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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 สื้ 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
สินคาประเภทเสื้อยืดที่ระลึกจากแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี  2) เพื่อใหไดขอมูลเพื่อใช
ประกอบในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกที่สอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย 
         วิธีดําเนินงานวิจัย คือ 1) ศึกษาขอมูลที่เปนแนวทางในการหาอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 5 
แหลง ของจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทท่ีเขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตก
พลิ้ว 2) สํารวจความตองการเบื้องตนของผูผลิตและผูจําหนายที่มีตอการพัฒนารูปแบบของสินคาประเภทเสื้อยืดที่
ระลึกฯ 3) สํารวจความตองการเบื้องตนของผูบริโภคและผูที่สนใจท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบของสินคาประเภทเสื้อยืดที่
ระลึกฯ 4) นําขอมูลที่ไดเหลานั้นมาเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาลายพิมพสกรีนที่สามารถบงบอกถึงอัต
ลักษณของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ จํานวนแหลงละ 2 รูปแบบ รวมทั้งหมด 10 รูปแบบ 5) ประเมินผลผลงานออกแบบ
โดยผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานศิลปะและการออกแบบ พรอมทั้งใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกประจําแหลงทองเที่ยวในจังหวดัจันทบุรีตอไป 
         ผลการวิจัยพบวา 
         1. สินคาประเภทเสื้อยืดที่ระลึกทํามือในแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง 5 แหลง ของจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวน
บานแกว รอยพระพุทธบาทท่ีเขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว นั้นมีรูปแบบใหเลือกซื้อไมมากนัก 
ลายพิมพสวนใหญเปนขอความหรือรูปภาพท่ีเรียบงาย มีการพิมพสกรีนทับซอนสีเพียง 1 – 3  สี สิ่งที่ผูผลิตผูจําหนาย
และผูบริโภคตองการใหมีการพัฒนา คือ 1) ลายพิมพที่มีทั้งขอความและรูปภาพที่บงบอกถึงอัตลักษณและเสนหของ
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ เชน ลายพิมพ “หาดเจาหลาว”ควรเปนภาพทิวทัศนทะเล ลายเสนสนุกสนานและมีสีสันทันสมัย 
สวนลายพิมพ “น้ําตกพลิ้ว” ควรเปนภาพทิวทัศนน้ําตก มีกอนหินและฝูงปลา การจัดภาพควรที่มีลักษณะเรียบงาย 
เปนตน 2) ลักษณะลายพิมพสกรีนควรเปนแบบทับซอนหลายสีเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา แตปญหา คือ ชางผูผลิตขาด
ความรูและทักษะในกระบวนการพิมพซิลคสกรีนแบบทับซอนหลายสี และมีตนทุนคอนขางสูง 
         2. จากการออกแบบเพื่อพัฒนาลายพิมพสกรีนสินคาประเภทเสื้อยืดที่ระลึกประจําแหลงทองเที่ยว ที่มีชื่อเสียง 
5 แหลง ของจังหวัดจันทบุรีนี้มีความสอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย และไดรับการประเมินผลโดย
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) การออกแบบพัฒนาลายพิมพของแตละแหลงทองเที่ยวจํานวน 10 รูปแบบนี้มีความสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย 2) ลายพิมพแตละลายมีสีสันความสวยงามนาสวมใส 3) สามารถบงบอกถึงอัตลักษณ
ของแตละแหลงทองเที่ยวไดชัดเจน 4) รูปแบบของสินคามีความนาสนใจมากขึ้น นักทองเที่ยวและผูที่สนใจไดมีโอกาส
เลือกซื้อเสื้อยืดที่ระลึกในรูปแบบใหม  5) สินคามีมูลคาเพิ่มขึ้น  
         การวิจัยเรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี
นี้เปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนที่สามารถสรางคุณคาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบลายพิมพสกรีนแบบทับซอนหลายสี และปจจุบันมีเครื่องพิมพเสื้อยืดที่ควบคุมการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งมีราคาที่ไมสูงมากนักในการพิมพลายสกรีนตามตองการในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น การผลิตควร
คํานึงถึงกระบวนการออกแบบเปนสําคัญ 
คําสําคัญ : การออกแบบ ลายพิมพสกรีน เสื้อยืดที่ระลึก 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 ซึ่งนําไปสูโอกาสในการจัดหางานโดยมีการกระจายรายไดไปสูภาคประชาชนและภาค
