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ของผู้ บริ โภคร้ าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที5
ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ และการตั ดสิ นใจซื อj
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งานวิ จัยเรื5 องการรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ าของผู้ บริ โภค
ร้ าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที5 ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ และการตั ดสิ นใจซื j อ มี
วั ตถุ ประสงค์ เพื5 อ (1) ศึ กษาการนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน
Louis Vuitton และ Chanel (2) ศึ กษาการรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในจุ ด
แสดงสิ นค้ า (3) ศึ กษาถึ งผลกระทบที5 เกิ ดจากการรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภค และปั จจั ยทาง
วั ฒนธรรมที5 ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าและการตั ดสิ นใจซื อj
การวิ จัยนี jเป็ นการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ โดยใช้ วิ ธีการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กกั บกลุ่ มลู กค้ าจํ านวน 10
คน และกลุ่ มเป้ าหมายจํ านวน 10 คน รวมทั jงหมด 20 คน
ผลการวิ จั ยพบว่ า (1) ผู้ บริ โภคส่ วนใหญ่ จะรั บรู้ ความหมายของสั ญลั กษณ์ ที5 ตราสิ นค้ า
ต้ องการสื5 อสารโดยวิ เคราะห์ จากสี เป็ นอั นดั บแรก และรองลงมาจะรั บรู้ จากสิ นค้ าที5 ใช้ ตกแต่ ง โดย
การรั บรู้ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ถึ งฤดู กาลเพี ยงแค่ ฤดู ร้ อน และฤดู หนาว (2) แนวคิ ดที5 ผู้ ให้
สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ จะรั บรู้ แนวคิ ดที5 เกี5 ยวข้ อง สอดคล้ องกั บฤดู กาลเช่ นหน้ าร้ อนที5 สดใส ฤดู
หนาวที5 หรู หราเป็ นต้ น (3) เรื5 องราวที5 ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ จะมี ความสอดคล้ องไปกั บแนวคิ ด
ที5 รั บรู้ (4) ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ เรื5 องสี ในลั กษณะของความสนุ กสนาน และความสดใส (5)
ผลกระทบที5 เกิ ดจากการรั บรู้ ความหมายส่ งผลให้ ภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าเปลี5 ยนแปลงไปตามการ
รั บรู้ ถ้ าหากใช้ สี สั นเข้ ามาตกแต่ งทํ าให้ รั บรู้ ว่ าตราสิ นค้ าเข้ าถึ งได้ ง่ าย ต้ องการสร้ างภาพของความ
สนุ กสนาน และสดใส ส่ วนอี กมุ มมองทํ าให้ ภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ ามี มู ลค่ าลดลง ไม่ หรู หรา ทั jงนี jผ้ ู ให้
สั มภาษณ์ จะใช้ ประสบการณ์ เดิ มที5 มี ร่ วมกั บตราสิ นค้ าเข้ ามาวิ เคราะห์ ด้ วยจึ งทํ าให้ ความคิ ดเห็ น
ส่ วนใหญ่ มองว่ าภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ ามี ความหรู หรา มี ราคาสู ง (6) ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ตั ดสิ นใจซื jอจาก
ตั วสิ นค้ า และตระหนั กถึ งการใช้ งานเป็ นหลั ก ส่ วนการจั ดแสดงสิ นค้ าเป็ นเพี ยงส่ วนเสริ มที5 ช่ วย
ดึ งดู ดความสนใจสร้ างจุ ดเด่ น และสื5 อสารภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า (7) ปั จจั ยทางวั ฒนธรรมมี อิ ทธิ พล
ต่ อการรั บรู้ ความหมายโดยการตี ความของคนในสั งคมวั ฒนธรรมไทยต่ างออกไปจากการสื5 อสาร
ของตราสิ นค้ าที5 มาจากวั ฒนธรรมต่ างชาติ
ชื6 อการศึ กษาค้ นคว้ าอิ สระ
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The Study of Louis Vuitton and Chanel Consumer’s Perception of the Symbol
which used in Window Display, and the Effect Which Affect to the Brand Image and
Consumer's Decision making of Purchase purpose. (1) Study the meaning of symbol on
window display at Louis Vuitton and Chanel Store. (2) Study the consumer’s perception
from the symbol which used in window display. (3) Study the effect of consumer’s
perception and culture factor affecting brand image and decision making of purchase.
This is the qualitative research approached 10 general customers and 10 targeted
group of customers by having an in-depth interview.
The research result found (1) Majority of interviewed customers firstly recognizes the color
aspect of VM display, then acknowledge the product display and seasonal theme of
Summer and Winter collection. (2) Majority of interviewed customers see seasonal
collection differently by, for example, the colorfulness in the summer while the winter is
more luxurious and lavish. (3) The stories majority of interviewed customers perceive are
consistent with the concept of perception. (4) Majority of interviewed customers
acknowledge the lively playful color story telling. (5) Consequence of product display
color usage. When the store adapts colors into the product display, this interprets fun and
positive energy. Moreover, using color in product display elevates the value of products.
Nonetheless, the interviewed customers previously have impressive experience to Louis
Vuitton and Chanel and have an understand on the brands’ image and its luxury. (6)
Majority of interviewed customers have a desire to buy product from its design function,
while product display elements are additional attractiveness. (7) Cultural factors have
influence on customers’ perception on the product display. The understanding to product
display in Thai customer can be different from the Western culture where the products are
originally from.

กิ ตติ กรรมประกาศ
การค้ นคว้ าอิ สระนี jสําเร็ จด้ วยดี ด้ วยความช่ วยเหลื อและความอนุ เคราะห์ จากหลายๆท่ าน
อั นดั บแรกผู้ วิ จั ยขอขอบพระคุ ณผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.วรั ชญ์ ครุ จิ ต ที5 กรุ ณารั บเป็ นอาจารย์ ที5
ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิ สระในครั jงนี j อี กทั jงยั งช่ วยเหลื อให้ คํ าปรึ กษาและปรั บแก้ งานวิ จัยเล่ มนี jทําให้
การค้ นคว้ าอิ สระเล่ มนี jสมบู รณ์ ยิ5 งขึ jน ขอขอบพระคุ ณผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจั กษ์
เนตร ที5 ช่ วยให้ คํ าแนะนํ าในการเลื อกอาจารย์ ที5 ปรึ กษาและชี j แ นะแนวทางในการดํ าเนิ นการ
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.อั ศวิ น เนตรโพธิT แก้ ว และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุ ติสั นต์ เกิ ด
วิ บูลย์ เวช ที5 รั บเป็ นกรรมการการสอบการค้ นคว้ าอิ สระในครั jงนี j และให้ คํ าแนะนํ าในการปรั บปรุ ง
แก้ ไขรายละเอี ยดในการวิ จัยเล่ มนี jให้ สมบู รณ์ และเป็ นประโยชน์ กั บผู้ อ่ านมากที5 สุ ด
ขอขอบคุ ณกลุ่ มตั วอย่ างที5 ให้ สั มภาษณ์ ทุ กท่ าน ที5 สละเวลาในการให้ ข้ อมู ลอั นเป็ น
ประโยชน์ แก่ การวิ จัยเป็ นอย่ างยิ5 ง
ขอขอบคุ ณครอบครั ว ป๊ า ม๊ า เฮี ย หมวย ที5 ให้ ความรั กให้ กํ าลั งใจเสมอมาด้ วยการ
แสดงออกหรื อการส่ งข้ อความให้ กํ าลั งใจ ทํ าให้ มี พลั ง มี กํ าลั งใจ เดิ นหน้ าต่ อสู่ กับปั ญหาต่ างๆ ให้
ผ่ านไปได้ ด้ วยดี
ขอขอบคุ ณคณาจารย์ คณะนิ เทศศาสตร์ และนวั ตกรรมการจั ดการทุ กท่ านที5 คอยอบรมสั5 ง
สอน ให้ ความรู้ ตลอด 2 ปี ที5 สถาบั นแห่ งนี j ขอขอบคุ ณเจ้ าหน้ าที5 ประจํ าคณะนิ เทศศาสตร์ และ
นวั ตกรรม ที5 คอยช่ วยเหลื อ อํ านวยความสะดวก ชี jแนะการดํ าเนิ นเอกสารต่ างๆ ให้ ถู กต้ องตาม
ขั jนตอน
ท้ ายที5 สุ ดนี j ผู้ วิ จั ยขอขอบคุ ณเพื5 อน พี5 น้ อง คณะนิ เทศศาสตร์ และนวั ตกรรม รุ่ น 8 ภาค
พิ เศษทุ กคน โดยเฉพาะ พี5 เกด พี5 เอม พี5 ออย พี5 กอล์ ฟ พี5 นั ท นํ jาตาล บู ม ออส หญิ ง ที5 คอยช่ วยเหลื อ
แบ่ งปั นความรู้ สนั บสนุ น และให้ กํ าลั งใจกั นเสมอมา
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บทที6 1
บทนํ า
1.1 ที6 มาและความสํ าคั ญ
การจั ดแสดงสิ นค้ า (Window Display) จั ดเป็ นส่ วนหนึ5 งของการตลาด และได้ รั บความนิ ยม
อย่ างแพร่ หลายทั5 วโลกโดยมี วั ตถุ ประสงค์ หลั ก 2 ประการ คื อการจั ดแสดงสิ นค้ าเพื5 อส่ งเสริ มการ
ขาย (Promotion Display) และการจั ดแสดงสิ นค้ าเพื5 อสร้ างภาพพจน์ (Institutional Display) โดย
การจั ดแสดงสิ นค้ านั jน เกิ ดขึ jนครั jงแรกในช่ วงปี คริ สต์ ศั กราชที5 ô¢£§ และถู กพั ฒนาต่ อมาจนเริ5 มเป็ น
ที5 สนใจ และมี การติ ดตั j งจุ ดแสดงสิ นค้ าในศู นย์ การค้ ามากขึ jน โดยศู นย์ การค้ า Macy’s ในนคร
นิ วยอร์ ก ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ นหนึ5 งในศู นย์ การค้ าแห่ งแรกๆ ที5 มี การจั ดแสดงสิ นค้ า ต่ อมา
ในช่ วงปี คริ สต์ ศั กราชที5 ô•§§ การจั ดแสดงสิ นค้ าได้ รั บความนิ ยมอย่ างแพร่ หลาย (fashionhistory.lovetoknow.com, £§ô¢) ศู นย์ การค้ าชั jนนํ าในประเทศสหรั ฐอเมริ กาได้ มี การติ ดตั jงจุ ดจั ด
แสดงสิ นค้ ามากขึ jนและเป็ นที5 นิ ยมจนถึ งปั จจุ บัน

ภาพที6 1 : ภาพของเด็ กๆ ที5 กํ าลั งมองดู การจั ดแสดงสิ นค้ า (Window Display) ของศู นย์ การค้ า Macy’s

ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ปี ค.ศ. 1907
แหล่ งที6 มา : zady-com1.a.ssl.fastly.net

การจั ดการจั ดแสดงสิ นค้ าเป็ นหนึ5 งในปั จจั ยที5 มี ความสํ าคั ญในการผลั กดั นยอดขายอี กทั jง
ยั งมี อิ ทธิ พลในการตั ดสิ นใจซื jอของผู้ บริ โภคเป็ นอย่ างมาก การจั ดแสดงสิ นค้ านั บเป็ นประตู ด่ าน
แรกที5 จะสร้ างแรงบั นดาลใจ สร้ างความประทั บใจให้ กั บผู้ บริ โภคที5 จะสามารถนํ าไปสู่ โอกาสในการ
ขายที5 เพิ5 มมากขึ jน เนื5 องจากการจั ดแสดงสิ นค้ าเป็ นงานศิ ลปะที5 ช่ วยส่ งเสริ มให้ ผลิ ตภั ณฑ์ มี ความ
โดดเด่ น และเป็ นที5 น่ าสนใจ สามารถบ่ งบอกถึ งภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าได้ อย่ างชั ดเจน
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ในการจั ดแสดงสิ นค้ า (Window Display) สามารถแบ่ งตามลั กษณะได้ 3 ลั กษณะ ดั งนี j
1. แบบเปิ ดด้ านหลั งทั jงหมด เป็ นการจั ดแสดงสิ นค้ าโดยด้ านหลั งเปิ ด ทํ าให้ ลู กค้ า
สามารถมองเข้ าไปเห็ นสิ นค้ าภายในร้ านได้
2. แบบกึ5 งเปิ ดกึ5 งปิ ด เป็ นการจั ดแสดงสิ นค้ าโดยเปิ ดส่ วนหนึ5 ง และปิ ดส่ วนหนึ5 ง
โดยในการเปิ ดจะเปิ ดส่ วนที5 ต้ องการให้ ลู กค้ ามองเห็ น และเป็ นจุ ดสนใจ
3. แบบปิ ดด้ านหลั งทั j ง หมด เป็ นการจั ดแสดงสิ นค้ าโดยปิ ดด้ านหลั งทึ บไม่
สามารถมองเข้ าไปในร้ านได้
ตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel เป็ นตราสิ นค้ าที5 มี ต้ นกํ าเนิ ดมาจากต่ างประเทศ
และได้ ถู กนํ าเข้ ามาวางขายและมี อิ ทธิ พลอย่ างมากในประเทศไทย แต่ ด้วยข้ อจํ ากั ดในด้ านเชื jอชาติ
ศาสนา และวั ฒนธรรมในแต่ ละประเทศที5 มี ความแตกต่ างกั นทํ าให้ การสื5 อสาร และการตี ความจาก
การสื5 อสารนั j น อาจเกิ ดความผิ ดพลาด หรื อการสื5 อสารในรู ปแบบเดี ยวกั นอาจไม่ สามารถสื5 อ
ความหมายได้ อย่ างที5 ตราสิ นค้ าต้ องการ ตั วอย่ างเช่ น การส่ ายหน้ าในสั งคมไทยหมายถึ ง “ไม่ ” แต่
ในสั งคมอิ นเดี ยการส่ ายหน้ าหมายถึ ง “ได้ ” เป็ นต้ น เนื5 องจากสิ นค้ าของ Louis Vuitton และ
Chanel วางขายอยู่ ในหลายประเทศทั5 วโลก และต้ องมี การสื5 อสารภาพลั กษณ์ ที5 เหมื อนกั นในทุ ก
ประเทศ เพื5 อให้ ยั งคงอยู่ ในภายใต้ แนวทางเดี ยวกั น และคงความเป็ นอั ตลั กษณ์ ของตราสิ นค้ าไว้
และด้ วยปั จจุ บั นตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel ได้ รั บความนิ ยมในประเทศไทย และมี
ภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าที5 จั ดอยู่ ในกลุ่ ม Luxury Brand ผู้ บริ โภคจะรั บรู้ ถึ งคุ ณค่ าทางจิ ตใจถ้ าหากได้
ครอบครองสิ นค้ าของตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel ด้ วยประวั ติ ที5 ยาวนานของ Louis
Vuitton ผู้ ก่ อตั jงตราสิ นค้ าที5 มี เครื5 องหนั งเป็ นเอกลั กษณ์ และมี ชื5 อเสี ยงมาจากการทํ าหี บใส่ ของชื5 อ
ว่ า”หลุ ยส์ วิ ตตอง” จุ ดกํ าเนิ ดของตราสิ นค้ าเกิ ดขึ jนในปี คริ สต์ ศั กราชที5 ô¢®© ในกรุ งปารี ส ประเทศ
ฝรั5 งเศส และดํ าเนิ นกิ จการมาอย่ างต่ อเนื5 องจนถึ งปี คริ สต์ ศั กราชที5 ô¢¢® ธุ รกิ จเติ บโตและเป็ นที5
นิ ยมในวงกว้ างขึ jนจึ งก่ อตั jงร้ านสาขาขึ jนที5 กรุ งลอนดอน ประเทศอั งกฤษ ปั จจุ บัน Louis Vuitton มี
สาขาอยู่ ทั5 วโลกกว่ า ´¨§§ แห่ งนั บตั j ง แต่ เริ5 มก่ อตั j ง จนถึ งปั จจุ บั นปี คริ สต์ ศั กราชที5 £§ô¢ Louis
Vuitton ถื อกํ าเนิ ดมาแล้ วถึ ง ôú© ปี โดยโดยในประเทศไทยมี ร้ านสาขา ´ สาขา คื อ ศู นย์ การค้ า
สยามพารากอน เกษรพลาซ่ า และ เอ็ มโพเรี ยม (louisvuitton.com, £§ô¢) ส่ วนตราสิ นค้ า Chanel
ผู้ ให้ กํ าเนิ ดตราสิ นค้ าแฟชั5 นระดั บโลกนี5 มี ชื5 อว่ า Coco Chanel หรื อชื5 อเต็ มคื อ Gabrielle Bonheur
Chanel จุ ดกํ าเนิ ดเกิ ดขึ jนในปี คริ สต์ ศั กราชที5 ô•ô§ ร้ าน Chanel Modes ถู กก่ อตั jงขึ jนเป็ นร้ านขาย
หมวกนั บเป็ นจุ ดเริ5 มต้ นของ Chanel ต่ อมาในปี คริ สต์ ศั กราชที5 ô•ô´ ร้ าน Chanel ถู กเปิ ดอย่ างเป็ น
ทางการและมี สิ นค้ าแฟชั5 นภายใต้ ตราสิ นค้ า Chanel มากมายรวมไปถึ งนํ j าหอม นั บตั j งแต่ ตรา
สิ นค้ า Chanel กํ าเนิ ดขึ jน จนถึ งปั จจุ บั นคริ สต์ ศั กราชที5 £§ô¢ Chanel ถื อกํ าเนิ ดมาแล้ ว ô§¢ ปี
ปั จจุ บันในประเทศไทยมี ร้ านสาขาอยู่ © สาขา คื อ ศู นย์ การค้ าสยามพารากอน เซ็ นทรั ล เอ็ มบาสซี
เอ็ มควอเที ยร์ และสนามบิ นสุ วรรณภู มิ และยั งมี บู ธเล็ กๆ ที5 อยู่ ภายในศู นย์ การค้ าทั5 วประเทศอี ก
มากมาย (inside.chanel.com, £§ô¢)
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ภาพที6 2 : โฆษณากระเป๋าของ Louis Vuitton
แหล่ งที6 มา : louisvuitton.com

ภาพที6 3 : Boutique แห่ งแรกของ Chanel
แหล่ งที6 มา : inside.chanel.com

ปั จจุ บั นสิ นค้ ากลุ่ มแฟชั5 นมี ความนิ ยมในการจั ดแสดงสิ นค้ าอย่ างแพร่ หลายรวมไปถึ ง
สิ นค้ าในกลุ่ ม Luxury ที5 ใส่ ใจในรายละเอี ยดของการจั ดแสดงสิ นค้ าเป็ นพิ เศษและมี ที มงาน
ออกแบบถู กจั ดตั jงขึ jนมาเฉพาะสํ าหรั บออกแบบการจั ดแสดงสิ นค้ าซึ5 งตราสิ นค้ า Louis Vuitton
และ Chanel ที5 ผู้ วิ จั ยเลื อกศึ กษาก็ เป็ นตราสิ นค้ าที5 จั ดอยู่ ในกลุ่ ม Luxury Brand โดยที5 ตราสิ นค้ า
Louis Vuitton และ Chanel จะถู กกํ าหนดรู ปแบบของการจั ดตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าให้ เป็ นไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกั นกั บแนวคิ ดของงาน Fashion Week (สั ปดาห์ แสดงสิ นค้ าแฟชั5 นใหม่ ๆ) ซึ5 งการ
ออกแบบการจั ดแสดงสิ นค้ าจะช่ วยส่ งเสริ ม และเล่ าเรื5 องให้ เหมาะกั บสิ นค้ าใน Collection นั jนๆ ซึ5 ง
งาน Fashion Week จะเกิ ดขึ jนก่ อนสิ นค้ าออกวางจํ าหน่ ายเป็ นเวลา 6 เดื อน โดยที5 งาน Fashion
Week ที5 สํ าคั ญจะจั ดขึ j น ใน 4 เมื องหลั กที5 เป็ นเมื องแห่ งแฟชั5 นของโลกคื อ ô.นิ วยอร์ ก ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา £.ลอนดอน ประเทศอั งกฤษ ´.มิ ลาน ประเทศอิ ตาลี และ ©.ปารี ส ประเทศฝรั5 งเศส
ซึ5 งมี ชื5 อเรี ยกของงาน Fashion Week ที5 เกิ ดขึ jนทั j งสี5 เมื องนี j ว่า Big Four Fashion Week โดยงาน
Fashion Week จะถู กจั ดขึ jนเพื5 อให้ เจ้ าของตราสิ นค้ าชั jนนํ า นํ าเอาสิ นค้ ามาจั ดแสดงตามช่ วงเวลา
ที5 กํ าหนด โดยงาน Fashion Week จะถู กจั ดขึ jนอย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั jง คื อกลุ่ มสิ นค้ าในฤดู ใบไม้ ผลิ
และฤดู ร้ อน (Spring and Summer) และกลุ่ มสิ นค้ าของฤดู ใบไม้ ร่ วมและฤดู หนาว (Fall and
Winter) นอกจากนี j เหล่ าตราสิ นค้ าชั jนนํ ามั กจะออกสิ นค้ ากลุ่ มพิ เศษ(Special Collection) ขึ jนมา
คั5 นระหว่ างสิ นค้ ากลุ่ มหลั ก (ฤดู ใบไม้ ผลิ และฤดู ร้ อน , ฤดู ใบไม้ ร่ วงและฤดู หนาว) ซึ5 งมี ชื5 อเรี ยกว่ า
Resort Collection และ Pre-Fall Collection ทั jงนี jการออกสิ นค้ ากลุ่ มพิ เศษขึ jนเพื5 อไม่ ให้ กลุ่ มสิ นค้ า
ในฤดู กาลหลั กระยะเวลาห่ างกั นจนเกิ นไป และเพื5 อเป็ นการเชื5 อมโยงถึ งการเปลี5 ยนผ่ านของฤดู กาล
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ด้ วยตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel เป็ นตราสิ นค้ ากลุ่ ม Luxury ที5 ได้ รั บความนิ ยม
อย่ างมากทั5 วโลก โดยผลการเก็ บสถิ ติ มู ลค่ าของตราสิ นค้ ากลุ่ ม Luxury Brand ทั5 วโลกในปี 2017
ตราสิ นค้ า Louis Vuitton ถู กจั ดอยู่ ในอั นดั บที5 1 มี มู ลค่ าตราสิ นค้ าอยู่ ที5 29,242 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
และตราสิ นค้ า Chanel ถู กจั ดอยู่ ในอั นดั บที5 4 มี มู ลค่ าตราสิ นค้ าอยู่ ที5 11,019 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
(Statista, 2017) นอกจากนี jศูนย์ การค้ า Harrods ในประเทศอั งกฤษรายงานผลว่ าพฤติ กรรมการ
จั บจ่ ายของชาวไทยมี ความต้ องการแบรนด์ ที5 หรู หราที5 สุ ดคื อ Chanel, Louis Vuitton, Hermes
(Voice TV, 2013) จากข้ อมู ลข้ างต้ นแสดงให้ เห็ นถึ งมู ลค่ าของตราสิ นค้ าที5 อยู่ ในระดั บสู งติ ดอั นดั บ
1 ใน 4 ของโลกรวมถึ งความนิ ยมในตราสิ นค้ าของคนไทยจึ งทํ าให้ ผู้ วิ จั ยสนใจศึ กษาตราสิ นค้ า
Louis Vuitton และ Chanel
ตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel เป็ นตราสิ นค้ าจากต่ างประเทศที5 นํ าเข้ ามาจํ าหน่ าย
ในประเทศไทยด้ วยข้ อจํ ากั ดด้ านภาษา และวั ฒนธรรมอาจส่ งผลให้ การสื5 อสารคลาดเคลื5 อน ดั งนั jน
ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจที5 จะศึ กษาความหมายที5 ปรากฏอยู่ บนจุ ดจั ดแสดงสิ นค้ าของตราสิ นค้ า Louis
Vuitton และ Chanel ในปี 2017 ในกลุ่ มสิ นค้ าฤดู ใบไม้ ผลิ และฤดู ร้อน (Spring and Summer) ฤดู
ใบไม้ ร่ วมและฤดู หนาว (Fall and Winter) รวมถึ งสิ นค้ ากลุ่ มพิ เศษ Resort และ Pre-Fall ที5 ตรา
สิ นค้ าต้ องการจะสื5 อสารไปถึ งผู้ บริ โภค ความหมายที5 ผู้ บริ โภครั บรู้ จากการตกแต่ งในบริ เวณจุ ด
แสดงสิ นค้ า รวมไปถึ งการศึ กษาถึ งผลกระทบที5 เกิ ดจากการจั ดแสดงสิ นค้ าสามารถส่ งผลต่ อ
ภาพลั กษณ์ และสามารถกระตุ้ นการตั ดสิ นใจซื อj ของผู้ บริ โภคได้ อย่ างไร
งานวิ จั ยฉบั บนี j จึ งมุ่ งศึ กษาถึ งการรั บรู้ ความหมายของสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการสื5 อ
ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า (Window Display) โดยใช้ แนวคิ ด ทฤษฎี ของการสื5 อสาร
สั ญลั กษณ์ และศึ กษาถึ งผลกระทบ และปั จจั ยทางวั ฒ นธรรมที5 ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ และการ
ตั ดสิ นใจซื อj ที5 ผู้ บริ โภครั บรู้ จากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในจุ ดแสดงสิ นค้ า

1.2 วั ตถุ ประสงค์
1. เพื5 อศึ กษาการนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Louis
Vuitton และ Chanel
2. เพื5 อศึ กษาการรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในจุ ดแสดงสิ นค้ า
3. เพื5 อศึ กษาถึ งผลกระทบที5 เกิ ดจากการรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภค และปั จจั ยทาง
วั ฒนธรรมที5 ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าและการตั ดสิ นใจซื อj
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1.3 ขอบเขตงานวิ จัย
ผู้ วิ จั ยใช้ วิ ธี วิ จั ยแบบการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื5 อหาความหมายที5
ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารบนจุ ดแสดงสิ นค้ า และใช้ การสั มภาษณ์ เพื5 อวิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมาย
ของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ าโดยการวิ เคราะห์ จะใช้ จุ ดแสดงสิ นค้ าที5 จั ด
ขึ jนใน © ฤดู กาลดั งนี j
1. Chanel Summer 2017 (Siam Paragon)
2. Chanel Winter 2017 (Emquartier)
3. Louis Vuitton Resort 2017 (Siam Paragon)
4. Louis Vuitton Pre-Fall 2017 (Siam Paragon)
สาเหตุ ที5 ทางผู้ วิ จั ยเลื อกใช้ ร้ านสาขาที5 Siam Paragon และ Emquartier เนื5 อจาก
ศู นย์ การค้ าดั งกล่ าวเป็ นศู นย์ การค้ าชั jนนํ าของประเทศไทย มี ร้ านค้ าต่ างๆ เพรี ยบพร้ อมครอบคลุ ม
ความต้ องการของผู้ บริ โภคในทุ กๆด้ านไม่ ว่ าจะเป็ นสิ นค้ าแฟชั5 น เครื5 องประดั บ ศู นย์ รวมความ
บั นเทิ ง ร้ านอาหาร รวมถึ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมจากต่ างประเทศ เป็ นต้ น ซึ5 งศู นย์ การค้ า Siam
Paragon ได้ มี การวางภาพพจน์ ของตั วเองเป็ น “High End Shopping Complex” สํ าหรั บผู้ ที5
รายได้ สู ง มี รสนิ ยมในการใช้ สิ นค้ าแบรนด์ เนม ในปี 2560 ที5 ผ่ านมาศู นย์ การค้ า Siam Paragon มี
รายได้ รวมกว่ า 17,000 ล้ านบาท และคาดว่ าในปี 2561 จะมี รายได้ เพิ5 มขึ jน 20% จากผู้ ที5 มาใช้
บริ การราว 180,000 – 200,000 คนต่ อวั น (มยุ รี ชั ยพรหมประสิ ทธิT , 2561) และร้ าน Louis Vuitton
สาขา Siam Paragon มั กจะมี การนํ าเอาสิ นค้ าใหม่ ๆมาจั ดแสดงเป็ นสาขาแรก และบางโอกาสมี
การนํ าเอาสิ นค้ าชุ ดพิ เศษมาจั ดแสดง เป็ นสาขาเดี ยวในประเทศไทยที5 ได้ รั บโอกาส ส่ วนศู นย์ การค้ า
Emquartier เป็ นศู นย์ การค้ าน้ องใหม่ ที5 เปิ ดให้ บริ การในปี 2558 ตั jงอยู่ บนพื j นที5 ใจกลางสุ ขุ มวิ ทมี
สถานี รถไฟฟ้ าที5 สามารถเดิ นเข้ าถึ งศู นย์ การค้ าได้ อย่ างง่ ายดาย สร้ างความสะดวกสบายและเพิ5 ม
โอกาสในการเข้ าถึ งศู นย์ การค้ าได้ อย่ างดี ศู นย์ การค้ า Emquartier มี การวางภาพพจน์ ของตั วเอง
เป็ น “Beyond Luxury เหนื อกว่ าหรู หรา” ตอบสนองความต้ องการสิ นค้ าแบรนด์ เนม และสิ นค้ าไฮ
เอนด์ จากทั5 วโลกของผู้ บริ โภ ศู นย์ การค้ า Emquartier มี ยอดผู้ เข้ าใช้ บริ การมากกว่ า 150,000 คน
ต่ อวั น และการจั บจ่ ายของผู้ บริ โภคส่ งผลให้ การเติ บโตของ เดอะมอลล์ กรุ๊ ป ในปี 2560 มี รายได้
รวมกว่ า 50,000 ล้ านบาท และตั j ง เป็ นในอี ก 5 ปี ข้ างหน้ าจะมี รายได้ รวม 100,000 ล้ านบาท
(Forbes Thailand, 2560) และด้ วยศู นย์ การค้ า Siam Paragon และ Emquartier เป็ นศู นย์ การค้ า
ชั jนนํ า มี ร้ านค้ าครอบคลุ ม ได้ รั บความนิ ยมจากผู้ บริ โภคในการเลื อกใช้ จ่ ายกั บ 2 ศู นย์ การค้ านี j รวม
ไปถึ งตราสิ นค้ าต่ างๆจากทั5 วโลกต่ างให้ การยอมรั บเปิ ดร้ านสาขาในศู นย์ การค้ าทั j ง 2 แห่ ง ด้ วย
เหตุ ผลต่ างๆทํ าให้ ผู้ วิ จั ยเลื อกมุ่ งสนใจศึ กษาไปยั งร้ านสาขาที5 ศู นย์ การค้ า Siam Paragon และ
Emquartier
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1.4 ประโยชน์ ที6 คาดว่ าจะได้ รั บ
1. เป็ นแนวทางให้ กั บ Louis Vuitton Chanel และตราสิ นค้ าอื5 นๆ ในการเลื อกใช้
สั ญลั กษณ์ ประกอบการจั ดแสดงสิ นค้ าที5 ส่ งเสริ มภาพลั กษณ์ และเพิ5 มโอกาสการขายให้ กั บตรา
สิ นค้ า
2. ทํ าให้ นั กการตลาดและนั กออกแบบสามารถเข้ าใจถึ งพื j นฐานการตี ความหมายของ
ผู้ บริ โภค

1.5 นิ ยามศั พท์
1.5.1 การรั บรู้ ความหมาย หมายถึ งพฤติ กรรมของผู้ บริ โภคที5 เกิ ดจากการตี ความ ความ
เข้ าใจในความหมาย ของการจั ดแสดงสิ นค้ าซึ5 งจะนํ าพาไปสู่ กระบวนการตั ดสิ นใจซื อj ในอนาคต
1.5.2 สั ญ ลั กษณ์ หมายถึ งลั กษณะของวั ตถุ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ า และถู กกํ าหนด
ความหมายไว้ ในตั วของสั ญลั กษณ์ เพื5 อสื5 อสารไปยั งผู้ บริ โภคผ่ านการจั ดแสดงสิ นค้ า
1.5.3 การจั ดแสดงสิ นค้ า (Window Display) หมายถึ งการนํ าเอาวั ตถุ 2 มิ ติ หรื อ 3 มิ ติ
และนํ าสิ นค้ ามาประกอบกั นเพื5 อช่ วยส่ งเสริ มการขายรู ปแบบต่ างๆ ในตู้ โชว์ หน้ าร้ าน
1.5.4 ภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า หมายถึ งภาพที5 เกิ ดขึ jนในใจของผู้ บริ โภค ที5 มี ต่ อการจั ด
แสดงสิ นค้ าของตราสิ นค้ า ที5 ส่ งผลถึ งภาพในใจของผู้ บริ โภคต่ อตราสิ นค้ า
1.5.5 การตั ดสิ นใจซื W อ หมายถึ งพฤติ กรรมที5 เกิ ดขึ j น หลั งจากรั บรู้ ความหมายจาก
สั ญลั กษณ์ ของการจั ดแสดงสิ นค้ า
1.5.6 ผลกระทบ หมายถึ งผลที5 เกิ ดขึ jนหลั งจากการรั บรู้ ความหมายของสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ใน
จุ ดแสดงสิ นค้ า
1.5.7 ปั จจั ยทางวั ฒนธรรม หมายถึ งพื jนฐานของสั งคมที5 เป็ นตั วกํ าหนดพฤติ กรรม และ
กรอบความคิ ดของผู้ บริ โภค ซึ5 งส่ วนใหญ่ ถู กถ่ ายทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ และส่ งผลไปถึ งการตี ความ
จากสั ญลั กษณ์ ของจุ ดแสดงสิ นค้ า
1.5.8 ฤดู กาลแฟชั6 น หมายถึ งฤดู กาลที5 ใช้ ในวงการแฟชั5 นซึ5 งประกอบไปด้ วย 4 ฤดู กาลคื อ
Resort Summer Pre-Fall และ Winter ซึ5 งแตกต่ างจากฤดู กาลที5 อ้ างอิ งจากสภาพภู มิอากาศ

บทที6 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัยที6 เกี6 ยวข้ อง
การรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ า (Window Display) ผู้ วิ จัย
ได้ ทํ าการศึ กษาค้ นคว้ า และได้ ดํ าเนิ นการตามแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัยที5 เกี5 ยวข้ อง เพื5 อนํ ามา
ประกอบเป็ นแนวทางในการวิ จัย ดั งนี j
1. แนวคิ ดการจั ดแสดงสิ นค้ า
2. แนวคิ ด ทฤษฎี เรื5 องสั ญลั กษณ์
3. แนวคิ ด ทฤษฎี เรื5 องสี
4. ทฤษฎี การรั บรู้
5. งานวิ จัยที5 เกี5 ยวข้ อง
6. กรอบแนวคิ ด

2.1 แนวคิ ดการจั ดแสดงสิ นค้ า
2.1.1 แนวคิ ดเกี6 ยวกั บการจั ดแสดงสิ นค้ า
ผู้ วิ จั ยได้ รวบรวมศึ กษาแนวคิ ดการจั ดแสดงสิ นค้ าพบว่ าการจั ดแสดงสิ นค้ าเป็ นหนึ5 งใน
กิ จกรรมทางการตลาดที5 ช่ วยส่ งเสริ มการขายทางหนึ5 ง ในปั จจุ บั นได้ รั บความนิ ยมจากสิ นค้ า
ประเภทแฟชั5 นโดยตราสิ นค้ าแทบจะทั j งหมดในท้ องตลาดนํ าเอาการจั ดแสดงสิ นค้ าเข้ ามาใช้ ใน
ธุ รกิ จ การจั ดแสดงสิ นค้ าถื อเป็ นเครื5 องมื อหนึ5 งที5 ใช้ ในการสื5 อสารที5 เรี ยกว่ าเครื5 องมื อทางทั ศน์
(Visual Tool) ที5 ช่ วยทํ าให้ สิ นค้ าสามารถขายได้ ส่ งเสริ มภาพลั กษณ์ และค่ านิ ยมให้ แก่ ร้ านค้ า ซึ5 ง
โดยทั5 วไปการจั ดแสดงสิ นค้ าสามารถใช้ ได้ กั บสิ นค้ าทุ กประเภทที5 สามารถจั บต้ องได้ (วั ฒนะ จู ฑะวิ
วาต, 2549) ซึ5 งจากการศึ กษาของ Wanninayake and Randiwela (2017) กล่ าวว่ าการจั ดแสดง
สิ นค้ าเป็ นหนึ5 งในวิ ธีทางการตลาดที5 สามารถเรี ยกความสนใจแก่ ผู้ บริ โภคได้ โดยเป็ นการกระตุ้ น
ทางจิ ตวิ ทยา และก่ อให้ เกิ ดกระบวนการตั ดสิ นใจซื อj ในที5 สุ ด
นั กวิ ชาการได้ ให้ นิ ยามที5 เกี5 ยวข้ องกั บการจั ดแสดงสิ นค้ าไว้ ดั งนี j วั ฒนะ จู ฑะวิ วาต (2549)
กล่ าวว่ า การจั ดแสดงสิ นค้ า เป็ นวิ ธีการนํ าเสนอสิ นค้ าอย่ างหนึ5 งเพื5 อทํ าให้ สิ นค้ าปรากฏสู่ สายตา
ผู้ บริ โภคอย่ างมี คุ ณค่ าทางสุ นทรี ยศาสตร์ โดยใช้ ความคิ ดสร้ างสรรค์ การออกแบบทางศิ ลปะ เพื5 อ
สร้ างจุ ดสนใจและดึ งดู ดสายตาผู้ บริ โภค เช่ นเดี ยวกั บ Morgan (2011) ที5 ให้ ความหมายของการจั ด
แสดงสิ นค้ าไว้ ว่ า การจั ดแสดงสิ นค้ าคื อการนํ าเอาสิ นค้ าออกมาจั ดแสดงเพื5 อให้ ผู้ บริ โภครั บรู้ และ
สร้ างความสะดวกในการคั ดเลื อกสิ นค้ าสอดคล้ องกั บ ลิ ตติ พร ลิ ตติ พานิ ช (2550) ที5 กล่ าวไว้ ว่ าการ
จั ดแสดงสิ นค้ าคื อการนํ าเอาวั ตถุ 3 มิ ติ ที5 มี ความกว้ าง ความยาว และความลึ ก มาประกอบภายใน
จุ ดแสดงสิ นค้ า และมี ส่ วนช่ วยส่ งเสริ มกิ จกรรมการขายในรู ปแบบต่ างๆ ซึ5 งส่ งผลถึ งภาพลั กษณ์ ที5
คนภายนอกมี ต่ อร้ านค้ าหรื อตราสิ นค้ า
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จากคํ านิ ยามต่ างๆ ข้ างต้ นสามารถสรุ ปลั กษณะของการจั ดแสดงสิ นค้ าที5 ช่ วยส่ งเสริ มให้
ร้ านค้ าสวยงาม ดึ งดู ความสนใจจากผู้ บริ โภคได้ มากขึ jนแล้ วยั งสามารถช่ วยส่ งเสริ มการขายได้ อี ก
ด้ วย การจั ดแสดงสิ นค้ าหมายถึ งการนํ าเอาวั ตถุ 3 มิ ติ มาประกอบกั นเพื5 อช่ วยส่ งเสริ มการขายใน
รู ปแบบต่ างๆ อี กทั jงยั งอยู่ ใกล้ ชิ ดกั บลู กค้ ามากที5 สุ ด ณ จุ ดขาย (Point Of Sale) ส่ งผลให้ จุ ดแสดง
สิ นค้ าเป็ นสิ5 งจู งใจที5 มี อิ ทธิ พลสู งต่ อการรั บรู้ และการตั ดสิ นใจซื อj ของผู้ บริ โภค
2.1.2 วั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดแสดงสิ นค้ า
2.1.2.1 ด้ านการตลาด (Marketing Concept) เพื5 อการขายสิ นค้ า
2.1.2.2 ด้ านการโฆษณา (Advertising Concept) เพื5 อสร้ างความชอบในตราสิ นค้ า
2.1.3 คุ ณลั กษณะของการจั ดแสดงสิ นค้ าที6 ดี
2.1.3.1 จะต้ องสร้ างจุ ดสนใจดึ งดู ดให้ คนเหลี ยวมอง
2.1.3.2 จะต้ องให้ ข้ อมู ลข่ าวสารที5 เป็ นประโยชน์ ต่ อการตั ดสิ นใจ
2.1.3.3 จะต้ องเร่ งเร้ าให้ เกิ ดความต้ องการ
2.1.3.4 จะต้ องสร้ างความมั5 นใจ และทํ าให้ ผู้ บริ โภคเกิ ดการซื อj ในที5 สุ ด
2.1.4 ประเภทของการจั ดแสดงสิ นค้ า
2.1.4.1 วิ นโดว์ ดิ สเพลย์ (Window Display)
เป็ นการจั ดแสดงสิ นค้ าที5 สามารถดึ งดู ดผู้ บริ โภคได้ มากที5 สุ ดเพราะ Window
Display เป็ นสิ5 งที5 ผู้ บริ โภคหรื อคนที5 สั ญจรไปมาเห็ นเป็ นอั นดั บแรกทํ าให้ เกิ ดความสนใจในสิ นค้ า
จนเกิ ดการซื j อ ในที5 สุ ด ซึ5 งถื อได้ ว่ าการจั ดแสดงสิ นค้ า(Window Display) เป็ นสิ5 งสํ าคั ญ และมี
อิ ทธิ พลสู งในปั จจุ บันของการนํ าเสนอสิ นค้ า
2.1.4.2 อิ นที เรี ยดิ สเพลย์ (Interior Display)
เป็ นการจั ดตกแต่ งภายในร้ านให้ น่ าสนใจสามารถใช้ ประโยชน์ จากการตกแต่ งภาย
ในร้ านได้ มากที5 สุ ด ทั jงนี jจะต้ องสร้ างความสะดวก สบาย และสะอาด เพื5 อกระตุ้ นให้ ผู้ บริ โภคเกิ ด
ความพึ งพอใจ และเกิ ดการซื อj
สุ ทักษา บุ ญโชติ (£®®´) ได้ ทํ าการศึ กษาและพั ฒนารู ปแบบการจั ดแสดงสิ นค้ าเพื5 อรณรงค์
สภาวะโลกร้ อนภายในห้ างสรรพสิ นค้ า ได้ ข้ อสรุ ปว่ ารู ปแบบการจั ดแสดงสิ นค้ าในแนวคิ ดการ
รณรงค์ เกี5 ยวกั บสภาวะโลกร้ อน มี ส่ วนช่ วยให้ ประชาชนตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของสภาวะทาง
ธรรมชาติ ที5 เกิ ดจากนํ jามื อของมนุ ษย์ ซึ5 งรู ปแบบการจั ดแสดงสิ นค้ ามี บทบาทต่ อภาพลั กษณ์ และ
สะท้ อนให้ เห็ นถึ งปั ญหาที5 เกิ ดขึ jน และช่ วยกระตุ้ นการตั ดสิ นใจซื jอของผู้ บริ โภคที5 มี ต่ อสิ นค้ าที5 จั ด
จํ าหน่ ายในช่ วงฤดู ร้อน
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2.2 แนวคิ ด ทฤษฎี สัญลั กษณ์
ปั จจุ บันในโลกนี jมีภาษาหลั กมากมายกว่ า 100 ภาษา จึ งเป็ นเรื5 องที5 ยากถ้ าหากจะสื5 อสาร
กั นด้ วยภาษา และเข้ าใจความหมายนั jนได้ ดั งนั jนการสื5 อสารข้ อมู ลต่ างๆ ที5 เกิ ดขึ jนในปั จจุ บันมี การ
นํ าเอาสั ญลั กษณ์ เข้ ามาใช้ เพื5 อช่ วยในการสื5 อสาร ซึ5 งสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ถู กสร้ างความหมายภายใต้
สั ญลั กษณ์ นั j นเป็ นที5 เรี ยบร้ อยแล้ วทํ าให้ การสื5 อสารสามารถเข้ าใจกั นได้ ง่ ายขึ jนในกลุ่ มที5 กว้ างขึ jน
ทั jงนี jก็ยั งไม่ สามารถสื5 อสารด้ วยสั ญลั กษณ์ ได้ ในทุ กวั ฒนธรรมที5 มี บนโลกใบนี j
นั กวิ ชาการและนั กการสื5 อสารได้ มี การนิ ยามความหมายของสั ญลั กษณ์ ไว้ ดั งนี j
ราชบั ณฑิ ตยสถาน (2542) ได้ นิ ยามความหมายของลั ญลั กษณ์ ไว้ ว่ าสั ญลั กษณ์ (Symbol)
หมายถึ ง ลั กษณะของสิ5 งใดก็ ตามที5 ถู กกํ าหนดขึ jนมาเพื5 อใช้ หมายความแทนอะไรก็ ตามอี กสิ5 งหนึ5 ง
เช่ นเดี ยวกั บ The Oxford English Dictionary ที5 ได้ ให้ นิ ยามของคํ าว่ าสั ญลั กษณ์ (Symbol) ไว้ 2
ความหมายคื อ 1. สิ5 งที5 เป็ นตั วแทนของสิ5 งอื5 นๆ 2.ตั วอั กษร หรื อเครื5 องหมายที5 ใช้ เป็ นตั วแทนบางสิ5 ง
วิ รุณ ตั jงเจริ ญ (2526) ได้ อธิ บายความหมายคํ าว่ าสั ญลั กษณ์ ดั งนี j สั ญลั กษณ์ คื อนั ย หรื อ
ความคิ ดที5 ถู กบรรจุ ไว้ ภายใต้ สั ญลั กษณ์ นั jน เพื5 อเป็ นการสื5 อสารถึ งสิ5 งใดสิ5 งหนึ5 งโดยในการสื5 อสาร
ด้ วยสั ญลั กษณ์ นั jนจะมี ผลกั บการรั บรู้ ความคิ ด ทั ศนคติ
บั นลื อ พฤกษะวั น (2522) กล่ าวว่ า ภาพสั ญลั กษณ์ คื อ สิ5 งที5 ขี ดเขี ยนขึ jนเป็ นรู ปต่ างๆเพื5 อ
กํ าหนดความหมายใช้ ในกลุ่ มชน เรี ยกว่ าภาษาตาซึ5 งสามารถแสดงออกให้ เห็ น และสร้ างความ
เข้ าใจร่ วมกั นระหว่ างผู้ ส่ งสาร และผู้ รั บสาร
Dreyfuss (1972) ได้ กํ าหนดหลั กขึ jนมาทํ าให้ การแบ่ งกลุ่ มสั ญลั กษณ์ สามารถแบ่ งออกมา
ได้ 3 กลุ่ มดั งนี j
1. สั ญลั กษณ์ ที5 เกิ ดจากการลอกเลี ยนแบบ หมายถึ งลั กษณะที5 เลี ยนแบบสิ5 งเดิ มที5
มี อยู่ แล้ วยกตั วอย่ างเช่ น ป้ ายหน้ าห้ องนํ jาที5 มี การนํ าเอาลั กษณะของผู้ ชาย และผู้ หญิ งมาใช้ เป็ นสิ5 ง
แทนที5 บ่ งบอกถึ งห้ องนํ j าสํ าหรั บผู้ ชาย และห้ องนํ j าสํ าหรั บผู้ หญิ ง รวมไปถึ งห้ องนํ j าคนพิ การ และ
ห้ องนํ jาสํ าหรั บเด็ กก็ มี การใช้ สั ญลั กษณ์ ที5 เลี ยนแบบเช่ นกั น
2. สั ญลั กษณ์ ที5 เป็ นนามธรรม หมายถึ งการนํ าเอาสาระสํ าคั ญของสิ5 งหนึ5 งมาทํ า
เป็ นรู ปสั ญลั กษณ์ ยกตั วอย่ างเช่ นการทํ า Infographic ที5 มี การลดทอนตั วหนั งสื อ และแปรสภาพ
เป็ นสั ญลั กษณ์
3. สั ญลั กษณ์ ที5 มนุ ษย์ คิ ดค้ นขึ jนมา หมายถึ งรู ปสั ญลั กษณ์ ที5 มนุ ษย์ คิ ดขึ jน และเป็ น
ที5 ยอมรั บจากคนหมู่ มาก ยกตั วอย่ างเช่ นเครื5 องหมายการค้ า(Logo) ที5 มนุ ษย์ เป็ นผู้ คิ ดค้ นขึ jน และ
บางเครื5 องหมายการค้ าถู กใช้ สื5 อสารกั บคนทั5 วโลก เช่ น ร้ านกาแฟ Starsbuck ร้ านอาหาร KFC เป็ น
ต้ น
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ศรี เรื อน แก้ วกั งวาล (2548) ได้ กล่ าวถึ งประโยชน์ ของสั ญลั กษณ์ ที5 มนุ ษย์ ต้ องการให้ เกิ ดขึ jน
ไว้ ดั งนี j
1. มนุ ษย์ สร้ างสั ญลั กษณ์ ขึ jนเพื5 อต้ องการแสดงความหมายในใจ
2. มนุ ษย์ สร้ างสั ญลั กษณ์ ขึ jนเพื5 อทํ าให้ ผู้ ที5 พบเห็ นเกิ ดความรู้ สึ กทางอารมณ์ และ
มี การตอบสนองต่ อสิ5 งเร้ านั jนได้ ดี
3. ส่ วนประกอบสํ าคั ญของระบบสั ญลั กษณ์ คื อถ้ อยคํ าที5 ใช้ รองลงมาคื อสิ5 งที5 ไม่ ใช่
ถ้ อยคํ า
4. สิ5 งใดที5 เรารั บรู้ ว่ ามี ความหมายแทนด้ วยอะไรก็ ตาม สิ5 งนั jนคื อสั ญลั กษณ์
ศรี เรื อน แก้ วกั งวาล (2548) ยั งได้ ให้ ความหมายของภาพสั ญลั กษณ์ ที5 แยกประเภทดั งนี j
1. ความหมายโดยอรรถ คื อความหมายที5 เข้ าใจตรงกั นด้ วยภาษา
2. ความหมายโดยนั ย คื อความหมายที5 ผู้ ฟั งนํ าปั จจั ยภายใน ผสมกั บความหมาย
โดยอรรถ
3. ความหมายประกอบกั บอารมณ์ คื อการแสดงความหมายออกมาตามอารมณ์
ขณะนั jน
4. ความหมายโดยวิ ตถารนั ย คื อคํ ากํ ากวม คํ าเพี ยง 1 คํ าสามารถตี ความได้
หลากหลายความหมาย ผู้ ใช้ ต้ องระมั ดระวั งสู งเพราะการตี ความแต่ ละคนไม่ เหมื อนกั น
5. ความหมายเนื5 องสถานการณ์ คื อความหมายที5 นํ าเอาสถานการณ์ ที5 ประสบอยู่
มาทํ าให้ เกิ ดความหมาย
โดยสรุ ปสั ญลั กษณ์ คื อการสร้ างสิ5 งใดสิ5 งหนึ5 งขึ jนมาไม่ ว่ าจะเป็ นสั ญลั กษณ์ ที5 เกิ ดจากการ
ลอกเลี ยนแบบ สั ญลั กษณ์ ที5 เป็ นนามธรรม หรื อสั ญลั กษณ์ ที5 มนุ ษย์ คิ ดค้ นขึ j น มา และกํ าหนด
ความหมายภายใต้ สั ญลั กษณ์ นั jนๆขึ jน โดยความหมายที5 ถู กกํ าหนดขึ jนจะต้ องเป็ นที5 ยอมรั บ และ
สามารถรั บรู้ ถึ งความหมายร่ วมกั นได้ ในสั งคมนั jนๆ
นอกจากนี jฌอง โบดริ ยาร์ ด ได้ กล่ าวเพิ5 มเติ มว่ ามนุ ษย์ มี พฤติ กรรมการบริ โภคที5 อยู่ ภายใต้
กฎเกณฑ์ แห่ งสั ญลั กษณ์ ต่ างๆ ซึ5 งโดยทั5 วไปสิ นค้ าจะมี องค์ ประกอบหลั กๆ 2 ประการคื อ
องค์ ประกอบด้ านคุ ณค่ าการใช้ สอย (Use Value) และองค์ ประกอบด้ านคุ ณค่ าในการแลกเปลี5 ยน
(Exchange Value) แต่ ในความเป็ นจริ งแล้ วสิ นค้ ายั งมี อี กองค์ ประกอบหนึ5 งที5 สํ าคั ญก็ คื อ คุ ณค่ า
เชิ งสั ญญะ (Sign Value) กล่ าวคื อสิ นค้ าสามารถสื5 อสารสั ญลั กษณ์ บางอย่ างได้ ด้ วยตั วของสิ นค้ า
เอง ที5 เรี ยกว่ า การบริ โภคเชิ งสั ญญะ
สุ ภารี ย์ เถาว์ วงศ์ ษา (2555) ได้ ทํ าศึ กษาวิ จัยเรื5 องการวิ เคราะห์ รู ปสั ญญะและความหมาย
สั ญญะในเครื5 องประดั บยุ คอยุ ธยา เพื5 อสร้ างองค์ ความรู้ ในการออกแบบเครื5 องประดั บไทยร่ วมสมั ย
ในอนาคต โดยศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรรู ปสั ญญะ ประกอบด้ วยองค์ ประกอบในการ
ออกแบบเครื5 องประดั บคื อ วั สดุ ลวดลาย สี รู ปทรง ประเภทของเครื5 องประดั บ และตํ าแหน่ งที5 สวม
ใส่ ความหมายของสั ญญะคื อแนวคิ ดในการออกแบบผ่ านหลั กความเชื5 อทางวั ฒนธรรม 3 ประการ
ประกอบด้ วย 1.คติ ความเชื5 อลั ทธิ ผี สางเทวดา 2.คติ ความเชื5 อแบบศาสนาพราหมณ์ และ 3.คติ
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ความเชื5 อแบบศาสนาพุ ทธ จากเครื5 องประดั บยุ คอยุ ธยา 5 ชิ j น ผลการวิ เคราะห์ สั ญญะใน
เครื5 องประดั บยุ คอยุ ธยาพบว่ า ความหมายสั ญญะหลั กในเครื5 องประดั บในยุ คอยุ ธยาใช้ คติ ความ
เชื5 อแบบศาสนาะราหมณ์ -ฮิ นดู มากเป็ นอั นดั บหนึ5 ง และรองลงมาคื อการใช้ คติ ความเชื5 อแบบ
ศาสนาพุ ทธและคติ ความเชื5 อลั ทธิ ผี สางเทวดา นวกจากนี jยังพบแนวความคิ ดอื5 นด้ วย เช่ น การสื5 อ
ถึ งตราประจํ าพระราชสํ านั กของกษั ตริ ย์ เมื องเวศาลี เป็ นต้ น ในส่ วนของความหมายสั ญญะย่ อยใน
เครื5 องประดั บยุ คอยุ ธยาในคติ ความเชื5 อแบบศาสนาพราหมณ์ -ฮิ นดู ประกอบไปด้ วยความเชื5 อย่ อย
7 ประการคื อ 1. การสื5 อถึ งวรรณะ บทบาทหน้ าที5 สถานะทางสั งคม ตํ าแหน่ งชนชั jนของผู้ สวมใส่ 2.
การเป็ นสั ญลั กษณ์ แสดงถึ งความอุ ดมสมบู รณ์ ในสมั ยเชี ยงแสน 3.การเป็ นสั ญลั กษณ์ แสดงถึ ง
ความอุ ดมสมบู รณ์ ในสมั ยทวารวดี 4.การเป็ นสั ญลั กษณ์ แสดงถึ งความมั5 นคง และสั ญลั กษณ์ ของ
สวรรค์ 5.การสื5 อถึ งสั ตว์ ประจํ าทิ ศ 6.การเป็ นสั ญลั กษณ์ สื5 อถึ งอํ านาจในการผลิ ตของธรรมชาติ 7.
การสื5 อถึ งสั ตว์ ในตํ านาน และป่ าหิ มพานต์
กนกพร ศรี ญาณลั กษณ์ (2554) ได้ ทํ าการศึ กษาการสื5 อความหมายของภาพมงคลจี น
เพื5 อต้ องการทราบถึ งการสื5 อความหมาย วิ ธี การสื5 อความหมายและสั ญลั กษณ์ ในการสื5 อ
ความหมายของภาพมงคลจี น ซึ5 งผลการวิ จัยพบว่ า องค์ ประกอบของภาพมงคลจี นสามารถแยก
ออกได้ เป็ น 2 ประเภทคื อ 1.ภาพมงคงที5 มี องค์ ประกอบเดี ยว คื อมี การใช้ หนึ5 งสั ญลั กษณ์ สื5 อ
ความหมายหนึ5 งความหมาย และใช้ หนึ5 งสั ญลั กษณ์ สื5 อความหมายหลายความหมาย 2.ภาพมงคง
ที5 มี องค์ ประกอบรวม คื อมี การใช้ หลายสั ญลั กษณ์ สื5 อความหมายหนึ5 งความหมาย และใช้ หลาย
สั ญลั กษณ์ สื5 อความหมายหลายความหมาย ซึ5 งภาพมงคลต่ างๆทํ าหน้ าที5 สื5 อความหมายที5 เป็ น
มงคล 9 ด้ านคื อ อายุ ยืน โชคลาภ สมปรารถนา ลู กหลานสื บสกุ ล ปั ดเป่ า สิ5 งไม่ ดี ความสุ ข ประสบ
ความสํ าเร็ จ ความรั ก และความรํ5 ารวย ส่ วนวิ ธีการสื5 อความหมายของภาพมงคลมี 4 รู ปแบบคื อ
สื5 อความหมายโดยตรง สื5 อความหมายโดยอ้ อม สื5 อความหมายโดยใช้ คํ าพ้ องเสี ยงพ้ องรู ป สื5 อ
ความหมายโดยใช้ บทกวี และสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการสื5 อความหมายของภาพมงคลจี นนั jนสามารถ
แบ่ งได้ เป็ น 5 ประเภทคื อ บุ คคลมงคล พื ชมงคล สั ตว์ มงคล สิ5 งของมงคล และลวดลายมงคล

