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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวนับเป็นรายได้หลักของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยว
ที่มาจากต่างประเทศที่มีความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมของชาวตะวันออก ด้วยความแตกต่างจาก
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก มีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค กล่าวได้
ว่า การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมสําคัญที่นํารายได้เข้ามาสู่ประเทศไทย และยังเป็นตัวช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีสถานการณ์ ตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการแข่งขันกัน
เพิ่มมากขึ้น ทําให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย ได้นําอัตลักษณ์ของประ
เทศมาใช้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเป็น
การส่งเสริมการทองเที่ยววัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อที่จะนําไปสู่การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้มีความตระหนักถึงความสําคัญของ ศิลปะ วัฒน
ธรรม เทศกาล ทั้งนี้ การตื่นตัวต่อวัฒธรรม ประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแต่
ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นจุดกําเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนําไปสู่การพัฒนาของ
เศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น
ประเทศไทยนั้นอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย เพราะเป็นประเทศที่เก่า
แก่ ที่มีประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งหนึ่งในจังหวัดหรือเมืองที่มีวัฒน
ธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน นั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรี เดิมสะกดว่า “เพ็ชร์บุรี” มักมีชื่อเรียกสั้นๆ
ว่า เมืองเพชร แต่เดิมเรียก “พริบพรี” และนอกจากนี้ยังมีคําพูดที่เรียกกันติดปากว่า นักเลงเมือง
เพชร อีกด้วยเมืองเพชรบุรีนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ ตั้งแต่โบราณสมัยทวารวดีและศรีวิชัย ชื่อ
เพชรบุรี ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรมานานแล้วตั้งแต่ เมื่อ 700 ปีก่อน เพราะในศิลาจารึกสมัย
สุโขทัย โดยการที่มีชื่อเมืองระบุอยู่ในศิลาจารึกเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าเพชรบุรี นั้นเป็นบ้านเมืองที่มี
ผู้คนอาศัยอยู่ เป็นชุมชนถาวรมาแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว หลักฐานวัตถุที่แสดงถึงความเป็นบ้านเมือง
เพชรบุรี ที่ยืนยันได้ว่ามีอายุเก่าแก่ย้อนหลังไปเป็นพันปี โดยในสมัยอยุธยานั้น เพชรบุรีเป็นดินแดน
ที่มีความสําคัญต่อราชธานีมาก เพราะถือว่าเป็นเมืองหน้าด่าน เจ้าครองนครเพชรบุรี เป็นผู้ที่มีความ
สามารถในหลายๆด้าน และยังมีบทบาทสําคัญต่อการปกป้องบ้านเมืองอีกด้วย และด้วยความที่เป็น
เมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่ดี อีกทั้งยังเป็นที่โปรดปรานของระดับชั้นเจ้านายหลายพระองค์
เป็นเมืองที่ประทับแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ ถึงสามรัชกาล จนได้สมญานามปัจจุบันว่า
1
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“เมืองสามวัง” ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของจังหวัดเพชรบุรีมีบทบาทและความสําคัญ ทางประวัติ
ศาสตร์ให้แก่เมืองเพชรบุรีมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ เพชรบุรีจึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
เป็นดินแดนที่มีการสั่งสมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆเอาไว้มากมายหลากหลายแขนง อาทิ งานฝืมือ
ทางจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน หรือแม้กระทั่งอาหาร
การกิน ของที่ระลึก ซึ่งเพชรบุรีมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่อดีตว่าเป็นเมืองแห่งอู่ข้าวอู่น้ํา และมีความ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรต่างๆที่น่าภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย
เช่น ทะเล ภูเขา อุทยาน ทะเลสาบ หมอก ถ้ํา ลําธาร แก่งหิน และน้ําตกต่างก็มีให้เลือกท่องเที่ยว
ได้ครบภายในจังหวัดเดียว และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวกรวดเร็วเหมาะแก่การมาพักผ่อนใน
ช่วงวันหยุดหรือวันหยุดยาว ซึ่งถือว่าเป็นสเน่ห์ของเมือง ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้เพิ่มจํานวนขึ้นได้ในทุกๆปี
ซึ่งในการที่ได้มาท่องเที่ยวที่ที่มีประวัติศาสตร์และความสําคัญที่น่าจดจําเช่นนี้ ควรจะมีสิ่งที่
เตือนใจให้นึกถึงเรื่องราว เหตุการณ์ที่ดีต่างๆในการมาท่องเที่ยวนั้น และสามารถที่จะจับต้องได้
สามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทางใจในด้านใดด้านหนึ่ง นั่นก็คือของที่ระลึก ดังนั้นการวิจัย
ในครั้งนี้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ และความสําคัญในด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี โดยนํา
หลักแนวความคิดเหล่านี้ มาสร้างสรรค์และออกแบบเป็นของที่ระลึก ที่สามารถสะท้อน ถึงอัต
ลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีได้ และสามารถเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใน จัง
หวัดเพชรบุรี รวมไปถึงการที่ได้นําต้นทุนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม โดยนํามาใช้อย่างร่วมสมัย เพื่อ
เพิ่มมูลค่าที่ไม่ใช่แค่ทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงคุณค่าที่สามารถให้นักท่องเที่ยวสัมผัสและรู้สึกถึงได้ เพื่อ
เป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้ก่อเกิดที่จังหวัดเพชรบุรี โดยการสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมสู่อัต
ลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรีนั้น เป็นการบูรณาการภายใต้ 2 สาขาวิชา ได้แก่ การออก
แบบนิเทศศิลปและการออกแบบตกแต่งภายใน
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ความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การสร้างคุณค่าเชิงศิปวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี นั้นมุ่งเน้น
ประเด็นที่จะศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาความเป็นมาของอัตลักษณ์ของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี
3. สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีผ่านรูปแบบของที่ระลึก
เสริมการท่องเที่ยวได้

รวมไปถึงสามารถส่ง

สมมติฐานของการศึกษา
การสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี นั้นจะ
เป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับของที่ระลึกในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างยั่งยืน และสร้างประสบการณ์
ใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจัยในเรื่องการสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จัง
หวัด เพชรบุรี นี้ ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ 2 ประเด็น ดังนี้
1. ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายหลักคือ นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่น
ที่มีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของ เมืองสามวัง จังหวัดเพชรบุรี และชื่นชอบในการซื้อ
และสะสมของระลึก โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยให้ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ราย เพื่อศึก
ษา ถึงความต้องการ ในการนําของที่ระลึกไปใช้สอยในด้านต่างๆ และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์ 20 ราย

4
2. ด้านการออกแบบ
2.1 ข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ประวัติศาสตร์ ทั้ง 3 ที่
2.2 ข้อมูลและประเภทของที่ระลึก
2.4 ช่องทางการตลาดและกลยุทธ์ในการท่องเที่ยว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับของที่ระลึกในจังหวัดเพชรบุรี ได้อย่างมีความยั่งยืน และ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของที่ระลึก โดยไม่ใช่แค่ทางเศรษฐกิจ
ขั้นตอนการวิจัย
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาเรื่องราวของ เมืองสามวัง จังหวัดเพชรบุรี
2. กําหนดข้อมูลและแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อนํามาออกแบบ
3. ศึกษางานออกแบบ ที่เป็นอัตลักษณ์ของของที่ระลึก
4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย
5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการออกแบบ
6. สร้างผลงานออกแบบตามข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มา
7. สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลงานที่ออกแบบ
8. ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพงานออกแบบ
9. วิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา
10. สรุปผลการศึกษาและเขียนข้อเสนอแนะ
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วิธีการศึกษา
1.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
1.1.1 ข้อมูลประเภทเอกสาร
(1) ด้านเนื้อหาของ เมืองสามวัง จังหวัดเพชรบุรี
(2) ด้านข้อมูลประเภทของที่ระลึกในร้านค้าของสถานที่ และของที่ระลึกที่มี
อยู่ในปัจจุบัน
(3) ด้านรูปแบบการตลาด
1.1.2 ข้อมูลประเภทบุคคล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
(1) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวต่างถิ่น เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยให้
ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 ราย ที่มีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของ เมืองสามวัง
จังหวัดเพชรบุรี และชื่นชอบในการซื้อของที่ระลึก
(2) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าของที่ระลึกเพื่อวัดผลจํานวน 20
คน
1.2 ประเภทกรณีศึกษา
ตัวอย่างงานออกแบบของที่ระลึกที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ โดยใช้ต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว
หรือสร้างขึ้นมาใหม่
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อสรุปเนื้อหาและความจําเป็นของข้อมูลที่จะนําไปออกแบบของ
ที่ระลึก ที่จะสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเมืองสามวัง จังหวัดเพชรบุรีได้
1.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อหาอัตลักษณ์ของเมืองสามวัง จังหวัดเพชรบุรี สู่การออกแบบ
ของที่ระลึก และวัดผลงานการออกแบบ
1.4 สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลงานออกแบบ
1.4.1 แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องการสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรม
สู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี 100 ชุด
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1.4.2 แบบสัมภาษณ์สําหรับกลุ่มตัวอย่างเพื่อการเก็บข้อมูลวัดผลที่ได้จากการออกแบบ
จำนวน 20 ท่าน
1.5 วิเคราะห์คุณลักษณะของประเภทของที่ระลึกที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ในข้อ
1.3 เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานออกแบบตัวอย่างที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
1.6 จัดระเบียบและหมวดหมู่การออกแบบของที่ระลึก และสร้างผลงานของที่ระลึก ตามข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์จากข้อ 1.2 – 1.4
1.7 นําผลงานการออกแบบที่ได้นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสรุปผลสําหรับ
การปรับปรุง
1.8 นําผลงานการออกแบบที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปวัดผลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัม
ภาษณ์จากข้อ 1.4
1.9 อภิปรายผลการศึกษา การสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัด
เพชรบุรี
1.10 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า
1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. หนังสือและวารสาร
3. กล้องถ่ายรูป
4. เครื่องบันทึกเสียง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย(โดยประมาณ) 90,000 บาท
การเสนอผลงาน
1. ภาคเอกสาร วิทยานิพนธ์ภาคเอกสาร จํานวน 3 ชุด
2. ผลงานการออกแบบของที่ระลึกที่ จํานวน 1 ชุด

