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บทคัดยอ 
 
                  ก า ร อ อ ก แ บ บ ล า ย พิ ม พ ส ก รี น บ น เ ส้ื อ ยื ด ที่ ร ะ ลึ ก เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร า ง ส ร ร ค                                       
ในจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อสํารวจความตองการตอการออกแบบลายพิมพสกรีนของผูประกอบการ
สินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกจากแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี  2) เพื่อใหไดขอมูลเพื่อใช
ประกอบในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกที่สอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย 
         วิธีดําเนินงานวิจัย คือ 1) ศึกษาขอมูลที่เปนแนวทางในการหาอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 5 
แหลง ของจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตก
พล้ิว 2) สํารวจความตองการเบื้องตนของผูผลิตและผูจําหนายที่มีตอการพัฒนารูปแบบของสินคาประเภทเส้ือยืดที่
ระลึกฯ 3) สํารวจความตองการเบื้องตนของผูบริโภคและผูที่สนใจที่มีตอการพัฒนารูปแบบของสินคาประเภทเส้ือยืดที่
ระลึกฯ 4) นําขอมูลที่ไดเหลาน้ันมาเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาลายพิมพสกรีนที่สามารถบงบอกถึงอัต
ลักษณของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ จํานวนแหลงละ 2 รูปแบบ รวมทั้งหมด 10 รูปแบบ 5) ประเมินผลผลงานออกแบบ
โดยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญในดานศิลปะและการออกแบบ พรอมทั้งใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกประจําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีตอไป 
         ผลการวิจัยพบวา 
         1. สินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกทํามือในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 5 แหลง ของจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวน
บานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว น้ันมีรูปแบบใหเลือกซ้ือไมมากนัก 
ลายพิมพสวนใหญเปนขอความหรือรูปภาพที่เรียบงาย มีการพิมพสกรีนทับซอนสีเพียง 1 – 3  สี ส่ิงที่ผูผลิตผูจําหนาย
และผูบริโภคตองการใหมีการพัฒนา คือ 1) ลายพิมพที่มีทั้งขอความและรูปภาพที่บงบอกถึงอัตลักษณและเสนหของ
แหลงทองเที่ยวน้ันๆ เชน ลายพิมพ “หาดเจาหลาว”ควรเปนภาพทิวทัศนทะเล ลายเสนสนุกสนานและมีสีสันทันสมัย 
สวนลายพิมพ “นํ้าตกพล้ิว” ควรเปนภาพทิวทัศนนํ้าตก มีกอนหินและฝูงปลา การจัดภาพควรที่มีลักษณะเรียบงาย 
เปนตน 2) ลักษณะลายพิมพสกรีนควรเปนแบบทับซอนหลายสีเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา แตปญหา คือ ชางผูผลิตขาด
ความรูและทักษะในกระบวนการพิมพซิลคสกรีนแบบทับซอนหลายสี และมีตนทุนคอนขางสูง 
         2. จากการออกแบบเพื่อพัฒนาลายพิมพสกรีนสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกประจําแหลงทองเที่ยว ที่มีชื่อเสียง 
5 แหลง ของจังหวัดจันทบุรีน้ีมีความสอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย และไดรับการประเมินผลโดย
ผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 1) การออกแบบพัฒนาลายพิมพของแตละแหลงทองเที่ยวจํานวน 10 รูปแบบน้ีมีความสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย 2) ลายพิมพแตละลายมีสีสันความสวยงามนาสวมใส 3) สามารถบงบอกถึงอัตลักษณ
ของแตละแหลงทองเที่ยวไดชัดเจน 4) รูปแบบของสินคามีความนาสนใจมากขึ้น นักทองเที่ยวและผูที่สนใจไดมีโอกาส
เลือกซ้ือเส้ือยืดที่ระลึกในรูปแบบใหม  5) สินคามีมูลคาเพิ่มขึ้น  
         การวิจัยเรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี
น้ีเปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนที่สามารถสรางคุณคาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบลายพิมพสกรีนแบบทับซอนหลายสี และปจจุบันมีเครื่องพิมพเส้ือยืดที่ควบคุมการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงมีราคาทีไ่มสูงมากนักในการพิมพลายสกรีนตามตองการในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังน้ัน การผลิตควร
คํานึงถึงกระบวนการออกแบบเปนสําคัญ 
คําสําคัญ : การออกแบบ ลายพิมพสกรีน เส้ือยืดที่ระลึก เศรษฐกิจสรางสรรค 



