํออนวิทยาลัย จ.เชียงใหมํ ประสบการณ์ในการทางาน 21 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร๑บัณฑิต ภาควิชา/สาขา ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาสคอต มีเกณฑ๑ในการคัดเลือก ดังนี้
1. เป็นผู๎ที่มีประสบการณ๑ในด๎านการออกแบบมาสคอตหรือการออกแบบเรขศิลป์
2. เป็นผู๎ที่จบการศึกษาทางด๎านการออกแบบไมํต่ากวําระดับปริญญาโท และ/หรือ เป็นผู๎มี
ประสบการณ๑ในการทางานด๎านการออกแบบมาสคอตหรือเรขศิลป์มามากกวํา 7 ปี
มีผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ จานวน 8 ทําน ดังนี้
1. คุณ สุชาติ ชวลิตวณิชชากร อายุ 43 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง Art Director
สถานที่ทางาน บ.โพสต๑อินเตอร๑มีเดีย จากัด (มหาชน) ประสบการณ์ในการทางาน 22 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร๑ ภาควิชา/สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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2. คุณ ภราดร เซํงศรีสํง อายุ 36 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง Art Director / Cycling Plus Thailand
สถานที่ทางาน Bangkok Post ประสบการณ๑ในการทางาน 14 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี คณะ Visual Communication Design
ภาควิชา/สาขา Design / Art สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชําง
3. คุณ ธีร๑ ขันธวิทธ๑ อายุ 40 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง กราฟฟิคดีไซน๑ – อาร๑ตไดเรคเตอร๑
สถานที่ทางาน นิตยสาร CLEO ประสบการณ์ในการทางาน 12 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี คณะจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ๑ ภาควิชา/สาขาภาพพิมพ๑
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. คุณ ทัศนัย ธรรมรังศรี อายุ 35 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง Graphic Designer
สถานที่ทางาน Mattel Bangkok ประสบการณ์ในการทางาน 12 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร๑ ภาควิชา/สาขานิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. คุณ นิติพงษ๑ ตันเจริญ อายุ 32 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง กราฟฟิคดีไซเนอร๑
สถานที่ทางาน บ.เจ วอลเตอร๑ ทอมป์สัน ประสบการณ์ในการทางาน 11 ปี
การศึกษา ปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร๑ ภาควิชา/สาขา นฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
6. คุณ พรยศ มณีโชติปีติ อายุ 34 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง พนักงาน มหาวิทยาลัย – อาจารย๑
สถานที่ทางาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี
การศึกษา ปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร๑ ภาควิชา/สาขานฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
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7. คุณ พีรเวท เกตุผาสุก อายุ 37 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง Senior Graphic Designer
สถานที่ทางาน Cycling Plus Thailand Magazine : Post Inter Media Co., LTD.
ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี
การศึกษา ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร๑มหาบัณฑิต ภาควิชา/สาขาโฆษณา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8. คุณ พจมาศ สรพล อายุ 34 ปี
อาชีพ – ตาแหน่ง Graphic Designer สถานที่ทางาน Forbes Thailand
ประสบการณ์ในการทางาน 9 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร๑ ภาควิชา/สาขานิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ผู๎วิจัยต๎องการประชากรตอบแบบสอบถามจานวน 200 คน โดยมีเกณฑ๑ในการคัดเลือก ดังนี้
1. ชายและหญิง อายุ 15 – 24 ปี
2. อาศัยอยูํในเขตเมือง
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี
4. มีความสนใจที่จะทํองเที่ยวงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
จากที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นเป็นวิธีการสร๎างแบบสอบถาม และกาหนดวิธีการใช๎แบบสอบถาม
เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห๑ ห าข๎ อ สรุ ป และแนวทางในการออกแบบมาสคอตส าหรั บ งานอี เ ว๎ น ท๑ ท าง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ และในบทตํอไปจะเป็นการแสดงผลของแบบสอบถาม ที่จะทาเป็น
ข๎อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตตํอไป

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้จะกลําวถึงวิธีการและผลของการวิเคราะห๑ข๎อมูล ซึ่ง เป็นผลคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามจากกลุํมผู๎เชี่ยวชายด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบมาสคอต
และกลุํมเปูาหมาย ดังที่ได๎กลําวไปในบทที่แล๎ว โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห๑ข๎อมูลดังนี้
1. ขั้นตอนการหาองค์ประกอบของมาสคอตทางด้านบุคลิกภาพและที่มา
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อหาองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา ที่
สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ โดยกลุํมผู๎ เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํจะทาการ
คัดเลือกคาตอบที่เหมาะสมจากแบบสอบถาม ซึ่งมีรายชื่อผู๎ตอบแบบสอบถามเรียงตามลาดับ ดังนี้
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สมภพ เพ็ญจันทร๑
2. คุณ ถนอม อินกัน
3. คุณ จานง วังแก๎ว
4. คุณ จินดา ชํวยค้าชู
5. คุณ สุวิมล โคนโท
สามารถสรุปคาตอบในเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา ได๎ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
- ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 อารมณ๑ของสี
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ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่
1) กลุ่มประเพณี
ประเภท
สัญลักษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ
(คนที่)
1
คน
2
(อาชีพ)
3
4
5
1
สัตว์
2
3
4
5
1
วัตถุสิ่งของ
2
3

คาตอบ

ชาวนา, พํออาจารย๑ (ผู๎นาประกอบพิธี), ชาวบ๎านในหมูํบ๎าน
พํออาจารย๑
ผู๎นาสวดพิธี, ชาวบ๎านในชุมชนแตํละชุมชน
ช๎าง, สัตว๑ที่เกี่ยวกับประเพณีนั้นๆ เชํน ตัวมกรคายนาคฯ
ช๎าง
ช๎าง
ช๎าง
ช๎าง
ตุงไส๎หมู, โคมลอย, ขันดอก, สิ่งของที่ใช๎ในประเพณีนั้นๆ
โคมธรรมจักร, โคมลอย, โคมแขวน, ผางประทีป
ตุงไชย, ตุงไส๎หมู, โคมลอย, โคมแขวน, โคมธรรมจักร, ขันดอก,
ผางประทีป, ข๎าวตอกดอกไม๎
4
ตุงไชย, โคมลอย, โคมแขวน, ผางประทีป, ข๎าวตอกดอกไม๎, ขันดอก
5
ตุงไชย, ตุงไส๎หมู, โคมลอย, โคมแขวน, ขันดอก, ผางประทีป, ข๎าวตอกดอกไม๎, สะตวง
1
พืชผักที่เกี่ยวข๎องในประเพณีนั้นๆ
พืชผัก
2
ต๎นกล๎วย, ต๎นอ๎อย
3
ต๎นกล๎วย, ต๎นอ๎อย, ต๎นทองกวาว
4
ต๎นกล๎วย, ต๎นอ๎อย
5
ต๎นกล๎วย, ต๎นอ๎อย, ส๎มปุอย, ดอกสารภี, พวงดอกมะลิ
1
ฤาษี, ผีปูุแสะยําแสะ, หงส๑, กวางเผือก, อมนุษย๑ที่เกี่ยวกับประเพณีนั้นๆ
อมนุษย์
2
ผีปูุแสะยําแสะ
3
นาค, หงส๑
4
นาค, หงส๑
5
ผีปูุแสะยําแสะ, นาค, หงส๑, 12 นักษัตร
1
นามธรรม
2
3
4
5
ตารางที่ 3 แสดงคาตอบ สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมประเพณี
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ข้อสรุป สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มประเพณี
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มคน คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด พ่ออาจารย์ (ผู้นาประกอบพิธ)ี , ชาวบ้านในหมู่บ้าน
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ชาวนา
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มสัตว์ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ช้าง
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ตัวมกรคายนาค
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มวัตถุสิ่งของ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ตุงไชย, ตุงไส้หมู, โคมลอย, โคมแขวน, ขันดอก,
ผางประทีป, ข้าวตอกดอกไม้
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ โคมธรรมจักร, สะตวง
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มพืชผัก คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ต้นกล้วย, ต้นอ้อย
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ต้นทองกวาว, ส้มป่อย, ดอกสารภี, พวงดอกมะลิ
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มอมนุษย์ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ผีปู่แสะย่าแสะ, นาค, หงส์,
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ฤาษี, กวางเผือก, 12 นักษัตร
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มนามธรรม คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
ไมํมีผู๎เชี่ยวชาญตอบคาถามในสํวนนี้ เนื่องจากไมํสามารถจากัดขอบเขตของ
นามธรรมได๎
คาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องจากวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมประเพณี มีความแตกตํางหลากหลาย ยากเกินกวําจะหา
สัญลักษณ๑เพียงอยํางใดอยํางหนึ่งมาใช๎เป็นตัวแทนที่ครอบคลุมวัฒนธรรมทั้งกลุํม หากจะออกแบบ
มาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใดๆ ให๎วิจัยเพิ่มเป็นกรณีไป จึงจะได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุด
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2) กลุ่มอาหารการกิน
ประเภท
สัญลักษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ
(คนที่)
1
คน
2
(อาชีพ)
3
4
5
1
สัตว์
2
3
4
5
1
วัตถุสิ่งของ
2
3
4
5
1
พืชผัก
2
3
4
5

คาตอบ

พํอครัว/แมํครัว, เกษตรกร
พํอครัว/แมํครัว, เกษตรกร
พํอครัว/แมํครัว, เกษตรกร, ชาวนา, ผู๎ทาไส๎อั่ว, ผู๎ทากาละแม
พํอครัว/แมํครัว, เกษตรกร, ชาวนา
โค, กระบือ, แมงมัน
หมู
โค, กระบือ, หมู, หนอนรถดํวน, แมงมัน
โค, กระบือ, หมู, หนอนรถดํวน, แมงมัน
โค, กระบือ, หมู, หนอนรถดํวน, แมงมัน, ตํอ, ผึ้ง, กบ, เขียด
ขันโตก
ขันโตก, แอ๏บข๎าว
ขันโตก, แอ๏บข๎าว, หวดนึ่งข๎าว, กลํองข๎าว, ถวั๊ะข๎าว
ขันโตก, แอ๏บข๎าว
ขันโตก, แอ๏บข๎าว, หวดนึ่งข๎าว, หม๎อนึ่งข๎าว, ถาด, กระด๎ง
แคบหมู, น้าพริกหนุํม, เห็ดถอบ
ไส๎อั่ว, น้าพริกหนุํม, แกงฮังเล
แคบหมู, น้าพริกหนุํม, เห็ดถอบ, ไส๎อั่ว, แกงฮังเล, ข๎าวซอย, หนํอไม๎, ข๎าวนึ่ง
ไส๎อั่ว, น้าพริกหนุํม, เห็ดถอบ, แคบหมู, หนํอไม๎
แคบหมู, น้าพริกหนุํม, เห็ดถอบ, ไส๎อั่ว, แกงฮังเล, ข๎าวซอย, หนํอไม๎, ข๎าวนึ่ง,
แกงโฮ๏ะ
1
พระแมํโพสพ
อมนุษย์
2
พระแมํโพสพ, เพททั้งหลาย
3
พระแมํโพสพ
4
พระแมํโพสพ, ผีปูุยํา, ผีขุนน้า
5
ผีเจ๎าบ๎าน, ผีปูุยํา
1
นามธรรม
2
3
4
5
ตารางที่ 4 แสดงคาตอบ สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมอาหารการกิน
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ข้อสรุป สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มอาหารการกิน
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มคน คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด พ่อครัว/แม่ครัว, เกษตรกร
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ชาวนา, ผู้ทาไส้อั่ว, ผู้ทากาละแม
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มสัตว์ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด โค, กระบือ, หมู, หนอนรถด่วน, แมงมัน
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ต่อ, ผึ้ง, กบ, เขียด
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มวัตถุสิ่งของ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ขันโตก, แอ๊บข้าว
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ หวดนึ่งข้าว, หม้อนึ่งข้าว, ถาด, กระด้ง, กล่องข้าว, ถวั๊ะข้าว
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มพืชผัก/อาหาร คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด แคบหมู, น้าพริกหนุ่ม, เห็ดถอบ, ไส้อั่ว, แกงฮังเล,
หน่อไม้
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ข้าวซอย, ข้าวนึ่ง, แกงโฮ๊ะ
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มอมนุษย์ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด พระแม่โพสพ
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ผีปู่ย่า, ผีขุนน้า, ผีเจ้าบ้าน, ผีปู่ย่า
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มนามธรรม คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
ไมํมีผู๎เชี่ยวชาญตอบคาถามในสํวนนี้ เนื่องจากไมํสามารถจากัดขอบเขตของ
นามธรรมได๎
คาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องจากวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมอาหารการกิน มีความแตกตํางหลากหลาย ยากเกินกวําจะ
หาสัญลักษณ๑เพียงอยํางใดอยํางหนึ่งมาใช๎เป็นตัวแทนที่ครอบคลุมวัฒนธรรมทั้งกลุํม หากจะออกแบบ
มาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใดๆ ให๎วิจัยเพิ่มเป็นกรณีไป จึงจะได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุด
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3) กลุ่มศิลปหัตถกรรม
ประเภท
สัญลักษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ
(คนที่)
1
คน
2
(อาชีพ)
3
4
5
1
สัตว์
2
3
4
5
1
วัตถุสิ่งของ
2
3
4
5

คาตอบ

สลําแกะสลัก
ชํางแกะสลัก
ชํางแกะสลัก, ชํางตีขันเงิน, จิตรกร, ชํางป๓้น, ชํางทาเซรามิค
สลําแกะสลัก
ชํางแกะสลัก, ชาวบ๎าน
ช๎าง
ช๎าง, หนอนไหม
ช๎าง, หนอนไหม, ม๎า, ไกํ, นก
ช๎าง, หนอนไหม, ม๎า, นก
ช๎าง, ม๎า, ไกํ, นก, กระรอก, กวาง
รํมกระดาษสา, เครื่องเขิน
รํมกระดาษสา, น้าต๎นดินเผา, เครื่องเขิน, เครื่องจักรสาน, เครื่องเงิน
โคมลอย, รํมกระดาษสา, น้าต๎นดินเผา, เครื่องเขิน, เครื่องจักรสาน, เครื่องเงิน, ผ๎าทอมือ
น้าต๎นดินเผา
รํมกระดาษสา, น้าต๎นดินเผา, เครื่องเขิน, เครื่องจักรสาน, เครื่องเงิน,
ผ๎าทอมือ ขันโตก
1
ไม๎สัก
พืชผัก
2
ไม๎สัก, ต๎นไผํ
3
ไม๎สัก, ต๎นไผํ, ไม๎จามจุรี, เถาวัลย๑, หวาย, ต๎นสา
4
ต๎นไผํ
5
ต๎นไผํ, หวาย, ผักหวาน, ตาล, มะพร๎าว
1
หงส๑, สิงห๑, มกรคายนาค
อมนุษย์
2
เทพพนม, เทวดาเหาะ
3
เทพพนม, เทวดาเหาะ, นาค, หงส๑, สิงห๑, กิเลน, นกหัสดีลิงค๑
4
หงส๑, สิงห๑
5
เทพพนม, เทวดาเหาะ, นาค, หงส๑, สิงห๑, 12 นักษัตร
1
นามธรรม
2
3
4
5
ตารางที่ 5 แสดงคาตอบ สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมศิลปหัตถกรรม
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ข้อสรุป สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มศิลปหัตถกรรม
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มคน คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด สล่าแกะสลัก
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ช่างตีขันเงิน, จิตรกร, ช่างปั้น, ช่างทาเซรามิค, ชาวบ้าน
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มสัตว์ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ช้าง, หนอนไหม, ม้า, นก
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ไก่, กระรอก, กวาง
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มวัตถุสิ่งของ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ร่มกระดาษสา, เครื่องเขิน, น้าต้นดินเผา, เครื่องจักร
สาน, เครื่องเงิน
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ โคมลอย, ผ้าทอมือ, ขันโตก
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มพืชผัก คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ไม้สัก, ต้นไผ่
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ไม้จามจุรี, เถาวัลย์, หวาย, ต้นสา, ผักหวาน, ตาล, มะพร้าว
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มอมนุษย์ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด หงส์, สิงห์, เทพพนม, เทวดาเหาะ
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ มกรคายนาค, นาค, กิเลน, นกหัสดีลิงค์, 12 นักษัตร
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มนามธรรม คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
ไมํมีผู๎เชี่ยวชาญตอบคาถามในสํวนนี้ เนื่องจากไมํสามารถจากัดขอบเขตของ
นามธรรมได๎
คาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องจากวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมศิลปหัตถกรรม มีความแตกตํางหลากหลาย ยากเกินกวํา
จะหาสั ญลัก ษณ๑ เพี ยงอยํา งใดอยํ างหนึ่ง มาใช๎ เป็น ตัว แทนที่ค รอบคลุ มวั ฒนธรรมทั้ ง กลุํม หากจะ
ออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใดๆ ให๎วิจัยเพิ่มเป็นกรณีไป จึง จะได๎คาตอบที่
เหมาะสมที่สุด
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4) กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
ประเภท
สัญลักษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ
(คนที่)
1
2
3
4
5
1
2
3

คาตอบ

ชาวนา, ชาวเขา, นักทํองเที่ยว
ชาวเขา
ชาวนา, ชาวเขา, นักทํองเที่ยว, นักอนุรักษ๑นิยม
ชาวนา, ชาวเขา, เลี้ยงสัตว๑
กวางผา, ผีเสื้อสมิงเชียงดาว
สัตว์
กวางผา, นกศิวะหางสีน้าตาล, นกอัญชันหางดา, ผีเสื้อสมิงเชียงดาว, ผีเสื้อหนอนชมพูํหาง
ยาว, นกเขา
4
ผีเสื้อหนอนชมพูํหางยาว
5
กวางผา
1
แมํคะนิ้ง, นาขั้นบันได
วัตถุสิ่งของ
2
แมํคะนิ้ง, นาขั้นบันได
3
แมํคะนิ้ง, นาขั้นบันได, ฝาย
4
นาขั้นบันได, ฝาย
5
แมํคะนิ้ง, นาขั้นบันได, ฝาย, อํางเก็บน้า, น้าตก, น้าพุร๎อน
1
กุหลาบพันปี, นางพญาเสือโครํง, รองเท๎านารีอินทนนท๑
พืชผัก
2
กุหลาบพันปี, เอื้องมะลิ, รองเท๎านารีอินทนนท๑, ใบชา
3
กุหลาบพันปี, เอื้องมะลิ, รองเท๎านารีอินทนนท๑, ใบชา, นางพญาเสือโครํง, ต๎นยาง กาแฟ,
ลิ้นจี่, สตรอเบอร๑รี่
4
นางพญาเสือโครํง, ลิ้นจี่, สตรอเบอร๑รี่
5
หมํอน, ลาไย, ลูกพลับ, ลูกท๎อ
1
พระแมํคงคา, ผีขุนน้า
อมนุษย์
2
พระแมํคงคา, ผีขุนน้า
3
พระแมํคงคา, ผีขุนน้า, ม๎าเทวดา, กวางเผือก
4
พระแมํคงคา, ผีขุนน้า
5
ม๎าเทวดา, กวางเผือก
1
นามธรรม
2
3
4
5
ตารางที่ 6 แสดงคาตอบ สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม

คน
(อาชีพ)
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ข้อสรุป สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล้อม
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มคน คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ชาวนา, ชาวเขา
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ นักท่องเที่ยว, นักอนุรักษ์นิยม, เลี้ยงสัตว์
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มสัตว์ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด กวางผา, ผีเสื้อสมิงเชียงดาว,ผีเสื้อหนอนชมพู่หางยาว
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ นกศิวะหางสีน้าตาล, นกอัญชันหางดา, นกเขา
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มวัตถุสิ่งของ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด แม่คะนิ้ง, นาขั้นบันได, ฝาย
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ อ่างเก็บน้า, น้าตก, น้าพุร้อน
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มพืชผัก คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด กุหลาบพันปี, รองเท้านารีอินทนนท์
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ นางพญาเสือโคร่ง, เอื้องมะลิ, ใบชา, นางพญาเสือโคร่ง, ต้น
ยาง, กาแฟ, ลิ้นจี่, สตรอเบอร์รี่, หม่อน, ลาไย, ลูกพลับ, ลูกท้อ
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มอมนุษย์ คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด พระแม่คงคา, ผีขุนน้า
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ม้าเทวดา, กวางเผือก
สัญลักษณ์ของมาสคอต กลุ่มนามธรรม คาตอบที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ มีดังนี้
ไมํมีผู๎เชี่ยวชาญตอบคาถามในสํวนนี้ เนื่องจากไมํสามารถจากัดขอบเขตของ
นามธรรมได๎
คาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องจากวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม มีความแตกตํางหลากหลาย ยาก
เกินกวําจะหาสัญลักษณ๑เพียงอยํางใดอยํางหนึ่งมาใช๎เป็นตัวแทนที่ครอบคลุมวัฒนธรรมทั้งกลุํม หาก
จะออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใดๆ ให๎วิจัยเพิ่มเป็นกรณีไป จึงจะได๎คาตอบที่
เหมาะสมที่สุด
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การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุปในเรื่อง สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ ทั้ง 4 กลุํม
จะเห็นวําคาตอบที่เหมาะสมมีจานวนมากมาย และมีความแตกตํางกันอยํางชัดเจนในแตํละกลุํม ซึ่งมี
ความกว๎างเกินไปและยากตํอการเลือกใช๎ในการออกแบบมาสคอต จึง ต๎องนาไปผํานกระบวนการ
คั ด เลื อ กจากกลุํ ม เปู า หมายเสี ย กํ อ น จึ ง จะสามารถกรองชุ ด ค าตอบที่ เ ข๎ า ถึ ง ความชื่ น ชอบของ
กลุํมเปูาหมายได๎
ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่
ประเพณี

อาหารการกิน

ศิลปหัตถกรรม

หัวข๎อ
ผลรวม
%
ผลรวม
%
ผลรวม
%
1. ชาย
0
0
0
0
1
20
2. หญิง
0
0
0
0
1
20
3. ทั้งชายและหญิง
5
100
4
80
5
100
4. ไมํระบุ
0
0
0
0
0
0
ตารางที่ 7 แสดงคาตอบ เพศของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ

ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล๎อม
ผลรวม
%
0
0
0
0
4
80
0
0

ข้อสรุป เพศของมาสคอต ที่สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
กลุ่มประเพณี
- อันดับ 1 ทั้งชายและหญิง สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ไมํมีทํานใดเลือก
กลุ่มอาหารการกิน
- อันดับ 1 ทั้งชายและหญิง สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ไมํมีทํานใดเลือก
กลุ่มศิลปหัตถกรรม
- อันดับ 1 ทั้งชายและหญิง สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ไมํมีทํานใดเลือก
กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
- อันดับ 1 ทั้งชายและหญิง สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ไมํมีทํานใดเลือก
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การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุปในเรื่อง เพศของมาสคอต ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม จะเห็นวํามีคาตอบเหมือนกันทุก
กลุํม นั่นคือ ทั้งชายและหญิง ซึ่งผู๎ออกแบบสามารถจะเลือกเพศใดเพศหนึ่งในการกาหนดเพศของมาส
คอตก็ได๎ หรือถ๎าอยากให๎ได๎คาตอบที่เฉพาะเจาะจง ก็อาจจะต๎องศึกษาเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป จึงจะ
ได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุดกับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมนั้นๆ
ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่
ประเพณี

อาหารการกิน

ศิลปหัตถกรรม

หัวข๎อ
1. เด็ก
2. วัยรุํน
3. ผู๎ใหญํ
4. สูงอายุ

ผลรวม
%
ผลรวม
%
ผลรวม
%
3
60
4
80
2
40
4
80
3
60
2
40
3
60
3
60
5
100
3
60
4
80
5
100
ตารางที่ 8 แสดงคาตอบ วัยของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ

ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล๎อม
ผลรวม
%
4
80
4
80
3
60
3
60

ข้อสรุป วัยของมาสคอต ที่สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
กลุ่มประเพณี
- อันดับ 1 วัยรุํน สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 เด็ก, ผู๎ใหญํ, สูงอายุ อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควร
ศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
กลุ่มอาหารการกิน
- อันดับ 1 เด็ก, สูงอายุ สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 วัยรุํน, ผู๎ใหญํ อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษา
เพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
กลุ่มศิลปหัตถกรรม
- อันดับ 1 ผู๎ใหญํ, สูงอายุ สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 เด็ก, วัยรุํน อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษา
เพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
- อันดับ 1 เด็ก, วัยรุํน สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ผู๎ใหญํ, สูงอายุ อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษา
เพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
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การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุปในเรื่อง วัยของมาสคอต ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม จะเห็นวําคาตอบคํอนข๎างแตกตําง
กันในแตํละกลุํม ซึ่งผู๎ออกแบบสามารถนาคาตอบไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตได๎เลย หรือในบาง
อันดับที่มีผลคาตอบมากกวํา 1 คาตอบ ถ๎าผู๎ออกแบบอยากให๎ได๎คาตอบที่เฉพาะเจาะจง ก็อาจจะต๎อง
ศึกษาเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป จึงจะได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุดกับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมนั้นๆ
ส่วนที่ 4 อารมณ์ของสี ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่
ประเพณี

อาหารการกิน

ศิลปหัตถกรรม

หัวข๎อ
1. ความผํอนคลาย
2. ความหายใจสดชื่น
3. ความอบอุํนและรักใครํ
4. ความราบรื่น
5. ความปลอดภัยและสงบ
6. ความสุขและมีโชค
7. ความมีพลังและมีพฤติกรรม
เกินจริง
8. ความตื่นเต๎นกับความเร็ว
9. ความสูงขึ้นและมั่นใจ
10. ความดั้งเดิมและ
กระตือรือร๎น
11. ความกระตือรือร๎นและเขยํา
ขวัญ
12. ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออก
ในทวีปเอเชีย
13. ความอบอ๎าวร๎อนชื้น
14. ความโดดเดี่ยวและมี
จินตนาการ
15. ความวิเศษและดีเลิศ
16. ความคิดถึงบ๎านและนึกถึง
ชํวงเวลาในอดีต
17. ความโศกเศร๎าเสียใจและ
ระลึกถึง
18. ความงดงามและสงํางาม
19. ความไวและไร๎เดียงสา
20. ความทันสมัยและ
เจริญเติบโตเต็มที่

ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล๎อม
ผลรวม
%
4
80
4
80
1
20
2
40
2
40
1
20
0
0

ผลรวม
1
1
3
1
1
3
0

%
20
20
60
20
20
60
0

ผลรวม
1
0
3
0
2
1
0

%
20
0
60
0
40
20
0

ผลรวม
2
0
2
1
0
1
0

%
40
0
40
20
0
20
0

0
0
3

0
0
60

0
0
4

0
0
80

0
0
3

0
0
60

0
0
1

0
0
20

0

0

0

0

0

0

0

0

5

100

1

20

4

80

2

40

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
60

0
2

0
40

0
3

0
60

0
2

0
40

0

0

0

0

0

0

0

0

5
0
0

100
0
0

2
0
0

40
0
0

4
0
0

80
0
0

3
0
0

60
0
0
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ประเพณี

อาหารการกิน

ศิลปหัตถกรรม

หัวข๎อ
ผลรวม
0
2

%
0
40

ผลรวม
0
3

%
0
60

ผลรวม
0
5

%
0
100

21. ความวางใจและภาคภูมิใจ
22. ความช่าชองและมีทักษะ
ฝีมือ
23. ความมีการศึกษา
1
20
0
0
1
20
24. ความเป็นทางการ
1
20
1
20
1
20
25. ความนํารักและเป็นมิตร
2
40
2
40
1
20
26. ความสดชื่นและอดทน
1
20
1
20
1
20
27. ความหวานชื่นและเต็มไป
0
0
0
0
0
0
ด๎วยจินตนาการ
28. ความถึงความใส และบริสุทธิ์
0
0
0
0
0
0
29. ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย
1
20
2
40
2
40
30. ความฉลาดและนาสมัย
0
0
0
0
0
0
31. ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
0
0
0
0
0
0
และเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
32. ความสงบและปลอบโยน
1
20
0
0
1
20
33. ความสุขภาพดีและสดชื่น
1
20
4
80
0
0
34. ความคลํองแคลํวและนํา
0
0
0
0
0
0
ขบขัน
35. ความสนใจในกีฬาและอิสระ
0
0
0
0
0
0
36. ความมั่นคงและพอใจ
0
0
0
0
0
0
37. ความโอํอําและตกแตํง
0
0
0
0
0
0
หรูหรา
38. ความสาคัญที่สุดและมีเสนํห๑
0
0
0
0
0
0
39. ความอุดมสมบูรณ๑และมี
1
20
5
100
0
0
โภชนาการ
40. ความดั้งเดิมและโบราณ
3
60
2
40
5
100
41. ความเด็ดเดี่ยวและสงําผํา
0
0
0
0
0
0
เผย
42. ความเป็นวิทยาศาสตร๑และ
0
0
0
0
0
0
เคมี
43. ความสมัยใหมํและ
0
0
0
0
0
0
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ
44. ความเป็นมนุษย๑และ
3
60
2
40
4
80
ธรรมชาติ
ตารางที่ 9 แสดงคาตอบ อารมณ๑ของสี ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ

ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล๎อม
ผลรวม
%
0
0
1
20
1
1
1
4
0

20
20
20
80
0

0
2
0
0

0
40
0
0

4
3
0

80
60
0

0
0
0

0
0
0

0
1

0
20

3
0

60
0

0

0

0

0

4

80
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ข้อ สรุป ผู๎วิจัยคัดเลือกรายชื่ออารมณ๑ของสีที่มีผลรวมของคะแนนมากกวํา 50 % ขึ้นไป เพื่อนา
คาตอบที่ได๎ไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการออกแบบมาสคอตคัดเลือกกลุํมสีที่เหมาะสมตํอไป โดย
อารมณ๑ของสีที่เหมาะสมมีดังนี้
กลุ่มประเพณี
ลาดับที่ 1 ความอบอุํนและรักใครํ
ลาดับที่ 2 ความสุขและมีโชค
ลาดับที่ 3 ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ลาดับที่ 4 ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ลาดับที่ 5 ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ลาดับที่ 6 ความงดงามและสงํางาม
ลาดับที่ 7 ความดั้งเดิมและโบราณ
ลาดับที่ 8 ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
กลุ่มอาหารการกิน
ลาดับที่ 1 ความอบอุํนและรักใครํ
ลาดับที่ 2 ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ลาดับที่ 3 ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ
ลาดับที่ 4 ความสุขภาพดีและสดชื่น
ลาดับที่ 5 ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ
กลุ่มศิลปหัตถกรรม
ลาดับที่ 1 ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ลาดับที่ 2 ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ลาดับที่ 3 ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ลาดับที่ 4 ความงดงามและสงํางาม
ลาดับที่ 5 ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ
ลาดับที่ 6 ความดั้งเดิมและโบราณ
ลาดับที่ 7 ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
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กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่ 1 ความผํอนคลาย
ลาดับที่ 2 ความหายใจสดชื่น
ลาดับที่ 3 ความงดงามและสงํางาม
ลาดับที่ 4 ความสดชื่นและอดทน
ลาดับที่ 5 ความสงบและปลอบโยน
ลาดับที่ 6 ความสุขภาพดีและสดชื่น
ลาดับที่ 7 ความดั้งเดิมและโบราณ
ลาดับที่ 8 ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ
คาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้วิจัย
จากผลสรุปของวิจัยในสํวนนี้ แม๎วําผู๎วิจัยจะไมํไ ด๎นาไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตโดยตรง
แตํรายชื่ออารมณ๑ของสีที่ได๎รับการคัดเลือกในเบื้องต๎นนี้ นักออกแบบสามารถนาไปวิจัยตํอยอดในเรื่อง
ของบุคลิกภาพที่สื่อสารถึงวัฒนธรรมเชียงใหมํ เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการนาไปใช๎ออกแบบสื่ อเรขศิลป์
ที่เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมเชียงใหมํ
การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุ ปในเรื่อง อารมณ๑ ของสี ทั้ง 4 กลุํม วัฒ นธรรม จะเห็น วํา คาตอบที่เ หมาะสมมี
จานวนประมาณ 5 – 8 คาตอบ ซึ่งมีความหลากหลาย และคํอนข๎างแตกตํางกันอยํางชัดเจนในแตํละ
กลุํม โดยในแตํละกลุํมสีก็จะมีชุดสียํอยอีกมากมาย ทาให๎มีความกว๎างเกินไปและยากตํอการเลือกใช๎
ในการออกแบบมาสคอต จึงต๎องนาไปผํานกระบวนการคัดเลือกจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
มาสคอตและกลุํมเปูาหมายเสียกํอน จึงจะสามารถกรองชุดคาตอบที่เหมาะสมตํอการออกแบบมาส
คอตได๎
2. ขั้นตอนการหาองค์ประกอบของมาสคอตทางด้านการออกแบบ
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อหาองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถ
สื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํ โดยกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบมาสคอตจะทาการ
คัดเลือกคาตอบที่เหมาะสมจากแบบสอบถาม ซึ่งมีรายชื่อผู๎ตอบแบบสอบถามเรียงตามลาดับ ดังนี้
1. คุณ สุชาติ ชวลิตวณิชชากร
2. คุณ ภราดร เซํงศรีสํง
3. คุณ ธีร๑ ขันธวิทธ๑
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4. คุณ ทัศนัย ธรรมรังศรี
5. คุณ นิติพงษ๑ ตันเจริญ
6. คุณ พรยศ มณีโชติปีติ
7. คุณ พีรเวท เกตุผาสุข
8. คุณ พจมาศ สรพล
สามารถสรุปคาตอบในเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ ได๎ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัดสํวนของมาสคอต
- ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
- ส่วนที่ 5 กลุํมสี
ส่วนที่ 1 สัดส่วนของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรม
ประเพณี

อาหารการกิน

ศิลปหัตถกรรม

ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล๎อม
ผลรวม
%
ผลรวม
%
ผลรวม
%
ผลรวม
%
1. 1.5 สํวน
24
60
15
42.9
15
42.9
18
51.48
2. 2 สํวน
28
70
12
30
14
40.04
27
67.5
3. 2.5 สํวน
17
48.62
26
65
16
40
14
40.04
4. 3 สํวน
32
80
31
77.5
35
87.5
28
70
5. 3.5 สํวน
19
47.5
15
37.5
22
55
17
48.62
6. 4 สํวน
31
77.5
25
62.5
29
72.5
24
60
ตารางที่ 10 แสดงคาตอบ สัดสํวนของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ
หัวข๎อ

ข้อสรุป สัดสํวนของมาสคอต ที่สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
กลุ่มประเพณี
- อันดับ 1 3 สํวน
- อันดับ 2 4 สํวน
- อันดับ 3 2 สํวน

สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
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- อันดับ 4 1.5 สํวน อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 3.5 สํวน ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 6 2.5 สํวน ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
กลุ่มอาหารการกิน
- อันดับ 1 3 สํวน
- อันดับ 2 2.5 สํวน
- อันดับ 3 4 สํวน

สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 1.5 และ 3.5 สํวน อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 2 สํวน ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

กลุ่มศิลปหัตถกรรม
- อันดับ 1 3 สํวน
- อันดับ 2 4 สํวน
- อันดับ 3 3.5 สํวน

สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 2.5 สํวน อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 1.5 สํวน ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 6 2 สํวน
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
- อันดับ 1 3 สํวน
- อันดับ 2 2 สํวน
- อันดับ 3 4 สํวน

สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 1.5 สํวน อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
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- อันดับ 5 3.5 สํวน ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 6 2.5 สํวน ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุปในเรื่อง สัดสํวนของมาสคอต ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม จะเห็นวําคาตอบในอันดับ 1
เหมือ นกัน ทุกกลุํม นั่นคื อ 3 สํว น และจะแตกตํางกันไปในอันดั บอื่น ๆ ซึ่ ง ผู๎อ อกแบบสามารถน า
คาตอบไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตได๎เลย
ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่
ประเพณี