บทที่ 2
เอกสารข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่องการสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัด
เพชรบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเรียบเรียงตามลําดับ ดังนี้
1. เมืองสามวัง จังหวัดเพชรบุรี
1.1 ประวัติความเป็นมา
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
1.3 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
1.4 พฤติกรรมในการเลือกซื้อของที่ระลึก
2. ของที่ระลึก
2.1 ความเป็นมาของของที่ระลึก
2.2 ลักษณะสําคัญของของที่ระลึก
2.3 ประเภทของที่ระลึก
2.4 กรณีศึกษาของที่ระลึกในต่างประเทศ
3. การออกแบบของที่ระลึก
3.1 การออกแบบของที่ระลึก
3.2 การออกแบบของที่ระลึกที่มอี ัตลักษณ์
4. การตลาด
5.1 การตลาด
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. เมืองสามวัง จังหวัดเพชรบุรี
1.1 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ เมืองสามวัง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
(เขาวัง), พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน), พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เมืองสามวังประกอบไปด้วยพระราชวัง 3 วัง สําหรับพระราชวังที่ว่านั้นก็เป็นพระราชวัง
เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสามยุคสามสมัย นั่นก็คือสมัยรัชกาลที่ 4-5-6 จนน่าจะเรียกได้ว่าเมืองเพชรบุรีนี้
เป็นเมืองแห่งวังสามแผ่นดินก็ว่าได้ เริ่มจากพระราชวังแรกซึ่งสร้างขึ้นก่อนพระราชวังอื่นๆ นั่นก็คือ
"พระนครคีรี" หรือที่เรียกกันติดปากว่า "เขาวัง" ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้ว
ซึ่งแต่เดิมนั้นเขาลูกนี้มีชื่อว่าเขาคีรี และต่อมาในสมัยอยุธยามีผู้มาสร้างวัดไว้ที่เชิงเขา และใช้ชื่อวัด
ว่า วัดมหาสมณะ ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า เขามหาสมณะ ไปด้วย และต่อมาในสมัยพระบาทสม
เด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีและทรงพอพระราช
หฤทัย จังหวัดเพชรบุรีในเรื่องของบรรยากาศและธรรมชาติบนเขาแห่งนี้จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ
ราชวังขึ้น และพระราชทานนามให้เขาลูกนี้ใหม่ว่า เขามหาสวรรค์ และเรียกพระราชวังแห่งนี้ "พระ
นครคีรี" ภูเขากลางจังหวัดเพชรบุรี นี้มีสามยอดด้วยกัน ยอดหนึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวัง ยอดหนึ่ง
เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร และอีกยอดเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วน้อย สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ล้วนแต่
เป็นโบราณสถานที่มีมาแต่เดิม ยกเว้นในส่วนของพระราชวัง โดยสิ่งก่อสร้างดั้งเดิมเหล่านี้ก็ได้บูรณะ
ขึ้นใหม่ในสมัย รัชกาลที่ 4 นี้เอง
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
1.2.1 ลักษณะทางกายภาพ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) ตั้งอยู่บนยอดเขา 3 ลูก มีความสูงจากพื้นดินประ
มาณ 92 เมตร ประกอบไปด้วยภูเขา 3 ลูก ภายในมีสิ่งปลูกสร้าง วัด ที่เป็นการผสมผสานระหว่างไทย
กับนีโอคลาสสิคแบบจีน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มี
ความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
1. วัดพระแก้วน้อย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดในวัง เหมือนกับที่พระบรมมหาราชวังก็มีวัดพระ
แก้วอยู่ภายในเขตพระราชฐาน แต่มีขนาดเล็กกว่า และสําหรับวัดพระแก้วน้อยแห่งนี้มีความน่าสนใจ
อยู่ที่พระอุโบสถ ซึ่งแม้มีขนาดเล็กแต่ก็มีความงดงาม หน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้นรูปตราพระมหา
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พิชัยมงกุฎ ซึ่งเป็นตราประจํารัชกาลที่ 4 สําหรับงานปูนปั้นของช่างเมืองเพชรฯนั้น ถือว่าไม่เป็นสอง
รองใคร งานปั้นที่วัดพระแก้วน้อยแห่งนี้จึงถือเป็นงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี
2. เจดีย์แดง เป็นปรางค์จัตุรมุข ทาสีแดงทั้งองค์ ในส่วนของพระที่นั่งต่างๆ ปัจจุบันบาง
ส่วน ได้จัดทําเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ได้แก่ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ และพระที่
นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ ซึ่งจัดแสดงเครื่องราชูปโภค เช่น พระแท่นบรรทม พระฉาย (กระจกเงา)
บานใหญ่ เครื่องมุก เครื่องถ้วยชามต่างๆ
3. พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ที่มีลักษณะเป็นปราสาทยอดปรางค์ขนาดย่อม ภายใน
ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4. พระธาตุจอมเพชร เจดีย์องค์สีขาวซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะเจดีย์เก่าที่มีอยู่
ก่อน แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ และพระราชทานนามให้ไว้ว่าพระธาตุจอมเพชร
และจุดเด่นที่สําคัญของพระนครคีรีนั่นก็คือ ดอกลีลาวดี ซึ่งมีความเชื่อที่ว่า รัชกาลที่ 4 ทรง
โปรดให้ปลูกขึ้นมา เพื่อที่ว่าเวลามองจากทางไกล จะเหมือนมีหิมะปกคลุมทั้งภูเขา ฤดูกาลออกดอก
ลีลาวดี จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน

ภาพที่ 1 บรรยากาศโดยรอบภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 2 วัดพระแก้วน้อย
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 3 พระธาตุจอมเพชร
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 4 พระที่นั่งเวชยันต์ วิเชียรปราสาท
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 5 พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรค์
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 6 หอชัชวาลเวียงชัย(หอดูดาว)
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 7 พระปรางค์แดง
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ถัดมาเป็นพระราชวังแห่งที่ 2 นั่น ก็คือ "พระรามราชนิเวศน์" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "วังบ้านปืน"
พระราชวังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเสด็จตาม
รอยเบื้องยุคลบาทของ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และทรงซื้อที่ดินแห่งนี้จากชาวบ้าน
ด้วยทรัพย์ของพระองค์เอง โดยมี นายคาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมนี มาเขียนแบบวังบ้านปืน
แต่การก่อสร้างไม่ทันแล้วเสร็จ รัชกาลที่ 5 ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงทรงดําเนินการสร้างต่อจนเสร็จและพระราชทานนามไว้ว่า พระที่นั่งศรเพชร
ปราสาท ก่อนจะเปลี่ยนเป็นพระรามราชนิเวศน์ต่อมา
1.2.2 ลักษณะทางกายภาพ พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
พระราชวังบ้านปืนแห่งนี้ดูอบอุ่นและมีความเป็นบ้านมากกว่าวัง การตกแต่งเเบบยุโรปซึ่งย่อส่วน
มาจากพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าวิลเลี่ยม ไกเซอร์ แห่งเยอรมัน ทําให้พระราชวังนี้ไม่ดูขรึมเกินไป
นัก ภายในตําหนักชั้นล่างประกอบด้วย ห้องรอเฝ้า ท้องพระโรงกลาง ห้องเสวย ห้องเครื่อง และห้อง
เทียบเครื่อง สําหรับชั้นบนประกอบด้วย ห้องพระบรรทมใหญ่ ห้องพระบรรทมพระราชินี ห้องพระ
บรรทมเจ้าฟ้า และห้องทรงพระอักษร ในส่วนของการออกแบบวังที่งดงาม ลักษณะทางสถาปัตย
กรรมนั้นพระตําหนักได้ใช้ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบบาโรค และแบบอาร์ตนูโว หรือที่เยอรมัน
เรียกว่า จุงเกนสติล ตัวพระตําหนักนั้นจะเน้นความทันสมัย โดยจะไม่มีลายปูนปั้นวิจิตรพิสดาร
เหมือนอาคารในสมัยเดียวกัน โดยเน้นในเรื่องของความสูงของหน้าต่าง ความสูงของเพดาน ซึ่งมี
ความกว้างเป็นพิเศษ ทําให้พระตําหนักดูใหญ่โต โอ่อ่าสง่างาม และตระการตา ส่วนจุดเด่นของวัง
บ้านปืนนั้น จะเป็นเรื่องของการตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นงาน craft ผสมกับ movement ซึ่งก่อให้
เกิดความสวยงาม และหินอ่อนที่อยู่ภายในวังบ้านปืนนั้น เป็นหินอ่อนที่ได้นําเข้ามาจากประเทศ
อิตาลี ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม
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ภาพที่ 8 บริเวณด้านหน้าวังบ้านปืน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 9 บริเวณด้านในวังบ้านปืน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 10 การตกแต่งภายในวังบ้านปืน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 11 การตกแต่งภายในวังบ้านปืน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 12 การตกแต่งภายในวังบ้านปืน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 13 การตกแต่งภายในวังบ้านปืน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 14 การตกแต่งภายในวังบ้านปืน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 15 การตกแต่งภายในวังบ้านปืน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 16 การตกแต่งภายในวังบ้านปืน
ถ่ายภาพโดยนางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
ส่วนพระราชวังสุดท้าย นั่นก็คือ "พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน" ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เสด็จพระราชดําเนินแปรพระ
ราชฐานมาประทับแรม และพักรักษาตัวจากพระอาการประชวร โดยมีความเชื่อที่ว่า พระราชนิ
เวศน์แห่งนี้เรียกว่าเป็น "พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง เนื่องจากในขณะนั้นพระนางเจ้า
อินทรศักดิศจี พระวรราชชายาในพระองค์ทรงมีพระครรภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
6 ก็ทรงดีพระทัยยิ่ง แต่ความหวังนั้นก็เป็นอันต้องสิ้นสลาย เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีไม่
สามารถ มีพระประสูติกาลได้ ยามนั้นพระองค์ทรงอภิบาลพระมเหสีด้วยน้ําพระทัยเป็นห่วงและเศร้า
สร้อย นั่นจึงเป็นที่มาแห่ง "พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง"
1.2.3 ลักษณะทางกายภาพ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์แห่งนี้สร้างด้วยไม้สักทองชั้นเดียวใต้ถุนสูง ประกอบด้วยอาคาร 16 หลัง แบ่งออก
เป็น 3 หมู่ใหญ่ มีชื่อคล้องจองไพเราะว่าพระที่นั่งสมุทรพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร และพระที่นั่ง
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สโมสรเสวกามาตย์
1. พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ตั้งอยู่ด้านหน้าสุด เป็นอาคารสองชั้นเปิดโล่งจากพื้น ชั้น
ล่างไปจนจรดเพดาน ใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและบางครั้งยังจัดเป็นเวทีการแสดงละครอีกด้วย ส่วน
ชั้นบนเป็นทางเดินระเบียงไม้ยาวมีหลังคาคลุมเชื่อมต่อไปยังหมู่ พระที่นั่งพิศาลสาคร ซึ่งเป็นที่ประ
ทับของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีทั้งห้องพระบรรทม ห้องพระอักษร ห้องแต่งพระองค์และห้องสรง
ซึ่งยังคงจัดวางเครื่องเรือนไว้แบบเดิม และต่อจากตรงนี้ก็เป็นระเบียงทอดยาวตรงไปยังศาลาลงสรง
ริมทะเล ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีสเน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ของพระราชนิเวศน์แห่งนี้มากที่สุด
2. พระที่นั่งสมุทรพิมาน เขตของฝ่ายใน ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระที่นั่งพิศาลสาคร คือมีห้อง
รับแขก ห้องบรรทม ห้องแต่งพระองค์ ห้องสรง ห้องเสวย แต่มีขนาดเล็กกว่า
และจุดเด่นของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันนั้น อยู่ที่ระบบการสร้าง ซึ่งเป็นระบบการสร้าง
แบบ modular system เป็นการสร้างแบบสําเร็จรูป ในการก่อสร้างนั้นเป็นการผสมผสานวัฒน
ธรรมแบบไทย และเทคโนโลยีแบบตะวันตก แต่ที่รู้สึกถึงความเป็นไทยนั้น ก็เพราะได้มีการใช้ฝา
ประกนแบบเรือนไทย ในการออกแบบฝาผนัง อีกจุดเด่นที่สําคัญของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันแห่ง
นี้นั่นก็คือ เสาเป็นเสาไม้ 4 แผ่น นํามาประกอบกัน ซึ่งในแต่ละเสานั้นจะหล่อน้ําไว้ที่โคนเสา เพื่อ
ป้องกันมดและแมลงเข้าไปกัดกินไม้ และให้เป็นเขตอภัยทาน

ภาพที่ 17 บริเวณภายนอกพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 18 พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 19 พระที่นั่งพิศาลสาคร
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 20 ระเบียงทอดยาว
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 21 พระที่นั่งสมุทรพิมาน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 22 บริเวณโดยรอบภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 23 บริเวณโดยรอบภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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1.3 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชวัลนุช อุทยาน (การท่องเที่ยว มทร. กรุงเทพ) ได้กล่าวถึง ความหมายของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวและ ยกตัวอย่างองค์ประกอบ และประโยชน์เอาไว้ ดังนี้
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นเป็นการกระทําทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระทํานั้น
นักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม โดยที่บุคคลอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่ง
ตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว
(Tourist’s Overt Behaviour) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส ส่วนพฤติ
กรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behaviour) เป็นการทํางานของอวัยวะต่างๆภาย
ในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน โดยพฤติ
กรรมภายในจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่อง
เที่ยวนั้นมีองค์ประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ
1. เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆ พฤติกรรม จะต้องมีเป้าหมายใน
การกระทำ
2. ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการทํากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ
3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอื้ออํานวยให้เลือกกระทํากิจกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการ
4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้อง
การที่พอใจมากที่สุดในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
5. การตอบสนอง คือ การตัดสินใจที่จะกระทํากิจกรรม ตามที่ตนได้ตัดสินใจเลือกสรร
แล้วเพื่อให้ได้บรรลุผลตามที่ต้องการ
6. ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระทำหนึ่งๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้ หรือ
อาจตรงกันข้ามกับที่ได้คาดหวังไว้
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7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระทําไปไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนองความ
ต้องการ หรืออาจจะเลิกล้มความต้องการไป เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ

1.3 พฤติกรรมในการเลือกซื้อของที่ระลึก
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550)
1.3.1 เหตุผลในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
จากรายงานของสํานักงานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลก ที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย ทําให้พฤติกรรมการ
จับจ่าย ใช้สอยของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนไปสิ่งที่ธุรกิจจะต้องทํา
ต่อจากนี้ไปก็คือ การปรับตัวและกําหนดกลยุทธ์ในการทํางาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค
ทั้งนี้ พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มีเหตุผลหลักๆ ดังนี้(กติกา คงสมพงษ์,2552:
Online)
1. การให้รางวัลกับตัวเอง แนวโน้มว่าผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับตัวเองมีมากกว่าเดิม
เนื่องจากเหตุผลต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วม จึงทําให้ผู้บริโภคอยู่ตัวคนเดียวนานขึ้น กว่าเดิมหรือมีความ
สุขกับชีวิตส่วนตัว หรือแม้กระทั้งในการให้รางวัลกับตัวเองที่ประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆ แต่ใน
ส่วนของการตัดสินใจซื้อสินค้าให้กับตัวเองนั้น ผู้บริโภคมักจะมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับตราสัญลักษณ์
สินค้าที่คุ้นเคย และอยู่ในความใฝ่ฝันแบรนด์หรือสินค้า ที่มีราคาแพง จึงทําให้การซื้อในแต่ละครั้งมี
คุณค่าเหมาะสมกับการให้รางวัล
2. ความคุ้มค่าและคุ้มราคา นอกจากปัจจัยในด้านของความสวยงาม คุณประโยชน์ การ
ออกแบบ รสชาติ สีสัน ยังต้องสร้างความตระหนักคุ้มค่า และคุ้มราคาให้ก่อเกิดขึ้นกับผู้บริโภค เนื่อง
จากสภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้ผู้บริโภคยกเหตุผลใน
เรื่องของความคุ้มค่า มาใช้กับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงยังต้องเน้นใน
เรื่องของราคา มีคุณภาพที่ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. ผู้บริโภคอยู่กับบ้านมากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ในสังคมปัจจุบันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้น เนื่องจากทุกคนต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย การอยู่กับบ้าน คือทางเลือกหนึ่งของผู้บริ
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โภคในสังคมยุคปัจจุบัน และคาดว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนาน ดังนั้นจะต้องวางแผนและกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกจากบ้าน โดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ การ
คิดกิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆแล้วใช้กลยุทธ์ ในการขายสินค้าอย่างแยบยล เพื่อสร้างความตระหนัก
และความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องนําเสนอกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านช่องทางการสื่อ
สารไปยังผู้บริโภคที่อยู่บ้านมากขึ้น
4. ผู้หญิงจะมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีครอบครัวแล้ว
จะมอบหมายให้ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลการจับจ่าย และจะเพิ่มความเลือกมากในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นกว่า
เดิม และให้ความสําคัญในเรื่องของการประหยัด ต่อรองราคาให้ถูกใจมากยิ่งขึ้น
5. ให้ความสําคัญต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบําบัด
และรักษาจะอยู่ในความสนใจ ที่สามารถสร้างความตระหนักเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ เช่น
จำพวกเครื่องดื่ม ดังนั้น จึงจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการซื้อได้มากขึ้น
6. บทบาทของสื่อออนไลน์ ปัจจุบันสื่ออินเตอร์เน็ต ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันมาก
ขึ้นเป็นทวีคูณ เพราะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูล และข่าวสารต่างๆ เนื่องจาก
สื่อต่างๆ สามารถย่อให้โลกแคบลงนั่นเอง
7. ให้ความสําคัญกับภาวะโลกร้อน การรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนสามารถสร้างความสนใจ
จากผู้บริโภคได้ เห็นได้จากสินค้าเริ่มให้ความสําคัญเกี่ยวกับการต่อต้านโลกร้อน หรือช่วยให้สิ่งแวด
ล้อมดีขึ้น
8. สินค้าไทยและไทยเที่ยวไทย การอุดหนุนสินค้าและบริการต่างๆ ภายในประเทศ ทั้งนโย
บาย ไทยทําไทยใช้ หรือไทยเที่ยวไทย จะสามารถสร้างความตระหนักก่อให้เกิดกับผู้บริโภคที่รัก
ชาติไทยได้ไม่น้อย โดยเฉพาะการนําเอาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้
บริโภคเห็นคุณค่า ของสินค้าไทยและความประหยัดขึ้นเมื่อบริโภคสินค้าไทย
9. การผสมผสานวัฒนธรรม สืบเนื่องจากข้อ 8 พฤติกรรมของผู้บริโภค จะไม่เน้นเรื่องค่า
นิยม ตะวันตกล้วนๆ แต่จะเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจาก
วัฒนธรรม ตะวันออกได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั่วโลก จึงมีส่วนทําให้ผู้บริโภคชาวไทยหันกลับ
มามองสิ่งต่างๆที่ดี ภายในประเทศมากขึ้น
10. อิสระและสะดวกสบาย จะให้ความสําคัญกับเรื่องความเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระและ
ต้องการความสะดวกสบายมากกว่าเดิม ดังนั้นสินค้า จะต้องสะท้อนออกมาให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ถึง
ความต้องการดังกล่าว
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2. ของที่ระลึก
2.1 ความเป็นมาของของที่ระลึก
ความเป็นมาของของที่ระลึก อาศัยพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน สิ่งของ
ต่างๆ ซึ่งเริ่มแรกจะเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม
เครื่องนุ่งห่ม เพื่อทำให้ผู้รับเกิดการระลึก และนึกถึงเสมอ ในสังคมปัจจุบันมีการส่งมอบของที่ระลึก
ให้แก่กัน เพื่อเป็นเกียรติในวาระสําคัญและโอกาสต่างๆ ของที่ระลึกนั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ
มนุษย์ ส่งผ่านความรู้สึกดีๆให้แก่กัน ในปัจจุบันสภาพสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป สิ่งของที่ระลึกได้
กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดจําหน่าย และได้มีการพัฒนารูปแบบ และคุณภาพของสินค้าเพิ่ม
ขึ้น เรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ความหมายของของที่ระลึก ตามคําจํากัดความในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี
พ.ศ.2542 ได้แยกความหมายของคําว่า ของ ซึ่งหมายถึงสิ่งต่างๆที่ใช้สําหรับนําหน้านามที่เป็นผู้ครอบ
ครอง ส่วนคําว่า ระลึก หมายถึง คิดถึง นึกถึง ดังนั้นคําว่าของที่ระลึกอาจหมายถึง สิ่งที่ทําให้เกิด
ความนึกถึงและคิดถึง
2.2 ลักษณะสําคัญของของที่ระลึก
ของที่ระลึกซึ่งทําออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ของบริโภค ของใช้ เครื่องประดับ ความเกี่ยว
ข้องกับวัสดุ ตลอดจนอิทธิพลอื่นๆ เช่น ความเชื่อ ศาสนา การเมืองวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
ทําให้ของที่ระลึกมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป การจัดประเภทของที่ระลึกสามารถจัดได้โดยยึดหลัก
ดังต่อไปนี้
ลักษณะสําคัญของของที่ระลึก
1. สินค้าที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆ
2. สินค้าหายาก
3. ราคาถูก เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกัน
4. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดได้ด้วยการออกแบบ ลวดลาย สีสัน มีประโยชน์ใช้สอย
5. มีวางขายตามจุดต่างๆ
6. ขนาด รูปร่าง และน้ําหนัก ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง หรือออกแบบให้สามารถแยก
ชิ้น เพื่อนําไปประกอบภายหลัง
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7. มีการแสดงขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสทดลองทํา เพื่อเป็นการสร้างความ
ประทับใจให้เห็นถึงคุณค่าของสินค้า
8. มีฉลากบอกส่วนประกอบหรือส่วนผสม บอกที่มาของสินค้านั้นว่าทํามาจากอะไร การดูแล
รักษา และมีข้อควรระวังอย่างไร
2.3 ประเภทของที่ระลึก
1.การจัดประเภทตามรูปแบบของที่ระลึก
1.1 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามประเพณีนิยม คือ ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นโดยสืบทอด
รูปแบบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เช่น ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆ เป็นต้น
1.2 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามแบบสมัยนิยม เป็นของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความ นิ
ยม ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงเสื่อมความนิยมไป
2. การจัดประเภทตามวัสดุที่ใช้ผลิต
2.1 ของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการนําเอาวัสดุธรรมชาติ มาเสริมแต่ง
ประกอบ ดัดแปลง นอกจากนี้ยัง นําเอาวัสดุธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นของที่ระลึกรูปแบบใหม่ขึ้นมา
2.2 ของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ เป็นการนําเอาวัสดุสังเคราะห์มาใช้ในการ
ผลิตของที่ระลึก
2.3 ของที่ระลึกที่ผลิตจากเศษวัสดุ เป็นการนําวัสดุธรรมชาติหรือสังเคราะห์ที่เหลือ
ใช้ นํามาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา มักจะใช้เป็นของที่ระลึกเพื่อประโยชน์ในการประดับตกแต่ง
3. การจัดประเภทตามประโยชน์ใช้สอย
3.1 ของที่ระลึกประเภทของบริโภค หมายถึง ของที่ระลึกประเภทอาหาร รวมบรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงามเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
3.2 ของที่ระลึกประเภทของอุปโภค ได้แก่ ของที่ระลึกประเภทเครื่องใช้ต่างๆ เป็น
สิ่งที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ต่างๆ โคมไฟ เชิงเทียน เป็นต้น
3.3 ของที่ระลึกประเภทของตกแต่ง โดยเป็นของที่ระลึกที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการ ทางด้านจิตใจ เครื่องประดับร่างกายและอาคารต่างๆ เป็นต้น
4. การจัดประเภทตามจุดประสงค์ของผลิต เช่น ผลิตขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคคล
4.1 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล ได้แก่ รูป โล่ เหรียญ ถ้วยรางวัล เป็นต้น
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4.2 ของที่ระลึกผลิตขึ้นเฉพาะงาน เป็นการผลิตขึ้น เพื่อแจก แลก ซื้อขายเฉพาะงาน
ใดงานหนึ่ง
4.3 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเฉพาะเหตุการณ์ หมายถึง ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้น เพื่อ
ระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของที่ระลึกประเภทนี้อาจผลิตใน รูปของวัตถุ รูปจําลอง สัญลักษณ์แทน
เป็นต้น
4.4 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเฉพาะที่ หมายถึงของที่ระลึกที่ผลิตขึ้น เพื่อระลึกถึงสถาน
ที่ใดสถานที่หนึ่ง อาจแสดงให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะของท้องถิ่น โดยใช้วัสดุและเทคนิควิธีที่สืบทอดกัน
มาในท้องถิ่นนั้น
ในยุโรปมีการจัดกลุ่มสินค้าที่ระลึกที่เป็นที่นิยม 10 อันดับ (Listdose, 2014) ได้แก่
อันดับที่ 10 Mugs and shot glasses
แก้วกาแฟทรงสูงแบบอเมริกัน หรือที่เรียกกันว่า มัก (mug) เป็นรูปแบบของที่ระลึกที่ได้รับ
ความนิยม โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวแถบยุโรป เนื่องจากผลิตง่าย ต้นทุนไม่สูง ราคาจึงถูกอีกทั้ง
ยังเป็นของที่ระลึกที่ สามารถมีส่วนร่วมอยู่ในชีวิตประจําวัน
อันดับที่ 9 T-shirts
เสื้อยืดเป็นสินค้าของที่ระลึกที่แพร่หลาย ต้นทุนไม่สูง แต่ต้องมีวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นของที่ระ
ลึกที่นิยมซื้อฝากและใช้เอง
อันดับที่ 8 Local handicraft
งานหัตถกรรมท้องถิ่น เป็นของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบสินค้าแนวนี้ของที่ระลึกแนวนี้
หมายถึงงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของประเทศ หรือจังหวัด มีความเป็นงานท้องถิ่น
อันดับที่ 7 Posters, Photos, Postcards, Picture frames, Pencils and Pens
แม้เราจะอยู่ในยุคที่มีโซเชียลมีเดียเต็มรูปแบบ แต่คุณค่าจากงานโปสการ์ด โปสเตอร์หรือสิ่งพิมพ์
บนกระดาษก็ยังเป็นของที่ระลึกที่มีผู้นิยม หรืองานออกแบบสินค้ากลุ่ม “ตัว P” กลุ่มนี้ จึงยังคง
ติดอันดับเป็นของที่ระลึกที่ชวนให้นึกถึงทุกครั้งเวลาหยิบขึ้นมา
อันดับที่ 6 Local dry food items
อาหารแปรรูป ไม่ใช่กลุ่มสินค้าของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ แต่ทุกอย่างก็มีข้อยกเว้น ใน
เรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม บ่งบอกที่มาของแหล่งผลิต
อันดับที่ 5 Artifacts and Household Items
งานศิลปะ และของตกแต่งบ้าน ต่างจากงานหัตถกรรมในอันดับที่ 8 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง แต่งาน
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ศิลปะนี้ มักนําทุนวัฒนธรรมสินค้าที่ระลึกในกลุ่มนี้จึงมีราคาค่อนข้างสูง
อันดับที่ 4 Jewelry
เครื่องประดับเป็นของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวสตรีนิยม เพราะเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็ก ราคาไม่แพง
เช่น ตุ้มหู สร้อยคอ งานออกแบบเครื่องประดับที่สะท้อนความเป็นพื้นถิ่นย่อมมีส่วนสําคัญในการตัด
สินใจซื้อ
อันดับที่ 3 Bags
กระเป๋าผ้าเป็นกลุ่มของที่ระลึกที่คล้ายๆ เสื้อยืด คือผลิตได้เองในท้องถิ่น และผลิตได้หลากหลาย
เทคนิค สารพัดรูปทรง และวัสดุ ตามความชํานาญ และมีความสะดวกในการใช้งาน
อันดับที่ 2 Hats and Scarves
หมวก ผ้าพันคอ ผ้าพันตัว เป็นสินค้าที่ระลึกในกลุ่มซึ่งอยู่อันดับที่ 2 และเป็นกลุ่มสินค้าที่ตัดสินใจ
ซื้อได้ไม่ยาก ซื้อแล้วใช้ได้เลย ส่วนผ้าพันคอ หรือผ้าพันตัว เน้นเนื้อผ้าที่สบายตัว ลวดลาย สีสันที่
กําลังพอดี สามารถใช้ซํ้าได้ สินค้าในกลุ่มนี้ยังรวมถึงงานผ้าแปรรูปต่างๆ ที่สะท้อนถึงแหล่งท่องเที่ยว
อันดับที่ 1 Magnets
แม่เหล็กติดตู้เย็นเป็นกลุ่มของที่ระลึกอันดับหนึ่ง จุดเด่นของสินค้าของที่ระลึกในกลุ่มนี้คือขนาด
ความเล็กกระทัดรัดทําให้ซื้อได้หลายชิ้น ราคาที่ไม่แพงก็ช่วยให้ซื้อฝากใครต่อใครได้หลายคน (รวมทั้
งตัวเองด้วย) และมักจะมีแบบให้เลือกมากมาย