เศรษฐกิจของภาคนั้นๆ ในประเทศ  ดังนั้นเมื่อมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นตอการทองเที่ยวผลกระทบนั้นๆ ยอมมีผลตอ
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศดวย  ซึ่งสินคาที่ระลึกเปนสินคาประเภทหนึ่งที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชน
และในจังหวัดนั้นๆ โดยแตละภาคของประเทศไทยจะมีลักษณะสินคาของที่ระลึกของฝากที่แตกตางกัน  เนื่องจากมี
ทรัพยากรพื้นเมืองที่มีลักษณะตางกันไปตามสภาพภูมิศาสตรของประเทศ  ดังนั้น ยุทธศาสตรในการพัฒนาการผลิต
และการปรับปรุงสินคาของที่ระลึกในการทองเที่ยวใหควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรตามธรรมชาติ  
จึงเปนสิ่งที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญ  เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อไปเปนของฝากของที่ระลึก ซึ่งมีคุณคาและมี
ประสิทธิภาพควบคูกันไป  
         จันทบุรีเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีทรัพยากรและสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย มีความสําคัญในระดับประเทศในทุกๆ 
ดาน  ดานเศรษฐกิจ ที่เมืองจันทบุรีมีองคประกอบหลายอยางที่ทําใหเศรษฐกิจดี เชน ผลผลิตทางการเกษตร มีพืชไร
พืชสวนที่สรางชื่อเสียงสรางรายไดใหกับชาวจังหวัดจันทบุรีเปนอยางมากนั่นก็คือ พริกไทย กระวาน (พืชตระกูลขา) 
เงาะ ทุเรียน มังคุด ลําไย ลองกอง ยางพารา ฯลฯ ดานการเมือง มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีความสามารถเปน
ตัวแทนของพรรคการเมืองใหญที่มีชื่อเสียง สามารถพัฒนาจังหวัดใหมีความเจริญได นอกจากนั้นดานการทองเที่ยว มี
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญที่มีชื่อเสียง เชน หาดเจาหลาว คุงวิมาน คุงกระเบน แหลมเสด็จ หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว 
น้ําตกคลองนารายณ น้ําตกสอยดาว รอยพระพุทธบาทท่ีเขาคิชฌกูฏ เปนตน ดานการประมง เนื่องจากจันทบุรีมีพื้นที่
ติดทะเลจึงมีอาชีพทําประมง ไดแก การเลี้ยงกุง เลี้ยงปลา เลี้ยงปู การทํากะปที่ไดจากกุงตัวเล็กๆ เรียกวาเคย มีรสชาติ
อรอยมาก ดานศิลปกรรม มีเมืองประวัติศาสตรที่เกาแกมีความเจริญทางดานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีหลักฐาน
ปรากฏใหเห็นจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนงานทัศนศิลป เชน งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานสถาปตยกรรม ซึ่ง
ลวนแลวแตเปนงานที่มีคุณคาตอวิถีชีวิต ความเปนอยู สะทอนถึงภูมิปญญาที่แฝงดวยปรัชญา ความเชื่อ ความศรัทธาที่
มีตอศาสนาทั้งสิ้น ดวยเหตุผลเหลานี้ทําใหจันทบุรีกลายเปนจังหวัดทีมีช่ือเสียงในระดับตนๆ ของประเทศ 
         การทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัดจันทบุรีอีกยุทธศาสตรหนึ่ง  ทิศทางการสงเสริมการทองเที่ยว
จะตองทําไปพรอมกันทุกดาน  ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  พัฒนาดานบริการ  พัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพ ตางๆ  การดูแลรักษาความสะอาดเรื่องสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จุดที่จะเนนหนักคือ
เรื่องการประชาสัมพันธการเปดเมืองทองเที่ยว ในชวงที่มีเทศกาล  มีงานตางๆ เขามา เพื่อจะเปดการทองเที่ยวของ
จันทบุรีใหนักทองเที่ยวและคนทั่วไปไดรูจัก 
         จากขอมูลดังกลาวคณะวิจัยจึงเล็งเห็นวาโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี  นอกจากจะเปนสวนหนึ่งที่จะสนับสนุนการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 
เปนการสรางคุณคาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืด เปนสวนสําคัญในการ
เผยแพรอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี และนํารายไดสูชุมชนฯ และประเทศไทยมาก
ขึ้นแลวยังเปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนอีกดวย 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
        1.เพื่อสํารวจความตองการตอการออกแบบลายพิมพสกรีนของผูประกอบการสินคาประเภท 
เสื้อยืดที่ระลึกจากแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี  