Abstract 
 

         The research entitled “Screen Printing on Souvenir T-shirt Design for Promoting Creative 
Economy in Chanthaburi Province” aims 1) to do a needs assessment survey on the screen printing 
design for the souvenir T-shirts and 2) to gather information for the screen printing design on the 
souvenir T-shirts which can be the best match with the target group’s needs. 
          The research methodology is consisted of the following steps. 1) The researchers started 
with the study of information about the five famous tourist attractions in Chanthaburi: Wang Suan 
Ban Kaew, the Buddha’s Footprint on Khao Khitchakut, Chao Loa Beach, Laem Sing Beach, and 
Phliew Waterfall. This step is to gain some guidelines and seek for each tourist attraction’s identity. 
2) The researchers then did a needs assessment survey to search for the souvenir manufactures 
and distributors’ needs on the screen printing design for the souvenir T-shirts. 3) The researchers 
did a needs assessment survey to seek for the consumers’ basic needs and those interested in 
developing the souvenir T-shirt design. 4) The researchers finally made use of all gathered data to 
guide the way to design and eventually develop the ten patterns of the screen printing design 
which can reflect each tourist attraction’s identity. The researchers ultimately received the two 
designed patterns for each tourist attraction. All the completed ten patterns and designs were then 
evaluated by the artistic and skillful experts. The experts gave some beneficial recommendations 
for the future screen printing design on the souvenir T-shirts as well.  
          The research findings were revealed as follows:  
1. The souvenir T-shirt designs and patterns in the five tourist places of Chanthaburi, which are 
Wang Suan Ban Kaew, the Buddha’s Footprint on Khao Khitchakut, Chao Loa Beach, Laem Sing 
Beach, and Phliew Waterfall, are still limited. The screen printing patterns are mostly printed with 
the simple words and pictures together with a few printing colors. The manufactures and 
consumers also showed their needs to develop the following designs and patterns. 1) The T-shirts 
representing the tourist places’ identity and charm are suggested. The simple words “Chao Loa 
Beach” should be replaced by the sea scenery as well as the modern, colorful, and lively lined 
figures. The screen printed word “Phliew Waterfall” should be replaced by the waterfall scenery 
with the simple pictures of rocks and fish. 2) The lined patterns should be increased with more 
printing colors in order to add more value to the products. However, the manufactures do not 
have knowledge and skill of the screen printing with multicolor which are highly priced.  
2. The evaluation results assessed by the experts are as follows: 1) all the ten screen printing 
patterns and designs are the best match with the target group’s needs, 2) each T-shirt with the 
screen printing lined figure is colorful, attractive, and comfortably wearable, 3) the designs can 
obviously reflect each tourist attraction’s identity and the tourists have more choices on selecting 
new designed T-shirts, and 5) the products have more value. 
          The research entitled “Screen Printing on Souvenir T-shirt Design for Promoting Creative 
Economy in Chanthaburi Province” is the extended study of the screen printing knowledge which 
can be valuable and facilitating the multicolored screen printing design. Moreover, there is 
presently a non-expensive computerized screen printing machine available to rapidly support the 
massive screen printing products. Therefore, the manufacturers can now mainly focus on the T-
shirt designing process.  
Keywords : Design ,  Silk screen printing techniques, Souvenir T-shirt Design, Creative Economy 



บทนํา       

         จากอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยมีทรัพยากรและสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายแหง โดยภาครัฐไดมีการรณรงค
ใหประชาชนในประเทศทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากขึ้น จนในปจจุบันสามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมหลักในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไปแลว ซ่ึงนําไปสูโอกาสในการจัดหางานโดยมีการกระจายรายไดไปสูภาคประชาชนและภาค
เศรษฐกิจของภาคน้ันๆ ในประเทศ  ดังน้ันเม่ือมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นตอการทองเที่ยวผลกระทบน้ันๆ ยอมมีผลตอ
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศดวย  ซ่ึงสินคาที่ระลึกเปนสินคาประเภทหน่ึงที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชน
และในจังหวัดน้ันๆ โดยแตละภาคของประเทศไทยจะมีลักษณะสินคาของที่ระลึกของฝากที่แตกตางกัน  เน่ืองจากมี
ทรัพยากรพื้นเมืองที่มีลักษณะตางกันไปตามสภาพภูมิศาสตรของประเทศ  ดังน้ัน ยุทธศาสตรในการพัฒนาการผลิต
และการปรับปรุงสินคาของที่ระลึกในการทองเที่ยวใหควบคูกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรตามธรรมชาติ  
จึงเปนส่ิงที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญ  เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเลือกซ้ือไปเปนของฝากของที่ระลึก ซ่ึงมีคุณคาและมี
ประสิทธิภาพควบคูกันไป  
         จันทบุรีเปนจังหวัดหน่ึงที่มีทรัพยากรและสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย มีความสําคัญในระดับประเทศในทุกๆ 
ดาน  ดานเศรษฐกิจ ที่เมืองจันทบุรีมีองคประกอบหลายอยางที่ทําใหเศรษฐกิจดี เชน ผลผลิตทางการเกษตร มีพืชไร
พืชสวนที่สรางชื่อเสียงสรางรายไดใหกับชาวจังหวัดจันทบุรีเปนอยางมากน่ันก็คือ พริกไทย กระวาน (พืชตระกูลขา) 
เงาะ ทุเรียน มังคุด ลําไย ลองกอง ยางพารา ฯลฯ ดานการเมือง มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีความสามารถเปน
ตัวแทนของพรรคการเมืองใหญที่มีชื่อเสียง สามารถพัฒนาจังหวัดใหมีความเจริญได นอกจากน้ันดานการทองเที่ยว มี
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญที่มีชื่อเสียง เชน หาดเจาหลาว คุงวิมาน คุงกระเบน แหลมเสด็จ หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว 
นํ้าตกคลองนารายณ นํ้าตกสอยดาว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ เปนตน ดานการประมง เน่ืองจากจันทบุรีมีพื้นที่
ติดทะเลจึงมีอาชีพทําประมง ไดแก การเล้ียงกุง เล้ียงปลา เล้ียงปู การทํากะปที่ไดจากกุงตัวเล็กๆ เรียกวาเคย มีรสชาติ
อรอยมาก ดานศิลปกรรม มีเมืองประวัติศาสตรที่เกาแกมีความเจริญทางดานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีหลักฐาน
ปรากฏใหเห็นจนถึงปจจุบนั ไมวาจะเปนงานทัศนศิลป เชน งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานสถาปตยกรรม ซ่ึง
ลวนแลวแตเปนงานที่มีคุณคาตอวิถีชีวิต ความเปนอยู สะทอนถึงภูมิปญญาที่แฝงดวยปรัชญา ความเชื่อ ความศรัทธาที่
มีตอศาสนาทั้งส้ิน ดวยเหตุผลเหลาน้ีทําใหจันทบุรีกลายเปนจังหวัดทีมีชื่อเสียงในระดับตนๆ ของประเทศ 
         การทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัดจันทบุรีอีกยุทธศาสตรหน่ึง  ทิศทางการสงเสริมการทองเที่ยว
จะตองทําไปพรอมกันทุกดาน  ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  พัฒนาดานบริการ  พัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพ ตางๆ  การดูแลรักษาความสะอาดเรื่องส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จุดที่จะเนนหนักคือ
เรื่องการประชาสัมพันธการเปดเมืองทองเที่ยว ในชวงที่มีเทศกาล  มีงานตางๆ เขามา เพื่อจะเปดการทองเที่ยวของ
จันทบุรีใหนักทองเที่ยวและคนทั่วไปไดรูจัก 
         จากขอมูลดังกลาวคณะวิจัยจึงเล็งเห็นวาโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุร ี นอกจากจะเปนสวนหน่ึงที่จะสนับสนุนการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 
เปนการสรางคุณคาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืด เปนสวนสําคัญในการ
เผยแพรอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี และนํารายไดสูชุมชนฯ และประเทศไทยมาก
ขึ้นแลวยังเปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนอีกดวย 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
        1.เพื่อสํารวจความตองการตอการออกแบบลายพิมพสกรีนของผูประกอบการสินคาประเภท 
เสื้อยืดที่ระลึกจากแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี  