2.4 กรณีศึกษาของที่ระลึกในต่างประเทศ
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
และ เป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี
ดังนี้
ของที่ระลึกในต่างประเทศ ที่มีเรื่องราวและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดสู่การออกแบบ
ของที่ระลึก โดยเป็นของที่ระลึกที่อยู่ตามพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆ โดยมีเรื่องราวอิงเนื้อหาจากจุดเด่น
ของพิพิธภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับพิพิธภัณฑ์ และยังสามารถดึงดูดให้นักท่อง
เที่ยวซื้อสินค้านั้นๆกลับไป โดยจะศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ ดังนี้
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British Museum
พิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องราวทั้งโลกในที่เดียวในกลางกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร อังกฤษ แห่งนี้ เรียก
ตนเองว่า เป็น Collection of the World เพราะมีของเก่าแก่ ที่ได้มาจากทุกมุมโลก โดยของที่ระลึก
ของที่ British Museum นั้นก็จะอิงเรื่องประวัติศาสตร์เป็นหนังสือ ที่มีความเกี่ยวข้องและพวกของ
ประดับตกแต่ง อย่างเช่น ตัวติดแม่เหล็ก ก็จะออกแบบเป็นรูปทรงของมัมมี่ โลงศพ คลีโอพัตรา
กษัตริย์ แต่ใช้โทนสีที่มีสีสัน ชวนดึงดูด

(ก)

(ข)

ภาพที่ 24 ของที่ระลึก British Museum
(ก) ที่ติดตู้เย็นรูปคลีโอพัตรา
(ข) ที่ติดตู้เย็นรูปกษัตริย์
ที่มา : britishmuseum, เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.britishmuseumshoponline.org/
Tate Modern
นําเสนอทั้งผลงานของศิลปินชื่อดังในแวดวงศิลปะสมัยใหม่ และผลงานของคนใหม่ที่กําลังมาแรง หอ
ศิลป์แห่งนี้อยู่ที่โรงไฟฟ้า Bankside Power Station ซึ่งมีการออกแบบใหม่อย่างงดงามในปี ค.ศ.
2000 โดยสถาปนิกชาวสวิส Herzog and de Meuron ทําให้ที่นี่เป็นหอศิลป์สําหรับศิลปะสมัยใหม่
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยของที่ระลึกของที่นี่นั้นจะมีรูปทรง ตัวอักษร การใช้สีสัน และ
องค์ประกอบ ที่มีความทันสมัยและการใช้ภาพของศิลปินต่างๆโดย นํามาทําเป็น tote bag, post
card, poster ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเก็บสะสมได้
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 25 ของที่ระลึก Tate Modern
(ก) Poster
(ข) Tote Bag
ที่มา : tate modern, เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
http://shop.tate.org.uk/
Science Museum
เป็นพิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นหนึ่งในพิพิธ
ภัณฑ์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ภายในของ Science Museum ให้ความ
ความรู้และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ การสื่อสาร
และอื่นๆ อีกมากมาย โดยของที่ระลึกของที่นี่นั้น เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์เชิงทดลอง ที่สามารถ
ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเสมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์เอง ซึ่งเหมาะสําหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และ
เป็นของที่ระลึกที่เป็นการพัฒนาในด้านสมอง มีหลักการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์
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ภาพที่ 26 ของที่ระลึก Science Museum
ที่มา : sciencemuseum, เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.sciencemuseumshop.co.uk/?source=scd

Dongdaemun Design Plaza
หรือ DDP ที่นี่คือ Art Exhibition Hall หรือสถานที่ไว้จัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม และ
ที่นี่เป็นเสมือนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล โดยลักษณะของที่ระลึกที่นี่นั้น จะมีไม่มากนัก แต่จะ
เน้น ความทันสมัย โดยได้นําหลักการของ pixlgram มาเป็นการออกแบบ จึงทําให้ผลงานมีความทัน
สมัย และใช้โทนสีที่หลากหลาย ส่วนมากจะเป็นของระลึกที่สามารถใช้บนโต๊ะทํางานได้ เช่น ปฏิทิน
จิ๊กซอว์ขนาดเล็ก แม่เหล็กติดตู้เย็น
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 27 ของที่ระลึก Dongdaemun Design Plaza
(ก) ที่ติดตู้เย็นสถานที่สําคัญของประเทศเกาหลี
(ค) จิ๊กซอว์ขนาดเล็ก
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

(ค)