2.เพื่อใหไดขอมูลเพื่อใชประกอบในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดท่ีระลึกที่สอดคลองกับ 
ความตองการของกลุมเปาหมาย 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1. ขอบเขตดานพื้นที ่ 
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก  



                1. วังสวนบานแกว  
                2. รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ  
                3. หาดเจาหลาว  
                4. หาดแหลมสิงห 
                5. น้ําตกพลิ้ว 
        2. จํานวนประชากร/ กลุมเปาหมาย 
     ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากผูผลิต ผูประกอบการและผูที่สนใจสินคาประเภทเสื้อยืดที่ระลึกจาก
แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุร ี
        3. ขอบเขตดานเนื้อหา  
                ศึกษาความตองการตอการออกแบบลายพมิพสกรีนของผูประกอบการสินคาประเภทเสือ้ยืดที่ระลึกใน
แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี เพื่อออกแบบลายพิมพสกรีนที่มีความสอดคลองกับอัตลักษณของ
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

         1 ผลทางเศรษฐกิจ รายได หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

                1.1 สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาที่ระลึกประเภทเสื้อยืดที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมใน

จังหวัดจันทบุรี 

 
 

- การเผยแพรอัตลักษณ 
  ของแหลงทองเที่ยว 
  ที่ไดรับความนยิม 
  ในจังหวัดจันทบุร ี
  และสนับสนุน 
  การทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
 
- การตอยอดองคความรู    
  ดานการพิมพซิลคสกรีน 

 

การออกแบบ 
-  การสาํรวจความคิดเห็นของ 
   ผูประกอบกิจการประเภท 
   เสื้อยืดที่ระลึกฯ 
-  อัตลักษณของแหลง 
   ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม 
   ในจังหวัดจันทบุร ี
-  ความรูดานการออกแบบ 
-  ความคิดสรางสรรค 

 

     การสังเคราะห  
พัฒนาลายพิมพสกรีน 

-  การสรางแนวคิดเกี่ยวกับ 
   การพัฒนารูปแบบที่    
   สอดคลองกับอัตลักษณ 
   ของแหลงทองเที่ยวที่  
   ไดรับความนยิมในจังหวัด   
   จันทบุร ี
-  ทักษะในกระบวนการ 
   การพิมพซิลคสกรีน 

 

       การประเมินผล 
ปรับปรุงแกไข 

 

ลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดทีร่ะลึก 
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ 

ของแหลงทองเที่ยว 
ที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจนัทบุรี 

 



                1.2 ไดออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกฯ ที่สอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย 

                1.3 สงเสริมการนําความคิด “เศรษฐกิจสรางสรรค” มาเชื่อมโยงกันระหวางระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม

และสังคมใหมีปฏิสัมพันธกับทรัพยฺสินทางปญญาและการทองเที่ยว" 

         2 ผลทางสังคม 

                2.1 ไดถายทอด เผยแพรอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรีแก

นักทองเที่ยวผูมาเยือนและบุคคลทั่วไปในเสื้อยืดที่ระลึก  

                2.2 สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และสนับสนุนการทองเที่ยวทีย่ั่งยืนในประเทศ 

         3 ผลประโยชนทางวิชาการ 
         3.1 เพื่อเปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซลิคสกรีนเพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบลายพิมพ
สกรีนบนเสื้อยืด 
 

นิยามศัพท 
        การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชศัพทบางคําในความหมายและขอบเขตจํากัด ดังนี ้
            1 การออกแบบ (Design)     
                  หมายถึง การลาํดับความคดิและจินตนาการของคนเราอยางมีจดุมุงหมายที่แนนอน แลวถายทอด
ออกมาเปนชิ้นงานหรือผลงานไดอยางเปนขั้นเปนตอน เพื่อแสดงใหผูอื่นสามารถมองเห็นรับรูหรือ สัมผัสได และเปนท่ี
เขาใจในผลงานรวมกัน 
            2 การพัฒนาผลิตภัณฑ  (Product Development Stages) 
                   หมายถึง การดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑทีพ่ัฒนามาจากเครื่องใชไมสอย เครื่อง ประดับหรือ
วัตถุทางศิลปะ โดยกําหนดใหออกมาในรูปลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามอิทธิพลของสิ่งตางๆ ตั้งแตเริ่มสรางสืบตอ
กันมาเชน ความผูกพันกับความเชื่อ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ทําใหมีรูปแบบท่ีแตกตาง
กันมากมาย 
            3 สินคาท่ีระลกึ (Handmade.) 
                  หมายถึง สิ่งของที่เกิดจากการทีม่นุษยซึ่งเปนสตัวสังคมไดสรางข้ึนหรือนํามาใช จากการที่คบหากัน ทํา
ใหเกิดความผูกพันกันโดยมีการบนัทึกเรื่องราว เหตุการณ บุคคล ตลอดจนสิ่งตางๆ ที่ไดรับสมัผสัรบัรูในลักษณะของ
ความทรงจํา และเมื่อเวลาผานไป ความทรงจําในสิ่งที่ไดสมัพันธอาจเกิดความลืมเลือนไป ดังนั้นมนุษยจึงพยายามหา
วิธีกระตุนความทรงจําในเรื่องราวที่ไดเกี่ยวของ โดยการออกแบบสรางสรรคสื่อหรือสิ่งใดๆ เพื่อใชกระตุนจูงใจใหเกดิ
การระลึกถึงเรื่องราวท่ีเกีย่วของอยูเสมอๆ  
            4 เสื้อยืดที่ระลึก (Souvenir T-shirt Design.) 
                 หมายถึง รูปแบบของเสื้อยืดทีร่ะลึก จะประกอบดวยภาพและขอความท่ีถือไดวาเปนเอกลักษณเฉพาะ
ทองถ่ินนั้นๆ 
            5 การพิมพซิลคสกรีน (Silk screen printing.) 

