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บทคัดยอ 
 

         การออกแบบและพัฒนาสินคาที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรดวยเทคนิคการ
พิมพซิลคสกรีน มีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษารูปแบบ เทคนิคและกระบวนผลิตสินคาที่ระลึกประเภทเสื้อ
ยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความสวยงาม แปลกใหม โดย
ใชอัตลักษณของชุมชนริมน้ําจันทบูร 
         วิธีดําเนินงานวจิัย คือ 1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเปนอยูอันเปนอัตลักษณ
ของชุมชนริมน้ําจันทบูร 2) สํารวจความตองการเบื้องตนของผูผลิตและผูจําหนายที่มีตอรูปแบบของสินคา
ที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือ 3) สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคและผูที่สนใจที่มีตอสินคาที่ระลึก
ประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนฯ จากนั้นนํามาเปนแนวทางในการออกแบบลายพิมพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร จํานวน 10 รูปแบบ และประเมินความพึงพอใจโดยกลุมผูผลิตและผูจําหนาย ซึ่งแบบที่ไดรับ
ความพึงพอใจมากที่สุดใน 3 อันดับ ไดนําไปผลิตเปนสินคาตนแบบ และใหผูที่สนใจจํานวน 100 คน 
ประเมินรูปแบบที่ดีที่สุด เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาตอยอดในการออกแบบใหตรงกับความตองการของตลาด
มากที่สุด 
         ผลการวิจัยพบวา 
         1. สินคาที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรดวยเทคนิคการพิมพซิลคสกรีนนั้นมี
รูปแบบใหเลือกซื้อไมมากนัก ลายพิมพสวนใหญเปนขอความหรือรูปภาพที่เรียบงาย มีการพิมพสกรีน
เพียง 1 – 3  สี สิ่งที่ผูผลิตผูจําหนาย และผูบริโภคตองการใหมีการพัฒนา คือ 1) ลายพิมพที่มีทั้งขอความ
และรูปภาพที่บงบอกถึงอัตลักษณและเสนหของชุมชนริมน้ําจันทบูร เชน ภาพลักษณของสถาปตยกรรม 
อาคารบานเรือนและลวดลายไมฉลุแบบขนมปงขิง สัญลักษณหรือขอความที่สื่อถึงความหมายถึงเมืองจันท 
เปนตน 2) เทคนิคการพิมพสกรีนแบบทับซอนสี เพื่อสรางรูปแบบลายพิมพที่มีสีสันสดใสและเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคา แตปญหา คือ ชางผูผลิตขาดความรูและทักษะในกระบวนการพิมพซิลคสกรีนแบบทับซอนสี  
         2. จากการออกแบบและพัฒนาสินคาที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรดวย
เทคนิคการพิมพซิลคสกรีน สามารถสรุปผลประเมินจากความพึงพอใจ สรุปไดวา ผูผลิตและผูจําหนายมี
ความพึงพอใจในรูปแบบสินคา ซึ่งเปนการพัฒนารูปแบบที่มีสีสันสดใส มีลายพิมพที่แสดงถึงอัตลักษณของ
ชุมชนริมน้ําจันทบูรที่ชัดเจน รวมไปถึงเพิ่มมูลคาจากเสื้อยืดธรรมดาใหมีราคาที่สูงขึ้น นักทองเที่ยวและผูที่
สนใจไดมีโอกาสเลือกซื้อเสื้อยืดที่ระลึกในรูปแบบที่มากขึ้น เปนการเผยแพรอัตลักษณของชุมชนริมน้ํา
จันทบูรและสนับสนุนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
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         ขอเสนอแนะการวิจัย หากนําผลที่ไดจากการวิจัยนี้ไปตอยอดในการพัฒนาการออกแบบ  ซึ่ง
อาจจะขยายผลไปยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ที่นาสนใจในจังหวัดจันทบุรี เชน หาดเจาหลาว คุงวิมาน คุง
กระเบน แหลมเสด็จ หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชกูฏ ฯลฯ จังหวัดจันทบุรีจะมี
เศรษฐกิจที่ดีข้ึนจากการจําหนายสินคาที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือ 
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Abstract 

 

         The purposes of this research were to 1) to study designs and patterns, 
techniques, as well as production process of handmade T–shirts in Chanthaboon 
Waterfront Community 2) to design and develop more beautiful and unique products 
based on the identity of Chanthaboon Waterfront Community. 
         The research methodology used in this study were 1) the descriptive study on 
culture. Tradition and unique ways of lives inChanthaboon Waterfront Community 2) the 
survey on basic needs of manufacturers and distributors towards designs and patterns of 
handmade T-shirts in Chanthaboon Waterfront Community 3) the survey on customer’s 
satisfaction towards handmade T-shirts in Chanthaboon Waterfront Community. The 
information was then applied as the guidelines of 10 silk screen printing techniques with 
the use of computer software. Those 10 techniques were evaluated by the 
manufacturers and distributors. The most three satisfactory silk screen printing patterns 
were used as a model product and later selected by 100 people in order to find the 
best silk screen printing pattern. The highly voted design was used to be the pattern 
which suited the market needs.  
         The research results were as follows: 
1. The handmade T-shirts in Chanthaboon Waterfront Community with the silk screen 
printing are limited in designs and patterns. The ones purchased in the market mostly 
had words and simple pictures with 1 to 3 colors. The manufacturers and distributors 
needed 1) the development of both words and pictures showing the identity and 
fascination of Chanthaboon Waterfront community: for instance, the images of buildings 
and houses with the gingerbread motifs, symbols or words about Chanthaburi and the 
unique attractions of Chanthaboon Waterfront Community. 2) The double colored silk 
screen printing technique was needed to create more colorful designs and patterns. 
However, the manufacturers had no skills in the double colored silk screen printing 
technique. 
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2. The manufacturers and distributors showed the good satisfaction towards the colorful 
designs and patterns, the silk screen printing with the identity of Chanthaboon 
Waterfront Community which added more value and raised the price of the handmade 
T-shirts. Visitors and other customers had more choices of designs and patterns. This was 
also the practical way to spread the identity pf Chanthaboon Waterfront Community 
and to Promote tourism in Chanthaburi. 
         The recommendation for the future research is to develop designs and patterns 
for other tourist attractions in Chanthaburi such as Chao Loa Beach, kung Wiman, kung 
Kraben, Laem Sadet. Laem Sing Beach, Phliew Waterfall and the Lord Buddha Footprint 
on Khoa Khitchakut. This will improve the souvenir market of the handmade T-shirts 
with the silk screen printing. 
 