2.เพื่อใหไดขอมูลเพื่อใชประกอบในการออกแบบลายพมิพสกรีนบนเสือ้ยืดที่ระลึกที่สอดคลองกับ 
ความตองการของกลุมเปาหมาย 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1. ขอบเขตดานพื้นที่  
ในการศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาจากแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก  



                1. วังสวนบานแกว  
                2. รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ  
                3. หาดเจาหลาว  
                4. หาดแหลมสิงห 
                5. นํ้าตกพล้ิว 
        2. จํานวนประชากร/ กลุมเปาหมาย 
     ในการศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาจากผูผลิต ผูประกอบการและผูที่สนใจสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกจาก
แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุร ี
        3. ขอบเขตดานเนื้อหา  
                ศึกษาความตองการตอการออกแบบลายพิมพสกรีนของผูประกอบการสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกใน
แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี เพื่อออกแบบลายพิมพสกรีนที่มีความสอดคลองกับอัตลักษณของ
แหลงทองเที่ยวน้ันๆ 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

         1 ผลทางเศรษฐกิจ รายได หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

                1.1 สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาที่ระลึกประเภทเส้ือยืดที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมใน

จังหวัดจันทบุร ี

 
 

- การเผยแพรอัตลักษณ 
  ของแหลงทองเที่ยว 
  ที่ไดรับความนิยม 
  ในจังหวัดจันทบุร ี
  และสนับสนุน 
  การทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
 
- การตอยอดองคความรู    
  ดานการพิมพซิลคสกรีน 

 

การออกแบบ 
-  การสํารวจความคิดเห็นของ 
   ผูประกอบกิจการประเภท 
   เส้ือยืดที่ระลึกฯ 
-  อัตลักษณของแหลง 
   ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม 
   ในจังหวัดจันทบุรี 
-  ความรูดานการออกแบบ 
-  ความคิดสรางสรรค 

 

     การสังเคราะห  
พัฒนาลายพิมพสกรีน 

-  การสรางแนวคิดเก่ียวกับ 
   การพัฒนารูปแบบที่    
   สอดคลองกับอัตลักษณ 
   ของแหลงทองเที่ยวที่  
   ไดรับความนิยมในจังหวัด   
   จันทบุร ี
-  ทักษะในกระบวนการ 
   การพิมพซิลคสกรีน 

 

       การประเมินผล 
ปรับปรุงแกไข 

 

ลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึก 
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ 

ของแหลงทองเที่ยว 

ที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี 
 



                1.2 ไดออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกฯ ที่สอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย 

                1.3 สงเสริมการนําความคิด “เศรษฐกิจสรางสรรค” มาเชื่อมโยงกันระหวางระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม

และสังคมใหมีปฏิสัมพันธกับทรัพยฺสินทางปญญาและการทองเที่ยว" 

         2 ผลทางสังคม 

                2.1 ไดถายทอด เผยแพรอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่ ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรีแก

นักทองเที่ยวผูมาเยือนและบุคคลทั่วไปในเส้ือยืดที่ระลึก  

                2.2 สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และสนับสนุนการทองเที่ยวทีย่ั่งยืนในประเทศ 

         3 ผลประโยชนทางวิชาการ 
         3.1 เพื่อเปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนเพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบลายพิมพ
สกรีนบนเส้ือยืด 
 