 หมายถึง การพิมพโดยปาดหมึกพิมพผานผาที่มีรูตะแกรงดวยยางปาด ซึ่งเปนการพัฒนามาจากการ

พิมพฉลุที่ใหสีภาพดวยการพนสีผานลวดตะแกรง พัฒนามาเปนการพิมพภาพ  โดยขึงผาบนกรอบไมแลวอัดลวดลาย

พิมพดวยกาวอัดที่เรียกวา ซิลคสกรีน (Silk Screen)  

            6 เศรษฐกิจสรางสรรค Creative Economy)   
                   หมายถึง แนวคิดปฏิบัติที่สรางมูลคาของสินคาและบริการโดยที่ไมตองใชทรัพยากรมากนัก ใชความคิด
และความสรางสรรค  
 
 



วิธีการดําเนินการวิจัย 
                  เพื่อใหงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินวิจัยดังตอไปนี ้
         

 
เครื่องมือการวิจัย  
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview schedule) ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ นอกจากนั้น ยังมีเครื่องมือที่สําคัญ ไดแก แบบสังเกต แบบบันทึกและแบบทดสอบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีลักษณะที่สําคัญ ไดแก มีความเที่ยง มีความตรง มีความเปนปรนัย มีความงาย มีอํานาจจําแนก
และมีประสิทธิภาพ  
         ในออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี มีเครื่องมือใน
การวิจัย ดังนี ้
         1. การสรางเครื่องมือ แบบสอบถาม 
         2. ลักษะเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                2.1 ศึกษาความคิดเห็นและวิธีการออกแบบของผูผลิต และสอบถามผูบริโภคเพื่อทราบถึงสิ่งที่ผูใช
ตองการ เชน ความนิยม ความทันสมัย ความเปนเอกลักษณเปนแบบฉบับของทองถิ่น ราคา คุณภาพ ความนาสวมใส 
รักษาทําความสะอาดงาย เปนตน เปนแบบสอบถามโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี ้
                ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตองการของกลุมผูผลิตและผูจําหนาย ดานความนิยมและรูปแบบและ
ลวดลายของเสื้อยืดฯ ที่นํามาออกแบบในปจจุบัน 

สํารวจขอมลู/  
ความเปนมาของปญหา 

 

ประเมินผลการออกแบบโดยผูเช่ียวชาญ 

ขอบเขตการวิจัย 
วัตถุประสงค 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การออกแบบสรางสินคาฯ ตนแบบ 

เครื่องมือ 

แบบสอบถามผูผลิต 
 

แบบสอบถามผูจําหนาย 

 
แบบสอบถามผูที่สนใจ
ในการพัฒนาสินคาท่ี

ระลึกในแหลงทองเที่ยว 

 

        กรอบแนวความคิด 

พัฒนางาน 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

อภิปรายผลการวิจัย 



                ตอนที่ 3 แบบสอบถามความตองการของกลุมผูบริโภคในดานความพึงพอใจของสินคาประเภทเสื้อที่
ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ 
หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว             
                2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในสินคาประเภทเสื้อที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมใน
จังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
                ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอรูปแบบของสินคาประเภทเสื้อที่ระลึกในแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว 
หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว 
          3. จากการสรุปผลความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของสินคาประเภทเสื้อยืดที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตก
พลิ้ว ผูวิจัยไดนําหลักทฤษฎีในการออกแบบ โดยออกแบบลายสกรีนบนเสื้อที่ระลึก แหลงละ 2 แบบ และไดสราง
เครื่องมือเพื่อรับการตรวจประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสรุปออกมาเปนผลิตภัณฑตนแบบ  
                 3.1 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ ผูมีความสามารถในการประเมินผลการออกแบบสินคาประเภท
เสื้อท่ีระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌ
กูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว เพื่อประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น ที่มีตอการออกแบบ 
โดยผูวิจัยจะไดนําผลความคิดเห็นนั้นมาสรุปผลการวิเคราะห การสังเคราะหในความพึงพอใจ ความคิดเห็น และเพื่อ
นํามาใชประโยชนหรือแนวทางในการพัฒนารูปแบบ โดยระดับความคิดเห็นของผูประเมินเปนแบบมาตราสวนประเมิน
คา ซึ่งเปนแบบสอบถามกําหนดคา 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
เสร็จสิ้นแลวนั้น จะไดขอมูล ดังนี ้
         1. การสัมภาษณ 
                ไดขอมูลจากการสัมภาษณผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคสินคาประเภทเสื้อที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลม
สิงห น้ําตกพลิ้ว 
         2. การหารูปแบบ ความคิด (idea)  
                เพื่อนํามาวิเคราะหแลวทําการออกแบบเพื่อนําไปใหผูทรงคุณวุฒิประเมินผลและแสดงความคิดเห็น 
         3. การคนควาจากตําราและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
                เพื่อนํามาเปนแนวทางในการทํางาน 