อาหารการกิน

ศิลปหัตถกรรม

ธรรมชาติกับ
หัวข๎อ
สิ่งแวดล๎อม
ผลรวม
%
ผลรวม
%
ผลรวม
%
ผลรวม
%
1. สมสํวน
34
85
31
77.5
37
92.5
30
75
2. อ๎วน
17
48.62
32
80
17
48.62
17
48.62
3. ผอมบาง
23
57.5
15
37.5
25
62.5
26
65
4. แข็งแรงบึกบึน
27
67.5
28
70
25
62.5
33
82.5
ตารางที่ 11 แสดงคาตอบ ลักษณะทางกายภาพของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ

ข้อสรุป ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ที่สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
กลุ่มประเพณี
- อันดับ 1 สมสํวน
- อันดับ 2 แข็งแรงบึกบึน
- อันดับ 3 ผอมบาง
- อันดับ 4 อ๎วน
กลุ่มอาหารการกิน
- อันดับ 1 อ๎วน
- อันดับ 2 สมสํวน
- อันดับ 3 แข็งแรงบึกบึน
- อันดับ 4 ผอมบาง

สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
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กลุ่มศิลปหัตถกรรม
- อันดับ 1 สมสํวน
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ผอมบาง, แข็งแรงบึกบึน สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 อ๎วน
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
- อันดับ 1 แข็งแรงบึกบึน
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 สมสํวน
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 ผอมบาง
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 อ๎วน
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุปในเรื่อง ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม จะเห็นวํา
คาตอบคํอนข๎างแตกตํางกันไปในแตํละกลุํม ซึ่ง ผู๎ออกแบบสามารถนาคาตอบไปใช๎ในการออกแบบ
มาสคอตได๎เลย
ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่
ประเพณี

อาหารการกิน

ศิลปหัตถกรรม

หัวข๎อ
ผลรวม
18
25
31

%
45
62.5
77.5

ผลรวม
19
30
31

%
47.5
75
77.5

ผลรวม
23
25
28

%
57.5
62.5
70

ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล๎อม
ผลรวม
%
21
52.5
30
75
33
82.5

1. แบบเหมือนจริง
2. แบบกึ่งเหมือนจริง
3. แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือ
การ๑ตูน
ตารางที่ 12 แสดงคาตอบ ระดับความสมจริงของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ

ข้อสรุป ระดับความสมจริงของมาสคอต ที่สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
กลุ่มประเพณี
- อันดับ 1 แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
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- อันดับ 2 แบบกึ่งเหมือนจริง
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 แบบเหมือนจริง อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
กลุ่มอาหารการกิน
- อันดับ 1 แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 แบบกึ่งเหมือนจริง
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 แบบเหมือนจริง อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
กลุ่มศิลปหัตถกรรม
- อันดับ 1 แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 แบบกึ่งเหมือนจริง
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 แบบเหมือนจริง อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
- อันดับ 1 แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 แบบกึ่งเหมือนจริง
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 แบบเหมือนจริง อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
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การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุปในเรื่อง ระดับความสมจริงของมาสคอต ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม จะเห็นวํามีคาตอบ
เหมือนกันทุกกลุํม นั่นคือ อันดับ 1 แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน อันดับ 2 แบบกึ่งเหมือนจริง
อันดับ 3 แบบเหมือนจริง ซึ่งผู๎ออกแบบสามารถนาคาตอบไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตได๎เลย
ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่
ประเพณี

อาหารการกิน

ศิลปหัตถกรรม

ธรรมชาติกับ
หัวข๎อ
สิ่งแวดล๎อม
ผลรวม
%
ผลรวม
%
ผลรวม
%
ผลรวม
%
1. การวาดเส๎น
31
77.5
32
80
38
95
32
80
2. พิกเซล
14
40.04
16
45.76
17
48.62
16
45.76
3. เวคเตอร๑
29
82.94
33
82.5
26
74.36
30
85.8
4. สามมิติ
32
80
26
65
27
67.5
31
77.5
5. ภาพปะติด
26
74.36
14
35
15
37.5
14
35
6. ผสม
16
45.76
19
47.5
13
32.5
16
45.76
ตารางที่ 13 แสดงคาตอบ เทคนิคในการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ

ข้อสรุป เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ที่สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
กลุ่มประเพณี
- อันดับ 1 สามมิติ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 การวาดเส๎น สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 เวคเตอร๑ อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 ภาพปะติด อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 ผสม
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 6 พิกเซล
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
กลุ่มอาหารการกิน
- อันดับ 1 เวคเตอร๑ สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 การวาดเส๎น สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
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- อันดับ 3 สามมิติ

อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 ผสม
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 พิกเซล
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 6 ภาพปะติด ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
กลุ่มศิลปหัตถกรรม
- อันดับ 1 การวาดเส๎น สามารถใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 สามมิติ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 เวคเตอร๑ อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 พิกเซล
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 ภาพปะติด ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 6 ผสม
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
- อันดับ 1 การวาดเส๎น สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 สามมิติ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 เวคเตอร๑ อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 พิกเซล, ผสม อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 ภาพปะติด ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุปในเรื่อง เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม จะเห็นวําคาตอบ
คํอนข๎างแตกตํางกันไปในแตํละกลุํม ซึ่งผู๎ออกแบบสามารถนาคาตอบไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตได๎
เลย
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ส่วนที่ 5 กลุ่มสี ที่เหมาะสมที่สุดในแตํละกลุํมอารมณ๑ของสี ผลการนับคะแนน เป็นไปดังนี้
1) กลุ่มสี ความอบอุ่นและรักใคร่ (Warmth)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
35
87.5
27
67.5
33
82.5
29
72.5
25
62.5
27
67.5
26
65
25
62.5

ตารางที่ 14 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความอบอุํนและรักใครํ

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 1 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
2) กลุ่มสี ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)
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ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
27
67.5
35
87.5
30
75
20
50
22
55
23
57.5
23
57.5
22
55

ตารางที่ 15 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความสุขและมีโชค

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 2 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
3) กลุ่มสี ความดั้งเดิมและกระตือรือร้น (Primitive and Wild)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
19
54.34
22
62.92
21
60.06
19
54.34
17
48.62
26
74.36
24
68.64

ตารางที่ 16 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 6 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
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4) กลุ่มสี ความเป็นชาติพันธ์ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
27
67.5
26
65
28
70
35
87.5
22
55
27
67.5
23
57.5

ตารางที่ 17 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 4 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
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5) กลุ่มสี ความคิดถึงบ้านและนึกถึงช่วงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
35
87.5
23
57.5
21
52.5
24
60
22
55
23
57.5
33
82.5
26
65

ข้อ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
32
80
26
60
20
50
25
62.5
33
82.5
20
50
20
50

ตารางที่ 18 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 1 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
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6) กลุ่มสี ความงดงามและสง่างาม (Grace and Elegance)

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

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
29
72.5
32
80
29
72.5
31
77.5
31
77.5
25
62.5
25
62.5
24
60
27
67.5
26
65
31
77.5
26
65

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

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
31
77.5
21
52.5
24
60
24
60
28
70
27
67.5
29
72.5
29
72.5
28
70
26
65
29
72.5

ตารางที่ 19 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความงดงามและสงํางาม

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 2 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
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7) กลุ่มสี ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
24
60
26
70
27
67.5
25
62.5
34
85
33
82.5
31
77.5
26
65

ข้อ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
28
70
24
60
33
82.5
28
70
24
60
33
82.5
27
67.5

ตารางที่ 20 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความดั้งเดิมและโบราณ

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 5 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
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8) กลุ่มสี ความเป็นมนุษย์และธรรมชาติ (Human and Naturalness)

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

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
30
75
29
72.5
34
85
30
75
33
82.5
35
87.5
29
72.5
34
85
32
80
32
80
27
67.5
23
57.5

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

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
32
80
32
80
29
72.5
31
77.5
25
62.5
20
50
25
62.5
25
62.5
26
65
30
75
31
77.5

ตารางที่ 21 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 6 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
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9) กลุ่มสี ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
32
80
29
72.5
29
72.5
30
75
26
65
28
70
26
65

ตารางที่ 22 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 1 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
10) กลุ่มสี ความอุดมสมบูรณ์และมีโภชนาการ (Fertility and Nutrition)
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ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
30
75
29
72.5
33
82.5
26
65
25
62.5
27
67.5
25
62.5
23
57.3

ตารางที่ 23 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 3 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
11) กลุ่มสี ความสุขภาพดีและสดชื่น (Healthy and Fresh)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
33
82.5
34
85
31
77.5
28
70
27
67.5
29
72.5
30
75
27
67.5

ตารางที่ 24 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความสุขภาพดีและสดชื่น

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 2 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
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12) กลุ่มสี ความผ่อนคลาย (Relaxation)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
25
62.5
17
42.5
26
65
24
60
27
67.5
21
52.5
30
75
29
72.5

ตารางที่ 25 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความผํอนคลาย

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 7 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
13) กลุ่มสี ความหายใจสดชื่น (Cool breathe)
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ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
22
55
25
62.5
29
72.5
26
65
26
65
33
82.5
25
62.5

ตารางที่ 26 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความหายใจสดชื่น

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 6 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
14) กลุ่มสี ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
27
67.5
28
70
30
75
30
75
32
80
29
72.5
27
67.5

ตารางที่ 27 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความสดชื่นและอดทน

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 4 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
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15) กลุ่มสี ความสงบและปลอบโยน (Tranquility and Soothing)

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
29
72.5
30
75
32
80
23
57.5
29
72.5
28
70
23
57.5
27
67.5

ตารางที่ 28 แสดงคาตอบ กลุํมสี ที่เหมาะสมกับอารมณ๑ ความสงบและปลอบโยน

ข้อสรุป กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลุ่มที่ 3 ซึ่งจะนาไปให๎กลุํมเปูาหมายคัดเลือกตํอไป
3. ขั้นตอนการหาองค์ประกอบของมาสคอตที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อหาองค๑ประกอบของมาสคอตที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ โดย
กลุํมเปูาหมายจานวน 200 คน จะทาการคั ดเลือกคาตอบที่เหมาะสมจากแบบสอบถาม โดยแบํง
ออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 ความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย เรื่อง กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต
- ส่วนที่ 2 ความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย เรื่อง กลุํมสี
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ส่วนที่ 1 ความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง กลุ่มสัญลักษณ์ของมาสคอต
1) กลุ่มประเพณี
กลุ่มที่

ชื่อกลุ่ม

กลุ่มสัญลักษณ์มาสคอต

1.
2.
3.

คน (อาชีพ)
สัตว๑
วัตถุสิ่งของ

พํออาจารย๑ (ผู๎นาประกอบพิธี), ชาวบ๎านในหมูํบ๎าน, ชาวนา

4.

พืชผัก

5.

อมนุษย๑

ช๎าง, ตัวมกรคายนาค
ตุงไชย, ตุงไส๎หมู, โคมลอย, ขันดอก, ผางประทีป, ข๎าวตอก
ดอกไม๎, โคมธรรมจักร, สะตวง
ต๎นกล๎วย, ต๎นอ๎อย, ต๎นทองกวาว, ส๎มปุอย, ดอกสารภี,
พวงดอกมะลิ
ผีปูุแสะยําแสะ, นาค, หงส๑, ฤาษี, กวางเผือก, 12 นักษัตร

คะแนน
ผลรวม เปอร์เซ็นต์
15
7.5
46
23
71
35.5
12

6

56

28

ตารางที่ 29 แสดงคาตอบ ความชื่นชอบกลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต กลุํมประเพณี

ข้อสรุป กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ และสามารถนาไปใช๎ในการออกแบบ
ได๎ มีดังนี้
- อันดับ 1 กลุํมวัตถุสิ่งของ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 กลุํมอมนุษย๑
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 กลุํมสัตว๑
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 กลุํมคน
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 กลุํมพืชผัก
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
2) กลุ่มอาหารการกิน
กลุ่มที่

ชื่อกลุ่ม

กลุ่มสัญลักษณ์มาสคอต

1.
2.
3.

คน (อาชีพ)
สัตว๑
วัตถุสิ่งของ

พํอครัว/แมํครัว, เกษตรกร, ชาวนา, ผู๎ทาไส๎อั่ว, ผู๎ทากาละแม

4.

พืชผัก

5.

อมนุษย๑

โค, กระบือ, หมู, หนอนรถดํวน, แมงมัน} ตํอ, ผึ้ง, กบ, เขียด
ขันโตก, แอ๏บข๎าว, หวดนึ่งข๎าว, หม๎อนึ่งข๎าว, ถาด, กระด๎ง,
กลํองข๎าว, ถวั๊ะข๎าว
แคบหมู, น้าพริกหนุํม, เห็ดถอบ, ไส๎อั่ว, แกงฮังเล หนํอไม๎,
ข๎าวซอย, ข๎าวนึ่ง, แกงโฮ๏ะ
พระแมํโพสพ, ผีปูุยํา, ผีขุนน้า, ผีเจ๎าบ๎าน, ผีปูุยํา

คะแนน
ผลรวม เปอร์เซ็นต์
6
3
6
3
6
3
172

86

10

5

ตารางที่ 30 แสดงคาตอบ ความชื่นชอบกลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต กลุํมอาหารการกิน
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ข้อสรุป กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ และสามารถนาไปใช๎ในการออกแบบ
ได๎ มีดังนี้
- อันดับ 1 กลุํมพืชผัก สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 กลุํมอมนุษย๑ สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 กลุํมคน, กลุํมสัตว๑ และ กลุํมวัตถุสิ่งของ อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
3) กลุ่มศิลปหัตถกรรม
กลุ่มที่

ชื่อกลุ่ม

กลุ่มสัญลักษณ์มาสคอต

1.

คน (อาชีพ)

2.
3.

สัตว๑
วัตถุสิ่งของ

สลําแกะสลัก, ชํางตีขันเงิน, จิตรกร, ชํางป๓้น, ชํางทาเซรามิค,
ชาวบ๎าน
ช๎าง, หนอนไหม, ม๎า, นก, ไกํ, กระรอก, กวาง

4.
5.

คะแนน
ผลรวม เปอร์เซ็นต์
35
17.5
7
131

รํมกระดาษสา, เครื่องเขิน, น้าต๎นดินเผา, เครื่องจักรสาน,
เครื่องเงิน, โคมลอย, ผ๎าทอมือ, ขันโตก
ไม๎สัก, ต๎นไผํ, ไม๎จามจุรี, เถาวัลย๑, หวาย, ต๎นสา, ผักหวาน,
พืชผัก
6
ตาล, มะพร๎าว
หงส๑, สิงห๑, เทพพนม, เทวดาเหาะ, มกรคายนาค, นาค,
อมนุษย๑
21
กิเลน, นกหัสดีลิงค๑, 12 นักษัตร
ตารางที่ 31 แสดงคาตอบ ความชื่นชอบกลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต กลุํมศิลปหัตถกรรม

3.5
65.5
3
10.5

ข้อสรุป กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ และสามารถนาไปใช๎ในการออกแบบ
ได๎ มีดังนี้
- อันดับ 1 กลุํมวัตถุสิ่งของ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 กลุํมคน
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 กลุํมอมนุษย๑
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 กลุํมสัตว๑
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 กลุํมพืชผัก
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
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4) กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่
1.
2.

ชื่อกลุ่ม

กลุ่มสัญลักษณ์มาสคอต

คน (อาชีพ) ชาวนา, ชาวเขา, นักทํองเที่ยว, นักอนุรักษ๑นิยม, เลี้ยงสัตว๑
กวางผา, ผีเสื้อสมิงเชียงดาว, ผีเสื้อหนอนชมพูํหางยาว, นก
สัตว๑

3.
4.

วัตถุสิ่งของ
พืชผัก

5.

อมนุษย๑

ศิวะหางสีน้าตาล, นกอัญชันหางดา, นกเขา
แมํคะนิ้ง, นาขั้นบันได, ฝาย, อํางเก็บน้า, น้าตก, น้าพุร๎อน
กุหลาบพันปี, รองเท๎านารีอินทนนท๑, นางพญาเสือโครํง,
เอื้องมะลิ, ใบชา, นางพญาเสือโครํง, ต๎นยาง, กาแฟ, ลิ้นจี่,
สตรอเบอร๑รี่, หมํอน, ลาไย, ลูกพลับ, ลูกท๎อ
พระแมํคงคา, ผีขุนน้า, ม๎าเทวดา, กวางเผือก

คะแนน
ผลรวม เปอร์เซ็นต์
14
7
85
42.5
2
74

1
37

25

12.5

ตารางที่ 32 แสดงคาตอบ ความชื่นชอบกลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม

ข้อสรุป กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ และสามารถนาไปใช๎ในการออกแบบ
ได๎ มีดังนี้
- อันดับ 1 กลุํมสัตว๑
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 กลุํมพืชผัก
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 กลุํมอมนุษย๑
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 4 กลุํมคน
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
- อันดับ 5 กลุํมวัตถุสิ่งของ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุ ป ในเรื่ อ ง กลุํ ม สั ญ ลั ก ษณ๑ ข องมาสคอต ที่ ก ลุํ ม เปู า หมายชื่ น ชอบ ทั้ ง 4 กลุํ ม
วัฒนธรรม จะเห็นวําคาตอบที่เหมาะสมมีจานวนมากมาย และมีความแตกตํ างกันอยํางชัดเจนในแตํ
ละกลุํม ทาให๎สามารถหยิบไปใช๎ในงานออกแบบได๎อยํางไมํจาเจ แตํอาจต๎องศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให๎สามารถเลือกสัญลักษณ๑ที่จะนามาสร๎างเป็นมาสคอตได๎อยํางเหมาะสมที่สุดกับงานอีเว๎นท๑ทาง
วัฒนธรรมนั้นๆ
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ส่วนที่ 2 ความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง กลุ่มสี ผลการนับคะแนน เป็นไปดังนี้
1) กลุ่มสีชุดที่ 1 สาหรับวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมประเพณี

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
30
15
48
24
16
8
51
25.5
8
4
12
6
12
6
23
11.5

ตารางที่ 33 แสดงคาตอบ ความชื่นชอบกลุํมสี กลุํมประเพณี

ข้อสรุป กลุํมสี ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ และสามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
- อันดับ 1 ข๎อที่ 4 สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ข๎อที่ 2 สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 ข๎อที่ 1 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 4 ข๎อที่ 8 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 5 ข๎อที่ 3 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 6 ข๎อที่ 6 และ 7 ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 7 ข๎อที่ 5 ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
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2) กลุ่มสีชุดที่ 2 สาหรับวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมอาหารการกิน

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
44
22
20
10
18
9
51
25.5
67
33.5

ตารางที่ 34 แสดงคาตอบ ความชื่นชอบกลุํมสี กลุํมอาหารการกิน

ข้อสรุป กลุํมสี ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ และสามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
- อันดับ 1 ข๎อที่ 5 สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ข๎อที่ 4 สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 ข๎อที่ 1 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 4 ข๎อที่ 2 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 5 ข๎อที่ 3 ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
3) กลุ่มสีชุดที่ 3 สาหรับวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมศิลปหัตถกรรม
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ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
47
23.5
31
15.5
19
9.5
15
7.5
63
31.5
20
10
5
2.5

ตารางที่ 35 แสดงคาตอบ ความชื่นชอบกลุํมสี กลุํมศิลปหัตถกรรม

ข้อสรุป กลุํมสี ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ และสามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
- อันดับ 1 ข๎อที่ 5 สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ข๎อที่ 1 สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 ข๎อที่ 2 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 4 ข๎อที่ 6 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 5 ข๎อที่ 3 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 6 ข๎อที่ 4 ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 7 ข๎อที่ 7 ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
4) กลุ่มสีชุดที่ 4 สาหรับวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
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ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คะแนน
ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
30
15
48
24
16
8
51
25.5
8
4
12
6
12
6
23
11.5

ตารางที่ 36 แสดงคาตอบ ความชื่นชอบกลุํมสี กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม

ข้อสรุป กลุํมสี ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ และสามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ มีดังนี้
- อันดับ 1 ข๎อที่ 4 สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
- อันดับ 2 ข๎อที่ 1 สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
- อันดับ 3 ข๎อที่ 6 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 4 ข๎อที่ 5 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 5 ข๎อที่ 8 อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎ แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
- อันดับ 6 ข๎อที่ 2 ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 7 ข๎อที่ 7 ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
- อันดับ 8 ข๎อที่ 3 ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
การวิเคราะห์ผลคาตอบ
จากผลสรุปในเรื่อง กลุํมสี ที่กลุํมเปูาหมายชื่นชอบ ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม จะเห็นวําคาตอบ
คํอนข๎างแตกตํางกันไปในแตํละกลุํม ซึ่งผู๎ออกแบบสามารถนาคาตอบไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตได๎
เลย
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ข้อสรุป
ผลคาตอบทั้ง 4 สํวน ได๎แกํ สัญ ลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ,
เพศของมาสคอต, วัยของมาสคอต และ อารมณ๑ของสี สามารถนาไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบ
มาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรม ที่เข๎าถึงความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎จากแบบสอบถามนี้ จะนาไปสรุปโดยแยกเป็นหมวดหมูํ
เพื่อความสะดวกในการเลือกใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งข๎อสรุปทั้งหมดจะกลําวถึงในบทตํอไป

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามในบทที่ 4 ทาให๎ได๎ข๎อสรุปเพื่อนาไปเป็นแนวทางใน
ออกแบบมาสคอตสาหรับ งานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจัง หวัดเชียงใหมํ ซึ่ง ในบทนี้สามารถแบํ ง
ออกเป็น 3 หัวข๎อใหญํๆ คือ
1. ข้อสรุปในเรื่ององค์ประกอบของมาสคอตทางด้านบุคลิกภาพและที่มา
1.1 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา ที่สามารถสื่อสารความ
เป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมประเพณี
1.2 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา ที่สามารถสื่อสารความ
เป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมอาหารการกิน
1.3 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา ที่สามารถสื่อสารความ
เป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมศิลปหัตถกรรม
1.4 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา ที่สามารถสื่อสารความ
เป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
2. ข้อสรุปในเรื่ององค์ประกอบของมาสคอตทางด้านการออกแบบ
2.1 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมประเพณี
2.2 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมอาหารการกิน
2.3 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมศิลปหัตถกรรม
2.4 องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
3. ข้อเสนอแนะ
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1. ข้อสรุปในเรื่ององค์ประกอบของมาสคอตทางด้านบุคลิกภาพและที่มา
ข๎อสรุปที่จะกลําวดังตํอไปนี้ เป็นการสรุปจากอันดับคะแนนในบทที่ 4 ซึ่งได๎รับการคัดเลือก
โดยกลุํมผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํและกลุํมเปูาหมายของโครงการ ดังนั้น องค๑ประกอบ
ของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา จึงมีดังนี้
1.1 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านบุคลิกภาพและที่มา ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มประเพณี โดยมีการแบํงหัวข๎อ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
- ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 อารมณ๑ของสี
ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่
อันดับที่

ความเหมาะสม
ในการออกแบบ

1. กลุํมวัตถุ
สิ่งของ

สามารถนาไปใช๎ในการ
ออกแบบได๎ดีที่สุด

สัญลักษณ์ที่เหมาะสม
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ตุงไชย, ตุงไส้หมู, โคม
ลอย, โคมแขวน, ขันดอก, ผางประทีป,
ข้าวตอกดอกไม้
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ โคมธรรมจักร, สะตวง

2. กลุํมอมนุษย๑ สามารถนาไปใช๎ในการ
ออกแบบได๎ดี

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ผีปู่แสะย่าแสะ,
นาค, หงส์,
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ฤาษี, กวางเผือก, 12 นักษัตร

3. กลุํมสัตว๑

4. กลุํมคน

อาจนาไปใช๎ในการ
ออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการ
ออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ช้าง
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ตัวมกรคายนาค

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด พ่ออาจารย์ (ผู้นา
ประกอบพิธี), ชาวบ้านในหมู่บ้าน
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ชาวนา
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อันดับที่

ความเหมาะสม
ในการออกแบบ

สัญลักษณ์ที่เหมาะสม

5. กลุํมพืชผัก

ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ใน - คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ต้นกล้วย, ต้นอ้อย
การออกแบบ
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ต้นทองกวาว, ส้มป่อย, ดอก
สารภี, พวงดอกมะลิ

คาแนะนา
เพิ่มเติม

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลําววํา เนื่องจากวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํม
ธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม มีความแตกตํางหลากหลาย ยากเกินกวําจะหาสัญลักษณ๑
เพียงอยํางใดอยํางหนึ่งมาใช๎เป็นตัวแทนที่ครอบคลุมวัฒนธรรมทั้งกลุํม หากจะ
ออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใดๆ ให๎วิจัยเพิ่มเป็นกรณีไป จึงจะ
ได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุด

ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
อันดับที่
1. ทั้งชายและหญิง

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด

ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
อันดับที่
1. วัยรุํน
2. เด็ก, ผู๎ใหญํ, สูงอายุ

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี

ส่วนที่ 4 อารมณ์ของสี
ลาดับที่

อารมณ์ของสีที่เหมาะสมในการออกแบบ
(*ไม่ใช่การจัดอันดับตามความสูง-ต่าของคะแนน)

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

ความอบอุํนและรักใครํ
ความสุขและมีโชค
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ความงดงามและสงํางาม
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

ตารางที่ 37 แสดงข๎อสรุปองค๑ประกอบของมาสคอตด๎านบุคลิกภาพและที่มา กลุํมประเพณี
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1.2 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านบุคลิกภาพและที่มา ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มอาหารการกิน โดยมีการแบํงหัวข๎อ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
- ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 อารมณ๑ของสี
ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่
อันดับที่

ความเหมาะสม
ในการออกแบบ

1. กลุํมพืชผัก/ สามารถนาไปใช๎ในการ
ออกแบบได๎ดีที่สุด
อาหาร

สัญลักษณ์ที่เหมาะสม
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด แคบหมู, น้าพริกหนุ่ม,
เห็ดถอบ, ไส้อวั่ , แกงฮังเล หน่อไม้,
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ข้าวซอย, ข้าวนึ่ง, แกงโฮ๊ะ

2. กลุํมอมนุษย๑ สามารถนาไปใช๎ในการ
ออกแบบได๎ดี

3. กลุํมคน

3. กลุํมสัตว๑

3. กลุํมวัตถุ
สิ่งของ

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด พระแม่โพสพ
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ผีปู่ย่า, ผีขุนน้า, ผีเจ้าบ้าน, ผี
ปู่ย่า

อาจนาไปใช๎ในการ
ออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด พ่อครัว/แม่ครัว,
เกษตรกร

อาจนาไปใช๎ในการ
ออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการ
ออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด โค, กระบือ, หมู,

- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ชาวนา, ผู้ทาไส้อั่ว,
ผู้ทากาละแม
หนอนรถด่วน, แมงมัน
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ต่อ, ผึ้ง, กบ, เขียด
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ขันโตก, แอ๊บข้าว
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ หวดนึ่งข้าว, หม้อนึ่งข้าว, ถาด,
กระด้ง, กล่องข้าว, ถวั๊ะข้าว
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ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลําววํา เนื่องจากวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํม
ธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม มีความแตกตํางหลากหลาย ยากเกินกวําจะหาสัญลักษณ๑
เพีย งอยํางใดอยํ างหนึ่ง มาใช๎เ ป็น ตัว แทนที่ค รอบคลุ มวั ฒนธรรมทั้ งกลุํม หากจะ
ออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใดๆ ให๎วิจัยเพิ่มเป็นกรณีไป จึงจะ
ได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุด

คาแนะนา
เพิ่มเติม

ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
อันดับที่
1. ทั้งชายและหญิง

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด

ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
อันดับที่
1. เด็ก, สูงอายุ
2. วัยรุํน, ผู๎ใหญํ

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี

ส่วนที่ 4 อารมณ์ของสี
ลาดับที่

อารมณ์ของสีที่เหมาะสมในการออกแบบ
(*ไม่ใช่การจัดอันดับตามความสูง-ต่าของคะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.

ความอบอุํนและรักใครํ
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ
ความสุขภาพดีและสดชื่น
ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ

ตารางที่ 38 แสดงข๎อสรุปองค๑ประกอบของมาสคอตด๎านบุคลิกภาพและที่มา กลุํมอาหารการกิน
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1.3 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านบุคลิกภาพและที่มา ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มศิลปหัตถกรรม โดยมีการแบํงหัวข๎อ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
- ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 อารมณ๑ของสี
ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่
อันดับที่

ความเหมาะสม
ในการออกแบบ

1. กลุํมวัตถุ
สิ่งของ

สามารถนาไปใช๎ในการ
ออกแบบได๎ดีที่สุด

สัญลักษณ์ที่เหมาะสม
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ร่มกระดาษสา, เครื่องเขิน
, น้าต้นดินเผา, เครื่องจักรสาน, เครื่องเงิน
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ โคมลอย, ผ้าทอมือ, ขันโตก

2. กลุํมคน

สามารถนาไปใช๎ในการ
ออกแบบได๎ดี

3. กลุํมอมนุษย๑ อาจนาไปใช๎ในการ
ออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎

4. กลุํมสัตว๑

5. กลุํมพืชผัก

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด สล่าแกะสลัก
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ช่างตีขันเงิน, จิตรกร, ช่างปั้น,
ช่างทาเซรามิค, ชาวบ้าน
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด หงส์, สิงห์, เทพพนม,
เทวดาเหาะ
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ มกรคายนาค, นาค, กิเลน, นก
หัสดีลิงค์, 12 นักษัตร

อาจนาไปใช๎ในการ
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ช้าง, หนอนไหม, ม้า, นก
ออกแบบหรือไมํก็ได๎
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ไก่, กระรอก, กวาง
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ใน - คาตอบทีเ่ หมาะสมที่สุด ไม้สัก, ต้นไผ่
การออกแบบ
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ไม้จามจุรี, เถาวัลย์, หวาย, ต้น
สา, ผักหวาน, ตาล, มะพร้าว
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คาแนะนา
เพิ่มเติม

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลําววํา เนื่องจากวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํม
ธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม มีความแตกตํางหลากหลาย ยากเกินกวําจะหาสัญลักษณ๑
เพีย งอยํางใดอยํ างหนึ่ง มาใช๎เ ป็น ตัว แทนที่ค รอบคลุ มวั ฒนธรรมทั้ งกลุํม หากจะ
ออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใดๆ ให๎วิจัยเพิ่มเป็นกรณีไป จึงจะ
ได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุด

ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
อันดับที่
1. ทั้งชายและหญิง

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด

ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
อันดับที่
1. ผู๎ใหญํ, สูงอายุ
2. เด็ก, วัยรุํน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี

ส่วนที่ 4 อารมณ์ของสี
ลาดับที่

อารมณ์ของสีที่เหมาะสมในการออกแบบ
(*ไม่ใช่การจัดอันดับตามความสูง-ต่าของคะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย
ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต
ความงดงามและสงํางาม
ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

ตารางที่ 39 แสดงข๎อสรุปองค๑ประกอบของมาสคอตด๎านบุคลิกภาพและที่มา กลุํมศิลปหัตถกรรม
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1.4 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านบุคลิกภาพและที่มา ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการแบํงหัวข๎อ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
- ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 อารมณ๑ของสี
ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่
อันดับที่

ความเหมาะสม
ในการออกแบบ

1. กลุํมสัตว๑

สามารถนาไปใช๎ในการ
ออกแบบได๎ดีที่สุด

สัญลักษณ์ที่เหมาะสม
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด กวางผา, ผีเสื้อสมิงเชียง
ดาว, ผีเสือ้ หนอนชมพู่หางยาว
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ นกศิวะหางสีน้าตาล, นกอัญชัน
หางดา, นกเขา

2. กลุํมพืชผัก

สามารถนาไปใช๎ในการ
ออกแบบได๎ดี

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด กุหลาบพันปี,
รองเท้านารีอินทนนท์
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ นางพญาเสือโคร่ง, เอื้องมะลิ,
ใบชา, นางพญาเสือโคร่ง, ต้นยาง, กาแฟ, ลิ้นจี่,
สตรอเบอร์รี่, หม่อน, ลาไย, ลูกพลับ, ลูกท้อ

3. กลุํมอมนุษย๑ อาจนาไปใช๎ในการ

4. กลุํมคน

5. กลุํมวัตถุ
สิ่งของ

ออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการ
ออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอน
นาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ใน
การออกแบบ

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด พระแม่คงคา, ผีขุนน้า
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ ม้าเทวดา, กวางเผือก

- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด ชาวนา, ชาวเขา
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ นักท่องเที่ยว, นักอนุรักษ์นิยม,
เลี้ยงสัตว์
- คาตอบที่เหมาะสมที่สุด แม่คะนิ้ง, นาขั้นบันได,
ฝาย
- คาตอบที่พอใช๎ได๎ อ่างเก็บน้า, น้าตก, น้าพุร้อน
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คาแนะนา
เพิ่มเติม

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลําววํา เนื่องจากวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํม
ธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม มีความแตกตํางหลากหลาย ยากเกินกวําจะหาสัญลักษณ๑
เพีย งอยํางใดอยํ างหนึ่ง มาใช๎เ ป็น ตัว แทนที่ค รอบคลุ มวั ฒนธรรมทั้ งกลุํม หากจะ
ออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใดๆ ให๎วิจัยเพิ่มเป็นกรณีไป จึงจะ
ได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุด

ส่วนที่ 2 เพศของมาสคอต
อันดับที่
1. ทั้งชายและหญิง

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด

ส่วนที่ 3 วัยของมาสคอต
อันดับที่
1. เด็ก, วัยรุํน
2. ผู๎ใหญํ, สูงอายุ

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี

ส่วนที่ 4 อารมณ์ของสี
ลาดับที่

อารมณ์ของสีที่เหมาะสมในการออกแบบ
(*ไม่ใช่การจัดอันดับตามความสูง-ต่าของคะแนน)

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

ความผํอนคลาย
ความหายใจสดชื่น
ความงดงามและสงํางาม
ความสดชื่นและอดทน
ความสงบและปลอบโยน
ความสุขภาพดีและสดชื่น
ความดั้งเดิมและโบราณ
ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

ตารางที่ 40 แสดงข๎อสรุปองค๑ประกอบของมาสคอตด๎านบุคลิกภาพและที่มา กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม

ข้อสรุป ผลคาตอบจากทั้ง 4 กลุํมตัวแปรวัฒนธรรม สามารถนาไปใช๎เป็นแนวทางในการ
ออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ ที่เข๎าถึงความชื่นชอบของ
กลุํมเปูาหมาย
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2. ข้อสรุปในเรื่ององค์ประกอบของมาสคอตทางด้านการออกแบบ
ข๎อสรุปที่จะกลําวดังตํอไปนี้ เป็นการสรุปจากอันดับคะแนนในบทที่ 4 ซึ่งได๎รับการคัดเลือก
โดยกลุํ ม ผู๎ เ ชี่ ย วชาญทางด๎ า นการออกแบบมาสคอตและกลุํ ม เปู า หมายของโครงการ ดั ง นั้ น
องค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบ จึงมีดังนี้
2.1 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มประเพณี โดยมีการแบํงหัวข๎อ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัดสํวนมาสคอต
- ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
- ส่วนที่ 5 กลุํมสี
ส่วนที่ 1 สัดส่วนมาสคอต
อันดับที่
1. 3 สํวน
2. 4 สํวน
3. 2 สํวน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

4. 1.5 สํวน
5. 3.5 สํวน
6. 2.5 สํวน

ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
อันดับที่
1. สมสํวน
2. แข็งแรงบึกบึน
3. ผอมบาง
4. อ๎วน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
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ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
อันดับที่
1. แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือ
การ๑ตูน
2. แบบกึ่งเหมือนจริง
3. แบบเหมือนจริง

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎

ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
อันดับที่
1. สามมิติ
2. การวาดเส๎น
3. เวคเตอร๑

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

4. ภาพปะติด
5. ผสม
6. พิกเซล
ส่วนที่ 5 กลุ่มสี

อันดับที่
1.
2.

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
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อันดับที่
3.
4.
5.
6.
6.
7.