นิยามศัพท 

        การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชศัพทบางคําในความหมายและขอบเขตจํากัด ดังน้ี 
            1 การออกแบบ (Design)     
                  หมายถึง การลําดับความคิดและจินตนาการของคนเราอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอน แลวถายทอด
ออกมาเปนชิ้นงานหรือผลงานไดอยางเปนขั้นเปนตอน เพื่อแสดงใหผูอ่ืนสามารถมองเห็นรับรูหรือ สัมผัสได และเปนที่
เขาใจในผลงานรวมกัน 
            2 การพัฒนาผลิตภัณฑ  (Product Development Stages) 
                   หมายถึง การดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากเครื่องใชไมสอย เครื่อง ประดับหรือ
วัตถุทางศิลปะ โดยกําหนดใหออกมาในรูปลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามอิทธิพลของส่ิงตางๆ ตั้งแตเริ่มสรางสืบตอ
กันมาเชน ความผูกพันกับความเชื่อ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ทําใหมีรูปแบบที่แตกตาง
กันมากมาย 
            3 สินคาที่ระลึก (Handmade.) 
                  หมายถึง ส่ิงของที่เกิดจากการที่มนุษยซ่ึงเปนสัตวสังคมไดสรางขึ้นหรือนํามาใช จากการที่คบหากัน ทํา
ใหเกิดความผูกพันกันโดยมีการบันทึกเรื่องราว เหตุการณ บุคคล ตลอดจนส่ิงตางๆ ที่ไดรับสัมผัสรับรูในลักษณะของ
ความทรงจํา และเม่ือเวลาผานไป ความทรงจําในส่ิงที่ไดสัมพันธอาจเกิดความลืมเลือนไป ดังน้ันมนุษยจึงพยายามหา
วิธีกระตุนความทรงจําในเรื่องราวที่ไดเก่ียวของ โดยการออกแบบสรางสรรคส่ือหรือส่ิงใดๆ เพื่อใชกระตุนจูงใจใหเกิด
การระลึกถึงเรื่องราวที่เก่ียวของอยูเสมอๆ  
            4 เส้ือยืดที่ระลึก (Souvenir T-shirt Design.) 
                 หมายถึง รูปแบบของเส้ือยืดที่ระลึก จะประกอบดวยภาพและขอความที่ถือไดวาเปนเอกลักษณเฉพาะ
ทองถิ่นน้ันๆ 
            5 การพิมพซิลคสกรีน (Silk screen printing.) 

 หมายถึง การพิมพโดยปาดหมึกพิมพผานผาที่มีรูตะแกรงดวยยางปาด ซ่ึงเปนการพัฒนามาจากการ

พิมพฉลุที่ใหสีภาพดวยการพนสีผานลวดตะแกรง พัฒนามาเปนการพิมพภาพ  โดยขึงผาบนกรอบไมแลวอัดลวดลาย

พิมพดวยกาวอัดที่เรียกวา ซิลคสกรีน (Silk Screen)  

            6 เศรษฐกิจสรางสรรค Creative Economy)   
                   หมายถึง แนวคิดปฏิบัติที่สรางมูลคาของสินคาและบริการโดยที่ไมตองใชทรัพยากรมากนัก ใชความคิด
และความสรางสรรค  
 
 



วิธีการดําเนินการวิจัย 
                  เพื่อใหงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินวิจัยดังตอไปน้ี 
         

 
เครื่องมือการวิจัย  
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview schedule) ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวของ นอกจากน้ัน ยังมีเครื่องมือที่สําคัญ ไดแก แบบสังเกต แบบบันทึกและแบบทดสอบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีลักษณะที่สําคัญ ไดแก มีความเที่ยง มีความตรง มีความเปนปรนัย มีความงาย มีอํานาจจําแนก
และมีประสิทธิภาพ  
         ในออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี มีเครื่องมือใน
การวิจัย ดังน้ี 
         1. การสรางเครื่องมือ แบบสอบถาม 
         2. ลักษะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                2.1 ศึกษาความคิดเห็นและวิธีการออกแบบของผูผลิต และสอบถามผูบริโภคเพื่อทราบถึงส่ิงที่ผูใช
ตองการ เชน ความนิยม ความทันสมัย ความเปนเอกลักษณเปนแบบฉบับของทองถิ่น ราคา คุณภาพ ความนาสวมใส 
รักษาทําความสะอาดงาย เปนตน เปนแบบสอบถามโดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
                ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตองการของกลุมผูผลิตและผูจําหนาย ดานความนิยมและรูปแบบและ
ลวดลายของเส้ือยืดฯ ที่นํามาออกแบบในปจจุบัน 

สํารวจขอมูล/  
ความเปนมาของปญหา 

 

ประเมินผลการออกแบบโดยผูเช่ียวชาญ 

ขอบเขตการวิจัย 
วัตถุประสงค 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การออกแบบสรางสินคาฯ ตนแบบ 

เคร่ืองมือ 

แบบสอบถามผูผลิต 
 

แบบสอบถามผูจําหนาย 

 
แบบสอบถามผูที่สนใจ
ในการพัฒนาสินคาที่

ระลึกในแหลงทองเที่ยว 

 