(ข) ปฏิทินแม่เหล็กตั้งโต๊ะ

3. การออกแบบของที่ระลึก
3.1 การออกแบบของที่ระลึก
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึก โดยได้แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
การออกแบบของที่ระลึกเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ แนวทาง ความนึกคิด การจัดรวบรวม
การลําดับการเลือกและการริเริ่มโดยมีวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่จะสร้างอยู่ที่ประโยชน์ในการตกแต่ง
เป็นสําคัญ และให้มีรูปลักษณะของสิ่งที่จะสร้างเป็นสื่อหรือสัญลักษณ์ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เร้าใจ
มีความเหมาะสม กะทัดรัด มีความเป็นระเบียบและมีความสวยงามเป็นประการสําคัญ
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จุดมุ่งหมายของการออกแบบของที่ระลึก มีดังนี้
การสร้างสรรค์สิ่งใดๆ ก็ตามย่อมต้องมีแนวคิดอันเป็นเหตุแห่งการกระทํานั้นๆ การออกแบบของ
ที่ระลึกก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้องมีจุดมุ่งหมายหรือสาเหตุของการออกแบบนั้น ซึ่งมีอยู่มากมาย เช่น
3.1.1 เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาอาชีพ และแข่งขันกันในด้านการผลิต
3.1.2 เป็นการออกแบบที่มีผลมาจากความรักในการงาน อันเป็นการกระทําด้วยใจรักในการที่จะสร้า
งสรรค์งานของที่ระลึก
3.1.3 เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดให้เป็นไปตามยุคสมัยที่มีความนิยม
3.1.4 เป็นการออกแบบเพื่อสร้างผลงานตอบสนองความเชื่อทางลัทธิ ประเพณี
3.1.5 เป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกาย ทางจิตใจ และความต้องการทาง
ด้านอื่นๆ ของบุคคลโดยส่วนรวมและโดยส่วนตัว
3.1.6 เป็นการออกแบบเพื่อผลประโยชน์ที่พึงได้รับ อามิสสินจ้าง รางวัล หรือเพื่อให้เป็นไปตามสัญ
ญา ข้อตกลง ข้อผูกมัด อันเป็นความผูกพันระหว่างผู้ออกแบบกับผู้จ้าง
3.1.7 เป็นการออกแบบเพื่อทดสอบความมุ่งหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกําหนด
3.1.8 การออกแบบอันเป็นผลเนื่องมาจากความนิยมทางปรัชญาธรรมวัตถุ สิ่งที่เป็นอนุสรณ์
3.1.9 เป็นการออกแบบอันมีผลเนื่องจากชาตินิยม เพื่ออนุรักษ์สิ่งที่ดีเด่น และแบบแผนดั้งเดิมไว้ให้
ปรากฎต่อไป
3.1.10 เป็นการออกแบบตามลัทธินิยมทางศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีต่อรูปวัตถุ
3.1.11 เป็นการออกแบบอันเป็นผลเนื่องมาจากความรัก ความเกลียดชัง ความสมหวัง ความผิดหวัง
ความหวาดกลัว รวมทั้งผลกระทบทางจิตใจ ทั้งสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่เหนือความเป็นจริง
3.1.12 เป็นการออกแบบเพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ การกําหนดแม่บทหลังของการทํางาน และกฎเกณฑ์
3.1.13 เป็นการออกแบบอันมีผลมาจากความริเริ่ม จินตนาการ และแนวความคิด ที่จะสร้างสรรค์ผล
งานนั้นๆให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
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3.1.14 เป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอิสระเสรี
3.1.15 เป็นการออกแบบเพื่อสร้างรสนิยมใหม่ เปลี่ยนแนวคิดของบุคคลว่าสิ่งของรูปแบบเช่นนั้น ไม่
จำเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้นตลอดไป อาจใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นอีกก็ได้
3.1.16 เป็นการออกแบบเพื่อความเหมาะสมกับวัสดุ เหมาะสมกับเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อความประ
หยัดและมีประโยชน์ใช้สอย มีความคงทนถาวร
ลําดับขั้นตอนของการออกแบบของที่ระลึก แบ่งออกเป็น ดังนี้
1. กําหนดประเภทของรูปแบบ
การกําหนดประเภท คือ การกําหนดเป้าหมายเบื้องต้นในเรื่องรูปแบบว่าจะให้มีแนวโน้มไปในลักษณะ
ใด เช่น อาจกําหนดให้มีรูปแบบในลักษณะตามประเพณีนิยม ก็อาจออกแบบใช้ชัดลงไปว่าเป็นประ
เพณี นิยมแบบสากลทั่วไป หรือเป็นรูปแบบประเพณีนิยมท้องถิ่น หรืออาจกําหนดให้มีรูปแบบใน
ลักษณะ ตามสมัยนิยมก็อาจออกแบบจํากัดให้ชัดลงไปได้ว่าจะเป็นรูปแบบที่กําลังนิยมอยู่โดยทั่วไปใน
ปัจจุบัน หรือรูปแบบที่กําลังจะเป็นที่นิยม และถ้าจะกําหนดเป้าหมายในเรื่องรูปแบบให้เป็นลักษณะ
เฉพาะนั้นเป็นรูปแบบเฉพาะ ของอะไร ของบุคคล เหตุการณ์ งาน สถานที่
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
การออกแบบสร้างสื่อสัญลักษณ์ สิ่งของแทนบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ หรือแทนสิ่งใดๆก็ตาม ผู้
ออกแบบ ควรเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบให้มี
ลักษณะสอดคล้องกับความเป็นสิ่งนั้นอย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจจะเป็นประวัติเรื่องราว ราย
ละเอียด รูปภาพ หลักฐานเอกสารสิ่งตีพิมพ์
3. สํารวจค่านิยม
ในปัจจุบันของที่ระลึกมีส่วนผูกพันกับค่านิยม รสนิยมของบุคคลอยู่มากคําว่า "ค่านิยม" อาจหมายถึง
ความสนใจ ความพึงพอใจ ความชอบ ความนิยม หน้าที่ พันธกรณี ความปรารถนา ความอยาก
ความต้องการ และความดึงดูด หรือความรู้สึกอื่นที่มนุษย์มีต่อผลผลิต มีต่อการกระทําสิ่งเหล่านี้มนุษย์
ยึดถือ ไว้สําหรับเป็นแนวทางในการใช้เลือกหรือแนวทางในการจัด การรวบรวมองค์ประกอบของสิ่ง
ต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมจากคําจํากัดความของคําว่า "ค่านิยม" คําเดียว บางครั้ง
ก็ให้ความหมายต่อการทํางานของมนุษย์เป็นอย่างมากในการออกแบบ เพราะมีส่วนผูกพันกับค่านิยม
ทั้งตัวนักออกแบบเอง และรวมไปถึงผู้ใช้ผู้บริโภคด้วย ค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่มีผลต่อการออกแบบสร้าง
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ของที่ระลึกอย่างกว้างขวางผู้ที่สร้างสรรค์ต้องใช้ความสังเกต และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของผู้
ใช้บริโภคไว้เป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการออกแบบ
4. การจับประเด็นสําคัญของข้อมูลเพื่อกําหนดรูปแบบ
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมผู้ออกแบบ จะต้องนํามาคัดเลือกกลั่นกรองเอาแต่เฉพาะช่วงตอนที่เป็นประ
เด็นสําคัญ เพื่อถ่ายทอดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบ การจับประเด็นสําคัญในข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับผู้ออก
แบบ ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงควรมีความเข้าใจในการแยกแยะข้อมูล และจับประเด็นความรู้สึกอันถูก
กระตุ้นเร้าจากข้อมูลที่ได้ผนวกกับ "ค่านิยม" แปลค่าออกมาเป็นสื่อสัญลักษณ์สิ่งแทน
5. กําหนดคุณค่าและการนําไปใช้
การจับประเด็นที่เป็นเนื้อหาเรื่องราวเพื่อกําหนดถ่ายทอดเป็นรูปแบบให้สอดคล้องกับค่านิยมนั้น สา
มารถ กระตุ้นเร้าทางความรู้สึกให้เกิดความประทับใจอันเป็นคุณค่าทางความรู้สึก หรือคุณค่าภายใน
ส่วนคุณค่าอีกประการหนึ่งที่ผู้ออกแบบควรคํานึงควบคู่กันไปด้วยคือ คุณค่าภายนอกหรือคุณค่าทาง
กายภาพของวัตถุ คุณค่านี้อาจจะเกิดจากการนําวัสดุที่มีคุณค่าในตัวเองอยู่บ้างแล้วมาสร้างสรรค์เป็น
ของที่ระลึกหรือค่าของงานอยู่ที่ความเก๋ กะทัดรัด แปลกตา น่าทึ่ง สวยงาม มีคุณค่าต่อการมอง
สามารถบันดาลให้เกิดความภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีสง่าราศี และคุณค่าอีกลักษณะหนึ่ง ก็คือคุณค่า
ที่เกิดจากการนําไปใช้ ในปัจจุบันของที่ระลึกมักออกมาในรูปของสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับ
ที่ได้รับการออกแบบ ให้มีความหมายว่าเป็นของที่ระลึก นับว่าเป็นความคิดที่ดีที่ผู้รับสามารถใช้ประ
โยชน์จากของที่ระลึกได้ด้วย ซึ่งย่อมดีกว่าตั้งโชว์ไว้เพื่อคุณค่าทางจิตใจหรือคุณค่าทางความงามเฉยๆ
6. ข้อควรคํานึงในด้านผลิตและการตลาด ดังนี้
1. ของที่ระลึกนั้นจําเป็นหรือมีคนนิยมหรือไม่ ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
2. ของที่ระลึกนั้นผลิตขึ้นมาได้ง่ายหรือไม่ วัสดุที่จะนํามาประดิษฐ์นั้นมีอยู่เพียงพอและหาได้ง่าย
3. ใช้วัสดุอะไร สีอะไร เคลือบผิวอย่างไร
4. การนําออกโชว์ การขนส่ง ทําได้ง่ายหรือเปล่า จะต้องจัดใส่หีบห่อหรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
5. วัตถุดิบอะไร ชิ้นส่วนมากน้อยเพียงไหน ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไร เรื่องแรงงานเป็นอย่างไร
ออกแบบแล้วผลิตขึ้นได้หรือไม่ จะผลิตให้ถูก มีคุณสมบัติและรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร
6. ซื้อวัสดุได้หรือไม่ ควบคุมคุณภาพได้อย่างไร ใช้วัสดุอะไรแทนกันได้บ้างและสามารถผลิตวันละ
เท่าไร่ เดือนหรือปีละเท่าใด
7. ตลาดสินค้าของที่ระลึกนั้นๆ สําหรับคนไทยหรือชาวต่างประเทศ
8. ตลาดมีขอบเขตกว้างแค่ไหน เป็นตลาดท้องถิ่น ทั่วประเทศ หรือตลาดต่างประเทศ
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9. จะนําสินค้าออกสู่ตลาดโดยวิธีใด
10. ลูกค้าชอบและไม่ชอบอะไร เช่น สี วัสดุ รูปร่าง ลูกค้าต้องการอะไร จําเป็นต้องใช้อะไร
11. ของที่ระลึกประเภทเดียวกันนี้มีผู้ผลิตแข่งขันรายอื่นหรือไม่ มีอยู่แพร่หลายเพียงไร ราคาเป็น
อย่างไร คุณภาพเป็นอย่างไร