การวิเคราะหขอมูล 
         ขอมูลที่ไดจากการประเมิน ผูวิจัยไดนํามาดําเนินการดังนี ้
         1. ขอมูลที่ไดจากการใชเครื่องมือ 
                นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค โดยใชกลุมตัวอยางที่กําหนดไวและทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของ
ขอมูลเพื่อทําการสรุปหาคาเฉลี่ย และนําภาพรวมของแตละดานในรูปของตาราง และแปรผลดวยการบรรยาย 
         2. เกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ย 



                ผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับความตองการและระดับความพึงพอใจ รวมถึงระดับ
ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม โดยใชคุณสมบัติแบบตอเนื่องของคะแนนไวในแนวเทียบผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ซึ่ง
พิจารณาตามเกณฑการประเมิน โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้
                          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     พึงพอใจนอยท่ีสุด 
                สถิติที่ใชในการวิจัย 
                          คาสถิติเบื้องตน 
                          1. หาคารอยละ (Percent) 
                          2. หาคาเฉลี่ย (Mean) 

การประเมินและสรุปผลโครงการ 
               ในการประเมินผลโครงการ ผูวิจัยใชวิธีการพรรณนาในการสรุปผลขอมูล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
              ผูทําวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการที่สอดคลองบรรลุวัตถุประสงค ตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
             1. ผลการวิเคราะหขอมูล สภาพทั่วไปและความตองการเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ความตองการเบื้องตนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของเสื้อยืดที่ระลึกในสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ 5 แหลง ไดแก  วังสวนบาน
แกว  รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว  หาดแหลมสิงห  น้ําตกพลิ้ว      
             2. ผลการวิเคราะหขอมูลการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคใน
จังหวัดจันทบุรีเพื่อเปนทางเลือกในการผลิต 
             3. ผลประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของเสื้อยืดที่
ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุร ี
 

ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสินคาประเภทเสื้อยืดที่ระลึกของผูผลิต 
         จากการวิเคราะหจากผูผลิตโดยภาพรวม พบวาผูผลิตมีความคิดเห็นในการออกแบบลวดลายของเสื้อยืดที่ระลึก
ของตน คือ การออกแบบนยิมใชท้ังอักษรและรูปภาพเพื่อแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของสถานที่ทองเที่ยวไดชัดเจน เชน 
สถานที่ ขอความท่ีสื่อความหมายถึงเมืองจันท ตัวอักษรที่เขากับภาพประกอบ เปนตน ในสวนของการผลิตลายนั้นจะ
เปนลายซ้ําๆ ตามที่ลูกคาหรือผูนําไปจําหนายสั่งมา สวนขั้นตอนและกระบวนการของการพิมพสกรีนนั้นสวนใหญจะ
พิมพเพียงสีเดียวหรือมากที่สุดเพียงสามสีเทานั้น ซึ่งแทจริงแลวตองการที่จะพิมพทับซอนหลายๆ สี เพื่อสรางความ
แปลกใหมใหกับเสื้อที่ระลึกและนาจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย แตปญหาคือ ไมเขาใจในกระบวนการพิมพวา
จะพิมพทับซอนอยางไรใหงานออกมาสวยงาม นาสนใจ และตนทุนการผลิตคอนขางสูง 
 

ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสินคาประเภทเสื้อยืดที่ระลึกของผูจําหนาย 
         จากการวิเคราะหจากผูจําหนายโดยภาพรวม พบวาไดแรงจูงใจจากจังหวัดที่สนับสนุนและสงเสริมบริเวณแหลง
ทองเที่ยวใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง จากการที่มีนักทองเที่ยวมาหลั่งไหลมาเยี่ยมชมและซื้อสินคาที่ระลึก
กลับไปจํานวนมาก จึงใชประสบการณของตนเองที่มีเปนหลักในการพิจารณาเลือกจําหนายสินคาประเภทเสื้อยืดที่
ระลึก ซึ่งความตองการของตลาดในกลุมของผูบริโภคสวนใหญนิยมเสื้อที่มีทั้งขอความอักษรและรูปภาพ ซึ่งแสดงให
เห็นถึงอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวนั้น ขอเสนอแนะของผูจําหนายคือ  ดานรูปแบบและการออกแบบของสินคาควร
จะมีความหลากหลายมากกวาเดิม เพื่อเปนที่จดจําแกผูพบเห็นและผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑนั้นซ้ําอีก เชน การ
สงเสริมภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว ไดแก อัตลักษณและวัฒนธรรมของทองถิ่น อาคารและสถานที่ ขอความที่สื่อ
ความหมายถึงเมืองจันท รหัสไปรษณีย ฯลฯ การเพิ่มสีสันใหชิ้นงาน ควรจะมีการพัฒนาเทคนิคการพิมพสกรีนใหมีการ



