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  โครงการออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับกาแฟอิลล่ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์กาแฟอิลล่ี  ผา่นรูปแบบของผลงานเคร่ืองประดบั ส่งเสริมใหเ้คร่ืองประดบั
เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการด่ืมกาแฟ                                                                                  
                    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบบนัทึกการส ารวจและสังเกตพฤติกรรมการด่ืมกาแฟ
และการจบัแกว้กาแฟของกลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีจ  าหน่ายกาแฟอิลล่ีเก่ียวกบัขอ้มูล
กาแฟอิลล่ี และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อประเมินผลดา้นการออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับ
กาแฟอิลล่ีต่อกลุ่มเป้าหมาย  ด าเนินการวจิยัโดยการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักาแฟอิลล่ี 
เพื่อคน้หาสัญลกัษณ์ของแบรนดท่ี์สามารถเช่ือมโยงไปสู่การสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนด์
กาแฟอิลล่ี และศึกษาทฤษฎีภาพลกัษณ์  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) รวมทั้งวเิคราะห์
ภาพลกัษณ์ของแบรนดก์าแฟอิลล่ีโดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ตราสินคา้ วเิคราะห์หา
บุคลิกลกัษณะเฉพาะของแบรนด์เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ  จากการศึกษาพบวา่
ลกัษณะบุคลิกภาพของแบรนดท่ี์ชดัเจนท่ีสุด คือ “Sensorial” เป็นความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด่ืมกาแฟอิลล่ี  จากภาพลกัษณ์ดงักล่าวผสมผสานแรงบนัดาลใจจากรูปทรงกลมของหูแกว้กาแฟอิล
ล่ีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของแบรนด ์สร้างสรรคเ์ป็นผลงานเคร่ืองประดบัท่ีส่ือถึงการสัมผสั (illy Touch) 
ในการด่ืมกาแฟอิลล่ี ทั้งสัมผสัทางกายภาพ (illy Touch1) และสัมผสัอารมณ์ในการด่ืมกาแฟอิลล่ี 
(illy Touch 2) โดยวเิคราะห์จากท่าทางในการจบัแกว้กาแฟซ่ึงมี 2 แบบ คือ การจบัแบบ Espresso 
และ Double shot น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั  
                   ผลการวจิยัพบวา่ ผลงานเคร่ืองประดบัแรงบนัดาลใจจากแกว้กาแฟอิลล่ีสามารถ
สะทอ้นภาพลกัษณ์ของกาแฟอิลล่ีผา่นผลงานเคร่ืองประดบั  รูปทรงช้ินงานส่ือความหมายถึงการจบั 
การด่ืมกาแฟ น าไปสู่การเล่าเร่ืองราวแหล่งท่ีมาของสุนทรียะในการด่ืมกาแฟ ท าใหเ้คร่ืองประดบั
กลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการด่ืมกาแฟ 
ภาควชิาการออกแบบเคร่ืองประดบั                                         บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2557 
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Jewelry design for illy coffee is aimed to reflect the brand image of illy coffee 
through the model of jewelry works and to promote the jewelry as part of coffee-drinking culture 
which the inspiration has stemmed from the illy coffee cup. 

Instrumentation, Survey record, The observe drinking coffee to customer behavior 
and touching the coffee cup. Interviewing to the customer assistand for illy coffee data and The 
open-end questionnaire to target group for design evaluation of Jewelry for illy coffee. 
Methodologically, the investigation and analysis of data regarding to illy coffee was performed to 
identify the associated brand symbol that reflects brand image of illy coffee. The Image Theory 
and concept of brand identity was also examined. A survey and behavioral analysis of the 
prospective sample was conducted with the Consumer Behavior Theory (6W1H). Also, brand 
image of illy coffee was analyzed using the concept of brand identity to determine the unique 
prominent characteristics of brand to be further used as guide in designing. The results showed 
that the most remarkable characteristics of the brand was “Sensorial”, a series of feeling resulted 
from drinking illy coffee. The image combined with the inspiration derived from round shape of 
the ear of the illy coffee cup as symbol of brand was creatively constructed to be jewelry that 
reflected sense of the illy touch in drinking coffee; including both physical touch (illy Touch1) 
and emotional touch (illy Touch 2) delineated by the motion in touching the coffee cups in two 
styles; Espresso and Double Shot, which would be used as a guide in jewelry design. 

The results showed that jewelry works inspired by the illy coffee cups can reflect the 
image of illy coffee through the jewelry works. The round-shaped works also connotes a sense of 
touch and drinking coffee. It leads to the story-telling of the aesthetic origin of drinking coffee 
and the jewelry becomes part of the culture of coffee drinking. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
ขอขอบพระคุณครอบครัว ท่ีเป็นก าลงัใจและสนบัสนุนขา้พเจา้ตลอดมา ขอบพระคุณคณาจารย์

ภาควชิาออกแบบเคร่ืองประดบั คณะมณัฑนศิลป์ทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจารย ์ดร.วรรณวภิา สุเนต์-
ตา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์เพญ็สิริ ชาตินิยม และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ ท่ีกรุณาเสียสละ
เวลาใหค้  าปรึกษา แนะน าแนวทางและถ่ายทอดวชิาความรู้อนัมีค่า เป็นประโยชน์ต่อวทิยานิพนธ์ของ
ขา้พเจา้จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหารตลอดจนเจา้หนา้ท่ีบริษทัอิตาเลเซีย ประเทศไทย  (Italasia Trading- 
(Thailand) Co.,Ltd) ทุกท่าน ท่ีกรุณาใหข้อ้มูลต่างๆ และเป็นผูส้นบัสนุนส าคญัท่ีท าใหว้ทิยานิพนธ์ของ
ขา้พเจา้ประสบผลส าเร็จ  
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