2.3 แนวคิ ด ทฤษฎี เรื6 องสี
ผู้ วิ จั ยได้ รวบรวมศึ กษาๆแนวคิ ด ทฤษฎี เรื5 องสี พบว่ าในปั จจุ บั นการใช้ สี เป็ นที5 นิ ยมอย่ าง
แพร่ หลายในชี วิ ตประจํ าวั นถึ งแม้ ว่ าสี จะไม่ ใช่ สิ5งจํ าเป็ นในชี วิ ตแต่ สี มี อิ ทธิ พลต่ อการดํ ารงชี วิ ตของ
มนุ ษย์ เป็ นอย่ างมากถ้ าหากมองไปรอบๆตั วเราสี มั กจะเป็ นองค์ ประกอบหนึ5 งที5 ใช้ ประกอบในวั ตถุ
หรื อใช้ ในการกํ าหนด แยกแยะสิ5 งต่ างๆให้ ชั ดเจนได้ เช่ น สั ญญาณจราจร ถั งขยะที5 แยกประเภท
ด้ วยสี แม้ กระทั5 งสี ของเหรี ยญรางวั ลก็ ถู กแยกเป็ น สี ทอง สี เงิ น สี ทองแดง เป็ นต้ น ด้ วยเหตุ นี j ใน
หลายๆ สาขาอาชี พได้ นิ ยมนํ าเอาสี ไปเป็ นส่ วนหนึ5 งในงานในสาขาอาชี พนั jนๆ เช่ นในวงการโฆษณา
มี การใช้ สี เพื5 อกํ าหนดความหมายเชิ งจิ ตวิ ทยาของตราสิ นค้ า ซึ5 งในการเลื อกใช้ สี ของตราสิ นค้ าจะ
เลื อกใช้ สี ที5 ต้ องการสื5 อสารความเป็ นตั วตนของตราสิ นค้ าให้ มากที5 สุ ด การใช้ สี นั บว่ าเป็ น
องค์ ประกอบสํ าคั ญเพราะมี เรื5 องของเหตุ ผล (Rational) และอารมณ์ (Emotional) เขามาเกี5 ยวข้ อง
เพื5 อต้ องการสร้ างให้ เกิ ดการจดจํ าในใจของผู้ บริ โภค ยกตั วอย่ างเช่ นร้ านแกแฟสตาบั ค เลื อกใช้ สี
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เขี ยวเป็ นสี หลั กและสี เดี ยว เพราะสี เขี ยวให้ ความรู้ สึ กที5 สงบ เป็ นธรรมชาติ มี ชี วิตชี วา การเลื อกใช้ สี
เขี ยวของร้ านกาแฟสตาบั คมี วั ตถุ เพื5 อต้ องการสื5 อสารถึ งตั วตนของตราสิ นค้ าที5 เป็ นร้ านกาแฟ จึ ง
ต้ องสร้ างภาพลั กษณ์ ด้ านความสงบให้ กั บผู้ ที5 เข้ ามาใช้ บริ การ เมล็ ดกาแฟที5 มาจากธรรมชาติ และ
เพิ5 มสี สันความมี ชี วิตชี วาให้ ร้ านกาแฟไม่ เงี ยบเหงาจนเกิ นไป
ราชบั ณฑิ ตยสถาน (2546) ได้ นิ ยามความหมายของสี ไว้ ว่ า สี (Color) หมายถึ งลั กษณะ
ของแสงสว่ างที5 ปรากฏแก่ ตาให้ เป็ นสี ขาว สี ดํ า สี แดง สี เขี ยว เป็ นต้ น นอกจากนี jสีแต่ ละสี ยั งเป็ นสื5 อ
เร้ าให้ เกิ ดความรู้ สึ กทางด้ านอารมณ์ ความรู้ สึ กให้ แตกต่ างกั นในแต่ ละสี อีกด้ วย
จง บุ ญประชา (2555) ให้ คํ านิ ยามของสี ในทางวิ ทยาศาสตร์ ไว้ ว่ า สี เป็ นคลื5 นแสงหรื อ
ความเข้ มของแสงที5 สายตาสามารถมองเห็ น ส่ วนในทางศิ ลปะสี คื อทั ศนธาตุ อย่ างหนึ5 งที5 เป็ น
องค์ ประกอบสํ าคั ญของงานศิ ลปะ และที5 สํ าคั ญสี เป็ นองค์ ประกอบที5 สํ าคั ญในการสร้ างสรรค์
ผลงานให้ สวยงาม สร้ างบรรยากาศให้ มี ความสมจริ งและเป็ นที5 น่ าสนใจแก่ งานศิ ลปะชิ jนนั jน
ผกามาศ ผจญแกล้ ว (2543) กล่ าวไว้ ว่ าสี ช่วยเพิ5 มความสํ าคั ญให้ กั บผลงานออกแบบ และ
สี มีหน้ าที5 สํ าคั ญที5 สื5 อสารระหว่ างงานออกแบบและผู้ บริ โภค ดั งนี j
1. ช่ วยดึ งดู ดความสนใจจากผู้ อ่ านหรื อผู้ ที6 ดู การใช้ สี เป็ นการช่ วยให้ ชิ jนงานมี ความ
โดดเด่ นและเกิ ดความแตกต่ างขึ jนทํ าให้ สามารถดึ งดู ดความสนใจจากผู้ ที5 อ่ านหรื อดู ชิ jนงาน ทั jงนี j
การดึ งดู ดความสนใจจะต้ องมี ส่ วนประกอบอื5 นๆด้ วยเช่ นการจั ดวางองค์ ประกอบ เนื jอหา และภาพ
เป็ นต้ น
2. สร้ างความรู้ สึ กตามสภาพจริ ง โดยปกติ มนุ ษย์ จะเชื5 อมโยงสี ต่ างๆให้ เกี5 ยวข้ องกั บ
สภาวะของสิ5 งของ เช่ นผั กที5 ดี จะต้ องมี สี เขี ยวถ้ าหากมี สี เหลื องแสดงว่ าผั กไม่ สด นํ jาเปล่ าบริ สุ ทธิ
จะต้ องมี สี ที5ใสถ้ าหากนํ jาเป็ นสี ขุ่ นอาจจะมี สารปนเปื j อน นอกจากนี jสียังสามารถบ่ งบอกถึ ความรู้ สึ ก
ร้ อนความรู้ สึ กเย็ น ความรู้ สึ กสะอาดความรู้ สึ กสกปรก อย่ างไรก็ ตามความรู้ สึ กต่ อสี ไม่ ได้ มี ความ
ชั ดเจนแน่ นอน ขึ jนอยู่ กับวิ จารณญาณและประสบการณ์ ของแต่ ละบุ คคล
3. ช่ วยให้ จดจํ าได้ ง่ ายขึ Wน อี กหนึ5 งหน้ าที5 ของสี คื อช่ วยให้ ผู้ อ่ านสามารถจดจํ าได้ ดี ขึ jน ใน
การอธิ บายเนื j อ หาผ่ านตั วอั กษรบางครั j ง การใช้ สี เข้ ามาช่ วยประกอบสํ าหรั บเนื j อ หาที5 สํ าคั ญๆ
สามารถช่ วยให้ ผู้ อ่ านสามารถจดจํ าเนื j อ หานั j น ได้ ง่ ายขึ j น เช่ น นั กออกแบบมั กใช้ สี ที5 สามารถ
มองเห็ นได้ ง่ ายและใช้ สี นั jนซํ jาๆเป็ นการสร้ างอั ตลั กษณ์ ประจํ าให้ กั บตราสิ นค้ าและช่ วยสร้ างการ
จดจํ าต่ อสิ นค้ าได้ ดี ยิ5 งขึ jน นอกจากนี jสียั งเป็ นการบ่ งบอกถึ งลํ าดั บก่ อนหลั งในการอ่ านได้ เช่ น การ
ใส่ กรอบสี ล้อมข้ อความนั jน บ่ งบอกถึ งว่ าในกรอบนี jจะต้ องอ่ านก่ อน เป็ นต้ น
4. ช่ วยสร้ างบรรยากาศที6 พึ งพอใจ โดยการเลื อกสี จะต้ องคํ านึ งถึ ง ความสมดุ ล ความ
แตกต่ าง ความกลมกลื น และการเล่ นจั งหวะของการใช้ สี เป็ นต้ น เพื5 อสร้ างความสอดคล้ องกั บ
เนื jอหาที5 ต้ องการจะสื5 อสาร ให้ เป็ นชิ jนงานเดี ยวกั น แต่ ถ้ าหากการเลื อกใช้ สี ผิ ดพลาดอาจจะส่ งผล
ในทางด้ านลบต่ อชิ jนงานมากกว่ าการไม่ ใช้ สี เลยก็ ได้
5. ช่ วยรวมหรื อแยกกลุ่ มของเนื W อหา ในการใช้ สี สามารถบ่ งบอกถึ งกลุ่ มของเนื jอหาที5
เป็ นเรื5 องเดี ยวกั น และการเปลี5 ยนสี ช่ วยบอกถึ งเนื jอหาที5 ไม่ ได้ อยู่ ในกลุ่ มเดี ยวกั น รวมไปถึ งการใช้ สี
กั บแผนภู มิ หรื อกราฟ ช่ วยให้ สามารถแยกแยะข้ อมู ลได้ ดี ขึ jนผู้ อ่ านเข้ าใจในข้ อมู ลชั ดเจนขึ jน
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สี สามารถสื5 ออารมณ์ ความรู้ สึ กไปยั งผู้ ดู ได้ อย่ างน่ าอั ศจรรย์ จะสั งเกตุ ได้ ว่ า ความรู้ สึ กเศร้ า
ความรู้ สึ กสนุ กสนาน ความรู้ สึ กรั ก หรื อความรู้ สึ กเสี ยใจ สามารถแสดงออกผ่ านสี ได้ อย่ างน่ า
เหลื อเชื5 อ จนทํ าให้ สี บางสี เป็ นสั ญลั กษณ์ ที5 บ่ งบอกความรู้ สึ กต่ างๆได้ ยกตั วอย่ างเช่ น สี ขาวและสี
ดํ า ในบางวั ฒ นธรรมการแต่ งการด้ วยเครื5 องแต่ งกายที5 มี สี ขาว หรื อสี ดํ า สื5 ออารมณ์ ถึ งความ
โศกเศร้ า ความตาย (Kandinsky, 1988, P.132) นอกจากนี j Kandinsky ยั งศึ กษาหลั กในการใช้ สี
เพื5 อสื5 ออารมณ์ ความรู้ สึ กไปยั งผู้ ดู 4 ข้ อดั งนี j
1. ความรู้ สึ กเกี6 ยวกั บอารมณ์ สี สามารถกระตุ้ นการตอบสนองทางอารมณ์ ของผู้ ดู ได้
อย่ างดี ดั งนั j น นั กออกแบบจึ งเลื อกใช้ สี เพื5 อชั กจู งใจผู้ ดู ให้ เกิ ดอารมณ์ ตามที5 เราต้ องการได้ แต่
อย่ างไรก็ ตามอารมณ์ ของผู้ ดู ที5มี ต่ อสี นั jนๆอาจจะแสดงความรู้ สึ กออกมาที5 แตกต่ างกั นได้ ขึ jนอยู่ กับ
ประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ แต่ โดยทั5 วไปแล้ วผู้ ดู ส่วนใหญ่ จะมี แสดงออกด้ านอารมณ์ ความรู้ สึ ก
ต่ อสี ไปในทิ ศทางเดี ยวกั น โดยที5 สี ในกลุ่ มของวรรณะร้ อน เช่ นสี แดง สี เหลื อง สี ส้ ม จะให้ ความรู้ สึ ก
ตื5 นเต้ น เร้ าใจ มี ชี วิ ตชี วา และต้ องการเป็ นจุ ดสนใจ ส่ วนสี ที5 อยู่ ในกลุ่ มของวรรณะเย็ น เช่ นสี นํ jาเงิ น
สี เขี ยว สี ม่วง จะให้ ความรู้ สึ กสงบ ผ่ อนคลาย และการเข้ าถึ งจิ ตวิ ญญาณ ทั jงนี jสีแต่ ละสี ยังมี ลั ษณะ
เฉพาะตั วที5 แสดงถึ งอารมณ์ สามารถนํ าเอาไปใช้ ในสถานการที5 แตกต่ างกั นได้ ยกตั วอย่ างเช่ น
1.1 สี แดง เป็ นสี ที5โดดเด่ นมองเห็ นง่ ายที5 สุ ด ให้ ความรู้ สึ กร้ อนแรง มี พละกํ าลั ง
ก้ าวร้ าว รุ นแรง อี กทั jงสี แดงนี jยังใช้ เป็ นสั ญลั กษณ์ ของความรั ก รวมไปถึ งอารมณ์ ต่ างๆ เช่ นความ
เร่ าร้ อน ความขั ดแย้ ง การทะเลาะวิ วาท หรื อความอั นตราย เป็ นต้ น
1.2 สี นํWาเงิ น เป็ นสี ที5มี ความสว่ างตํ5 าไม่ ค่ อยโดดเด่ น ให้ ความรู้ สึ กเงี ยบสงบ เยื อก
เย็ น ความรั บผิ ดชอบ ความจริ งใจ ถ้ าหากพู ดถึ งเครื5 องแต่ งกายสี นํ j าเงิ น จะให้ ความรู้ สึ กสะอาด
ผ่ อนคลาย
1.3 สี เหลื อง เป็ นสี ที5 มี ความสว่ างสู ง เป็ นสั ญลั กษณ์ ของดวงอาทิ ตย์ ให้
ความรู้ สึ กอบอุ่ น ทั นสมั ย ร่ าเริ ง สุ ขภาพดี แต่ ถ้ าหากเป็ นสี เหลื องหม่ น จะให้ ความรู้ สึ กถึ งความ
อ่ อนแอ ความเจ็ บป่ วย ความรู้ ู สึ กจะสื5 อไปในทางลบทั นที
1.4 สี เขี ยว เป็ นสี ที5 ให้ ความรู้ สึ กคล้ ายๆกั บสี นํ j าเงิ น คื อให้ ความรู้ สึ กผ่ อนคลาย
สงบ แต่ ในสี เขี ยวมี ความรู้ สึ กของความมี ชี วิตชี วา การเติ บโต ความเป็ นธรรมชาติ เพิ5 มขึ jนมา
1.5 สี ม่ วง เกิ ดจากการผสมสี ระหว่ างสี แดงกั บสี นํ j า เงิ น ให้ ความรู้ สึ กยิ5 งใหญ่
หรู หรา นิ ยมใช้ สี ม่วงกั นในชนชั jนสู งเพื5 อแสดงถึ งยศถาบรรดาศั กดิT
1.6 สี ขาว เป็ นสี ที5 มี ความสว่ างของสี สู งที5 สุ ด ให้ ความรู้ สึ กสะอาด ปลอดโปร่ ง
บริ สุทธิ ความดี ความละเอี ยดอ่ อน แต่ ถ้าหากนํ าเอาสี ขาวมาใช้ เป็ นธงจะสื5 อถึ งการยอมแพ้ ในบาง
วั ฒนธรรมสี ขาวแสดงถึ งความโศกเศร้ า การพลั ดพลาก
1.7 สี ดํา เป็ นสี ที5มี ความสว่ างน้ อยี5 สุ ด ให้ ความรู้ สึ กเคร่ งขรึ ม ลึ กลั บ น่ ากลั ว ความ
ชั5 วร้ าย ในบางวั ฒนธรรมสี ดําสื5 อถึ งความตาย ความอาลั ย
2. ความรู้ สึ กเกี6 ยวกั บขนาด สี อ่ อนหรื อสี ที5 มี ความสว่ างมากเช่ น สี ขาว สี เหลื องมั กจะให้
ความรู้ สึ กว่ าวั ตถุ ชิ jนนั j นมี ขนาดใหญ่ กว่ าสี เข้ มหรื อสี ที5 มี ความสว่ างน้ อยเช่ น สี ดํ า สี นํ jาเงิ น แต่ ใน
ความเป็ นจริ งแล้ ววั ตถุ ทัjงสองชิ jนมี ขนาดเท่ ากั นทุ กประการ
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3. ความรู้ สึ กเกี6 ยวกั บระยะ สี ในแต่ ละสี ที5 แตกต่ างกั นอาจให้ ความรู้ สึ กที5 เกี5 ยวกั บ
ระยะใกล้ ระยะไกลได้ แม้ ในความเป็ นจริ งระยะที5 มองเห็ นนั jนเท่ ากั น กล่ าวคื อสี ที5 อยู่ ในวรรณะร้ อน
เช่ น สี แดง สี ส้ม ให้ ความรู้ สึ กระยะนั jนใกล้ มากกว่ าสี ที5อยู่ ในวรรณะเย็ นเช่ น สี ฟ้า สี ม่วง
4. ความรู้ สึ กกั บการเคลื6 อนไหว
สี นํjาเงิ น เป็ นสี ที5ให้ ความรู้ ของการเคลื5 อนไหวภายในตั วเอง
สี เหลื อง เป็ นสี ที5ให้ ความรู้ ของการเคลื5 อนไหวสู้ ภายนอก
สี เขี ยว เป็ นสี ที5ให้ ความรู้ ของการเคลื5 อนไหวเข้ าสู่ ศูนย์ กลาง
นอกจากนี jสียังให้ ความรู้ สึ กบ่ งบอกถึ งฤดู กาลต่ างๆอี กด้ วย
สี เขี ยว หมายถึ ง ฤดู ใบไม้ ผลิ
สี เหลื องสด ความถึ ง ฤดู ร้อน
สี ส้มหรื อสี นํjาตาล หมายถึ ง ฤดู ใบไม้ ร่ วง
สี ขาวหรื อสี นํjาเงิ น หมายถึ ง ฤดู หนาว
โดยสรุ ปแล้ วสี เป็ นส่ วนหนึ5 งที5 ช่ วยสร้ างความโดดเด่ น และช่ วยดึ งดู ดความสนใจผู้ ดู ให้ เกิ ด
ความสนใจในชิ jนงาน และเกิ ดการจดจํ าไม่ ว่ าจะจดจํ าในตราสิ นค้ า จดจํ าในสิ นค้ า หรื อแม้ กระทั5 ง
จดจํ าในสี ที5 ใช้ แทนสิ นค้ า เช่ น เมื5 อนึ กถึ งเครื5 องดื5 มสี แดงจะนึ กถึ งเครื5 องดื5 มโคคา โคล่ า หรื อ เมื5 อนึ ก
ถึ งรถสปอร์ ตสี แดง จะนึ กถึ งรถสปอร์ ตเฟอรารี5 เป็ นต้ น นอกจากนี j สี ยั งเป็ นสื5 อเร้ าที5 ช่ วยสร้ าง
บรรยากาศชั กจู งให้ ผู้ ดู เกิ ดอารมณ์ ตามที5 ผู้ ออกแบบต้ องการโดยที5 แต่ ละสี จะสื5 ออารมณ์ ที5 แตกต่ าง
กั น และการตี ความหมายของสี ในแต่ ละบุ คคลก็ มี ความแตกต่ างกั นขึ jนอยู่ กั บประสบการณ์ ก่ อน
หน้ านี j
เฉลิ มชั ย สุ วรรณวั ฒนา (2553) ได้ ทํ าการศึ กษาเรื5 องสี ในวั ฒนธรรมคติ ความเชื5 อของไทย
โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื5 อศึ กษารวบรวมข้ อมู ลวั ฒนธรรมคติ ความเชื5 อที5 เกี5 ยวข้ องกั บสี ในสั งคมไทยที5 มี
ผลต่ อการออกแบบในด้ านต่ างๆ โดยผลการวิ จั ยสามารถแบ่ งกลุ่ มคนที5 มี ระดั บความเชื5 อได้ 3
ระดั บคื อ กลุ่ มที5 1 มี ความเชื5 อในเรื5 องสี ว่ ามี อิ ทธิ พลอย่ างมากต่ อการออกแบบในทุ กด้ านเพราะเชื5 อ
ว่ าสี ส่ งผลที5 ดี และร้ ายในทุ กๆมิ ติ ของการใช้ ชี วิ ตประจํ าวั น กลุ่ มที5 2 มี ความเชื5 อในเรื5 องสี ว่ ามี
อิ ทธิ พลปานกลางต่ อการออกแบบในทุ กด้ านเพราะเชื5 อว่ าการใช้ สี มี ทั jงความน่ าเชื5 อถื อว่ าเป็ นจริ ง
ตามทฤษฎี และไม่ เป็ นจริ งตามทฤษฎี เสมอไปก็ ได้ กลุ่ มที5 3 มี ความเชื5 อในเรื5 องสี ว่ ามี อิ ทธิ พลน้ อย
ต่ อการออกแบบในทุ กด้ านเพราะเชื5 อว่ าการใช้ สี ขึ jนอยู่ กั บความชอบส่ วนบุ คคล และข้ อกํ าหนด
ต่ างๆของตราสิ นค้ า
ญาฐณา คลาดแคล้ ว (2557) ได้ ทํ าการศึ กษาเรื5 องการใช้ สี ในงานออกแบบเลขนศิ ลป์เพื5 อ
รองรั บเด็ กสายตาเลื อนราง โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื5 อศึ กษาค้ นหาแนวทางการใช้ สี ในงานออกแบบให้
เหมาะกั บความสามารถของเด็ กสายตาเลื อนราง และเพื5 อสร้ างหนั งสื อภาพที5 มี ประสิ ทธิ ภาพในการ
สื5 อสารกั บเด็ กสายตาเลื อนราง ซึ5 งผลการวิ จัยพบว่ า ปั ญหาหลั กๆในเรื5 องสี ที5มี ผลต่ อการมองเห็ นใน
งานเลขนศิ ลป์สํ าหรั บเด็ กสายตาเลื อนราง ได้ แก่ ความสดของสี การสะท้ อนแสงในสี สี ของพื jนหลั ง
จํ านวนสี ที5 ใช้ การใช้ สี คู่ ประกอบ สั ดส่ วนการใช้ สี ต่ อพื jนที5 ใช้ งานทั jงหมด และลั กษณะของภาพ ซึ5 ง
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การนํ าเสนอภาพแก่ เด็ กสายตาเลื อนรางที5 มี ประสิ ทธิ ภาพมากที5 สุ ดผู้ ออกแบบจะต้ องนํ าเสนอสี สด
บนพื jนหลั งสี ดํ า ถ้ าหากใช้ สี มากกว่ า 2 สี ควรใช้ สี ที5 ตั ดกั นววรณะร้ อนตั ดกั บวรรณร้ อน ใช้ ลั กษณะ
ของภาพการ์ ตู นที5 มี รู ปทรงง่ าย มี ลั กษณะโดดเด่ นไม่ ซั บซ้ อน มี ขนาดไม่ เกิ น 50% ของพื jนที5 ทั jงหมด
จากผลการทดลองพบความแตกต่ างของเด็ กสายตาเลื อนรางก่ อนและหลั งทดลอง โดยที5 ก่ อนการ
ทดลองมี ค่ าคะแนนเฉลี5 ย 4.6 และหลั งการทดลองให้ ดู ผลงานออกแบบพบค่ าคะแนนเฉลี5 ย 16.66
เพื5 มขึ jนเป็ น 2.58 เท่ าจากผลคะแนนแสดงให้ เห็ นว่ าการใช้ สี ในการออกแบบเลขนศิ ลป์อย่ างถู กวิ ธี
และตรงตามความสามารถของเด็ กสายตาเลื อนรางมี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการสื5 อสารสํ าหรั บเด็ ก
สายตาเลื อนราง

2.4 ทฤษฎี การรั บรู้
การรั บรู้ มาลิ นี มาลี คล้ าย (2554) กล่ าวไว้ ว่ าการรั บรู้ เป็ นกระบวนการที5 สํ าคั ญของแต่ ละ
บุ คคล เนื5 องจากการตอบสนองต่ อสิ5 งต่ างๆ รอบตั วเราขึ j น อยู่ กั บการรั บรู้ สภาพแวดล้ อม และ
ความสามารถในการตี ความหมายในขณะนั jน ดั งนั jนการเรี ยนรู้ ที5 มี ประสิ ทธิ ภาพจะขึ jนอยู่ กับสิ5 งเร้ า
และปั จจั ยในการรั บรู้ ที5 มี ประสิ ทธิ ภาพประกอบไปด้ วยประสาทสั มผั ส ประสบการณ์ และทั ศนคติ
ส่ วนการรั บรู้ ประกอบไปด้ วยกระบวนการ 3 ด้ านคื อ การสั มผั ส การแปลความหมาย และอารมณ์
Garrison (1972) กล่ าวว่ าการรั บรู้ เป็ นกระบวนการทางสมองที5 ใช้ ในการตี ความหรื อแปล
ความหมายที5 ได้ รั บจากประสาทสั มผั สของร่ างกาย กั บสิ5 งแวดล้ อมที5 เป็ นสิ5 งเร้ าว่ ามี ความหมาย
อย่ างไร มี ลั กษณะอย่ างไร
Philip Kotler (อ้ างถึ งใน วารุ ณี ตั นติ วงศ์ วาณิ ช และคณะ, 2546 : 76) การกระทํ าบางสิ5 ง
บางอย่ างของบุ คคลมี อิ ทธิ พลมาจากการรั บรู้ ต่ อเหตุ การณ์ หรื อสถานการณ์ นั jนๆ ซึ5 งบุ คคลเกิ ดการ
เรี ยนรู้ โดยผ่ านประสาทสั มผั สทั jง 5 ของร่ างกาย ได้ แก่ มองเห็ น ได้ ยิ น ได้ กลิ5 น รสชาติ และสั มผั ส
ทั j ง นี j บุ คคลแต่ ละบุ คคลสามารถสร้ างการรั บรู้ ที5 แตกต่ างกั นออกไปจากสิ5 งกระตุ้ น หรื อสิ5 งเร้ า
เดี ยวกั น ด้ วยเหตุ มาจากกระบวนการรั บรู้ ของบุ คคลมี 3 ขั jนตอน คื อการเลื อกให้ ความสนใจ การ
เลื อกแปลความหมายบิ ดเบื อน และการเลื อกเก็ บรั กษา จึ งทํ าให้ แต่ ละบุ คคลรั บรู้ ความหมาย
แตกต่ างกั นออกไป
อดุ ลย์ จาตุ รงคกุ ล (2550,199) ให้ ความหมายของการรั บรู้ ว่ าเป็ นการแปลความหมาย
ทั นที ที5 ผู้ บริ โภคเลื อกสนใจไปที5 ตั วกระตุ้ น กระบวนการรั บรู้ จะทํ างานมุ่ งไปที5 การจั ดรู ปแบบของสิ5 ง
เร้ า จั ดทํ าเป็ นหมวดหมู่ และทํ าการแปลความหมายของสิ5 งใดสิ5 งหนึ5 งที5 สนใจ สู่ ความนึ กคิ ด
Schiffman & Kanuk (2000, 162) ได้ ให้ ความหมายของการรั บรู้ ไว้ ว่ า การรั บรู้ เป็ น
กระบวนการแต่ ละบุ คคลในการเลื อก จั ดระเบี ยบ และทํ าการตี ความหมายจากข้ อมู ลที5 ได้ มา
เพื5 อที5 จะกํ าหนดภาพที5 มี ความหมายเป็ นภาพรวมขึ jนมาในระบบความคิ ด
สาโรช โศภี รั กข์ (อ้ างถึ งใน พี รพั ฒน์ ฉั ตรศิ ริ กุ ลชั ย , 2553) ได้ กล่ าวถึ งทฤษฎี การรั บรู้ ว่ า
การรั บรู้ นั j น เป็ นผลสื บเนื5 องมาจากการที5 บุ คคลใช้ ประสาทสั มผั สทั j ง 5 ชนิ ดซึ5 งการรั บรู้ โดยใช้
ประสาทสั มผั สด้ านการมองเห็ นเกิ ดขึ jนกั บบุ คคนมากที5 สุ ดถึ ง 75% และตามมาด้ วยการได้ ยิ น 13%
การรรั บรู้ จะเกิ ดขึ jนมากหรื อน้ อยเพี ยงใดจะขึ jนอยู่ กับปั จจั ยในการรั บรู้ อั นได้ แก่ ลั กษณะของสิ5 งเร้ า
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และลั กษณะของผู้ รั บรู้ ทั jงนี jเมื5 อสิ5 งเร้ าเป็ นตั วกํ าหนดให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ แต่ ก่อนที5 จะเกิ ดการเรี ยนรู้ นั jน
จะต้ องเกิ ดการรั บรู้ ขึ jนมาก่ อน เนื5 องจากการรั บรู้ เป็ นสิ5 งแรกที5 บุ คคลใช้ ประสาทสั มผั สรั บมา และ
นํ ามาแปลความหมายที5 แต่ ละบุ คคลตี ความออกไป ดั งนั jนการรั บรู้ จึ งเป็ นพื jนฐานของการเรี ยนรู้ ถ้ า
หากไม่ มี การรั บรู้ เกิ ดขึ jนการเรี ยนรู้ ก็ ย่ อมไม่ เกิ ดขึ jน
เสรี วงษ์ มณฑา กล่ าวถึ งปั จจั ยที5 มี อิ ทธิ พลต่ อการรั บรู้ ของมนุ ษย์ 5 องค์ ประกอบ ดั งนี j
1. องค์ ประกอบด้ านเทคนิ ค (Technical Factors) ประกอบไปด้ วย
1.1 ขนาด (Size) ผู้ บริ โภคมั กมี ภาพการรั บรู้ ของสิ นค้ าที5 มี ขนาดใหญ่ จะต้ องมี
ราคาและคุ ณภาพเหนื อกว่ าสิ นค้ าขนาดเล็ ก
1.2 สี (Color) สี จะบ่ งบอกถึ งบุ คลิ คของบุ คคลได้ ซึ5 งแต่ ละสี จะมี ความหมายที5 ถู ก
สอดแทรก แสดงตั วตนของสี ไว้ เช่ น สี เขี ยว บ่ งบอกถึ งความปลอดภั ย ธรรมชาติ
1.3 ความเข้ ม (Intensity) หมายถึ งความเข้ มของการโฆษณา
1.4การเคลื6 อนไหว (Movement) การเคลื5 อนไหวที5 เกิ ดขึ jน ส่ วนใหญ่ จะอยู่ ใน
ลั กษณะของภาพเคลื5 อนไหว หนั งโฆษณา หรื อสื5 อโฆษณานอกบ้ านต่ างๆ เพื5 อสร้ างแรงจู งใจในการ
เปิ ดรั บข้ อมู ลข่ าวสาร
1.5 ตํ าแหน่ ง (Position) ตํ าแหน่ งของตราสิ นค้ า โดยส่ วนมากจะปรากฏอยู่ ใน
รู ปแบบของผู้ สนั บสนุ น
1.6 ความแตกต่ าง (Contrast) เป็ นปั จจั ยหนึ5 งที5 ช่ วยสร้ างจุ ดเด่ นให้ แตกต่ างจาก
คู่ แข่ ง สร้ างการรั บรู้ ที5 น่ าจดจํ าให้ แก่ ตราสิ นค้ า
1.7 การจั บแยก (Isolation) การจั บสิ นค้ า หรื อวั ตถุ ใดๆแยกออกมาย่ อมสร้ าง
ความพิ เศษอย่ างแน่ นอน อาทิ เช่ นการทํ ากิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย (Promotion) สิ นค้ านั jนจะไม่ อยู่
ในชั jนวางปกติ จะแยกตั วออกมาต่ างหาก
2. องค์ ประกอบด้ านความพร้ อมทางสมองของผู้ บริ โภค (Mental Readiness of
Consumer to Perceive) ประกอบไปด้ วย
2.1 ความฝั งใจหรื อการยึ ดมั6 น (Perceptual Fixation) ความฝั งใจที5 จะมองหรื อ
รั บรู้ ณ ขณะนั jน
2.2 อคติ ในการมอง (Perceptual Habit) นิ สั ยในการมอง บางคนมองในแง่ ร้าย
บางคนมองแง่ ดี
2.3 ความมั6 นใจและความรอบคอบ (Confidence and Caution) ความมั5 นใจ
ในตั วเอง และเชื5 อมั5 นในการตั ดสิ นใจของตั วเองว่ าเลื อกไม่ ผิ ด
2.4 ความใส่ ใจ (Attention) การใส่ ใจในการมองของแต่ ละคนนั jนมี ความใส่ ใจที5
ต่ างกั น บางคนใส่ ใจถึ งรายละเอี ยดเล็ กน้ อย แต่ บางคนไม่ ได้ สนใจส่ วนเล็ กน้ อยนั jน
2.5 โครงสร้ างในการมอง (Mental set or track of mind) เรามองอะไร คนอื5 น
มองอย่ างไร เช่ นเรากํ าลั งพู ดในสิ5 งที5 ดี แต่ บุคคลอื5 นตี ความไปคนละความหมายกลั บกลายเป็ นสิ5 งที5
ไม่ ดี
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2.6 ความคุ้ นเคย (Familiarity) ความใกล้ ชิ ดเป็ นสิ5 งกระตุ้ นสามารถทํ าให้ เกิ ด
การชื5 นชอบได้
2.7 ความคาดหวั ง (Expectation) ความคาดหวั งของผู้ รั บสารที5 มี ต่ อสิ5 งๆหนึ5 ง
3. องค์ ประกอบด้ านประสบการณ์ ในอดี ตของผู้ บริ โภค (Post Experience of the
Consumer) ประสบการณ์ ในอดี ตที5 ผู้ บริ โภคได้ รั บ ทั j งเรื5 องที5 ดี และไม่ ดี ทํ าให้ ผู้ บริ โภคจดจํ าและ
ตั ดสิ นใจซื อj ในครั jงต่ อๆไป
4. องค์ ประกอบด้ านสภาวะอารมณ์ (Mood) สภาวะความพร้ อมทางด้ านจิ ตใจ ต่ อการ
รั บรู้ เป็ นสิ5 งสํ าคั ญอย่ างยิ5 งถ้ าผู้ บริ โภคอยู่ ในอารมณ์ ที5 ไม่ ดี ก็ จะสามารถตั ดสิ นว่ าสิ นค้ านั jนไม่ ดี ก็ ได้
สิ5 งที5 จะช่ วยปรั บอารมณ์ ความรู้ สึ กได้ ได้ แก่ แสง สี ดนตรี และเวลา
5. องค์ ประกอบด้ านปั จจั ยทางสั งคมและวั ฒนธรรมการรั บรู้ ของผู้ บริ โภค (Social
and Cultural Factors of Consumer Perception) วั ฒ นธรรมมี มากมายบนโลกนี j เพราะฉะนั j น
จะต้ องศึ กษาเรี ยนรู้ วั ฒนธรรมของสั งคมที5 ต้ องการจะสื5 อสาร เพื5 อความเข้ าใจที5 ตรงกั นและไม่ ขั ดต่ อ
วั ฒนธรรมในสั งคม
โดยสรุ ปของทฤษฎี การรั บรู้ สามารถสรุ ปได้ ว่ า การรั บรู้ เป็ นจุ ดเริ5 มต้ นของการตี ความจาก
สิ5 งเร้ าภายนอกที5 กระทบกั บประสาทสั มผั สทั jง 5 ของมนุ ษย์ ซึ5 งประกอบไปด้ วย การมองเห็ น ได้ ยิ น
ได้ กลิ5 น รั บรู้ รสชาติ และการสั มผั ส อี กทั j งยั งมี ปั จจั ย 5 องค์ ประกอบที5 มี อิ ทธิ พลต่ อการรั บรู้ ของ
มนุ ษย์ ประกอบไปด้ วย องค์ ประกอบด้ านเทคนิ ค องค์ ประกอบด้ านความพร้ อมทางสมองของ
ผู้ บริ โภค องค์ ประกอบด้ านประสบการณ์ ในอดี ตของผู้ บริ โภค องค์ ประกอบด้ านสภาวะอารมณ์
และองค์ ประกอบด้ านปั จจั ยทางสั งคมและวั ฒนธรรมการรั บรู้ ของผู้ บริ โภค จากนั j น นํ าเข้ าสู่
กระบวนการแปลความหมายจากสิ5 งเร้ าภายนอกของบุ คคลนั jน ดั งนั jนการรั บรู้ ความหมายในแต่ ละ
บุ คคลอาจจะมี การตี ความหมายที5 คล้ ายคลึ งกั นหรื อตี ความหมายที5 เป็ นอี กแง่ มุมหนึ5 งออกไปก็ ได้
นิ ตยา สุ ภาภรณ์ (2552) ได้ ทํ าการศึ กษาการรั บรู้ ต่ อความอยู่ ดี มี สุ ขของประชาชนชุ มชน
บางไผ่ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื5 อศึ กษาระดั บการรั บรู้ ของประชาชนที5 มี ต่ อความอยู่ ดี มี สุ ขซึ5 ง
ประกอบด้ วยดั ชนี ชี jวัด 7 ด้ านคื อ สุ ขภาพอนามั ย ความรู้ ชี วิ ตการทํ างาน รายได้ และการกระจาย
รายได้ ชี วิ ตครอบครั ว สภาพแวดล้ อมในการดํ ารงชี วิ ต และการบริ หารจั ดการที5 ดี ของภาครั ฐ ผล
การศึ กษาพบว่ าประชาชนกลุ่ มตั วอย่ างมี การรั บรู้ ต่ อความอยู่ ดี มี สุ ขในดั ชนี ชี jวัดทั jง 7 ด้ านอยู่ ใน
ระดั บที5 ดี ในทุ กด้ าน และประชาชนในกลุ่ มตั วอย่ างที5 มี ลั ษณะส่ วนบุ คคลที5 ต่ างกั น มี การรั บรู้ ต่ อ
ความอยู่ ดีมี สุ ขในทั jง 7 ด้ าน ซึ5 งผลการเปรี ยบเที ยบด้ านเพศพบว่ าเพศชายมี อั ตราการรั บรู้ ความอยู่
ดี มี สุ ขมากกว่ าเพศหญิ ง การเปรี ยบเที ยบด้ านอายุ พบว่ า ประชาชนที5 มี อายุ 61 ปี ขึ jนไปรั บรู้ ถึ งความ
อยู่ ดี มี สุ ขมากที5 สุ ด การเปรี ยบเที ยบด้ านการศึ กษาพบว่ า ประชาชนที5 มี การศึ กษาสู งกว่ าปริ ญญา
ตรี มี การรั บรู้ ความอยู่ ดีมี สุ ขมากที5 สุ ด การเปรี ยบเที ยบด้ านอาชี พพบว่ า ประชาชนที5 ประกอบอาชี พ
ข้ าราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ มี การรั บรู้ ถึ งความอยู่ ดี มี สุ ขมากที5 สุ ด การเปรี ยบเที ยบด้ านรายได้ พบว่ า
ประชาชนที5 มี รายได้ เฉลี5 ยต่ อครอบครั วตั jงแต่ 40,001 บาทขึ jนไปมี การรั บรู้ ความอยู่ ดีมี สุ ขมากที5 สุ ด
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พั ชรี ยา สุ ตา (2555) ได้ ทํ าการศึ กษาการรั บรู้ และทั ศนคติ ของผู้ บริ โภคที5 มี ต่ อการซื jอสิ นค้ า
ผ่ าน QR Code ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื5 อศึ กษาการรั บรู้ การสื5 อสารการตลาด
ทั ศนคติ ของผู้ บริ โภคที5 มี ต่ อการซื jอสิ นค้ าผ่ าน QR Code พบว่ าการรั บรู้ การสื5 อสารการตลาดของ
ผู้ บริ โภคที5 มี ต่ อ QR Code ส่ วนใหญ่ ให้ ความสํ าคั ญในระดั บมาก กั บด้ านการใช้ เครื อข่ ายสื5 อสาร
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ส่ วนทั ศนคติ ของผู้ บริ โภคที5 มี ต่ อการซื jอสิ นค้ าผ่ าน QR Code ส่ วนใหญ่ เห็ นด้ วยกั บ
แนวโน้ มในอนาคตของการซื jอสิ นค้ าผ่ านระบบ QR Code นอกจากนี j ผ้ ู วิ จั ยได้ สรุ ปตั วแปลอื5 นๆที5
เกี5 ยวข้ องมาว่ า เพศ การศึ กษาและ อาชี พ ที5 แตกต่ างกั นของผู้ บริ โภคมี การรั บรู้ การสื5 อสาร
การตลาดที5 แตกต่ างกั น ส่ วนการรั บรู้ การสื5 อสารการตลาดของผู้ บริ โภคมี ความสั มพั นธ์ กั บทั ศนคติ
ต่ อการซื อj สิ นค้ าผ่ าน QR Code ในทิ ศทางเดี ยวกั น
ฐิ ติ วิ ทยสรณะ และ พรชั ย พั นเพชร (2554) ทํ าการศึ กษาการรั บรู้ ความหมายของท่ าต่ อ
ตั วในการแข่ งขั นเชี ยร์ ลี ดดิ jงจากที มเชี ยร์ ลี ดดิ jงมหาวิ ทยาลั ยรั งสิ ตของนั กกี ฬาเชี ยร์ ลี ดดิ jงระดั บชั jน
มั ธยมศึ กษาตอนปลาย มี วั ตถุ ประสงค์ เพื5 อศึ กษาการรั บรู้ ความหมายของท่ าต่ อตั วในการแข่ งขั น
เชี ยร์ ลี ดดิ j ง การวิ จั ยนี j เ ป็ นการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ เก็ บข้ อมู ลเพื5 อนํ ามาวิ เคราะห์ ประกอบไปด้ วย
ความถี5 ค่ าร้ อยละเฉลี5 ย และส่ วนเบี5 ยงเบนมาตราฐาน ซึ5 งผลการวิ จั ยพบว่ า นั กกี ฬาเชี ยร์ ลี ดดิ jง
ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายที5 มี ปริ มาณการฝึ กซ้ อมที5 แตกต่ างกั นส่ งผลถึ งการรั บรู้ ความหมายท่ า
ต่ อตั วที5 แตกต่ างกั น ซึ5 งนั กกี ฬาระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายที5 มี จํ านวนปี ในการฝึ กซ้ อมที5 มาก ย่ อม
มี การรั บรู้ ความหมายท่ าต่ อตั วมากเช่ นกั น โดยการรั บรู้ ความหมายเกิ ดขึ jนโดยประสบการณ์ จาก
ระยะเวลาหรื อความถี5 ในการเข้ าร่ วมฝึ กซ้ อมมี ส่ วนทํ าให้ เกิ ดการรั บรู้ ความหมายนั กกี ฬาเชี ยร์ ลี ดดิ jง
จากระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายที5 มี จํ านวนปี ในการเข้ าร่ วมแข่ งขั นที5 แตกต่ างกั นส่ งผลถึ งการรั บรู้
ความหมายท่ าต่ อตั วที5 แตกต่ างกั น ซึ5 งนั กกี ฬาระดั บมั ธยมศึ กที5 เป็ นกลุ่ มตั วอย่ างที5 มี จํ านวนการเข้ า
ร่ วมแข่ งขั น 3 ครั jงต่ อปี มี การรั บรู้ ความหมายท่ าต่ อตั วมากที5 สุ ด โดยการรั บรู้ ความหมายเกิ ดขึ jน
จากความถี5 ที5 เข้ าแข่ งขั นก่ อให้ เกิ ดประสบการณ์ และเสริ มสร้ างความเข้ าใจจนส่ งผลต่ อการรั บรู้
ความหมายของท่ าต่ อตั ว

2.5 งานวิ จัยที6 เกี6 ยวข้ อง

วี รพล เจี ยมวิ สุ ทธิT (2560) ได้ ทํ าการศึ กษาวิ จั ยสั ญญะกั บการสื5 อสารอั ตลั กษณ์ ในตรา
เครื5 องหมายสั ญลั กษณ์ การจั ดการแข่ งขั นกี ฬาโอลิ มปิ ก มุ่ งเน้ นที5 จะนํ าสะท้ อนความสํ าคั ญ และ
ความหมายของสั ญศาสตร์ กั บบริ บทของการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาโอลิ มปิ กและการนํ าเสนออั ต
ลั กษณ์ ในรู ปแบบของเอกลั กษณ์ ประเภทต่ างๆ จากการศึ กษาและวิ เคราะห์ สามารถแบ่ งกลุ่ ม
รู ปแบบของอั ตลั กษณ์ ที5 ใช้ สื5 อสารสั ญญะของเมื องหรื อประเทศในเครื5 องหมายตราสั ญลั กษณ์ การ
แข่ งขั นกี ฬาโอลิ มปิ ก ได้ เป็ น 5 กลุ่ มคื อ 1.กลุ่ มอั ตลั กษณ์ ที5 มาจากภู มิศาสตร์ และสภาพแวดล้ อม 2.
กลุ่ มอั ตลั กษณ์ ซึ5 งมาจากประวั ติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมที5 สํ าคั ญ หรื อตํ านาน และคติ ความเชื5 อ 3.
กลุ่ มอั ตลั กษณ์ ซึ5 งมาจากวั ฒนธรรมและวิ ถี ชี วิ ตผู้ คนในท้ องถิ5 น 4.กลุ่ มอั ตลั กษณ์ ซึ5 งมาจากการ
ผสมผสานรู ปทรงเรขาคณิ ตกั บสั ญญะด้ านกี ฬาเข้ าด้ วยกั น 5.กลุ่ มอั ตลั กษณ์ ซึ5 งมาจากการ
ผสมผสานรู ปทรงเรขาคณิ ตกั บสั ญญะเชิ งนามธรรมเข้ าด้ วยกั น ซึ5 งแนวคิ ดที5 ใช้ ในการสื5 อสาร
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สั ญญะของเอกลั กษณ์ ในแต่ ละเมื องหรื อประเทศที5 แตกต่ างกั น สามารถนํ าไปประยุ กต์ ใช้ เพื5 อการ
สื5 อสารอั ตลั กษณ์ และการสื5 อสารสั ญญะต่ างๆ ในงานออกแบบตราสั ญลั กษณ์ ให้ โดดเด่ นและเป็ นที5
จดจํ าในบริ บทของการสร้ างตราสิ นค้ าแหล่ งท่ องเที5 ยวเชิ งกี ฬาได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ปุ ญณิ ศา วิ เศษสิ น (2554) ทํ าการศึ กษาวิ เคราะห์ การรั บรู้ และให้ ความหมายเชิ งสั ญญะใน
ภาพยนตร์ โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ ทางโทรทั ศน์ ของวั ยรุ่ นในจั งหวั ดขอนแก่ น มี วั ตถุ ประสงค์
เพื5 อศึ กษาการรั บรู้ และตี ความการใช้ สั ญญะในภาพยนตร์ โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ และ
ความสั มพั นธ์ ของการรั บรู้ และการตี ความสู่ การดื5 มและการเชื5 อมโยงสั ญญะสู่ แนวโน้ มพฤติ กรรมใน
การดื5 มของวั ยรุ่ น ซึ5 งวั ยรุ่ นมี การรั บรู้ ความหมายเชิ งสั ญญะ ในภาพยนตร์ โฆษณาเครื5 องดื5 ม
แอลกอฮอล์ 3 ส่ วนคื อ
1. ด้ านการรั บรู้ และตี ความสั ญญะในภาพยนตร์ โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์
2. ด้ านการเชื5 อมโยงความสั มพั นธ์ จากการรั บรู้ และการตี ความสั ญญะสู่ การให้ ความหมาย
ของผลิ ตภั ณฑ์ และการดื5 มเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์
3.ด้ านการเชื5 อมโยงสั ญญะในโฆษณาสู่ พฤติ กรรมการดื5 มของวั ยรุ่ นในสั งคม โดยพบว่ า
วั ยรุ่ นรั บรู้ ความหมายเชิ งสั ญญะของภาพ และเสี ยงในภาพยนตร์ โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ ใน
2 ลั กษณะได้ แก่ รู ปแบบโฆษณา (Form) ซึ5 งรู ปแบบโฆษณาสามารถนํ าพาวั ยรุ่ นไปสู่ ความคุ้ นเคย
ต่ อตราสิ นค้ า และนํ าเสนอบริ บทในการดื5 มถึ งวั ยรุ่ น และลั กษณะของเนื jอหาโฆษณา (Content)
โดยเนื jอหาของงานโฆษณาพบสั ญญะที5 เกิ ดจากการรั บรู้ และตี ความของวั ยรุ่ น 7 แนวคิ ด
ได้ แก่ 1. ความสํ าเร็ จ 2. ความเป็ นไทย 3. ความเก่ ง ความกล้ า 4. มิ ตรภาพ 5. คุ ณงามความดี
6.ความอิ สระ 7.ความดู ดีมี ระดั บ ซึ5 งรู ปแบบโฆษณามี ลั กษณะของเนื jอหาโฆษณาที5 ส่ งผลให้ วั ยรุ่ น
มี แนวโน้ มดื5 มเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ จากการรั บชมภาพยนตร์ โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ เพราะ
แสดงถึ ง ค่ านิ ยมในการดื5 มของวั ยรุ่ น และในภาพยนตร์ โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ ยั งตอกยํ jา
ความเชื5 อและค่ านิ ยมของคนในสั งคมไทยด้ วยการสร้ างความหมายใหม่ ขึ j น ในเครื5 องดื5 ม
แอลกอฮอล์ โดยที5 ความหมายในเชิ งลบถู กอํ าพรางไป และแทนที5 ด้ วยความหมายใหม่ ที5 สื5 อสารใน
เชิ งคุ ณค่ าทํ าให้ การดื5 มเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ ถู กมองภาพไปในทางบวก แพร่ หลายในสั งคมไทย
ขวั ญ ชี วา ไตรพิ ริ ยะ สมสุ ข หิ นวิ มาน และพี ระ จิ ระโสภณ (2561) ได้ ทํ าการวิ เคราะห์
ความหมายเชิ งสั ญญะ และการประกอบสร้ างอั ตลั กษณ์ ความเป็ นไทยในโฆษณาเพื5 อการ
ท่ องเที5 ยว โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื5 อวิ เคราะห์ รู ปแบบพร้ อมทั j ง กระบวนการสร้ างความหมาย
ของสั ญญะความเป็ นไทยของโฆษณาเพื5 อการท่ องเที5 ยว และศึ กษาการประกอบสร้ างอั ตลั กษณ์
ความเป็ นไทยในโฆษณาเพื5 อการท่ องเที5 ยว ซึ5 งผลการวิ จัยพบว่ าความหมายเชิ งสั ญญะของของอั ต
ลั กษณ์ ความเป็ นไทยในโฆษณาเพื5 อการท่ องเที5 ยว ถู กประกอบสร้ างผ่ านรู ปสั ญญะด้ วยกั นทั jงหมด
4 ชุ ดได้ แก่ ชุ ดสั ญญะด้ านภาษา ตั วแสดง ฉากหรื อสถานที5 รวมไปถึ งกิ จกรรม และอาหาร โดยมี
นโยบายทั jง 4 ด้ านหลั กๆกํ ากั บอยู่ คือ
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1. เพื5 อสร้ างความแปลกใหม่ และชุ มชนมี ความเข้ มแข็ ง
2. เพื5 อการสร้ างภาพลั กษณ์ และการเฉลิ มฉลอง
3. เพื5 อกระตุ้ นเศรษฐกิ จ
4. เพื5 อความยั5 งยื น
สํ าหรั บนั กท่ องเที5 ยวชาวไทยด้ วยกั นเองสั ญญะของอั ตลั กษณ์ ที5 รั บรู้ จะมี ลั กษณะที5 ช่ วย
สร้ างให้ ความเป็ นไทยนั jนเข้ มแข็ ง มี ความทั นสมั ยเป็ นสากล แต่ ไม่ เน้ นเอกลั กษณ์ แบบดั5 งเดิ มของ
ไทย และนํ าเสนอในลั กษณะที5 เรี ยบง่ าย ขณะที5 นั กท่ องเที5 ยวต่ างชาติ สั ญญะของอั ตลั กษณ์ ที5 รั บรู้ จะ
พู ดถึ งเรื5 องของบทบาทหน้ าที5 ของคนไทย และสถานที5 ในชนบทให้ ดู เข้ มแข็ ง มี ความทั นสมั ยเป็ น
สากล มี ภาพลั กษณ์ ที5 ดี และส่ วนมากในโฆษณายั งเป็ นการใช้ สั ญญะที5 สื5 อสารถึ งเอกลั กษณ์ (Sign
of Identity) เล่ าเรื5 องในลั กษณะที5 ยิ5 งใหญ่ อลั งการ จะเห็ นได้ ว่ าการรั บรู้ ของคนไทย และ
ชาวต่ างชาติ มี การรั บรู้ ที5 แตกต่ างกั นด้ วยประสบการณ์ ด้ านวั ฒ นธรรม ทํ าให้ ชาวต่ างชาติ มอง
โฆษณาเพื5 อการท่ องเที5 ยวในประเทศไทยว่ าแตกต่ างอย่ างน่ าสนใจ และมี พลั งในการดึ งดู ดให้
ชาวต่ างชาติ ให้ เดิ นทางมาสั มผั สอั ตลั กษณ์ ความเป็ นไทย ซึ5 งต่ างจากคนไทยที5 มี ความรู้ สึ กธรรมดา
กั บการสื5 อสารของโฆษณาเพื5 อการท่ องเที5 ยว