ทับซอนสีเพิ่มขึ้น เพื่อสรางความแปลกใหม และนาจะเปนวิธีการหนึ่งในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย ดานราคาควร
เหมาะสมกับสินคา และควรพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ เพื่อดึงดูดใหผูบริโภคสนับสนุนสินคาที่ระลึกเปนการสนับสนุน
การทองเที่ยวเอยางเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  
 

ผลการวิเคราะหขอมูลผูสนใจในสินคาประเภทเสื้อยืดที่ระลึก 

         ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลแตละพ้ืนที ่ไดขอมูลสรุปแตละพื้นท่ี ดังนี้ 
1. วังสวนบานแกว 

                             ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–25 ป เปน
นักเรียนนักศึกษา มีความตองการใหออกแบบและพัฒนาเสื้อยืดที่ระลึก “วังสวนบานแกว” โดยนิยมเสื้อสีขาวแบบ
พอดีตัว ไมใหญหรือเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซื้อ มีความพึงพอใจใน
ลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและขอความซึ่งลวดลายของเสื้อนั้นควรมีลักษณะที่เรียบงาย สะอาด ไมมากจนเกินไป และมี
ความเห็นวาภูมิทัศนและความสวยงามของพระตําหนักตางๆ เปนอัตลักษณของ “วังสวนบานแกว” 

2. รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ 
                       ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–25 ป เปน
นักเรียนนักศึกษา มีความตองการใหออกแบบและพัฒนาเสื้อยืดที่ระลึก “รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ” โดยนิยม
เสื้อสีขาวแบบพอดีตัว ไมใหญไมเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซื้อ มีความ
พึงพอใจในลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและขอความ ซึ่งลวดลายของเสื้อนั้นควรมีลักษณะเรียบงาย สะอาด ไมมากจนเกินไป 
และมีความเห็นวา สถานที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท (พระบาทพลวง) ที่สูงที่สุดในประเทศไทยเปนอัตลักษณ
ของ “รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ” 

3. หาดเจาหลาว 
                             ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26–30 ป 
ประกอบธุรกิจสวนตัว มีความตองการใหออกแบบและพัฒนาเสื้อยืดที่ระลึก “หาดเจาหลาว” โดยนิยมเสื้อสีขาว แบบ
พอดีตัวไมใหญไมเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซื้อ มีความพึงพอใจใน
ลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและขอความ ซึง่ลวดลายของเสื้อนั้นควรเปนลายเสนสนุกสนาน สีสันทันสมัย และมีความเห็นวา
ทิวทัศนทะเล หาดทรายละเอียดสีแดงเปนอัตลักษณของ “หาดเจาหลาว” 

4. หาดแหลมสิงห 
                             ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–25 ป เปน
นักเรียนนักศึกษา ตองการใหออกแบบและพัฒนาเสื้อยืดที่ระลึก “หาดแหลมสิงห” โดยนิยมเสื้อสีขาวแบบพอดีตัวไม
ใหญไมเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซื้อ มีความพึงพอใจในลวดลายที่มี
ทั้งรูปภาพและขอความ ซึ่งลวดลายของเสื้อนั้นควรเปนลายเสนสนุกสนาน สีสันทันสมัย และมีความเห็นวา ปลาโลมา
ที่โอเอซีส ซีเวิลด (สถานที่เขาชมปลาโลมา)  เปนอัตลักษณของ “หาดแหลมสิงห” 

5. น้ําตกพลิ้ว 
                             ผูบริโภคที่สนใจสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20–25 ป เปนนักเรียนนักศึกษา 
ตองการใหออกแบบและพัฒนาเสื้อยืดที่ระลึก “น้ําตกพลิ้ว” โดยนิยมเสื้อสีขาวแบบพอดีตัวไมใหญไมเล็กจนเกินไป 
ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซื้อ มีความพึงพอใจในลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและขอความ 
ซึ่งลวดลายของเสื้อนั้นควรมีลักษณะเรียบงาย สะอาด ไมมากจนเกินไป และมีความเห็นวาน้ําตกขนาดใหญและ
สวยงาม มีน้ําใสไหลเย็นตลอดป เปนอัตลักษณของ “น้ําตกพลิ้ว” 
 
 
 
 
 
 



การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดท่ีระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุร ี          
         หลังจากที่ไดมีการสรุปแนวความคิดในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรคในจังหวัดจันทบุรีแลวผูวิจัยจึงออกแบบภาพราง (Sketch) ลายพิมพสกรีนของเสื้อที่ระลึกเพื่อสงเสริม
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 ผูจัดการรานนี่งัยงานศิลป  
(ธุรกิจออกแบบปายโฆษณา ไวนิล โลโก ลายพิมพสกรีนเสื้อ และงานศิลปทุกประเภท) 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 : ภาพแสดงการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดทีร่ะลึกฯ ในจังหวัดจันทบุร ี
ที่มา : เบญจพร ประจง. 2555 