3.2 การออกแบบของที่ระลึกที่มีอัตลักษณ์
อัตลักษณ์ หมายถึง
คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ
เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไป หรือสากลกับสังคม
อื่นๆ กล่าวคือ ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ “อัตลักษณ์” มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต + ลักษณ
โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า ตัวตน, ของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมอง
เพียงแค่รูปศัพท์ “อัตลักษณ์” จึงเหมาะจะนํามาใช้ หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก
หรือ เรียกง่ายๆ อีกความหมายก็คือ ความเป็นตัวตน ตัวตน สะท้อนจากชีวิตประจําวัน หรือวิถี ซึ่ง
หมายถึงการใช้ชีวิตปกติ ดังนั้น "ทุกสิ่งทุกอย่างที่รายรอบตัว" คือ อัตลักษณ์ ซึ่งอัตลักษณ์จึงมีความ
สําคัญในการออกแบบของที่ระลึกเป็นอย่างมาก
ไพโรจน์ ธีระประภา กล่าวไว้โดยสรุปได้ ดังนี้
อัตลักษณ์ของที่ระลึก
หากของที่ระลึกหรือของฝากที่เรามองหา คือสิ่งที่สามารถระบุที่มาได้ว่าเป็นของเฉพาะถิ่น ย่อมสร้าง
คุณค่าเมื่อซื้อติดมือกลับบ้าน ในแง่ของที่ระลึกก็บ่งบอกว่ามีความเฉพาะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นๆหรือ
หาที่อื่นไม่ได้ต้องไปที่นั่นอย่างเดียวเท่านั้น ในแง่ของฝาก ผู้รับก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่เสาะหา ผู้รับ
ยินดี ผู้ให้ชื่นใจ ของที่ระลึกหลายอย่างมีประโยชน์ใช้สอยในตัวเอง บางอย่างทําหน้าที่เพียงเตือน
ความทรงจําให้ระลึกถึงประสบการณ์การเดินทาง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ของที่ระลึก จึงต้องสร้างอัตลักษ
ณ์ และมองถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเดินทางท่องเที่ยว ที่จะซื้อให้ตัวเองและซื้อเป็นของฝาก อัตลักษ
ณ์ ที่อยู่ในของที่ระลึกจะผูกโยงคนกับความทรงจํา ซึ่งในการออกแบบของที่ระลึกนั้นก็ต้องมีสเน่ห์ ใน
ชิ้นงานเป็นหลัก เพราะสเน่ห์ที่พ่วงเข้าไปด้วยจะช่วยเติมความน่าสนใจให้กับของที่ระลึกนั้นๆ สเน่ห์ที่
ถูกใจคนไทย คือความน่ารัก ความสนุก ตลก เฮฮา สวยงาม ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเติมสเน่ห์ให้กับ
ของที่ระลึกที่ต้องออกแบบ เพื่อการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์
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4. การตลาด
4.1 การตลาด
ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับช่องทางการตลาดในการที่จะเผยแพร่ ผลงานการออกแบบ
และขายสินค้าของที่ระลึกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยศึกษาช่องทางการตลาดไว้ ดังนี้
4.1.1 การตลาด
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้คําจํากัดของคําว่า “Marketing” ไว้ ดังนี้
การตลาด คือ การกระทํากิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนําสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต
ไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการนั้นๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ ในขณะเดียวกัน ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจการ
การตลาด มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์
ในสังคม ทําให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นระบบในสังคมมนุษย์แต่ละคน สามารถประกอบอาชีพ
ที่ ตนเองถนัดและได้ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้ อย่างเต็มกําลังความสามารถ และการ
ตลาดมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อความเจริญเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่อง
จากการตลาดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาหาสิ่งแปลกใหม่ มาสนองความต้องการของ
ตลาดและสังคม ทําให้ผู้บริโภคมีโอกาส เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้หลายทาง และผลิตภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค จึงมีผลทําให้เกิดการจ้างงาน
เกิดรายได้กับแรงงาน และธุรกิจ ทําให้ประชาชน มีกําลังการซื้อ และสามารถสนอง ความต้องการใน
การบริโภค ซึ่งทําให้ มาตรฐาน การครองชีพของบุคคล ในสังคมมีระดับสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
4.1.2 การตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์ หมายถึง ในปัจจุบันการทําการตลาดออนไลน์สําหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอ
นิกส์นั้น ได้มีการเน้นความสําคัญของการทําการตลาดจากความต้องการของผู้ซื้อหรือลูกค้ามาใช้มาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Digital Economy) ซึ่งลักษณะเศรษฐ
กิจจะมีพื้นฐานอยู่บน Digital Technology ที่มีการเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก ทําให้รูปแบบการค้าขายมี
การเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการค้าแบบเดิมที่ผู้ซื้อผู้ขายต้องรู้จักกัน เป็นรูปแบบการค้าที่เป็นผลมา
จากการบริโภคข่าวสารของผู้บริโภคจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บทความ (Article)
การ Review สินค้า Blog และการดูสาธิตสินค้าแบบ Video เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการค้าในปัจจุบันมี
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ความแตกต่างจากรูปแบบการค้าขายในอดีตที่ผู้ขายจะเป็นผู้คิด หรือออกแบบการทําตลาดด้วยตนเอง
หรือ เป็นผู้นําเสนอข้อมูลของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว เช่น การส่ง e-mail การทำ Direct Mail ใบ
ปลิว และการใช้พนักงานขาย เป็นต้น โดยรูปแบบการค้าที่สําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงไป คือ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเผยแพร่ การออกแบบของที่ระลึก โดยผ่านทางธุรกิจ
ออนไลน์ ด้วยการทํา website เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใกล้ชิดกับสินค้ามากขึ้น ด้วยปัจจัยหลายๆ
ด้านในชีวิต ที่ทําให้กลุ่มเป้าหมายนั้นไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่จริง ในจังหวัดเพชรบุรีได้ การ
ทำ website เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าไปชมสินค้าของที่ระลีก จึงมีความจําเป็นอย่างมากในยุคสมัย
ปัจจุบันนี้
4.1.3 กลยุทธ์การท่องเที่ยว
ปัจจุบันในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้น ประสบการณ์ การเรียนรู้ย่อมเป็นส่วนสําคัญใน
การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างก็อยากจะพบเจอสิ่งใหม่ๆ หรือกิจกรรมอะไรบาง
อย่างที่ก่อให้เกิดผลดี กับทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ที่ส่งเสริม อีกทั้งยังสามารถเป็นการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวของสถานที่นั้นๆ ไปในตัวได้อีกด้วย ซึ่งปัจจัยหลักในการมองหาช่องทางในการทํากลยุทธ์ มีดังนี้
1. กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ประกอบไปด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์(Vision) ภาร
กิจ(Mission) และเป้าหมาย (Gold) ซึ่งวิสัยทัศน์นั้น คือกรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการ
ช่วยให้สามารถกําหนดทิศทางในระยะยาว ภารกิจ คือประกาศที่กําหนดว่าจะทําอะไรในปัจจุบัน และ
อนาคต เป้าหมาย คือการบอกสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการกําหนดที่ชัดเจน กระชับ
และสามารถวัดได้
2. การประเมินสภาพแวดล้อม ( Environment Scanning) ในการประเมินสภาพแวดล้อม
นั้น จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
3. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการพัฒนาแผนระยะยาว โดยอาศัยข้อ
มูล โอกาสและอุปสรรค ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และจุดแข็งจุดอ่อน ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน โดยจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและเหมาะสม
4. การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) กําหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น
ด้านงบประมาณ หรือวิธีการดําเนินงาน
5. การควบคุม และการประเมินผล (Control and Evaluation) เป็นหน้าที่สําคัญที่เกี่ยว
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ข้องกับการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลกลยุทธ์ที่นําไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้น
อาจจะมีข้อผิดพลาด ที่ต้องการการปรับปรุง เพื่อก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ในการออกแบบของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยการใช้ต้นทุนทาง
ประวัติศาสตร์จากจังหวัดนั้นๆ หลายๆจังหวัดที่ประสบความสําเร็จ และอีกหลายๆจังหวัดที่ประสบ
ปัญหา ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก ฝืมือชั้นเชิงในการออกแบบยังไม่ถูกใจ หรือตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย กลยุธด้านการตลาดยังไม่ดีพอ หรือจะด้วยอุปสรรคอื่นใดก็ตาม แนวทางต่อไปนี้
น่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้บ้าง และสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงสินค้าของที่ระลึก ให้ไปในทิศ
ทางที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนได้ ดังนี้ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2523: 129-136)
1. พยายามใช้วัสดุภายในท้องถิ่นให้มากที่สุด
2. ผลงานสินค้าของที่ระลึกจะต้องแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของจังหวัดนั้นๆได้
3. ขนาด น้ําหนัก ของสินค้าสามารถพกพาไปได้สะดวก และไม่เกิดความเสียหายได้ง่าย
4. รักษาคุณภาพของสินค้าของที่ระลึกให้มีความสวยงาม และแฝงไปด้วยประโยชน์ใช้สอย
เพราะลักษณะสินค้าของที่ระลึกอย่างนี้ จะได้เปรียบในการตัดสินใจซื้อจากกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า
สินค้าของที่ระลึกที่สวยงามเพียงอย่างเดียว
5. คิดค้นหาแนวทาง ในการออกแบบรูปแบบสินค้าของที่ระลึกใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรัก
ษา เค้าโครงเดิมของต้นทุนทางประวัติศาสตร์ หรือมีสอดแทรกอยู่บ้าง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัดเพชร
บุรี โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ตามกระบวนการ ซึ่งมี
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์
(วังบ้านปืน) และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หรือที่เรียกว่า เมืองสามวัง จังหวัดเพชรบุรี
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ สถานที่ สังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ ปัญหาจาก ของที่ระลึกที่จําหน่ายภายในร้านค้าทั้ง 3
สถานที่
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความต้องการในการซื้อสินค้าของที่ระลึก
ขั้นตอนที่ 5 วิธีการดําเนินการออกแบบของที่ระลึกที่มีอัตลักษณ์ของสถานที่
ขั้นตอนที่ 6 วิธีการจัดการตลาดและกลยุทธ์ในการท่องเที่ยว
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องราวของ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระรามราช
นิเวศน์(วังบ้านปืน) และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หรือที่เรียกว่า เมืองสามวัง จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีดังนี้
1.1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี โดยศึกษาจากประวัติของสถานที่ที่ได้ศึกษามาจากบท
ที่ 2 นํามาวิเคราะห์ถึงเนื้อหา ส่วนสําคัญเพื่อนํามาเป็นวิธีดําเนินการวิจัย สู่ผลงานการออกแบบ โดย
สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีความหลากหลายทางศิลปะ เรื่องของปูนปั้น จิตรกรรมฝาผนัง ที่มีเรื่องราว
เพราะเพชรบุรี ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของ สกุลช่างเมืองเพชร นักท่องเที่ยวที่มาที่สถานที่แห่งนี้ก็จะได้รับ
ความรู้ถึงความวิจิตรสวยงาม ที่มีอยู่ตลอดในการเดินเที่ยวชม
ปูนปั้น ที่ประดับอยู่ตามเสาโรมัน ประตู และสถานที่ต่างๆที่สําคัญภายในเขาวังเป็นศิลปะ
แบบตะวันตกที่ผสมกับตะวันออก มีทั้งเป็นรูปหอก ลายกนก สัตว์ ดอกไม้
ลายจิตรกรรมฝาผนัง และลายดาวเพดาน ที่อยู่ภายในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นฝีมือของสกุลช่าง
เมืองเพชร มีความละเอียดอ่อนช้อย
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 28 ศิลปะปูนปั้น
(ก) งานปูนปั้นบนเสาโรมัน
(ข) งานปูนปั้นลายกนก
(ค) งานปูนปั้นบนซุ้มประตูรูปกระต่าย (ง) งานปูนปั้นบนซุ้มประตูรูปธรรมชาติ
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

(ก)
ภาพที่ 29 จิตรกรรมฝาผนัง ปิดทอง
(ก) ลายดาวเพดานแบบที่ 1
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

(ข)

(ข) ลายดาวเพดานแบบที่ 2
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1.2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) โดยศึกษาจากประวัติของสถานที่ที่ได้ศึกษามาจากบทที่
2 นํามาวิเคราะห์ถึงเนื้อหา ส่วนสําคัญเพื่อนํามาเป็นวิธีดําเนินการวิจัย สู่ผลงานการออกแบบ โดย
สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีความงามอยู่ภายในวัง เรื่องของการตกแต่ง โดยมีจุดเด่นต่างๆ ดังนี้
ลายกลางห้องโถง อยู่ตรงกลางห้องโถงเป็นลายคล้ายเกล็ดปลา เมื่อมองจากด้านบนลงมาจะ
เห็นถึงความสวยงาม โดยวัสดุทําจากหินอ่อน
เสาทองแดง เป็นลายทองแดนดุนลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสวยงาม โดยเมื่อตกกะทบกับ
แสงแล้วจะมีความมลังเลือง ดูโบราณ
การเสด็จ สมัยนั้นเริ่มมีรถไฟเข้าถึงจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์จึงทรงเสด็จโดยรถไฟมาที่วัง เพราะเร็วกว่าเรือ เนื่องจากวังบ้านปืนพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ท่านไม่ได้เสด็จมาประทับ จึงได้ชื่อว่า วังบ้านปืนและใน
สมัยของท่าน เป็นยุคสุดท้ายของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ เป็นสมัยที่นิยมเครื่องถ้วยที่สั่งเข้ามาจากประ
เทศยุโรป จีน ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการสั่งเข้ามาเพื่อนํามาเขียนลายเอง

(ก)
ภาพที่ 30 การตกแต่งภายใน
(ก) ลายหินอ่อนคล้ายเกล็ดปลา
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

(ข)

(ข) เสาดุนทองแดงลวดลายต่างๆ
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1.3 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โดยศึกษาจากประวัติของสถานที่ที่ได้ศึกษามาจากบทที่ 2
นํามาวิเคราะห์ถึงเนื้อหา ส่วนสําคัญ เพื่อนํามาเป็นวิธีดําเนินการวิจัย สู่ผลงานการออกแบบ โดย
สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีเรื่องราวต่างๆ ดังนี้
ลายช่องลม ซึ่งไม่มีชื่อเรียกลาย ปรากฏอยู่ตามช่องลมของตัวอาคาร ซึ่งเป็นลายที่พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้า รัชกาลที่ 6 ท่านทรงเขียนแบบขึ้นมาเอง
ลายช่อมะกอก เป็นลายที่อ้างอิงมาจากกรีกโรมัน จะปรากฏอยู่บนเพดานห้องที่พระมหา
กษัตริย์เสด็จ สื่อถึงความเข้มแข็ง มีอํานาจ เป็นลายของโอลิมปิคยุคแรก
การแต่งกาย ในสมัยของรัชกาลที่ 6 นั้นเริ่มมีอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาในประเทศไทย การ
แต่งตัวจึงมีกลิ่นไอของตะวันตก แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้

(ก)

(ข)
ภาพที่ 31 ลวดลาย
(ก) ลายช่องลม
(ข) ลายช่อมะกอก
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ สถานที่ สังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม เพื่อนําไปสู่
การออกแบบของที่ระลึก ที่สามารถใช้ในสถานที่นั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในการท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยว และยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีและ
ใหม่ให้ก่อเกิดกับตัวนักท่องเที่ยว
หรือแม้กระทั่งเป็นการแก้ปัญหาในบริบทการใช้พื้นที่ของแต่ละ
สถานที่อีกด้วย
การศึกษาในขั้นตอนนี้มี ดังนี้
2.1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี การวิเคราะห์พื้นที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แบ่ง
เป็น ยอดเขา 3 ลูก ทิศตะวันออก ตะวันตก และกลาง ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีระยะห่างกันมากต้องใช้ระ
ยะ เวลาในการเดินเที่ยวชมประมาณ 3 ชั่วโมง พื้นผิวทางเป็นที่ลาดชัน มีร่มเงาของต้นลีลาวดี
อยู่บางส่วน มีลิงอยู่เป็นจํานวนมาก
การเข้าชม นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ
1. วิธีการเดินเท้า นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นชมได้จากทางข้างล่าง แต่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
และไม่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุ หรือเด็ก
2. รถรางไฟฟ้า นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรรถรางไฟฟ้า เพื่อขึ้นชม วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยม
เพราะ ประหยัดเวลาในการเดินชม และลดการเหนื่อยล้าจากการเดินได้
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในการเดินเที่ยวชมนั้น เนื่องจากที่ตั้งของสถานที่นั้นอยู่บนยอดเขา มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อน นักท่อง
เที่ยวจึงจะพกร่ม และหมวก ในการเดิน มีร้านค้าอยู่ตามจุดต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้พัก เพื่อดื่มน้ํา
หรือทํากิจกรรมอื่นๆ และเดินขึ้นชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โดยถ้านักท่องเที่ยวใส่ขา
สั้นหรือแขนสั้นต้องทําการ เปลี่ยนผ้าคลุม โดยจะมีจุดเปลี่ยนไว้คอยบริการ เพราะพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนครคีรี เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ จึงต้องให้ความเคารพสถานที่ โบราณ
สถานสําคัญต่างๆหรือถ่ายรูปจากมุมสูงของภูเขา เพื่อรับชมวิวของจังหวัดเพชรบุรี
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ภาพที่ 32 แผนผังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
ที่มา : แผนที่เขาวัง, เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
www.facebook.com/myRemainingTime

(ก)
ภาพที่ 33 การเข้าชม
(ก) วิธีเดินเท้า
(ข) รถรางไฟฟ้า
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

(ข)