2.6 กรอบแนวคิ ด

ภาพที6 4 : กรอบแนวคิ ดในการวิ จัย

บทที6 3
ระเบี ยบวิ ธีวิจัย
ในการศึ กษาเรื5 องการรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ าของผู้ บริ โภค
ร้ าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที5 ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ และการตั ดสิ นใจซื jอ เป็ น
การวิ จัยเชิ งสํ ารวจ (Survey Research) ผู้ วิ จัยใช้ วิ ธีวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื5 อ
นํ าข้ อมู ลมาวิ เคราะห์ การใช้ สั ญลั กษณ์ ของการจั ดแสดงสิ นค้ า (Window Display) และการรั บรู้
ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ในการจั ดแสดงสิ นค้ า (Window Display) ของผู้ บริ โภคกลุ่ มเป้ าหมาย
โดยผู้ วิ จัยได้ ทํ าการเก็ บรวมรวมข้ อมู ลภาพการจั ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Louis Vuitton และ Chanel
ในศู นย์ การค้ า Siam Paragon และ Emquartier เอกสาร วิ ทยานิ พนธ์ และงานวิ จัยที5 เกี5 ยวข้ อง มา
ประมวลใช้ กั บแนวคิ ดที5 ได้ กล่ าวมาข้ างต้ น โดยแบ่ งระเบี ยบวิ ธีการวิ จัยได้ ดั งนี j

3.1 แหล่ งข้ อมู ลที6 ใช้ ในการศึ กษา
ผู้ วิ จั ยได้ แบ่ งประเภทของข้ อมู ลออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ข้ อมู ลประเภทเอกสาร และ
ข้ อมู ลที5 ได้ จากการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก
3.1.1 ข้ อมู ลประเภทเอกสาร
สํ าหรั บการกาหนดระเบี ยบวิ ธีการวิ จัย (Methodology) โดยการ ใช้ วิ ธีการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) ด้ วยการวิ จัยเชิ งเอกสาร (Documentary Research) นั jนผู้ วิ จัยได้ รวบรวม
ข้ อมู ลเกี5 ยวกั บหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารที5 ได้ รวบรวมมาจากห้ องสมุ ด หนั งสื อ วิ ทยานิ พนธ์
และบทความวิ ชาการในอิ นเตอร์ เน็ ตเพื5 อนํ ามาเป็ นข้ อมู ลในการวิ เคราะห์ สั ญลั กษณ์ ของการจั ด
แสดงสิ นค้ า (Window Display)
3.1.2 ข้ อมู ลจากการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก
สํ าหรั บการกํ าหนดระเบี ยบวิ ธีการวิ จัย (Methodology) โดยการใช้ วิ ธีการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) ด้ วยการสั มภาษณ์ ผู้ วิ จั ยใช้ การสั มภาษณ์ ที5 ใช้ คํ าถามเหมื อนกั นทุ กคน
และเป็ นคํ าถามปลายเปิ ดผู้ ถู กสั มภาษณ์ สามารถแสดงความคิ ดเห็ นได้ อย่ างเปิ ดกว้ าง เพื5 อนํ ามา
เป็ นข้ อมู ลในการวิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ในการจั ดแสดงสิ นค้ า (Window
Display) ของผู้ บริ โภคกลุ่ มเป้ าหมาย
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3.2 ประชากรกลุ่ มตั วอย่ าง
ในงานวิ จั ยฉนั บนี j ก ลุ่ มตั วอย่ างที5 ใช้ ในการศึ กษาทั j ง หมด 20 คน ใช้ วิ ธี การเลื อกกลุ่ ม
ตั วอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ วิ จัยใช้ เกณฑ์ ในการคั ดเลื อกโดยพิ จารณา
จากกลุ่ มเป้ าหมายที5 เป็ นเพศหญิ ง เพศทางเลื อก และรายได้
กลุ่ มตั วอย่ างที5 ใช้ ในการศึ กษาครั jงนี j จํ านวน 20 คน ประกอบด้ วย
1. ผู้ บริ โภคเพศหญิ งที5 เป็ นลู กค้ าของตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel จํ านวน 7 คน
2. ผู้ บริ โภคเพศที5 สาม(เพศกํ าเนิ ดเป็ นชาย)ที5 เป็ นลู กค้ าของตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ
Chanel จํ านวน 3 คน
3. ผู้ บริ โภคเพศหญิ งที5 เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายของตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel
จํ านวน 7 คน
4. ผู้ บริ โภคเพศที5 สาม(เพศกํ าเนิ ดเป็ นชาย)ที5 เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายของตราสิ นค้ า Louis
Vuitton และ Chanel จํ านวน 3 คน
ซึ5 งในการเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างที5 เป็ นเพศหญิ งเหตุ ผลเพราะว่ าสิ นค้ าที5 ตราสิ นค้ านํ ามาจั ด
แสดงนั j น ล้ วนแล้ วแต่ เป็ นสิ นค้ าของเพศหญิ ง และจากการวิ จั ยของ เพ็ ญนิ ภา พรพั ฒนนางกู ร
(2551) กล่ าวว่ าเพศหญิ งจะมี พฤติ กรรมการซื jอสิ นค้ าแฟชั5 นนํ าเข้ าจากต่ างประเทศมากกว่ าเพศ
ชาย จึ งทํ าให้ เลื อกกลุ่ มตั วอย่ างที5 เป็ นเพศหญิ ง ส่ วนกลุ่ มตั วอย่ างเพศที5 3 ที5 เลื อกนั jนจะเลื อกกลุ่ ม
เพศที5 3 ที5 มี เพศกํ าเนิ ดเป็ นชายแต่ จิ ตใจมี ความใกล้ เคี ยงกั บเพศหญิ งมากกว่ าเพศชาย ทํ าให้
อารมณ์ ความรู้ สึ ก รสนิ ยม และกระบวนการเลื อกใช้ สิ นค้ ามี ลั กษณะใกล้ เคี ยงกั บเพศหญิ งจึ งทํ าให้
สนใจศึ กษาการรั บรู้ ความหมายของเพศที5 3 กลุ่ มนี j

3.3 เครื6 องมื อในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ผู้ วิ จัยเลื อกใช้ เครื5 องมื อในการเก็ บข้ อมู ล คื อตารางเก็ บข้ อมู ลเชิ งสั ญญะซึ5 งดั ดแปลงมาจาก
ตารางเก็ บข้ อมู ลและวิ เคราะห์ สั ญญะของ ปริ ยทยา วงศ์ กาแหงหาญ (2557)
ตารางที6 v : ตารางเก็ บข้ อมู ลและวิ เคราะห์ กลุ่ มสิ นค้ าตามฤดู กาล(Season)ของการจั ดแสดง
สิ นค้ า
รู ปภาพการจั ดแสดงสิ นค้ า
ฤดู กาล ที5 ผู้ ถู กสั มภาษณ์ รั บรู้
ลํ าดั บ
ฤดู กาล (Season)
(Window Display)
เพราะอะไร
1
2
3
4
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ตารางที6 ï : ตารางเก็ บข้ อมู ลและวิ เคราะห์ ความหมายที5 รั บรู้ ถึ งแนวคิ ด(Concept)ของการจั ด
แสดงสิ นค้ า
รู ปภาพการจั ดแสดงสิ นค้ า
แนวคิ ด ที5 ผู้ ถู กสั มภาษณ์ รั บรู้
ลํ าดั บ
แนวคิ ด (Concept)
(Window Display)
เพราะอะไร
1
2
3
4
ตารางที6 ñ : ตารางเก็ บข้ อมู ล และวิ เคราะห์ ความหมายที5 รั บรู้ ถึ งเรื5 องราว(Story) ของการจั ดแสดง
สิ นค้ า
ความหมายที5 รั บรู้ จากการ ความหมายที5 รั บรู้ จากการ
รู ปภาพการจั ดแสดงสิ นค้ า ออกแบบจุ ดแสดงสิ นค้ า ออกแบบจุ ดแสดงสิ นค้ า
ลํ าดั บ
(Window Display)
ที5 ตราสิ นค้ าต้ องการ
ที5 ผู้ ถู กสั มภาษณ์ รั บรู้
สื5 อสาร
เพราะอะไร
1
2
3
4
ตารางที6 ó : ตารางเก็ บข้ อมู ล และวิ เคราะห์ ความหมายที5 รั บรู้ ถึ งสี (Color) ของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ความหมายของสี ที5ผู้ ถู ก
รู ปภาพการจั ดแสดงสิ นค้ า
ความหมายของสี
ลํ าดั บ
สั มภาษณ์ รั บรู้ เพราะ
(Window Display)
ที5 ตราสิ นค้ าใช้
อะไร
1
2
3
4
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ตารางที6 ò : ตารางเก็ บข้ อมู ล และวิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าส่ งผลต่ อ
ภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า และการตั ดสิ นใจซื อj
การรั บรู้ ความหมายของ การรั บรู้ ความหมายของ
รู ปภาพการจั ดแสดงสิ นค้ า การจั ดแสดงสิ นค้ าส่ งผล การจั ดแสดงสิ นค้ าส่ งผล
ลํ าดั บ
(Window Display)
ต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ต่ อการตั ดสิ นใจซื อj
อย่ างไร
อย่ างไร เพราะอะไร
1
2
3
4
ผู้ วิ จั ยจะวิ เคราะห์ และนํ าเสนอเชิ งพรรณนา ถึ งการใช้ สั ญลั กษณ์ ที5 ตราสิ นค้ าต้ องการ
สื5 อสารไปยั งผู้ บริ โภค เปรี ยบเที ยบกั บความหมายที5 ผู้ บริ โภครั บรู้ จากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดง
สิ นค้ า และผลของการรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคมี ผลต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า และมี อิ ธิ พลต่ อ
การตั ดสิ นใจซื อj อย่ างไร

3.4 วิ ธีการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
ผู้ วิ จั ยได้ ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที5 เกี5 ยวข้ องกั บการวิ เคราะห์ สั ญลั กษณ์ และ
ภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าเพื5 อนํ ามาใช้ เป็ นข้ อมู ลประกอบการสั มภาษณ์ และได้ สร้ างแนวคํ าถาม ซึ5 ง
เป็ นเครื5 องมื อที5 ใช้ ในการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยสร้ างคํ าถามให้ ครอบคลุ มถึ งขอบเขตงานวิ จัยและ
วั ตถุ ประสงค์ ที5 ต้ องการศึ กษา ลั กษณะของคํ าถามนั jนจะเป็ นประเภทคํ าถามปลายเปิ ดใช้ คํ าถาม
เหมื อนกั นทุ กคน และการศึ กษาจากข้ อมู ลที5 มี ผู้ บั นทึ กไว้ แล้ วโดยผู้ อื5 น (Unobtrusive Research)
ลั กษณะข้ อมู ลที5 ใช้ ในการศึ กษาครั jงนี j แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ
3.4.1. ข้ อมู ลปฐมภู มิ (Primary Data) เก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กกั บ
ผู้ ให้ การสั มภาษณ์ ประกอบด้ วยกลุ่ มตั วอย่ าง 20 คน โดยคั ดเลื อกผู้ บริ โภคที5 เป็ นลู กค้ าของตรา
สิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel และผู้ บริ โภคที5 กลุ่ มเป้ าหมายของตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ
Chanel เป็ นการสั มภาษณ์ ที5 ใช้ คํ าถามตายตั วและถามเหมื อนกั นทุ กคน ลั กษณะของคํ าถามจะ
เป็ นคํ าถามปลายเปิ ดให้ ผู้ ถู กสั มภาษณ์ แสดงความคิ ดเห็ นได้
โดยแนวคํ าถามที5 จะใช้ สั มภาษณ์ ประกอบไปด้ วย 3 ส่ วนดั งนี j
ส่ วนที6 1 ข้ อมู ลทั5 วไปของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ประกอบด้ วย ชื5 อ-นามสกุ ล, เพศ, อายุ , อาชี พ
และเคยใช้ ชี วิตอยู่ ที5ต่ างประเทศเกิ น 3 เดื อนหรื อไม่ ประเทศอะไร
ส่ วนที6 2 ในการสั มภาษณ์ จะใช้ คํ าถามเกี5 ยวกั บการรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ใน
การจั ดแสดงสิ นค้ า (Window Display) โดยให้ ดู รู ปภาพของการจั ดแสดงสิ นค้ าที ละภาพจาก
ทั jงหมด 4 ภาพ ประกอบด้ วย
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1. ความหมายที5 รั บรู้ ถึ งกลุ่ มสิ นค้ าตามฤดู กาล(Season) ของการจั ดแสดงสิ นค้ าและรั บรู้
เช่ นนั jนเพราะอะไร
2.ความหมายที5 รั บรู้ ถึ งแนวคิ ด(Concept) ของการจั ดแสดงสิ นค้ า และรั บรู้ เช่ นนั jนเพราะ
อะไร
3.ความหมายที5 รั บรู้ จากการออกแบบจุ ดแสดงสิ นค้ าตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารถึ งอะไร
และรั บรู้ เช่ นนั jนเพราะอะไร
4.ความหมายที5 รั บรู้ จากสี ที5ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ า และรั บรู้ เช่ นนั jนเพราะอะไร
5.การรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าอย่ างไรเพราะ
อะไร
6.การรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจซื อj อย่ างไรเพราะอะไร
3.4.2 ข้ อมู ลทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากหนั งสื อ เอกสารทาง
วิ ชาการต่ างๆ และสื บค้ นข้ อมู ลจากสื5 ออิ นเตอร์ เน็ ต ที5 เกี5 ยวข้ องกั บแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จัยที5
เกี5 ยวข้ องเพื5 อศึ กษาถึ งการสื5 อความหมายจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ า (Window
Display) ของร้ าน Louis Vuitton และ Chanel

3.5 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ผู้ วิ จัยนํ าข้ อมู ลที5 ได้ จากการเก็ บรวบรวมจากหนั งสื อ เอกสารทางวิ ชาการ สื บค้ นข้ อมู ลจาก
สื5 ออิ นเตอร์ เน็ ต และการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก มาวิ เคระห์ มี ลํ าดั บขั jนตอนดั งนี j
1. นํ าข้ อมู ลที5 ได้ จากการเก็ บรวบรวมจากหนั งสื อ เอกสารทางวิ ชาการ และสื บค้ นข้ อมู ล
จากสื5 ออิ นเตอร์ เน็ ต มาวิ เคราะห์ เพื5 อหาความหมายที5 ตราสิ นค้ าต้ องการจะสื5 อสารไปยั งผู้ บริ โภค
2. นํ าข้ อมู ลที5 ได้ จากจากสั มภาษณ์ มาทบทวนเพื5 อให้ เกิ ดความเข้ าใจในข้ อมู ล และจั บ
ประเด็ นข้ อความหรื อประโยคที5 สํ าคั ญ
3. นํ าข้ อมู ลที5 ได้ จากการสั มภาษณ์ มาจั ดกลุ่ มโดยที5 แยกหมวดหมู่ ที5 มี ความหมายใกล้ เคี ยง
กั นอยู่ กลุ่ มเดี ยวกั น
4. ทํ าการเปรี ยบเที ยบข้ อมู ลที5 ได้ จากการเก็ บรวบรวมจากเอกสาร และการสั มภาษณ์ เชิ ง
ลึ กเพื5 อแสดงให้ เห็ นถึ งความหมายที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารไปยั งผู้ บริ โภคกั บการรั บรู้ ความหมาย
ที5 ผู้ บริ โภคเข้ าใจรวมไปถึ งผลของการจั ดแสดงสิ นค้ านั jนมี ผลต่ อภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ า และมี
ผลต่ อการตั ดสิ นใจซื อj สิ นค้ าหรื อไม่ อย่ างไร
การนํ าเสนอผลวิ จั ย จะสรุ ปภาพรวมของการวิ เคราะห์ การใช้ สั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ด
แสดงสิ นค้ า (Window Display) ของร้ าน Louis Vuitton และ Chanel ในห้ างสรรพสิ นค้ า Siam
Paragon และ Emquartier ด้ วยการวิ เคราะห์ โดยใช้ แนวคิ ด ทฤษฎี สั ญลั กษณ์ มาเป็ นกรอบในการ
วิ เคราะห์ โดยแบ่ งการนํ าเสนอ ทั j งรู ปแบบการบรรยายเชิ งพรรณนา และตาราง จากนั jนจึ งสรุ ป
ออกมาเป็ นรายงานการวิ จัย

บทที6 4
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
การวิ จั ยเรื5 องการรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ าของผู้ บริ โภค
ร้ าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที5 ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ และการตั ดสิ นใจซื jอ มุ่ ง
สนใจวิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ของจุ ดแสดงสิ นค้ าจากร้ าน Louis Vuitton และ
Chanel ในศู นย์ การค้ า โดยใช้ แนวคิ ด ทฤษฎี เรื5 องสั ญลั กษณ์ ทฤษฎี เรื5 องสี และทฤษฎี การรั บรู้ มา
ประกอบการวิ เคราะห์ เพื5 อหาความหมายจากการรั บรู้ ของลู กค้ าและกลุ่ มเป้ าหมายของตราสิ นค้ า
Louis Vuitton และ Chanel ว่ าสามารถรั บรู้ ความหมายที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารหรื อไม่ ส่ งผล
ต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า และการตั ดสิ นซื อj อย่ างไร โดยการวิ เคราะห์ จะแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วนดั งนี j
ส่ วนที6 1 : ตราสิ นค้ า Chanel
ศึ กษาการนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าจากตราสิ นค้ า
วิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
วิ เคราะห์ ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ส่ วนที6 2 : ตราสิ นค้ า Louis Vuitton
ศึ กษาการนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าจากตราสิ นค้ า
วิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
วิ เคราะห์ ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ส่ วนที6 3 : วิ เคราะห์ ปั จจั ยทางวั ฒนธรรมมี อิทธิ พลต่ อการรั บรู้ ความหมาย
จากการเก็ บข้ อมู ลด้ วยการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กจํ านวนทั jงหมด 20 คน แบ่ งเป็ นเพศหญิ ง 14
คน และเพศที5 3 (เพศกํ าเนิ ดเป็ นชาย) 6 คน ได้ ผลการศึ กษาดั งนี j
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4.1 ตราสิ นค้ า Chanel
4.1.1 ร้ าน Chanel สาขา Siam Paragon

ภาพที6 5 : จุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Chanel สาขา Siam Paragon (Summer17)
แหล่ งที6 มา : http://windowdisplaybangkok.blogspot.com/
4.1.1.1 การนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าจากตราสิ นค้ า
จากการศึ กษาพบว่ าตราสิ นค้ าทํ าการจั ดจุ ดแสดงสิ นค้ านี jอยู่ ในช่ วงของฤดู ร้ อน(Summer) โดยมี
แนวคิ ด(Concept) ในการจั ดแสดงสิ นค้ าคื อการนํ าเอาเทคโนโลยี ด้ านคอมพิ วเตอร์ มาผสมผสาน
กั บวงการแฟชั5 นโดยจะเห็ นว่ ามี การนํ าเอาลั กษณะของคอมพิ วเตอร์ เมนเฟรมมาใช้ ประกอบการ
ตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าและบรรจุ หุ่ นเอาไว้ ด้ านในซึ5 งเรื5 องราวที5 ตราสิ นค้ า Chanel ต้ องการสื5 อไปยั ง
ผู้ บริ โภคคื อการนํ าเอาเทคโนโลยี ในหลายๆ ด้ านมาช่ วยในการพั ฒนา ปรั บปรุ ง สิ นค้ าและบริ การ
ของตราสิ นค้ าให้ ตรงตามความต้ องการของผู้ บริ โภคมากที5 สุ ด ยกตั วอย่ างการนํ าเอาเทคโนโลยี ใน
การเก็ บข้ อมู ลของผู้ บริ โภคช่ วยทํ าให้ การพั ฒนาสิ นค้ าตรงตามความต้ องการของผู้ บริ โภคมากที5 สุ ด
การนํ าเอาเทคโนโลยี มาเป็ นตั วช่ วยทํ าให้ ผู้ บริ โภคสามารถเข้ าถึ ง Chanel ได้ อย่ าง
ง่ ายดายผู้ บริ โภคสามารถเลื อกชมสิ นค้ าได้ ผ่ านเทคโนโลยี รวมไปถึ งสามารถสั5 งซื jอได้ ง่ ายๆผ่ าน
ระบบ และที5 สํ าคั ญ Chanel ต้ องการจะพู ดถึ งการนํ าเอาเทคโนโลยี ในการออกแบบ และการผลิ ต
มาใช้ เพื5 อให้ สิ นค้ าที5 ออกสู่ ตลาดมี เทคโนโลยี ในการผลิ ตที5 ลํ jาสมั ยอยู่ ตลอดเวลา
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เรื5 องการใช้ สี บนจุ ดแสดสิ นค้ าของ Chanel เลื อกการใช้ สี สัน สดใสเข้ ามาตกแต่ ง
เพราะอยู่ ในช่ วงของฤดู ร้อนและต้ องการให้ ภาพของฤดู ร้อนเป็ นฤดู ร้อนที5 สดใส รวมไปถึ งทํ าให้ ผู้ ที5
สั ญจรผ่ านไปผ่ านมาสามารถมองเห็ นและสะดุ ดตาได้ ง่ ายด้ วยสี ที5 สํ าคั ญ Chanel ต้ องการลบภาพ
ของวงการคอมพิ วเตอร์ ที5 หลายๆ คนมี ภาพจํ าไปถึ งการใส่ แว่ นหนาๆ การแต่ งตั วเชยๆ ด้ วยการ
นํ าเอาสี สัน และแฟชั5 นเข้ ามาสร้ างภาพจํ าใหม่ ๆให้ แก่ ผ้ ู บริ โภค
4.1.1.2 การรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
จากการวิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายพบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ฤดู กาล
ของการจั ดแสดงสิ นค้ านี jอยู่ ในช่ วงฤดู ร้ อน(Summer) โดยให้ เหตุ ผลว่ าสี สั นที5 ใช้ ในการจั ดตกแต่ ง
ช่ วยสร้ างบรรยากาศให้ รู้ สึ กถึ งความสนุ กสนาน ความสดใส สามารถนํ าพาให้ ผู้ ถู กสั มภาษณ์ ส่ วน
ใหญ่ เข้ าใจว่ าเป็ นการจั ดตกแต่ งในฤดู ร้อน และรองลงมาผู้ ให้ สั มภาษณ์ ให้ ความคิ ดเห็ นว่ าจุ ดแสดง
สิ นค้ านี jจัดอยู่ ในช่ วงฤดู หนาว(Winter) เนื5 องจากผู้ ให้ สั มภาษณ์ สั งเกตุ ไปที5 ชุ ดที5 หุ่ นสวมใส่ สามารถ
กั นหนาวได้
“อยู่ ในฤดู ร้อน Summer เพราะว่ าดู จากสี ของตู้ ทั jง 3 ใบที5 อยู่ ข้างใน กระเป๋า และก็
รองเท้ าทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความมี ชี วิ ตชี วาใช้ สี มาช่ วยตกแต่ งก็ เลยคิ ดว่ าเป็ น Summer เพราะปกติ คิ ดว่ า
ฤดู ร้อนก็ ต้องมาคู่ กับสี สั น” (ดาวเรื อง อั ศวชั ยนิ มิ ตร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะว่ าดู จาก
สี สั นของส่ วนประกอบทั jงหมดรู้ สึ กว่ าเวลาเจอสี เยอะจะรู้ สึ กถึ งฤดู ร้ อนก่ อนด้ วยความคิ ดส่ วนตั ว
และชุ ดที5 ใส่ ดู เป็ นลุ คง่ ายๆ เหมาะกั บคนไทยที5 กลั วแดดไม่ กลั วร้ อน” (ปริ ญพั ชร์ เพชรเกื j อ ,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
“Summer เพราะดู จากสี สันที5 ใช้ ตกแต่ งรู้ สึ กว่ า Summer ต้ องมี สี สัน ต้ องสดใส”
(ฐิ ตาภรณ์ ไชยวิ รุณเจริ ญ, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
แนวคิ ดผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ถึ งแนวคิ ดว่ าเป็ นแนวคิ ดที5 เกี5 ยวกั บ Working
Woman ด้ วยรู ปแบบของชุ ดที5 ใส่ เสริ มลุ คให้ ดู เป็ นผู้ หญิ งในวั ยทํ างาน และเสริ มด้ วยถุ งเท้ ากั บ
กระเป๋าที5 มี สี สั นสร้ างความโดดเด่ น เป็ นที5 น่ าสนใจกั บคนที5 ผ่ านไปผ่ านมา รองลงมาผู้ ให้ สั มภาษณ์
รั บรู้ ถึ งแนวคิ ดว่ าแนวคิ ดของการจั ดแสดงสิ นค้ านี jคือ Colorful โดยให้ เหตุ ผลว่ าการจั ดตกแต่ งนี jใช้ สี
เข้ ามาตกแต่ งรวมไปถึ งสี ของกระเป๋าและอื5 นๆที5 ทํ าให้ เข้ าใจว่ าเป็ นแนวคิ ด Colorful
“Concept คื อ Working women with colorful unique item เพราะสไตล์ ของชุ ด
ที5 เป็ นชุ ดที5 เหมาะกั บใส่ ไปทํ างาน และสี สั นบนสิ นค้ าที5 เสริ มเข้ ามาให้ ดู สนุ กมากขึ jน” (ภู ริวั ท ชั ยภั ทร
นิ ธิ กุล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 2)
“Concept คิ ดว่ าเป็ นเรื5 อง Working Women เพราะการแต่ งตั วเป็ น Business
look เลยทํ าให้ คิ ดว่ าเป็ น Concept Working Women” (พี ระญาณ์ รุ่ งสิ นเฉลิ มรั ฐ, สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
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“Concept คื อ Color in Minimal Style คื อความเรี ยบง่ ายที5 โดดเด่ นด้ วยสี เพราะ
การตกแต่ งที5 ไม่ เยอะจนเกิ นไปทํ าให้ ดู แล้ วเรี ยบง่ าย ส่ วนสี ที5 ใช้ กั บกระเป๋า ตู้ และถุ งเท้ าทํ าให้ สิ นค้ า
ดู โดดเด่ นออกมา มองเห็ นได้ ชั ดเจน” (อภิ สิ ทธิT อั งครั ตนพิ ชั ย, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 2)
“Concept คื อ Colorful เพราะสี สันที5 ใช้ ตกแต่ งดู สดใสมาก Colorful มาก” (เมธาวี
พั นธ์ เกตกร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ถึ งเรื5 องราวที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารไปยั งผู้ บริ โภค
ว่ าการจั ดแสดงสิ นค้ านี jมีเรื5 องราวที5 เกี5 ยวข้ องกั บความสนุ กสนานในการเลื อกใส่ เสื jอผ้ า รวมไปถึ ง
กระเป๋า และความสดใสในวั นทํ างาน ซึ5 งใช้ สี เป็ นตั วสื5 อสารถึ งความสนุ กสนาน และความสดใส
โดยให้ เหตุ ผลว่ าสี ที5ใช้ ในการตกแต่ ง และสิ นค้ าที5 เลื อกมาแสดงทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความสนุ กสนาน ความ
สดใส
“ต้ องการพู ดถึ งความสนุ กสนานสดใสแล้ วชุ ดที5 ดู แล้ วลุ คแบบทํ างานมาก อาจจะ
สื5 อว่ าไม่ ได้ สดใสอย่ างเดี ยวแต่ ยั งมี ความใช้ ได้ จริ งใช้ ได้ บ่ อยเพราะดู จากสี สั นของกระเป๋าและ
รองเท้ าที5 ใช้ สี เด่ นมากแล้ วก็ หุ่ นที5 เป็ นคนดํ า คนดํ าชอบเรื5 องสนุ กๆ แล้ วก็ ชอบใช้ สิ5 งของที5 มี สี สัน ส่ วน
สิ5 งที5 ทํ าให้ คิ ดว่ าใส่ ได้ ทุ กวั นคื อชุ ดที5 ใส่ มั นคื อชุ ดที5 ใส่ กั นปกติ เวลาไปทํ างาน” (ปริ ญพั ชร์ เพชรเกื jอ,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
“เล่ าเรื5 องถึ งความสนุ กสนานในการใช้ สิ นค้ าที5 มี สี สัน เพราะสี ที5ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ ง
ความสนุ กสนาน ไม่ ได้ ทํ าให้ รู้ สึ กหมอง หรื อน่ าเบื5 อ” (อรนั นท์ เทอดประวั ติ, สั มภาษณ์ , เมษายน
2561) (กลุ่ ม 3)
ในการสั มภาษณ์ มี ประเด็ นที5 สํ าคั ญซึ5 งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้ ให้ ความคิ ดเห็ นในมุ มที
แตกต่ างออกไปจากคนอื5 นโดยกล่ าวว่ า ”เรื5 องราวที5 จุ ดแสดงสิ นค้ านี jสื5อสารออกไปคื อเรื5 องราวของ
ความทั นสมั ย เทคโนโลยี ยุ คดิ จิ ทัล ให้ เหตุ ผลว่ าตู้ ที5 ใช้ ประกอบการจั ดแสดงสิ นค้ าเป็ นตั วสื5 อสารถึ ง
ยุ คดิ จิ ทั ลเนื5 องจากมี ลั กษณะที5 คล้ ายกั บเครื5 องคอมพิ วเตอร์ ซึ5 งสอดคล้ องกั บเรื5 องราวที5 ตราสิ นค้ า
ต้ องการสื5 อสารไปยั งผู้ บริ โภคอย่ างแท้ จริ ง” (ธราพงศ์ สุ ขโชค, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
การรั บรู้ ความหมายในเรื5 องของสี ที5ใช้ ในการแสดงสิ นค้ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่
พู ดถึ งเรื5 องสี ไปในทิ ศทางเดี ยวกั นคื อสี ที5 ใช้ สื5 อความหมายถึ งฤดู ร้ อนที5 มี ความสนุ กสนาน ความ
สดใส และความตื5 นเต้ น และทํ าให้ เข้ าถึ งตราสิ นค้ าได้ ง่ ายขึ jน โดยให้ เหตุ ผลว่ าสี ที5 ใช้ ให้ ความรู้ สึ ก
ถึ งทะเล และทะเลก็ สื5 อถึ งความสดใส ความสนุ กสนาน อี กทั jงสี สั นที5 ใช้ ช่ วยสร้ างจุ ดสนใจ ดึ งดู ดให้
คนหั นมามอง รวมไปถึ งการใช้ สี ทําให้ รู้ สึ กว่ าสามารถเข้ าถึ งตราสิ นค้ าได้ ง่ าย และผ่ อนคลาย
“คิ ดว่ าสี เค้ าต้ องการจะบอกว่ าเป็ นฤดู ร้อนที5 สดใสใครที5 ใช้ ก็ จะดู เด็ กลง เหมื อนเรา
ย้ อนวั ยไปตอนวั ยรุ่ นที5 ชอบถื อกระเป๋าที5 มี สี เยอะๆ แต่ งตั วสี เยอะๆ เพราะกระเป๋า รองเท้ า แล้ วก็ ตู้
ทั jง 3 ใบที5 ใช้ สี ที5 สดใส สี จั ดๆในการตกแต่ ง แน่ นอนผู้ ใหญ่ หลายๆคนอยากทํ าให้ ตั วเองดู เด็ กลง
ด้ วยการแต่ งตั วหรื อใช้ ของอะไรที5 วั ยรุ่ นใช้ กั น” (ดาวเรื อง อั ศวชั ยนิ มิ ตร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561)
(กลุ่ ม1)
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“สี ที5ใช้ คิ ดว่ าสื5 อถึ งสี สัน สดใส ใส่ อะไรก็ สดใส มี ความสุ ข เพราะสี ที5เห็ นไม่ ใช่ สีที5ดู
เศร้ า ไม่ ใช่ สี ที5 ดู น่ ากลั ว แต่ มั นรู้ สึ กสดใส มี ความสุ ข” (ฐิ ตาภรณ์ ไชยวิ รุ ณเจริ ญ, สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“สี ที5ใช้ ให้ ความรู้ สึ ก สนุ กสนาน ตื5 นเต้ นเพราะใช้ ทั jงสี โทนร้ อน และเย็ นผสมกั นซึ5 ง
โทนร้ อนก็ จะกระตุ้ นให้ ตื5 นเต้ น โทนเย็ นก็ รู้ สึ กสนุ กสนาน” (อรนั นท์ เทอดประวั ติ , สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“สี ที5ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ ง Summer ท้ องฟ้ า แสงแดด ผลไม้ เพราะสี ฟ้าที5 อาจจะแทน
ถึ งท้ องฟ้ า ทะเล สี ส้ มที5 แทนแสงแดด และกระเป๋ าที5 แทนผลไม้ เขตร้ อนต่ างๆ เช่ นพวกแตงโม
สั บปะรด” (ธราพงศ์ สุ ขโชค, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
4.1.1.3 ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
จากการสั มภาษณ์ ส่ วนผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าพบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ ให้ ความคิ ดเห็ นว่ าการจั ดตกแต่ งด้ วยสี สั น
ทํ าให้ ตราสิ นค้ าดู วั ยรุ่ นขึ jน มี ความทั นสมั ย สามารถจั บต้ องได้ ง่ ายขึ jน อี กแง่ มุมที5 ผู้ ให้ สั มภาษณ์
แสดงความคิ ดเห็ นคื อการใช้ สี สันเข้ ามาตกแต่ งทํ าให้ ความเป็ นตั วตนของตราสิ นค้ าลงลด อี กทั jงทํ า
ให้ ภาพของตราสิ นค้ าที5 เป็ น Luxury Brand ดู มีราคาถู กลง
“ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ดู เด็ กลงเข้ าถึ งคนได้ มากขึ jนเพราะว่ าการจั ดใช้ สี ซึ5 งทํ าให้ ไม่
หรู หราแบบเดิ มแต่ ก็ ทํ าให้ ลู กค้ ากลุ่ มอื5 นๆมี ความสนใจได้ ” (ภู ริ วั ท ชั ยภั ทรนิ ธิ กุ ล, สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) (กลุ่ ม 2)
ทั jงนี jก็มี อี กกลุ่ มหนึ5 งที5 ให้ ความคิ ดเห็ นว่ า ด้ วยความเป็ นตราสิ นค้ า Chanel ไม่ ว่ า
จะจั ดแสดงสิ นค้ าออกมาในรู ปแบบไหนก็ ยั งรู้ สึ กว่ าเรี ยบหรู มี ราคาแพง เพราะประสบการณ์ เดิ มๆ
ที5 มี ร่ วมกั บตราสิ นค้ า Chanel
“รู้ สึ กว่ าสี ที5ทํ าให้ ดู วัยรุ่ นๆ ทํ าให้ ดู เด็ ก แต่ ความรู้ สึ กก็ ยั งคงดู แพง ดู Luxury นะ
ด้ วยความเป็ น Chanel เพราะความเป็ น Chanel รู้ สึ กว่ ามั นต้ องมี ราคา ไม่ ใช่ ไก่ กาที5 จะหยิ บจั บได้ ”
(อั งคณา ศิ ริ เวชกุ ล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
“ทํ าให้ ภาพดู เป็ น Professional มี ความเรี ยบร้ อย และแน่ นอนดู แพง เพราะจาก
ชุ ดที5 ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความ Professional เหมาะสมกั บแบรนด์ และด้ วยความเป็ น Chanel เลยรู้ สึ กถึ ง
ราคาต้ องสู ง” (พี ระญาณ์ รุ่ งสิ นเฉลิ มรั ฐ, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
จากการสั มภาษณ์ ส่ วนผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ต่ อการตั ดสิ นใจซื j อ พบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ แบ่ งออกเป็ นกลุ่ มที5 อยากซื j อ และไม่ อยากซื j อ จํ านวน
ใกล้ เคี ยงกั น กลุ่ มที5 อยากซื jอให้ เหตุ ผลว่ าสิ นค้ ามี สี สั น แปลกตาไปจากเดิ ม และอยากซื jอเพราะ
มู ลค่ าของตราสิ นค้ าที5 สร้ างมู ลค่ าทางจิ ตใจ โดยกลุ่ มที5 อยากซื jอตั ดสิ นใจจากสิ นค้ าและตราสิ นค้ า
เป็ นหลั ก
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“อยากซื อj เพราะอยากดู วัยรุ่ น เด็ กๆ แล้ วก็ อวดได้ ด้ วยความเป็ น Luxury Brand”
(อั งคณา ศิ ริ เวชกุ ล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
ส่ วนกลุ่ มที5 ไม่ อยากซื อj ให้ เหตุ ผลว่ าที5 ไม่ อยากซื อj เพราะความเป็ นตั วตนของตรา
สิ นค้ าไม่ ได้ ถู กสื5 อสารผ่ านสิ นค้ าซั กเท่ าไหร่ และการใช้ สี ที5 เยอะเกิ นไปทํ าให้ สิ นค้ า(กระเป๋า) ดู มี
ราคาถู กไม่ คุ้ มค่ ากั บเงิ นที5 ต้ องจ่ าย โดยการตั ดสิ นใจของกลุ่ มที5 ไม่ อยากซื jอตั ดสิ นใจจากสิ นค้ า และ
ตราสิ นค้ าเช่ นเดี ยวกั บกลุ่ มที5 อยากซื อj
“ไม่ อยากซื อj เพราะในชี วิตจริ งสี ของกระเป๋าไม่ สามารถนํ ามาใช้ ในชี วิตประจํ าวั น
ได้ และเสื jอผ้ าก็ รู้ สึ กว่ าแก่ เกิ นวั ยไปสํ าหรั บเรา” (ณิ ชมน จั นพิ ทั กษ์ , สั มภาษณ์ , เมษายน 2561)
(กลุ่ ม 3)
“ไม่ อยากซื อj เพราะรู้ สึ กว่ าไม่ ใช่ ความเป็ น Chanel ที5 แท้ จริ ง แล้ วก็ รู้ สึ กว่ ากระเป๋า
แบบนี j ถ้ าถื อแล้ วคนก็ คงมองว่ าไม่ แพง ไม่ ใช่ Chanel” (บั ณณธร ใจวิ สุ ทธิT หรรษา, สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
4.1.2 ร้ าน Chanel สาขา Siam Paragon

ภาพที6 6 : จุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Chanel สาขา Emquartier (Winter17)
แหล่ งที6 มา : https://www.shutterstock.com/
4.1.2.1 การนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าจากตราสิ นค้ า
จากการศึ กษาพบว่ าตราสิ นค้ า Chanel จั ดจุ ดแสดงสิ นค้ านี j อ ยู่ ในช่ วงของฤดู หนาว(Winter) มี
แนวคิ ดในการจั ดแสดงสิ นค้ านี j คื อการเดิ นทางท่ องอวกาศ โดยการตกแต่ งได้ มี การใช้ แผ่ น
อลู มิเนี ยมฟลอยด์ สี เงิ นมั นวาวที5 ช่ วยสื5 อสารให้ นึ กถึ งภาพของการท่ องอวกาศ
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เรื5 องราวที5 ตราสิ นค้ าสื5 อสารออกมาเป็ นการเล่ าถึ งการเดิ นทางไปยั งอวกาศด้ วย
ภารกิ จหมายเลข ® ซึ5 งลู กเรื อทุ กคนสวมใส่ ชุดอวกาศที5 ออกแบบพิ เศษสํ าหรั บ Season นี j ส่ วนของ
แรงบั นดาลใจคื อการคิ ดนอกกรอบให้ ไปไกลกว่ าแค่ บนโลกนี j แต่ ก็ ไม่ ได้ หมายความว่ าออกนอก
กรอบจนไกลเกิ นไปเพี ยงแค่ ใช้ แรงบั นดาลใจนี jเพื5 อทํ าให้ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ ออกแบบให้ ลํ jาสมั ย
และสร้ างความโดดเด่ นให้ กั บสิ นค้ า ทํ าให้ ผู้ บริ โภคมั5 นใจในตราสิ นค้ าที5 นํ าเสนอความเป็ นอนาคต
ความลํ jาสมั ย
สี ที5ตราสิ นค้ าใช้ ในจุ ดแสดงสิ นค้ านั jนสี หลั กที5 ใช้ คื อสี เงิ นเป็ นสี ที5สื5 อถึ งความหนาว
เย็ น และต้ องการพู ดถึ งโลกอนาคต ส่ วนสี ที5 ใช้ กั บเสื jอผ้ านั jนคื อโทนสี ครี มและสํ าดํ าสื5 อสารออกมา
ให้ อยู่ ในกรอบของความเรี ยบหรู เน้ นภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ าที5 เป็ น Luxury Brand
4.1.2.2 การรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
จากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลที5 ได้ จากการสั มภาษณ์ พบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้
ถึ งช่ วงฤดู กาลที5 ตราสิ นค้ า Chanel สื5 อสารผ่ านจุ ดแสดงสิ นค้ าคื อฤดู หนาว(Winter) เหตุ ผลเพราะ
การจั ดตกแต่ งหุ่ นที5 สวมใส่ ชุ ดโค้ ทกั นหนาว และรองเท้ าทรงสู งที5 ช่ วยป้ องกั นลม อี กทั jงการตกแต่ ง
ฉากที5 ใส่ สีเงิ นในการตกแต่ งที5 ให้ ความรู้ สึ กถึ งความหนาวเย็ น
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะเสื jอผ้ าที5 ใส่
เป็ นเสื j อ โค้ ทมี ความหนาและกั นหนาวได้ รองเท้ าที5 ดู ใส่ แล้ วอุ่ น” (ณฐอร บุ ญนุ กู ล, สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี j ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะชุ ดและ
รองเท้ าที5 ใส่ กั นหนาวได้ ดี แล้ วก็ แผงด้ านหลั งให้ ความรู้ สึ กถึ งเกร็ ดนํ j าแข็ ง” (บั ณณธร ใจวิ สุ ทธิT
หรรษา, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
แนวคิ ดที5 รั บรู้ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ถึ งแนวคิ ดว่ าเป็ นแนวคิ ดในเรื5 องของความเรี ยบหรู มี
สไตล์ ในฤดู หนาว โดยเหตุ ผลหลั กๆ คื อการใช้ สี คุ มโทนขาว เทา ดํ า ซึ5 งให้ ความรู้ สึ กถึ งความเรี ยบ
ง่ าย ดู ดี และมี สไตล์ ส่ วนเรื5 องของความเย็ น และฤดู หนาว ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ จากวั สดุ ที5
ใช้ ตกแต่ งคื อแผ่ นอลู มิเนี ยมฟอยล์ ที5 เป็ นสั ญลั กษณ์ แทนนํ jาแข็ ง
“Concept ของความหรู หรา แต่ มี สไตล์ ที5 ลงตั ว เพราะการใส่ ชุ ดของหุ่ นที5 ดู แพง
การจั ดท่ าหุ่ นที5 ดู ไฮโซ เชิ ดๆ” (ณฐอร บุ ญนุ กูล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
“Concept น่ าจะพู ดถึ งความเรี ยบง่ าย หรู มี ระดั บ เพราะการเลื อกใช้ สี คุมโทนสี
ขาว เทา ดํ าไม่ มี สี สันเข้ ามาตกแต่ ง” (ณฐนน รั กษาศิ ริ กุล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
“Concept ความหนาว หนาวจนเป็ นนํ jาแข็ ง เพราะการใช้ พื jนหลั งเป็ นเหมื อนลาน
นํ j าแข็ ง หรื อถํ jานํ j าแข็ ง และการแต่ งกายด้ วยเสื jอผ้ าที5 หนาปิ ดมิ ดชิ ด รวมไปถึ งรองเท้ าบู ทสู ง กั น
หนาวกั นหิ มะ” (พรพิ สุ ทธิT เจนนั นทขจร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
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ในการสั มภาษณ์ มี ประเด็ นที5 สํ าคั ญซึ5 งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้ ให้ ความคิ ดเห็ นในมุ มที5
แตกต่ างออกไปจากคนอื5 นโดยกล่ าวว่ า “แนวคิ ดที5 รั บรู้ คื อ Galaxy ซึ5 งเรื5 องราวพู ดถึ งความทั นสมั ย
ลํ j า ยุ ค ด้ วยเหตุ ผลของการตกแต่ งที5 ใช้ แผ่ นอลู มิ เนี ยมฟอยล์ สี เงิ นเมทั ลลิ ค ที5 ให้ ความรู้ สึ กถึ ง
อวกาศ” (ณิ ชมน จั นพิ ทั กษ์ , สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
เรื5 องราวที5 ผู้ ถู กสั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ว่ าตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารเรื5 องราวของ
ความหรู หรา ไฮโซ และแฟชั5 นในฤดู หนาวที5 กํ าลั งจะมาถึ ง โดยให้ เหตุ ผลว่ าการจั ดตกแต่ งที5 ใช้ สี เงิ น
มี ความหรู หราแบบมี สไตล์ และการสวมใส่ ชุดของหุ่ นทํ าให้ รั บรู้ ถึ งฤดู หนาวที5 กํ าลั งจะมาถึ ง
“เล่ าถึ งหน้ าหนาว ความหนาวที5 กํ าลั งจะมา เตรี ยมตั วแล้ วหรื อยั ง ซื jอแล้ วหรื อยั ง
เพราะชุ ด และการแต่ งตั วสื5 อสารออกมาหมด แล้ วก็ แบบที5 สวยทํ าให้ อยากได้ มาใส่ ในหน้ าหนาวนี j”
(ฐิ ตาภรณ์ ไชยวิ รุณเจริ ญ, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“เล่ าเรื5 องถึ งความหนาวเย็ นที5 กํ าลั งจะเผชิ ญหากมี ชุ ดของ Chanel ใส่ ก็ไม่ ต้ องกลั ว
อะไรกั บความหนาวนี j และไม่ ใช่ ชุ ดกั นหนาวอย่ างเดี ยว สวยด้ วย ดู หรู หราด้ วย เพราะการใช้
Background เป็ นตั วสื5 อสารมี ความโดดเด่ นเมื5 อมองครั jงแรก และใช้ พื jนที5 มากกว่ าอย่ างอื5 นๆ แล้ วก็
การจั ดท่ าหุ่ นที5 ดู หรู หรา มี ระดั บ” (พรพิ สุ ทธิT เจนนั นทขจร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
ในการสั มภาษณ์ มี ประเด็ นที5 สํ าคั ญซึ5 งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้ ให้ ความคิ ดเห็ นในมุ มที5
แตกต่ างออกไปจากคนอื5 นโดยกล่ าวว่ า “ทางตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารถึ งความหนาวเย็ นโดยใช้
ฉากหลั งที5 เป็ นสี เงิ นวาวคล้ ายกั บแผ่ นนํ jาแข็ ง และตราสิ นค้ าก็ นํ าเสนอสิ นค้ าในช่ วงฤดู หนาวด้ วย
การสื5 อสารว่ า แม้ จะหนาวเพี ยงใดเสื jอผ้ าของ Chanel ก็ สามารถสร้ างความอบอุ่ นให้ แก่ คุ ณได้ ”
(ดาวเรื อง อั ศวชั ยนิ มิ ตร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
จากการวิ เคราะห์ การรั บรู้ เรื5 องของสี ผ้ ู ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ความหมายไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกั นคื อสี สื5 อสารถึ งความหนาวเย็ นในแบบฉบั บของความหรู หรา ไฮโซ โดยให้ เหตุ ผลว่ า
การใช้ สี ในการจั ดตกแต่ งที5 คุ มโทนเป็ นสี อ่ อนทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความหมองหม่ นลั กษณะคล้ ายๆ กั บ
หมอกที5 มั กจะเกิ ดขึ jนในฤดู หนาว และความหรู หรารั บรู้ จากสี เงิ นที5 ใช้ ตกแต่ งโต๊ ะ เก้ าอี j ฉากหลั ง
และสิ นค้ าที5 นํ ามาโชว์ ด้ วยความที5 เป็ นตราสิ นค้ าที5 มี เอกลั กษณ์ เฉพาะตั ว และมี ราคาสู งทํ าให้ รู้ สึ ก
ถึ งความเรี ยบหรู ดู ดี
“สี ให้ ความหมายถึ งความหรู หรา โลกอนาคต ทั นสมั ย เพราะความเป็ นสี เมทั ลลิ ค
เงิ นๆวาวๆเชื5 อมโยงไปถึ งความลํ jา โลกข้ างหน้ า” (เมธาวี พั นธ์ เกตกร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561)
(กลุ่ ม 1)
“สี ที5ใช้ บอกถึ งฤดู หนาวที5 เรี ยบหรู และดู ดี หนาว แต่ ไม่ หงอยเหงาตามอากาศ
เพราะสี ที5 ของชุ ดที5 เรี ยบแต่ หรู ตามสไตล์ ของ Chanel แล้ วการตกแต่ งสี ในภาพรวมทํ าให้ รู้ สึ ก
หนาว” (อภิ สิ ทธิT อั งครั ตนพิ ชั ย, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 2)
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4.1.2.3 ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
จากการสั มภาษณ์ ส่ วนผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าพบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มองว่ าภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ าผ่ านการ
จั ดแสดงสิ นค้ านี j ทํ าให้ ดู เรี ยบหรู มี ราคาแพง ทั นสมั ย คงความเป็ นตั วตนของตราสิ นค้ าได้ ดี
เพราะว่ าสไตล์ การจั ดตกแต่ งเสื j อ ผ้ าที5 เรี ยบง่ าย การใช้ สี เงิ นที5 ช่ วยเสริ มให้ จุ ดแสดงสิ นค้ านี j มี
ภาพลั กษณ์ ของความหรู
“ภาพลั กษณ์ มั นก็ ยั งคงดู เป็ น Chanel นะเพราะจากสี ที5บอกข้ อเมื5 อกี jมันดู แพง ดู
หรู ดู สง่ างาม เพราะว่ าหลั กๆก็ คื อสี นั5 นแหละ แล้ วก็ ดู จากชุ ด การใส่ พรอพต่ างๆมั นดู ไฮโซ”
(อั งคณา ศิ ริ เวชกุ ล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
“เป็ นแบรนด์ ที5 แพง ดู หรู เพราะจากโทนสี ที5ใช้ สามารถสื5 อถึ งความแพง ความ
คลาสสิ คได้ ” (ณฐนน รั กษาศิ ริ กุล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
“ทํ าให้ แบรนด์ ดู ฉลาด และแพงขึ jน เพราะการนํ าเอา แฟชั5 นไปเชื5 อมโยงสิ5 งที5 ไม่ ใช่
แฟชั5 น แต่ ออกมาลงตั ว และด้ วยสี เงิ นที5 รู้ สึ กได้ ถึ งความแพง ความหรู ” (อรนั นท์ เทอดประวั ติ ,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
จากการสั มภาษณ์ ส่ วนผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ต่ อการตั ดสิ นใจซื jอพบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ เพศหญิ งส่ วนใหญ่ อยากซื jอ เนื5 องจากชุ ดที5 หุ่ นสวมใส่ อยู่ นัjน
มี ความเรี ยบหรู และสี สามารถจั บคู่ กับเสื jอผ้ าชุ ดอื5 นๆ ได้ ง่ าย
“อยากซื อj เพราะสี คุมโทนใส่ ง่าย adapt ง่ าย” (กั ณฑิ กา ว่ องประเสริ ฐกุ ล,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“อยากซื อj เพราะชอบสไตล์ การแต่ งแบบนี jน้อยๆแต่ ดูหรู ดูดี และสี ก็สามารถใช้ ได้
ในทุ กโอกาสโดยเฉพาะไปเที5 ยวต่ างประเทศ แล้ วก็ ยั งใส่ กันฝนบางที กั นหนาวได้ ” (ปริ ญพั ชร์ เพชร
เกื jอ, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
ส่ วนผู้ ให้ สั มภาษณ์ ที5 เป็ นเพศที5 3 (เพศกํ าเนิ ดเป็ นชาย) ไม่ อยากซื อj โดยให้ เหตุ ผล
ถึ งการนํ าไปใช้ งานจริ งๆ ว่ าไม่ น่ าจะเหมาะกั บสไตล์ การแต่ งตั ว
“ไม่ อยากซื อj เพราะสิ นค้ าไม่ ใช่ สไตล์ ที5 เป็ น และมี ราคาสู ง” (ณฐนน รั กษาศิ ริ กุล,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
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4.2 ตราสิ นค้ า Louis Vuitton
4.2.1 ร้ าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon

ภาพที6 7 : จุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon(Resort17)
แหล่ งที6 มา : http://windowdisplaybangkok.blogspot.com/
4.2.1.1 การนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าจากตราสิ นค้ า
จากการศึ กษาพบว่ าตราสิ นค้ า Louis Vuitton จั ดจุ ดแสดงสิ นค้ านี jอยู่ ในช่ วงก่ อนฤดู ร้ อนโดยมี ชื5 อ
เรี ยกช่ วงนี jว่า Resort เป็ นช่ วงที5 จะออกสิ นค้ าเพื5 อเตรี ยมตั วเข้ าสู่ ฤดู ร้อน
ในการจั ดแสดงสิ นค้ าในช่ วงของ Resort นี jใช้ แนวคิ ดในเรื5 องของการแข่ งขั นกี ฬา
โอลิ มปิ กฤดู ร้ อนที5 จะถู กจั ดขึ jนที5 เมื องริ โอ ประเทศบราซิ ลโดย Louis Vuitton ต้ องการสื5 อสารถึ ง
สิ นค้ าที5 ถู กออกแบบให้ มี กลิ5 นอายของชุ ดกี ฬาด้ วยสี สั นที5 ใช้ และลวดลายที5 ดู แข็ งแรงกระฉั บกระเฉง
เปรี ยบได้ ดั5 งนั กกี ฬา และด้ วยสไตล์ ของการออกแบบที5 มี รู ปแบบที5 ทั นสมั ย แข็ งแรง
แรงบั นดาลใจในการออกแบบมาจากอาคารหลั งหนึ5 งที5 ตั jงอยู่ ที5เมื องริ โอ ประเทศ
บราซิ ล มี ชื5 อว่ า Niterói Contemporary Art Museum เป็ นอาคารที5 มี สถาปั ตยกรรมที5 มี ความ
ทั นสมั ย โดดเด่ น และน่ าสนใจที5 ตั jงอยู่ บนหน้ าผาที5 ยื5 นออกมาในทะเล ด้ วยเหตุ นี j ทําให้ สิ นค้ าถู ก
ออกแบบมาให้ มี ความทั นสมั ย แข็ งแรง โดดเด่ นด้ วยสี สันโทนร้ อนที5 แสดงถึ งการแข่ งขั นโอลิ มปิ กฤดู
ร้ อนทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความสนุ กสนาน และความคิ ดสร้ างสรรค์
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ภาพที6 8 : อาคาร Niterói Contemporary Art Museum เมื องริ โอ ประเทศบราซิ ล
แหล่ งที5 มา : https://www.dezeen.com/
4.2.1.2 การรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
จากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลที5 ได้ จากการสั มภาษณ์ พบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้
ถึ งฤดู กาลของการจั ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ในช่ วงฤดู ร้อน ด้ วยเหตุ ผลของสี ที5 ใช้ ในการจั ดตกแต่ งจุ ด
แสดงสิ นค้ าให้ ความรู้ สึ กสนุ กสนาน สดใสในฤดู ร้อน
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะสี ที5ใช้
ค่ อนข้ างสว่ าง จั ดจ้ าน ทํ าให้ รู้ สุ กถึ งความสนุ กสนาน” (ภู ริ วั ท ชั ยภั ทรนิ ธิ กุ ล, สั มภาษณ์ , เมษายน
2561) (กลุ่ ม 2)
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะดู จากสี
เป็ นสี โทนร้ อนทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความร้ อนของฤดู ร้ อนจากดิ สเพลย์ นี j” (ณิ ชมน จั นพิ ทั กษ์ , สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
แนวคิ ดที5 ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ คื อ ความสนุ กสนาน และความร้ อนแรงใน
หน้ าร้ อนนี j โดยให้ เหตุ ผลไปในทิ ศทางเดี ยวกั นคื อการใช้ สี แดงสดซึ5 งเป็ นสี โทนร้ อนทํ าให้ รั บรู้ ถึ ง
ฤดู กาลความร้ อนแรง และการใช้ สี ส้ม กั บสี นํjาเงิ นบนชั jนวางสิ นค้ าทํ าให้ รั บรู้ ถึ งความสนุ กสนาน
“คิ ดว่ า Concept คื อ Colorful เพราะเพราะโดยปกติ แล้ วไม่ ค่ อยเห็ น Louis
Vuitton ใช้ สี สั นที5 จั ดจ้ านขนาดนี jเข้ ามาในการตกแต่ งหรื อในการใช้ กั บสิ นค้ าทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์
ต้ องการสร้ างความสนุ กสนานผ่ านสี ให้ กั บคนรุ่ นใหม่ ” (อภิ สิ ทธิT อั งครั ตนพิ ชั ย, สั มภาษณ์ , เมษายน
2561) (กลุ่ ม 2)
“Concept ที5 คิ ดไว้ น่ าจะพู ดถึ งความร้ อนแรง ความเผ็ ดแซ่ บ ของผู้ หญิ งที5 มี ความ
มั5 นใจในตั วเองสู ง เพราะสี สันที5 ใช้ เป็ นสี โทนร้ อน ทํ าให้ รู้ สึ กร้ อนแรง แซ่ บแต่ ตรงชั jนวางใช้ สี ที5ซอฟลง
มาโดยรวมทํ าให้ รู้ สึ กว่ าช่ วยลงความร้ อนแรงทํ าให้ ภาพรวมทั jงหมดไม่ ร้ อนจนเกิ นไป” (ปริ ญพั ชร์
เพชรเกื jอ, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
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ในการสั มภาษณ์ มี ประเด็ นที5 สํ าคั ญซึ5 งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้ ให้ ความคิ ดเห็ นในมุ มที5
แตกต่ างออกไปจากคนอื5 นโดยรั บรู้ ว่ า “แนวคิ ดเป็ นเรื5 องของเกม เพราะว่ าการใช้ สี สั นให้ ความรู้ สึ ก
เหมื อนกํ าลั งเล่ มเกม กั บการทํ าชั jนวางสิ นค้ าเป็ นขั jนบั นไดเสมื อนการเดิ นไปข้ างหน้ า เดิ นไปสู่ ขัjนที5
สู งกว่ าเพื5 อชั ยชนะ” ซึ5 งมี ความใกล้ เคี ยงกั บแนวคิ ดที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารออกมาในรู ปแบบ
ของเกมกี ฬา การแข่ งขั นกี ฬาที5 ต้ องหมั5 นฝึ กซ้ อมเดิ นไปข้ างหน้ าเพื5 อชั ยชนะ” (ธราพงศ์ สุ ขโชค,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
ด้ านการรั บรู้ ความหมายของเรื5 องราวที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารผู้ ให้ สั มภาษณ์
ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ความหมายที5 เกี5 ยวข้ องกั บการไต่ ระดั บ ไปสู งจุ ดหมายที5 สู งขึ jน ด้ วยเหตุ ผลที5 ว่ าการ
ออกแบบชั jนวางสิ นค้ าที5 มี ลั กษณ์ เหมื อนกั บบั นได ที5 ต้ องก้ าวเดิ นขึ jนไปเพื5 อไปถึ งกระเป๋าใบนั j น
รองลงมารั บรู้ ถึ งการใช้ เอกลั กษณ์ ลายตารางหมากรุ กที5 เป็ นจุ ดเด่ นของ Louis Vuitton มาร่ วม
ตกแต่ งทํ าให้ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ รั บรู้ ถึ งเรื5 องราวการปรั บตั วของ Louis Vuitton ที5 นํ าเอาสี สั นมาร่ วมกั บ
เอกลั กษณ์ ที5 มี มาตั jงแต่ แรกเริ5 ม
“เล่ าเรื5 องราวของ Louis Vuitton ที5 มี จุ ดยื นชั ดเจนเรื5 องของลายตารางหมากรุ ก
และปรั บตั วกั บปั จจุ บันด้ วยการใช้ สี เพราะลายตาราง Damier ชั ดเจนในความเป็ น Louis Vuitton
ที5 เป็ นกราฟิ กอยู่ ด้านหลั ง และมี บั นไดที5 ชั jนวางกระเป๋าที5 บอกถึ งการเดิ นทางของแบรนด์ และสี สั นที5
ยั งอิ งความเป็ นวั ยรุ่ น” (พรพิ สุ ทธิT เจนนั นทขจร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
“ต้ องการพู ดถึ งความทั นสมั ย โมเดิ ร์ น ที5 สอดไส้ ความเปรี jยว และคงความ Luxury
อยู่ เพราะสี และกราฟิ กที5 เค้ าใช้ ทํ าให้ รู้ ถึ งความใหม่ ความทั นสมั ยแล้ วก็ ตรงชั jนวางที5 เป็ นขั jนบั นได
รู้ สึ กได้ ว่ าการที5 จะได้ กระเป๋ านั j น จะต้ องใช้ เงิ น ไม่ ใช่ จะหยิ บจั บได้ ง่ ายๆ” (ปริ ญพั ชร์ เพชรเกื j อ ,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มองว่ าสี ที5ตราสิ นค้ าใช้ ต้ องการสื5 อสารถึ งความสนุ กสนาน
ความสดใส รวมไปถึ งความตื5 นตั ว โดยให้ เหตุ ผลหลั กๆ ว่ าการใช้ สี เหล่ านี jทําให้ คนที5 ผ่ านไปผ่ านมา
ต้ องหั นมามอง และถู กโน้ มน้ าวใจด้ วยสี โทนร้ อน ซึ5 งมี คุ ณสมบั ติ ทางจิ ตวิ ทยาช่ วยกระตุ้ นให้ เกิ ด
ความอยากซื jอ สี นํ jาเงิ นทํ าให้ รู้ สึ กสบายไม่ อึ ดอั ดไม่ ถู กยั ดเยี ยดสิ นค้ าทํ าให้ รู้ สึ กไว้ ใจในตราสิ นค้ า
และ รู้ สึ กถึ งความครี เอที ฟ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ทั jงนี j การใช้ สี ที5 มากเกิ นไปจะทํ าให้ ตราสิ นค้ าดู มี
ราคาถู กลงไปด้ วย
“สี สันสดใส ฉู ดฉาด ให้ ความหมายถึ ง ความสนุ กสนาน เพราะว่ าพวกงานต่ างๆ ที5
เป็ น Party หรื อสวนนํ jาที5 สร้ างความสนุ กสนาน สร้ างความสุ ข ก็ ใช้ สี สั นที5 สดใสเช่ นเดี ยวกั บการจั ด
นี j” (เมธาวี พั นธ์ เกตกร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
“สี ที5ใช้ ต้ องการสื5 อถึ งความสนุ กสนาน สี ที5ใช้ เป็ นสี5 ที5สว่ าง ไม่ ใช่ สีโทนมึ ด ทํ าให้
รู้ สึ กถึ งความสร้ างสรรค์ การกระตุ้ นให้ ตื5 นเต้ น อะไรแนวนี j เพราะสี รวมๆที5 สื5 อถึ งความสนุ กสนาน
ความสร้ างสรรค์ และสี แดงรู้ สึ กว่ าช่ วยกระตุ้ นให้ อยากซื jอ อยากร่ วม หรื ออยากมองมาที5 Window
Display นี j” (เขมฐิ ดา เจี ยรจารุ วัฒน์ , สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
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“สี ที5ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ งความเป็ นเด็ กการเข้ าถึ งได้ ง่ ายไม่ น่ าเบื5 อ เพราะว่ าสี ที5ใช้
เป็ นสี ที5 รู้ สึ กสว่ างสดใสไม่ น่ าเบื5 อ หลั กๆแล้ วคื อสี แดง สี ส้ มที5 ให้ ความรู้ สึ กนั j นส่ วนสี นํ j าเงิ นคิ ดว่ า
ต้ องการสื5 อถึ ง ความมั5 นคงอยากให้ คุ ณมั5 นใจในสิ5 งที5 เรานํ าเสนอ” (ณิ ชมน จั นพิ ทั กษ์ , สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“มองว่ าสี ฉูดฉาดอาจจะเพี ยงต้ องการให้ คนมองเห็ นได้ อย่ างชั ดเจน สะดุ ดตา
เพราะว่ าสี ค่ อนข้ างสว่ าง โดดเด่ นออกมา อยู่ ไกลๆก็ สามารถมองเห็ นได้ ง่ าย” (คชาภร คลั งแสง,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
4.2.1.3 ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
จากการสั มภาษณ์ ส่ วนผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าพบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ าผ่ านจุ ดจั ด
แสดงสิ นค้ าว่ าทํ าให้ ตราสิ นค้ าดู เด็ กลง สนุ กสนานมากขึ jน สามารถเข้ าถึ งได้ ง่ ายขึ jน อี กทั jงยั งทํ าให้
ภาพลั กษณ์ ดู ดี ด้ านการปรั บตั วเข้ ากั บยุ คสมั ยโดยการใช้ สี แต่ ยั งคงเอกลั กษณ์ ของลายตาราง
หมากรุ กไว้ เป็ นการผสมผสานที5 ลงตั วสร้ างภาพลั กษณ์ ที5 ดี ให้ แก่ ตราสิ นค้ า
“แบรนด์ เข้ าถึ งได้ ง่ าย มี ความหลากหลายให้ ผู้ ชมเลื อก เพราะใช้ สี ที5หลากหลาย
ทํ าให้ เลื อกได้ เยอะ และสว่ างสดใส ไม่ ได้ เข้ มขรึ ม ทํ าให้ รู้ สึ กสนุ ก และกล้ าที5 จะหยิ บจั บหรื อถามถึ ง”
(ณฐนน รั กษาศิ ริ กุล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
“ทํ าให้ แบรนด์ ดู เด็ กลง มี ความสร้ างสรรค์ มากขึ jน และมี ความท้ าทาย เพราะสี ที5
ทํ าให้ ดู เด็ ก การใช้ รู ปทรงของชั jนวางที5 เป็ นขั jนทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความสร้ างสรรค์ ความท้ าทาย”
(เขมฐิ ดา เจี ยรจารุ วัฒน์ , สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ต้ องการอยู่ กั บปั จจุ บั นด้ วยตั วตนที5 แข็ งแรงคื อลายตาราง
หมากรุ ก เพราะการใช้ สี เข้ ามาตกแต่ งทํ าให้ ดู วัยรุ่ น ทั นสมั ย และลายตารางหมากรุ กที5 แสดงตั วตน
ของแบรนด์ ทั jงสองอย่ างผสมผสานกั นลงตั ว” (พรพิ สุ ทธิT เจนนั นทขจร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561)
(กลุ่ ม 1)
ในการสั มภาษณ์ มี ประเด็ นที5 สํ าคั ญซึ5 งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้ ให้ ความคิ ดเห็ นในมุ มที5
แตกต่ างออกไปจากคนอื5 นโดยคิ ดว่ า”การที5 เค้ าจั ดแบบนี jทําให้ ภาพลั กษณ์ ของแบรนด์ ดู ถูกลงและ
การจั ดด้ วยลายกราฟฟิ กที5 ดู วุ่ นวายเมื5 อมองครั jงแรกคิ ดว่ าเป็ นแบรนด์ อื5 น (Fendi) เพราะว่ าดู จากสี
และลายกราฟิ กที5 นํ ามาใช้ ทํ าให้ ขั ดกั บสิ5 งที5 แบรนด์ เป็ นอยู่ คิ ดว่ าอะไรที5 เป็ นซิ กเนเจอร์ ก็ ควรคงอยู่ ไว้
เช่ นเดิ มแบบ Original” (ณิ ชมน จั นพิ ทั กษ์ , สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
จากการสั มภาษณ์ ส่ วนผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ต่ อการตั ดสิ นใจซื jอ พบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ ไม่ อยากซื jอ สิ นค้ าที5 จั ดแสดงนี j เนื5 องจากผู้ ให้
สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มุ่ งเน้ นในการตั ดสิ นใจไปที5 ตั วสิ นค้ าเป็ นอั นดั บแรก และรู้ สึ กว่ าสิ นค้ าที5 จั ดแสดง
ไม่ มี ความโดดเด่ น ไม่ สร้ างความประทั บใจ ทํ าให้ ไม่ อยากซื jอ ถ้ าหากจะซื jอจะเลื อกที5 เป็ นแบบ
Original มากกว่ า
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“ไม่ อยากซื อj เพราะไม่ ชอบลุ คนี jของกระเป๋าแล้ วก็ อี กอย่ างนึ งคื อเรื5 องของสี ที5ใช้ จั ด
ในความรู้ สึ กเลยไม่ ชอบสี เพราะมั นสว่ างทํ าให้ ดู ไม่ แพง ไม่ ใช่ แบรนด์ หรู แบบที5 คิ ด” (ปริ ญพั ชร์ เพชร
เกื jอ, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
“อยากซื อj จริ งๆชอบ Background แต่ เฉยๆ กั บกระเป๋า ในส่ วนของสิ นค้ าก็ ต้องดู
อี กที ว่ าเหมาะกั บสไตล์ เรารึ เปล่ า” (กั ณฑิ กา ว่ องประเสริ ฐกุ ล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“ไม่ อยากซื อj เพราะไม่ ชอบสี ที5ใช้ บนสายกระเป๋า รู้ สึ กพิ เศษแต่ ไม่ ได้ ต้ องการ ถ้ าจะ
ซื jอจะเลื อกความดั jงเดิ ม น่ าจะดี กว่ า” (พี ระญาณ์ รุ่ งสิ นเฉลิ มรั ฐ, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม
4)
4.2.2 ร้ าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon

ภาพที6 9 : จุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon(Pre-Fall17)
แหล่ งที6 มา : http://windowdisplaybangkok.blogspot.com/
4.2.2.1 การนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าจากตราสิ นค้ า
จากการศึ กษาพบว่ าจุ ดแสดงสิ นค้ าตราสิ นค้ า Louis Vuitton นี jจัดอยู่ ในช่ วง PreFall ซึ5 งเป็ นช่ วงผลั ดเปลี5 ยนจากฤดู ร้ อนเข้ าสู่ ฤดู หน้ าดั งนั jนการออกแบบจึ งมี กลิ5 นอายของฤดู ร้ อน
และฤดู หนาวผสมผสานกั นอย่ างลงตั ว
แนวคิ ดที5 ตราสิ นค้ าใช้ ในการตกแต่ งจะอยู่ ในกรอบของแฟชั5 นย้ อนยุ คในช่ วงปี
ค.ศ.1960-1970 เป็ นยุ คที5 นิ ยมการออกแบบเสื jอผ้ าด้ วยการใช้ ลายดอกหรื อลายจุ ดในการพิ มพ์ ลาย
โดยความตั jงใจที5 จะสื5 อสารของ Louis Vuitton คื อการนํ าเอาสิ5 งที5 เคยเห็ นมาก่ อนแต่ เมื5 อเห็ นอี กก็ ยั ง
แปลกใจ ดั งคํ าพู ดนี j “การได้ เห็ นบางสิ5 งบางอย่ างที5 คุ้ นเคย แต่ ไม่ เคยเห็ นมาก่ อน” และการออกแบบ
จุ ดแสดงสิ นค้ าต้ องการพู ดถึ งการใช้ ชี วิ ตประจํ าวั นที5 มี ความอิ สระ สบายๆ ทํ าให้ สิ นค้ าของ Louis
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Vuitton เป็ นสิ นค้ าที5 สามารถใส่ ออกจากบ้ านได้ ในทุ กโอกาส เลื อกจั บคู่ กั บรองเท้ า หรื อเสื jอหนั งได้
อย่ างลงตั ว มี สไตล์ และยั งคงความเป็ นเอกลั กษณ์ ของ Louis Vuitton ด้ วยลาย Monogram และ
Logo บนกระเป๋ าและที5 สํ าคั ญคื อการใช้ ทวิ สล๊ อค(ล๊ อคและปลดล๊ อคฝากระเป๋าด้ วยการบิ ดที5
Logo) ที5 เป็ นเอกลั กษณ์ ของ Louis Vuitton อี กอย่ างหนึ5 ง
4.2.2.2 การรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
จากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลที5 ได้ จากการสั มภาษณ์ พบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้
ความหมายของฤดู กาลจากการจั ดแสดงสิ นค้ าว่ าอยู่ ในช่ วงฤดู ร้อน(Summer) เพราะว่ าสั งเกตุ จาก
ชุ ดที5 หุ่ นสวมใส่ มีความโปร่ งสบาย เหมาะกั บการใส่ ในฤดู ร้อน
“ฤดู ร้ อน เพราะชุ ดที5 หุ่ นใส่ มี ความโปร่ ง ดู แล้ วใส่ สบายเหมาะกั บหน้ าร้ อน”
(ดาวเรื อง อั ศวชั ยนิ มิ ตร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี j ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะโทนสี ที5
ใช้ ดู อบอุ่ น ชุ ดที5 ใส่ ดูเหมาะกั บหน้ าร้ อน” (ภู เบศ ธิ ติครธนนท์ , สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 2)
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ในฤดู ร้อน เพราะชุ ดที5 ดู สบายๆ ใส่
แล้ วไม่ ร้ อน ระบายได้ ดี ” (สุ วิมล จั นทร์ ม่ วง, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
ในการสั มภาษณ์ มี ประเด็ นที5 สํ าคั ญซึ5 งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้ ให้ ความคิ ดเห็ นในมุ มที5
แตกต่ างออกไปจากคนอื5 นโดยมุ่ งความสนใจไปที5 กระเป๋าเดิ นทางเป็ นหลั กโดยกล่ าวว่ า “เมื5 อเห็ น
กระเป๋าเดิ นทางที5 นํ ามาจั ดตกแต่ งทํ าให้ รั บรู้ ถึ งการออกเดิ นทางท่ องเที5 ยว และรองลงมามุ่ งไปที5 ชุ ด
ที5 หุ่ นสวมใส่ ที5มี เอกลั กษณ์ ของลายดอกซึ5 งปั จจุ บันลายดอกเป็ นที5 นิ ยมในหมู่ วั ยรุ่ น และสื5 อถึ งการไป
เที5 ยวทะเล ทั jง 2 เหตุ ผลนี jสนั บสนุ นให้ รั บรู้ ถึ งฤดู ร้ อนอย่ างชั ดเจน” (ธราพงศ์ สุ ขโชค, สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
แนวคิ ดที5 รั บรู้ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ถึ งแนวคิ ดว่ าเป็ นแนวคิ ดที5 เกี5 ยวกั บการ
แต่ งตั วสบายๆ ในวั นสบายๆ แต่ ได้ ซุ กซ่ อนความเท่ ความโก้ เอาไว้ ด้ วยการใช้ เสื jอหนั ง รองเท้ าหนั ง
รองลงมาผู้ ให้ สั มภาษณ์ รั บรู้ ถึ งแนวคิ ดที5 เกี5 ยวกั บการท่ องเที5 ยว เพราะจากเสื jอผ้ า รองเท้ า รวมไปถึ ง
กระเป๋าเดิ นทางใบใหญ่ ที5 ทํ าให้ รั บรู้ ถึ งแนวคิ ดที5 เกี5 ยวกั บการท่ องเที5 ยว
“Concept นี5 คิ ดว่ าเป็ น Lifestyle, Casual ชิ วๆ สบายๆ เพราะภาพรวมการ
ตกแต่ งดู สบายๆไม่ ต้ องเป็ นระเบี ยบมาก แล้ วก็ จุ ดที5 เด่ นที5 สุ ดคื อหุ่ น หุ่ นมั นบอกเลยว่ าเป็ นแบบนี j
สบายๆชิ วๆ ไม่ ทางการ” (ณฐนน รั กษาศิ ริ กุล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
“Concept ของการตกแต่ งนี jคือ Simple เพราะการเลื อกชุ ดที5 เน้ นความเรี ยบง่ าย
ไม่ เน้ นสี สัน และการตกแต่ งที5 ไม่ เน้ นใส่ ของเยอะๆ แต่ มีการใช้ พื jนที5 อย่ างคุ้ มค่ า” (อั งคณา ศิ ริ เวชกุ ล
, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
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“Concept น่ าจะสื5 อถึ งการท่ องเที5 ยว จากภาพเห็ นมี กระเป๋าเดิ นทาง และแผ่ น
กระจกด้ านหลั ง ซึ5 งมองไม่ ชั ดว่ ามี Detail อะไรพิ เศษ แต่ ลักษณะเหมื อนเป็ นบานหน้ าต่ างของรถไฟ
หรื ออะไรซั กอย่ าง ซึ5 งมี ลายที5 กระจก มองแล้ วคล้ ายวิ วทิ วเขาข้ างทาง” (ธราพงศ์ สุ ขโชค, สั มภาษณ์
, เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
การรั บรู้ ความหมายของเรื5 องราวที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วน
ใหญ่ รั บรู้ ว่ าเรื5 องราวคื อการพู ดถึ งการออกไปท่ องเที5 ยวของหญิ งสาว โดยจากการสั มภาษณ์ การ
ออกไปท่ องเที5 ยวนั j น สามารถวิ เคราะห์ ออกมาได้ 2 รู ปแบบคื อ 1. ออกไปท่ องเที5 ยวแบบลุ ยๆ
เพราะว่ าจากการใส่ รองเท้ าบู ท เสื jอหนั ง ที5 สื5 อไปในรู ปแบบของการเดิ นทางแบบลุ ยๆ เท่ ๆ 2. ออกไป
เที5 ยววั นสบายๆ กั บเพื5 อน เพราะจากชุ ดที5 สวมใส่ มีลวดลายที5 สดใส รู ปแบบของชุ ดที5 สบายๆ ใส่ แล้ ว
ไม่ ร้ อน
“เล่ าเรื5 องถึ งผู้ หญิ งลุ ยๆ ชอบการเดิ นทางท่ องเที5 ยวแบบ Backpack ชอบการผจญ
ภั ย เพราะจากลายของชุ ดและการใส่ รองเท้ าบู ทที5 สื5 อถึ งการลุ ยเดิ นเยอะๆ ไม่ ต้ องกลั วรองเท้ าเปื j อน
และจากการวางสิ นค้ าที5 ไม่ ใช่ การจั ดเป็ นระเบี ยบคื อการออกเดิ นทางที5 ไม่ ต้ องวางแผนเดิ นทางลุ ย
ไปเรื5 อยๆ” (เขมฐิ ดา เจี ยรจารุ วัฒน์ , สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“ส่ วนตั วคิ ดว่ าแบรนด์ น่ าจะสื5 อถึ งการพั กผ่ อนในช่ วงวั นหยุ ด เพราะกระเป๋า
เดิ นทาง และการแต่ งตั วที5 ส่ งเสริ มให้ รู้ สึ กถึ งการออกเดิ นทางท่ องเที5 ยว” (ธราพงศ์ สุ ขโชค,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
“เรื5 องราวของเสื jอผ้ าใน Collection นี j ที5 ใช้ แจ็ กเก็ ตหนั งกั บรองเท้ าบู ทมาสื5 อให้
ภาพรวมดู เหมาะกั บสาวไฮโซที5 กํ าลั งจะไปเดทกั บหนุ่ มเซอร์ ขี5 มอเตอร์ ไซค์ เพราะว่ าแจ็ กเก็ ตหนั ง
รองเท้ าบู ททํ าให้ นึ กถึ งกลุ่ มไบค์ เกอร์ แล้ วในการจั ด ใช้ เสื jอผ้ าเครื5 องแต่ งกายที5 เป็ นของผู้ หญิ งเลย
คิ ดแบบนี j” (เมธาวี พั นธ์ เกตกร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
“เล่ าเรื5 องที5 เกี5 ยวกั บผู้ หญิ งที5 กํ าลั งจะออกไป Hang Out กั บเพื5 อนข้ างนอก เพราะ
พื jนหลั งเหมื อนห้ องแต่ งตั ว มี ดิ สเพลย์ ของสิ นค้ า และเสื jอผ้ าหน้ าผม ที5 ไม่ ใช่ ออกไปทํ างานแน่ นอน
แจ๊ กเก็ ตหนั ง ที5 หนากํ าลั งดี ให้ ความอบอุ่ นตอนเดิ นออกไปเที5 ยวและเดิ นกลั บบ้ าน” (พรพิ สุ ทธิT
เจนนั นทขจร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
การรั บรู้ ความหมายของสี ผ้ ู ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นว่ าสี ที5ใช้ รวมๆ
ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความร้ อน เชื5 อมโยงไปถึ งฤดู ร้อนด้ วยแสงไฟ ส่ วนสี ที5 ใช้ อยู่ บนสิ นค้ า เสื jอหนั ง รองเท้ า
บู ทที5 ใช้ โทนสี เข้ มให้ ความหมายถึ งความเท่ ความเปรี jยวซ่ า และสี ของชุ ดที5 หุ่ นสวมใส่ ให้ ความ
หมายถึ งความสบายๆ
“สี สันนี jน่าจะสื5 อให้ รู้ สึ กถึ งความเท่ ความมั5 นใจ เดิ นสวยๆตอนใบไม้ ร่ วงสวยๆ
เพราะการเลื อกใช้ เครื5 องหนั งสี ดํ า รองเท้ าบู ทสี ดํ า กระเป๋าสี ดํ า ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความขรึ มความเท่ แต่
มี กระเป๋ากั บรองเท้ าสี ขาวอาจจะต้ องการให้ คนที5 ไม่ นิ ยมสี ดํ าไม่ เมิ นสิ นค้ า Collection นี j และให้
ความรู้ สึ กเป็ นตั วของตั วเองอยู่ ” (ปริ ญพั ชร์ เพชรเกื jอ, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม1)
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“สี ทีใช้ รู้ สึ กแบ่ งออกเป็ น £ ส่ วน คื อสี ของแสงไฟทํ าให้ ร้ อน และชุ ดทํ าให้ รู้ สึ กว่ าถึ ง
ร้ อนก็ ยั งสบายๆอยู่ เพราะแสงไฟที5 ใช้ Warm White เป็ นสี ที5 รู้ สึ กถึ งไอร้ อน อุ่ นๆ และสี ชุ ดที5 ดู เหมื อน
ความไปทะเล ชิ ลๆ สบายตา” (สุ วิมล จั นทร์ ม่ วง, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“การใช้ สี ที5ไม่ เยอะช่ วยนํ าสายตาคนไปที5 หุ่ น และเสื jอผ้ าที5 หุ่ นสวมใส่ เพราะว่ า
การจั ดวางสี ค่ อนข้ างมึ ด แต่ มี ส่ วนที5 สว่ าง คื อผ้ าสี ขาวและหุ่ น ซึ5 งถ้ ามองผ่ านๆจะเห็ นหุ่ นและชุ ดที5
ใส่ ก่อน” (ภู ริวัท ชั ยภั ทรนิ ธิ กุล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 2)
4.2.2.3 ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
จากการสั มภาษณ์ ส่ วนผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าพบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ าผ่ านจุ ดจั ด
แสดงสิ นค้ าว่ าทํ าให้ ตราสิ นค้ ามี รสนิ ยม ดู ดี มี เสน่ ห์ เพิ5 มความเท่ และเข้ าถึ งได้ ง่ ายด้ วยเหตุ ผลการ
เลื อกใช้ เสื jอหนั ง การจั ดวางสิ นค้ าที5 ไม่ เป็ นระเบี ยบแต่ ก็ลงตั ว ไม่ รกจนเกิ นไป ทํ าให้ ภาพลั กษณ์ ของ
ตราสิ นค้ า ดู เท่ มี รสนิ ยม ซึ5 งการจั ดสิ นค้ าในลั กษณะนี jช่วยทํ าเกิ ดความรู้ สึ กว่ าสามารถเข้ าถึ งตรา
สิ นค้ านี jได้ ง่ ายขึ jน ดู เป็ นวั ยรุ่ นที5 เข้ าใจกั นมากขึ jน
“ดู มีเสน่ ห์ และเข้ าถึ งไม่ ยากอย่ างที5 คิ ด เพราะการใช้ โทนสี ที5ดู อบอุ่ นขึ jน รวมถึ งชุ ด
ที5 หุ่ นใส่ ก็ดู สดใสในวั นสบายๆ” (กั ณฑิ กา ว่ องประเสริ ฐกุ ล, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 3)
“ดู เท่ ดู เป็ นอะไรที5 น่ าค้ นหาติ ดตาม เพราะการใช้ โทนสี โดยรวมของการจั ด การใช้
สิ5 งตกแต่ งพวกแจ็ กเก็ ตหนั ง รองเท้ าบู ท ยิ5 งเสริ มภาพความเท่ ให้ โดดเด่ นมากขึ jน” (เมธาวี พั นธ์ เกต
กร, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 1)
จากการสั มภาษณ์ ส่ วนผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ต่ อการตั ดสิ นใจซื jอพบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ เพศหญิ งส่ วนใหญ่ อยากซื jอโดยให้ เหตุ ผลว่ าสิ นค้ าที5 จั ด
แสดงอยู่ นัjนสามารถใช้ งานได้ จริ ง สวมใส่ ง่าย เลื อกจั บคู่ กันได้ หลากหลายรู ปแบบ
“อยากซื อj เพราะการออกแบบของชุ ดที5 เหมาะกั บอากาศเมื องไทย ถ้ ามองจากการ
ตกแต่ งรู้ สึ กเฉยๆ ไม่ มี แรงจู งใจให้ อยากซื อj ” (สุ วิมล จั นทร์ ม่ วง, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม4)
“อยากซื jอเพราะรู้ สึ กว่ าการจั ดดึ งดู ดมากโดยเฉพาะลายเสื jอ ที5 ออกแนววิ นเทจ
นิ ดๆ ด้ วยสี และลายทํ าให้ ถู กใจเพราะชอบอยู่ แล้ ว” (บั ณณธร ใจวิ สุทธิT หรรษา, สั มภาษณ์ , เมษายน
2561) (กลุ่ ม 1)
ส่ วนเพศที5 3 ไม่ อยากซื อj เพราะไม่ สามารถใช้ สิ นค้ าได้ ด้ วยข้ อจํ ากั ดเรื5 องเพศ
“ไม่ อยากซื อj เพราะคิ ดว่ าไม่ สามารถใส่ ได้ กั บชุ ดเหล่ านี j” (ธราพงศ์ สุ ขโชค,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) (กลุ่ ม 4)
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4.3 ปั จจั ยทางวั ฒนธรรมมี อิทธิ พลต่ อการรั บรู้ ความหมาย
จากการวิ เคราะห์ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ความหมายแตกต่ างออกไปจากความหมาย
ที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสาร ด้ วยเหตุ ผลทางวั ฒนธรรมที5 ตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel
เป็ นตราสิ นค้ าที5 นํ าเข้ ามาจากต่ างประเทศรวมไปถึ งการสื5 อสารถึ งแนวคิ ดก็ นํ ามาจากกรอบที5 มี
ชาวต่ างชาติ เป็ นผู้ กํ าหนดขึ j น มา ทํ าให้ การรั บรู้ ความหมายของคนในวั ฒ นธรรมไทยผิ ดเพี j ย น
ออกไปจากความหมายที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสาร
ทั jงนี jในวั ฒนธรรมไทยคุ้ นเคยกั บฤดู กาลเพี ยง 3 ฤดู คือ ฤดู ร้อน ฤดู ฝน และฤดู หนาว จึ งทํ า
ให้ การตี ความของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ สามารถรั บรู้ ได้ ใน 3 ฤดู ส่ วนผู้ ให้ สั มภาษณ์ ที5 เคยใช้ ชี วิ ต
อยู่ ที5 ต่ างประเทศเกิ น 3 เดื อนบางคนสามารถตี ความถึ งฤดู ใบไม้ ผลิ และฤดู ใบไม้ ร่ วงได้ ส่ วน
ฤดู กาลของแฟชั5 นที5 มี 4 ฤดู กาลคื อ Resort Summer Pre-Fall และWinter ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่
ไม่ ทราบว่ ามี ฤดู กาลใดบ้ าง จึ งให้ ความคิ ดเห็ นได้ เพี ยงฤดู กาลที5 อ้ างอิ งกั บสภาพอากาศ ส่ วนผู้ ให้
สั มภาษณ์ ที5 คุ้ นเคย หรื อติ ดตามวงการแฟชั5 นจะสามารถรั บรู้ ถึ งฤดู กาลของงานแฟชั5 นที5 มี 4 ฤดู กาล
ได้
ประสบการณ์ ที5 ส่ งผลถึ งการตี ความ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ที5 เคยใช้ ชี วิ ตอยู่ ต่ างประเทศเกิ น 3
เดื อน ปั จจั ยทางด้ านวั ฒนธรรมไม่ มี อิ ทธิ พลในการรั บรู้ ความหมายเนื5 องจากระยะเวลาที5 ใช้ ชี วิ ตอยู่
ในประเทศไทยนานกว่ าช่ วงเวลาที5 ใช้ ชี วิ ตอยู่ ต่ างประเทศ เกิ ดการเรี ยนรู้ ที5 อยู่ ในกรอบของ
วั ฒนธรรมไทยเป็ นส่ วนใหญ่ และการเรี ยนรู้ วั ฒนธรรมของต่ างชาติ เกิ ดขึ jนเพี ยงเล็ กน้ อย จึ งทํ าให้
การตี ความออกมามี ลั กษณะที5 คล้ ายคลึ งกั บผู้ ให้ สั มภาษณ์ ที5 ไม่ เคยใช้ ชี วิ ตอยู่ ที5 ต่ างประเทศเกิ น 3
เดื อน
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะสี สันที5 เค้ าใช้ ทํ าให้
รู้ สึ กว่ าเป็ นฤดู ร้ อน สี สั นสดใส มี ความสุ ข ไม่ เครี ยดตามอากาศ” (อั งคณา ศิ ริ เวชกุ ล, สั มภาษณ์ ,
เมษายน 2561) ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศเกิ น 3 เดื อน
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ในฤดู ฝน เพราะรองเท้ า ชุ ด และ Backdrop ที5
ให้ ความรู้ สึ กว่ า ลุ ยๆ ไม่ กลั วฝน รวมถึ งบู ทสู งส่ วนมากใช้ ใส่ เพื5 อกั นนํ j า ” (ปริ ญพั ชร์ เพชรเกื j อ ,
สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเกิ น 3 เดื อน
“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะสี โทนนี jร้ ู สึ กเย็ น
และเสื jอผ้ าที5 หุ่ นใส่ ” (อรนั นท์ เทอดประวั ติ, สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา และเม๊ กซิ โก เกิ น ´ เดื อน
อาชี พที5 ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ประกอบส่ งผลทํ าให้ การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ แต่ ละ
คนรั บรู้ ต่ างกั นโดยคนที5 ประกอบอาชี พอยู่ ในสายงานที5 เกี5 ยวข้ องกั บการจั ดจุ ดแสดงสิ นค้ า นั ก
ออกแบบ และสายแฟชั5 น มี การรั บรู้ ความหมายที5 ลึ กซึ jง และละเอี ยดกว่ าอาชี พอื5 น เพราะในการ
ตี ความจะใส่ ใจกั บรายละเอี ยดบนจุ ดแสดงสิ นค้ ามากกว่ า ไม่ ใช่ เพี ยงการมองถึ งภาพรวมทํ าให้
สามารถตี ความออกมาได้ ละเอี ยด และมี ความแตกต่ างจากคนอื5 น
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“รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี jว่าอยู่ ในฤดู ร้อนเนื5 องจากมี กระเป๋าเดิ นทางทํ าให้ นึ ก
ถึ งการท่ องเที5 ยวให้ ช่ วงวั น หยุ ดพั กผ่ อน Concept สื5 อถึ งการท่ องเที5 ยว จากภาพเห็ นมี กระเป๋ า
เดิ นทาง และแผ่ นกระจกด้ านหลั งลั กษณะเหมื อนเป็ นบานหน้ าต่ างของรถไฟหรื ออะไรซั กอย่ าง ซึ5 ง
มี ลายที5 กระจก มองแล้ วคล้ ายวิ วทิ วเขาข้ างทาง คิ ดว่ าแบรนด์ น่ าจะสื5 อถึ งการพั กผ่ อนในช่ วง
วั นหยุ ด เพราะกระเป๋าเดิ นทาง และการแต่ งตั วที5 ส่ งเสริ มให้ รู้ สึ กถึ งการออกเดิ นทางท่ องเที5 ยว สี ที5ใช้
ไม่ ได้ ให้ ความรู้ สึ กโดนเด่ นอะไรมากนั ก แต่ ช่วยให้ นํ าสายตาไปที5 เสื jอผ้ าบนหุ่ นได้ ดี เพราะเป็ นสี ขาว
และดํ าแต่ เสื jอผ้ ามี สี ที5 เด่ นออกมา และคิ ดว่ าส่ วนนี jไม่ ได้ ต้ องการให้ สี เล่ าเรื5 องราวอะไรนั ก แต่ น่ าจะ
เน้ นไปที5 ลู กเล่ น และวั สดุ ที5ใช้ ในการสื5 อให้ เห็ นถึ ง concept (ธราพงศ์ สุ ขโชค, สั มภาษณ์ , เมษายน
2561) ประกอบอาชี พนั กออกแบบ โดยในการแสดงความคิ ดเห็ นจะมี การมองลึ กลงไปใน
รายละเอี ยดมากกว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ คนอื5 นอย่ างเห็ นได้ ชั ด
“คิ ดว่ าการที5 เค้ าจั ดแบบนี j ทํ าให้ ภาพลั กษณ์ ของแบรนด์ ดู ถู กลงและการจั ดด้ วยลาย
กราฟฟิ กที5 ดู วุ่ นวายเมื5 อมองครั jงแรกคิ ดว่ าเป็ นแบรนด์ อื5 น (Fendi) เพราะว่ าดู จากสี และลายกราฟิ ก
ที5 นํ ามาใช้ ทํ าให้ ขั ดกั บสิ5 งที5 แบรนด์ เป็ นอยู่ คิ ดว่ าอะไรที5 เป็ นซิ กเนเจอร์ ก็ ควรคงอยู่ ไว้ เช่ นเดิ มแบบ
Original” (ณิ ชมน จั นพิ ทั กษ์ , สั มภาษณ์ , เมษายน 2561) ผู้ ที5 หลงใหลในแฟชั5 น ให้ ความคิ ดเห็ นที5 มี
การอ้ างอิ งความเป็ นตั วตนของตราสิ นค้ าอื5 นซึ5 งแสดงให้ เห็ นถึ งความต้ องการส่ วนบุ คคลที5 ต้ องการ
ให้ ตราสิ นค้ าแสดงจุ ดยื นที5 ชั ดเจน และคงความเป็ นตั วตนให้ ได้ มากที5 สุ ดในการนํ าเสนอสิ นค้ าใดๆ
ก็ ตาม ซึ5 งจะช่ วยสร้ างโอกาสในการตั ดสิ นใจซื อj ของกลุ่ มคนที5 ต้ องการซื อj สิ นค้ าแบรนด์ เนม

บทที6 5
สรุ ปผลการวิ จัย อภิ ปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาเรื5 องการรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ าของผู้ บริ โภค
ร้ าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที5 ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ และการตั ดสิ นใจซื jอ เป็ น
งานวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื5 อศึ กษาการรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภค จากสั ญลั กษณ์
ที5 ใช้ ในจุ ดแสดงสิ นค้ า รวมไปถึ งผลกระทบ และปั จจั ยทางวั ฒนธรรมที5 ส่ งผลต่ อการรั บรู้ ความหมาย
ของผู้ บริ โภคด้ านภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าและการตั ดสิ นใจซื อj
โดยในการศึ กษาส่ วนแรกผู้ วิ จัยใช้ การศึ กษาข้ อมู ลจากเอกสารทางอิ นเทอร์ เน็ ต เพื5 อสื บค้ น
ข้ อมู ลที5 เกี5 ยวข้ องกั บการสื5 อความหมายในการจั ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Chanel ในฤดู กาล
Summer2017 และWinter2017 ร้ าน Louis Vuitton ในฤดู กาล Resort2017 และPre-Fall2017
เพื5 อศึ กษาถึ งการนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Louis Vuitton
และ Chanel และในส่ วนที5 สองทํ าการเก็ บข้ อมู ลในรู ปแบบของการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กกั บกลุ่ ม
ผู้ บริ โภคที5 เป็ นลู กค้ าเพศหญิ ง รวมไปถึ งเพศที5 3 (เพศกํ าเนิ ดเป็ นชาย) และทํ าการสั มภาษณ์ กั บ
กลุ่ มเป้ าหมายเพศหญิ ง และเพศที5 3 (เพศกํ าเนิ ดเป็ นชาย) เพื5 อศึ กษาถึ งการรั บรู้ ความหมายของ
ผู้ บริ โภค จากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในจุ ดแสดงสิ นค้ า รวมไปถึ งผลกระทบ และปั จจั ยที5 ส่ งผลต่ อ
ภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า และการตั ดสิ นใจซื อj
จากผลการศึ กษาดั งกล่ าว สามารถนํ ามาวิ เคราะห์ ผลการศึ กษาโดยรวมทั j ง หมดจาก
วั ตถุ ประสงค์ ในงานวิ จัย โดยแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วนดั งนี j
ส่ วนที6 1 ศึ กษาการนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าจากตรา
สิ นค้ า
ส่ วนที6 2 วิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดง
สิ นค้ า
ส่ วนที6 3 วิ เคราะห์ ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
ส่ วนที6 4 วิ เคราะห์ ปั จจั ยทางวั ฒนธรรมมี อิทธิ พลต่ อการรั บรู้ ความหมาย
ซึ5 งผู้ วิ จั ยสามารถสรุ ปผลการวิ จั ย อภิ ปรายผล รวมถึ งข้ อเสนอแนะ โดยมี รายละเอี ยด
ดั งต่ อไปนี j

5.1 สรุ ปผลการวิ จัย
จากการศึ กษาตามระเบี ยบวิ ธีวิ จัยข้ างต้ น สามารถสรุ ปผลการวิ จัยตามวั ตถุ ประสงค์ ของ
การวิ จัยได้ ดั งนี j
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ส่ วนที6 v สรุ ปผลการศึ ก ษาการนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ด แสดง
สิ นค้ า
การนํ าเสนอความหมายผ่ านจุ ดแสดงสิ นค้ าของตราสิ นค้ า Louis Vuitton และ Chanel ถู ก
นํ าเสนอออกมาโดยใช้ แนวคิ ดเดี ยวกั บการจั ดงาน Fashion Week ที5 เกิ ดขึ jนก่ อนสิ นค้ าจะออกขาย
จริ งในตลาดเป็ นระยะเวลา 6 เดื อน โดยที5 ร้ านสาขาทั5 วโลกจะใช้ แนวคิ ดและวิ ธีการที5 เหมื อนกั นใน
การจั ดแสดงสิ นค้ า ซึ5 งในการสื5 อสาร ตราสิ นค้ าจะสื5 อสารออกมาโดยอ้ างอิ งกั บฤดู กาลเป็ นหลั กซึ5 ง
ฤดู กาลสํ าหรั บแฟชั5 นจะสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 4 ฤดู กาลคื อ 1.Resort 2.Summer 3.Pre-Fall
4.Winter
ในบางกรณี มี การนํ าเอาเทศกาลต่ างๆ ที5 คนทั5 วโลกสามารถรั บรู้ ได้ เข้ ามาเชื5 อมโยง กั บการ
จั ดจุ ดแสดงสิ นค้ า อาทิ เช่ น เทศกาลคริ สต์ มาสเชื5 อมโยงกั บฤดู หนาว เป็ นต้ น โดยที5 การสื5 อสารจะถู ก
ถ่ ายทอดออกมาผ่ านตั ววั ตถุ สี วั สดุ และสิ นค้ าที5 ใช้ ตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าเป็ นหลั ก
ส่ วนที6 ï วิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดง
สิ นค้ า
สรุ ปผลการวิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ผู้ บริ โภคส่ วนใหญ่ จะรั บรู้
สั ญลั กษณ์ ที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารโดยวิ เคราะห์ จากสี เป็ นอั นดั บต้ นๆ และรองลงมาจะรั บรู้ จาก
สิ นค้ าที5 ใช้ ตกแต่ ง เพื5 อเชื5 อมโยงไปถึ งการรั บรู้ ความหมายที5 สื5 อสารเรื5 องฤดู กาล แนวคิ ด เรื5 องราว
และสี
การรั บรู้ ถึ งฤดู กาลผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ เพี ยงฤดู ร้ อน และฤดู หนาว แต่ ในฤดู กาล
ของแฟชั5 นจะมี ฤดู กาลที5 พิ เศษกว่ าคื อ Resort และPre-Fall ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ที5 รั บรู้ ฤดู กาลของแฟชั5 น
จะเป็ นผู้ ที5 สนใจ หรื อทํ างานอยู่ ในวงการแฟชั5 น
การรั บรู้ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ จะรั บรู้ ในภาพรวมเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ มองลึ กลงไปถึ งรายละเอี ยดที5
ใช้ ในการจั ดตกแต่ ง ทํ าให้ การตี ความเกิ ดขึ jน กั บสิ5 งที5 โดดเด่ นภายในจุ ดแสดงสิ นค้ าเท่ านั j น ซึ5 ง
ส่ วนมากแล้ วสิ5 งที5 เป็ นจุ ดเด่ นในการจั ดตกแต่ งก็ คื อสี และสิ นค้ า ทั jงนี j ขึjนอยู่ กั บข้ อจํ ากั ดทางด้ าน
สายอาชี พ และประสบการณ์ ที5 ผ่ านมาที5 ทํ าให้ การตี ความของผู้ ให้ สั มภาษณ์ แตกต่ างกั นออกไป
ส่ วนที6 ñ วิ เคราะห์ ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
สรุ ปผลการวิ เคราะห์ ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายที5 ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์
ตราสิ นค้ าหลั งจากที5 ผู้ ให้ สั มภาษณ์ รั บรู้ ความหมายแล้ วส่ งผลให้ การรั บรู้ ถึ งภาพลั กษณ์ ของตรา
สิ นค้ าถู กตี ความออกไปต่ างกั นโดยส่ วนใหญ่ จะมองว่ าการใช้ สี ทํ าให้ ตราสิ นค้ าสามารถเข้ าถึ ง
ผู้ บริ โภคได้ ง่ ายขึ jน แต่ ก็ มี ข้ อเสี ยที5 ตามมาคื อทํ าให้ ตราสิ นค้ าดู ไม่ แพง ไม่ หรู หราเช่ นเดิ ม ทั jงนี jผ้ ู ให้
สั มภาษณ์ ยั งมี การอ้ างอิ งจากประสบการณ์ เดิ มที5 มี ต่ อตราสิ นค้ าเข้ ามาร่ วมประเมิ นภาพลั กษณ์
ตราสิ นค้ า ทํ าให้ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ มองว่ าการใช้ สี สั น หรื อไม่ ใช้ สุ ดท้ ายแล้ วก็ ยั งเป็ นตราสิ นค้ าที5 มี
คุ ณค่ า หรู หรา และมี มู ลค่ าสู ง
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สรุ ปผลการวิ เคราะห์ ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายที5 ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจซื jอผู้ ให้
สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มองว่ าการรั บรู้ ความหมายจากจุ ดแสดงสิ นค้ าเป็ นเพี ยงส่ วนประกอบหนึ5 งที5 ทํ า
หน้ าที5 ดึ งดู ดความสนใจเท่ านั jน แต่ สิ5งที5 มี อิ ทธิ พลสู งที5 สุ ดในการตั ดสิ นใจซื jอที5 แท้ จริ งแล้ วเกิ ดจากตั ว
ของสิ นค้ า และการตระหนั กถึ งการใช้ งานเป็ นหลั ก
ส่ วนที6 ó วิ เคราะห์ ปั จจั ยทางวั ฒนธรรมมี อิทธิ พลต่ อการรั บรู้ ความหมาย
สรุ ปผลการวิ เคราะห์ ปั จจั ยทางวั ฒนธรรมผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มี การรั บรู้ ความหมายที5
สื5 อสารในฤดู ร้อน และฤดู หนาวใกล้ เคี ยงกั บตราสิ นค้ า ส่ วนการรั บรู้ ความหมายในฤดู กาลรองคื อ
Resort และPre-Fall ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ความหมายต่ างออกไปจากสิ5 งที5 ตราสิ นค้ า
ต้ องการสื5 อสาร ซึ5 งส่ งผลให้ ปั จจั ยทางวั ฒนธรรมระหว่ างวั ฒนธรรมทางยุ โรป และวั ฒนธรรมของ
สั งคมไทยมี อิ ทธิ พลต่ อการรั บรู้ ความหมาย ทํ าให้ การตี ความผิ ดเพี jยนออกไปจากความหมายที5 ตรา
สิ นค้ าต้ องการสื5 อสาร
ปั จจั ยทางด้ านประสบการณ์ และ อาชี พที5 ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ประกอบอยู่ นั j นมี อิ ทธิ พลสู งต่ อ
การรั บรู้ ความหมาย กล่ าวคื อประสบการณ์ และอาชี พที5 มี ความเกี5 ยวข้ องกั บงานจั ดแสดงสิ นค้ า
หรื องานออกแบบมั กจะแสดงความคิ ดเห็ นที5 ละเอี ยด ลึ กซึ j ง กว่ าสายอาชี พอื5 นๆ เนื5 องจากมี
ความคุ้ นเคย และต้ องใส่ ใจรายละเอี ยดด้ านการสื5 อความหมายผ่ านภาพมากกว่ าอาชี พอื5 น
ทั jงนี jปัจจั ยทางวั ฒนธรรมในการรั บรู้ ความหมายไม่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจซื jอ เนื5 องจากการ
ตั ดสิ นในซื อj ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มุ่ งเน้ นไปที5 ตั วสิ นค้ า และการใช้ งานเป็ นหลั ก