ความเหมาะสมในการออกแบบ
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

ค่าสี RGB และ CMYK
อันดับที่

ข้อ
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3

ค่าสี
R 37
C 58
R 95
C 50
R 181
C 22
R 223
C 10
R 249
C0
R 255
C0
R 221
C 13
R 245
C4
R 244
C4
R 245
C3
R 243
C3

G 41
M 38
G 94
M 38
G 34
M 85
G 179
M 24
G 11
M 98
G 115
M 55
G0
M 100
G 243
M3
G 239
M5
G 212
M 16
G 170
M 33

B 36
Y 48
B 92
Y 38
B 44
Y 68
B 22
Y 92
B 54
Y 58
B 80
Y 100
B 13
Y 90
B 35
Y 87
B 241
Y2
B 210
Y 10
B 188
Y 11

K 66
K 25
K8
K3
K0
K0
K0
K0
K0
K0
K0
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อันดับที่

ข้อ
3.4

ค่าสี

R 246 G 222 B 230
C3
M 12
Y3
K0
3.5 R 225 G 128 B 142
C8
M 60
Y 30
K0
4.1 R 133 G 201 B 83
C 48
M0
Y 72
K0
4.2 R 190 G 222 B 108
C 23
M0
Y 57
K3
4.3 R 135 G 183 B 215
C 47
M 13
Y0
K0
5.1 R 225 G 115 B 15
C0
M 55
Y 93
K0
5.2 R 225 G 179 B 0
C0
M 30
Y 100 K 0
5.3 R 89
G 42
B 33
C 65
M 77
Y 82
K0
5.4 R 132 G 74
B 28
C 32
M 56
Y 83
K 23
5.5 R 65
G 28
B 17
C 43
M 70
Y 80
K 55
ตารางที่ 41 แสดงข๎อสรุปองค๑ประกอบของมาสคอตด๎านการออกแบบ กลุํมประเพณี
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2.2 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มอาหารการกิน โดยมีการแบํงหัวข๎อ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัดสํวนมาสคอต
- ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
- ส่วนที่ 5 กลุํมสี
ส่วนที่ 1 สัดส่วนมาสคอต
อันดับที่
1. 3 สํวน
2. 2.5 สํวน
3. 4 สํวน
4. 1.5 และ 3.5 สํวน
5. 2 สํวน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
อันดับที่
1. อ๎วน
2. สมสํวน
3. แข็งแรงบึกบึน
4. ผอมบาง

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
อันดับที่
1. แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือ
การ๑ตูน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
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อันดับที่
2. แบบกึ่งเหมือนจริง
3. แบบเหมือนจริง

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎

ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
อันดับที่
1. เวคเตอร๑
2. การวาดเส๎น
3. สามมิติ

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

4. ผสม
5. พิกเซล
6. ภาพปะติด
ส่วนที่ 5 กลุ่มสี

อันดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
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ค่าสี RGB และ CMYK
อันดับที่

ข้อ
1.1

ค่าสี

R 207 G 223 B 147
C 19
M5
Y 40
K0
1.2 R 173 G 208 B 96
C 32
M5
Y 63
K0
1.3 R 109 G 147 B 69
C 55
M 20
Y 73
K5
1.4 R 243 G 133 B 50
C4
M 47
Y 75
K0
2.1 R 113 G 118 B 46
C 50
M 33
Y 81
K 11
2.2 R 73
G 97
B 39
C 65
M 34
Y 85
K 18
2.3 R 175 G 183 B 51
C 29
M 15
Y 81
K3
2.4 R 79
G 117 B 51
C 66
M 28
Y 82
K 10
3.1 R 244 G 239 B 241
C4
M5
Y2
K0
3.2 R 245 G 212 B 210
C3
M 16
Y 10
K0
3.3 R 243 G 170 B 188
C3
M 33
Y 11
K0
3.4 R 246 G 222 B 230
C3
M 12
Y3
K0
3.5 R 225 G 128 B 142
C8
M 60
Y 30
K0
4.1 R 225 G 115 B 15
C0
M 55
Y 93
K0
4.2 R 225 G 179 B 0
C0
M 30
Y 100 K 0
4.3 R 89
G 42
B 33
C 65
M 77
Y 82
K0
4.4 R 132 G 74
B 28
C 32
M 56
Y 83
K 23
4.5 R 65
G 28
B 17
C 43
M 70
Y 80
K 55
ตารางที่ 42 แสดงข๎อสรุปองค๑ประกอบของมาสคอตด๎านการออกแบบ กลุํมอาหารการกิน
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2.3 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มศิลปหัตถกรรม โดยมีการแบํงหัวข๎อ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัดสํวนมาสคอต
- ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
- ส่วนที่ 5 กลุํมสี
ส่วนที่ 1 สัดส่วนมาสคอต
อันดับที่
1. 3 สํวน
2. 4 สํวน
3. 3.5 สํวน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

4. 2.5 สํวน
5. 1.5 สํวน
6. 2 สํวน

ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
อันดับที่
1. สมสํวน
2. ผอมบาง, แข็งแรงบึกบึน
3. อ๎วน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎

ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
อันดับที่
1. แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือ
การ๑ตูน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
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อันดับที่
2. แบบกึ่งเหมือนจริง
3. แบบเหมือนจริง

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎

ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
อันดับที่
1. การวาดเส๎น
2. สามมิติ
3. เวคเตอร๑

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

4. พิกเซล
5. ภาพปะติด
6. ผสม
ส่วนที่ 5 กลุ่มสี

อันดับที่
1.
2.
3.
4.

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
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อันดับที่
5.
6.
7.

ความเหมาะสมในการออกแบบ
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

ค่าสี RGB และ CMYK
อันดับที่

ข้อ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

ค่าสี
R 13
C 100
R 15
C 90
R 196
C 16
R 84
C 51
R 152
C 23
R 225
C0
R 225
C0
R 89
C 65
R 132
C 32
R 65
C 43
R 37
C 58
R 95
C 50
R 181
C 22
R 223
C 10

G 20
M 85
G 35
M 56
G 146
M 33
G 43
M 67
G0
M 100
G 115
M 55
G 179
M 30
G 42
M 77
G 74
M 56
G 28
M 70
G 41
M 38
G 94
M 38
G 34
M 85
G 179
M 24

B 110
Y0
B 68
Y 10
B 43
Y 80
B 20
Y 86
B 23
Y 63
B 15
Y 93
B0
Y 100
B 33
Y 82
B 28
Y 83
B 17
Y 80
B 36
Y 48
B 92
Y 38
B 44
Y 68
B 22
Y 92

K 19
K 53
K8
K 33
K 21
K0
K0
K0
K 23
K 55
K 66
K 25
K8
K3
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อันดับที่

ข้อ
4.1

ค่าสี

R 36
G 89
B 84
C 83
M 33
Y 50
K 20
4.2 R 132 G 59
B 46
C 32
M 65
Y 66
K 23
4.3 R 197 G 168 B 96
C 18
M 25
Y 55
K5
4.4 R 97
G 98
B 33
C 51
M 36
Y 86
K 22
4.5 R 188 G 137 B 92
C 20
M 37
Y 52
K7
5.1 R 167 G 129 B 100
C 32
M 40
Y 49
K3
5.2 R 56
G 45
B 30
C 45
M 45
Y 64
K 60
5.3 R 171 G 150 B 133
C 19
M 24
Y 27
K 17
5.4 R 190 G 187 B 176
C 11
M9
Y 12
K 16
5.5 R 143 G 132 B 110
C 28
M 25
Y 35
K 22
ตารางที่ 43 แสดงข๎อสรุปองค๑ประกอบของมาสคอตด๎านการออกแบบ กลุํมศิลปหัตถกรรม
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2.4 องค์ประกอบของมาสคอตทางด้านการออกแบบ ที่สามารถสื่อสารความเป็น
วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการแบํงหัวข๎อ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 สัดสํวนมาสคอต
- ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
- ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
- ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
- ส่วนที่ 5 กลุํมสี
ส่วนที่ 1 สัดส่วนมาสคอต
อันดับที่
1. 3 สํวน
2. 2 สํวน
3. 4 สํวน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

4. 1.5 สํวน
5. 3.5 สํวน
6. 2.5 สํวน

ส่วนที่ 2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
อันดับที่
1. แข็งแรงบึกบึน
2. สมสํวน
3. ผอมบาง
4. อ๎วน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

ส่วนที่ 3 ระดับความสมจริงของมาสคอต
อันดับที่
1. แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือ
การ๑ตูน

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด

164
อันดับที่
2. แบบกึ่งเหมือนจริง
3. แบบเหมือนจริง

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎

ส่วนที่ 4 เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
อันดับที่
1. การวาดเส๎น
2. สามมิติ
3. เวคเตอร๑
4. พิกเซล, ผสม
5. ภาพปะติด

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

ส่วนที่ 5 กลุ่มสี

อันดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ความเหมาะสมในการออกแบบ
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดีที่สุด
สามารถนาไปใช๎ในการออกแบบได๎ดี
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
อาจนาไปใช๎ในการออกแบบหรือไมํก็ได๎
แตํควรศึกษาเพิ่มเติมกํอนนาไปใช๎
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อันดับที่
6.
7.
8.

ความเหมาะสมในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ
ไมํเหมาะสมที่จะนาไปใช๎ในการออกแบบ

ค่าสี RGB และ CMYK
อันดับที่

ข้อ
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

ค่าสี
R 171
C 33
R 254
C0
R 253
C0
R 252
C0
R 207
C 19
R 230
C 10
R 125
C 50
R 246
C3
R 243
C3
R 207
C 19
R 173
C 32
R 109
C 55
R 243
C4

G 203
M7
G 224
M 12
G 164
M 36
G 197
M 23
G 229
M3
G 233
M5
G 183
M 10
G 220
M 13
G 167
M 34
G 223
M5
G 208
M5
G 147
M 20
G 133
M 47

B 95
Y 63
B 105
Y 56
B 77
Y 63
B 196
Y 13
B 208
Y 14
B 236
Y3
B 187
Y 14
B 190
Y 20
B 198
Y6
B 147
Y 40
B 96
Y 63
B 69
Y 73
B 50
Y 75

K0
K0
K0
K0
K0
K0
K0
K0
K0
K0
K0
K5
K0
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อันดับที่

ข้อ

ค่าสี

4.1

R 230 G 245 B 193
C 10
M0
Y 23
K0
4.2 R 158 G 218 B 221
C 38
M0
Y6
K0
4.3 R 156 G 205 B 226
C 39
M6
Y0
K0
5.1 R 133 G 201 B 83
C 48
M0
Y 72
K0
5.2 R 190 G 222 B 108
C 23
M0
Y 57
K3
5.3 R 135 G 183 B 215
C 47
M 13
Y0
K0
ตารางที่ 44 แสดงข๎อสรุปองค๑ประกอบของมาสคอตด๎านการออกแบบ กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม

ข้อสรุป ผลคาตอบทั้ง 5 สํวน ได๎แกํ สัดสํวนของมาสคอต, ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของ
มาสคอต, ระดับความสมจริงของมาสคอต, เทคนิคในการออกแบบมาสคอต และ กลุํมสี สามารถ
นาไปใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ ที่
เข๎าถึงความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย
3. ข้อเสนอแนะ
ข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎จากการวิจัยครั้งนี้ จะชํวยกาหนดแนวทางการออกแบบมาสคอตได๎อยําง
เป็นระบบ และสามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ ทั้ง 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมประเพณี กลุํม
อาหารการกิน กลุํมศิลปหัตถกรรม และ กลุํมธรรมชาติกับสิ่ง แวดล๎อม ซึ่ง จะชํวยให๎นักออกแบบ
ทางานได๎งํายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ไมํต๎องใช๎เวลาในการรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องในการออกแบบ
มากเกิ น ไป และยั ง ชํ ว ยให๎ ง านออกแบบเข๎ า ถึ ง ความชื่ น ชอบของกลุํ ม เปู า หมายยิ่ ง ขึ้ น สํ ง ผลให๎
กลุํมเปูาหมายหันมาสนใจงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมเชียงใหมํมากกวําเดิมผํานทางตัวมาสคอต
หากสนใจการออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ นัก
ออกแบบสามารถนาผลวิจัยไปตํอยอดได๎ในอนาคต แตํทั้งนี้นักออกแบบไมํควรยึดติดกับแนวทาง
ดังกลําวมากเกินไป เพราะโจทย๑ของการออกแบบในแตํละครั้งมีตัวแปรหลายสํวนเข๎ามาเกี่ยวข๎อง ซึ่ง
ผู๎วิจัยจะขอเสนอแนวทางที่อาจเป็นประโยชน๑ตํอการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ในเรื่อง “สัญลักษณ๑ของมาสคอต” ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ ผู๎วิจัยได๎คัดเลือก
คาตอบแบบเป็นชุด ซึ่งแตํละชุดจะมีหลากหลายคาตอบให๎ผู๎ออกแบบนาไปใช๎ในการออกแบบมาส
คอต นั่ น หมายถึ ง ผู๎ วิ จั ย ไมํ สามารถระบุ ค าตอบแบบเฉพาะเจาะจงลงไปวํ า ควรใช๎ สั ญ ลั ก ษณ๑ ใ ด
เนื่องจากวัฒนธรรมเชียงใหมํในแตํละกลุํมมีความแตกตํางหลากหลาย ยากเกินกวําจะหาสัญลักษณ๑
เพียงอยํางใดอยํางหนึ่งมาใช๎เป็นตัวแทนที่ครอบคลุมวัฒนธรรมทั้ง กลุํม หากจะออกแบบมาสคอต
สาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใดๆ ให๎วิจัยเพิ่มเป็นกรณีไป จึงจะได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุด
2. ในเรื่อง “เพศของมาสคอต” ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม จะเห็นวํามีคาตอบเหมือนกันทุกกลุํม
นั่นคือ ทั้งชายและหญิง ซึ่งผู๎ออกแบบสามารถจะเลือกเพศใดเพศหนึ่งในการกาหนดเพศของมาสคอต
ได๎ หรือถ๎าอยากให๎ได๎คาตอบที่เฉพาะเจาะจง ก็อาจจะต๎องศึกษาเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไ ป จึง จะได๎
คาตอบที่เหมาะสมที่สุดกับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมนั้นๆ
3. ในเรื่อง “รายชื่ออารมณ๑ของสี” ทั้ง 4 กลุํมวัฒนธรรม ผลสรุปของวิจัยในสํวนนี้ผู๎วิจัยไมํได๎
นาไปใช๎ในการออกแบบมาสคอตโดยตรง เพราะต๎องนาไปผํานการคัดเลือกจากกลุํมผู๎ เชี่ยวชาญด๎าน
การออกแบบมาสคอต และกลุํม เปูา หมายเสี ยกํ อน จนในท๎ ายที่ สุด จะได๎ ชุด สีที่ เหมาะสมตํ อการ
ออกแบบมาสคอต แตํรายชื่ออารมณ๑ของสีที่ได๎รับการคัดเลือกในเบื้องต๎นนี้ นักออกแบบสามารถนาไป
วิจัยตํอยอดในเรื่องของบุคลิกภาพที่สื่อสารถึงวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎ เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการนาไปใช๎
ออกแบบสื่อเรขศิลป์ที่เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมเชียงใหมํ
4. จากผลสรุปในเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอต ได๎แกํ กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต, เพศ,
วัย, สัดสํวน, ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ, ระดับความสมจริง, เทคนิคในการออกแบบ และ กลุํมสี
จะเห็นวําผลคาตอบจากการวิจัยในหลายๆ สํวน มีคาตอบที่สามารถนาไปใช๎ออกแบบได๎มากกวํา 1
คาตอบ ซึ่งผู๎ออกแบบสามารถเลือกคาตอบใดคาตอบหนึ่งมาใช๎ก็ไ ด๎ หรือถ๎าผู๎ออกแบบอยากให๎ไ ด๎
คาตอบที่เฉพาะเจาะจง ก็อาจจะต๎องศึกษาเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป จึงจะได๎คาตอบที่เหมาะสมที่สุด
กับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมนั้นๆ
5. ด๎วยเวลาในการวิจัยที่จากัด ผู๎วิจัยจึงไมํสามารถรวบรวมข๎อมูลและทาการวิจัยในเรื่อง
องค๑ประกอบเบื้องต๎นของมาสคอตได๎อยํางครบถ๎วน มีตัวแปรหลายตัว เชํน ลักษณะนิสัย การแสดงสี
หน๎าและทําทาง เอกลักษณ๑บนใบหน๎า เครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ อุปกรณ๑ประกอบ เป็น ต๎น ที่
ผู๎วิจัยไมํได๎นามาทาการวิจัย เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ไมํคงที่ สามารถปรับเปลี่ยนไปได๎ตามการออกแบบ
แตํละครั้ง นักออกแบบควรไมํควรละเลยที่จะนามาตัวแปรที่ไมํคงที่เหลํานี้ใช๎ในการออกแบบ เพราะ
จะชํวยให๎มาสคอตมาบุคลิกภาพที่เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น โดยนักออกแบบจะต๎องศึกษาข๎อมูลของงานอี
เว๎นท๑ทางวัฒนธรรมที่เป็นโจทย๑ในขณะนั้นเพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถกาหนดตัวแปรที่ไมํคงที่เหลํานี้ได๎
อยํางชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสํงผลให๎งานออกแบบมาสคอตประสบความสาเร็จมากขึ้น
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6. การวิจัยครั้งนี้ไมํได๎ระบุเรื่องสัญลักษณ๑ที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของวัฒนธรรมเชียงใหมํ เชํน
ลวดลายของผ๎ าทอพื้ นเมือ ง ลวดลายของไม๎แ กะสลั ก ลวดลายบนจิต กรรมฝาผนั ง ในวั ด เป็ นต๎ น
เนื่อ งจากอยูํ นอกเหนือ ของเขตของการวิ จัย แตํถ๎ าหากนักออกแบบน าสํ วนประกอบดั ง กลํา วมา
ประยุ กต๑ ใช๎ ในการออกแบบมาสคอต จะชํว ยท าให๎ม าสคอตสามารถสื่ อสารความเป็ นวั ฒนธรรม
เชียงใหมํได๎ดียิ่งขึ้น