48

ภาพที่ 34 จุดเปลี่ยนผ้าก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

2.2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) การวิเคราะห์พื้นที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นพื้น
ที่ขนาดไม่กว้างมาก ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายรามราชนิเวศน์ พื้นที่โดยรอบมีความร่มรื่นของต้นไทร ต้นอิน
ทรีย์ ต้นปาล์ม ภายนอกวัง มีความสูงโปร่งโล่ง โดยการเข้าชมใช้ระยะเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็สามา
รถ เดินเที่ยวโดยรอบได้ มีวิทยากรบรรยายในส่วนของการเข้าชม และมีประวัติต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว ด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อรัชกาลที่ 5 พร้อมปืนใหญ่ 4 กระบอกที่วางอยู่
ทั้ง 4 ทิศ
การเข้าชม นักท่องเที่ยวต้องถอดรองเท้าไว้ภายในพื้นที่ที่บริการ เพื่อเข้าชมในส่วนของด้าน
ใน เพราะถือว่าเป็นการให้ความเคารพต่อสถานที่ และภายใน พื้นทําจากหินอ่อน และไม้ ซึ่งป้องกัน
การขีดช่วนจากรองเท้า นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้โดยทั่วภายใน แต่จะมีบางพื้นที่ที่กั้นไว้ และไม่
สามารถจับต้องได้
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในการเดินเที่ยวชมนั้น เนื่องจากสถานที่ภายในที่เที่ยวชมนั้นมีพื้นที่ไม่มาก และไม่สามารถถ่ายรูปด้าน
ในได้ นักท่องเที่ยวจึงถ่ายรูปอยู่ภายนอกบริเวณวังบ้านปืน และข้างในนักท่องเที่ยวจะมาสักการะรูป
หล่อที่ประดิษฐานของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5-6 และมานั่งพักใต้ร่มไทรที่อยู่ด้านข้างของวัง
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 35 โมเดลจําลองแผนผังพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) โดยรอบ
(ก) ด้านหน้า
(ข) ด้านข้างด้านขวา
(ค) ด้านข้างด้านซ้าย (ง) ด้านหลัง
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 36 จุดถอดรองเท้าก่อนเข้าชมภายใน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 37 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภายในพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
(ก) นั่งท่องเที่ยวนั่งพักใต้ต้นไทร
(ข) นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับสถานที่
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
2.3 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน การวิเคราะห์พื้นที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่
ใหญ่พอสมควร กว้างขวาง มีธรรมชาติ สวน อยู่โดยรอบ ทําให้ภายในพระราชวังนั้นดูร่มรื่น สวยงาม
และ ด้วยสีของตัวพระราชวังจึงทําให้สถานที่แห่งนี้มีความน่าสนใจ และน่าดึงดูดจากนักท่องเที่ยวได้ดี
รวมไปถึงมีห้องจัดแสดงนิทรรศการ ที่เกี่ยวกับยุคสมัยของ พระบายสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 เอาไว้ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน และน่าสนใจ
การเข้าชม สถานที่นี้ค่อนข้างเคร่งครัด ในเรื่องของการแต่งกาย สําหรับนักท่องเที่ยวที่แต่ง
กายไม่สุภาพ โดยจะมีผ้าคลุมไว้คอยบริการ แก่นักท่องเที่ยว แต่ที่นี่ต้องทําการเช่าผ้าคลุม ไม่ได้มี
บริการฟรีเหมือนที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) แต่เงินส่วนนี้เถือเป็นเงินทําบุญ ที่นําไป
บูรณะซ่อมแซมพระราชวัง เพราะเนื่องด้วย ตัวอาคารไม่สามารถรองรับน้ําหนักจํานวนของนักท่อง
เที่ยวได้เยอะ จึงต้องจํากัดการเข้าชมด้านบน โดยแบ่งเป็นรอบๆ ในการขึ้นชมหมู่พระที่นั่งด้านบนนั้น
นักท่องเที่ยวจะต้องถอดรองเท้า ซึ่งจะมีบริการถุงผ้าที่ใส่รองเท้า และนักท่องเที่ยวต้องถือติดตัวเอาไว้
และนํามาคืนเมื่อเดินชมเสร็จ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม เนื่องด้วยสถานที่แห่งนี้มีความกว้างขวาง มีสวนที่ถูกจัด
เอาไว้อย่างสวยงาม และสามารถถ่ายรูปได้(เฉพาะด้านล่าง) และตัวอาคารมีสีสันสดใส นักท่องเที่ยว
ส่วนมากจึงเน้นการถ่ายภาพกับสถานที่ บรรยากาศโดยรอบ เป็นหลัก
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 38 แหล่งข้อมูลภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
(ก) ห้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ
(ข) ห้องจัดแสดงนิทรรศการ
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

(ก)

(ข)

ภาพที่ 39 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
(ก) นักท่องเที่ยวถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า (ข) นักท่องเที่ยวถ่ายรูประหว่างเดินชม
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 40 จุดบริการเช่าผ้าคลุมก่อนเข้าชมด้านใน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ขั้นตอนที่ 3 จากการลงพื้นที่สํารวจร้านค้าขายของที่ระลึกภายในทั้ง 3 สถานที่นั้น ได้พบว่า
มี ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานที่อย่างเห็นได้ชัด ผู้วิจัยจึงได้ทําตารางเพื่อเป็นการสํารวจ
ของที่ระลึก ที่มีจําหน่ายภายใน อุทยานประวัติศาสตร์(พระนครคีรี) พระรามราชนิเวศน์ พระราชนิ
เวศน์มฤคทายวัน กับการจัดอันดับของที่ระลึก 10 อันดับ เพื่อมาวัดผล โดยแบ่งหัวข้อหลักออกเป็น 5
หัวข้อ ดังนี้
2.4.1 Story ของสถานที่นั้นๆ
2.4.2 Story ของจังหวัดเพชรบุรี
2.4.3 Identity ของสถานที่และจังหวัดเพชรุบรี
2.4.4 Unique (สามารถซื้อได้ที่นี่ที่เดียว)
2.4.5 Top 10 (การจัดอันดับของที่ระลึก)
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อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
ของที่ระลึกที่ขายภายในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นจําพวกของที่ระลึกจากไม้ตาลแบ่งเป็นของที่ระลึก
ที่ใช้ภายในบ้านและครัวเรือน ซึ่งในแต่ละร้านจะมีความซ้ํากัน ไม่มีความหลากหลายของสินค้า แต่ที่
นี่จะมีบริการถ่ายภาพลงจาน เพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไป

ภาพที่ 41 บริการถ่ายภาพลงจาน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 42 ร้านค้าขายของที่ระลึกภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 43 ตารางของที่ระลึก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
ของที่ระลึกที่ขายภายในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เป็นจําพวกของที่ระลึกที่มีขายกันทั่วไป แต่จะเน้น
เรื่องลายทหาร ที่สอดคล้องกับค่ายทหาร โดยเป็นสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ง่าย ไม่มีการออกแบบ และ
ไม่มีอัตลักษณ์ของสถานที่ แต่นอกจากนี้วังบ้านปืน ได้จัดทําของที่ระลึกคือ เครื่องถ้วยเบญจรงค์ ที่มี
ความสําคัญต่อรัชกาลที่ 5 ไว้ ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก และเป็นจุดขายหนึ่งของสถาน
ที่แห่งนี้

ภาพที่ 44 ของที่ระลึกเครื่องเบญจรงค์
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 45 ร้านค้าขายของที่ระลึกภายในพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 46 ตารางของที่ระลึก พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ของที่ระลึกที่ขายภายในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เป็นจําพวกของที่ระลึกที่มีการออกแบบที่สื่อได้ถึงอัต
ลักษณ์ของสถานที่ได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้ มีความหลากหลายของประเภทสินค้าให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ อีกทั้งยังเป็นของที่ระลึกที่มีความหมาย มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์บอก
อย่างชัดเจน และเป็นของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถซื้อได้มีความเป็น
สากล อีกทั้งยังมีการพัฒนารูปแบบของของที่ระลึกอยู่เสมอ

ภาพที่ 47 ร้านค้าขายของที่ระลึกภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 48 ตารางของที่ระลึก พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ผลสรุปการทํา Research Problem ของทั้ง 3 สถานที่ เห็นได้ชัดว่า พระราชนิเวศน์มฤค
ทายวัน นั้น สามารถตอบหัวข้อทุกข้อได้ แต่ยกเว้น จังหวัดเพชรบุรี แต่อย่างไรก็ตาม ก็ถือได้ว่าของ
ที่ระลึกที่ขายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวันนั้น มีอัตลักษณ์ ตัวตนเฉพาะ ที่ต้องมาซื้อที่นี่ที่เดียวเท่า
นั้น และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สถานที่แห่งนี้มีการจดจํามากกว่า อีก 2 แห่ง

ภาพที่ 49 ผลการชี้วัด ของที่ระลึกทั้ง 3 สถานที่
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความต้องการในการซื้อสินค้าของที่ระลึก การศึกษาในขั้นตอนนี้เป็นการ
สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการซื้อสินค้าของที่ระลึกจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักท่อง
เที่ยวที่มาเที่ยวทั้ง 3 สถานที่ การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยว ทั้งเพศชายและหญิง ไม่จํากัด
อายุ ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และยังชื่นชอบในการซื้อสินค้าของที่ระลึกกลับไปทุก
ครั้งที่ได้ไปเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถกําหนดจํานวนประชากรที่แน่นอนได้
Stakeholder (ผู้ที่มีส่วนร่วมในงาน)
ผู้ทําวิจัยเล็งเห็นว่าการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ควรกําหนดให้ครอบคลุม หรือที่เรียกว่า ผู้ที่มีส่วนร่วม
ในงาน โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย เอาไว้ 3 แบบ
Core เป้าหมายแกนหลักโดยตรง คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาจาก
ต่างถิ่นที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และชื่นชอบการเก็บสะสมของที่ระลึก
Direct เป้าหมายโดยตรง คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ หรือประชากรท้องถิ่น และนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Indirect เป้าหมายทางอ้อม คือ มูลนิธิต่างๆ สํานักพระราชวัง และผู้ที่ดูแลสถานที่ทั้ง 3 แห่ง

ภาพที่ 50 Stakeholder mapping
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 100 คน โดยเก็บข้อ
มูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระราม
ราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น
สถานที่ละ 35 คน ก็จะครบจํานวน 100 คนที่ตั้งไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 แบบสอบถามปลายปิด แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ
ถาม มีลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึก
ษา อาชีพ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมาเที่ยวทั้ง 3 สถานที่ จํานวน 9 ข้อ ประกอบ
ด้วย
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวโดยทั่วไป จํานวน 3 ข้อ
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับของที่ระลึกที่อยู่ภายในสถานที่ จํานวน 3 ข้อ
3. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสถานที่ทั้ง 3 สถานที่ จํานวน 2 ข้อ
4. ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับความต้องการในการซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 ข้อ
2.2 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่อง
เที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ที่ชอบซื้อสินค้าของที่ระลึกกลับไป ในประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการ
ออกแบบสินค้าของที่ระลึก อัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเรื่องราวของ อุทยานประวัติศาสตร์พระ
นครคีรี(เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระราชนิเวศ์มฤคทายวัน
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่
ศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับความต้องการของประเภทสินค้าของที่ระลึก ที่มีอัต
ลักษณ์ จังหวัดเพชรบุรี การออกแบบรูปแบบสินค้าของที่ระลึก การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์(เมือง
สามวัง) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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3.2 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม และให้ข้อเเสนอแนะ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ จัด
ทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แนะนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานประวัติ
ศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (เมืองสามวัง)
จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ และแบ่งจํานวนแบบสอบถาม
สถานที่ละเท่าๆกัน คือ 35 คน ต่อ 1 สถานที่ เพื่อให้ครบจํานวน 100 คน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยการแจกแจงค่าร้อยละ
5.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เกี่ยวกับการมาท่องเที่ยวทั้ง 3 สถานที่ และข้อมูลของ
ที่ระลึก
5.3 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ตารางที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
ตอนที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
ลําดับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
เพศชาย
เพศหญิง
2
อายุ
ต่ํากว่า 18 ปี
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
3
วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี

ร้อยละ
62.8
37.2
0
34.3
42.9
22.9
0
25.7
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ตารางที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) (ต่อ)
ตอนที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) (ต่อ)
ลําดับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4
อาชีพ
รับราชการ
พ่อค้า - แม่ค้า
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
ตอนที่ 2 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
ลําดับที่
คำถาม
1
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ท่านมาทําอะไรบ้าง
เดินเที่ยวชมเฉยๆ
ศึกษาประวัติศาสตร์
ถ่ายรูปกับสถานที่
2
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ท่านได้รับความรู้จากแหล่งข้อมูลภายในสถานที่มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ไม่ได้รับความรู้