5.2 อภิ ปรายผล
ผลการวิ เคราะห์ การรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ที5 ใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ า ผลกระทบ
และปั จจั ยทางวั ฒนธรรมที5 ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ และการตั ดสิ นใจซื jอของร้ าน Louis Vuitton และ
Chanel สามารถอภิ ปรายผลได้ ดั งนี j
5.2.1 การศึ กษาการนํ าเสนอความหมายของสั ญญะบนจุ ดแสดงสิ นค้ า
จากการศึ กษาพบว่ าตราสิ นค้ ามี การสื5 อความหมายของสั ญลั กษณ์ ผ่ านจุ ดแสดงสิ นค้ าจะ
สอดคล้ องเป็ นเรื5 องราวเดี ยวกั นกั บงาน Fashion Week ที5 จั ดขึ jนทั jงหมด 4 ครั jงต่ อปี ได้ แก่ Resort
Summer Pre-Fall และ Winter ตามลํ าดั บ โดยเรื5 องราวที5 ตราสิ นค้ าต้ องการสื5 อสารออกมานั jนจาก
สามารถเชื5 อมโยงไปถึ งฤดู กาลได้ โดยที5 การสื5 อสารจะถู กถ่ ายทอดออกมาผ่ านสี ที5 ใช้ ประกอบการ
ตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าเพื5 อสร้ างการรั บรู้ และกระตุ้ นพฤติ กรรมผู้ บริ โภคได้ อย่ างดี อี กทั j ง สี ยั ง
สามารถสร้ างบรรยากาศให้ กั บจุ ดแสดงสิ นค้ าเพื5 อสื5 อสารด้ านอารมณ์ และสื5 อสารถึ งฤดู กาลได้ ดี
เป็ นอั นดั บต้ นๆ ในส่ วนวั สดุ ที5 ใช้ ตกแต่ งเป็ นส่ วนเสริ มที5 สามารถสร้ างบรรยากาศให้ ผู้ ชมรั บรู้ ถึ ง
ฤดู กาล และเรื5 องราวที5 ต้ องการสื5 อสารได้ ส่ วนตั วสิ นค้ าที5 จั ดแสดงเป็ นสิ5 งที5 สามารถสร้ างความ
ประทั บใจจนกระทั5 งเกิ ดการซื อj ขึ jน
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5.2.2 การรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคจากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
จากการวิ เคราะห์ พบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มี การรั บรู้ ถึ งฤดู กาลได้ เพี ยงแค่ ช่ วงฤดู ที5มี
เกิ ดขึ jนในประเทศไทยเป็ นหลั กคื อฤดู ร้อน และฤดู หนาว ส่ วนฤดู กาลที5 เสริ มขึ jนมาคื อ Resort และ
Pre-Fall ซึ5 งเป็ นฤดู กาลของแฟชั5 น ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ ไม่ เคยมี ประสบการณ์ ร่ วมมาก่ อนจึ งไม่
สามารถรั บรู้ ความหมายถึ งฤดู กาลดั งกล่ าวได้
การรั บรู้ ความหมายถึ งแนวคิ ด และเรื5 องราวผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ค่ อนข้ าง เป็ นไป
ในทิ ศทางเดี ยวกั นกั บความหมายที5 ตราสิ นค้ าสื5 อสารแต่ ไม่ สามารถรั บรู้ ความหมายที5 ลึ กซึ jงลงไปได้
โดยจะรั บรู้ เพี ยงความหมายที5 สามารถเชื5 อมโยงไปถึ งฤดู กาลเพี ยงเท่ านั jน อาทิ เช่ น ฤดู หนาวของ
Chanel ที5 แนวคิ ดเป็ นเรื5 องอวกาศ และเรื5 องราวคื อการเดิ นทางไปปฎิ บั ติภารกิ จบนอวกาศ ด้ วยชุ ด
ที5 ออกแบบพิ เศษสํ าหรั บภารกิ จนี j ซึ5 งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ เพี ยงแค่ ชุ ดที5 สวมใส่ นั jนสามารถ
ป้ องกั นความหนาวได้ ซึ5 งบนอวกาศก็ มี สภาพอากาศที5 หนาวเย็ นอยู่ แล้ วเป็ นข้ อมู ลที5 ผู้ ให้ สั มภาษณ์
ส่ วนใหญ่ มี ประสบการณ์ อยู่ แล้ ว แต่ จะไม่ สามารถรั บรู้ ถึ งเรื5 องราวที5 เกี5 ยวข้ องกั บอวกาศได้ ทั jงนี jมี
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนน้ อยที5 สามารถรั บรู้ ถึ งแนวคิ ด และเรื5 องราวที5 เกี5 ยวข้ องกั บอวกาศได้ โดยจะมี
อาชี พที5 อยู่ ในวงการแฟชั5 น หรื อมี ความชื5 นชอบในแฟชั5 น รวมไปถึ งวงการการออกแบบที5 ต้ องศึ กษา
ข้ อมู ลด้ านการออกแบบอยู่ ตลอดเวลา ซึ5 งจะมี ประสบการณ์ ร่ วมไม่ มากก็ น้ อยเกี5 ยวกั บแฟชั5 น
การรั บรู้ ความหมายของสี ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ความหมายของสี จากการจั ดแสดง
สิ นค้ ามากกว่ าตั วสิ นค้ า โดยในการรั บรู้ ความหมายส่ วนใหญ่ จะรั บรู้ ความหมายที5 อ้ างอิ งจาก
ฤดู กาล เช่ นจุ ดแสดงสิ นค้ าที5 ใช้ สี สั นสดใส ก็ จะรั บรู้ ถึ งความสนุ กสนาน ความสดใส เนื jองจากจุ ด
แสดงสิ นค้ านี jจัดขึ jนในช่ วงฤดู ร้อน ซึ5 งฤดู ร้อนที5 ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มี ประสบการณ์ ร่ วมกั นก็ คื อ
ความสนุ กสนาน ความสดใสในฤดู ร้อน และถ้ าหากเป็ นฤดู หนาวสี ที5 ใช้ ในการจั ดตกแต่ งก็ จะเป็ นสี
ที5 คุ มโทน ขาว เทา ดํ า ซึ5 งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ก็ จะรั บรู้ ถึ งความหนาวเย็ น ภาพจะต้ องหม่ นๆ เหมื อน
หมอก ไม่ มี สี สั น หรื อการใช้ สี ที5 ให้ ความรู้ สึ กว่ าคื อแผ่ นนํ jาแข็ ง ทํ าให้ เกิ ดความรู้ สึ กที5 สื5 อถึ งฤดู หนาว
ที5 หนาวเย็ นไม่ สดใส ไม่ สนุ กสนานเหมื อนฤดู ร้อน เป็ นต้ น
5.2.3 ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ า
จากการวิ เคราะห์ พบว่ าเมื5 อผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ถึ งความหมายจากสั ญญะแล้ วทํ า
ให้ การรั บรู้ ถึ งภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ าเปลี5 ยนไปเล็ กน้ อย ยกตั วอย่ างจากการใช้ สี ประกอบการจั ด
ตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Chanel ในฤดู ร้อนที5 มี การใช้ สี เข้ ามาจั ดตกแต่ ง รวมไปถึ งตั วสิ นค้ าที5
มี การนํ าเอาสี มาเป็ นส่ วนหนึ5 งของสิ นค้ า ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ จะมองว่ าการใช้ สี สันที5 มากเกิ นไป
ทํ าให้ มู ลค่ าของตราสิ นค้ าลดลง ตราสิ นค้ าไม่ หรู หรา ซึ5 งไม่ ได้ ช่ วยส่ งเสริ มภาพลั กษณ์ ของร้ าน แต่
ช่ วยทํ าให้ ตราสิ นค้ าวั ยรุ่ นขึ jน เข้ าถึ งได้ ง่ ายขึ jน ด้ วยสี สันที5 ทํ าให้ ตราสิ นค้ าดู เป็ นมิ ตร และผ่ อนคลาย
ส่ วนร้ าน Chanel ในฤดู หนาวที5 การจั ดตกแต่ งโดยใช้ สี สันน้ อยคุ มโทนด้ วยสี ขาว เทา และดํ า รวมไป
ถึ งสิ นค้ าก็ คุ มโทนโดยไม่ ใช้ สี สั นบนสิ นค้ าเช่ นกั น ส่ งผลให้ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ถึ งความ
เรี ยบหรู ความมี ระดั บ ทํ าให้ ดู มีราคาแพง ซึ5 งช่ วยเสริ มภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ าไปในทางที5 ดี เน้ น
ยํ jาจุ ดยื นของตราสิ นค้ าในกลุ่ ม Luxury Brand
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ทั j งนี j ภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ าที5 ผู้ ให้ สั มภาษณ์ รั บรู้ จะใช้ ประสบการณ์ เดิ มที5 มี ร่ วมกั บ
ตราสิ นค้ าเข้ ามาร่ วมวิ เคราะห์ ด้ วย ไม่ ว่ าตราสิ นค้ าจะใช้ สี สั น หรื อไม่ ใช้ สี สั นในการจั ดแสดงสิ นค้ า
ภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ าก็ จะเป็ นสิ นค้ าในกลุ่ ม Luxury Brand ที5 มี มู ลค่ าสู ง และหรู หรา อยู่ เสมอ
ในสายตาของผู้ ให้ สั มภาษณ์ อี กทั jงยั งมี ผู้ ให้ สั มภาษณ์ บางส่ วนมี ความคิ ดเห็ นว่ าการใช้ สี สั นเข้ ามา
จั ดตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าเป็ นการปรั บตั วเพื5 อตอบสนองกลุ่ มเป้ าหมายที5 วั ยรุ่ นขึ jน และเป็ นการ
ผสมผสานระหว่ างความเป็ นเอกลั กษณ์ ของตราสิ นค้ า กั บการใช้ สี เพื5 อปรั บตั วเข้ ากั บโลกปั จจุ บัน
แต่ ยังคงความเป็ นตั วตนของตราสิ นค้ าที5 มี มาตั jงแต่ แรกเริ5 มของตราสิ นค้ า
จากการวิ เคราะห์ พบว่ าเมื5 อผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ถึ งความหมายจากสั ญญะแล้ ว
ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจซื jอเพี ยงเล็ กน้ อย ซึ5 งในการตั ดสิ นใจซื jอผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มุ่ งเน้ นไปที5 ตั ว
สิ นค้ า และการใช้ งานเป็ นหลั ก กล่ าวคื อตั วสิ นค้ าต้ องมี ความเหมาะสมกั บสไตล์ การแต่ งตั วของ
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ และความคุ้ มค่ าต่ อตั วสิ นค้ าถ้ าหากซื jอสิ นค้ าแล้ วจะสามารถนํ าออกมาใช้ ได้ มาก
น้ อยเพี ยงใด ส่ วนจุ ดแสดงสิ นค้ าเป็ นเพี ยงส่ วนที5 ทํ าหน้ าที5 ดึ งดู ดความสนใจ สร้ างจุ ดเด่ น และช่ วย
เสริ มภาพลั กษณ์ ให้ กั บสิ นค้ า รวมไปถึ งการสื5 อสารภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
5.2.4 ปั จจั ยทางวั ฒนธรรมมี อิทธิ พลต่ อการรั บรู้ ความหมาย
จากการวิ เคราะห์ พบว่ าปั จจั ยทางวั ฒนธรรมมี อิ ทธิ พลต่ อการรั บรู้ ความหมาย โดยพบว่ า
การสื5 อสารของตราสิ นค้ าที5 เป็ นตราสิ นค้ าจากต่ างประเทศ เมื5 อนํ ามาสื5 อสารกั บคนในสั งคมไทย
แล้ ว มี การรั บรู้ ความหมายที5 คลาดเคลื5 อนไปจากความเป็ นจริ งด้ วยปั จจั ยทางด้ านวั ฒนธรรมที5 มี
อิ ทธิ พลอย่ างมากต่ อการตี ความสั ญลั กษณ์ ที5 ตราสิ นค้ าใช้ ส่ วนผู้ ให้ สั มภาษณ์ ที5 เคยใช้ ชี วิ ตอยู่ ที5
ต่ างประเทศเกิ น 3 เดื อนก็ มี การตี ความจากสั ญลั กษณ์ ที5 คล้ ายคลึ งกั บคนที5 ไม่ เคยใช้ ชี วิ ตอยู่ ที5
ต่ างประเทศเกิ น 3 เดื อนเนื5 องด้ วยระยะเวลาและการปลู กฝั งในสั งคมไทยมี ระยะเวลาที5 นานกว่ า
ระยะเวลาที5 อยู่ ต่ างประเทศทํ าให้ การรั บรู้ ความหมายหลั กๆแล้ วยั งเป็ นการตี ความโดยมี กรอบของ
สั งคมวั ฒนธรรมไทยอยู่ ทั j ง นี j ปั จจั ยที5 มี อิ ทธิ พลอี กปั จจั ยหนึ5 งคื อเรื5 องของอาชี พโดยจากการ
วิ เคราะห์ พบว่ าผู้ ที5 ประกอบอาชี พที5 มี ความเกี5 ยวข้ องกั บงานจั ดแสดงสิ นค้ า งานออกแบบ หรื องาน
ที5 เกี5 ยวข้ องกั บแฟชั5 นจะสามารถรั บรู้ ความหมายที5 ลึ กซึ5 งกว่ าคนอื5 น
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ตารางที' 6 : ตารางการเปรี ยบเที ยบระหว่ างการนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ าจากตราสิ นค้ า และการรั บรู้ ความหมายของสั ญลั กษณ์
บนจุ ดแสดงสิ นค้ าของผู้ ให้ สั มภาษณ์
การนํ าเสนอความหมายของสั ญลั กษณ์
การรั บรู้ ความหมายของสั ญลั กษณ์
บนจุ ดแสดงสิ นค้ าจากตราสิ นค้ า
บนจุ ดแสดงสิ นค้ าของผู้ ให้ สั มภาษณ์
ตราสิ นค้ ามี การสืK อความหมายของสั ญลั กษณ์ ผ่ านจุ ดแสดงสิ นค้ า
โดยจะสอดคล้ องเป็ นเรืK องราวเดี ยวกั นกั บงาน Fashion Week ทีK จั ดขึ Y น
ทั Yงหมด 4 ครั Yงต่ อปี ได้ แก่ Resort Summer Pre-Fall และ Winter ตามลํ าดั บ
โดยเรืK องราวทีK ตราสิ นค้ าต้ องการสืK อสารออกมานั Y นจากสามารถ
เชืK อมโยงไปถึ งฤดู กาลได้ โดยทีK การสืK อสารจะถู กถ่ ายทอดออกมาผ่ านสี ทีK ใช้
ประกอบการตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าเพืK อสร้ างการรั บรู้ และกระตุ้ นพฤติ กรรม
ผู้ บริ โภคได้ อย่ างดี อี กทั Yงสี ยั งสามารถสร้ างบรรยากาศให้ กั บจุ ดแสดงสิ นค้ า
เพืK อสืK อสารด้ านอารมณ์ และสืK อสารถึ งฤดู กาลได้ ดี เป็ นอั นดั บต้ นๆ
วั สดุ ทีK ใช้ ตกแต่ งเป็ นส่ วนเสริ มทีK สามารถสร้ างบรรยากาศให้ ผู้ ชม
รั บรู้ ถึ งฤดู กาล และเรืK องราวทีK ต้ องการสืK อสารได้

จากการวิ เคราะห์ พบว่ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มี การรั บรู้ ถึ งฤดู กาล
ได้ เพี ยงแค่ ช่วงฤดู ทีKเกิ ดขึ Yนในประเทศไทยเป็ นหลั กคื อ ฤดู ร้อน และฤดู หนาว
ส่ วนฤดู กาลทีK เสริ มขึ Yนมาคื อ Resort และPre-Fall ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่
ไม่ เคยมี ประสบการณ์ ร่ วมมาก่ อนจึ งไม่ สามารถรั บรู้ ความหมายถึ งฤดู กาล
ดั งกล่ าวได้
การรั บรู้ ความหมายถึ งแนวคิ ด และเรืK องราวผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่
รั บรู้ ไปในทิ ศทางเดี ยวกั น แต่ ไม่ สามารถรั บรู้ ความหมายทีK ลึ กซึ Yงลงไปได้ โดย
จะรั บรู้ เพี ยงความหมายทีK สามารถเชืK อมโยงไปถึ งฤดู กาลเพี ยงเท่ านั Yน
ส่ วนสํ าคั ญคื อการรั บรู้ ความหมายของสี ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้
ความหมายของสี จากการจั ดแสดงสิ นค้ าโดยจะรั บรู้ ความหมายทีK อ้ างอิ งถึ ง
ฤดู กาล เช่ นจุ ดแสดงสิ นค้ าทีK ใช้ สี สั นสดใส ก็ จะรั บรู้ ถึ งความสนุ กสนาน
ความสดใส เนื Yองจากจุ ดแสดงสิ นค้ านี Yจัดขึ Yนในช่ วงฤดู ร้อน ซึK งฤดู ร้อนทีK ผู้ ให้
สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มี ประสบการณ์ ร่ วมกั นก็ คื อความสนุ กสนาน ความสดใส
และถ้ าหากเป็ นฤดู หนาวสี ทีKใช้ ในการจั ดตกแต่ งก็ จะเป็ นสี ทีKคุ มโทน ขาว เทา
ดํ า ซึK งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ก็ จะรั บรู้ ถึ งความหนาวเย็ น จะต้ องหม่ นๆ เหมื อนหมอก
ไม่ มี สี สั น ทํ าให้ เกิ ดความรู้ สึ กทีK สืK อถึ งฤดู หนาวทีK หนาวเย็ นไม่ สดใส ไม่
สนุ กสนานเหมื อนฤดู ร้อน เป็ นต้ น
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ตารางที' 7 : ตารางการสรุ ปผลกระทบทีK เกิ ดจากการรั บรู้ ความหมายของผู้ บริ โภคต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าและการตั ดสิ นใจซื Yอ และปั จจั ยทางวั ฒนธรรมทีK
ส่ งผลต่ อการรั บรู้ ความหมาย
สรุ ปผลกระทบที' เกิ ดจากการรั บรู้
สรุ ปผลกระทบที' เกิ ดจากการรั บรู้
ปั จจั ยทางวั ฒนธรรมที' ส่ งผลต่ อการรั บรู้ ความหมาย
ความหมายของผู้ บริ โภคต่ อภาพลั กษณ์ ตรา
ความหมายของผู้ บริ โภคต่ อการ
สิ นค้ า
ตั ดสิ นใจซื Pอ
จากการวิ เคราะห์ พบว่ าเมืK อผู้ ให้
จากการวิ เคราะห์ พบว่ าในการ
จากการวิ เคราะห์ พบว่ าการสืK อสารของตรา
สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ ถึ งความหมายจาก ตั ดสิ นใจซื Y อ ของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ สิ นค้ าทีK เป็ นตราสิ นค้ าจากต่ างประเทศเมืK อนํ ามาสืK อสาร
สั ญลั กษณ์ แล้ วทํ าให้ การรั บรู้ ถึ งภาพลั กษณ์ ของ มุ่ งเน้ นไปทีK ตั วสิ นค้ า และการใช้ งานเป็ นหลั ก กั บคนในสั งคมไทยแล้ วมี การรั บรู้ ความหมายทีK
ตราสิ นค้ าเปลีK ยนไปเล็ กน้ อย
กล่ าวคื อตั วสิ นค้ าต้ องมี ความเหมาะสมกั บ คลาดเคลืK อนไปจากสารทีK ตราสิ นค้ าต้ องการสืK อสาร
การใช้ สี เข้ ามาตกแต่ งผู้ สั มภาษณ์ จะ สไตล์ การแต่ งตั วของผู้ ให้ สั มภาษณ์ และ ออกมา เพราะปั จจั ยทางด้ านวั ฒนธรรมทีK มี อิ ทธิ พล
มองว่ าเป็ นการทํ าให้ ตราสิ นค้ าดู เด็ กลง เข้ าถึ งได้ ความคุ้ มค่ าต่ อตั วสิ นค้ าโดยตระหนั กถึ ง อย่ างมากต่ อการตี ความจากสั ญลั กษณ์ ทีK ตราสิ นค้ าใช้
ง่ าย แต่ ก็ ทํ าให้ ภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าดู มี ความ ความถีK ในการใช้ งาน ถ้ าหากสิ นค้ าใช้ งานได้ ทํ าให้ การตี ความด้ วยวั ฒนธรรมไทยคลาดเคลืK อนไปจาก
หรู หราน้ องลงไปด้ วย
บ่ อย ใช้ งานได้ ง่ าย หรื อนํ าไปจั บคู่ กั บสิ นค้ า วั ฒนธรรมต่ างชาติ
ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ข อ งต ราสิ น ค้ าทีK ผู้ ให้ อืK นๆ รวมไปถึ งสิ นค้ าของตราสิ นค้ าอืK น ก็ จะ
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ทีK เคยใช้ ชี วิตอยู่ ทีKต่ างประเทศเกิ น
สั มภาษณ์ รั บรู้ จะใช้ ประสบการณ์ เดิ มทีK มี ต่ อตรา มี โอกาสซื อY สู ง
3 เดื อนมี การตี ความจากสั ญลั กษณ์ ทีK คล้ ายคลึ งกั บคนทีK
สิ นค้ าเข้ ามาร่ วมวิ เคราะห์ โดยทีK ไม่ ว่ าจะใช้ สี สั น
ส่ วนจุ ดแสดงสิ นค้ าเป็ นเพี ยงส่ วนทีK ไม่ เคยใช้ ชี วิ ตอยู่ ทีK ต่ างประเทศเกิ น 3 เดื อนเนืK องด้ วย
หรื อไม่ ใช้ สี สั นภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ านั Yนก็ จะ ทํ าหน้ าทีK ดึ งดู ดความสนใจ สร้ างจุ ดเด่ น และ ระยะเวลาและการปลู กฝั งในสั งคมไทยมี ระยะเวลาทีK
เป็ นสิ นค้ าในกลุ่ ม Luxury Brand ทีK มี มู ลค่ าสู ง ช่ วยเสริ มภาพลั กษณ์ ให้ กั บสิ นค้ า
นานกว่ า ทํ าให้ การรั บรู้ ความหมายยั งเป็ นการตี ความ
หรู หรา อยู่ เสมอในสายตาของผู้ ให้ สั มภาษณ์
โดยมี กรอบของวั ฒนธรรมสั งคมไทยอยู่
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ทีK ประกอบอาชี พเกีK ยวกั บการจั ด
แสดงสิ นค้ า นั กออกแบบ และอาชี พทีK เกีK ยวข้ องกั บแฟชัK น
จะมี การตี ความจากสั ญลั กษณ์ ทีK ละเอี ยดกว่ าอาชี พอืK น
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5.3 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึ กษา
ข้ อมู ลจากการศึ กษาในครั 5งนี 5 สามารถนํ าไปปรั บใช้ กั บธุ รกิ จศู นย์ การค้ า ร้ านค้ าต่ างๆทีH มี
การจั ดตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ า รวมไปถึ งนั กออกแบบจุ ดแสดงสิ นค้ า เพืH อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบจุ ดแสดงสิ นค้ าให้ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สร้ างความโดดเด่ น และเป็ นการสร้ างจุ ดสนใจกั บ
ผู้ ทีH สั ญจรไปมา
5.3.1 การจั ดแสดงสิ นค้ าเป็ นตั วดึ งดู ดความสนใจผู้ ทีH สั ญจรไปมา โดยทีH การสร้ างจุ ดเด่ นให้
คนหั นมามองนั 5นสามารถใช้ ส่ วนประกอบเหล่ านี 5ได้
5.3.1.1 สี ถ้ าใช้ สี โทนร้ อน หรื อสี ทีH มี ความสว่ างจะช่ วยดึ งดู ดสายตาผู้ ทีH สั ญจรไป
มาได้ อย่ างดี เนืH องจากการใช้ สี ในโทนทีH สว่ างจะกระทบกั บสายตาได้ ง่ ายกว่ าสี โทนอ่ อน และในการ
สั มภาษณ์ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ กล่ าวถึ งเรืH องของสี ในการตอบคํ าถามแทบทุ กคํ าถาม จึ งแสดงให้ เห็ นว่ าสี
มี อิ ทธิ พลต่ อผู้ ชมอย่ างมาก เป็ นสิH งทีH ผู้ ชมให้ ความสํ าคั ญ และมองเห็ นเป็ นอั นดั บแรกโดยเฉพาะสี
แดงเป็ นสี โทนร้ อน และมี ความสว่ างสู ง ซึH งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ กล่ าวถึ งสี แดงว่ ามี ความโดดเด่ น
5.3.1.2 ขนาด ถ้ าหากการจั ดตกแต่ งด้ วยวั ตถุ ทีHมี ขนาดใหญ่ (Oversize) ก็ จะช่ วย
ดึ งดู ดสายตาคนได้ มากกว่ าชิ 5นเล็ ก เนืH องจากวั ตถุ ทีH มี ขนาดใหญ่ จะมี ความโดดเด่ นออกมาจาก
สภาวะแวดล้ อมรอบข้ าง ยกตั วอย่ างจากจุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Louis Vuitton ใน Season
Resort มี การใช้ ชั 5นวางสิ นค้ าอยู่ ตรงกึH งกลางทีH มี ขนาดใหญ่ ซึH งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ จะเห็ นชั 5น
วางสิ นค้ าเป็ นอั นดั บแรก
5.3.1.3 วั ส ดุ สํ าหรั บการตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าวั สดุ ทีH ใช้ ในการตกแต่ งก็ มี ส่ วน
สํ าคั ญทีH ช่ วยสืH อสารไปยั งผู้ ชม และยั งสามารถสร้ างมู ลค่ าให้ กั บตราสิ นค้ าได้ อี กด้ วย ยกตั วอย่ าง
เช่ นจะสืH อสารในฤดู ร้อนการใช้ วั สดุ ประเภทไม้ สามารถสืH อถึ งช่ วงฤดู ร้อนได้ มากกว่ าวั สดุ ประเภท
เหล็ ก และการ Finishing ต้ องทํ าอย่ างปราณี ต เรี ยบเนี ยนทีH สุ ด เพราะถ้ าหากทํ าโดยไม่ คํ านึ งถึ ง
รายละเอี ยดก็ จะทํ าให้ ภาพโดยรวมดู เป็ นตราสิ นค้ าทีH ไม่ มี ความปราณี ต ไม่ เป็ นมื ออาชี พ
5.3.2 การจั ดตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าจํ าเป็ นต้ องออกแบบโดยคํ านึ งถึ งระยะเวลาในการ
ตี ความของผู้ บริ โภค เนืH องจากผู้ บริ โภคจะใช้ เวลาเพี ยงไม่ กีH วิ นาที ในการมองมาทีH จุ ดแสดงสิ นค้ า
เพราะฉะนั 5นการออกแบบจึ งต้ องออกแบบให้ มี ความซั บซ้ อนน้ อยทีH สุ ด ผู้ บริ โภคสามารถตี ความได้
ง่ ายทีH สุ ด ยกตั วอย่ างเช่ นการออกแบบจุ ดแสดงสิ นค้ าในฤดู ร้ อนในการออกแบบเราอาจจะใช้
ส่ วนประกอบของชายหาดเช่ นต้ นมะพร้ าว หรื อเก้ าอี 5ชายหาดเป็ นสิH งแทนทีH สามารถสืH อสารไปยั ง
ผู้ บริ โภคว่ าการจั ดแสดงสิ นค้ านี 5 อยู่ ในฤดู ร้ อน เนืH องจากคนไทยส่ วนใหญ่ มี ประสบการณ์ ร่ วมทีH
เกีH ยวข้ องกั นระหว่ างชายหาดกั บฤดู ร้อน
5.3.3. เนืH องด้ วยการสืH อสารในสั งคมไทยมี ขอบเขตของวั ฒ นธรรม และประสบการณ์
ร่ วมกั นทางสั งคม เพราะฉะนั 5นผู้ ออกแบบจะต้ องศึ กษาวั ฒนธรรมของพื 5 นทีH นั 5นๆ ก่ อนทีH จะทํ าการ
ออกแบบ เพืH อการสืH อสารอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และความถู กต้ องของสารเมืH อไปถึ งผู้ รั บสาร
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5.3.4 ในการออกแบบจุ ดแสดงสิ นค้ าสํ าหรั บกลุ่ มสิ นค้ า Luxury Brand ควรต้ องออกแบบ
จุ ดแสดงสิ นค้ าทีH ช่ วยเสริ มภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้ ามากกว่ า เนืH องจากผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ ให้
ความสํ าคั ญกั บคุ ณค่ าของตราสิ นค้ าเป็ นหนึH งในการประกอบการตั ดสิ นใจซื 5อเพืH อสร้ างภาพลั กษณ์
แก่ ตั วเอง รวมไปถึ งเป็ นการตอกยํ 5าจุ ดยื น ความเป็ นตั วตนของตราสิ นค้ า ยกตั วอย่ างเช่ นการตรา
สิ นค้ า Louis Vuitton มี เอกลั กษณ์ ของลายตารางหมากรุ ก ซึH งเป็ นทีH นิ ยมอย่ างแพร่ หลายผู้ ออกแบบ
ควรจะนํ าเอาลายตารางหมากรุ กดั งกล่ าวมาใช้ ประกอบการจั ดตกแต่ ง
5.3.5 จากผลการศึ กษาพบว่ าในการตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มองว่ า
การจั ดตกแต่ งจุ ดแสดงสิ นค้ าแบบเต็ มพื 5นทีH นั 5นทํ าให้ ตราสิ นค้ าดู มีราคาถู กลง ซึH งตราสิ นค้ าทีH มี ราคา
แพง มี มู ลค่ าของตราสิ นค้ าสู ง ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มองว่ าควรจั ดจุ ดแสดงสิ นค้ าโดยการเล่ นกั บ
พื 5นทีH ว่ าง มี วั ตถุ น้อยชิ 5น แต่ สร้ างความประทั บใจได้ ดี หรื อทีH เรี ยกว่ า “มิ นิ มอล สไตล์ ”