        กรอบแนวความคิด 

พัฒนางาน 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

อภิปรายผลการวิจัย 



                ตอนที่ 3 แบบสอบถามความตองการของกลุมผูบริโภคในดานความพึงพอใจของสินคาประเภทเส้ือที่
ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ 
หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว             
                2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในสินคาประเภทเส้ือที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมใน
จังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
                ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอรูปแบบของสินคาประเภทเส้ือที่ระลึกในแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว 
หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว 
          3. จากการสรุปผลความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตก
พล้ิว ผูวิจัยไดนําหลักทฤษฎีในการออกแบบ โดยออกแบบลายสกรีนบนเส้ือที่ระลึก แหลงละ 2 แบบ และไดสราง
เครื่องมือเพื่อรับการตรวจประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสรุปออกมาเปนผลิตภัณฑตนแบบ  
                 3.1 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ ผูมีความสามารถในการประเมินผลการออกแบบสินคาประเภท
เส้ือที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌ
กูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว เพื่อประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น ที่มีตอการออกแบบ 
โดยผูวิจัยจะไดนําผลความคิดเห็นน้ันมาสรุปผลการวิเคราะห การสังเคราะหในความพึงพอใจ ความคิดเห็น และเพื่อ
นํามาใชประโยชนหรือแนวทางในการพัฒนารูปแบบ โดยระดับความคิดเห็นของผูประเมินเปนแบบมาตราสวนประเมิน
คา ซ่ึงเปนแบบสอบถามกําหนดคา 5 ระดับ คือ 
                           5    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
                           4    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
                           3    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ ปานกลาง 
                           2    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ นอย 

1 หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ นอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
         หลังจากการที่ผูจัดทําโครงการไดทําการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ และรวบรวมแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม
เสร็จส้ินแลวน้ัน จะไดขอมูล ดังน้ี 
         1. การสัมภาษณ 
                ไดขอมูลจากการสัมภาษณผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคสินคาประเภทเส้ือที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลม
สิงห นํ้าตกพล้ิว 
         2. การหารูปแบบ ความคิด (idea)  
                เพื่อนํามาวิเคราะหแลวทําการออกแบบเพื่อนําไปใหผูทรงคุณวุฒิประเมินผลและแสดงความคิดเห็น 
         3. การคนควาจากตําราและเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 
                เพื่อนํามาเปนแนวทางในการทํางาน 

การวิเคราะหขอมูล 
         ขอมูลที่ไดจากการประเมิน ผูวิจัยไดนํามาดําเนินการดังน้ี 
         1. ขอมูลที่ไดจากการใชเครื่องมือ 
                นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค โดยใชกลุมตัวอยางที่กําหนดไวและทําการวิเคราะหหาคาเฉล่ียของ
ขอมูลเพื่อทําการสรุปหาคาเฉล่ีย และนําภาพรวมของแตละดานในรูปของตาราง และแปรผลดวยการบรรยาย 
         2. เกณฑในการพิจารณาคาเฉล่ีย 



                ผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความตองการและระดับความพึงพอใจ รวมถึงระดับ
ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม โดยใชคุณสมบัติแบบตอเน่ืองของคะแนนไวในแนวเทียบผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย ซ่ึง
พิจารณาตามเกณฑการประเมิน โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
                          4.51 – 5.00     หมายถึง     พึงพอใจมากที่สุด 
                          3.51 – 4.50     หมายถึง     พึงพอใจมาก 
                          2.51 – 3.50     หมายถึง     พึงพอใจปานกลาง 
                          1.51 – 2.50     หมายถึง     พึงพอใจนอย 
                          1.00 – 1.50     หมายถึง     พึงพอใจนอยที่สุด 
                สถิติที่ใชในการวิจัย 
                          คาสถิติเบื้องตน 
                          1. หาคารอยละ (Percent) 
                          2. หาคาเฉล่ีย (Mean) 

การประเมินและสรุปผลโครงการ 
               ในการประเมินผลโครงการ ผูวิจัยใชวิธีการพรรณนาในการสรุปผลขอมูล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
              ผูทําวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการที่สอดคลองบรรลุวัตถุประสงค ตาม
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
             1. ผลการวิเคราะหขอมูล สภาพทั่วไปและความตองการเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ความตองการเบื้องตนที่
เก่ียวกับการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของเส้ือยืดที่ระลึกในสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ 5 แหลง ไดแก  วังสวนบาน
แกว  รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว  หาดแหลมสิงห  นํ้าตกพล้ิว      
             2. ผลการวิเคราะหขอมูลการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคใน
จังหวัดจันทบุรเีพื่อเปนทางเลือกในการผลิต 
             3. ผลประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของเส้ือยืดที่
ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุร ี
 

ผลการวิเคราะหเก่ียวกับสินคาประเภทเสื้อยืดท่ีระลึกของผูผลิต 
         จากการวิเคราะหจากผูผลิตโดยภาพรวม พบวาผูผลิตมีความคิดเห็นในการออกแบบลวดลายของเส้ือยืดที่ระลึก
ของตน คือ การออกแบบนิยมใชทั้งอักษรและรูปภาพเพื่อแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของสถานที่ทองเที่ยวไดชัดเจน เชน 
สถานที่ ขอความที่ส่ือความหมายถึงเมืองจันท ตัวอักษรที่เขากับภาพประกอบ เปนตน ในสวนของการผลิตลายนั้นจะ
เปนลายซํ้าๆ ตามที่ลูกคาหรือผูนําไปจําหนายส่ังมา สวนขั้นตอนและกระบวนการของการพิมพสกรีนน้ันสวนใหญจะ
พิมพเพียงสีเดียวหรือมากที่สุดเพียงสามสีเทาน้ัน ซ่ึงแทจริงแลวตองการที่จะพิมพทับซอนหลายๆ สี เพื ่อสรางความ
แปลกใหมใหกับเส้ือที่ระลึกและนาจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย แตปญหาคือ ไมเขาใจในกระบวนการพิมพวา
จะพิมพทับซอนอยางไรใหงานออกมาสวยงาม นาสนใจ และตนทุนการผลิตคอนขางสูง 
 