บทที่ 6
การออกแบบ
ในบทนี้เป็นการนาผลสรุปในเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านบุคลิกภาพและที่มา
และองค๑ประกอบของมาสคอตทางด๎านการออกแบบที่ได๎รับจากการวิจัย มาใช๎ในการออกแบบมาส
คอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ เพื่อเป็นการแสดงให๎เห็นวําผลวิจัยสามารถ
นามาใช๎ได๎จริงในการออกแบบ โดยแบํงออกไป 3 สํวน ดังนี้
1. การหากรณีศึกษาเพื่อใช๎ในการออกแบบ
2. การเขียนกลยุทธ๑ในการออกแบบ (Design Brief)
3. ผลงานการออกแบบ
1. การหากรณีศึกษาเพื่อใช้ในการออกแบบ
ในขั้นตอนแรกของการออกแบบคือการเลือกงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมเชียงใหมํที่จะใช๎เป็น
กรณีศึกษา โดยผู๎วิจัยได๎รวบรวมงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจัง หวัดเชียงใหมํจากข๎อมูลหลายๆ
แหลํง ซึ่งเป็นงานอีเว๎นท๑ที่มีความสาคัญระดับชาติและระดับจังหวัด เป็นอีเว๎นท๑ที่มีการจัดขึ้นตํอเนื่อง
ทุกปี และเป็นอีเว๎นท๑ที่ได๎รับการกลําวถึงในสื่อตํางๆ เป็นอยํางมาก จนสามารถรวบรวมรายชื่องานอี
เว๎นท๑ได๎เป็นจานวน 15 งาน จากนั้นจึงนาไปสร๎างแบบสอบถามสาหรับกลุํมเปูาหมาย จานวน 200
คน เรื่อง ความชื่นชอบงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ (สามารถดูแบบสอบถามในสํวน
นี้ได๎ที่ภาคผนวก) ผลคะแนนจากการคัดเลือก 5 อันดับแรก มีดังนี้
- อันดับ 1 ประเพณีปีใหมํเมืองหรือสงกรานต๑
คะแนน 128
- อันดับ 2 ประเพณียี่เป็ง
คะแนน 105
- อันดับ 3 งานพืชสวนโลก
คะแนน 87
- อันดับ 4 งานฤดูหนาวหรืองานกาชาด
คะแนน 81
- อันดับ 5 งานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ
คะแนน 64
จากผลสรุป ผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมและวิเคราะห๑ในสํวนของ 3 อันดับแรก และ
ได๎เลื อก “ประเพณี ยี่เป็ ง ” มาใช๎ เป็น กรณี ศึกษาในงานออกแบบ เนื่องจากมีป๓ญ หาที่ชั ดเจนกวํ า
ประเพณี ปี ใ หมํ เ มื อ ง นั่ น คื อ ป๓ ญ หาด๎ า นภาพลั ก ษณ๑ ท างการทํ อ งเที่ ย วที่ สื่ อ สารไมํ ต รงใจกั บ
กลุํมเปูาหมาย อีกทั้งผู๎วิจัยเห็นวําประเพณีปีใหมํเมืองเป็นประเพณีแหํงความสนุกสนานซึ่งสามารถ
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เรี ยกร๎อ งความสนใจให๎ ก ลุํ ม เปู าหมายเข๎ ารํ วมอยูํแ ล๎ว แม๎จ ะไมํ มีม าสคอตสาหรั บงานประเพณี นี้
กลุํมเปูาหมายก็ยังคงเข๎ารํวมงานอยูํดี ดังนั้น ประเพณียี่เป็งจึงมีความเหมาะสมที่จะใช๎เป็นกรณีศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้
2. การเขียนกลยุทธ์ในการออกแบบ (Design Brief)
หลังจากที่ได๎กรณีศึกษาในการออกแบบแล๎ว ผู๎วิจัยได๎เขียนกลยุทธ๑ในการออกแบบ (Design
Brief) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อโครงการ (project)
การออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา
งานอีเว้นท์ประเพณียี่เป็ง
2) ที่มาและปัญหา (Background and Problem)
ในภาษาล๎านนา "ยี่" แปลวํา สอง และคาวํา "เป็ง " หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร๑เต็มดวง
ดังนั้น จึงหมายถึง ประเพณีพระจันทร๑เต็มดวงในเดือนสอง โดยในพงศาวดารโยนกและจามเทวี มี
บันทึกวําครั้งหนึ่งได๎เกิดอหิวาตกโรคขึ้นในแคว๎นหริภุญไชย ทาให๎ชาวเมื องต๎องอพยพไปอยูํเมืองหง
สาวดีนานถึง 6 ปี จึงจะเดินทางกลับมายังบ๎านเมืองเดิมได๎ เมื่อเวลาเวียนมาถึงวันที่จากบ๎านจากเมือง
ไป จึงได๎มีการทากระถางใสํเครื่องสักการบูชา ธูปเทียน ลอยตามน้าเพื่อให๎ไปถึงญาติพี่น๎องที่ลํวงลับไป
เรียกวํา การลอยโขมด หรือลอยไฟ
ประเพณียี่เป็ง เริ่มขึ้นตั้งแตํวันขึ้น 13 ค่า ซึ่ง ถือวําเป็น "วันดา" หรือวันจํายของเตรียมไป
ทาบุญเลี้ยงพระที่วัด เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่า ผู๎มีศรัทธาก็จะพากันไปถือศีลฟ๓งธรรม และทาบุญเลี้ยงพระ
ที่วัด มีการทากระทงขนาดใหญํตั้งไว๎ที่ลานวัด ในกระทงนั้นจะใสํของกินของใช๎ ใครจะเอาของมารํวม
สมทบด๎วยก็ได๎ เพื่อเป็นทานแกํคนยากจน และในวันขึ้น 15 ค่า จึงนากระทงใหญํที่วัดและกระทง
เล็กๆ ของสํวนตัวไปลอยในลาน้า
ในงานบุญยี่เป็ง ยังมีการเทศน๑มหาชาติ ผู๎คนจะออกมาตกแตํงบ๎านเรือน วัดวาอาราม และ
ถนนหนทาง ด๎วยต๎นกล๎วย อ๎อย ทางมะพร๎าว ดอกไม๎ ตุงชํอ ประทีปและชักโคมยี่เป็งแบบตํางๆ ขึ้น
เป็นพุทธบูชา ยามค่าคืนจะมีการจุดโคมลอยปลํอยขึ้นสูํท๎องฟูา เพื่อบูชาพระเกตุแก๎วจุฬามณีบนสรวง
สรรค๑ชั้นดาวดึงส๑ จุดเดํนของงานนี้อยูํที่การปลํอยโคมลอยขึ้นไปในท๎องฟูา โดยเชื่อกันวํา เปลวไฟใน
โคมเป็นสัญลักษณ๑ของความรู๎ และแสงสวํางที่ได๎รับจากโคม จะสํงผลให๎ดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต๎อง
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โคมลอย ที่คนท๎องถิ่นล๎านนาสํวนใหญํเรียกติดปากวํา วําว สามารถแบํงยํอยได๎สองประเภท ได๎แกํ
โคมลอยกลางวัน (วําวโฮม-วําวควัน) กับ โคมลอยกลางคืน (วําวไฟ) นอกจากนี้ยังมีโคมแขวนที่จัดเป็น
โคมอีกชนิดเชํนกัน เพี ยงแตํใช๎แขวนตามบ๎านเรือนไมํได๎ใช๎ลอยโดยโคมที่ใช๎ลอยกลางวันนั้น จะใช๎
กระดาษที่มีสีสันจานวนหลายสิบแผํนในการทา เพื่อให๎เห็นในระยะทางไกลแม๎จะอยูํบนท๎องฟูา จะมี
การตกแตํงด๎วยการใสํหาง หรือขณะที่ทาการปลํอยมักใสํลูกเลํนตํางๆ เข๎าไปด๎วย เชํน ใสํประทัด ควัน
สี เครื่องบินเล็ก ตุ๏กตากระโดดรํม เป็นต๎น บางท๎องที่นิยมใสํเงินลอยขึ้นไปอีกด๎วย วิธีการปลํอยจะต๎อง
ใช๎การรมควันให๎เต็มโคม เมื่อได๎ที่แล๎วจึงปลํอย (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2557)
ดังนั้น จึงอาจสรุปให๎เห็นภาพได๎ชัดเจนวํา ประเพณียี่เป็ง หรือ ประเพณีพระจันทร๑เต็มดวงใน
เดือนสอง ภายในงานมีการลอยกระทง ปลํอยโคม จุดผางประทีป เพื่อบูชาพระเกตุแก๎วจุฬามณีบน
สวรรค๑ และยังเชื่อวําเป็นการราลึกถึงญาติพี่น๎องที่พลัดพรากจากกันในอดีต อีกทั้งเพื่อลอยความทุกข๑
โศกออกไป โดยบรรยากาศในงานมักมีการแสดงแสงสีเสียง มีการประดับประดาสถานที่ด๎วยตุง ชํอ
ประทีป และโคมยี่เป็งแบบตํางๆ รวมถึงมีการละเลํนพลุและดอกไม๎ไฟ
แตํอยํางไรก็ตาม ประเพณียี่เป็งมีภาพลักษณ๑ที่ดูเป็นทางการ เน๎นแสดงให๎เห็น ถึงวัฒนธรรม
อันอํอนช๎อย และดูเป็นขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมของท๎องถิ่นเชียงใหมํ ซึ่งทาให๎ดูไมํทันสมัย จึงไมํ
สามารถเรียกความสนใจจากกลุํ มวัยรุํนได๎ดีเทําที่ควรเมื่อเทียบกั บงานอีเว๎นท๑อื่นๆ อยํางเชํนงาน
สงกรานต๑ เนื่องจากเป็นงานที่มีบรรยากาศสนุกสนาน ภาพลักษณ๑เหมาะกับวัยรุํน
3) วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่ อ ออกแบบมาสคอตส าหรั บ งานอี เ ว๎ น ท๑ ป ระเพณี ยี่ เ ป็ ง สื่ อ ในงานอี เ ว๎ น ท๑ และสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ที่เกี่ยวข๎อง ที่สามารถใช๎งานรํวมกันได๎ดี โดยที่สามารถสื่อสารถึงความเป็นประเพณียี่
เป็ง และสามารถดึงดูดกลุํมเปูาหมายได๎
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4) กลุ่มเป้าหมาย (Target group)
ข้อมูลด้านกายภาพ (Demographic)
- ชาย หญิง อายุ 15 - 24 ปี
- อาศัยอยูํในเขตเมือง
- กาลังศึกษาอยูํ หรือเพิ่งเริ่มต๎นทางาน
- ฐานะดีมีความสามารถในการใช๎จําย
และการตัดสินใจด๎วยตัวเอง
- ใช๎คอมพิวเตอร๑และอินเตอร๑เน็ตได๎เป็น
อยํางดี

ข้อมูลด้านจิตภาพ (Psychographic)
- ชอบความสนุกสนาน และความบันเทิง
- รับความเปลี่ยนแปลง และทันสมัย
- ชอบความสะดวกสบาย มีรสนิยม มีอิสระทางความคิด
- การดาเนินชีวิตไมํขึ้นอยูํกับบรรทัดฐานที่เคยมีมาในอดีต
- ชีวิตครอบครัวมีมาตรฐานสูง
- อารมณ๑ดี มีความสุข สนุกสนานกับชีวิต เป็นผู๎นาแฟชั่น
รวมถึงผู๎ตามแฟชั่นลาดับแรกๆ เทคโนโลยี เสื้อผ๎า ทรงผม
หนังสือ ภาพยนตร๑

ตารางที่ 45 ข๎อมูลด๎านกายภาพและจิตภาพของกลุํมเปูาหมาย

5) สารที่ต้องการจะสื่อ (WHAT to communicate)
“เล่นกับไฟ”
6) สารสนับสนุน (Support)
สัญลักษณ๑ของประเพณียี่เป็ง คือ แสงไฟนับล๎านตระการตา ทั้งจากโคมนับร๎อยดวงที่สํองแสง
สวํางบนท๎องฟูา แสงไฟจากโคมแขวนที่ประดับประดาตามสถานที่ตํางๆ แสงไฟจากกระทงในแมํน้า
รวมถึงแสงไฟจากการละเลํนพลุและดอกไม๎ไฟ ซึ่งผู๎ที่มารํวมงานนี้ตํางก็มาเพื่อกิจกรรมการเลํนกับไฟ
ทั้งสิ้น
ประกอบกับกลุํมเปูาหมายของโครงการ เจนเอ็ม มีลักษณะเดํน คือ ชอบอะไรที่แปลกใหมํ มี
อิสระทางความคิด และไมํชอบอะไรที่อยูํในกฎเกณฑ๑มากนัก “เลํนกับไฟ” เป็นคาที่ให๎ความรู๎สึกของ
การขบถและท๎าทาย ซึ่งตรงกับลักษณะเดํนดังกลําว
7) วิธีการสื่อสาร (HOW to communicate)
ความสุขและมีโชค, ความงดงามและสงํางาม, ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desired response)
สามารถออกแบบมาสคอตส าหรั บ งานอี เ ว๎ นท๑ ป ระเพณี ยี่ เ ป็ ง สื่ อ ในงานอี เ ว๎ น ท๑ และสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ที่เกี่ยวข๎อง ที่สามารถใช๎งานรํวมกันได๎ดี โดยที่มีความเหมาะสมกับงานอีเว๎นท๑ประเพณี
ยี่เป็ง และสามารถดึงดูดกลุํมเปูาหมายได๎
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9) ผลงานที่ต้องการ (Required Materials)
1. ชุดมาสคอต 3 แบบ
2. โคมมาสคอตสาหรับจัดดิสเพลย๑ในงาน 3 แบบ
3. โคมแขวนสาหรับผู๎รํวมงาน และบรรจุภัณฑ๑
4. โคมลอยสาหรับผู๎รํวมงาน
5. ฉากหลัง (Backdrop) สาหรับให๎ผู๎รํวมงานถํายรูป
6. โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑งาน
10) ผลวิจัยที่นามาใช้ในการออกแบบ
ข้อ

องค์ประกอบของมาสคอต

1. สัญลักษณ๑ ใช๎เป็นตัวแทน
วัฒนธรรมเชียงใหมํ
2. เพศของมาสคอต
3. วัยของมาสคอต
4. ลักษณะที่สื่อสารบุคลิกภาพ
ของประเพณีเชียงใหมํ
5. สัดสํวนของมาสคอต
6. ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
ของมาสคอต
7. ระดับความสมจริงของมาสคอต
8. เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
9. กลุํมสี

คาตอบที่เหมาะสมกับการออกแบบ
กลุํมวัตถุสิ่งของ ได๎แกํ โคมลอย หรือ โคม
แขวน
หญิง
ผู๎ใหญํ, วัยรุํน, เด็ก
ความงดงามและสงํางาม, ความสุขและมีโชค,
ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น
3 สํวน, 2.5 สํวน, 2 สํวน
สมสํวน
แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน
สามมิติ
*หมายเหตุ เนื่องจากโคมที่ใช๎ในงานประเพณียี่เป็ง
สํวนใหญํเป็นสีขาว ผู๎วิจัยจึงได๎ออกแบบมาสคอตให๎
มีสีขาวเป็นหลัก สํวนสีที่ได๎จากการวิจัยจะนาไปใช๎
ในสํวนประกอบอื่นๆ แทน

ตารางที่ 46 ผลวิจัยที่นามาใช๎ในการออกแบบ
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3. ผลงานการออกแบบ
ในสํวนนี้จะแสดงให๎เห็นถึงกระบวนการออกแบบตั้งแตํแบบรํางไปจนถึงชิ้นงานสาเร็จ โดย
งานออกแบบมาสคอตชิ้ น นี้ เ ป็ น การน ารู ป ทรงของโคมยี่ เ ป็ ง ซึ่ ง เป็ น รู ป ทรงแบบโพลิ ไ ฮดรอน
(Polyhydron) มาผสมผสานกั บ รู ป ทรงของแมลง เหตุ ผ ลที่ ผู๎ วิ จั ย ใช๎ แ มลงมาผสมผสานนั้ น
เนื่องมาจาก “สารที่ต๎องการจะสื่อ” ของโครงการนี้คือ “เลํนกับไฟ” เป็นที่รู๎กันดีวําแมลงเป็นสัตว๑ที่
มักเลํนกับไฟ ดังคากลํา วที่วํา “แมลงเลํนไฟ” หรือ “แมลงบินเข๎ากองไฟ” เปรียบเสมือนแมลงที่
หลงใหลในแสงไฟ และพยายามจะบิ นเข๎า หา คล๎า ยกั บ “สารสนั บสนุน ” ของโครงการที่วํ างาน
ประเพณียี่เป็งเป็นงานแหํงแสงไฟตระการตา มีความสวยงามและดึงดูดผู๎คนให๎เข๎ามารํวมงาน ผู๎วิจัย
จึงได๎หยิบยกความเชื่อมโยงของแมลงมาผสมในตัวโคม และใช๎เทคนิคในการพับกระดาษมาสร๎างตัว
มาสคอตสาหรับใช๎ในสํวนประกอบของงานอีเว๎นท๑และสื่อประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑ ซึ่งกระดาษนั้น
เป็นวัสดุหลักของตัวโคม มากไปกวํานั้นวิธีการพับกระดาษ รวมถึงการขึ้นรูปทรงของตัวโคมที่ผู๎วิจัย
นามาใช๎นั้น เป็นการสะท๎อนให๎เห็นถึงภูมิป๓ญญาการทาโคม ซึ่งเป็นศิลปะที่ประณีตของชาวเชียงใหมํ
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ภาพที่ 28 แบบรํางมาสคอต ด๎วยวิธีการพับกระดาษเป็นรูปแมลง โดยสํวนของลาตัวถอดแบบมาจากโคมยี่เป็ง
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ภาพที่ 29 สัดสํวนของลาตัวมาสคอต

ภาพที่ 30 สัดสํวนของปีกมาสคอต
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ภาพที่ 31 โมเดลมาสคอต วงจรชีวิตของแมลงขั้นที่ 1 ตัวหนอน

ภาพที่ 32 โมเดลมาสคอต วงจรชีวิตของแมลงขั้นที่ 2 ลอกออกจากดักแด๎

ภาพที่ 33 โมเดลมาสคอต วงจรชีวิตของแมลงขั้นที่ 3 ตัวเต็มวัย
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ภาพที่ 34 มาสคอตที่ทาขึ้นด๎วยเทคนิคสามมิติ (ใช๎ในงานกลางวัน)
เพื่อใช๎ในสํวนประกอบของงานอีเว๎นท๑ และสื่อประชาสัมพันธ๑
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ภาพที่ 35 มาสคอตที่ทาขึ้นด๎วยเทคนิคสามมิติ (ใช๎ในงานกลางคืน)
เพื่อใช๎ในสํวนประกอบของงานอีเว๎นท๑ และสื่อประชาสัมพันธ๑
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ภาพที่ 36 ชุดมาสคอตที่ใช๎ในงานอีเว๎นท๑ แบบวัยเด็ก