 

 
 
 



ผลประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของ
เสื้อยืดท่ีระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุร ี
 

         ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีน
ของเสื้อยืดที่ระลึกเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุร ี(n = 3) 
   

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ        
          จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลของผูเชี่ยวชาญสามารถสรุปไดวาผูเชี่ยวชาญแตละทานไดทําการประเมิน
การออกแบบลายพิมพเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 5 แหลง ไดแก วังสวน
บานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห และน้ําตกพลิ้ว โดยใชอัตลักษณของแหลง
ทองเที่ยวนั้นๆ จํานวนแหลงละ 2 แบบ รวม 10 แบบ สามารถสรุปแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  
         วังสวนบานแกว  
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 ดาน
สีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.67 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที่ แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก 
แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.34 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 มีคะแนน
เฉลี่ย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 มากกวาแบบที่ 2 
         รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 ดาน
สีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที่ แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก 
แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 มากกวาแบบที่ 1 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 มากกวาแบบที่ 1 
         หาดเจาหลาว 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดาน
สีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 มากกวาแบบที่ 2 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที่ แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก 
แบบท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  มากกวาแบบที่ 2 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบท่ี 1 มีคะแนน 

 
 

การประเมินความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนนเฉลี่ย 
วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาท 

ที่เขาคิชฌกูฏ 
หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว 

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 1 แบบที่ 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 



เฉลี่ย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 

         หาดแหลมสิงห 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดาน
สีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที่ แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก 
แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  มากกวาแบบที่ 2 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 มีคะแนน
เฉลี่ย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 มากกวาแบบที่ 2 
         น้ําตกพลิ้ว 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ  
4.34  ดานสีสันความสวยงาม  นาสวมใส แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 มากกวาแบบที่ 1 ดานการบงบอกถึงอัต
ลักษณของชุมชน/สถานที่ แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 มากกวาแบบที่ 1  ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปน
สินคาท่ีระลึก แบบท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 มากกวาแบบที่ 1 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 
และแบบท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.00 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 มากกวาแบบที่ 1 
 

สรุปและอภิปรายผล 
         ตามที่ภาครัฐไดมีการรณรงคใหประชาชนสนับสนุนการทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากขึ้นนั้น จังหวัดจันทบุรี 
เปนจังหวัดหนึ่งที่สนับสนุนภารกิจดังกลาว โดยไดกําหนดยุทธศาสตรหลักของจังหวัด ไดแก การพัฒนาแหลงทองเที่ยว  
พัฒนาดานบริการ  มาตรฐานและคุณภาพตางๆ การดูแลรักษาความสะอาดเรื่องสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน จุดที่จะเนนหนักคือ การประชาสัมพันธการเปดเมืองทองเที่ยวในชวงที่มีเทศกาลเพื่อใหนักทองเที่ยวและ
คนทั่วไปไดรูจักจังหวัดจันทบุรมีากขึ้น นอกจากนี้ยังเนนในเรื่องการพัฒนาการผลิตและการปรับปรุงสินคาของที่ระลึก
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสเลือกซื้อไปเปนของฝากมากขึ้น นับเปนสิ่งที่ทุกภาคสวน
ใหความสําคัญและสนับสนุน สงเสริมตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน และเปนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
         จากการศึกษาเรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัด
จันทบุรีนี้ ผูทําวิจัยไดดําเนินการที่สอดคลองบรรลุวัตถุประสงค โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เปนแนวทางใน
การหาอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 5 แหลง ของจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่
เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว โดยเริ่มสํารวจความตองการของตลาดจากกลุมเปาหมายจาก
แหลงทองเที่ยวทั้ง 5 แหลง คือ กลุมผูผลิต ผูจําหนายดวยแบบสัมภาษณ และผูที่สนใจดวยแบบสอบถาม ทําใหทราบ
ขอมูลความตองการที่แทจริงในการพัฒนาการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกที่มีความสอดคลองและ
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค จากนั้นไดนําขอมูลที่ไดเหลานั้นมาประกอบกับความรูทางทฤษฎี ความสามารถ
ในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกฯ อยางเต็มความสามารถ จากนั้นไดนําผลงานออกแบบทั้งหมดให
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานศิลปะและการออกแบบไดประเมินผลตามแบบประเมินความพึงพอใจ 
พรอมทั้งใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกประจําแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีตอไป 
         การวิจัย เรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี
นี้ นอกจากจะเปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนที่สามารถสรางคุณคาและพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดแลว ยังเปนการสนับสนุนการทองเที่ยว เปนสวนสําคัญในการเผยแพรอัต
ลักษณของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และยิ่งกวานั้นยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคและนํารายไดสู
ชมุชน จังหวัดและประเทศไทยมากขึ้น อีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
        เสื้อท่ีระลึกมักไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางไมมีวันเสื่อมคลาย ฉะนั้นการออกแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ตนจะสามารถแสดงใหเห็นถึงความมีคุณคาเพิ่มขึ้น สงผลใหผลงานมีความนาสนใจจากผูบริโภคมากขึ้นดวย 