ผลการวิเคราะหเก่ียวกับสินคาประเภทเสื้อยืดท่ีระลึกของผูจําหนาย 
         จากการวิเคราะหจากผูจําหนายโดยภาพรวม พบวาไดแรงจูงใจจากจังหวัดที่สนับสนุนและสงเสริมบริเวณแหลง
ทองเที่ยวใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง จากการที่มีนักทองเที่ยวมาหล่ังไหลมาเยี่ยมชมและซ้ือสินคาที ่ระลึก
กลับไปจํานวนมาก จึงใชประสบการณของตนเองที่มีเปนหลักในการพิจารณาเลือกจําหนายสินคาประเภทเส้ือยืดที ่
ระลึก ซ่ึงความตองการของตลาดในกลุมของผูบริโภคสวนใหญนิยมเส้ือที่มีทั้งขอความอักษรและรูปภาพ ซ่ึงแสดงให
เห็นถึงอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวน้ัน ขอเสนอแนะของผูจําหนายคือ  ดานรูปแบบและการออกแบบของสินคาควร
จะมีความหลากหลายมากกวาเดิม เพื่อเปนที่จดจําแกผูพบเห็นและผูบริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑน้ันซํ้าอีก เชน การ
สงเสริมภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว ไดแก อัตลักษณและวัฒนธรรมของทองถิ่น อาคารและสถานที่ ขอความที่ส่ือ
ความหมายถึงเมืองจันท รหัสไปรษณีย ฯลฯ การเพิ่มสีสันใหชิ้นงาน ควรจะมีการพัฒนาเทคนิคการพิมพสกรีนใหมีการ



ทับซอนสีเพิ่มขึ้น เพื่อสรางความแปลกใหม และนาจะเปนวิธีการหน่ึงในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย ดานราคาควร
เหมาะสมกับสินคา และควรพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ เพื่อดึงดูดใหผูบริโภคสนับสนุนสินคาที่ระลึกเปนการสนับสนุน
การทองเที่ยวเอยางเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  
 

ผลการวิเคราะหขอมูลผูสนใจในสินคาประเภทเสื้อยืดท่ีระลึก 

         ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลแตละพื้นที ่ไดขอมูลสรุปแตละพื้นที่ ดังน้ี 
1. วังสวนบานแกว 

                             ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–25 ป เปน
นักเรียนนักศึกษา มีความตองการใหออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึก “วังสวนบานแกว” โดยนิยมเส้ือสีขาวแบบ
พอดีตัว ไมใหญหรือเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจใน
ลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและขอความซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ันควรมีลักษณะที่เรียบงาย สะอาด ไมมากจนเกินไป และมี
ความเห็นวาภูมิทัศนและความสวยงามของพระตําหนักตางๆ เปนอัตลักษณของ “วังสวนบานแกว” 

2. รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ 
                       ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–25 ป เปน
นักเรียนนักศึกษา มีความตองการใหออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึก “รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ” โดยนิยม
เส้ือสีขาวแบบพอดีตัว ไมใหญไมเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความ
พึงพอใจในลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและขอความ ซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ันควรมีลักษณะเรียบงาย สะอาด ไมมากจนเกินไป 
และมีความเห็นวา สถานที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท (พระบาทพลวง) ที่สูงที่สุดในประเทศไทยเปนอัตลักษณ
ของ “รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ” 

3. หาดเจาหลาว 
                             ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26–30 ป 
ประกอบธุรกิจสวนตัว มีความตองการใหออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึก “หาดเจาหลาว” โดยนิยมเส้ือสีขาว แบบ
พอดีตัวไมใหญไมเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจใน
ลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและขอความ ซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ันควรเปนลายเสนสนุกสนาน สีสันทันสมัย และมีความเห็นวา
ทิวทัศนทะเล หาดทรายละเอียดสีแดงเปนอัตลักษณของ “หาดเจาหลาว” 

4. หาดแหลมสิงห 
                             ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–25 ป เปน
นักเรียนนักศึกษา ตองการใหออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึก “หาดแหลมสิงห” โดยนิยมเส้ือสีขาวแบบพอดีตัวไม
ใหญไมเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจในลวดลายที่มี
ทั้งรูปภาพและขอความ ซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ันควรเปนลายเสนสนุกสนาน สีสันทันสมัย และมีความเห็นวา ปลาโลมา
ที่โอเอซีส ซีเวิลด (สถานที่เขาชมปลาโลมา)  เปนอัตลักษณของ “หาดแหลมสิงห” 

5. นํ้าตกพล้ิว 
                             ผูบริโภคที่สนใจสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20–25 ป เปนนักเรียนนักศึกษา 
ตองการใหออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึก “นํ้าตกพล้ิว” โดยนิยมเส้ือสีขาวแบบพอดีตัวไมใหญไมเล็กจนเกินไป 
ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจในลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและขอความ 
ซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ันควรมีลักษณะเรียบงาย สะอาด ไมมากจนเกินไป และมีความเห็นวานํ้าตกขนาดใหญและ
สวยงาม มีนํ้าใสไหลเย็นตลอดป เปนอัตลักษณของ “นํ้าตกพล้ิว” 
 
 
 
 
 
 



การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดท่ีระลึกเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุร ี          
         หลังจากที่ไดมีการสรุปแนวความคิดในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรคในจังหวัดจันทบุรีแลวผูวิจัยจึงออกแบบภาพราง (Sketch) ลายพิมพสกรีนของเส้ือที่ระลึกเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี สําหรับแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง จํานวน 5 แหลง แหลงละ 2 รูปแบบ รวม