ภาพที่ 37 ชุดมาสคอตที่ใช๎ในงานอีเว๎นท๑ แบบวัยรุํน
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ภาพที่ 38 ชุดมาสคอตที่ใช๎ในงานอีเว๎นท๑ แบบวัยผู๎ใหญํ

ภาพที่ 39 ดิสเพลย๑ภายในงานอีเว๎นท๑
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ภาพที่ 40 ฉากหลัง (Backdrop) สาหรับให๎ผู๎รํวมงานถํายรูป
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ภาพที่ 41 โคมแขวนสาหรับแจกเป็นที่ระลึกแกํผู๎รํวมงาน
ตัวโคมสามารถพับเก็บได๎

ภาพที่ 42 ขนาดและสัดสํวนของโคมแขวนเมื่อเทียบกับคน
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ภาพที่ 43 โคมแขวน ที่ใช๎แขวนประดับในงาน

ภาพที่ 44 บรรจุภัณฑ๑สาหรับใสํโคมแขวน

ภาพที่ 45 บรรจุภัณฑ๑สาหรับใสํโคมแขวน
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ภาพที่ 46 โคมลอย สาหรับให๎ผู๎รํวมงานใช๎ในกิจกรรมปลํอยโคม

ภาพที่ 47 โคมลอย เมื่อผู๎รํวมงานปลํอยให๎ลํองลอยบนท๎องฟูา
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ภาพที่ 48 โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑ประเพณียี่เป็ง D-10 (อีก 10 วันจะถึงวันเปิดงาน)

ภาพที่ 49 โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑ประเพณียี่เป็ง
D-10 (อีก 10 วันจะถึงวันเปิดงาน) มีการใช๎เทคนิค Di-cut ในบางสํวน เพื่อให๎เกิดความนําสนใจ

187

ภาพที่ 50 โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑ประเพณียี่เป็ง D-5 (อีก 5 วันจะถึงวันเปิดงาน)

ภาพที่ 51 โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑ประเพณียี่เป็ง
D-5 (อีก 5 วันจะถึงวันเปิดงาน) มีการใช๎เทคนิค Di-cut ในบางสํวน เพื่อให๎เกิดความนําสนใจ
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ภาพที่ 52 โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑ประเพณียี่เป็ง D-1 (อีก 1 วันจะถึงวันเปิดงาน)

ภาพที่ 53 โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑งานอีเว๎นท๑ประเพณียี่เป็ง
D-1 (อีก 1 วันจะถึงวันเปิดงาน) มีการใช๎เทคนิค Di-cut ในบางสํวน เพื่อให๎เกิดความนําสนใจ
การ Di-cut ในสํวนนี้จะมากกวําโปสเตอร๑ 2 แบบแรก เพื่อสื่อถึงแมลงที่พร๎อมจะบินไปรํวมงานอีเว๎นท๑ที่กาลังใกล๎เข๎ามา
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต๎. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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ตัวอย่างแบบสอบถาม
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แบบสอบถามงานวิจัย ส่วนที่ 1
เรื่อง การออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
วัตถุประสงค์
เพื่อหาคาตอบในเรื่อง ประเภทของวัฒนธรรมเชียงใหมํ ที่เหมาะสมกับการใช๎เป็นตัวแปรต๎น
ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีเกณฑ๑คัดเลือกจาก ประเภทของวัฒนธรรมเชียงใหมํที่ใช๎เป็นจุดขายทางด๎าน
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีความสาคัญในด๎านการจัดงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรม
ทั้งนี้ เพื่อนาผลสรุปที่ได๎ไปใช๎เป็นตัวแปรต๎นในการวิจัย และใช๎ในการกาหนดขอบเขตของ
ศึกษาเรื่ององค๑ประกอบของมาสคอตที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
แบบสอบถามแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข๎อมูลผู๎ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรื่อง ประเภทของวัฒนธรรมเชียงใหมํ ที่เหมาะสมกับการใช๎เป็นตัว
แปรต๎นในการวิจัย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ – นามสกุล
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
อายุ
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
อาชีพ – ตาแหนํง
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
สถานที่ทางาน
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
ประสบการณ๑ในการทางาน (ปี)
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ..........................................
คณะ
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
ภาควิชา / สาขา
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
มหาวิทยาลัย
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรื่อง ประเภทของวัฒนธรรมเชียงใหม่ ที่เหมาะสมกับการใช้เป็นตัวแปรต้น
ในการวิจัย
ทํานคิดวํา ประเภทของวัฒนธรรม ในแตํละข๎อมีความเหมาะสมตํอการใช๎เป็นตัวแปรต๎นใน
การวิจัยครั้งนี้มากน๎อยเพียงใด
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ทํานเห็นด๎วยที่สุด (5 – เหมาะสมมากที่สุด, 4 –
เหมาะสมมาก, 3 – เหมาะสมปานกลาง, 2 – เหมาะสมน๎อย, 1 – เหมาะสมน๎อยที่สุด)
ข๎อ

ประเภทของวัฒนธรรม
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ระดับคะแนน
4 3 2

1

กลุํมประเพณีและความเชื่อ
กลุํมอาชีพ
กลุํมเครื่องมือเครื่องใช๎
กลุํมการปกครองและสังคม
กลุํมอาหารการกิน
กลุํมเครื่องแตํงกายและเครื่องประดับ
กลุํมสุขภาพอนามัย
กลุํมภาษา
กลุํมวรรณกรรม
กลุํมศิลปกรรม
กลุํมศิลปะการแสดง
กลุํมการละเลํนและกีฬา
กลุํมสถานที่
กลุํมชาติพันธ๑
กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
กลุํมมาตราชั่ง ตวง วัด
กลุํมบุคคลสาคัญ

ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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แบบสอบถามงานวิจัย ส่วนที่ 2
เรื่อง การออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้ ได๎แบํงวัฒนธรรมเชียงใหมํออกเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ ประเพณี, อาหารการกิน,
ศิลปหัตถกรรม และ ธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม โดยมีวัตถุประสงค๑ ดังนี้
1. เพื่อหาคาตอบในเรื่อง สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
2. เพื่อหาคาตอบในเรื่อง เพศของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ
3. เพื่อหาคาตอบในเรื่อง วัยของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ
4. เพื่ อ หาค าตอบในเรื่ อ ง รายชื่ อ อารมณ๑ ข องสี ที่ ส ามารถสื่ อ สารความเป็ น วั ฒ นธรรม
เชียงใหมํ
ทั้งนี้ เพื่อนาผลสรุปที่ได๎ไปใช๎ในการหาองค๑ประกอบทางการออกแบบมาสคอต ที่สามารถ
สื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํตํอไป
แบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข๎อมูลผู๎ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรื่อง สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ใช๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเรื่ อ ง เพศของมาสคอต ที่ ส ามารถสื่ อ สารความเป็ น วั ฒ นธรรม
เชียงใหมํ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเรื่อง วัยของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเรื่อ ง รายชื่ออารมณ๑ของสี ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรม
เชียงใหมํ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ – นามสกุล
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
อายุ
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
อาชีพ – ตาแหนํง
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
สถานที่ทางาน
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
ประสบการณ๑ในการทางาน (ปี)
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ..........................................
คณะ
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
ภาควิชา / สาขา
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
มหาวิทยาลัย
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรื่อง สัญลักษณ์ของมาสคอต ที่ใช้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหม่
สัญลักษณ๑ของมาสคอต แบํงออกเป็น 1) รูปคน 2) รูปสัตว๑ 3) รูปวัตถุสิ่งของ 4) รูปพืชผัก
5) รูปอมนุษย๑ และ 6) รูปนามธรรม
คาชี้แจง กรุณาเขียนคาตอบ สัญลักษณ๑ของมาสคอต ที่ทํานคิดวําสามารถที่ใช๎เป็นตัวแทน
วัฒนธรรมเชียงใหมํ โดยทํานสามารถเขียนได๎มากกวํา 1 คาตอบ
2.1 ตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมประเพณี
ประเภท
คาตอบ
สัญลักษณ์
คน
.................................................................................................................
(อาชีพ)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
สัตว๑
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
วัตถุสิ่งของ
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
พืชผัก
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
อมนุษย๑
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
นามธรรม
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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2.2 ตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมอาหารการกิน
ประเภท
คาตอบ
สัญลักษณ์
คน
.................................................................................................................
(อาชีพ)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
สัตว๑
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
วัตถุสิ่งของ
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
พืชผัก
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
อมนุษย๑
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
นามธรรม
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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2.3 ตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมศิลปหัตถกรรม
ประเภท
คาตอบ
สัญลักษณ์
คน
.................................................................................................................
(อาชีพ)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
สัตว๑
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
วัตถุสิ่งของ
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
พืชผัก
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
อมนุษย๑
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
นามธรรม
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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2.4 ตัวแทนวัฒนธรรมเชียงใหมํ กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ประเภท
คาตอบ
สัญลักษณ์
คน
.................................................................................................................
(อาชีพ)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
สัตว๑
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
วัตถุสิ่งของ
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
พืชผัก
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
อมนุษย๑
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
นามธรรม
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเรื่อง เพศของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่
ทํานคิดวําเพศใดที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ทํานเห็นด๎วยที่สุด
เพศ
วัฒนธรรมเชียงใหม่
ชาย
หญิง ได๎ทั้งชาย ไมํระบุ
และหญิง
กลุํมประเพณี
กลุํมอาหารการกิน
กลุํมศิลปหัตถกรรม
กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเรื่อง วัยของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่
ทํานคิดวําวัยใดที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ทํานเห็นด๎วยที่สุด
วัฒนธรรมเชียงใหม่
วัย
เด็ก
วัยรุํน
ผู๎ใหญํ สูงอายุ
กลุํมประเพณี
กลุํมอาหารการกิน
กลุํมศิลปหัตถกรรม
กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเรื่อง รายชื่ออารมณ์ของสี ที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรมเชียงใหม่
ทํานคิดวํารายชื่ออารมณ๑ของสี ทั้ง 44 อารมณ๑ ข๎อใดที่สามารถสื่อสารความเป็นวัฒนธรรม
เชียงใหมํได๎
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ทํ านเห็นด๎วยที่สุด (สามารถเลือกได๎มากกวํา 1
คาตอบ)
วัฒนธรรมเชียงใหมํ
อารมณ๑ของสี

ข๎อ
1.

ความผํอนคลาย

2.

ความหายใจสดชื่น

3.

ความอบอุํนและรักใครํ

4.

ความราบรื่น

5.

ความปลอดภัยและสงบ

6.

ความสุขและมีโชค

7.

ความมีพลังและมีพฤติกรรมเกินจริง

8.

ความตื่นเต๎นกับความเร็ว

9.

ความสูงขึ้นและมั่นใจ

10.

ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น

11.

ความกระตือรือร๎นและเขยําขวัญ

12.

ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย

13.

ความอบอ๎าวร๎อนชื้น

14.

ความโดดเดี่ยวและมีจินตนาการ

15.

ความวิเศษและดีเลิศ

16.

ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต

17.

ความโศกเศร๎าเสียใจและระลึกถึง

18.

ความงดงามและสงํางาม

19.

ความไวและไร๎เดียงสา

20.

ความทันสมัยและเจริญเติบโตเต็มที่

21.

ความวางใจและภาคภูมิใจ

22.

ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ

ประเพณี

อาหาร
การกิน

ศิลปธรรมชาติ
หัตถกรรม กับสิ่งแวดล๎อม
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วัฒนธรรมเชียงใหมํ
อารมณ๑ของสี

ข๎อ
23.

ความมีการศึกษา

24.

ความเป็นทางการ

25.

ความนํารักและเป็นมิตร

26.

ความสดชื่นและอดทน

27.

ความหวานชื่นและเต็มไปด๎วยจินตนาการ

28.

ความถึงความใส และบริสุทธิ์

29.

ความมีป๓ญญาและดูทันสมัย

30.

ความฉลาดและนาสมัย

31.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเกี่ยวกับ

32.

ความสงบและปลอบโยน

33.

ความสุขภาพดีและสดชื่น

34.

ความคลํองแคลํวและนําขบขัน

35.

ความสนใจในกีฬาและอิสระ

36.

ความมั่นคงและพอใจ

37.

ความโอํอําและตกแตํงหรูหรา

38.

ความสาคัญที่สุดและมีเสนํห๑

39.

ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ

40.

ความดั้งเดิมและโบราณ

41.

ความเด็ดเดี่ยวและสงําผําเผย

42.

ความเป็นวิทยาศาสตร๑และเคมี

43.

ความสมัยใหมํและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ

44.

ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ

ประเพณี

อาหาร
การกิน

ศิลปธรรมชาติ
หัตถกรรม กับสิ่งแวดล๎อม

ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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แบบสอบถามงานวิจัย ส่วนที่ 3
เรื่อง การออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้ ได๎แบํงวัฒนธรรมเชียงใหมํออกเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ ประเพณี, อาหารการกิน,
ศิลปหัตถกรรม และ ธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม โดยมีวัตถุประสงค๑ ดังนี้
1. เพื่อหาคาตอบในเรื่อง สัดสํวนของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรม
เชียงใหมํ
2. เพื่อ หาคาตอบในเรื่อ ง ลัก ษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ที่ สามารถสื่อ สาร
บุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
3. เพื่อหาคาตอบในเรื่อง ระดับความสมจริงของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของ
วัฒนธรรมเชียงใหมํ
4. เพื่อหาคาตอบในเรื่อง เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของ
วัฒนธรรมเชียงใหมํ
5. เพื่อหาคาตอบในเรื่อง กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุดในแตํละกลุํมอารมณ๑ของสี
ทั้งนี้ เพื่อนาผลสรุปที่ได๎ไปใช๎ในการหาองค๑ประกอบทางการออกแบบมาสคอต ที่สามารถ
สื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํตํอไป
แบบสอบถามแบํงออกเป็น 6 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข๎อมูลผู๎ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรื่อง สัดสํวนของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรม
เชียงใหมํ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเรื่อง ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ที่สามารถสื่อสาร
บุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเรื่อง ระดับความสมจริงของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพ
ของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเรื่อง เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพ
ของวัฒนธรรมเชียงใหมํ
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเรื่อง กลุํมสี ที่เหมาะสมที่สุดในแตํละกลุํมอารมณ๑ของสี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ – นามสกุล
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
อายุ
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
อาชีพ – ตาแหนํง
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
สถานที่ทางาน
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
ประสบการณ๑ในการทางาน (ปี)
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ..........................................
คณะ
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
ภาควิชา / สาขา
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
มหาวิทยาลัย
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรื่อง สัดส่วนของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของวัฒนธรรม
เชียงใหม่
ทํานคิดวํา สัดสํวนของมาสคอต ในแตํละข๎อมีความเหมาะสมตํอการออกแบบมาสคอตมาก
น๎อยเพียงใด
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ทํานเห็นด๎วยที่สุด (5 – เหมาะสมมากที่สุด, 4 –
เหมาะสมมาก, 3 – เหมาะสมปานกลาง, 2 – เหมาะสมน๎อย, 1 – เหมาะสมน๎อยที่สุด)
2.1 กลุํมประเพณี
ข๎อ
สัดสํวนของมาสคอต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

1.5 สํวน
2 สํวน
2.5 สํวน
3 สํวน
3.5 สํวน
4 สํวน

2.2 กลุํมอาหารการกิน
ข๎อ
สัดสํวนของมาสคอต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.5 สํวน
2 สํวน
2.5 สํวน
3 สํวน
3.5 สํวน
4 สํวน
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2.3 กลุํมศิลปหัตถกรรม
ข๎อ
สัดสํวนของมาสคอต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

1.5 สํวน
2 สํวน
2.5 สํวน
3 สํวน
3.5 สํวน
4 สํวน

2.4 กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ข๎อ
สัดสํวนของมาสคอต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.5 สํวน
2 สํวน
2.5 สํวน
3 สํวน
3.5 สํวน
4 สํวน

ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเรื่อง ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ที่สามารถสื่อสาร
บุคลิกภาพของวัฒนธรรมเชียงใหม่
ทํานคิดวํา ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต ในแตํละข๎อมีความเหมาะสมตํอการ
ออกแบบมาสคอตมากน๎อยเพียงใด
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ทํานเห็นด๎วยที่สุด (5 – เหมาะสมมากที่สุด, 4 –
เหมาะสมมาก, 3 – เหมาะสมปานกลาง, 2 – เหมาะสมน๎อย, 1 – เหมาะสมน๎อยที่สุด)
3.1 กลุํมประเพณี
ข๎อ
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
1.
2.
3.
4.

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

ผอมบาง
สมสํวน
อ๎วน
แข็งแรงบึกบึน

3.2 กลุํมอาหารการกิน
ข๎อ
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
1.
2.
3.
4.

ผอมบาง
สมสํวน
อ๎วน
แข็งแรงบึกบึน

3.3 กลุํมศิลปหัตถกรรม
ข๎อ
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
1.
2.
3.
4.

ผอมบาง
สมสํวน
อ๎วน
แข็งแรงบึกบึน
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3.4 กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ข๎อ
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมาสคอต
5
1.
2.
3.
4.

ผอมบาง
สมสํวน
อ๎วน
แข็งแรงบึกบึน

ระดับคะแนน
4 3 2

1
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเรื่อง ระดับความสมจริงของมาสคอต ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของ
วัฒนธรรมเชียงใหม่
ทํานคิดวํา ระดับความสมจริงของมาสคอต ในแตํละข๎อมีความเหมาะสมตํอการออกแบบมาส
คอตมากน๎อยเพียงใด
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ทํานเห็นด๎วยที่สุด (5 – เหมาะสมมากที่สุด, 4 –
เหมาะสมมาก, 3 – เหมาะสมปานกลาง, 2 – เหมาะสมน๎อย, 1 – เหมาะสมน๎อยที่สุด)
3.1 กลุํมประเพณี
ข๎อ
1.
2.
3.

ระดับความสมจริงของมาสคอต
5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

แบบเหมือนจริง
แบบกึ่งเหมือนจริง
แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน

3.2 กลุํมอาหารการกิน
ข๎อ
1.
2.
3.