        การออกแบบของที่ระลึกตามเทศกาลตางๆ จะทําใหเพิ่มความคลองของสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน และยัง
สามารถสรางความทรงจําใหกับนักทองเที่ยว 
        ความคงทนตอการใชงานมีความสําคัญมากตอสินคาที่เปนของใชหรือเครื่องประดับ หากสามารถเลือกวัตถุดิบ
หรือเสื้อเปลาใหมีลักษณะที่เหมาะสมและทนทานตอการใชงานไดเปนประจํา จะเปนปจจัยที่ชวยดึงดูดกลุมลูกคาที่
นิยมใชสินคาทํามือไดมากขึ้น 
        การรักษาระดับความประณีตของชิ้นงาน เปนหนึ่งในปจจัยที่ชวยสรางความประทับใจใหกับลูกคา อีกทั้งยังชวย
เพิ่มโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาในอนาคตอีกดวย 
        ควรมีการจดสิทธิบัตรของสินคาและสรางตราสินคา (แบรนด) เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา หลังจากที่ยกระดับ
คุณภาพสินคาทั้งทางดานการออกแบบและมาตรฐานการผลิตแลว โดยการสรางตราสินคาจะเปนเครื่องมือที่ชวยทําให
ลูกคาระลึกถึงลักษณะเฉพาะที่โดดเดนและคุณภาพของสินคาไดโดยงาย รวมถึงเปนประโยชนสําหรับการทํา
ประชาสัมพันธ เพราะจะชวยใหลูกคาจดจําสินคาได และยังงายตอการติดตามของลูกคา ในกรณีที่ลูกคาตองการที่จะ
ซื้อในครั้งตอไป  
        การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้สามารถใชเทคโนโลยี
ทางการพิมพ ซึ่งปจจุบันมีเครื่องพิมพเสื้อยืดที่ควบคุมและสั่งพิมพภาพดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งปจจุบันมีราคาที่ไม
สูงนักและใชเวลาไมมากก็สามารถไดเสื้อที่มีลายพิมพตามตองการ 
 

วิจารณผลการวิจัย 
         การวิจัยเรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี
นี้ถือวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการวิจัย การออกแบบลวดลายสกรีนนั้นเปนการสรางเอกลักษณผานทาง
ภาพ การสรางลวดลายเพื่อเขาไปอยูในใจของผูบริโภคไดอยางทั่วถึงก็จะทําใหผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายตระหนัก
ในอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางด ี
         แหลงทองเที่ยวมีชื่อเสียง 5 แหลง ของจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทท่ีเขาคิชฌกูฏ หาดเจา
หลาว หาดแหลมสิงห น้ําตกพลิ้ว ตางมีอัตลักษณหรือความเปนตัวตนที่แตกตางกัน การสํารวจเก็บขอมูลในภาพรวม
อาจจะไมไดขอมูลที่เพียงพอในการออกแบบ แตการลงพื้นที่สํารวจในแตละพื้นที่ทําใหไดอัตลักษณที่ชัดเจนและ
แตกตางกัน เชน ความตองการของผูที่สนใจในพื้นที่หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห จะเนนที่สีสันสดใส สนุกสนาน ใน
ขณะเดียวกันพื้นที่วังสวนบานแกว รอยพระบาทที่เขาคิชฌกูฏ น้ําตกพลิ้วจะเนนที่ความเรียบงาย มีลวดลายและสีสัน
ไมมากจนเกินไป เปนตน 
         ผลการวิจัย ผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการวิจัยนี้ไปตอยอดองคความรูดานการพิมพสกรีน และเผยแพรแกผูผลิต
และผูจําหนายในการพัฒนาการออกแบบใหตรงกับความตองการของตลาด 
         ผลทางวิชาการ ผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการวิจัยไปสังเคราะหเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป เชน 
ในรายวิชาการพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน การออกแบบของท่ีระลึก การออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน 
        คณะผูวิจัยหวังวาผลการวิจัยนี้จะเปนการกระตุนความคิดสรางสรรคในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่
ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการทองเที่ยวและเผยแพรอัตลักษณของแหลง
ทองเที่ยวบนพื้นฐานของการสรางจิตสํานึกของการอนุรักษ ที่ศิลปะจะเปนแรงขับเคลื่อนและกอใหเกิดการอนุรักษ
มรดกวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและนํารายไดสูแหลงทองเที่ยว ชุมชนฯ จังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยมากขึ้น 
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