เปน 10 รูปแบบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินผลจํานวน 3 ทาน ไดแก 
1. ผศ.กฤตศักดา  เรือนนาค อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปกรรม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี  
2. อาจารยสุเทพ  สุสาสนี ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปกรรม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี  
3. คุณพีรพงษ  ใจบุญ ผูจัดการรานน่ีงัยงานศิลป  

(ธุรกิจออกแบบปายโฆษณา ไวนิล โลโก ลายพิมพสกรีนเส้ือ และงานศิลปทุกประเภท) 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 : ภาพแสดงการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกฯ ในจังหวัดจันทบุรี 
ที่มา : เบญจพร ประจง. 2555 

 

 
 
 



ผลประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของ
เสื้อยืดท่ีระลึกเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุร ี
 

         ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีน
ของเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี (n = 3) 
   

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ        
          จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลของผูเชี่ยวชาญสามารถสรุปไดวาผูเชี่ยวชาญแตละทานไดทําการประเมิน
การออกแบบลายพิมพเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 5 แหลง ไดแก วังสวน
บานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห และนํ้าตกพล้ิว โดยใชอัตลักษณของแหลง
ทองเที่ยวน้ันๆ จํานวนแหลงละ 2 แบบ รวม 10 แบบ สามารถสรุปแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี  
         วังสวนบานแกว  
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 ดาน
สีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.67 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที่ แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก 
แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.34 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 มีคะแนน
เฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.48 มากกวาแบบที่ 2 
         รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 ดาน
สีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที่ แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก 
แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 มากกวาแบบที่ 1 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 2 มีคะแนน
เฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.74 มากกวาแบบที่ 1 
         หาดเจาหลาว 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดาน
สีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 มากกวาแบบที่ 2 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที่ แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก 
แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67  มากกวาแบบที่ 2 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 มีคะแนน 

 
 

การประเมินความคิดเหน็ 
ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนนเฉลี่ย 
วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาท 

ที่เขาคิชฌกฏู 
หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

1. ดานการออกแบบ ความ
สมบูรณของลวดลาย 

4.34 4.00 3.67 4.67 4.67 4.00 4.67 4.00 4.34 4.34 

2. ดานสีสันความสวยงาม  
นาสวมใส 

4.67 4.67 3.67 4.67 5.00 4.34 4.67 3.67 4.00 4.34 

3. บงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที ่

4.67 4.00 4.00 4.67 4.67 4.34 4.67 3.67 4.00 4.34 

4. ความเหมาะสมกับการ
ผลิตเปนสินคาที่ระลึก 

4.34 4.34 3.67 5.00 4.67 4.00 4.67 3.67 4.00 4.34 

5. ความเปนไปไดในการผลิต
และจําหนาย 

4.34 4.00 3.67 4.67 4.34 4.00 4.34 3.34 4.00 4.00 

เฉลี่ย 4.48 4.21 3.74 4.74 4.67 4.14 4.61 3.67 4.07 4.28 



เฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 

         หาดแหลมสิงห 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดาน
สีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที่ แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก 
แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67  มากกวาแบบที่ 2 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 มีคะแนน
เฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.61 มากกวาแบบที่ 2 
         น้ําตกพล้ิว 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีคาเฉล่ียเทากัน คือ  
4.34  ดานสีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 1 ดานการบงบอกถึงอัต
ลักษณของชุมชน/สถานที่ แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 1  ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปน
สินคาที่ระลึก แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 1 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 
และแบบที่ 2 มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.00 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.28 มากกวาแบบที่ 1 
 

สรุปและอภิปรายผล 
         ตามที่ภาครัฐไดมีการรณรงคใหประชาชนสนับสนุนการทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากขึ้นน้ัน จังหวัดจันทบุรี 
เปนจังหวัดหน่ึงที่สนับสนุนภารกิจดังกลาว โดยไดกําหนดยุทธศาสตรหลักของจังหวัด ไดแก การพัฒนาแหลงทองเที่ยว  
พัฒนาดานบริการ  มาตรฐานและคุณภาพตางๆ การดูแลรักษาความสะอาดเรื่องส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน จุดที่จะเนนหนักคือ การประชาสัมพันธการเปดเมืองทองเที่ยวในชวงที่มีเทศกาลเพื่อใหนักทองเที่ยวและ
คนทั่วไปไดรูจักจังหวัดจันทบุรมีากขึ้น นอกจากน้ียังเนนในเรื่องการพัฒนาการผลิตและการปรับปรุงสินคาของที่ระลึก
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสเลือกซ้ือไปเปนของฝากมากขึ้น นับเปนส่ิงที่ทุกภาคสวน
ใหความสําคัญและสนับสนุน สงเสริมตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน และเปนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น 
         จากการศึกษาเรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัด
จันทบุรีน้ี ผูทําวิจัยไดดําเนินการที่สอดคลองบรรลุวัตถุประสงค โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เปนแนวทางใน
การหาอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 5 แหลง ของจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่
เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว โดยเริ่มสํารวจความตองการของตลาดจากกลุมเปาหมายจาก
แหลงทองเที่ยวทั้ง 5 แหลง คือ กลุมผูผลิต ผูจําหนายดวยแบบสัมภาษณ และผูที่สนใจดวยแบบสอบถาม ทําใหทราบ
ขอมูลความตองการที่แทจริงในการพัฒนาการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกที่มีความสอดคลองและ
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค จากน้ันไดนําขอมูลที่ไดเหลาน้ันมาประกอบกับความรูทางทฤษฎี ความสามารถ
ในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกฯ อยางเต็มความสามารถ จากน้ันไดนําผลงานออกแบบทั้งหมดให
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญในดานศิลปะและการออกแบบไดประเมินผลตามแบบประเมินความพึงพอใจ 
พรอมทั้งใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกประจําแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีตอไป 
         การวิจัย เรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี
น้ี นอกจากจะเปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนที่สามารถสรางคุณคาและพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดแลว ยังเปนการสนับสนุนการทองเที่ยว เปนสวนสําคัญในการเผยแพรอัต
ลักษณของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และยิ่งกวาน้ันยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคและนํารายไดสู
ชมุชน จังหวัดและประเทศไทยมากขึ้น อีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
        เส้ือที่ระลึกมักไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางไมมีวันเส่ือมคลาย ฉะน้ันการออกแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ตนจะสามารถแสดงใหเห็นถึงความมีคุณคาเพิ่มขึ้น สงผลใหผลงานมีความนาสนใจจากผูบริโภคมากขึ้นดวย 