ร้อยละ
42.9
31.4
0
22.9
8.5
14.3
25.7
28.6

ร้อยละ

37.1
51.5
11.4

5.7
28.6
37.1
28.6
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ตารางที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) (ต่อ)
ตอนที่ 2 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) (ต่อ)
ลําดับที่
คำถาม
3
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน บรรยากาศโดยรอบทําให้ท่านรู้สึกอย่างไร

ร้อยละ

ร้อน
เย็นสบาย
เหนื่อยล้าจากการเดิน
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ท่านซื้อของที่ระลึกจากสถานที่นี้หรือไม่

51.4
42.9
5.7

62.9
37.1

5

ซื้อ
ไม่ซื้อ
ท่านคิดว่าของที่ระลึกที่จําหน่ายอยู่ภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระราม
ราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
น่าซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกมากน้อยเพียงใด

25.7
17.2
34.3
22.8

6

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ไม่น่าซื้อ
ถ้ามีของที่ระลึกที่ท่านสามารถใช้ระหว่างการเที่ยวชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และซื้อกลับไปฝากได้ ท่านจะซื้อหรือไม่
ซื้อ
ไม่ซื้อ

4

77.1
22.9
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ตารางที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) (ต่อ)
ตอนที่ 2 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) (ต่อ)
ลําดับที่
คำถาม
7
ท่านเคยมาเที่ยวที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ครบทั้ง 3 ที่หรือไม่

8

เคย
ไม่เคย
ท่านรู้จักคําว่า เมืองสามวัง ของจังหวัดเพชรบุรี หรือไม่
รู้จัก
ไม่รู้จัก

ตารางที่ 2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
ตอนที่ 1 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
ลําดับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
เพศชาย
เพศหญิง
2
อายุ
ต่ํากว่า 18 ปี
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
3
วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ร้อยละ

34.3
65.7
2.8
97.1

ร้อยละ
68.6
31.4
0
31.4
57.1
11.4
0
17.1
51.4
28.6
2.8
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ตารางที่ 2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) (ต่อ)
ตอนที่ 1 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) (ต่อ)
ลําดับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4
อาชีพ
รับราชการ
พ่อค้า - แม่ค้า
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
ตารางที่ 2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) (ต่อ)
ตอนที่ 2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
ลําดับที่
คำถาม
1
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ท่านมาทําอะไรบ้าง
เดินเที่ยวชมเฉยๆ
ศึกษาประวัติศาสตร์
ถ่ายรูปกับสถานที่
2
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ท่านได้รับความรู้จากแหล่งข้อมูลภายในสถานที่มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ไม่ได้รับความรู้

ร้อยละ
17.1
0
5.7
34.3
42.9

ร้อยละ

31.4
37.2
31.4

17.1
40
37.1
5.7
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ตารางที่ 2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) (ต่อ)
ตอนที่ 2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) (ต่อ)
ลําดับที่
คำถาม
3
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน บรรยากาศโดยรอบทําให้ท่านรู้สึกอย่างไร

ร้อยละ

ร้อน
เย็นสบาย
เหนื่อยล้าจากการเดิน
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ท่านซื้อของที่ระลึกจากสถานที่นี้หรือไม่

25.7
60
14.2

54.3
45.7

5

ซื้อ
ไม่ซื้อ
ท่านคิดว่าของที่ระลึกที่จําหน่ายอยู่ภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระราม
ราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
น่าซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกมากน้อยเพียงใด

5.7
8.5
57.1
28.6

6

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ไม่น่าซื้อ
ถ้ามีของที่ระลึกที่ท่านสามารถใช้ระหว่างการเที่ยวชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และซื้อกลับไปฝากได้ ท่านจะซื้อหรือไม่
ซื้อ
ไม่ซื้อ

4

68.6
31.4
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ตารางที่ 2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) (ต่อ)
ตอนที่ 2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) (ต่อ)
ลําดับที่
คำถาม
7
ท่านเคยมาเที่ยวที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ครบทั้ง 3 ที่หรือไม่

8

เคย
ไม่เคย
ท่านรู้จักคําว่า เมืองสามวัง ของจังหวัดเพชรบุรี หรือไม่
รู้จัก
ไม่รู้จัก

ตารางที่ 3 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ตอนที่ 1 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ลําดับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
เพศชาย
เพศหญิง
2
อายุ
ต่ํากว่า 18 ปี
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
3
วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ร้อยละ

31.4
68.6
2.8
97.1

ร้อยละ
54.3
45.7
0
42.9
25.7
31.4
0
8.5
57.1
34.3
0
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ตารางที่ 3 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ต่อ)
ตอนที่ 1 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ต่อ)
ลําดับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4
อาชีพ
รับราชการ
พ่อค้า - แม่ค้า
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว

ตารางที่ 3 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ต่อ)
ตอนที่ 2 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ลําดับที่
คำถาม
1
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ท่านมาทําอะไรบ้าง
เดินเที่ยวชมเฉยๆ
ศึกษาประวัติศาสตร์
ถ่ายรูปกับสถานที่
2
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ท่านได้รับความรู้จากแหล่งข้อมูลภายในสถานที่มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ไม่ได้รับความรู้

ร้อยละ
31.4
5.7
2.8
34.3
25.7

ร้อยละ

34.3
22.8
42.9

51.4
28.6
11.4
8.5
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ตารางที่ 3 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ต่อ)
ตอนที่ 2 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ต่อ)
ลําดับที่
คำถาม
3
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน บรรยากาศโดยรอบทําให้ท่านรู้สึกอย่างไร

ร้อยละ

ร้อน
เย็นสบาย
เหนื่อยล้าจากการเดิน
ในการมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ท่านซื้อของที่ระลึกจากสถานที่นี้หรือไม่

28.6
54.3
17.1

80
20

5

ซื้อ
ไม่ซื้อ
ท่านคิดว่าของที่ระลึกที่จําหน่ายอยู่ภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระราม
ราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
น่าซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกมากน้อยเพียงใด

60
28.6
8.5
2.8

6

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ไม่น่าซื้อ
ถ้ามีของที่ระลึกที่ท่านสามารถใช้ระหว่างการเที่ยวชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และซื้อกลับไปฝากได้ ท่านจะซื้อหรือไม่
ซื้อ
ไม่ซื้อ

4

71.4
28.6
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ตารางที่ 3 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ต่อ)
ตอนที่ 2 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ต่อ)
ลำดับที่
คำถาม
7
ท่านเคยมาเที่ยวที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ครบทั้ง 3 ที่หรือไม่

8

เคย
ไม่เคย
ท่านรู้จักคําว่า เมืองสามวัง ของจังหวัดเพชรบุรี หรือไม่
รู้จัก
ไม่รู้จัก

ร้อยละ

54.3
45.7
5.7
94.2

ขั้นตอนที่ 5 จากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยนําผลจากการศึกษามา
เป็นแนวทางในการออกแบบสินค้าของที่ระลึก อัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเรื่องราวจาก อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จัง
หวัดเพชรบุรี ทั้งประเภทสินค้าของที่ระลึก การใช้งานของสินค้าของที่ระลึก และการตลาดในรูป
แบบ online และกลยุทธ์ในการท่องเที่ยว ที่สามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ โดยได้จัด
หมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ที่มีทั้งหมด 3 แห่ง และแนวคิดในการออก
แบบของที่ระลึก ก็คือเป็นของที่ระลึกที่สามารถใช้ในบริบทของพื้นที่ในแต่ละที่ เพื่อเป็นการสร้างคุณ
ค่าให้แก่ของที่ระลึก อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาภายในพื้นที่ และยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้
โดยได้แบ่งการออกแบบเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของที่ระลึก ที่มีอัตลักษณ์จากจังหวัดนั้นๆ ซึ่ง
ได้แก่ การออกแบบสินค้าของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ การออกแบบสินค้าของที่ระลึกที่นําต้น
ทุนทางประวัติศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสินค้าของที่ระลึกที่พัฒนามาจากสิ่งเดิมกลายเป็นสิน
ค้า ของที่ระลึกที่มีนวัตกรรม มาบูรณาการเพื่อนํามาเป็นแนวคิดในการออกแบบ
2. นําข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างผลงานการออกแบบ
3. ออกแบบผลงานในรูปสินค้าของที่ระลึก นําเสนอผ่านกราฟฟิค โมเดล ผลงานสําเร็จ
และออกแบบ website กับ กลยุทธ์ในการท่องเที่ยว นําเสนอผ่าน รูปแบบจําลอง
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4. ประเมินผลการออกแบบ โดยนําผลงานการออกแบบในข้อ 3 นําไปวัดผลกับนักท่อง
เที่ยว ทั้ง 3 สถานที่
หมวดหมู่ในการออกแบบ มี 3 หมวด ดังนี้
1. หมวดที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี คํานึงผลในการออกแบบอยู่ 3 ข้อ
1.1 สถาปัตยกรรม เนื่องจากสถาปัตยกรรมมีความหลากหลาย จําได้ยาก ต้องมีข้อมูล
เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
1.2 งานศิลปะ งานปูนปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ที่ถูกตกแต่งอยู่ภายในสถานที่
1.3 พื้นที่ เรื่องของปัญหาในพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ การเข้าชม ที่เป็นอุปสรรคในการ
เดินท่องเที่ยว
2. หมวดที่ 2 พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) คํานึงผลในการออกแบบอยู่ 3 ข้อ
2.1 ลวดลาย สถานที่แห่งนี้โดดเด่นในเรื่อของลวดลายการตกแต่งภายในเป็นอย่างมาก
ซึ่งในแต่ละลายนั้นมีความหมาย และมีความสวยงาม
2.2 ยุคสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ท่านไม่ได้เสด็จมาประทับ จึงได้นําเรื่องราวของยุคสมัยนั้น คือ เรื่องเบญจรงค์ มาผูกเรื่องราว
2.3 พื้นที่ ก่อนเข้าชมภายในสถานที่แห่งนี้นั้น นักท่องเที่ยวต้องถอดรองเท้าก่อนเข้า
3. หมวดที่ 3 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน คํานึงผลในการออกแบบอยู่ 3 ข้อ
3.1 การแต่งกาย สถานที่แห่งนี้เคร่งเรื่องการแต่งกายค่อนข้างสูง
3.2 ลวดลาย เป็นลวดลายที่มีความหมาย ความสําคัญ ต่อพระราชวังแห่งนี้
3.3 พื้นที่ เนื่องจากสถานที่ด้านบนต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้น เพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
จากการเสื่อมโทรมของพระราชวัง
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ภาพที่ 51 Scope of design
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 52 Keyword of design
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ขั้นตอนที่ 6 วิธีการจัดการตลาดและกลยุทธ์ในการท่องเที่ยว ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จึงได้จัดทําเป็น Costumer journey เพื่อให้ได้รู้ถึงแนวทางในการ
ท่องเที่ยว และสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้แบบมีประสิทธิภาพ โดยจากการที่ศึกษามาแล้วนั้นได้
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
1 การตลาดแบบออนไลน์ พบว่าการตลาดในสังคมปัจจุบันนั้น เรื่องของการสื่อสารออนไลน์
ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการทํา website เพื่อรอง
รับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สถานที่ได้ เพราะเป็นการสะดวกในการซื้อขาย
2 กลยุทธ์ทางการท่องเที่ยว เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีถึง 3 สถานที่ จึงได้คิดกลยุทธ์ที่
สามารถทําให้นักท่องเที่ยว ได้ไปเที่ยวครบทั้ง 3 แห่ง โดยนักท่องเที่ยวก็จะได้รับความรู้และประสบ
การณ์ใหม่ ในการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นกับตัวนักท่องเที่ยวเอง โดยกลยุทธ์นั้นก็มีความสอดคล้องและ
เกี่ยวเนื่องกับของที่ระลึกและที่สําคัญคือ ต้องมีอัตลักษณ์ของเมืองสามวังอยู่ด้วย

ภาพที่ 53 Costumer journey อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล
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ภาพที่ 54 Costumer journey พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

ภาพที่ 55 Costumer journey พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ถ่ายภาพโดย นางสาวกุลปริยา สิริสวัสดินุกูล