5.4 ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บการวิ จัยครั ? งต่ อไป
การวิ จั ยครั 5 ง นี 5 เ ป็ นการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพทีH ทํ าให้ ทราบถึ งข้ อมู ลเชิ งลึ กของการรั บรู้
ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายทีH ส่ งผลถึ งภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
และการตั ดสิ นใจซื 5อรวมไปถึ งปั จจั ยด้ านวั ฒนธรรมทีH ส่ งผลถึ งการรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์
บนจุ ดแสดงสิ นค้ าร้ าน Louis Vuitton และ Chanel ซึH งสิH งทีH ควรศึ กษาเพิH มเติ มคื อ
!..Äการศึ กษาการรั บรู้ ความหมาย และผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายต่ อการ
ตั ดสิ นใจซื อ5 ของตราสิ นค้ าอืH นๆ ทีH เป็ นทีH นิ ยม และเข้ าถึ งได้ ง่ าย เช่ น Uniqlo หรื อ H&M
!.." ศึ กษาถึ งการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสง และการจั ดท่ าทางของหุ่ นทีH ใช้ ในการ
จั ดแสดงสิ นค้ า และผลกระทบจากการรั บรู้ ต่ อการตั ดสิ นใจซื อ5
!..u ศึ กษาถึ งการสืH อสารสั ญลั กษณ์ ด้ วยภาพโฆษณาของตราสิ นค้ าบนสืH อออนไลน์ เช่ น
Official Website , Official Facebook , Official Twitter เป็ นต้ น
5.4.4 ในปั จจุ บั นมี ตราสิ นค้ าได้ จํ าลองจุ ดแสดงสิ นค้ าไปอยู่ บนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะ
Website ทีH ผู้ บริ โภคสามารถเข้ าถึ งข้ อมู ลสิ นค้ าได้ ทุ กทีH ทุ กเวลา อี กทั 5งยั งสามารถดู สิ นค้ าได้ แบบ
uèê องศา จึ งขอเสนอให้ งานวิ จั ยครั 5งต่ อไปศึ กษาถึ งผลกระทบ และโอกาศในการขาย จากจุ ด
แสดงสิ นค้ าแบบ Online นี 5
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คํ าถามในการสั มภาษณ์
ส่ วนทีO 1 ข้ อมู ลทัH วไปของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ประกอบด้ วย ชืH อ-นามสกุ ล, เพศ, อายุ , อาชี พ และเคยใช้
ชี วิตอยู่ ทีHต่ างประเทศเกิ น 3 เดื อนหรื อไม่ ประเทศอะไร
ส่ วนทีO 2 ในการสั มภาษณ์ จะใช้ คํ าถามเกีH ยวกั บการรั บรู้ ความหมายจากสั ญลั กษณ์ ทีH ใช้ ในการจั ด
แสดงสิ นค้ า (Window Display) โดยให้ ดู รู ปภาพของการจั ดแสดงสิ นค้ าที ละภาพจากทั 5 งหมด 4
ภาพ ประกอบด้ วย
1.ความหมายทีH รั บรู้ ถึ งกลุ่ มสิ นค้ าตามฤดู กาล(Collection) ของการจั ดแสดงสิ นค้ าและรั บรู้
เช่ นนั 5นเพราะอะไร
2.ความหมายทีH รั บรู้ ถึ งแนวคิ ด(Concept) ของการจั ดแสดงสิ นค้ า และรั บรู้ เช่ นนั 5นเพราะ
อะไร
3.ความหมายทีH รั บรู้ จากการออกแบบจุ ดแสดงสิ นค้ า ตราสิ นค้ าต้ องการสืH อสารถึ งอะไร
และรั บรู้ เช่ นนั 5นเพราะอะไร
4.ความหมายทีH รั บรู้ จากสี ทีHใช้ ในการจั ดแสดงสิ นค้ าและรั บรู้ เช่ นนั 5นเพราะอะไร
5.การรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ าอย่ างไรเพราะ
อะไร
6.การรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจซื อ5 อย่ างไรเพราะอะไร
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ภาพทีO ใช้ ประกอบการสั มภาษณ์
จุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Chanel สาขา Siam Paragon ในฤดู ร้อน 2017
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จุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Chanel สาขา Emquartier ในฤดู หนาว 2017
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จุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon ในฤดู Resort 2017
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จุ ดแสดงสิ นค้ าของร้ าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon ในฤดู Pre-Fall 2017
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ภาคผนวก ข
ข้ อมู ลจากการสั มภาษณ์
กลุ่ มทีO 1 กลุ่ มลู กค้ าเพศหญิ ง
คุ ณดาวเรื อง อั ศวชั ยนิ มิ ตร เพศหญิ ง อายุ !ê-!≥ อาชี พแม่ บ้ าน
ไม่ เคยใช้ ชี วิตทีH ต่ างประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อน Summer เพราะว่ าดู จากสี ของตู้ ทั 5ง 3
ใบทีH อยู่ ข้างในกระเป๋าและก็ รองเท้ าทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความมี ชี วิ ตชี วาใช้ สี มาช่ วยตกแต่ งก็ เลยคิ ดว่ าเป็ น
Summer เพราะปกติ คิ ดว่ าฤดู ร้อนก็ ต้องมาคู่ กับสี สัน
Concept คื อหน้ าร้ อนทีH กํ าลั งจะมาถึ งเพราะดู จากตู้ 3 ใบเหมื อนของทีH อยู่ ในกล่ องมั นยั ง
ไม่ ได้ แกะกล่ องเราก็ ต้ องรอแล้ วก็ สี ทีH ใช้ อี กนัH นแหละมั นเลยมารวมๆ กั นเลยคิ ดว่ าเป็ นหน้ าร้ อนทีH
กํ าลั งจะมาถึ ง
ต้ องการสืH อสารถึ ง Collection ใหม่ ทีH จะออกมาขายว่ าจะมี สี สั นทีH แปลกไปจากเดิ ม แล้ วก็
น่ าจะต้ องการบอกว่ าแบรนด์ นี 5มันไม่ ได้ มี แต่ แบบเดิ มๆ รุ่ นเดิ มๆ เพราะดู จาก Concept ทีH บอกไปข้ อ
ทีH แล้ วมั นกํ าลั งจะแกะกล่ องกํ าลั งจะออกขายแล้ วด้ วยความทีH ใช้ สี มาเล่ นบนกระเป๋าอี กซึH งปกติ
Chanel จะทํ ากระเป๋าสี ดํ าเป็ นส่ วนใหญ่ เลยคิ ดว่ าการทํ ากระเป๋าทีH มี สี สั นออกมาเป็ นเรืH องราวทีH
แปลกน่ าสนใจ
คิ ดว่ าสี เค้ าต้ องการจะบอกว่ าเป็ นฤดู ร้อนทีH สดใสใครทีH ใช้ ก็ จะดู เด็ กลงเหมื อนเราย้ อนวั ยไป
ตอนวั ยรุ่ นทีH ชอบถื อกระเป๋าทีH มี สี เยอะๆ แต่ งตั วสี เยอะๆ เพราะกระเป๋า รองเท้ า แล้ วก็ ตู้ ทั 5ง 3 ใบ ทีH
ใช้ สี ทีHสดใส สี จัดๆตกแต่ ง ก็ แน่ นอนผู้ ใหญ่ หลายๆคนอยากทํ าให้ ตั วเองดู เด็ กลงด้ วยการแต่ งตั วหรื อ
ใช้ ของอะไรทีH วั ยรุ่ นใช้ กั น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กว่ าแบรนด์ เค้ าดู วัยรุ่ นดู เด็ กลงเพราะว่ าหลั กๆทีH มองเห็ นคื อสี แล้ วก็ เพิH งเห็ นอี กอั นคื อตั ว
ของป้ ายไฟ ทีH ใช้ เป็ นแบบลายมื อไม่ ใช่ แบบพิ มพ์ ซึH งมั นทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเด็ กลง หยิ บจั บได้ ง่ าย เอื 5อมถึ ง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อเพราะยิH งมองแล้ วมั นก็ ชอบไปเรืH อยๆเหมื อนมี มนต์ สะกดบางอย่ างแล้ วก็ กํ าลั ง
มองหากระเป๋าทีH มี สี สันอยู่ เหมื อนกั นแต่ ก็คิ ดหนั กเพราะมั นดู ไม่ แพงเหมื อนรุ่ นคลาสสิ คเท่ าไหร่
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ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะชุ ดทีH หุ่ นใส่ อยู่ ดูรัดกุ ม
มิ ดชิ ด แล้ วก็ การตกแต่ ง เหมาะกั บฤดู หนาว
คิ ดว่ า Concept คื อเมื องนํ 5 าแข็ งหน้ าหนาวเพราะดู จากการตกแต่ งทีH คล้ ายๆ กั บเย็ นจน
นํ 5าแข็ งเกาะ หนาวมากๆ จากฟรอยด์ สี เงิ น
ต้ องการสืH อสารถึ งความหนาว หนาวถึ งขนาดเป็ นนํ 5าแข็ ง แต่ เสื 5อกั นหนาวของ Chanel ก็
เอาอยู่ เพราะว่ าการตกแต่ ง แล้ วก็ ต้องขายของจึ งจั ดสิH งแวดล้ อมให้ เอื 5อกั บสิ นค้ าของเค้ า
สี ทีH ใช้ จะบอกถึ งความเย็ น ความหนาว เยื อกแข็ ง เพราะว่ ามั นคื อ Season ของฤดู หนาว
เค้ าเลยจั ดให้ หนาวแล้ วสี ทีHเค้ าใช้ ก็ ทํ าให้ รู้ สึ กเย็ นนะ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู สุขุม เยื อกเย็ น เพราะสี และการตกแต่ ง ทํ าให้ รู้ สึ กแบบนั 5น หนาวๆ สี เงิ น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ รู้ สึ กอยากซื 5อเลย เพราะถึ งดู ภาพแล้ วก็ กลั บมาคิ ดถึ งการได้ ใช้ งานจริ งในไทยคงไม่ ได้ ใช้
ถ้ าไปต่ างประเทศพีH ก็ ไม่ ได้ ไปบ่ อยๆ ซื อ5 เก็ บไว้ ก็ คงจะเสืH อมสภาพตามเวลา ว่ าง่ ายๆเสี ยดายเงิ น
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อน โดยส่ วนใหญ่ ในการทํ าอะไรก็ แล้ วแต่
รู้ สึ กว่ าเวลาถึ งฤดู ร้อนจะต้ องมี สี สัน จั ดจ้ าน สว่ างๆ อยู่ เสมอ
Concept คิ ดว่ าน่ าจะเป็ นการบอกถึ งฤดู ร้อนทีH จั ดจ้ าน เพราะว่ าสี เลยหลั กๆ สี โทนร้ อนมาก
คิ ดว่ าแบรนด์ ต้ องการจะบอกว่ าปี ใหม่ ๆ ของใหม่ ๆ Collectionใหม่ ๆ เพราะว่ าการนํ าเอา
สี สันมาใช้ ตกแต่ ง แล้ วก็ ตั วกระเป๋ามี สี เข้ ามาเล่ นด้ วยนิ ดหน่ อยเป็ นอะไรทีH แปลกตาเป็ นเรืH องใหม่
เรืH องสี ดู แล้ วคิ ดว่ าเค้ าต้ องการทํ าให้ คนมองแล้ วสะดุ ดตา และก็ เรืH องการนํ าเสนอ
Collection ใหม่ ๆ เพราะสี ทีHใช้ ตกแต่ งจั ดมาก สว่ าง แล้ วก็ เห็ นแต่ ไกลๆเลย
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู เด็ กลงมาก ไม่ ใช่ คนแก่ อี กต่ อไป เด็ กก็ ซื 5อได้ เพราะการใช้ สี ทีH สว่ าง จั ดจ้ าน
ช่ วยลดอายุ ไปเลย และลวดลายด้ านหลั งทีH เป็ นตารางมั นเป็ นเอกลั กษณ์ ของ Louis Vuitton ไม่ หลุ ด
ความเป็ นเอกลั กษณ์ ของ Louis Vuitton ไป
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะชอบแบบคลาสสิ คกว่ าสํ าหรั บแบรนด์ นี 5
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ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
ฤดู ร้อน เพราะชุ ดทีH หุ่ นใส่ มีความโปร่ ง ดู แล้ วใส่ สบายเหมาะกั บหน้ าร้ อน
Concept เรืH องของชี วิ ตประจํ าวั น การหยิ บชุ ดออกมาจากตู้ โดยทีH ไม่ ต้ องเลื อกนาน ใส่ ได้
บ่ อยๆ เพราะชุ ด กระเป๋า รองเท้ า ทีH โชว์ สามารถใช้ ได้ จริ งในชี วิ ตประจํ าวั นบ้ านเรา บวกกั บของทีH
จั ดแบบไม่ ได้ ทางการมากดู สบายๆ
คิ ดว่ าต้ องการสืH อสารถึ งชี วิตประจํ าวั นแบรนด์ เราเข้ าไปอยู่ กับคุ ณได้ ทุ กๆวั นไม่ ว่ าจะเสื 5อผ้ า
รองเท้ า หรื อกระเป๋าเพราะว่ าสิ นค้ าทีH ใช้ ตกแต่ งเหมาะกั บบ้ านเรา ใส่ ง่าย ดู ไม่ ร้ อน
คิ ดว่ าสี ทีH เค้ าใช้ เป็ นแบบโทนสี ธรรมชาติ สํ าหรั บชุ ดนะ แล้ วก็ อืH นๆ ก็ สี เข้ มไปหมด น่ าจะสืH อ
ถึ งวั นสบายๆ สวมใส่ ได้ ทุ กวั น หยิ บใส่ ง่ายไม่ ต้ องคิ ดมาก เพราะว่ าสี พวกนี 5มันใส่ ง่าย ใส่ กับอะไรก็
ค่ อนข้ างโอเค เลยคิ ดว่ าน่ าจะพู ดถึ งความง่ ายๆในการเลื อก
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู เด็ กลงและราคาจั บต้ องได้ เพราะการจั ดไม่ ได้ หรู หราแล้ วก็ ไม่ เรี ยบร้ อยเป๊ะๆ
เหมื อนแบรนด์ ทีH แพงๆปกติ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะมั นไม่ ได้ ทํ าให้ อยากได้ เลย ไม่ ใช่ สไตล์ อี กอย่ างดู ไม่ แพง ไม่ คุ้ ม
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คุ ณปริ ญพั ชร์ เพชรเกื 5อ เพศหญิ ง อายุ "!-u≥ ปี อาชี พ ทีH ปรึ กษาการเงิ นส่ วนบุ คคล
เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะว่ าดู จากสี สั นของ
ส่ วนประกอบทั 5งหมดรู้ สึ กว่ าเวลาเจอสี เยอะจะรู้ สึ กถึ งฤดู ร้อนก่ อนด้ วยความคิ ดส่ วนตั ว แล้ วก็ พวก
ชุ ดทีH ใส่ มันดู แบบลุ คง่ ายๆใส่ ได้ เหมาะกั บคนไทยทีH กลั วแดดไม่ กลั วร้ อน
คิ ดว่ า Concept นี 5 น่าจะพู ดถึ งสาวเปรี 5ยว ซ่ า มี ความซนซ่ อนอยู่ ต้ องการความโดดเด่ น
เป็ นตั วเอง เพราะสี สันของการตกแต่ งและกระเป๋า ทีH ช่ วยส่ งเสริ มลุ คให้ ดู เปรี 5ยวซ่ า
ต้ องการพู ดถึ งความสนุ กสนานสดใสแล้ วก็ ชุ ดทีH ดู แล้ วลุ คแบบทํ างานมากๆ อาจจะสืH อว่ า
ไม่ ได้ สดใสอย่ างเดี ยวแต่ ยั งมี ความใช้ ได้ จริ งใช้ ได้ บ่ อยๆเพราะดู จากสี สั นของกระเป๋าและรองเท้ าทีH
ใช้ สี เด่ นมากแล้ วก็ หุ่ นทีH เป็ นคนดํ าคนดํ าชอบเรืH องสนุ กๆ แล้ วก็ ชอบใช้ ของทีH มี สี สั น ส่ วนสิH งทีH ทํ าให้
คิ ดว่ าใส่ ได้ ทุ กวั นคื อชุ ดทีH ใส่ มันคื อชุ ดทีH ใส่ กันปกติ เวลาไปทํ างาน
สี หลั กๆเน้ นทีH สี ไม่ นั บขาวดํ าก็ รู้ สึ กว่ าเค้ าน่ าจะต้ องการสืH อถึ งความซน ความซ่ า ความ
สนุ กสนานแต่ ถ้ ารวมขาวดํ าแล้ ว รวมๆทํ าให้ รู้ สึ กว่ าต้ องการสืH อไปว่ ากระเป๋าสี เยอะๆใส่ ได้ กั บชุ ด
หลากหลาย ใส่ ได้ ทุ กวั น เพราะสี ทีH ใช้ ช่ วยรู้ สึ กว่ าจะต้ องสนุ กสนานไม่ ใช่ ความหรู หราแบบเรี ยบๆ
แล้ วก็ การจั บคู่ ชุดกั บกระเป๋าทีH ทํ าให้ ดู เนี ยนตา
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู เด็ กลงไม่ แก่ แต่ ลึกๆ ก็ รู้ สึ กว่ ามั นต้ องแพงแน่ ๆเพราะการใช้ สี ซึHงก็ ทํ าให้ ดู เด็ ก
ลงแน่ ๆ แล้ วก็ เรืH องราคามั นรู้ สึ กด้ วยภาพเก่ าๆ ว่ าต้ องแพง ส่ วนตู้ 3 ใบช่ วยบอกเป็ นนั ยๆว่ าสิ นค้ า
Collection นี 5มี 3 แบบหรื อเปล่ า
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อเพราะรู้ สึ กว่ าอะไรแบบนี 5ไม่ ใช่ ความเป็ นตั วตนของแบรนด์ ไม่ สมราคา ไม่ คุ้ มทีH
จะจ่ ายรวมถึ งชุ ดทีH ดู มีความเป็ นตั วตนแบรนด์ ทีH สุ ด ก็ ยั งสามารถหาซื 5อสไตล์ นี 5ได้ จากทีH อืH นในราคาทีH
ถู กกว่ า
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ฝน เพราะรองเท้ า ชุ ด และ Backdrop ทีH
ให้ ความรู้ สึ กว่ า ลุ ยๆ ไม่ กลั วฝน รวมถึ งบู ทสู งส่ วนมากใช้ ใส่ เพืH อกั นนํ 5า
Concept คื อฤดู ฝนทีH เงี ยบเหงา แต่ ต้ องเดิ นหน้ าต่ อไป และแฝงไปด้ วยความหรู ดู แพง มี
ความเป็ นแฟชัH น ไม่ เชย ไม่ ตลกเพราะแพทเทิ ร์ นและสี ของเสื 5อผ้ าทีH เรี ยบง่ าย บวกกั บการตกแต่ งทีH
เรี ยบๆ ไม่ มี อะไรหวื อหวาทํ าให้ รู้ สึ กว่ า เหงา แต่ ก็ดูแพง
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ต้ องการสืH อถึ งความเหงา ความโสด ยิH งในหน้ าฝนทํ าให้ ยิH งรู้ สึ กเหงามากกว่ าเดิ มเพราะคิ ด
ว่ าจากการตกแต่ งและการจั ดท่ าของหุ่ นทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเป็ น ผู้ หญิ งทีH มัH นใจในตั วเอง เมิ นโลก โสดแบบ
สตรอง แล้ วก็ การใช้ สี ทีHน้ อยยิH งทํ าให้ ดู หงอยเหงา ไม่ ร่ าเริ ง
เรืH องสี ก็ใช้ สี น้อยรู้ สึ กว่ าเค้ าจะบอกเราเรืH องของความง่ ายๆ เรี ยบง่ ายไม่ ต้ องคิ ดมากสี น้อยๆ
เลื อกหยิ บใช้ ง่ ายเพราะว่ าความรู้ สึ กเวลาเราใส่ เสื 5อผ้ าสี พื 5 นไม่ มี ลายมั นใส่ ง่ ายมากใส่ กั บอะไรก็ ได้
เลยคิ ดว่ าน่ าจะคล้ ายๆกั นสี น้อยสี พื5นลายน้ อยช่ วยให้ รู้ สึ ว่ามี ในตู้ เสื 5อผ้ าแล้ วหยิ บออกมาใส่ บ่อย
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
เห็ นแล้ วรู้ สึ กว่ าน่ าค้ นหา หรู ช่ วยเสริ มแบรนด์ ได้ ระดั บนึ งเพราะว่ ารู ปแบบของชุ ดการ
ตกแต่ งและสี ทีHใช้ ทํ าให้ รู้ สึ กเช่ นนั 5น แต่ อีกมุ มนึ งก็ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ดู เหงาๆ นิH งๆเกิ นไป
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อเพราะว่ าชอบสไตล์ การแต่ งแบบนี 5 น้ อยแต่ ดู หรู ดู ดี และสี ก็ สามารถใช้ ได้ ในทุ ก
โอกาสโดยเฉพาะไปเทีH ยวต่ างประเทศ แล้ วก็ ยั งใส่ กันฝนบางที กั นหนาวได้
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Spring เพราะว่ าดู จากสี ทีH ใช้ ดู แล้ ว
รู้ สึ กเป็ นโทนร้ อน และก็ ตรงสายกระเป๋าทีH เป็ นสี ช่วยทํ าให้ ดู สดใสเหมาะกั บฤดู ร้อน
Concept ทีH คิ ดไว้ น่ าจะพู ดถึ งความร้ อนแรง ความเผ็ ดแซ่ บ ของผู้ หญิ งทีH มี ความมัH นใจใน
ตั วเองสู ง เพราะ สี สั นทีH ใช้ โทนร้ อนทีH ทํ าให้ รู้ สึ กร้ อนแรงแซ่ บแต่ ตรงชั 5นวางใช้ สี ทีH ซอฟลงมาโดยรวม
ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าช่ วยลดความร้ อนแรงทํ าให้ ภาพรวมทั 5งหมดไม่ ร้ อนจนเกิ นไป
ต้ องการพู ดถึ งความทั นสมั ย โมเดิ ร์ น ทีH สอดไส้ ความเปรี 5 ย ว และคงความ Luxury อยู่
เพราะสี และกราฟิ กทีH เค้ าใช้ ทํ าให้ รู้ ถึ งความใหม่ ความทั นสมั ยแล้ วก็ ตรงชั 5นวางทีH เป็ นขั 5นบั นไดรู้ สึ ก
ได้ ว่ าการทีH จะได้ กระเป๋านั 5นจะต้ องใช้ เงิ น ไม่ ใช่ จะหยิ บจั บได้ ง่ ายๆ
สี น่ าจะต้ องการสืH อถึ ง ความเด็ ก ความตืH นตั ว และความร้ อนแรงช่ วยเสริ มสิ นค้ าทีH โชว์
เพราะว่ าเวลาแบรนด์ หรู ๆ ใช้ สี ก็ จะนึ กถึ งว่ าเค้ าออกมาขายเด็ ก ออกมาขายคนทีH อยากเด็ กลง แล้ ว
ก็ สี ทีHใช้ มั นดู แล้ วร้ อน ทํ าให้ ตืH นตั ว อยากได้ อยากซื อ5
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
เห็ นแล้ วรู้ สึ กทํ าให้ แบรนด์ ดู ไม่ น่ าเบืH อสนุ กดี แล้ วก็ ดู เด็ กลงจากเดิ มทีH ลุ คดู ผู้ ใหญ่ และต้ อง
รวยเท่ านั 5นถึ งใช้ แต่ พอเห็ นอั นนี 5แล้ วรู้ สึ กว่ าไม่ แพงมากด้ วยสี ของมั นเพราะคิ ดว่ าเรืH องของสี ทีH ทํ าให้
เด็ กและก็ ทํ าให้ ดู เข้ าถึ งง่ ายซื 5อง่ ายแล้ วก็ ลวดลายกราฟิ กด้ านหลั งก็ ช่ วยทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเด็ กลงไม่ ว่ า
ยั งไงในใจก็ รู้ สึ กว่ าแพงเพราะรู้ สึ กไปแล้ วตั 5งแต่ แรก
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะไม่ ชอบลุ คนี 5ของกระเป๋าแล้ วก็ อี กอย่ างนึ งคื อเรืH องของสี ทีHใช้ จั ดตกแต่ ง
ในความรู้ สึ กเลยไม่ ชอบสี เพราะมั นสว่ างทํ าให้ ดู ไม่ แพง ไม่ ใช่ แบรนด์ หรู แบบทีH คิ ด
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่ าอยู่ ใน Season Autumn ใบไม้ ร่ วง หนาวเบาๆ
เพราะดู จากลายของเสื 5อผ้ าทีH เป็ นลายดอกกํ าลั งฮิ ตในวั ยรุ่ นการใช้ รองเท้ าบู ท และเสื 5อหนั งทีH ใส่
ป้ องกั นความเย็ นได้ ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งฤดู ใบไม้ ร่ วง และการตกแต่ งฉากทีH ใช้ ฉากสี ขาวทีH สืH อได้ ถึ งความ
เย็ นและไฟสี ส้ มให้ ความรู้ สึ กว่ าอุ่ นเดาว่ าอากาศทีH เย็ นแทนผ้ าขาวและคนต้ องการหาความอบอุ่ น
เลยใช้ ไฟสี ส้มแทนความอบอุ่ น
Concept ทีH บอกถึ งความเท่ ในหน้ าหนาวซึH งแฝงความเปรี 5ยวด้ วยเสื 5อผ้ าและสี ลิ ปทีH ทาบน
ปากของหุ่ น เพราะว่ าพวกเครืH องหนั งทีH ใช้ ประกอบมั นมี ความเท่ ในตั วของมั นอยู่ แล้ ว ผู้ ชาย หรื อ
ผู้ หญิ งใส่ ก็ดู เท่ ดู คูล แล้ วก็ ความซ่ าของตั วหุ่ นคื อลิ ปทีH ทาด้ วยสี แดงซึH งทํ าให้ ดู ซ่าๆมัH นใจ
คิ ดว่ าแบรนด์ ต้ องการจะสืH อถึ งความโก้ ความเท่ บนความทีH ไม่ อยู่ ในกรอบ ไม่ ได้ ต้ องมี
ความละเมี ยด หรื อความถู กต้ องตามกฏทุ กๆอย่ าง เพราะการเลื อกเสื 5อผ้ า รองเท้ า ทํ าให้ ดู เท่ และ
การจั ดวางสิ นค้ าทีH ไม่ เรี ยบร้ อยมากทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความครี เอที ฟทีH ไม่ อยู่ ในกรอบ ไม่ มี ผิ ดไม่ มี ถู ก
สี สั นนี 5 น่าจะสืH อให้ รู้ สึ กถึ งความเท่ ความมัH นใจ เดิ นสวยๆตอนใบไม้ ร่ วงสวยๆ เพราะการ
เลื อกใช้ เครืH องหนั งสี ดํ า รองเท้ าบู ทสี ดํ า กระเป๋าสี ดํ า ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความขรึ มความเท่ แต่ มี กระเป๋า
กั บรองเท้ าสี ขาวอาจจะต้ องการให้ คนทีH ไม่ นิ ยมสี ดํ าไม่ เมิ นสิ นค้ าใน Collection นี 5และให้ ความรู้ สึ ก
เป็ นตั วของตั วเองอยู่
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู มีคลาส สร้ างรสนิ ยมสํ าหรั บคนบางกลุ่ มได้ ดี และยั งคงความเป็ นผู้ นํ าเรืH อง
เครืH องหนั งจากกระเป๋าเดิ นทาง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะรู้ สึ กว่ ามั นเท่ คู ล ดู แบบสวยๆ รวยๆ มี รสนิ ยม ยิH งจากทีH จั ดแล้ วรู้ สึ กว่ าเป็ น
ตั วเองเพราะไม่ ค่ อยพั บผ้ าสวยๆ ส่ วนมากก็ จะพาดๆ ไว้ ก่ อนแล้ วก็ พาดไว้ อย่ างงั น5 เลย
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คุ ณอั งคณา ศิ ริ เวชกุ ล เพศหญิ ง อายุ !ê-!≥ ปี อาชี พ เจ้ าของธุ รกิ จ
ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะสี สั นทีH เค้ าใช้ ทํ าให้
รู้ สึ กว่ าเป็ นฤดู ร้อน สี สันสดใส มี ความสุ ข ไม่ เครี ยดตามอากาศ
Concept ก็ พู ดถึ ง Season แหละ หน้ าร้ อนทีH มี ความสุ ข เพราะว่ าดู จากสี ภาพรวมของ
ทั 5งหมด กระเป๋า รองเท้ า อะไรพวกนี 5
พู ดถึ งเรืH องของสี สั นวั นหยุ ด สี สั นความสนุ กในหน้ าร้ อน เพราะว่ าดู จากพวกสี สั น ทีH เค้ าใช้ สี
แบบนี 5เลยคิ ดว่ าน่ าจะเพิH มความสนุ กในหน้ าร้ อน
ถ้ าพู ดถึ งว่ าให้ ความหมายอะไรก็ คิ ดว่ าสืH อถึ งหน้ าร้ อน สืH อถึ งความสนุ กสนาน ความสุ ข
อะไรพวกนี 5 และคิ ดว่ าทีH เค้ าใช่ สี แบบนี 5 ให้ คนเดิ นผ่ านไปผ่ านมาสะดุ ดตา ดึ งดู ดให้ มอง ให้ สนใจ
ให้ อยากได้ เพราะว่ าสี พวกนี 5มันเด่ นอยู่ แล้ ว ยิH งใช้ สี ยิHงน่ าสนใจ กระตุ้ นให้ คนอยากได้ ของ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กว่ าสี ทีH ทํ าให้ ดู วั ยรุ่ นๆ ทํ าให้ ดู เด็ ก แต่ ความรู้ สึ กก็ ยั งคงดู แพง ดู Luxury นะด้ วยความ
เป็ น Chanel เพราะความเป็ น Chanel รู้ สึ กว่ ามั นต้ องมี ราคา ไม่ ใช่ ไก่ กาทีH จะหยิ บจั บได้
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 นะ เพราะอยากดู วัยรุ่ น ดู เด็ กๆ แล้ วก็ อวดได้ ด้ วยความเป็ น Luxury Brand
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู หนาว เพราะชุ ดทีH ใส่ กันหนาวได้ และไม่ ใส่
กั นในฤดู ร้อน
Concept คื อทํ าให้ หน้ าหนาวเป็ นหน้ าหนาวทีH อบอุ่ นด้ วยชุ ด เพราะชุ ดดู กันหนาวได้ ดี แล้ ว
ก็ สี เงิ นๆน่ าจะเป็ นแผ่ นฟรอยด์ ทีH รู้ สึ กถึ งการทํ าขนม การอบ ทํ าให้ อบอุ่ น
ต้ องการเล่ าว่ าชุ ดเค้ าอบอุ่ น ใส่ ได้ บ่ อยๆในหน้ าหนาว เพราะคิ ดว่ าทางแบรนด์ เค้ าจะต้ อง
ขายของเลยต้ องตกแต่ งให้ แบบเสริ มกั บตั วของสิ นค้ า ชู ให้ สิ นค้ าเด่ น
สี น่ าจะบอกถึ งความความอบอุ่ นในหน้ าหนาวด้ วยสี เงิ นทีH รู้ สึ กเองว่ าเตาอบ อบอุ่ น ดู ไปดู
มาสี เงาๆวาวๆ ก็ ดู หรู ดู แพงอยู่ เหมื อนกั น เพราะว่ าอย่ างทีH บอกเมืH อกี 5สีมั นดู เหมื อนฟรอยทีH รู้ สึ กว่ า
เหมาะกั บการใช้ เพืH อทํ าอะไรซั กอย่ างทีH ร้ อนๆ เก็ บความร้ อน ทนความร้ อน กั นความร้ อนอะไรพวกนี 5
แล้ วก็ สีเงิ นของมั นเป็ นแบบเงาก็ เลยรู้ สึ กว่ ามั นดู แพง ดู หรู อยู่
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ก็ ภาพลั กษณ์ มั นก็ ยั งคงดู เป็ น Chanel นะเพราะจากสี ทีH บอกข้ อเมืH อกี 5มันดู แพง ดู หรู ดู สง่ า
งาม เพราะว่ าหลั กๆก็ คื อสี นัHนแหละ แล้ วก็ ดูจากชุ ด การใส่ พรอพต่ างๆมั นดู ไฮโซ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อ เพราะถึ งการจั ดจะสวยจะดู แพงแค่ ไหน ก็ รู้ สึ กว่ าต้ องคิ ดถึ งการใช้ งานนะ
เมื องไทยมั นร้ อน ถึ งหนาวก็ ไม่ ได้ ขนาดนี 5 ไม่ ต้ องใส่ ขนาดนี 5 เลยไม่ สนใจไม่ อยากได้ ไม่ คุ้ ม เปลื อง
เงิ น
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่ าอยู่ ใน Season Summer เดานะถู กเปล่ าไม่ รู้
เพราะสี ดูสดใส แล้ วก็ พวกชั 5นวางดู แล้ วมั นสดชืH นดี มี ชี วิตชี วา
ดู ยากมาก.....คิ ดว่ า Concept น่ าจะเป็ นขั 5นบั นไดก้ าวไปอี กขั 5น เพราะชั 5นวางของทีH เป็ น
ขั 5นบั นได แล้ วก็ มีหลายๆชั 5น
เล่ าเรืH องของการก้ าวไปจุ ดทีH สู งกว่ า จุ ดทีH เติ บโต ก้ าวแบบสนุ กสนานไปด้ วยกั น เพราะ
รู ปทรงทีH ใช้ ขั 5นบั นได การใช้ สเตปในการวางสิ นค้ า แล้ วก็ สี สันสดใส
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ งความสนุ กสนาน ความทะเยอทะยาน เพราะสี ทีH เค้ าใช้ มั นเป็ นสี ทีH ดู
แล้ วสนุ กไปด้ วย มั นสดใส ไม่ หมองหม่ น แล้ วก็ สี นีH ดู ไปดู มามั นก็ ดู ไม่ ใช่ เด็ กดู แบบวั ยรุ่ นทีH มี ความ
กล้ า
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ความรู้ สึ กส่ วนตั วนะดู แล้ วฉลาด ทีH ใช้ สี ใส่ สเตปขั 5นบั นได การก้ าวหน้ า เติ บโต ทั 5งเค้ าเอง
(แบรนด์ ) และเราด้ วย(ลู กค้ า) เพราะสิH งทีH เค้ าจั ดออกมาผ่ านขั 5นบั นไดทํ าให้ รู้ สึ ก แล้ วก็ เข้ าใจง่ าย
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะกระเป๋าสวย แปลก คิ ดว่ าน่ าจะหายากในอนาคต เนีH ยทํ าให้ เราดู ฉลาดทีH
เลื อกซื อ5 ไว้ อนาคตอาจจะเป็ นของหายาก หรื อมี ราคาสู งก็ ได้
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Spring เพราะว่ าหลั กๆ มองดู ทีHชุ ด
ทีH โชว์ บนหุ่ นมั นดู ใส่ สบายโปรงไม่ ร้ อนแล้ วก็ สี ไฟดู ร้อนๆ
Concept นีH คิ ดว่ าเป็ น Lifestyle, Casual ชิ วๆ สบายๆ เพราะภาพรวมการตกแต่ งดู สบายๆ
ไม่ ต้ องระเบี ยบมาก แล้ วก็ จุ ดทีH เด่ นทีH สุ ดคื อหุ่ นเนอะหุ่ นมั นบอกเลยว่ าเป็ นแบบนี 5 สบายๆชิ วๆ ไม่
ทางการ
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ต้ องการเล่ าเรืH องดอกไม้ ทีH เบ่ งบานในหน้ าร้ อน เพราะถ้ าดู ดีๆจะรู็ สึกว่ า ไฟทีH ใช่ สี Warm มั น
ทํ าให้ ร้ อน ดู ร้อน แล้ วก็ โครงด้ านหลั งเหมื อนนาฬิกาทราย เหมื อนอยู่ ในทะเลทราย แต่ ชุ ดทีH หุ่ นใส่
มั นดู สดใส แล้ วเป็ นลายดอก
สี นีH ดู แล้ วร้ อนเลยด้ วยไฟ เลยคิ ดว่ าเค้ าอยากให้ สี สืH อถึ งหน้ าร้ อน เพราะการใช้ สี ของไฟทีH ทํ า
ให้ ดู ร้อน ดู เป็ นแดด
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ภาพของแบรนด์ เค้ าดู สวยมาก สาวดอกไม้ ในทะเลทราย โลกสวย เพราะดู จากสี และ
ลายของชุ ดทีH ดู สาวหวาน และสี ของไฟทีH ดู ร้อน
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อเพราะรู้ สึ กว่ าไม่ ใช่ ตั วตนของเรา และการจั ดไฟมั นรู้ สึ กร้ อนไม่ อยากเข้ าอยาก
ไปทีH อืH นทีH เย็ นๆ
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คุ ณเมธาวี พั นธ์ เกตกร เพศหญิ ง อายุ "!-u≥ ปี อาชี พ Account Executive
ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Spring and Summer เพราะสี สั น
สดใส Colorful มากๆ
Concept คื อ Colorful เพราะสี สันทีH ใช้ ตกแต่ งดู สดใสมาก Colorful มาก
เรืH องราวคงต้ องการทีH จะ Connect ระหว่ างการจั ด Window Display กั บ Collection ของ
เสื 5อผ้ าโดยใช้ สี เป็ นตั วสืH อสารน่ าจะเป็ นสิH งทีH ทํ าให้ ผู้ บริ โภคเข้ าใจมากทีH สุ ด เพราะคิ ดว่ าการเล่ าเรืH อง
ของแบรนด์ สุ ดท้ ายแล้ วต้ องโยงเข้ าขายของเป็ นทีH แน่ นอนและสิH งทีH เข้ าใจง่ ายไม่ ต้ องพู ดเยอะก็ คื อสี
และสี ยังช่ วยสืH อสารถึ งวั ยรุ่ น วั ยแก่
สี ฟ้ าและนํ 5 าเงิ นให้ ความรู้ สึ กทะเล Relax สี ส้ มให้ ความรู้ สึ กกระปี 5 กระเป่ า เพราะคิ ดจาก
Season ทีH ตอบไปข้ อแรก Summer เชืH อมโยงกั บทะเลคื อสี ฟ้ านํ 5าเงิ น และก็ ทํ าให้ หน้ าร้ อนดู ไม่ น่ า
เบืH อก็ คื อสี ส้ม
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กเข้ าถึ งง่ าย จั บต้ องได้ ง่ าย แต่ ก็ยั งคงความหรู อยู่ ด้วยชืH อของแบรนด์ เพราะว่ าเดิ มที
แบรนด์ นี 5จะให้ ความรู้ สึ กหรู หรา สู งเกิ นเอื 5อม แต่ พอใช้ สี สันสดใสให้ ความรู้ สึ กทีH จั บต้ องได้ ง่ าย
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อเพราะส่ วนตั วชอบแบรนด์ นี 5อยู่ แล้ วถ้ าเราเดิ นผ่ านก็ จะมองเพราะสี สั นทีH สว่ างเด่ น
ยิH งทํ าให้ อยากซื อ5 เข้ าไปอี ก
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะเสื 5อผ้ าดู หนา และชุ ด
โค้ ททีH เหมาะสํ าหรั บฤดู หนาว
Concept คิ ดว่ าเป็ น Galaxy ความทั นสมั ย สมั ยใหม่ เพราะการใช้ สี เมทั ลลิ ค เงิ นวาว
เหมื อนเมื องในอนาคต
เล่ าเรืH องความหรู หรา ความทั นสมั ย ลํ 5า เพราะสี เมทั ลลิ ค สี เงิ นทํ าให้ ภาพรวมดู เก๋ ทั นสมั ย
กว่ าคนอืH น
สี ให้ ความหมายถึ งความหรู หรา โลกอนาคต ทั นสมั ย เพราะความเป็ นสี เมทั ลลิ ค เงิ นๆ
วาวๆ มั นเชืH อมโยงไปถึ งความลํ 5า โลกข้ างหน้ า
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
แบรนด์ ดู แพงขึ 5น ตอบโจทย์ กลุ่ มเป้ าหมายผู้ บริ โภคเฉพาะกลุ่ มอย่ างชั ดเจน เพราะการจั ด
ภาพรวม ทั 5งการใช้ สี การใส่ ชุด และพรอพต่ างๆลงตั วดู ดี ดู แพง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กว่ าใส่ แล้ วดู แพง ดู ไฮโซ
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Spring and Summer เพราะการ
เลื อกใช้ สี โทนร้ อน และดู Colorful สดใส
Concept คิ ดว่ าเป็ นเรืH องของ Modern Art เพราะการใช้ รู ปทรงทีH ง่ ายแต่ ดู ดี และใช้ สี สั น
สดใส สว่ าง เด่ น ทํ าให้ เป็ จุ ดสนใจของคนทีH เดิ นผ่ านไปผ่ านมา
เล่ าเรืH องของระดั บ การไต่ ระดั บ ต้ องก้ าวไปให้ ได้ เพืH อทีH จะได้ สิH งทีH ต้ องการเพราะทุ กอย่ างดู
เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต ดู เบสิ ค แต่ ไต่ ระดั บด้ วยบั นไดทํ าให้ รู้ สึ กสนุ กทีH จะไขว่ คว้ า
สี สั นสดใส ฉู ดฉาด ให้ ความหมายถึ ง ความสนุ กสนาน เพราะว่ าพวกงานต่ างๆ ทีH เป็ น
Party หรื อสวนนํ 5าทีH สร้ างความสนุ กสนาน สร้ างความสุ ข ก็ ใช้ สี สันทีH สดใสเช่ นเดี ยวกั บการจั ดนี 5
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู สนุ ก ไม่ น่ าเบืH อ แต่ ยั งดู แพง ยั งคงความเป็ นแบรนด์ ไว้ เพราะสี สั นทีH ใช้
ตกแต่ ง แล้ วก็ ตั วของกระเป๋าทีH มี การใส่ กิมมิ กเล็ กๆด้ วยการใช้ สายทีH เป็ นสี และคงความเป็ นแบรนด์
ด้ วยลายคลาสสิ คบนกระเป๋า
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อเพราะตั วกระเป๋ายั งคงมี เอกลั กษณ์ ของแบรนด์ อยู่ แล้ วก็ ตรงสายทีH เป็ นสี ก็ ดู สวย
ขึ 5นกว่ าสี เดิ มๆนะ
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะเสื 5อกั∏ ก เสื 5อหนั งทีH
พาดอยู่ ร้ ู สึ กว่ าจะต้ องใส่ เพืH อกั นหนาว
Concept น่ าจะเป็ น สาวมัH น ดู เท่ ดู เป็ นสาวลุ ย เพราะเสื 5อหนั ง รองเท้ าบู ท และสี ลิ ปทีH ทา
บนปากของหุ่ น
เรืH องราวของเสื 5อผ้ าใน Collection นี 5 ทีH ใช้ แจ็ กเก็ ตหนั งกั บรองเท้ าบู ทมาสืH อให้ ภาพรวมดู
เหมาะกั บสาวไฮโซทีH กํ าลั งจะไปเดทกั บหนุ่ มเซอร์ ขีH มอเตอร์ ไซค์ เพราะว่ าแจ็ กเก็ ตหนั ง รองเท้ าบู ท
ทํ าให้ นึ กถึ งกลุ่ มไบค์ เกอร์ แล้ วในการจั ดใช้ เสื 5อผ้ าเครืH องแต่ งกายทีH เป็ นของผู้ หญิ งเลยคิ ดแบบนี 5
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สี ทีH ใช้ สี ขาวกั บสี ดํ าทีH ตั ดกั น ดู ลงตั ว คลาสสิ ค เท่ ๆ ดู นานๆก็ ไม่ เบืH อ เพราะรู้ สึ กว่ าสี ขาวดํ า
เป็ นสี ทีHดู อาจจะไม่ มี ชี วิตชี วาแต่ แฝงไปด้ วยความรู้ สึ ก อารมณ์ ความคลาสสิ ค รวมๆคื อเท่ มี สไตล์
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ดู เท่ ดู เป็ นอะไรทีH น่ าค้ นหาน่ าติ ดตาม เพราะการใช้ โทนสี โดยรวมของการจั ด การใช้ สิH ง
ตกแต่ งพวกแจ็ กเก็ ตหนั ง รองเท้ าบู ท ยิH งเสริ มภาพความเท่ ให้ โดดเด่ นมากขึ 5น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะอยากเท่ อยากมี ความคลาสสิ ค
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คุ ณณฐอร บุ ญนุ กูล เพศหญิ ง อายุ "!-u≥ ปี อาชี พ Account Executive
ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่ าอยู่ ใน Season Summer เพราะเค้ าใช้ สี ในการ
ตกแต่ งทีH สดใส ดู สดชืH น
Concept หรู หราแต่ High Fashion เพราะจากรู ปทรงของตู้ ทีH 5 ใส่ หุ่ นดู เหมื อนเป็ นเครืH อง
คอมพิ วเตอร์ และสี สันทีH ใช้ สดใสแต่ ไม่ ได้ ดู โหล ยั งคงดู แพงอยู่
ต้ องการเล่ าเรืH อง Fashion ของ Summer นี 5ทีHทุ กคนต้ องมี จะได้ ไม่ ตกเทรน เพราะการใช้ สี
และการใช้ ตู้ ทีH เหมื อนคอมพิ วเตอร์ ใหญ่ ๆทีH ต้ องมี อะไรใหม่ ๆเสมอ
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ งความสดใส ซาบซ่ า เปรี 5ยว นํ าเทรน เพราะว่ าความแปลกใหม่ ของ
แบรนด์ ทีH ใช้ สี เข้ ามาในการทํ ากระเป๋าและรองเท้ า เป็ นเรืH องใหม่ ทีH แบรนด์ นํ าสี มาใช้ กั บสิ นค้ า น่ าจะ
เป็ นเทรนใหม่ ๆของช่ วงนี 5
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ภาพลั กษณ์ ยั งคงความหรู หราอลั งการ เพราะจากเสื 5อผ้ าทีH หุ่ นใส่ ดู แล้ วรู้ สึ กว่ าแต่ งตั วเยอะ
ต้ องเต็ ม ต้ องสวยทีH สุ ดเด่ นทีH สุ ด
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะชอบแบรนด์ นี 5เป็ นการส่ วนตั วและเชืH อในการออกแบบว่ าจะต้ องเป็ นผู้ นํ า
Fashion แน่ นอน
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะเสื 5อผ้ าทีH ใส่ เป็ นเสื 5อ
โค้ ท ดู หนาและกั นหนาว รองเท้ าทีH ดู ใส่ แล้ วอุ่ น
Concept ของความหรู หรา แต่ มี สไตล์ ทีH ลงตั ว เพราะการใส่ ชุ ดของหุ่ นทีH ดู แพง การจั ดท่ า
หุ่ นทีH ดู เหมื อนคนไฮโซ เชิ ดๆ
ต้ องการเล่ าเรืH องความหรู หราในฤดู หนาวทีH มี ความเป็ นผู้ นํ าแฟชัH น เพราะทุ กอย่ างทีH ใช้
ประกอบในการจั ดดู ลงตั ว ทุ กอย่ างสืH อออกมาด้ วยตั วของมั นเองเข้ าใจได้ ง่ าย
สี ทีH ใช้ บองถึ งความหรู หรา ไฮโซ เพราะดู จาก Background รวมถึ งโต๊ ะและเก้ าอี 5 ทีH ใช้ เป็ นสี
เงิ นวาว ดู แพง
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู แพงยิH งขึ 5นกว่ าเดิ ม ดู เหมาะสํ าหรั บคนไฮโซเท่ านั 5น เพราะการใช้ สี ทีH ทํ าให้ ดู
แพง บวกกั บการใส่ ชุดแบบนี 5คิดว่ าต้ องไปเทีH ยวยุ โรปบ่ อยๆ เลยทํ าให้ รู้ สึ กถึ งไฮโซทีH เทีH ยวยุ โรป มี เงิ น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5 อ เพราะชอบโทนสี ของเสื 5 อ ผ้ าขาวดํ า มั นสามารถใส่ ได้ ง่ ายแล้ วก็ ชอบไปเทีH ยว
ประเทศทีH หนาวๆ สามารถเอาไปใส่ ได้ อี กอย่ างใส่ แล้ วดู ไฮโซ ดู มีฐานะ
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Spring เพราะสี สั นทีH ใช้ ดู แล้ วรู้ สึ ก
สดชืH นเหมื อนดอกไม้ ทีH ผลิ บาน
Concept ของความสดใสต้ อนรั บการเบ่ งบานของดอกไม้ หลากสี เพราะสี สั นอั นสดใส สด
ชืH น อิH มเอิ บ ดู แล้ วมี ความสุ ขไม่ น่ าเบืH อ
ต้ องการเล่ าถึ งความสดใสของฤดู ใบไม้ ผลิ เพราะสี สันทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความสดใส และการจั ด
รู ปทรงหยั กๆมองแล้ วเหมื อนดอกไม้ ทีH กํ าลั งอ้ าปาก ผลิ บานออก
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ งความสดใสของฤดู และความร้ อนแรงของสิ นค้ า เพราะในฤดู ใบไม้
ผลิ ก็ จะรู้ สึ กถึ งดอกไม้ หลายสี สดใส สดชืH น และอี กอย่ างคื อสี สั นทีH บ่ งบอกถึ งว่ าสิ นค้ าใหม่ ๆทีH
วางขายร้ อนแรงไม่ แพ้ กั นนะ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ให้ ภาพลั กษณ์ ดู ทันสมั ย ตามเทรน และดู ไม่ แก่ เพราะสี สั นทีH ใช้ เป็ นเรืH องหลั กทีH ทั 5ง
Window Display นี 5สืHอสารด้ วยสี ดึ งดู ดคนด้ วยสี
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อเพราะการจั ดทีH ใช้ สี ทํ าให้ เราหั นไปมอง และมองไปเห็ นกระเป๋าทีH ออกใหม่ มี สี สั นทีH
ไม่ เยอะ แต่ สวยงามลงตั ว
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Autumn เพราะสิH งแรกทีH มองเห็ นใน
ภาพคื อหุ่ นซึH งน่ าจะต้ องการสืH อสารด้ วยหุ่ นจึ งดู จากลายของเสื 5อทีH เหมาะกั บ Autumn
ต้ องการสืH อถึ งความน้ อยของการแต่ งตั ว แต่ มากด้ วยความสวยงาม เพราะว่ าการทีH เค้ าจั ด
หุ่ นแบบทีH ใช้ สิ นค้ าตกแต่ งน้ อยมากๆ แต่ ว่ าดู ลงตั วสวยงาม คงความเป็ นแบรนด์ อยู่ ด้ วย Logo บน
กระเป๋า
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ต้ องการเล่ าเรืH องของบรรยากาศอั นเงี ยบเหงาในฤดู บไม่ ร่ วง เพราะภาพรวมทีH จั ดออกมาดู
เหงาๆ ไม่ ค่ อยมี อะไรน่ าตืH นเต้ น แต่ ก็มี ความสวยงามไปอี กแบบ
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ งความ อบอุ่ น ความสงบ ความเท่ ทีH แฝงอยู่ ในฤดู ใบไม่ ร่ วง เพราะว่ า
ไฟดู อบอุ่ น แล้ วภาพรวมทีH น้ อยๆ แต่ งตั วน้ อยทํ าให้ ดู สงบ นิH งๆ และสุ ดท้ ายทีH เสื 5อหนั ง รองเท้ าหนั ง
ทํ าให้ ดู เท่
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ มี เอกลั ษณ์ ของความเท่ เพิH มขึ 5นมา แต่ คงความเป็ นแบรนด์ อยู่ ได้ ไม่ หลุ ด
ความเป็ นตั วตนจนจํ าไม่ ได้ เพราะการใช้ เครืH องหนั ง การตกแต่ งทีH ดู เท่ วั ยรุ่ น ไม่ ต้ องการความ
เรี ยบร้ อยซั กเท่ าไหร่ แต่ ก็ไม่ ต้ องการความไม่ เป็ นระเบี ยบ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อเพราะส่ วนตั วมองว่ าสิ นค้ าทีH เค้ าเอามาโชว์ ไม่ ใช่ สไตล์ เราและก็ การตกแต่ งไม่
ดึ งดู ดให้ เรามองด้ วยซํ า5 ดู จืดๆ เหงาๆเกิ นไป
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ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season ของ Summer เพราะสี สั นทีH เห็ น
แล้ วก็ รู้ สึ กถึ งความสดใส ความสนุ กทีH จะเกิ ดขึ 5น
Concept ก็ เข้ าใจว่ าเป็ นสี สั นต้ อนรั บหน้ าร้ อนเพราะด้ วยตั วของสี ทีH ใช้ ทั 5งตู้ ทั 5งกระเป๋า ทั 5ง
รองเท้ า ดู เข้ ากั บซั มเมอร์ มาก
เรืH องราวเกีH ยวกั บความเฟรช ความสดใส สดใหม่ Collectionใหม่ เพราะใช้ สี สั นโดยรวม
ของ Displayให้ ดู สดใส กระเป๋าทีH โชว์ รองเท้ าทีH ใส่ ก็ ใช้ สี สดใสเลยทํ าให้ รู้ สึ กสดชืH น
สี ทีH ใช้ หมายความถึ งความสดใส อยากให้ คนทีH ผ่ านไปมาดู แล้ วสดชืH น อยากเข้ าไปซื 5อของ
มี ความสุ ขแล้ วก็ ซื 5อง่ ายขึ 5น เพราะว่ าสี ทีH ใช้ ทํ าให้ รู้ สึ กมี ความสุ ข ไม่ ได้ ใช้ สี ทีH จั ดเกิ นไป แล้ วก็ ตั ว
กระเป๋าก็ ใช้ สี สวยยิH งทํ าให้ น่ าสนใจ น่ ามอง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กว่ าภาพดู ไม่ Classic เหมื อนแบบเดิ มๆ ความ Classy น้ อยลงไป เพราะการใช้ สี
ตกแต่ งทํ าให้ ความขลั ง ความเป็ นตั วตนของแบรนด์ ลดลงไปมาก
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อ เพราะรู้ สึ กว่ าไม่ ใช่ ความเป็ น Chanel ทีH แท้ จริ ง แล้ วก็ รู้ สึ กว่ ากระเป๋าแบบนี 5ถ้า
ถื อแล้ วคนก็ คงมองว่ าไม่ แพง ไม่ ใช่ Chanel
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะชุ ดและรองเท้ าทีH ใส่
กั นหนาวได้ ดี แล้ วก็ แผงด้ านหลั งให้ ความรู้ สึ กถึ งเกร็ ดนํ 5าแข็ ง
Concept ทีH บอกถึ ง Fashion หน้ าหนาวทีH โดดเด่ น เป็ นตั วของตั วเอง เพราะการตกแต่ ง
ด้ วยสี เงิ นคื อความหนาวเย็ น และการใช้ ชุ ดกั บรองเท้ าทีH รั ดกุ มสามารถกั นหนาวได้ ด้ วยความทีH ชุ ด
สวยดู ดี ไฮโซ ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความโดดเด่ น สวยทะลุ หิมะ ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความเป็ น Fashion หน้ าหนาว
ทีH โดดเด่ นออกมาจากแบรนด์ อืH นๆ
ต้ องการเล่ าเรืH อง Welcome to Winter ประมาณว่ าขอต้ อนรั บสู่ ความหนาวเย็ น ทีH ทางแบ
รนด์ ก็ ขอเสนอชุ ดกั นหนาวทีH ไม่ ใช่ แค่ กั นหนาวแต่ ยั งช่ วยเสริ มลุ คอี กด้ วย เพราะโทนสี เงิ น โทนสี ของ
ชุ ด และทีH สํ าคั ญคื อ ระหว่ างการจั ดรอบๆ กั บการจั ดชุ ดของหุ่ น มั นดู แล้ วทํ าให้ รู้ สึ กว่ าหนาวมากๆ
แต่ ไม่ ต้ องห่ วงเรามี ชุ ดกั นหนาวใส่ แล้ วสวยๆเก๋ ๆ จากการเชิ ดคอของหุ่ น
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สี ทีH ใช้ ใช้ สี เงิ นเป็ นหลั กความหมายของสี เงิ นจากความรู้ สึ กคื อหรู ความมั นวาวก็ ยิH งช่ วยทํ า
ให้ หรู แต่ รวมๆดู แล้ ว มี ความ Classy ในหน้ าหนาว เพราะจากทีH รู้ สึ กถึ งโทนสี เงิ นเงาๆ ถ้ าลอง
เปรี ยบเที ยบกั บสี เงา กั บสี ด้าน แน่ นอนสี เงาจะดู หรู ดู แพง แต่ สีด้านจะให้ ดู เท่ ดู ขรึ ม
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ภาพของเค้ าดู ยังคงเป็ น Chanel ในแบบฉบั บ มี ความ Classy ดู แพง เพราะการใช้ สี
การจั ดท่ าของหุ่ น และการเลื อกใช้ เสื 5อผ้ า รองเท้ า พรอพ ดู ยังไงก็ แพง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กว่ าต้ องมี อยากใส่ แล้ วดู หรู ดู ไฮ ในหน้ าหนาว
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะว่ า สี สรรค์ เขี ยน
แบบนี 5นะ มั นคื อ สี สัน บวก ความสร้ างสรรค์ ความสนุ กสนานทีH มี สี สันแบบสร้ างสรรค์
Concept ความร้ อนแรงของ Summer นี 5 เพราะสี โทนร้ อนทํ าให้ รู้ สึ กร้ อนไปด้ วยแต่ ก็ ทํ าให้
หั นไปมองเช่ นกั น สี มันเด่ นจนต้ องหั นมามองจากไกลๆก็ เห็ นแล้ วนะ
ต้ องการเล่ าว่ าฤดู ร้อนนี 5ความร้ อนแรง ความเผ็ ดร้ อน คุ ณพร้ อมทีH จะมี มั นหรื อยั งเพราะการ
ใช้ สี การใช้ ชั 5นวางทีH ดู เป็ นเหมื อนใบเลืH อยช่ วยเสริ มกั นไปอี ก ทํ าให้ ดู ร้อน ดู แรง ดู แบบเผ็ ด อั นตราย
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ งความร้ อนแรง ความอั นตราย เพราะการใช้ สี แดงทีH ชั ดเจนมากๆ ทํ า
ให้ รู้ สึ กถึ งความร้ อน
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ไม่ ค่ อยสร้ างภาพลั กษณ์ ไปในทางทีH ดี รู้ สึ กว่ ามั นไม่ เข้ ากั นตรงฉากหลั ง ทํ าให้ เหมื อนกั บว่ า
มั นทํ าได้ ดี กว่ านี 5 น่ าจะสวยกว่ านี 5
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะไม่ ชอบสี ทีHเค้ าใช้ รู้ สึ กว่ าไม่ สวย ถื อแล้ วไม่ น่ าจะสวย
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Spring เพราะลายของชุ ดดู เป็ น
ลายดอก รู ปแบบรองเท้ าทีH เป็ นบู ทเท่ ๆ และ Accessory อืH นๆ โดยรวมดู แล้ วทํ าให้ นึ กถึ งการออกไป
เดิ นเล่ น แบบลุ คเท่ ๆ แต่ มีสไตล์
Concept ก็ น่ าจะแบบออกมาชมดอกไม้ ใบไม้ ทีH มี สี สั นสวยงามเพราะลายของชุ ดทีH เข้ ากั บ
Spring แล้ วก็ พวกอืH นๆก็ สามารถนํ าเอามา Mix กั นได้ ทํ าให้ ดู แบบเท่ ๆ ออกมาชมสี สั นของดอกไม้
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แบบเท่ ๆก็ ได้ สวยๆก็ ได้
ต้ องการเล่ าเรืH องทีH สามารถพาไปสู่ ฤดู ใบไม้ ผลิ ได้ เห็ นภาพได้ ง่ ายขึ 5น เข้ าใจได้ ง่ ายขึ 5น โดยทีH
ยั งไม่ เห็ นของจริ ง เพราะการเลื อกลายของชุ ดทีH ดู แล้ วเหมาะกั บ Spring รองเท้ าทีH มี ให้ เลื อกทั 5งเท่
และสวย
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ งความสดใส ทีH ซ่ อนเล้ นความเท่ ความซ่ า ไว้ ข้ างใน รอวั นทีH จะแสดง
มั นออกมา และสี ของภาพรวมรู้ สึ กถึ งความร้ อน เพราะสี ชุ ดดู เป็ นสาวหวานสดใส และสี เข้ มของ
เสื 5อหนั งรองเท้ าบู ท ดู มีความเปรี 5ยว ซ่ า และสี ของไฟทีH ดู เหมื อนความร้ อน
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
สร้ างภาพทีH ดี เลย รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ไม่ ได้ ใส่ ใจกั บคนเพี ยงกลุ่ มเดี ยวทีH ต้ องการซื 5อของแบบทีH
เป็ นเอกลั กษณ์ ทีH ชั ดเจน แต่ ยั งสนใจกลุ่ มอืH นๆ ทีH มี กํ าลั งซื 5อ และชอบในแบรนด์ เพราะการเลื อกใช้
ลายของเสื 5อผ้ าทีH ดู แล้ วเดาไม่ ออกว่ าแบรนด์ อะไร แต่ ด้ วยกระเป๋าทีH มี Logo มองแล้ วก็ รู้ ว่ าแบรนด์
อะไรทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ กํ าลั งสร้ างกลุ่ มลู กค้ าอี กกลุ่ มทีH ชืH นชอบสไตล์ นี 5 สไตล์ ทีH สามารถปรั บลุ ค
จากหวานเป็ นเปรี 5ยว จากเปรี 5ยวเป็ นหวานได้
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อเพราะรู้ สึ กว่ าการจั ดดึ งดู ดมากโดยเฉพาะลายเสื 5อออกแนว วิ นเทจ นิ ดๆ ด้ วยสี
และลายทํ าให้ ถู กใจเพราะชอบอยู่ แล้ ว
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คุ ณพรพิ สุ ทธิ° เจนนั นทขจร เพศหญิ ง อายุ 25-39 ปี อาชี พ เจ้ าหน้ าทีH บริ หารผลิ ตภั ณฑ์ อาหาร
เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศอั งกฤษเกิ น เดื อน u
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Resort เพราะรู้ สึ กว่ าการตกแต่ ง
ภาพรวมรู้ สึ กถึ งความกํ 5ากึH งระหว่ าร้ อน กั บ เย็ น จะร้ อนก็ ไม่ ร้ อน จะเย็ นก็ ไม่ เย็ น เลยคิ ดว่ า เป็ นช่ วง
ผลั ดเปลีH ยนระหว่ างหน้ าหนาวไปเป็ นหน้ าร้ อน
Concept ของการผลั ดเปลีH ยนฤดู กาล เตรี ยมตั วกั บหน้ าร้ อน เพราะยั งคงมี ความหนาวเย็ น
โดยยั งคงใช้ สี ขาวดํ าในการแต่ งตั ว แต่ ใช้ สี สั นในเครืH องประดั บเช่ น ถุ งเท้ า และกระเป๋าเป็ นสี สั น
ก่ อนจะเข้ าสู่ หน้ าร้ อน
เล่ าถึ งหน้ าร้ อนทีH กํ าลั งจะมาถึ ง ความสดใสทีH กํ าลั งจะเริH มต้ นขึ 5นเพราะใช้ สี สั นของ กระเป๋า
ถุ งเท้ าทีH โดดเด่ นกว่ าเสื 5อผ้ าโทนสี ขาวดํ า
สี ทีH ใช้ หมายถึ งการเปลีH ยนผ่ านฤดู กาลทีH เริH มมี สี สั น แต่ ยั งไม่ ใช่ ทั 5งหมดที เดี ยว เพราะสี ทีH ใช้
ในเครืH องประดั บทีH โดดเด่ นแสดงถึ งฤดู ร้อน แต่ ก็ยั งรู้ สึ กถึ งความเย็ นกั บการใช้ สี โทนขาวดํ า
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กถึ งความหรู หรา มี ระดั บ มี สไตล์ ทีH แฝงความขี 5เล่ นแบบเด็ กๆไว้ เพราะเสื 5อผ้ าดู หรู หรา
ด้ วยสี ขาวดํ า และรู ปแบบของกระเป๋า การใส่ ถุงเท้ ากั บรองเท้ า รวมไปถึ งสี ทีHเลื อกนํ ามาแสดง ทํ าให้
ดู เด็ กในภาพเดี ยวกั น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5 อ เพราะกระเป๋ า รองเท้ าดู ขั ดกั บภาพลั กษณ์ ของแบรนด์ Chanel ทํ าให้
ความรู้ สึ กถึ งความเป็ นแบรนด์ ทีH ไม่ เด่ นชั ด
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะมองครั 5งแรกรู้ สึ กได้
ถึ งความหนาวเย็ น และด้ วยพื 5นหลั งทีH เหมื อนกั บนํ 5าแข็ ง และชุ ดทีH ปกปิ ดมิ ดชิ ด
Concept ความหนาว หนาวจนเป็ นนํ 5าแข็ ง เพราะการใช้ พื 5 นหลั งเป็ นเหมื อนลานนํ 5าแข็ ง
หรื อถํ 5านํ 5าแข็ ง และการแต่ งกายด้ วยเสื 5อผ้ าทีH หนาปกปิ ดมิ ดชิ ด รวมไปถึ งรองเท้ าบู ทสู งกั นหนาวกั น
หิ มะ
เล่ าเรืH องถึ งความหนาวเย็ นทีH กํ าลั งจะเผชิ ญหากมี ชุ ดของ Chanel ใส่ ก็ไม่ ต้ องกลั วอะไรกั บ
ความหนาวนี 5 และไม่ ใช่ ชุ ดจะกั นหนาวได้ อย่ างเดี ยว สวยด้ วย ดู หรู หราด้ วย เพราะการใช้
Background เป็ นตั วสืH อสาร ดู โดดเด่ นเมืH อมองครั 5งแรก และใช้ พื 5นทีH มากกว่ าอย่ างอืH นๆ แล้ วก็ การ
จั ดท่ าหุ่ นทีH ดู หรู หรา มี ระดั บ
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สี หลั กๆทีH ใช้ และเด่ นทีH สุ ดก็ คื อสี เงิ นซึH งให้ ความหมายถึ งความหนาวเย็ น ลานนํ 5าแข็ ง ถํ 5า
นํ 5าแข็ ง เพราะสี เงิ นทีH ใช้ เป็ นเงิ นเงา ไม่ เรี ยบซะที เดี ยวเลยรู้ สึ กถึ ง Texture ของนํ 5าแข็ ง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ดู เรี ยบหรู น่ าค้ นหา และยั งคงตั วตนของแบรนด์ อยู่ เพราะการใช้ ชุ ด เครืH องประดั บต่ างๆทํ า
ให้ รู้ สึ กถึ งความหรู แบบเรี ยบๆ บ่ งบอกถึ งความเป็ นตั วตนของ Chanel ได้ อย่ างมาก
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะการจั ดวาง และการนํ 5าสิ นค้ ามาใส่ เหมื อนการใช้ งานจริ ง และภาพลั กษณ์
ทีH ดู แพง
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Pre-Fall เพราะรู้ สึ กถึ งการเตรี ยม
ตั วเข้ าหน้ าหนาวด้ วยสี สันทีH ไม่ ได้ ฉุ ดฉาดจนเกิ นไป และการใช้ ตาราง ช่ วยทํ าให้ ดู เบาลงของสี
Concept ทีH แสดงความเป็ นตั วตนของ Louis Vuitton อย่ างชั ดเจนและทํ าให้ ดู เด็ กลงเข้ าถึ ง
ง่ าย เพราะลายตารางทีH เป็ นลาย Damier ทีH เป็ นเอกลั ษณ์ ของ Louis Vuitton และดิ สเพลย์ เพี ยง
สิ นค้ าเท่ านั 5นทีH ยิH งเสริ มความเป็ น Louis Vuitton ให้ เด่ นชั ด
เล่ าเรืH องราวของ Louis Vuitton ทีH มี จุ ดยื นชั ดเจนเรืH องของลายตารางหมากรุ ก และปรั บตั ว
กั บปั จจุ บันด้ วยการใช้ สี เพราะลายตาราง Damier หมากรุ กชั ดเจนในความเป็ น Louis Vuitton ทีH
เป็ นกราฟิ กอยู่ ด้านหลั ง และมี บั นไดทีH ชั 5นวางกระเป๋าทีH บอกถึ งการเดิ นทางของแบรนด์ แล้ วก้ สี สั นทีH
ใช้ ยั งอิ งกั บความเป็ นวั ยรุ่ น
สี ให้ ความหมายถึ งความเย็ นแต่ ไม่ ได้ เย็ นจั ดจนหนาว เพราะใช้ สี โทนทีH ค่ อนข้ างเย็ น แต่ ไม่
ถึ งกั บหนาวจั ด ยั งมี แดดในบางเวลา โดยใช้ สี แดงและส้ มแทนในเรืH องของแดด และสี ฟ้ าแทนใน
เรืH องของท้ องฟ้ าทีH สดใส สี ขาวดํ าแทนความเย็ น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ต้ องการอยู่ กั บปั จจุ บั นด้ วยตั วตนทีH แข็ งแรงคื อลายตารางหมากรุ ก
เพราะการใช้ สี เข้ ามาตกแต่ งทํ าให้ ดู วัยรุ่ น ทั นสมั ย และลายตารางหมากรุ กทีH แสดงตั วตนของ
แบรนด์ ทั 5งสองอย่ างผสมผสานกั นลงตั ว
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อ เพราะสิ นค้ าไม่ โดดเด่ นไม่ สืH อถึ งการใช้ งานในชี วิ ตประจํ าวั น เอามาวางไว้
เฉยๆ ยากกั บการใช้ งานจริ ง
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Resort เพราะว่ ายั งมี ความเป็ น
ลายดอกอยู่ บางๆ น้ อยๆ และด้ วยเสื 5อแขนกุ ด บนหุ่ น ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งหน้ าร้ อน แต่ เสื 5อหนั งทีH ใส่ ในหน้ า
ร้ อนก็ จะแปลกอยู่ เลยคิ ดว่ าอยู่ ในหน้ าหนาว ซึH งรวมๆ ก็ ออกมาแบบกึH งกลางระหว่ างหนาวกั บร้ อน
Concept ของการแต่ งตั วออกไป Hangout เจอเพืH อน เพราะจากสิH งทีH เห็ นเด่ นๆ คื อชุ ดทีH ใส่
ค่ อนข้ างสั 5น เว้ าๆ แวมๆ และหุ่ นทีH แต่ งหน้ าทาปากสี จัด เหมื อนกํ าลั งจะออกไป Hangout ยามราตรี
เล่ าเรืH องทีH เกีH ยวกั บผู้ หญิ งทีH กํ าลั งจะออกไป Hangout กั บเพืH อนข้ างนอก เพราะพื 5 นหลั ง
เหมื อนห้ องแต่ งตั ว มี ดิ สเพลย์ ของสิ นค้ า และเสื 5อผ้ าหน้ าผม ทีH ไม่ ใช่ การออกไปทํ างานแน่ นอน แจ็ ก
เก็ ตหนั ง ทีH หนากํ าลั งดี ให้ ความอบอุ่ นตอนเดิ นออกไปเทีH ยวและเดิ นกลั บบ้ าน
สี ให้ ความหมายถึ งยามราตรี กลางคื นทีH มี แสงสว่ างจากดวงไฟเพราะพื 5 นหลั งสี ดํ า มี แสง
สว่ างจากหลอดไฟ และสี ของเสื 5อหนั งสี ดํ าทํ าให้ ดู มึด และชุ ดทีH หุ่ นใส่ สี สว่ างออกมาจากความมึ ด
สร้ างความโดดเด่ น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
หรู หรา เท่ ไม่ เชย และสร้ างความรู้ สึ กทีH ว่ าแบรนด์ ของ Chanel สามารถใช้ ได้ ทุ กวั น ไม่ ใช่
แค่ ออกงานเท่ านั 5น เพราะจากการแต่ งตั วของผู้ หญิ งไม่ ใช่ การไปดิ นเนอร์ ทีH แพงๆ แต่ เหมื อนออกไป
คลั บ หรื อไปเดิ นเทีH ยวสบายๆกั บเพืH อน ทีH ไปได้ บ่ อยๆ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะไม่ ได้ ดู เกิ นเอื 5อม และยั งสามารถใช้ ได้ บ่ อย
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กลุ่ มทีO 2 กลุ่ มลู กค้ าเพศทีO สาม (เพศกํ าเนิ ดเป็ นชาย)
คุ ณอภิ สิ ทธิ° อั งครั ตนพิ ชั ย เพศชาย อายุ 25-39 ปี อาชี พ นั กศึ กษาปริ ญญาโท
เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา และอั งกฤษเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะสี สั นของกระเป๋าทีH
โดดเด่ นทํ าให้ นึ กถึ งหน้ าร้ อน
Concept คื อ Color in Minimal Style คื อความเรี ยบง่ ายทีH โดดเด่ นด้ วยสี เพราะการ
ตกแต่ งทีH ไม่ เยอะจนเกิ นไปทํ าให้ ดู แล้ วเรี ยบง่ าย ส่ วนสี ทีH ใส่ บนกระเป๋า ตู้ และถุ งเท้ าทํ าให้ สิ นค้ าดู
โดดเด่ นออกมามองเห็ นชั ดเจน
เรืH องราวคิ ดว่ าสืH อออกมาถึ ง Fashion ในหน้ าร้ อนทีH โดดเด่ นนํ าหน้ าคนอืH น เพราะสี สั น
Accessory ทุ กชิ 5นทีH ใช้ ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเป็ นหน้ าร้ อนและโดดเด่ นเพราะการเลื อกสี อืH นๆ ทีH ช่ วยเสริ มให้
Accessory เด่ นขึ 5นมา
สี ทีH ใช้ สืH อความหมายถึ งความร้ อนแรงของกระเป๋า ทีH ทํ าให้ ทุ กคนมองมาทีH นีH เพราะการใช้ สี
เห็ นการตั ดกั นของสี ทีHนํ ามาใช้ เพืH อดึ งให้ สิ นค้ าโดดเด่ นขึ 5นมา
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ดู ดี ดู มี ระดั บ ไฮ Fashion สร้ างภาพทีH ดี แก่ แบรนด์ เพราะการจั ดภาพรวมไม่ ได้ ใส่ อะไร
เยอะ ดู แล้ วรู้ สึ กว่ าดู ดี ดู ไม่ ต้ องเยอะแต่ ก็มี อิ มแพคกั บสายตาคนทีH เดิ นผ่ าน
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อ เพราะไม่ ชอบกระเป๋าทีH มี สี สั นแบบนี 5 ร้ ู สึ กว่ าไม่ ใช่ ตั วเอง แต่ ก็ ทํ าให้ หยุ ดมอง
เพราะสี ทีHใช้ ตกแต่ งสะดุ ดตา
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะดู จากชุ ดทีH ใส่ ปกปิ ด
ทุ กส่ วนไม่ ให้ โดนลม ทํ าให้ นึ กถึ งหน้ าหนาวทีH จํ าเป็ นต้ องใส่ ชุดในลั กษณะนี 5
Concept ของความเรี ยบหรู มี ราคา ดู อวกาศ สี เงิ นเหมื อนทีH หุ้ มท่ อแอร์ ให้ รู้ สึ กว่ าเย็ นหนาว
เพราะชุ ดทีH ดู เรี ยบหรู เข้ าใจง่ าย กั บฉากสี เงิ นทีH ทํ าให้ ดู แพงขึ 5นมา แล้ วก็ ให้ แผ่ นฟรอยด์ ให้ ความรู้ สึ ก
ความหนาวเย็ น และอวกาศ
เรืH องราวพู ดถึ งการเตรี ยมตั วเข้ าสู่ หน้ าหนาว ทีH หนาวเหมื อนอวกาศ เพราะเสื 5อผ้ าทีH ดู กั น
หนาวได้ อยู่ ท่ามกลางแผ่ นฟรอยด์ ทีH เหมื อน อยู่ บนอวกาศทีH หนาวเหน็ บ
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สี ทีH ใช้ บอกถึ งฤดู หนาวทีH เรี ยบหรู และดู ดี หนาวแต่ ไม่ หงอยเหงาตามอากาศ เพราะสี ทีH ของ
ชุ ดทีH เรี ยบแต่ หรู ตามสไตล์ ของ Chanel แล้ วการตกแต่ งสี ในภาพรวมทํ าให้ รู้ สึ กหนาว
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู แพงตามสไตล์ และเรี ยบหรู มี ระดั บ เพราะการจั ดเสื 5อผ้ า การจั ด Compose
ทิ 5ง Space ทีH ดู แล้ วลงตั วมี ระดั บ มี สไตล์ บวกกั บ Accessory ทีH ใช้ บนหุ่ นทํ าให้ ดู หรู ดู แพง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อ เพราะรู้ สึ กว่ าไม่ ใช่ ตัวเอง และไม่ คุ้ มค่ าถ้ าซื 5อมาแล้ วไม่ ได้ ใส่ บ่อยๆ กั บอากาศ
เมื องไทย
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะดู จากสี สั นทีH เป็ นสี
แดงและเป็ นสี โทนร้ อนเป็ นหลั กทํ าให้ รู้ สึ กถึ งว่ าต้ องเป็ นหน้ าร้ อน
คิ ดว่ า Concept คื อ Colorful เพราะเพราะโดยปกติ แล้ วไม่ ค่ อยเห็ น Louis Vuitton ใช้ สี สั น
ทีH จั ดจ้ านขนาดนี 5 เข้ ามาในการตกแต่ งหรื อในการใช้ กั บสิ นค้ าทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ต้ องการสร้ าง
ความสนุ กสนานผ่ านสี ให้ กั บคนรุ่ นใหม่
ต้ องการสืH อถึ งแฟชัH นของสี ความสนุ กสนานของคนรุ่ นใหม่ เพราะว่ าดู จากการจั ดตกแต่ งทีH
ใช้ สี สั นสว่ างทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความสนุ กสนานเลยคิ ดว่ าแบรนด์ ต้ องการใช้ สี สั นเพืH อสืH อถึ งความเป็ น
แฟชัH นทีH กํ าลั งจะฮิ ต
สี ให้ ความหมายถึ งความสนุ กสนานความสมบู รณ์ แบบในการแมตช์ เพราะว่ าสี ทีH เลื อกใช้
มี ความสดและสว่ างทํ าให้ คิ ดไปถึ งความสนุ กสนานในการเลื อกหยิ บชุ ดหรื อกระเป๋ าทีH มี สี สั น
ออกมาจั บคู่ กัน
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าดู ดี มี ราคาแพง เพราะว่ าความลงตั วของการจั ดตกแต่ ง การเลื อกใช้ สี ทํ าให้
รู้ สึ กว่ ามี กระบวนการคั ดเลื อก และการออกแบบเป็ นอย่ างดี เหมาะกั บสิ นค้ าหรื อแบรนด์ ทีH แพง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะว่ าตั วของสิ นค้ านั 5 นมี ความน่ าสนใจมี ความแปลกอาจจะเป็ นสิ นค้ าทีH หา
ยากในอนาคต
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะว่ าดู จากสไตล์ การ
แต่ งตั วของหุ่ นทีH รู้ สึ กว่ าเป็ นการแต่ งตั วทีH สบายๆเหมาะสํ าหรั บฤดู ร้อน
Concept คื อ Street Luxury เพราะว่ าสไตล์ การแต่ งตั วของหุ่ นทีH ดู เหมื อนการแต่ งตั วแนว
Street และการจั ดตกแต่ ง บวกกั บสิ นค้ าทีH นํ ามาตกแต่ ง ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความ Luxury
ต้ องการเล่ าถึ งวั นสบายๆ กั บสิ นค้ าของแบรนด์ เพราะว่ าในการจั ดตกแต่ งใช้ เสื 5อผ้ าเป็ นตั ว
สืH อทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเป็ นวั นทีH สบายๆ เพราะการแต่ งกายแบบสบายๆ และการจั ดตกแต่ งด้ วยกระเป๋า
เดิ นทางและการพาดเสื 5 อ ผ้ าแบบไม่ เป็ นระเบี ยบทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเป็ นวั น ทีH สบายๆ ไม่ มี กรอบไม่ มี
กฎเกณฑ์
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ งความเรี ยบง่ ายแต่ มี ความหรู หราซ่ อนอยู่ เพราะว่ าการจั ดตกแต่ งทีH
ไม่ เป็ นระเบี ยบแต่ มี สไตล์ ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความเรี ยบง่ ายของการจั ด แต่ แฝงไปด้ วยสไตล์ ทีH มี ความ
หรู หรา มี ราคา ในตั วของสิ นค้ า
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู เข้ าถึ งง่ ายขึ 5 น ผสมกั บความเป็ นสตรี ทให้ ความรู้ สึ กเท่ มี สไตล์ บนความ
หรู หราของแบรนด์ เพราะดู จากชุ ดทีH หุ่ นใส่ ให้ ความรู้ สึ ก เป็ นแนว Street ซึH งกํ าลั งเป็ นทีH นิ ยมและใส่
ได้ ทุ กสถานการณ์ ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเข้ าถึ งได้ ง่ ายบวกกั บความเป็ นแบรนด์ ทีH มี เอกลั กษณ์ เฉพาะตั วช่ วย
เสริ มความหรู หราในแบบ Street
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ถ้ าหากดู จาก Window Display รู้ สึ กว่ ามี ความอยากซื 5 อ แต่ พอมาดู ทีH ชุ ดแล้ วรู้ สึ กว่ าไม่
อยากซื อ5 เพราะดู ไม่ คุ้ มค่ าซื อ5 ทีH อืH นก็ ได้