ระดับความสมจริงของมาสคอต
แบบเหมือนจริง
แบบกึ่งเหมือนจริง
แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน

3.3 กลุํมศิลปหัตถกรรม
ข๎อ
1.
2.
3.

ระดับความสมจริงของมาสคอต
แบบเหมือนจริง
แบบกึ่งเหมือนจริง
แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน

3.4 กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ข๎อ
1.
2.
3.

ระดับความสมจริงของมาสคอต
แบบเหมือนจริง
แบบกึ่งเหมือนจริง
แบบดัดแปลงอยํางมาก หรือการ๑ตูน
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเรื่อง เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของ
วัฒนธรรมเชียงใหม่
ทํานคิดวํา เทคนิคในการออกแบบมาสคอต ในแตํละข๎อมีความเหมาะสมตํอการออกแบบ
มาสคอตมากน๎อยเพียงใด
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ทํานเห็นด๎วยที่สุด (5 – เหมาะสมมากที่สุด, 4 –
เหมาะสมมาก, 3 – เหมาะสมปานกลาง, 2 – เหมาะสมน๎อย, 1 – เหมาะสมน๎อยที่สุด)
5.1 กลุํมประเพณี
ข๎อ
เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

การวาดเส๎น (Free Hand Drawing)
พิกเซล (Pixel)
เวคเตอร๑ (Vecter)
สามมิติ (3D)
ภาพปะติด (Collage)
ผสม (Mixed)

5.2 กลุํมอาหารการกิน
ข๎อ
เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การวาดเส๎น (Free Hand Drawing)
พิกเซล (Pixel)
เวคเตอร๑ (Vecter)
สามมิติ (3D)
ภาพปะติด (Collage)
ผสม (Mixed)
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5.3 กลุํมศิลปหัตถกรรม
ข๎อ
เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

การวาดเส๎น (Free Hand Drawing)
พิกเซล (Pixel)
เวคเตอร๑ (Vecter)
สามมิติ (3D)
ภาพปะติด (Collage)
ผสม (Mixed)

5.4 กลุํมธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ข๎อ
เทคนิคในการออกแบบมาสคอต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การวาดเส๎น (Free Hand Drawing)
พิกเซล (Pixel)
เวคเตอร๑ (Vecter)
สามมิติ (3D)
ภาพปะติด (Collage)
ผสม (Mixed)

ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................

216
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเรื่อง กลุ่มสี ที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกลุ่มอารมณ์ของสี
จากทฤษฎีอารมณ๑ของสีในงานออกแบบเรขศิลป์ของ นาโอมิ คุโน (Naomi Kuno) โดย
ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวัฒนธรรมเชียงใหมํได๎คัดเลือกอารมณ๑ของสีที่สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมเชียงใหมํ
ได๎เป็นจานวน 15 ชุด ดังนี้
1) ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
2) ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
3) ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
4) ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
5) ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 15 ชุด
6) ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 23 ชุด
7) ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 15 ชุด
8) ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 24 ชุด
9) ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
10) ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ (Fertility and Nutrition)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
11) ความสุขภาพดีและสดชื่น (Healthy and Fresh)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
12) ความผํอนคลาย (Relaxation)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
13) ความหายใจสดชื่น (Cool breathe)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
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14) ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 7 ชุด
15) ความสงบและปลอบโยน (Tranquility and Soothing)
ประกอบด๎วยกลุํมสีทั้งหมด 8 ชุด
ทํานคิดวํา กลุํมสี ในแตํละข๎อมีความเหมาะสมกับอารมณ๑ของสีในแตํละชุด มากน๎อยเพียงใด
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ทํานเห็นด๎วยที่สุด (5 – เหมาะสมมากที่สุด, 4 –
เหมาะสมมาก, 3 – เหมาะสมปานกลาง, 2 – เหมาะสมน๎อย, 1 – เหมาะสมน๎อยที่สุด)
1) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความอบอุํนและรักใครํ (Warmth)

ข๎อ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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2) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความสุขและมีโชค (Happiness and Luck)

ข๎อ
5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

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

3) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความดั้งเดิมและกระตือรือร๎น (Primitive and Wild)

ข๎อ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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4) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความเป็นชาติพันธ๑ตะวันออกในทวีปเอเชีย (Oriental and Ethnic)

ข๎อ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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5) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความคิดถึงบ๎านและนึกถึงชํวงเวลาในอดีต (Nostalgic and Memory)

ข๎อ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับคะแนน
4
3
2

ข๎อ
1

5
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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6) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความงดงามและสงํางาม (Grace and Elegance)

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

ระดับคะแนน
4
3
2

ข๎อ
1

5
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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7) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความดั้งเดิมและโบราณ (Classic and Traditional)

ข๎อ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับคะแนน
4
3
2

ข๎อ
1

5
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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8) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความเป็นมนุษย๑และธรรมชาติ (Human and Naturalness)

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

ระดับคะแนน
4
3
2

ข๎อ
1

5
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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9) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความช่าชองและมีทักษะฝีมือ (Brew and Craftsmanship)

ข๎อ
5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความอุดมสมบูรณ๑และมีโภชนาการ (Fertility and Nutrition)

ข๎อ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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11) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความสุขภาพดีและสดชื่น (Healthy and Fresh)

ข๎อ
5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

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

12) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความผํอนคลาย (Relaxation)

ข๎อ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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13) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความหายใจสดชื่น (Cool breathe)

ข๎อ
5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความสดชื่นและอดทน (Cheerful and Tolerant)

ข๎อ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระดับคะแนน
4
3
2

1
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15) กลุํมสีที่เหมาะสมกับ ความสงบและปลอบโยน (Tranquility and Soothing)

ข๎อ
5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

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

ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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แบบสอบถามงานวิจัย ส่วนที่ 4
เรื่อง การออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้ ได๎แบํงวัฒนธรรมเชียงใหมํออกเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ ประเพณี, อาหารการกิน,
ศิลปหั ตถกรรม และ ธรรมชาติ กับสิ่ง แวดล๎ อม โดยมี วัตถุป ระสงค๑เพื่ อสอบถามความคิดเห็ นของ
กลุํมเปูาหมายของโครงการ ในกลุํมอายุ 15 – 24 ปี เพื่อให๎ได๎คาตอบในเรื่อง ดังตํอไปนี้
1. ความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย เรื่อง กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต
2. ความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย เรื่อง กลุํมสี
ทั้ ง นี้ เพื่ อ น าผลสรุ ป ที่ ไ ด๎ ไ ปใช๎ ใ นการออกแบบมาสคอต ที่ เ ข๎ า ถึ ง ความชื่ น ชอบ ของ
กลุํมเปูาหมายของโครงการตํอไป
แบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย เรื่อง กลุํมสัญลักษณ๑ของมาสคอต
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความชื่นชอบของกลุํมเปูาหมาย เรื่อง กลุํมสี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
___ ชาย
___ หญิง
2. อายุ

___ 15 – 18 ปี

3. สถานภาพ

___ โสด

___ 19 – 22 ปี

___ 23 – 24 ปี

___ สมรส

___ หยําร๎าง/หม๎าย

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
___ ประถมศึกษา
___ มัธยมศึกษาตอนต๎น
___ ปริญญาตรี
___ ปริญญาโท
5. อาชีพ
___ นักเรียน
___ ข๎าราชการ

___ นักศึกษา
___ ธุรกิจสํวนตัว

___ แยกกันอยูํ

___ มัธยมศึกษาตอนปลาย

___ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ___ พนักงานบริษัทเอกชน
___ วํางงาน ___ อื่นๆ (ระบุ) _______________

6. รายได๎ หรือ เงินที่ได๎รับจากผู๎ปกครอง (โดยเฉลี่ย / เดือน)
___ ต่ากวํา 10,000 บาท
___ 10,001 – 15,000 บาท
___ 20,001 – 25,000 บาท
___ มากกวํา 25,000 บาท

___ 15,001 – 20,000 บาท
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ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง กลุ่มสัญลักษณ์ของมาสคอต
คุณชื่นชอบ กลุํมของสัญลักษณ๑มาสคอต กลุํมใดมากที่สุด
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ชอบมากที่สุด
วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มประเพณี
กลุํมสัญลักษณ๑มาสคอต

กลุํมที่ ชื่อกลุํม
1.
คน พํออาจารย๑ (ผู๎นาประกอบพิธี), ชาวบ๎านในหมูํบ๎าน, ชาวนา
(อาชีพ)
2.
สัตว๑ ช๎าง, ตัวมกรคายนาค
3.
4.

วัตถุ ตุงไชย, ตุงไส๎หมู, โคมลอย, ขันดอก, ผางประทีป, ข๎าวตอก
สิ่งของ ดอกไม๎, โคมธรรมจักร, สะตวง
พืชผัก ต๎นกล๎วย, ต๎นอ๎อย, ต๎นทองกวาว, ส๎มปุอย, ดอกสารภี, พวง

5.

ดอกมะลิ
อมนุษย๑ ผีปูุแสะยําแสะ, นาค, หงส๑, ฤาษี, กวางเผือก, 12 นักษัตร

วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มอาหารการกิน
กลุํมสัญลักษณ๑มาสคอต

กลุํมที่ ชื่อกลุํม
1.
คน พํอครัว/แมํครัว, เกษตรกร, ชาวนา, ผู๎ทาไส๎อั่ว,
(อาชีพ) ผู๎ทากาละแม
2.
สัตว๑ โค, กระบือ, หมู, หนอนรถดํวน, แมงมัน} ตํอ, ผึ้ง, กบ, เขียด
3.
4.

วัตถุ ขันโตก, แอ๏บข๎าว, หวดนึ่งข๎าว, หม๎อนึ่งข๎าว, ถาด, กระด๎ง,
สิ่งของ กลํองข๎าว, ถวั๊ะข๎าว
พืชผัก แคบหมู, น้าพริกหนุํม, เห็ดถอบ, ไส๎อั่ว, แกงฮังเล หนํอไม๎,ข๎าว

5.

ซอย, ข๎าวนึ่ง, แกงโฮ๏ะ
อมนุษย๑ พระแมํโพสพ, ผีปูุยํา, ผีขุนน้า, ผีเจ๎าบ๎าน, ผีปูุยํา

เลือก ( / )

เลือก ( / )
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วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มศิลปหัตถกรรม
กลุํมสัญลักษณ๑มาสคอต

กลุํมที่ ชื่อกลุํม
1.
คน สลําแกะสลัก, ชํางตีขันเงิน, จิตรกร, ชํางป๓้น, ชํางทาเซรามิค,
(อาชีพ) ชาวบ๎าน
2.
สัตว๑ ช๎าง, หนอนไหม, ม๎า, นก, ไกํ, กระรอก, กวาง
3.
4.
5.

วัตถุ รํมกระดาษสา, เครื่องเขิน, น้าต๎นดินเผา, เครื่องจักรสาน,
สิ่งของ เครือ่ งเงิน, โคมลอย, ผ๎าทอมือ, ขันโตก
พืชผัก ไม๎สกั , ต๎นไผํ, ไม๎จามจุรี, เถาวัลย๑, หวาย, ต๎นสา,
ผักหวาน, ตาล, มะพร๎าว
อมนุษ หงส๑, สิงห๑, เทพพนม, เทวดาเหาะ, มกรคายนาค, นาค, กิเลน,
ย๑ นกหัสดีลิงค๑, 12 นักษัตร

วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุํมที่ ชื่อกลุํม
กลุํมสัญลักษณ๑มาสคอต
1.
คน ชาวนา, ชาวเขา, นักทํองเที่ยว, นักอนุรักษ๑นิยม,
(อาชีพ) เลี้ยงสัตว๑
2.
สัตว๑ กวางผา, ผีเสื้อสมิงเชียงดาว, ผีเสื้อหนอนชมพูํหางยาว, นก
3.
4.
5.

เลือก ( / )

เลือก ( / )

ศิวะหางสีน้าตาล, นกอัญชันหางดา, นกเขา
วัตถุ แมํคะนิ้ง, นาขั้นบันได, ฝาย, อํางเก็บน้า, น้าตก,
สิ่งของ น้าพุร๎อน
พืชผัก กุหลาบพันปี, รองเท๎านารีอินทนนท๑, นางพญาเสือโครํง, เอื้อง
มะลิ, ใบชา, นางพญาเสือโครํง, ต๎นยาง, กาแฟ, ลิ้นจี่,
สตรอเบอร๑รี่, หมํอน, ลาไย, ลูกพลับ, ลูกท๎อ
อมนุษ พระแมํคงคา, ผีขุนน้า, ม๎าเทวดา, กวางเผือก

ย๑
ข๎อเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………..........................
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ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง กลุ่มสี
คุณชื่นชอบกลุํมสีใดมากที่สุด คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ชอบมากที่สุด
1) กลุ่มสีชุดที่ 1 สาหรับวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มประเพณี

ข้อ
เลือก (/)

1

2

3

4

5

6

7

2) กลุ่มสีชุดที่ 2 สาหรับวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มอาหารการกิน

ข้อ
เลือก (/)

1

2

3

4

5

8
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3) กลุ่มสีชุดที่ 3 สาหรับวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มศิลปหัตถกรรม

ข้อ
เลือก (/)

1

2

3

4

5

6

7

4) กลุ่มสีชุดที่ 4 สาหรับวัฒนธรรมเชียงใหม่ กลุ่มธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม

ข้อ
เลือก (/)

1

2

3

4

5

6

7

8
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แบบสอบถามงานวิจัย ส่วนที่ 5
เรื่อง การออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้ ได๎แบํงวัฒนธรรมเชียงใหมํออกเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ ประเพณี, อาหารการกิน,
ศิลปหัตถกรรม และ ธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
กลุํมเปูาหมายของโครงการ ในกลุํมอายุ 15 – 24 ปี เพื่อให๎ได๎คาตอบในเรื่อง ดังตํอไปนี้
1. ความชื่นชอบงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
2. การเข๎าถึงสื่อประชาสัมพันธ๑ที่ใช๎ในงานอีเว๎นท๑
ทั้งนี้ เพื่อนาผลสรุปที่ได๎ไปใช๎ในการออกแบบอีเว๎นท๑และสื่อประชาสัมพันธ๑ ที่เข๎าถึงความชื่น
ชอบของกลุํมเปูาหมายตํอไป
แบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความชื่นชอบงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการเข๎าถึงสื่อประชาสัมพันธ๑ที่ใช๎ในงานอีเว๎นท๑
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
___ ชาย
___ หญิง
2. อายุ

___ 15 – 18 ปี

3. สถานภาพ

___ โสด

___ 19 – 22 ปี

___ 23 – 24 ปี

___ สมรส

___ หยําร๎าง/หม๎าย

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
___ ประถมศึกษา
___ มัธยมศึกษาตอนต๎น
___ ปริญญาตรี
___ ปริญญาโท
5. อาชีพ
___ นักเรียน
___ ข๎าราชการ

___ นักศึกษา
___ ธุรกิจสํวนตัว

___ แยกกันอยูํ

___ มัธยมศึกษาตอนปลาย

___ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ___ พนักงานบริษัทเอกชน
___ วํางงาน ___ อื่นๆ (ระบุ) ________________

6. รายได๎ หรือ เงินที่ได๎รับจากผู๎ปกครอง (โดยเฉลี่ย / เดือน)
___ ต่ากวํา 10,000 บาท
___ 10,001 – 15,000 บาท
___ 20,001 – 25,000 บาท
___ มากกวํา 25,000 บาท

___ 15,001 – 20,000 บาท
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ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความชื่นชอบงานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ชอบมากที่สุด
1. คุณสนใจที่จะเข๎ารํวมงานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมํหรือไมํ
____ สนใจ

____ ไมํสนใจ

2. งานอีเว๎นท๑ทางวัฒนธรรมใด ที่คุณอยากไปมากที่สุด (สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
____ สงกรานต๑/ปีใหมํเมือง
____ ลอยกระทง/ยี่เป็ง
____ งานฤดูหนาว/งานกาชาด
____ ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ
____ ประเพณีบูชาอินทขิล
____ มหกรรมอาหารล๎านนา
____ กาดหมั้วเฟสติวัล (Lanna Market)
____ เทศกาลรํมบํอสร๎าง
____ งานไม๎แกะสลักบ๎านถวาย
____ เทศกาลผ๎าซิ่นตีนจก
____ พืชสวนโลก
____ งานสตรอเบอรี่ ของดีอาเภอสะเมิง
____ มหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ
____ เที่ยวงานโครงการหลวง
____ งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
____ อื่นๆ (ระบุ) ___________________

ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ทใี่ ช้ในงานอีเว้นท์
ปกติคุณรับข๎อมูลขําวสารจากสื่อใด
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในข๎อที่ชอบมากที่สุด (สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
___ หนังสือพิมพ๑ (Newspaper)
___ โปสเตอร๑ (Poster)
___ ปูายโฆษณาขนาดใหญํ (Bill Board)
___ สื่อรถไฟฟูา BTS (BTS Ad)
___ สื่อรถไฟฟูาใต๎ดิน (Subway Ad)
___ ปูายโฆษณาขนาดเล็ก (Cut-Out)
___ สื่อโฆษณาบริเวณที่พักผู๎โดยสาร (Bus Shelter)
___ คูปอง (Coupon)
___ สื่อโฆษณาในร๎านค๎า (In-Store Media)
___ สื่อโฆษณาบนใบแทรก (Insert Ad)
___ สื่อโฆษณาที่ลิฟต๑ (Lift Ad)
___ สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ (Piont of Purchase[P.O.P]Media)
___ สื่อโฆษณาบนของที่ระลึก (Premium)
___ สื่อกิจกรรม (Event)
___ เว็บไซต๑ (Website)
___ อื่นๆ (ระบุ) ___________________________________________
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู๎เขียนวิทยานิพนธ๑

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวประไพพรรณ เปรื่องพงษ๑
อีเมล

prapaipanwork@gmail.com
โทรศัพท๑
091-739-8861
การศึกษา
ปี พ.ศ. 2549 - 2552 คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ ภาควิชานิเทศศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2555 - 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร๑ ภาควิชานฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
ประสบการณ๑การทางาน
ปี พ.ศ. 2552 - 2555 ตาแหนํง กราฟฟิกดีไซเนอร๑ บริษัท เรนเมคเกอร๑ จากัด