        การออกแบบของที่ระลึกตามเทศกาลตางๆ จะทําใหเพิ่มความคลองของสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน และยัง
สามารถสรางความทรงจําใหกับนักทองเที่ยว 
        ความคงทนตอการใชงานมีความสําคัญมากตอสินคาที่เปนของใชหรือเครื่องประดับ หากสามารถเลือกวัตถุดิบ
หรือเส้ือเปลาใหมีลักษณะที่เหมาะสมและทนทานตอการใชงานไดเปนประจํา จะเปนปจจัยที่ชวยดึงดูดกลุมลูกคาที่
นิยมใชสินคาทํามือไดมากขึ้น 
        การรักษาระดับความประณีตของชิ้นงาน เปนหน่ึงในปจจัยที่ชวยสรางความประทับใจใหกับลูกคา อีกทั้งยังชวย
เพิ่มโอกาสในการกลับมาซ้ือซํ้าของลูกคาในอนาคตอีกดวย 
        ควรมีการจดสิทธิบัตรของสินคาและสรางตราสินคา (แบรนด) เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา หลังจากที่ยกระดับ
คุณภาพสินคาทั้งทางดานการออกแบบและมาตรฐานการผลิตแลว โดยการสรางตราสินคาจะเปนเครื่องมือที่ชวยทําให
ลูกคาระลึกถึงลักษณะเฉพาะที่โดดเดนและคุณภาพของสินคาไดโดยงาย รวมถึงเปนประโยชนสําหรับการทํา
ประชาสัมพันธ เพราะจะชวยใหลูกคาจดจําสินคาได และยังงายตอการติดตามของลูกคา ในกรณีที่ลูกคาตองการที่จะ
ซ้ือในครั้งตอไป  
        การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาขึ้นน้ีสามารถใชเทคโนโลยี
ทางการพิมพ ซ่ึงปจจุบันมีเครื่องพิมพเส้ือยืดที่ควบคุมและส่ังพิมพภาพดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงปจจุบันมีราคาที่ไม
สูงนักและใชเวลาไมมากก็สามารถไดเส้ือที่มีลายพิมพตามตองการ 
 

วิจารณผลการวิจัย 
         การวิจัยเรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี
น้ีถือวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการวิจัย การออกแบบลวดลายสกรีนน้ันเปนการสรางเอกลักษณผานทาง
ภาพ การสรางลวดลายเพื่อเขาไปอยูในใจของผูบริโภคไดอยางทั่วถึงก็จะทําใหผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายตระหนัก
ในอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางด ี
         แหลงทองเที่ยวมีชื่อเสียง 5 แหลง ของจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจา
หลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว ตางมีอัตลักษณหรือความเปนตัวตนที่แตกตางกัน การสํารวจเก็บขอมูลในภาพรวม
อาจจะไมไดขอมูลที่เพียงพอในการออกแบบ แตการลงพื้นที่สํารวจในแตละพื้นที่ทําใหไดอัตลักษณที่ชัดเจนและ
แตกตางกัน เชน ความตองการของผูที่สนใจในพื้นที่หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห จะเนนที่สีสันสดใส สนุกสนาน ใน
ขณะเดียวกันพื้นที่วังสวนบานแกว รอยพระบาทที่เขาคิชฌกูฏ นํ้าตกพล้ิวจะเนนที่ความเรียบงาย มีลวดลายและสีสัน
ไมมากจนเกินไป เปนตน 
         ผลการวิจัย ผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการวิจัยน้ีไปตอยอดองคความรูดานการพิมพสกรีน และเผยแพรแกผูผลิต
และผูจําหนายในการพัฒนาการออกแบบใหตรงกับความตองการของตลาด 
         ผลทางวิชาการ ผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการวิจัยไปสังเคราะหเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป เชน 
ในรายวิชาการพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน การออกแบบของที่ระลึก การออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน 
        คณะผูวิจัยหวังวาผลการวิจัยน้ีจะเปนการกระตุนความคิดสรางสรรคในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่
ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการทองเที่ยวและเผยแพรอัตลักษณของแหลง
ทองเที่ยวบนพื้นฐานของการสรางจิตสํานึกของการอนุรักษ ที่ศิลปะจะเปนแรงขับเคล่ือนและกอใหเกิดการอนุรักษ
มรดกวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและนํารายไดสูแหลงทองเที่ยว ชุมชนฯ จังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยมากขึ้น 
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