≥ê
คุ ณภู เบศ ธิ ติครธนนท์ เพศชาย อายุ 25-39 ปี อาชี พ เจ้ าของธุ รกิ จ
ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ใบไม้ ผลิ เพราะว่ าดู จากสี สั นแล้ วคิ ดถึ ง
ดอกไม้ หลากสี ทีHมี ความสวยงาม
Concept ของทุ่ งดอกไม้ ทีH เบิ กบานสวยงามด้ วยสี สั น เพราะดู จากการใช้ สี ทีH มี ลั กษณะ
คล้ ายกั บดอกไม้ มี ความสวยงามสดใส
ต้ องการเล่ าถึ งการใช้ ชี วิ ตในฤดู ใบไม้ ผลิ ทีH สามารถแต่ งตั วได้ หลากหลาย เพราะว่ าดู จาก
รู ปแบบของการจั ดมี การใช้ ตู้ u ใบและมี การจั ดชุ ด u ชุ ดเสมื อนว่ าในฤดู ใบไม้ ผลิ คุ ณสามารถสนุ ก
กั บการเลื อกใส่ ชุดออกไปชมดอกไม้ ทีH มี สี สันงดงาม
สี ทีH ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ งความสนุ กสนานความร่ าเริ งเพราะว่ าจากสี ทีH ใช้ ไม่ ได้ เป็ นสี ทีH จั ดจ้ าน
มากทํ าให้ รู้ สึ กถึ งสี ทีHมาจากธรรมชาติ มาจากดอกไม้ ทีH ให้ ความสนุ กสนานร่ าเริ ง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
คิ ดว่ าไม่ ได้ ช่ วยเสริ มภาพลั กษณ์ ให้ ดู ดีแต่ ช่วยทํ าให้ แบรนด์ ดู สดใสมากขึ 5น เพราะว่ าการใช้
สี ทีH มี ความสดใสแต่ ไม่ ฉู ดฉาดทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ มี ความสดใสมากขึ 5น จากเดิ มทีH ค่ อนข้ างมี ความ
นิH งเรี ยบไม่ หวื อหวา
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อเพราะคิ ดว่ ากระเป๋าทีH มี สี ไม่ ได้ แสดงความเป็ นตั วตนของ Chanel แต่ ชุ ดทีH มี
ความใกล้ เคี ยงกั บความเป็ นตั วตนมากทีH สุ ดถ้ าหากออกแบบมาสํ าหรั บผู้ ชายก็ มี ความเป็ นไปได้ ทีH
จะซื อ5
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะว่ าดู จากสี ของการจั ด
ตกแต่ งทีH ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความหนาวและการแต่ งตั วทีH ชุ ดเหล่ านี 5จะใส่ กันในฤดู หนาว
คิ ดว่ าเป็ น concept ของห้ องเย็ นทีH มี ความหนาวเย็ นเป็ นนํ 5าแข็ ง เพราะว่ าจากการตกแต่ ง
โดยใช้ แผ่ นสี เงิ นทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความหนาวเย็ นจนเป็ นนํ 5 า แข็ งและอยู่ ใน Window Display ทีH มี
ลั กษณะเป็ นห้ อง ก็ เลยคิ ดว่ าเป็ นห้ องเย็ น
ต้ องการเล่ าเรืH องถึ งการแต่ งตั วให้ ดู ดี ในฤดู หนาวด้ วยแบรนด์ ของเรา เพราะว่ าจากการ
ตกแต่ งเรืH องของชุ ดมี นํ 5าหนั กมากทีH สุ ดรองจากแผ่ นสี เงิ นด้ านหลั งทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความหนาวจากแผ่ น
นั 5น และสไตล์ การแต่ งตั วในหน้ าหนาวทีH ดู ดีจากเสื 5อผ้ าทีH หุ่ นใส่ อยู่
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สี ทีH ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ งความหนาวความหรู หราเพราะว่ าสี ทีH ใช้ รู้ สึ กถึ งความเย็ นเป็ นนํ 5าแข็ ง
โดยดู จากวั สดุ ทีHเหมื อนแผ่ นเก็ บความเย็ น และยั งรู้ สึ กถึ งความหรู หราเพราะว่ าเป็ นสี เงิ นทีH มี ความ
เหงา
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กว่ ามี ความเรี ยบหรู มีสไตล์ เพราะว่ าการตกแต่ งไม่ ได้ ใช้ อะไรเยอะจนทํ าให้ รก แต่ ในการ
จั ดนั 5นให้ ความรู้ สึ กถึ งความพอดี จึ งทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความเรี ยบหรู
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะคิ ดว่ าซื อ5 มาแล้ วก็ ไม่ ได้ ใช้ เพราะประเทศไทยไม่ ได้ หนาวขนาดนั 5น
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ฝน เพราะดู จากชั 5นวางกระเป๋าทีH จั ดเรี ยง
ออกมาเหมื อนต้ นไม้ อะไรซั กอย่ างทีH กํ าลั งเบ่ งบานมี สี สันเลยนึ กถึ งหน้ าฝน
Concept ของป่ าไม้ ทีH มี สี สั นเพราะคิ ดว่ าจากชั 5นวางสิ นค้ าทีH มี ลั กษณะคล้ ายกั บต้ นไม้ และ
การใช้ สี ในการตกแต่ งทีH ใช้ สี ค่อนข้ างเยอะทํ าให้ รู้ สึ กถึ งป่ าแห่ งสี สัน
ต้ องการเล่ าเรืH องถึ งความสวยงามของธรรมชาติ ทีH มี สี สั นเพราะคิ ดว่ าน่ าจะมี ความ
สอดคล้ องกั บ concept ด้ วยการเล่ าเรืH องถึ งป่ าไม้ ทีH กว้ างใหญ่ ถ้ าหากมี การแต่ งเติ มด้ วยสี สั นทัH วทั 5ง
ป่ าก็ จะทํ าให้ ป่ าไม้ แห่ งนี 5มีความสดใสสวยงาม
คิ ดว่ าสี ทีHใช้ น่ าจะสืH อถึ งความอุ ดมสมบู รณ์ ความสดใสร่ าเริ ง เพราะว่ าสิH งทีH ใช้ ค่ อนข้ างเป็ นสี
ทีH สดไม่ ซี ด ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความอุ ดมสมบู รณ์ ความอิH มตั ว ความสดใสร่ าเริ ง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ดู เด็ กลง และคุ้ มค่ าถ้ าหากจะเลื อกซื 5อสิ นค้ าชิ 5นนี 5 เพราะว่ าการใช้ สี
และการเล่ าเรืH องถึ งความอุ ดมสมบู รณ์ เช่ นเดี ยวกั นถ้ าคุ ณซื 5อกระเป๋ามั นจะสมบู รณ์ แบบถ้ าอยู่ บน
แขนของคุ ณ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อเพราะรู้ สึ กว่ ากระเป๋า น่ าจะมี การผลิ ตทีH น้ อยทํ าให้ คนทีH ใช้ น้ อยด้ วยเช่ นกั นเวลาถื อ
จะไม่ ไปซํ า5 กั บคนอืH น
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะโทนสี ทีH ใช่ ดูอบอุ่ น
ชุ ดทีH ใส่ ดูเหมาะกั บหน้ าร้ อน
Concept ของความโดดเดีH ยว ทีH ไม่ เหงา และมัH นใจ เพราะจากการจั ดหุ่ นทีH ยื นอยู่ คนเดี ยว
และการแต่ งหน้ าทีH แต่ งออกมาแล้ วรู้ สึ กถึ งความมัH นใจ
ต้ องการเล่ าถึ งผู้ หญิ งทีH อยู่ อย่ างโดดเดีH ยวแต่ มี ความสุ ขในการใช้ ชี วิ ต เพราะว่ าดู จากหุ่ นทีH
ยื นอยู่ คนเดี ยวและสิ นค้ าเครืH องหนั งทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความเท่ และการแต่ งหน้ าทีH สืH อถึ งความมัH นใจ ทํ า
ให้ รู้ สึ กถึ งความสุ ขในการใช้ ชี วิตความเป็ นตั วเอง
สี ทีH ใช้ ในภาพรวมให้ ความรู้ สึ กถึ งความโดดเดีH ยวและสี ทีH ใช้ กั บสิ นค้ าบนหุ่ นให้ ความรู้ สึ กถึ ง
ความมัH นใจ เพราะจากสี ในภาพรวมทีH เป็ นสี ออกส้ ม ทํ าให้ ดู เหงา และสี ทีH ใช้ ในการแต่ งหน้ าทํ าให้
รู้ สึ กถึ งความมัH นใจ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ภาพลั กษณ์ ดู เป็ นแบรนด์ ทีH มี ความมัH นใจใส่ แล้ วไม่ ต้ องอายใคร เพราะว่ าหลั กๆ แล้ วดู
จากหุ่ นการใส่ ชุดความมัH นใจในการแต่ งหน้ าทํ าให้ รู้ สึ กเช่ นนั 5น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะคิ ดว่ าเสื 5อผ้ าสไตล์ นี 5หาซื อ5 ได้ ทีH อืH นทีH มี ราคาถู กกว่ า
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คุ ณภู ริวัท ชั ยภั ทรนิ ธิ กุล เพศชาย อายุ 25-39 ปี อาชี พ พนั กงานต้ อนรั บบนเครืH องบิ น
เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเกิ น u เดื อน
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่ าอยู่ ใน Season Winter เพราะชุ ดทีH นํ ามาจั ดใน
Window นี 5
Concept คื อ Working women with colorful unique item เพราะสไตล์ ของชุ ดทีH เป็ นชุ ดทีH
เหมาะกั บใส่ ไปทํ างาน และสี สันบนสิ นค้ าทีH เสริ มเข้ ามาให้ ดู สนุ กมากขึ 5น
เล่ าถึ งชี วิ ตการทํ างานทีH มี สี สั น สนุ กสนาน เพราะ ชุ ดทีH เหมาะกั บทํ างาน ส่ วนสี สั นความ
สนุ กสนาน ทีH เสริ มเข้ ามาจากกระเป๋า Backdrop
สี ทีHใช้ คิ ดว่ าช่ วยสร้ างความโดดเด่ น ทํ าให้ คนหั นมามอง เพราะว่ าสี ทีHใช้ เป็ นสี สว่ างเด่ นออก
มาจากรอบข้ างสะดุ ดตาคนได้ ดี
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ดู เด็ กลง เข้ าถึ งคนได้ มากขึ 5น เพราะว่ าการใช้ สี ซึH งทํ าให้ ไม่ หรู หรา
แบบเดิ ม แต่ ก็ทํ าให้ ลู กค้ ากลุ่ มอืH นๆมี ความสนใจได้
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะไม่ ใช่ สไตล์ ทีH เป็ นอยู่
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะชุ ดทีH ใส่ ปกปิ ดมิ ดชิ ด
และBackdrop ทีH ให้ ความรู้ สึ กถึ งไอเย็ น
Concept คิ ดว่ าคื อ Winter Night เพราะชุ ดทีH ใส่ และ Accessory ดู เหมาะทีH จะออกไปนัH ง
ดืH มชิ ลๆในตอนกลางคื น พบปะสั งสรรกั บเพืH อน
คิ ดว่ าการเล่ าเรืH องจะอยู่ ในเรืH องของ Unique Dress for the special night เพราะชุ ด
เครืH องประดั บต่ างๆ บ่ งบอกอยู่ แล้ วว่ าคื อการออกไปชิ ลในช่ วงกลางคื น และเสริ มให้ ตั วดู โดดเด่ น
ด้ วยชุ ด เครืH องประดั บ
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ ง Simple but unique เพราะสี ทีH ใช้ รู้ สึ กถึ งความเรี ยบง่ าย Simple
และTexture ของ Backdrop ทีH ให้ ความรู้ สึ กถึ งความ unique ดู มีอะไร
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ดู แพง ดู หรู แต่ ไม่ เรี ยบจนเบืH อ เพราะด้ วยสี ทีHใช้ ความหรู จากวั สดุ สีเงิ น และความไม่
น่ าเบืH อทีH มาจาก Texture ของ Backdrop
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะไม่ ใช่ สไตล์
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะสี ทีH ใช้ จั ดตกแต่ ง
สว่ าง รู้ สึ กจั ดจ้ าน และสนุ กสนาน
Concept คื อความซั บซ้ อนทีH สร้ างความประหลาดใจ เพราะความ Contrast ระหว่ างสี ทีH
ค่ อนข้ างSimple และลวดลายทีH ใช้ ค่ อนข้ างซั บซ้ อน แต่ เมืH อมารวมกั นกลั บดู ลงตั ว สวยงาม
ต้ องการเล่ าถึ งความแตกต่ างทีH สามารถอยู่ รวมกั นได้ เพราะการใช้ ลวดลายทีH ดู แล้ วซั บซ้ อน
กั บสี ทีH เรี ยบๆ สืH อถึ งกระเป๋าทีH มี ลายตารางหมากรุ ก และสี ทีH เรี ยบบนสายของกระเป๋าแต่ ถ้ าเอามา
จั บคู่ กันก็ สามารถอยู่ ด้วยกั นได้ ลงตั วและสวยงาม
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ งการนํ าเอาสี มาใช้ กั บลวดลายทีH เป็ นเอกลั กษณ์ ซึH งลงตั ว สวยงาม
เพราะสิH งทีH นํ าเสนอออกมาจากการจั ดทํ าให้ คิ ดว่ า ลาย และสี สามารถอยู่ ด้ วยกั นได้ แม้ ว่ าจะเป็ น
แบรนด์ ทีH ต้ องการความหรู ความแพงก็ ตาม และยั งเป็ นการใช้ สี ทีH สร้ างจุ ดเด่ นให้ กั บจุ ดแสดงสิ นค้ า
ด้ วยการใช้ สี ทีHสว่ าง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
สร้ างความแตกต่ างจากเดิ มทีH เน้ นลวดลาย ความเป็ น Original แต่ ตอนนี 5นําเอาสี มาเล่ น
สร้ างความแปลกใหม่ ต่ างไปจากเดิ ม เพราะตั วสิ นค้ า และการตกแต่ ง มี การใช้ สี ซึH งปกติ จะไม่ ค่ อย
เห็ นการนํ าเอาสี มาเล่ นสํ าหรั บแบรนด์ นี 5 ทํ าให้ รู้ สึ กว่ า แตกต่ างไปจากเดิ ม
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะกระเป๋ามี ความลงตั วและเอกลั กษณ์ ของแบรนด์ ทีH ยั งคงอยู่ ส่ วนสี ทีHสายนั 5น
เป็ นสิH งทีH ใหม่ ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าใช้ แล้ วก็ ไม่ แก่ ไม่ เบืH อ
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าไม่ ได้ อยู่ ในซี ซัH นไหนเลย เพราะชุ ดทีH ใส่ ไม่ ได้ สืH อถึ ง
ฤดู อะไร สามารถใส่ ได้ หลากหลายฤดู เป็ นแบบ Casual look
Concept คิ ดว่ า Rock manly girl strong เพราะการใช้ เสื 5 อ หนั ง รองเท้ าบู ท ทีH สืH อได้ ถึ ง
ความเท่ ความแข็ งแรง ได้ ดี
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เล่ าเรืH องของ Casual look ผ่ านตั วของ Strong women เพราะว่ าชุ ด และการสืH อสารความ
Strong ผ่ านเสื 5อหนั ง และการแต่ งหน้ าทีH เสริ มความมัH นใจ
การใช้ สี ทีH ไม่ เยอะช่ วย นํ าสายตาคนไปทีH หุ่ น และเสื 5อผ้ าทีH หุ่ นสวมใส่ เพราะว่ าการจั ดวางสี
ค่ อนข้ างมึ ด แต่ มีส่ วนทีH สว่ าง คื อผ้ าสี ขาวและหุ่ น ซึH งถ้ ามองผ่ านๆจะเห็ นหุ่ นและชุ ดทีH ใส่ ก่อน
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ หลุ ดออกไปจากความเป็ นตั วตน เพราะการจั ดตกแต่ งเช่ นนี 5ไม่ ใช่ ตั วตนของ
แบรนด์ เลย ไม่ ใช่ ความเป็ นเอกลั กษณ์ ทีH คนคุ้ นเคย
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ ซื อ5 เพราะไม่ ใช่ สไตล์ ของตั วเอง
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กลุ่ มทีO 3 กลุ่ มเป้ าหมายเพศหญิ ง
คุ ณฐิ ตาภรณ์ ไชยวิ รุณเจริ ญ เพศหญิ ง อายุ 50-59 ปี อาชี พ ค้ าขาย
ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะดู จากสี สั นทีH ใช้
ตกแต่ ง รู้ สึ กว่ า Summer ต้ องมี สี สัน ต้ องสดใส
Concept ทีH สืH อถึ งสิ นค้ าในหน้ าร้ อนทีH คุ ณห้ ามพลาด ต้ องซื 5อเท่ านั 5น เพราะการจั ดทีH เน้ นโชว์
สิ นค้ าโดดเด่ นในสิ นค้ าชิ 5นทีH มี สี และก็ การแต่ งตั วทีH ดู สามารถใส่ ได้ ทุ กคน ใส่ ง่าย
ต้ องการเล่ าถึ งความหรู หรา ความดู ดีของสิ นค้ าเมืH อสวมใส่ เพราะว่ าทุ กอย่ างทีH อยู่ บนหุ่ น
นั 5นสวยเหมาะกั บประเทศไทย เหมาะกั บอากาศบ้ านเรา แล้ วยิH งเป็ นแบรนด์ ยิH งดู ดี ยิH งต้ องมี
สี ทีHใช้ คิ ดว่ าสืH อความถึ งสี สัน สดใส ใส่ อะไรก็ สดใส มี ความสุ ข เพราะสี ทีHเห็ นไม่ ใช่ สีทีHดู เศร้ า
ไม่ ใช่ สีทีHดู น่ากลั ว แต่ มันรู้ สึ กสดใส มี ความสุ ข
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ภาพของแบรนด์ ดู ดี มี ระดั บ ดู ไม่ แพงมาก เพราะชุ ดทีH ดู เรี ยบง่ าย แต่ ยังดู หรู ดู ดี และการใช้
สี ทําให้ รู้ สึ กว่ าราคาไม่ ได้ แพงอย่ างทีH คิ ด
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะจะเสริ มลุ คให้ เราดู ดีไปด้ วย ให้ เราดู เป็ นคนทีH เรี ยบหรู มี ระดั บ ดู วัยรุ่ นขึ 5น
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู หนาว เพราะการแต่ งชุ ดทีH มิ ดชิ ดมองแล้ ว
รู้ สึ กว่ าชุ ดนี 5ต้องใส่ ในหน้ าหนาว
Concept ทีH เข้ าใจคื อ หน้ าหนาวทีH หนาวเหน็ บแบบมื อเท้ าแข็ งไปหมดหนาวมากๆ เพราะ
การแต่ งตั วทีH มิ ดชิ ด รองเท้ าบู ทสู ง ทีH ดู กันหนาวแบบเต็ มทีH
เล่ าถึ งหน้ าหนาว ความหนาวทีH กํ าลั งจะมา เตรี ยมตั วแล้ วหรื อยั ง ซื 5อแล้ วหรื อยั ง เพราะชุ ด
และการแต่ งตั วสืH อสารออกมาหมด แล้ วก็ แบบทีH สวยทํ าให้ อยากได้ มาใส่ ในหน้ าหนาวนี 5
สี เงิ นๆขาวๆ ทีH เหมื อนนํ 5 าแข็ ง หิ มะ พู ดถึ งความหนาว เพราะดู จากสี ของอะไรทีH เย็ นเช่ น
นํ 5าแข็ ง หิ มะ ก็ จะออกสี ขาวๆ เลยรู้ สึ กว่ าสี คือหิ มะ คื อความหนาว ความเย็ น
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ดู เรี ยบหรู เก๋ น่ าสนใจคนผ่ านไปผ่ านมาน่ าจะชอบ เพราะการตกแต่ งดู น้อยๆ ชุ ดทีH ดู
เรี ยบๆไม่ มี ลวดลาย
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะชอบแบบของชุ ดทีH ดู เรี ยบๆ แต่ ยังดู มีความหรู ดู ดี
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อน สี ทีHใช้ ทํ าให้ รู้ สึ กร้ อนมากๆ สี แดงสี ส้ม
รู้ สึ กมั นร้ อนๆ
Concept คื อ กระเป๋า ทีH เหมาะกั บหน้ าร้ อน เหมาะกั บทุ กๆคน เพราะโชว์ แต่ กระเป๋าและสี
ทีH ใช้ ก็ ดู ร้อนๆเลยคิ ดว่ ามั นน่ าจะต้ องคู่ กัน กระเป๋าทีH ควรใช้ ในหน้ าร้ อน
เล่ าเรืH องของกระเป๋าทีH สามารถใช้ ได้ ในหน้ าร้ อน แล้ วทํ าให้ ทุ กคนต้ องเหลี ยวมองเพราะ
ความสวยของกระเป๋ากั บสี บนสายทีH มี ความสะดุ ดตา เพราะสี ของสายกระเป๋าทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเป็ นจุ ด
ทีH ดึ งดู ดให้ คนมอง ความแปลกใหม่ ทีH ทํ ากระเป๋ามี สี ออกมา
สี ทีH ใช้ สืH อถึ งสี ทีH เข้ ากั บหน้ าร้ อน ความร้ อนแรงของสี ทีH ใช้ ทํ าให้ รู้ สึ กไปถึ งความร้ อนแรงของ
กระเป๋าถ้ าหากถื อออกไปข้ างนอก เพราะว่ าสี ทีH ใช้ ค่ อนข้ างสว่ างรู้ สึ กถึ งความร้ อนแรง และสร้ าง
ความน่ าสนใจให้ คนหั นมอง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ดู มีราคาถู กลง ไม่ หรู หรา แปลกๆ ถ้ าไม่ เห็ นโลโก้ ก็ ไม่ รู้ ว่ าแบรนด์ อะไร เพราะ
การใช้ สี ทีHมากเกิ ดไปทํ าให้ ดู ไม่ หรู ไม่ แพง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะคิ ดว่ าว่ าสี แบบนี 5ทําให้ สิ นค้ าดู ถูก ไม่ รู้ ว่ าแบรนด์ อะไร ไม่ น่ าซื อ5
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะชุ ดทีH หุ่ นใส่ แต่ ง
แบบสบายๆ ชิ วๆ
Concept ของความสบายๆ ชิ วๆ แต่ มี ความโก้ ซ่ อนอยู่ เพราะชุ ดบนตั วหุ่ นทีH ดู สบายๆ ชิ วๆ
พลิ 5ว และรองเท้ าหนั งทีH เพิH มความโก้ เข้ าไป
ต้ องการเล่ าเรืH องวั นสบายๆ ออกไปเดิ นเล่ นแบบชิ วๆ โดดเด่ นด้ วยสิ นค้ า เพราะจากชุ ดและ
ฤดู กาล เสริ มกั นอยู่ ส่ วนของชุ ดคื ออย่ างทีH บอกดู ใส่ แล้ วสบายๆไม่ ร้ อน พลิ 5วๆ เหมาะกั บการออกไป
เดิ นเล่ น และตั วกระเป๋าทีH มี Logo ทํ าให้ ดู เด่ นเพราะแบรนด์
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สี ทีH ใช้ มี ทั 5งสว่ างและมึ ดน่ าจะให้ ความหมายถึ งการเลื อกของแต่ ละคนแต่ ละสไตล์ แต่ แบ
รนด์ ก็ มี ให้ เลื อกทุ กสไตล์ เพราะคิ ดว่ าแบรนด์ ต้ องการขายของเลยทํ าออกมาให้ เลื อกเยอะๆ
ความชอบแต่ ละคนไม่ เหมื อนกั น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ดู หรู แต่ ไม่ ได้ ดู แพงเท่ าทีH ควร เพราะการจั ดดู ไม่ เป็ นมื ออาชี พ ดู ไม่ แพง ไม่ เป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้ อย มองว่ าถ้ าจั ดให้ เรี ยบร้ อยก็ จะทํ าให้ ดู แพง ดู ดี กว่ านี 5
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะดู ไม่ แพง ไม่ สวย ถ้ าซื อ5 มาแล้ วจะรู้ สึ กว่ าไม่ คุ้ มค่ า
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คุ ณเขมฐิ ดา เจี ยรจารุ วัฒน์ เพศหญิ ง อายุ 25-39 ปี อาชี พ Marketer
เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Autumn Winter เพราะโทนสี ของ
ชุ ดทีH ใส่ และรู ปแบบของชุ ดทีH เป็ นชุ ดทีH ค่ อนข้ างหนา กั นหนาวได้ ในระดั บนึ ง
Concept ของห้ องลองเสื 5 อ อยากให้ ทุ กคนมาลองใส่ เพราะหุ่ นหั นทิ ศทางไปด้ านข้ าง
เหมื อนกํ าลั งส่ องกระจกอยู่ ไม่ ได้ หั นออกมาด้ านหน้ า
ต้ องการพู ดถึ งสไตล์ การแต่ งตั วของแต่ ละคน ทีH ต่ างกั น เรามี ให้ เลื อก เลื อกให้ เหมาะกั บคน
ใส่ ทีHสุ ด เพราะหุ่ นแต่ ละตั วการแต่ งชุ ดการเลื อกพรอพทํ าให้ มี บุ คลิ คทีH ต่ างกั น 3 แบบ 3 สไตล์ ทํ าให้
สามารถขายของได้ เยอะขึ 5น
สี ทีH ใช้ มี ความจั ดจ้ านบ่ งบอกถึ งความสดใส แต่ ก็ ยั งคงความหม่ นของสี ชุ ด บนหุ่ นอยู่ บ้ าง
ทีH บองถึ งความเย็ น เพราะว่ าน่ าจะเป็ นช่ วงอากาศเริH มหนาวคนนิ ยมใส่ สีหม่ นๆ เเต่ ทางเเบรนด์ ก็ ยั ง
อยากให้ มี ความเป็ นสี สันทีH สดใสอยู่ ไม่ ใช่ หน้ าหนาวทีH หมองหม่ น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กถึ งความทั นสมั ย ความวั ยรุ่ น แต่ ยั งคงความหรู ความดู ดีอยู่ เพราะการใช้ สี สั นทีH ดู เป็ น
ของสมั ยใหม่ และรู ปแบบของชุ ดและสี โทนขาวเทาดํ าดู คลาสสิ คเรี ยบหรู
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อ เพราะรู้ สึ กว่ าสี สั นมากเกิ ดไปทํ าให้ สั บสนว่ าอะไรจะเด่ น อะไรคื อสิ นค้ าหลั ก
และก็ ไม่ ชอบสไตล์ ของสิ นค้ า Brand Name ทีH เป็ นสี สัน
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะการจั ดตกแต่ งด้ วยสี
เหมื อนนํ 5าแข็ ง ด้ วยชุ ดทีH ปกปิ ดมิ ดชิ ด ป้ องกั นความหนาวเย็ นได้ ดี
Concept ของร้ านอาหารหรู ทีH บ่ งบอกฐานะ ความรวย ดู แพง เพราะการใช้ ฟรอยด์ เลยคิ ด
ว่ าเป็ น Concept ทีH เกีH ยวกั บอาหาร ฟรอยด์ ส่ วนมากใช้ กั บพวกอาหารหรื อขนม ทีH ต้ องอบ แล้ วก็ ด้ วย
ความเป็ นแบรนด์ หรู เลยทํ าให้ ต้ องอิ งความหรู หรา ดู แพง เข้ าไปด้ วย
ต้ องการเล่ าเรืH องถึ งผู้ หญิ งทีH อยู่ ในร้ านอาหารหรู คนผ่ านไปมาต้ องหั นมามองด้ วยความ
สวยงามของชุ ด และความหรู หราทีH แสดงออกมาจนคนต้ องหั นไปมอง เพราะด้ วยความทีH ใช้ แผ่ น
ฟรอยด์ เหมื อนอะไรทีH เกีH ยวกั บอาหารแล้ วก็ ถ้ าเปรี ยบ Window Display นี 5 เป็ นร้ านอาหาร ก็ คื อ
ผู้ หญิ งอยู่ ในร้ านอาหารสวยๆ เชิ ดๆ คนผ่ านไปมาก็ ต้ องเหลี ยวมอง ด้ วยรู ปแบบของชุ ด การจั ดท่ า
หุ่ นทีH ทํ าให้ คนสนใจ
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สี ทีH ใช้ เป็ นการคุ มโทนสี หม่ นๆ ขาวเทาดํ า ให้ ความหมายถึ งความเรี ยบหรู คลาสสิ ค และ
ความหนาวเย็ น เพราะถ้ าหากนํ าสี สั นเข้ ามาใช้ ตกแต่ งจะทํ าให้ รู้ สึ กว่ าไม่ แพง ไม่ หนาว ถ้ าจะ
ต้ องการให้ ดู แพง ดู หนาวเย็ น จะต้ องสี หม่ นๆ คล้ ายกั บหมอก
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ดู เรี ยบหรู ดู ดี ดู เป็ นแบรนด์ ทีH มี ความมัH นใจ เพราะรู ปแบบของชุ ดทีH เรี ยบหรู ดู ดีด้ วย
เครืH องประดั บและชุ ด และสิH งทีH ทํ าให้ รู้ สึ กมัH นใจคื อการจั ดท่ าของหุ่ น ทีH ดู เป็ นผู้ หญิ งเชิ ดๆมี ความ
มัH นใจในตั วเองสู ง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กว่ ามั นดู หรู ดู แพง ถ้ าใส่ แล้ วจะช่ วยทํ าให้ เราดู ดีไปด้ วย
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะสี ทีHใช้ ดู สว่ าง สดใส
เหมาะกั บหน้ าร้ อน
Concept ทีH เหมื อนกั บเกม การเล่ มเกม การเก็ บคะแนนสู่ ชั5นสู งขึ 5น เพราะการใช้ สี ทีH คล้ ายๆ
กั บเกม ดู สนุ ก ดู น่าเล่ น และชั 5นวางทีH เหมื อนการไต่ ระดั บของบั นไดเหมื อนการเล่ นเก็ บคะแนนเพิH ม
Level
เล่ าถึ งความสนุ กสนานของการเล่ นเกม การเก็ บ Level เพืH อได้ กระเป๋ าใบนี 5 ม า ต้ องใช้
ความสามารถ ความพยายามถึ งได้ กระเป๋า เพราะการจั ดวางของชั 5นวางทีH เหมื อนการเล่ นเกมทีH เก็ บ
Level สู่ ระดั บสู งสุ ด และการเก็ บ Level ต้ องเล่ นไปเรืH อยความยากก็ เพิH มขึ 5นเรืH อยๆ จึ งต้ องใช้ ความ
พยายาม
สี ทีH ใช้ ต้ องการสืH อถึ งความสนุ กสนาน สี ทีH ใช้ เป็ นสีH ทีH สว่ าง ไม่ ใช่ สีโทนมึ ด ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความ
สร้ างสรรค์ การกระตุ้ นให้ ตืH นเต้ น อะไรแนวนี 5 เพราะสี รวมๆทีH สืH อถึ งความสนุ กสนาน ความ
สร้ างสรรค์ และสี แดงรู้ สึ กว่ าช่ วยกระตุ้ นให้ อยากซื 5 อ อยากร่ วม หรื ออยากมองมาทีH Window
Display นี 5
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู เด็ กลง มี ความสร้ างสรรค์ มากขึ 5น และมี ความท้ าทาย เพราะสี ทีH ทํ าให้ ดู เด็ ก
การใช้ รู ปทรงของชั 5นวางทีH เป็ นขั 5นทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความสร้ างสรรค์ ความท้ าทาย
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะอยากสนุ ก อยากเล่ น ต้ องพยายามเพืH อทีH จะได้ กระเป๋าใบนี 5มาครอบครอง
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่ าอยู่ ใน Season Spring เพราะรู้ สึ กถึ งการออก
เดิ นทางท่ องเทีH ยว ด้ วยชุ ดและรองเท้ าทีH ใส่ นึ กถึ งการไปเทีH ยวชิ ลๆ และฤดู ใบไม้ ผลิ ก็ เป็ นฤดู ทีH น่ า
เทีH ยวทีH สุ ด
Concept ของการออกเดิ นทางท่ องเทีH ยวไปต่ างเมื องแบบ Backpack เพราะด้ วยชุ ดทีH ใส่
รองเท้ าทีH สวมใส่ ทําให้ รู้ สึ กถึ งความสบาย ความเท่ และการจั ดวางสิ นค้ าทีH ดู ไม่ เรี ยบร้ อยเหมื อนการ
แบกเป้ ท่ องเทีH ยวทีH ไม่ ต้ องแพลนอะไรล่ วงหน้ า
เล่ าเรืH องถึ งผู้ หญิ งลุ ยๆ ชอบการเดิ นทางท่ องเทีH ยวแบบ Backpack ชอบการผจญภั ย
เพราะจากลายของชุ ดและการใส่ รองเท้ าบู ททีH สืH อถึ งการลุ ยเดิ นเยอะๆ ไม่ ต้ องกลั วรองเท้ าเปื 5 อน
และจากการวางสิ นค้ าทีH ไม่ ใช่ การจั ดเป็ นระเบี ยบคื อการออกเดิ นทางทีH ไม่ ต้ องวางแผนเดิ นทางลุ ย
ไปเรืH อยๆ
สี ทีH ใช้ ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความ มุ่ งมัH น ต้ องการออกไปผจญภั ยกั บโลกทีH ไม่ เคยไป เพราะสี ทีH ดู
หม่ นๆ ของภาพรวมแสดงถึ งความน่ าค้ นหา และการใช้ สี เข้ มของเสื 5อหนั ง รองเท้ า แสดงถึ งความ
มุ่ งมัH น เด็ ดเดีH ยว เข้ มแข็ ง สุ ดท้ ายลายของชุ ดทํ าให้ รู้ สึ กถึ งการออกไปท่ องเทีH ยวออกไปผจญภั ย
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ดู เป็ นแบรนด์ ทีH สนุ กสนาน และทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความแข็ งแรงทนทานของเสื 5อผ้ าทีH ลุ ยได้
เพราะจากลายเสื 5อ สี ชุ ดทีH ทํ าให้ ดู สนุ กสนานทีH จะออกไปท่ องเทีH ยว และเสื 5อหนั งรองเท้ าบู ท ทีH ให้
ความรู้ สึ กถึ งการลุ ย ความทนทานของเสื 5อผ้ า เครืH องประดั บของแบรนด์
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะจากทีH มองไปเรืH อยๆ และคิ ดตามทํ าให้ เห็ นภาพสิH งทีH เค้ าสืH อสารและเรา
เข้ าใจในแบบฉบั บของเราเองทํ าให้ รู้ สึ กว่ าสิ นค้ าเค้ าคุ้ มค่ าทีH จะซื 5อเพราะแข็ งแรงทนทาน แล้ วก็ ยั ง
ได้ แบรนด์ ทีH หรู หราอี กด้ วย
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คุ ณณิ ชมน จั นพิ ทั กษ์ อายุ 25-39 ปี อาชี พ นั กศึ กษา
เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในหน้ าหนาว เพราะดู จากชุ ดทีH หุ่ นใส่ มีความกั น
หนาวได้ เหมาะกั บการใส่ ในฤดู หนาวของประเทศไทย
คิ ดว่ า Concept คื อ Winter but better เพราะโดยปกติ แล้ วในหน้ าหนาวจะเห็ นแต่ สินค้ าทีH
ออกมาในลั กษณะของความเรี ยบง่ ายไม่ ฉู ดฉาดแต่ ในการจั ดนี 5มีการนํ าเอากระเป๋าทีH มี สี สันเข้ ามา
ร่ วมตกแต่ งทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเป็ นหน้ าหนาวทีH ไม่ น่ าเบืH อเหมื อนแต่ ก่อน
ต้ องการเล่ าเรืH องถึ งหน้ าหนาวในมิ ติ ใหม่ ทีH ไม่ ได้ น่ าเบืH ออี กต่ อไปเพราะว่ าการตกแต่ งด้ วย
กระเป๋าและสี สันด้ านหลั งทีH ทํ าให้ หน้ าหนาวมี สี สันไม่ น่ าเบืH อออกจากกรอบเดิ มๆทีH เคยเป็ นมา
สี ทีHใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ งความสนุ กสนานความเป็ นตั วของตั วเองไม่ ต้ องตามใครเพราะสี สันก็
สืH อถึ งความสนุ กสนานอยู่ แล้ ว บวกกั บฤดู หนาวทีH โดยปกติ จะไม่ ค่ อยมี สี สันแต่ ในการจั ดนี 5มีสี สันทํ า
ให้ รู้ สึ กถึ งความเป็ นตั วเองไม่ ต้ องตามใคร
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งแบรนด์ ทีH มี ความเป็ นตั วของตั วเอง แต่ อยู่ บนแฟชัH นของความหรู เพราะว่ าการ
เลื อกใช้ สี ในฤดู หนาวทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความเป็ นตั วของตั วเองและด้ วย แบรนด์ Chanel ทีH รู้ สึ กว่ ามั น
ต้ องแพงต้ องหรู
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะในชี วิตจริ งสี ของกระเป๋าไม่ สามารถนํ ามาใช้ ในชี วิตประจํ าวั นได้ และ
เสื 5อผ้ าก็ ร้ ู สึ กว่ าแก่ เกิ นวั ยไปสํ าหรั บเรา
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู หนาว เพราะว่ าดู จากชุ ดทีH เหมาะกั บการ
ใส่ ในฤดู หนาว กั นหนาวได้ อย่ างดี
Concept ของความลํ 5าการพู ดถึ งอนาคต เพราะสี ของ Wallpaper ทีH เป็ นสี เงิ นเข้ าใจว่ าเป็ น
เรืH องของ Futuristic
ต้ องการพู ดถึ งเรืH องเกีH ยวกั บความลํ 5าหน้ าในเรืH องของแฟชัH น เพราะว่ าการใช้ สี เงิ นในการ
ตกแต่ ง ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งอะไรทีH เกีH ยวกั บอวกาศความลํ 5าสมั ย
สี ทีH ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ งความลํ 5าสมั ยพู ดถึ งเรืH องแฟชัH นในอนาคตเพราะว่ าสี เงิ นในความ
เข้ าใจจะเป็ นเรืH องทีH เกีH ยวกั บอวกาศความลํ 5าสมั ย

Äêu
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ตราสิ นค้ าดู เป็ นผู้ นํ าด้ านแฟชัH นมี ความโดดเด่ นในเรืH องการออกแบบ เพราะจาก
เรืH องราวทีH กล่ าวมาข้ างต้ นทีH พู ดถึ งความลํ 5าสมั ย ก้ าวนํ าคนอืH นไปก่ อนเสมอ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะชุ ดทีH หุ่ นใส่ ร้ ู สึ กว่ าไม่ เหมาะกั บอากาศในประเทศไทย
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะดู จากสี เป็ นสี โทน
ร้ อนทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความร้ อนในฤดู ร้อนจากดิ สเพลย์ นี 5
Concept นี 5 ร้ ู สึ กว่ าเป็ นการผสมผสานระหว่ างซิ กเนเจอร์ ลายตารางหมากรุ กกั บความ
สนุ กสนาน เพราะมี การใช้ ลายตารางหมากรุ กบนพื 5นหลั ง และสี ทีHใช้ มี ความสนุ กสนาน
ต้ องการเล่ าเรืH องถึ งความเป็ นตั วตนของแบรนด์ ทีH มี ความเด็ กลงและสามารถใช้ ได้ ทุ กวั น
เพราะการใช้ ลายตารางหมากรุ กเข้ ามาผสมกั บสี ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความเป็ นตั วตนของแบรนด์ ทีH เป็ น
เอกลั กษณ์ แต่ มีความเด็ กลงเพราะสี สัน
สี ทีH ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ งความเป็ นเด็ กการเข้ าถึ งได้ ง่ ายไม่ น่ าเบืH อ เพราะว่ าสี ทีH ใช้ เป็ นสี ทีH รู้ สึ ก
สว่ างสดใสไม่ น่ าเบืH อ หลั กๆแล้ วคื อสี แดงสี ส้ มทีH ให้ ความรู้ สึ กนั 5นส่ วนสี นํ 5าเงิ นคิ ดว่ าต้ องการสืH อถึ ง
ความมัH นคงอยากให้ คุ ณมัH นใจในสิH งทีH เรานํ าเสนอ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
คิ ดว่ าการทีH เค้ าจั ดแบบนี 5 ทํ าให้ ภาพลั กษณ์ ของแบรนด์ ดู ถู กลงและการจั ดด้ วยลาย
กราฟฟิ กทีH ดู วุ่ นวายเมืH อมองครั 5งแรกคิ ดว่ าเป็ นแบรนด์ อืH น (Fendi) เพราะว่ าดู จากสี และลายกราฟิ ก
ทีH นํ ามาใช้ ทํ าให้ ขั ดกั บสิH งทีH แบรนด์ เป็ นอยู่ คิ ดว่ าอะไรทีH เป็ นซิ กเนเจอร์ ก็ ควรคงอยู่ ไว้ เช่ นเดิ มแบบ
Original
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อเพราะรู้ สึ กว่ ากระเป๋าไม่ ได้ มี ความโดดเด่ นจนทํ าให้ ซื 5อถ้ าหากจะเลื อกซื 5อจะ
เลื อกใบทีH เป็ นซิ กเนเจอร์ หรื อใบทีH มี การใช้ ลายตารางหมากรุ กแบบดั 5งเดิ ม
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ใบไม้ ผลิ เพราะสั งเกตจากชุ ดทีH เป็ นแบบ
แขนกุ ดแต่ ว่ ามี แจ๊ กเก็ ตว่ างอยู่ ข้ างๆ ทีH ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเป็ นการแต่ งตั วออกไปเดิ นเทีH ยวแบบมี แจ๊ กเก็ ต
คุ มเพราะยั งมี ความหนาวเย็ นอยู่ บ้าง

Äê
Concept ออกแนวเหมื อนผู้ หญิ งเท่ มี กลิH นของความ Rock เพราะว่ าในดิ สเพลย์ มี สิ นค้ าทีH
เป็ นเครืH องหนั งให้ ความรู้ สึ กถึ งกลิH นอายของความเท่
ต้ องการเล่ าเรืH องถึ งบุ คลิ กของผู้ หญิ งทีH สามารถเข้ ากั บสิ นค้ านี 5ได้ โดยทีH แต่ งแล้ วไม่ เว่ อร์ แต่ ดู
หรู หราและสวย เพราะการจั ดมี ชุ ดหลายแบบให้ เลื อกแต่ โดยรวมชุ ดดู ไม่ เวอร์ เกิ นไปอยู่ ใน
Concept ของความหรู
สี ทีH ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ งความเรี ยบง่ ายแต่ มี ความโก้ ความเท่ เพราะสี ทีH เลื อกใช้ ดู พื5นๆ มาก
ไม่ ค่ อยมี อะไรโดดเด่ นแต่ ด้ วยชุ ดเครืH องหนั งทีH ช่ วยเสริ มทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความเท่ เพราะสี ทีH ใช้ เป็ นสี โทน
เข้ ม
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ภาพลั กษณ์ ของแบรนด์ ดู เหมื อนไบค์ เกอร์ การขั บมอเตอร์ ไซค์ ท่ องเทีH ยว เพราะเครืH อง
หนั งชุ ดและรองเท้ าทีH สืH อไปถึ งคนทีH ขีH มอเตอร์ ไซค์ บิ∏ กไบค์
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กว่ าไม่ เข้ ากั บสไตล์ การแต่ งตั วของตั วเอง

Äê!
คุ ณคชาภร คลั งแสง อายุ 25-39 ปี อาชี พ พนั กงานต้ อนรั บ
ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Spring เพราะว่ าความสดใสของสี
จากพื 5นหลั ง กระเป๋า และถุ งเท้ า ทีH ทํ าให้ นึ กถึ งความสดใสเหมื อนเวลาเดิ นท่ ามกลางดอกไม้
Concept ทีH เข้ าใจคิ ดว่ าคื อ วั นสบายๆ ออกไปเทีH ยว เพราะจากการใช้ สี ของภาพรวม
ทั 5งหมด ให้ ความรู้ สึ กถึ งการออกไปเทีH ยวสบายๆ มากกว่ าการไปทํ างาน
เล่ าถึ งวั นหยุ ดทีH ออกไปเดิ นเล่ นชิ ลๆ สดใส ไม่ ร้ อน เพราะว่ าสไตล์ ของเสื 5อผ้ า สี สั นของ
กระเป๋าทีH ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าต้ องออกไปเทีH ยว
สี ทีH ใช้ สี ฟ้ ากั บนํ 5าเงิ นนึ กถึ งทะเล ส่ วนสี ส้ มนึ กถึ งการไป Shopping เพราะสี ของทะเล และ
ท้ องฟ้ าทีH รู้ กั นอยู่ แล้ วว่ าคื อ สี ฟ้ า และนํ 5าเงิ น ส่ วนสี ส้ มทีH คิ ดว่ าเป็ นการ Shopping เพราะรู้ สึ กว่ าเห็ น
สี ส้มแล้ วมี ความรู้ สึ กถึ งห้ างสรรพสิ นค้ า มี ความรู้ สึ กว่ าอยากได้ ของทีH มี สี ส้ม
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
มองว่ า ทํ าให้ แบรนด์ ดู เข้ าถึ งง่ าย วั ยรุ่ นขึ 5น แต่ ไม่ ดั 5งเดิ ม เพราะสี สั นทีH นํ ามาใส่ ในกระเป๋า
ค่ อนข้ างดู เด็ ก และไม่ รู้ ว่ าเป็ นของ Chanel ถ้ าไม่ มี Logo
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กว่ าสี เหล่ านี 5ใช้ งานยาก หาชุ ดใส่ ด้วยยาก
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะสไตล์ การแต่ งทีH ดู
หนาวและชุ ดทีH ใส่ ก็กั นหนาวได้ ดี
Concept ทีH เข้ าใจคิ ดว่ าเป็ น Concept ของความหรู หรา มี สไตล์ เพราะความมั นวาวของ
พื 5นหลั งและโต๊ ะเก้ าอี 5ต่างๆ ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความหรู หรา ส่ วนชุ ดทีH ใส่ ดูมีสไตล์ สวยงาม
คิ ดว่ าแบรนด์ ต้ องการเล่ าถึ งความหรู หราในฤดู หนาว เพราะด้ วยแบรนด์ ทีH มี ราคาแพงอยู่
แล้ วกั บการตกแต่ งทีH มี ความหรู หรา และชุ ดทีH ดู ใส่ แล้ วแพง
สี บ่งบอกถึ งความเรี ยบหรู ทํ าให้ ดู แพง เพราะการใช้ สี น้อยและไม่ ฉู ดฉาดทํ าให้ ดู เรี ยบๆ แต่
หรู หรา สมราคาความเป็ น Chanel
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ดู หรู หรา มี คลาส ดู แพง เพราะด้ วยการจั ดทีH ไม่ เยอะ มี การวางทีH ลงตั วพอดี ๆ
เลยทํ าให้ ดู แล้ วแพง มี สไตล์ ในการจั ดทีH ทํ าให้ มี ระดั บ

Äêè
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กว่ าใส่ แล้ วจะดู แพงไปด้ วย
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อน เพราะสี สันสดใส สะดุ ดตา และสี โทน
ร้ อนทีH นึ กถึ งฤดู ร้อน
Concept คิ ดว่ าพู ดถึ งเรืH องของความซั บซ้ อนกว่ าจะออกมาเป็ นสิ นค้ านี 5 ผ่ านหลาย
กระบวนการความคิ ด เพราะลายด้ านหลั งทีH เยอะแต่ จัดวางลงตั วเป็ นระเบี ยบ และชั 5นวางสิ นค้ าทีH มี
ความเป็ นขั 5นบั นได มี การคิ ดหลายขั 5นตอน
เล่ าถึ งความยาก และความใส่ ใจในการคิ ดค้ นสิ นค้ าออกมาวางจํ าหน่ ายแต่ ละรุ่ น เพราะ
คิ ดว่ าน่ าจะต้ องการสร้ างคุ ณค่ าของสิ นค้ าชุ ดนี 5 ใ ห้ ดู ดี มี เรืH องราว มี ทีH มาทีH ไป โดยสืH อสารผ่ าน
ขั 5นบั นไดของชั 5นวางสิ นค้ า
มองว่ าสี ฉู ดฉาดอาจจะเพี ยงต้ องการให้ คนมองเห็ นได้ อย่ างชั ดเจน สะดุ ดตา เพราะว่ าสี
ค่ อนข้ างสว่ าง โดดเด่ นออกมา อยู่ ไกลๆก็ สามารถมองเห็ นได้ ง่ าย
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กว่ าไม่ ใช่ Louis Vuitton หลุ ดความเป็ นตั วตนออกไปเยอะมาก เพราะสี ทีHใช้ ฉู ดฉาดมาก
ปกติ ของแบรนด์ จะไม่ ใช้ สี แบบนี 5
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กว่ าไม่ ใช่ Louis Vuitton ถ้ าจะต้ องเสี ยเงิ นเยอะเพืH อซื อ5 กระเป๋าจะ
เลื อกทีH เป็ นแบบ Original
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่ าอยู่ ในฤดู ร้ อน เพราะภาพรวมของ Window
Display ดู ร้อนๆ อาจเพราะจากแสงไฟทีH เป็ นสี ส้ม
Concept พู ดถึ งเรืH องของความง่ ายๆ สบายๆในการแต่ งตั ว เพราะจากการแต่ งตั วของหุ่ น
การจั ดสิ นค้ าทีH ไม่ เรี ยบร้ อย แต่ ไม่ ได้ สกปรก
ต้ องการเล่ าถึ งการออกไปนอกบ้ านแต่ ไม่ รู้ จะใส่ ชุดอะไรทีH ไม่ เยอะเกิ นไปแต่ มี สไตล์ ทีH เท่ อยู่
เพราะชุ ดทีH ดู ใส่ ได้ ง่ ายสบายๆ และรองเท้ าหนั งทํ าให้ มี ความเท่ เพิH มขึ 5นมา
สี ทีHใช้ รู้ สึ กว่ าไม่ ค่ อยน่ าสนใจ ไม่ มี ความโดดเด่ นเท่ าไหร่ เพราะว่ าทุ กอย่ างดู กลื นกั นไปหมด
ไม่ เด่ น ไม่ ค่ อยดึ งดู ด

Äê™
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กธรรมดา ไม่ ช่ วยทํ าให้ ดี และไม่ ได้ ทํ าให้ แย่ เพราะการจั ดดู ธรรมดา แต่ ก็ไม่ ได้
น่ าเกลี ยดจนทํ าให้ ดู แบรนด์ ถู กลง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะสามารถใช้ งานได้ ในทุ กๆ โอกาส ใช้ งานง่ าย

Äêµ
คุ ณสุ วิมล จั นทร์ ม่ วง อายุ 25-39 ปี อาชี พ พนั กงานบริ ษัทเอกชน
เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะชุ ดทีH ใส่ เป็ นแบบแขน
ยาว ป้ องกั นลม หรื อความหนาวเย็ นได้ ในเมื องไทย
Concept ของหน้ าหนาวทีH สดใส เพราะชุ ดทีH สืH อถึ งหน้ าหนาว และสี ทีH เพิH มความสดใสใน
หน้ าหนาวทีH ปกติ จะดู จืดจางไม่ สดใส
เรืH องราวของหน้ าหนาวทีH ไม่ น่ าเบืH ออี กต่ อไป เพราะเป็ นการผสมระหว่ างชุ ดทีH บ่ งบอกถึ ง
หน้ าหนาว และความสดใสทีH ใช้ สี สันของหน้ าร้ อนมารวมกั นได้ อย่ างลงตั ว
สี มี " การสืH อความหมายคื อโทนของหน้ าหนาวคื อขาวดํ า ดู เบืH อๆ นิH งๆ ไม่ สดใส และสี ของ
กระเป๋าถุ งเท้ า และตู้ ทีH สดใส มี ความสนุ กสนาน เพราะคิ ดว่ าแบรนด์ ต้ องการสืH อถึ งภาพใหม่ ๆของ
หน้ าหนาวให้ ไม่ น่ าเบืH อ ไม่ ต้ องเก็ บตั วอยู่ แต่ ในบ้ าน ออกมาสนุ กสนานกั นด้ วยความสดใส
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู ดี มี ความกล้ าทีH จะเล่ นกั บสิH งทีH เป็ นภาพจํ าของคน เพราะรู้ สึ กว่ าหน้ าหนาว
คนมั กจะไม่ ค่ อยสดใส รี บๆทํ าธุ ระให้ เสร็ จและกลั บเข้ าทีH อบอุ่ น ไม่ ค่ อยสดใส
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะรู้ สึ กว่ าชุ ดดู ใส่ แล้ วเข้ ากั บสไตล์ ของตั วเอง ส่ วนกระเป๋าไม่ อยากซื 5อเพราะ
ไม่ รู้ ว่ าเป็ นแบรนด์ อะไร
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู หนาว เพราะชุ ดทีH ใส่ กั นหนาวได้ อย่ างดี
สามารถใส่ ลุยอากาศหนาวได้ สบายๆ
Concept ของการใช้ ชี วิ ตในฤดู หนาว เพราะการแต่ งตั วของหุ่ นทีH ดู พร้ อมจะออกไปข้ าง
นอก ไปพบกั บความหนาวเย็ น
เล่ าถึ งชี วิ ตประจํ าวั นของคนทีH ต้ องไปไหนมาไหนในฤดู หนาว แต่ มีชุ ดนี 5ก็สามารถออกไปได้
อย่ างสบายไม่ ต้ องกลั วอะไร เพราะการแต่ งตั วของหุ่ นทีH พร้ อมออกไปข้ างนอก ชุ ด และรองเท้ าทีH
สามารถกั นหนาวได้ อย่ างดี
สี ทีH ใช้ ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความเรี ยบหรู แพง และความหนาวเย็ น เพราะโทนสี ของชุ ดและ
Accessory ทีH เป็ นโทนขาวเทาดํ า ทํ าให้ นึ กถึ งความเรี ยบ หรู และสี เงิ นจากด้ านหลั งทํ าให้ รู้ สึ กถึ ง
ความหนาว

Äê≥
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ภาพลั กษณ์ ดู มีความเรี ยบหรู มี สไตล์ ทีH เป็ นเอกลั กษณ์ ของแบรนด์ เพราะการจั ดด้ วย
การคุ มโทนสี และไม่ มี ลวดลายมาก ทํ าให้ มี ความเรี ยบ และรู ปแบบของเสื 5อผ้ า และ Accessory
ซึH งบ่ งบอกถึ งความหรู ความคู ล
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะใส่ ชุดแล้ วบ่ งบอกถึ งความมี สไตล์ เรี ยบๆไม่ มี ลายเยอะใส่ ง่าย
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อน เพราะว่ าสี ทีH รู้ สึ กร้ อน และใช้ สี หลาย
สี สมกั บเป็ น summer มากกว่ าฤดู อืHนๆ
Concept ความซั บซ้ อน เขาวงกต เพราะตั วของชั 5นวางของทีH ใช้ การหยั ก หั กเลี 5ยว หลายๆ
ขั 5น เลยรู้ สึ กถึ งเขาวงกต
ต้ องการเล่ าเรืH องความยาก ความซั บซ้ อนในการได้ กระเป๋าใบนี 5ครอบครอง และขั 5นตอนทีH
ซั บซ้ อนในการผลิ ต เพราะเนืH องจาก Concept คื อเขาวงกต และเขาวงกตถ้ าเราเข้ าไปแล้ ว ทางออก
จะหายากมาก เช่ นกั น เมืH อเราหลงไหลในกระเป๋าใบนี 5แล้ วเราจะต้ องหามาครอบครองให้ ได้ ยั งไงก็
ต้ องหาทางออก
ทํ าให้ รู้ สึ กสดชืH น สดใส และรู้ สึ กถึ งว่ าต้ องระวั ง เพราะสี รวมๆใช้ สี เยอะ เลยรู้ สึ กสดใส ไม่
จื ด และสี แดงทีH มี สั ดส่ วนเยอะเหมื อนว่ าระวั งนะมองมาแล้ วจะไม่ มองไปทางอืH น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ความทั นสมั ย เพราะการใช้ สี ใช้ รู ปทรง ทีH ค่ อนข้ าง Modern ทํ าให้ แบรนด์ ทีH ดู คลาสสิ ค มี
ความ Modern เพิH มขึ 5นมา
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อเพราะคิ ดว่ าถ้ าได้ มาต้ องภู มิ ใจ และกระเป๋าก็ สวยอยู่ แล้ ว บวกกั บแบรนด์ ทีH ใครๆ
ก็ อยากได้
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อน เพราะชุ ดทีH ดู สบายๆ ใส่ แล้ วไม่ ร้ อน
ระบายได้ ดี
Concept ของความสบาย ง่ ายๆในวั นหยุ ด แต่ มี ความเท่ เพราะจากการแต่ งตั วทีH สบายๆ
ง่ ายๆ และการสอดแทรกเครืH องหนั งเข้ ามาในการตกแต่ งทํ าให้ ช่ วยเพิH มความเท่ ขึ 5นมา
เรืH องราวของการแต่ งตั วในลุ คทีH สบายๆ แต่ ไม่ เชย ซ่ อนกลิH นอายความเท่ ไว้ เพราะชุ ดทีH หุ่ น
ใส่ การจั ดของทีH ดู สบายๆ ไม่ เป๊ะ และความเท่ จากเสื 5อหนั ง รองเท้ าบู ท

ÄÄê
สี ทีH ใช้ รู้ สึ กแบ่ งออกเป็ น" ส่ วน คื อสี ของแสงไฟทํ าให้ ร้ อน และชุ ดทํ าให้ รู้ สึ กว่ าถึ งร้ อนก็ ยั ง
สบายๆอยู่ เพราะแสงไฟทีH ใช้ Warm white เป็ นสี ทีH รู้ สึ กถึ งไอร้ อน อุ่ นๆ และสี ชุ ดทีH ดู เหมื อนความไป
ทะเล ชิ ลๆ สบายตา
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าแบรนด์ มี ความทั นสมั ย และสามารถแก้ ปั ญหาจากสภาพอากาศทีH ร้ อน แต่ ใส่
ชุ ดแล้ วจะไม่ ได้ ร้ อนไปตามอากาศ เพราะการจั ดเสื 5อผ้ า รองเท้ า ทีH การวางแบบวั ยรุ่ นๆ ไม่ ต้ อง
เรี ยบร้ อย ไม่ ต้ องเป็ นเส้ นตรง ทํ าให้ ดู ทันสมั ย และเสื 5อผ้ าทีH ออกแบบเหมาะกั บใส่ ในฤดู ร้อน
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะการออกแบบของชุ ดทีH เหมาะกั บอากาศเมื องไทย ถ้ ามองจากการตกแต่ ง
แล้ วก็ เฉยๆ ไม่ มี แรงจู งใจให้ อยากซื อ5

ÄÄÄ
คุ ณกั ณฑิ กา ว่ องประเสริ ฐกุ ล เพศหญิ ง อายุ 25-39 ปี อาชี พ Travel Blogger / Creative Content
ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะว่ าหุ่ นถู กใส่ เสื 5อผ้ า
แบบปิ ดมิ ดชิ ด อย่ างน้ อยอากาศหนาวเมื องไทยประมาณนี 5น่าจะรั บได้ ไม่ ถึ งกั บต้ องใส่ ขนเป็ ด
Concept คื อ Winter's Charm เพราะว่ าไม่ ได้ ทํ าเสื 5อผ้ าออกมาเพืH อเป็ นเครืH องนุ่ งห่ มอย่ าง
เดี ยว แต่ ทําออกมาให้ คนใส่ ดูดี มี สไตล์ ขึ 5นมาทั นที และบ่ งบอกถึ งภาพลั กษณ์ ของผู้ ใส่ ได้
เรืH องราวพู ดถึ งเสน่ ห์ ของผู้ หญิ งทีH มาจากการรู้ จั กแต่ งตั ว การสนุ กสนานกั บการดี ไซน์ บอดี 5
ของตั วเองให้ ดู มี สตอรีH เข้ ากั บสถานการ์ ต่ างๆ เพราะคิ ดว่ าตู้ u ใบคื อการแต่ งตั ว u แบบเลื อกได้
ตามทีH อยากเป็ น ตามสถานการณ์
สี ทีH ใช้ คิ ดว่ าสืH อถึ งความเรี ยบหรู ทีH ดู มีชี วิ ตชี วา เพราะไม่ ได้ ใช้ สี โทนเดี ยวทั 5งเสื 5อผ้ าทีH อยู่ บน
หุ่ น กั บBackground ด้ านหลั ง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กว่ าแบรนด์ นี 5ค่อนข้ างดู ดีมี ระดั บ ใส่ แล้ วดู มีเสน่ ห์ ดู ดีมี ฐานะ เพราะด้ วยชืH อแบรนด์ และ
รู ปแบบของชุ ดทีH ใส่ อยู่
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะว่ าเราจะเห็ นภาพว่ าเวลาใส่ เสื 5อตั วนี 5คู่ กระโปรงตั วนี 5จะมี รู ปร่ างเป็ นยั งไง
จะออกมาเป็ นยั งไง ไม่ ได้ ดู แก่ อย่ างทีH คิ ด
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Spring ก็ เพราะชุ ดดู เป็ นแบบทีH
เหมาะกั บ อากาศเย็ นๆสบายๆ ไม่ ร้ อนไม่ หนาวจนเกิ นไป
Concept คื อ Be the girl who just went for it. เพราะหน้ านี 5ผ้ ู หญิ งน่ าจะแต่ งตั วสนุ กทีH สุ ด
Window Display ก็ จะดู มีความวั บวาวสนุ กสนานขึ 5น
เรืH องราวคิ ดว่ าเป็ นเรืH องของการเตรี ยมเข้ างานสั งคม มี After Party เบาๆ แต่ จิ บไวน์ จิ บ
คอกเทลแทน เพราะชุ ดมี ความใส่ บูท พรอพแน่ นตั 5งแต่ หัวจรดเท้ า และใช้ Background สี เงิ นจะสืH อ
ถึ งความมี ระดั บ สง่ างาม
สี ทีH ใช้ สืH อถึ งความมี ระดั บ สง่ างาม แฝงความทั นสมั ย เพราะสี ทีH ใช้ ดู มี ระดั บ และท่ าทาง
ของหุ่ นทีH ดู สง่ างาม ส่ วนวั สดุ ทีHใช้ เป็ นฟรอยด์ รู้ สึ กถึ งอะไรทีH ทั นสมั ย

ÄÄ"
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
เป็ นแบรนด์ ทีH ดู ดี มี สไตล์ ค่ อนไปทางหรู หรามี ระดั บ ใส่ แล้ วดู แพง เพราะการตกแต่ งทีH ไม่ ได้
อั ดทุ กๆอย่ างเข้ าไปจนแน่ น ทํ าให้ ดู มีระดั บ หรู และแพง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะสี คุมโทน ใส่ ง่าย adapt ง่ าย
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ในฤดู ร้ อน เพราะการใช้ สี โทนร้ อนทํ าให้ รู้ สึ ก
สนุ กสนานเหมาะกั บฤดู ร้อน
Concept คื อ Girl just wanna have sun ก็ มี โทนสี ร้ อนแรงเหมาะกั บสาวๆทีH หาพรอพ
ออกไปสนุ กกั บช่ วงซั มเมอร์
เรืH องราวทีH คิ ดว่ าเป็ นเรืH องทีH เกีH ยวกั บการให้ ผู้ หญิ งออกไปสนุ กกั บกิ จกรรมกลางแจ้ งอย่ าง
มัH นใจ ใช้ สี Display เป็ นตั วสืH อสาร เพราะให้ ความรู้ สึ ก Welcome Summer มากๆ
สี ทีHใช้ ให้ ความฮอต ร้ อนแรง สดใส ดู มีพลั ง พร้ อมออกไปเผชิ ญโลกกว้ าง เพราะว่ าสี แดงบ่ ง
บอกในตั วเองถึ งความร้ อนแรง สดใส แฝงด้ วยพลั ง และสี อืH นๆทํ าให้ รู้ สึ กถึ งการออกไปเผชิ ญโลก
กว้ าง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ภาพลั กษณ์ ดู แตะต้ องได้ ง่ ายมากขึ 5น ดู Friendly กั บลู กค้ า เพราะการใช้ สี เข้ ามาจั ดทํ าให้
อะไรๆก็ ดูผ่อนคลายมากขึ 5น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ จริ งๆชอบ Background แต่ เฉยๆ กั บกระเป๋า ในส่ วนของสิ นค้ าก็ ต้ องดู อี กที นึ ง
ด้ วยว่ าเหมาะกั บสไตล์ เรารึ เปล่ า
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะดู มีกระจกสะท้ อน
แสงเงาแสดงความร้ อนแรงเบาๆ
Concept คื อ The Earth laugh in flower เพราะแสงแดดทํ าให้ ทุ กอย่ างดู สดใสมี ชี วิตชี วา
เรืH องราวคิ ดว่ าคื อความสดใสในหน้ าร้ อนทีH กํ าลั งจะมาถึ ง ใช้ กระจกเป็ นตั วสืH อสาร สะท้ อน
ให้ เห็ นถึ งแสงเงาสาดส่ องให้ ดู สดใส เพราะการจั ดทีH มี ความอบอุ่ นเหมื อนแสงแดดทีH ส่ องลงมา สร้ าง
ความสดใส พร้ อมจะออกไปเบิ กบานนอกบ้ าน
สี ทีH ใช้ ให้ ความรู้ สึ กอบอุ่ น เพราะโทนสี ออกส้ มๆ คล้ ายแสงแดดทํ าให้ รั บรู้ ถึ งความร้ อนได้
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ดู มีเสน่ ห์ และเข้ าถึ งไม่ ยากอย่ างทีH คิ ด เพราะการใช้ โทนสี ทีHดู อบอุ่ นขึ 5น รวมถึ งชุ ดทีH หุ่ นใส่ ก็
ดู สวยสดใสในวั นสบายๆได้
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะหน้ าร้ อนก็ แต่ งตั วสนุ กไปอี กแบบ
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คุ ณอรนั นท์ เทอดประวั ติ อายุ 25-39 ปี อาชี พ Visual Merchandise Manager
เคยใช้ ชี วิตอยู่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา แม๊ กซิ โก เกิ น u เดื อน
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะจากการใช้ สี และ
การแต่ งตั วของหุ่ น
Concept เรืH องของ Colorful เพราะดู จากการจั ดทีH เน้ นการใช้ สี เป็ นหลั ก เริH มจาก
Backdrop Accessories ต่ างๆ ใช้ สี ค่อนข้ างเด่ น
เล่ าเรืH องถึ งความสนุ กสนานในการใช้ สิ นค้ าทีH มี สี สั น เพราะสี ทีH ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ งความ
สนุ กสนาน ไม่ ได้ ทํ าให้ รู้ สึ กหมอก หรื อเบืH อ
สี ทีH ใช้ ให้ ความรู้ สึ ก สนุ กสนาน ตืH นเต้ น เพราะใช้ ทั 5งสี โทนร้ อน และเย็ น ผสมกั น ซึH งโทนร้ อน
ก็ จะกระตุ้ นให้ ตืH นเต้ น โทนเย็ นก็ รู้ สึ กสนุ กสนาน
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
โก้ หรู หรา เพราะจั ดด้ วยสี กํ าลั งพอดี ไม่ เด่ นไปกว่ ากั น ทํ าให้ รู้ สึ กโก้ และด้ วยชืH อเสี ยงของ
แบรนด์ และความเข้ าใจทีH ทํ าให้ แบรนด์ ดู หรู
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะกระเป๋าสี สันสวย จู งใจให้ หั นไปดู
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะสี โทนนี 5ร้ ู สึ กเย็ น และ
เสื 5อผ้ าทีH หุ่ นใส่
Concept คิ ดว่ าอยู่ ในเรืH องราวของอวกาศ เพราะจากการใช้ Element ในการจั ดทีH ทํ าให้ นึ ก
ไปถึ ง Nasa
เล่ าถึ งอวกาศ การออกแบบทีH ลํ 5าสมั ย เพราะการใช้ สี เงิ น graphicบนเสื 5อทีH เป็ นรู ปของนั ก
อวกาศ ส่ วนBackdrop ทีH มี Texture ทีH คล้ ายๆกั บพื 5นผิ วดวงดาว
สี ทีHใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ งความเย็ น ความไร้ อากาศ เพราะสี เงิ น ขาว เทา ดํ า รู้ สึ กได้ ถึ งอวกาศ
และรวมๆ มองแล้ วอึ ดอั ดไร้ อากาศ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู ฉลาด และแพงขึ 5น เพราะการนํ าเอา แฟชัH นไปเชืH อมโยงสิH งทีH ไม่ ใช่ แฟชัH น แต่
ออกมาลงตั ว และด้ วยสี เงิ นทีH รู้ สึ กได้ ถึ งความแพง ความหรู
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะดู โก้ หรู หรา เสริ มลุ คตั วเองได้ ดี
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้ อน เพราะสี สั น ทีH ใช้ สดใส เป็ นฤดู ร้อน
มากๆ
Concept คิ ดว่ าน่ าจะเป็ น EASY but FRESHY เพราะรู ปทรงทีH ใช้ ทํ าชั 5 น วางของทีH เป็ น
รู ปทรง  เหลีH ยมดู ง่ายแต่ สวย และลงสี สดใส สนุ กสนาน เพิH มความน่ าสนใจ
ต้ องการเล่ าถึ งการนํ าเอาสิH งทีH เคยเห็ นรู ปทรงง่ ายๆ มาจั ดเรี ยงให้ น่ าสนใจ แบบ คุ้ นตาแต่
แปลกใจ เพราะรู ปทรงทีH ใช้ ทุ กๆคนเคยเห็ นผ่ านตามาอยู่ แล้ ว แต่ นํ ามา Redesign ให้ มี ความ
น่ าสนใจ แปลกตาขึ 5น
สี ทีH ใช้ รู้ สึ กไปถึ งงาน Art การสร้ าง Sculpture ความ Creative กระตุ้ นความสร้ างสรรค์
หลั กๆเพราะสี แดงทีH ค่ อนข้ างเยอะ ทํ าให้ ร้ อนแรง กระตุ้ นความรู้ สึ กได้ หลายอย่ างเช่ น กระตุ้ นความ
อยากได้ กระตุ้ นความกระตื อรื อร้ น กระตุ้ นความเบืH อให้ สนุ ก
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
แบรนด์ ดู สนุ กขึ 5น ไม่ น่ าเบืH อ และเรี ยบง่ าย เพราะสี และการใช้ รู ปทรงเลขาคณิ ต
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื 5อ เพราะกระเป๋า Simple แต่ ใส่ กิมมิ คทีH สายยั งไงก็ รู้ ว่ าคื อแบรนด์ อะไรด้ วยลายของ
มั น และได้ ความพิ เศษจากสี ทีHนํ ามาใช้ บนสายกระเป๋า
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การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Pre-Summer เพราะจากการใส่ ชุด
ทีH พร้ อมรั บกั บฤดู ร้อน แต่ ก็ยังมี เสื 5อหนั ง ทีH สามารถกั นหนาวได้ อยู่
Concept คื อเรืH องทีH เกีH ยวกั บ Traveler นั กท่ องเทีH ยว เพราะมี การใช้ กระเป๋าเดิ นทาง และ
การโชว์ ของ ทีH รู้ สึ กกํ าลั งจั ดของไปเทีH ยว
เรืH องราวทีH คิ ดว่ าจะต้ องสอดคล้ องกั บ Concept จึ งคิ ดว่ าเป็ นเรืH องการออกเดิ นทางไป
ท่ องเทีH ยวแบบลุ ยๆ เพราะกระเป๋าเดิ นทางทีH สืH อถึ งการท่ องเทีH ยว และการจั ดเสื 5อผ้ าพาดอยู่ บน
กระเป๋าทีH ดู ไม่ เรี ยบร้ อย ชุ ดหนั ง รองเท้ าหนั งทีH ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความลุ ย ไปได้ ทุ กพื 5นผิ ว
สี ทีH ใช้ รู้ สึ กไม่ แน่ ใจ น่ าจะคุ มโทนสี ออกนํ 5าตาลๆเหมื อนดิ น ลุ ยๆ แข็ งแรง เพราะสี นํ 5าตาล
และการท่ องเทีH ยว ทํ าให้ นึ กไปถึ งเทีH ยวแบบลุ ยๆ ดิ นๆ เลอะเทอะ ไม่ ได้ เทีH ยวแบบหรู หรา
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู ถู กลง ไม่ หรู หราแบบทีH เคยเห็ น เพราะการจั ดตกแต่ ง เรืH องราวทีH คิ ดว่ า
แบรนด์ จะเล่ า ดู ไม่ ใช่ แบรนด์ ทีH หรู หรา
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กไม่ คุ้ มค่ าทีH จะจ่ ายเงิ นกั บสิ นค้ านี 5
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กลุ่ มทีO 4 กลุ่ มเป้ าหมายเพศทีO สาม (เพศกํ าเนิ ดเป็ นชาย)
คุ ณพี ระญาณ์ รุ่ งสิ นเฉลิ มรั ฐ อายุ 25-39 ปี อาชี พ พนั กงานบริ ษัทเอกชน
เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศสก๊ อตแลนด์ เกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะชุ ดทีH ใส่ สไตล์ การ
แต่ งตั ว เหมาะกั บฤดู หนาว
Concept คิ ดว่ าเป็ นเรืH อง Working Women เพราะการแต่ งตั วเป็ น Business look เลยทํ า
ให้ คิ ดว่ าเป็ น Concept Working Women
ต้ องการเล่ าถึ งวั นทํ างานทีH มี สี สั น เพราะจากชุ ดทีH มี pattern ดู เรี ยบร้ อยใส่ ไปทํ างานได้
และการใช้ สี มาเสริ มส่ วนกระเป๋า และการตกแต่ งทํ าให้ รู้ สึ กว่ าต้ องเป็ นวั นทํ างานทีH สดใส มี สี สั น ไม่
น่ าเบืH อ
สี ต้องการสืH อถึ งความสดใส และยั งคงความ Professional ในการทํ างานอยู่ เพราะสี หลาก
สี ของทั 5 ง หมดในภาพรวมทีH เป็ นสี ทีH ทํ าให้ รู้ สึ กสดใส และสี ทีH ใช้ ใน เสื 5 อ ผ้ าคุ มโทนทีH ไม่ ฉู ดฉาด
เรี ยบร้ อย ดู เป็ นมื ออาชี พ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ ภาพดู เป็ น Professional มี ความเรี ยบร้ อย และแน่ นอนดู แพงเพราะจากชุ ดทีH ทํ าให้
รู้ สึ กถึ งความ Professional เหมาะสมกั บแบรนด์ และด้ วยความเป็ น Chanel ทีH ราคาต้ องสู ง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะชอบสไตล์ ของชุ ด ทีH เสริ มความเป็ น Professional
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะชุ ดทีH หุ่ นใส่ อยู่ ต้ อง
เป็ นหน้ าหนาวแน่ นอน
Concept คื อ Luxury Winter เพราะMood&Tone การใช้ สี ขาว เทา ดํ า สืH อถึ งความเรี ยบ
หรู ของแบรนด์
ตราสิ นค้ าต้ องการเล่ าเรืH องถึ งความหรู หราของชุ ดใน Collection นี 5เพราะการตกแต่ งการ
ใส่ ชุดทีH ต้ องการขายความหรู หรา
สี ทีH ใช้ รู้ สึ กถึ งความสะอาด ความเรี ยบง่ าย เพราะความรู้ สึ กเมืH อมองเข้ าไป ทุ กอย่ างมั นดู
สะอาดตา ถึ งจะเป็ นชุ ดสี ดํา ก็ รู้ สึ กสะอาดจากความสว่ างทีH สะท้ องแผ่ นสี เงิ นด้ านหลั ง
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ก็ ยั งคงเป็ นภาพของความ Luxury ทีH แบรนด์ มี อยู่ แต่ รู้ สึ กแพงกว่ าเดิ ม มี มู ลค่ าสู งกว่ าเดิ ม
เพราะการจั ดทีH ทํ าให้ รู้ สึ กแพงกว่ าปกติ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะ ใส่ แล้ วทํ าให้ รู้ สึ กว่ าดู ดี ดู หรู
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 คิ ดว่ าเป็ นได้ ทุ ก Season แต่ ขอตอบว่ า Summer
เพราะสี สว่ าง สดใส ดู สนุ กสนาน เหมาะกั บฤดู ร้อนมากกว่ า ฤดู อืHนๆ
Concept คิ ดว่ าเกีH ยวกั บ Colorful art เพราะการใช้ สี สั นทีH ค่ อนข้ างหลายสี และการนํ าเอา
ลายตารางมาใช้ ผสมผสาน และการออกแบบชั 5นวางกระเป๋าทีH คล้ ายงานศิ ลปะดู พิเศษกว่ าชั 5นปกติ
ทัH วๆไป
เรืH องราวเล่ าถึ งความเป็ นแบบดั 5งเดิ มของ Louis Vuitton คื อลายตารางหมากรุ ก และเติ ม
แต่ งสี สั นให้ ดู แตกต่ างจากรุ่ นเดิ ม ทั นสมั ยขึ 5น เพราะพื 5 นหลั ง และตั วกระเป๋าทีH ใช้ ลายตารางหมาก
รุ กทีH เป็ นเอกลั กษณ์ ของแบรนด์ บวกกั บการใส่ สีสันเข้ ามาทั 5งการตกแต่ ง และบนสายกระเป๋า
สี ทีH ใช้ สืH อถึ งความสนุ กสนาน สดใส ไม่ เด็ ก ไม่ แก่ เพราะรู้ สึ กว่ าสี ทีH ใช้ ทํ าให้ ดู เด็ กลงวั ยรุ่ นๆ
แต่ ไม่ ได้ เด็ กจนเกิ นไป คงความเป็ นแบรนด์ ได้ ระดั บนึ ง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
แพง และพิ เศษ ทํ าให้ ดู เด็ ก เพราะการใช้ สี ทํ าให้ ดู เด็ กลง และคงความเป็ นเอกลั กษณ์ ด้ วย
ลายตารางหมากรุ ก จึ งคงความแพงไว้ และทั 5ง" รวมกั นจึ งเป็ นอะไรทีH พิ เศษ
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื 5อ เพราะไม่ ชอบสี ทีH ใช้ บนสายกระเป๋า รู้ สึ กพิ เศษแต่ ไม่ ได้ ต้ องการ ถ้ าจะซื 5อจะ
เลื อกความดั 5งเดิ มน่ าจะดี กว่ า
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อน เพระว่ าชุ ดใส่ ในหน้ าร้ อนได้ สบายๆ
Concept ของความเท่ แบบสาวมัH น เพราะการโพสท่ า และการจั ดหุ่ นทีH ให้ ความรู้ สึ กถึ ง
ความมัH นใจ และชุ ดหนั ง รองเท้ าหนั ง และการจั ดวางสิ นค้ า ทีH ไม่ เป็ นระเบี ยบแต่ มี ความสวยงามลง
ตั วทีH ทํ าให้ ดู เท่
เล่ าเรืH องถึ ง Smart Girl ทีH มี ความหวานและเปรี 5ยวซ่ าในคนเดี ยวกั น เพราะชุ ดทีH ใส่ ออกแนว
หวาน และชุ ดหนั ง รองเท้ าหนั งทีH เพิH มความเท่ และการแต่ งหน้ าทีH มี ความมัH นใจ
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โทนสี ทีH ใช้ จั บกลุ่ มกั นไม่ มี สี ไหนทีH เด่ นออกมา ซึH งทํ าให้ รู้ สึ กถึ งการเล่ าเรืH องทีH เป็ นเรืH อง
เดี ยวกั นทั 5ง ชุ ด รองเท้ า กระเป๋า เพราะสี ทีH ใช้ เป็ นกลุ่ มสี ทีH ค่ อนข้ างคุ มโทนไปในโทนเดี ยวกั น จึ งรู้ สึ ก
ว่ า สิ นค้ าทุ กอย่ างสามารถเอามา Mix กั นได้ อย่ างไม่ เคอะเขิ ล จั บคู่ กันได้ อย่ างลงตั ว
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ก็ ยังคงรู้ สึ กได้ ถึ งความ Luxury แต่ ไม่ ได้ ออกไปในแนวหรู หราอลั งกาล แต่ จะออกไปในแนว
ของความหรู หราแบบ Street หรู แบบวั ยรุ่ น ดู เด็ กลง เพราะด้ วยความเป็ นแบรนด์ หรู ก็รู้ สึ กว่ าหรู หรา
อยู่ แล้ ว ด้ วยชุ ด และการจั ดทีH เป็ นรู ปแบบของวั ยรุ่ น ไม่ ใช่ การจั ดแบบเป็ นระเบี ยบเท่ าไหร่ เลยทํ าให้
ดู เด็ กลง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะเป็ นสไตล์ ทีH ชอบอยู่ แล้ ว สามารถใส่ ไปทํ างานหรื อเทีH ยวได้
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คุ ณณฐนน รั กษาศิ ริ กุล อายุ 25-39 ปี อาชี พ ช่ างภาพ / เจ้ าของธุ รกิ จ
ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้ อน เพราะจากการแต่ งตั วทีH ง่ ายๆ และ
การเพิH มสี สันเข้ าไปในการแต่ งตั ว และการตกแต่ ง
Concept คื อ สร้ างความโดดเด่ นในตั วคุ ณ เพราะกระเป๋ าทีH สะพายอยู่ นั 5 น เป็ นสี ทีH เด่ น
ออกมาจากชุ ด แต่ ก็ใช่ ว่าจะไม่ เข้ ากั น ซึH งทํ าให้ มี ความโดดเด่ นทั 5งกระเป๋า และผู้ ทีH ใช้ งาน
เล่ าถึ งความเรี ยบง่ าย ทีH มี ความโดดเด่ น สร้ างความสนใจได้ เพราะชุ ดทีH ดู เรี ยบง่ าย สบายๆ
และเพิH มสี สันจากกระเป๋าและถุ งเท้ า ทํ าให้ ดู โดดเด่ นออกมา
สี ทีH ใช้ ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความแพง และโดดเด่ น เพราะการเลื อกสี โทนขาวดํ า รู้ สึ กได้ ถึ งความ
เรี ยบหรู มี ราคาแพง ส่ วนสี สันก็ ช่ วยทํ าให้ ดู โดดเด่ นออกมา
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กว่ าแบรนด์ ทีH เรี ยบง่ าย แต่ มี กิ มมิ ค สร้ างความน่ าสนใจ และยั งดู แพง เพราะการเลื อก
เล่ นกั บสี โทนขาวดํ า ทํ าให้ ดู แพง และการใช้ สี สันทํ าให้ เพิH มความน่ าสนใจเข้ าไปอี ก
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะ แบรนด์ นี 5มีราคาสู ง ไม่ คุ้ มค่ าเท่ าไหร่
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู หนาวเพราะการเลื อกใช้ เสื 5อผ้ าทีH หนา กั น
หนาวได้
Concept น่ าจะพู ดถึ งความเรี ยบง่ าย หรู มี ระดั บ เพราะการเลื อกใช้ สี คุมโทนสี ขาว เทา ดํ า
ไม่ มี สี สันเข้ ามาตกแต่ ง
เรืH องราวทีH ตราสิ นค้ าต้ องการสืH อสารคิ ดว่ าคื อความง่ ายในการแต่ งตั วในฤดู หนาว ทีH ดู แพง
เพราะการเลื อกใช้ สี ทีH คุ มโทน และเครืH องประดั บทีH สามารถจั บคู่ กันได้ ง่ ายดาย และยั งช่ วยเสริ มให้ ดู
ดี มี ระดั บ
สี ทีH ใช้ ให้ ความหมายถึ งความง่ ายในการเลื อกสวมใส่ เพราะโทนสี เหล่ านี 5 แต่ งง่ าย ใส่ กั บ
อะไรก็ เข้ าเป็ นสี Basic ทีH นิ ยมเลื อกใช้ ในชี วิตประจํ าวั น
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
เป็ นแบรนด์ ทีH แพง ดู หรู เพราะจากโทนสี ทีHใช้ สามารถสืH อถึ งความแพง ความคลาสสิ คได้
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะสิ นค้ าไม่ ใช่ สไตล์ ทีH เป็ น และมี ราคาสู ง
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อน เพราะการใช้ สี ทีHดู แล้ วสว่ าง สะดุ ดตา
Concept คิ ดว่ าเป็ นเรืH องการสร้ างความเป็ นตั วตนจากสี เพราะสี ทีH ใช้ ค่ อนข้ างเยอะ ใคร
เหมาะกั บสี ไหนก็ แสดงถึ งความเป็ นตั วตนของคนๆนั 5นได้
เรืH องราวทีH ตราสิ นค้ าต้ องการสืH อสารคิ ดว่ าเป็ นเรืH องทีH เกีH ยวกั บความแตกต่ างของสไตล์ โดย
ใช้ สี เป็ นตั วบ่ งบอก เพราะสี ทีH แตกต่ างกั นบนจุ ดนี 5 เสมื อนคนทีH มี สไตล์ ทีH ต่ างกั น เลื อกสี ทีH เป็ นตั วตน
ของคุ ณ
สี ทีH ใช้ ก็ สร้ าง Character ของแต่ ละคนได้ สี แดงก็ เหมื อนสาวเปรี 5ยว แซบ ถ้ าเป็ นสี นํ 5าเงิ นก็
อาจจะเป็ นคนทีH ชอบความหรู ความเรี ยบ ใช้ งานง่ าย และสี ทีH ใช้ ช่ วยดึ งดู ดคนได้ เพราะแต่ ละสี บ่ ง
บอกความเป็ นตั วตนได้ ตามพวกจิ ตวิ ทยาของสี และสี ทีH เด่ นออกมาคื อแดง ก็ สามารถสร้ างความ
โดดเด่ นของจุ ดนี 5ได้ เช่ นกั น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
แบรนด์ เข้ าถึ งได้ ง่ าย มี ความหลากหลายให้ ผู้ ชมเลื อก เพราะใช้ สี ทีH หลากหลายทํ าให้ เลื อก
ได้ เยอะ และสี ทีHใช้ สว่ างสดใส ไม่ ได้ เข้ มขรึ ม ทํ าให้ รู้ สึ กสนุ ก และกล้ าทีH จะหยิ บจั บหรื อถามถึ ง
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กไม่ จํ าเป็ นในการใช้ ชี วิต
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อน เพราะการแต่ งตั วแบบสบายๆ ไม่ ได้
ปกปิ ดมิ ดชิ ด
Concept ของการตกแต่ งนี 5 คือ Simple เพราะการเลื อกชุ ดทีH เน้ นความเรี ยบง่ าย ไม่ เน้ น
สี สัน และการตกแต่ งทีH ไม่ เน้ นใส่ ของเยอะๆ แต่ มีการใช้ พื 5นทีH อย่ างคุ้ มค่ า
เรืH องราวทีH คิ ดว่ าตราสิ นค้ าสืH อสารคื อความเรี ยบง่ ายในการเลื อกสวมใส่ ชุดเพราะจากหุ่ นทีH
ไม่ มี เครืH องประดั บใดๆเลย ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าง่ ายๆ สบายๆ แต่ การแต่ งทํ าให้ ดู มีระดั บเพิH มขึ 5นด้ วย
สี ทีH ใช้ สร้ างความน่ าสนใจได้ ดี บนหุ่ น สร้ างจุ ดนํ าสายตาไปสู้ สิ นค้ า เพราะสิH งทีH เด่ นทีH สุ ดคื อ
หุ่ น โดยทีH สี รอบข้ างเป็ นสี โทนเข้ มช่ วยเสริ มให้ สิ นค้ าทีH อยู่ บนหุ่ นซึH งเป็ นสี สว่ างมี ความโดดเด่ น
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ เข้ าดู เข้ าถึ งได้ ง่ าย จั บต้ องได้ มากกว่ าเดิ ม เพราะการจั ดทีH รู้ สึ กถึ งความง่ ายๆ
สบายๆ ไม่ ได้ หรู หราอะไรมาก
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากเพราะไม่ ใช่ สไตล์ ทีH แต่ ง
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ไม่ เคยใช้ ชี วิตอยู่ ต่างประเทศเกิ น u เดื อน
ภาพทีO V Chanel SummerVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Summer เพราะมี ความสดใส จาก
สี ทีHใช้ บนกระเป๋า ถุ งเท้ า และจุ ดทีH หุ่ นยื น
Concept คิ ดว่ าพู ดถึ ง Computer เพราะจากตู้ ด้ านหลั งทีH มี ลั กษณะคล้ ายกั บเครืH อง
Computer ขนาดใหญ่ หรื ออุ ปกรณ์ ทีH เกีH ยวกั บคอมพิ วเตอร์
ตราสิ นค้ าอาจจะต้ องการเล่ าถึ งความเป็ น Digital หรื อ System Data บางอย่ าง เพราะ
จากตู้ ทีH คล้ ายๆ CPU ของ computer ทีH น่ าจะเป็ นอะไรทีH เกีH ยวกั บ Technology แน่ นอน
สี ทีHใช้ อย่ างทีH ตอบไป สี ทีHให้ ความรู้ สึ กถึ ง Summer ท้ องฟ้ า แสงแดด ผลไม้ เพราะสี ฟ้าทีH ใช้
อาจจะแทนถึ งท้ องฟ้ า ทะเล สี ส้ มทีH แทนแสงแดด และกระเป๋าทีH แทนผลไม้ เขตร้ อนต่ างๆ เช่ นพวก
แตงโม สั บปะรด
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ทํ าให้ แบรนด์ ดู เป็ นแบรนด์ ทีH ลํH าสมั ย ทั นสมั ย นํ าคนอืH นๆเพราะการใช้ ส่ วนหนึH งของ
เทคโนโลยี คื อคอมพิ วเตอร์ มาใช้ ประกอบ ทีH ทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความลํ 5า ความใหม่
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะรู้ สึ กว่ าไม่ ชอบตั วสิ นค้ า และสี
ภาพทีO e Chanel WinterVa
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ใน Season Winter เพราะสี ทีHใช้ เป็ นโทนทีH ทํ าให้
รู้ สึ กเย็ น และเสื 5อผ้ าทีH โชว์ เหมาะกั บฤดู หนาว
Concept คิ ดว่ าพู ดถึ งห้ องเย็ น การกั กเก็ บความเย็ น เพราะวั สดุ ทีHใช้ เป็ นฟรอยด์ จึ งทํ าให้
รู้ สึ กถึ งอะไรทีH เกีH ยวกั บความเย็ น
คิ ดว่ าต้ องการสืH อถึ งความหนาวเย็ น แต่ ด้ วยเสื 5อผ้ าของแบรนด์ ทํ าให้ การอยู่ ในทีH หนาวเย็ น
ไม่ เป็ นปั ญหาเพราะรู ปแบบของ concept ทีH บอกถึ งความหนาวเย็ น และสิ นค้ าทีH ต้ องโชว์ ถึ ง
ความสามารถก็ เลยคิ ดว่ าเป็ นอะไรแนวนี 5
สี ทีH ใช้ ให้ ความรู้ สึ กถึ ง ความเย็ น ด้ วยวั สดุ ทีHใช้ รวมไปถึ งการโชว์ เสื 5อผ้ าในโทนขาวและดํ า
ให้ รู้ สึ กถึ งความเย็ น ความหนาว
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ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ให้ ความเรี ยบหรู เท่ โดยทีH ไม่ ต้ องแต่ งอะไรเยอะ เพราะการจั ดทีH ใช้ การจั ดสรรพื 5นทีH ดี มาก ดู
ไม่ เยอะแต่ ลงตั ว ซึH งการจั ดไม่ เยอะทํ าให้ รู้ สึ กถึ งความเรี ยบและหรู ด้ วยสิ นค้ า เสริ มเท่ ด้ วย
Accessory
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะไม่ ได้ รุ้ สึ กว่ าสิ นค้ าจํ าเป็ นกั บการใช้ ชี วิตในไทย
ภาพทีO i Louis Vuitton Resort Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5 ว่ าอยู่ ในฤดู ร้ อน ด้ วยการใช้ สี สั นและรู ปทรงทีH
สนุ กสนาน ทํ าให้ รู้ สึ กถึ ง ความสดใสในช่ วง summer
Concept น่ าจะเกีH ยวกั บความสนุ กสนานในหน้ าร้ อน เนืH องจากด้ านหลั งมี ลั กษณะคล้ าย
ตารางหมากรุ ก ส่ วนด้ านหน้ าลั กษณะคล้ ายบั นได ให้ ความรู้ สึ กเหมื อนเกมบั นไดงู
เรืH องราวคิ ดว่ าเล่ าถึ งความสนุ กสนาน สี สั นในฤดู ร้ อนทีH ใช้ เกมกระดานเป็ นตั วสืH อสาร
เนืH องจากด้ านหลั ง มี ลั กษณะคล้ ายตารางหมากรุ ก ส่ วนด้ านหน้ าลั กษณะคล้ ายบั นได ให้ ความรู้ สึ ก
เหมื อนเกมบั นไดงู และสี ทีHใช้ ทํ าให้ สนุ กสนาน
สี ทีH ใช้ มี ความดึ งดู ดสายตาเป็ นอย่ างดี มี ความ Pop ดู สนุ กสนาน เพราะสี ทีH ใช้ ค่ อนข้ าง
สว่ าง ดึ งดู ดได้ ดี และมี ความจั ดจ้ านสดใส ทํ าให้ รู้ สึ กว่ าเป็ นสี ทีH Pop สนุ กสนาน
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
ความเป็ นตั วตนของแบรนด์ ทีH เก่ าแก่ มี ความเก๋ าในตั ว เพราะการใช้ ไฟเป็ นหลอดกลมๆ
เรี ยงเป็ นแถว ให้ ความรู้ สึ กถึ งความ Classic ทีH มี อยู่ ในแบรนด์ นี 5อยู่ แล้ ว อี กทั 5งรู ปทรงของกระเป๋า
เดิ นทางทีH มี ความ Classic เช่ นกั น Window Display จึ งบ่ งบอกความเป็ น แบรนด์ ทีH เก่ าแก่ และโด่ ง
ดั งมาจนถึ งทุ กวั นนี 5
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
ไม่ อยากซื อ5 เพราะคิ ดว่ าไม่ สามารถใส่ ได้ กั บชุ ดเหล่ านี 5
ภาพทีO o Louis Vuitton Pre-Fall Va
การรั บรู้ ความหมายของผู้ ให้ สั มภาษณ์ จากสั ญลั กษณ์ บนจุ ดแสดงสิ นค้ า
รั บรู้ ความหมายของจุ ดแสดงสิ นค้ านี 5ว่าอยู่ ในฤดู ร้อนเนืH องจากมี กระเป๋าเดิ นทางทํ าให้ นึ ก
ถึ งการท่ องเทีH ยวให้ ช่ วงวั นหยุ ดพั กผ่ อน
Concept น่ าจะสืH อถึ งการท่ องเทีH ยว จากภาพเห็ นมี กระเป๋ าเดิ นทาง และแผ่ นกระจก
ด้ านหลั ง ซึH งมองไม่ ชั ดว่ ามี Detail อะไรพิ เศษ แต่ ลั กษณะเหมื อนเป็ นบานหน้ าต่ างของรถไฟหรื อ
อะไรซั กอย่ าง ซึH งมี ลายทีH กระจก มองแล้ วคล้ ายวิ วทิ วเขาข้ างทาง
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ส่ วนตั วคิ ดว่ าแบรนด์ น่ าจะสืH อถึ งการพั กผ่ อนในช่ วงวั นหยุ ด เพราะกระเป๋าเดิ นทาง และ
การแต่ งตั วทีH ส่ งเสริ มให้ รู้ สึ กถึ งการออกเดิ นทางท่ องเทีH ยว
สี ทีH ใช้ ไม่ ได้ ให้ ความรู้ สึ กโดนเด่ นอะไรมากนั ก แต่ ช่ วยให้ นํ าสายตาไปทีH เสื 5อผ้ าบนหุ่ นได้ ดี
เพราะเป็ นสี ขาวและดํ าแต่ เสื 5อผ้ ามี สี ทีH เด่ นออกมา และคิ ดว่ าส่ วนนี 5ไม่ ได้ ต้ องการให้ สี เล่ าเรืH องราว
อะไรนั กแต่ น่าจะเน้ นไปทีH ลู กเล่ น และวั สดุ ทีHใช้ ในการสืH อ ให้ เห็ นถึ ง concept
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อภาพลั กษณ์ ตราสิ นค้ า
รู้ สึ กถึ งความสนุ กสนานทีH แบรนด์ เก่ าแก่ แบรนด์ นี 5 เพิH มเข้ ามาไม่ ให้ จํ าเจ และไม่ น่ าเบืH อ
สั งเกตุ ได้ จากสิ นค้ า Collection นี 5ทีHโชว์ อยู่ ตั วกระเป๋ามี ความ Classic ทีH เป็ นเอกลั กษณ์ ของแบรนด์
แต่ มี การใส่ ลู กเล่ นทีH เป็ นสี สั นสดใสทีH สาย และฝาปิ ดกระเป๋า ทํ าให้ เพิH มกลุ่ มเป้ าหมายไปทีH กลุ่ ม
วั ยรุ่ นมากขึ 5น
ผลกระทบจากการรั บรู้ ความหมายของการจั ดแสดงสิ นค้ าต่ อการตั ดสิ นใจซื ?อ
อยากซื อ5 เพราะสิ นค้ าทีH ไม่ ได้ เปลีH ยนไปจากเดิ มซะที เดี ยวแต่ มีการผสมผสาน ความ
Classic และความ Pop เข้ าไป ทํ าให้ สิ นค้ ามี ความน่ าสนใจ
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