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งานวิจัยเรื5 องการรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้าของผู้บริโภค 

ร้าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และการตัดสินใจซืjอมี

วัตถุประสงค์เพื5 อ (1) ศึกษาการนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าของร้าน 

Louis Vuitton และ Chanel (2) ศึกษาการรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในจุด

แสดงสินค้า (3) ศึกษาถึงผลกระทบที5 เกิดจากการรับรู้ความหมายของผู้บริโภค และปัจจัยทาง

วัฒนธรรมที5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าและการตัดสินใจซืjอ 

 การวิจัยนีjเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มลูกค้าจํานวน 10 

คน และกลุ่มเป้าหมายจํานวน 10 คน รวมทัjงหมด 20 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรับรู้ความหมายของสัญลักษณ์ที5 ตราสินค้า

ต้องการสื5 อสารโดยวิเคราะห์จากสีเป็นอันดับแรก และรองลงมาจะรับรู้จากสินค้าที5 ใช้ตกแต่ง โดย

การรับรู้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ถึงฤดูกาลเพียงแค่ฤดูร้อน และฤดูหนาว (2) แนวคิดที5 ผู้ให้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้จะรับรู้แนวคิดที5 เกี5 ยวข้อง สอดคล้องกับฤดูกาลเช่นหน้าร้อนที5 สดใส ฤดู

หนาวที5 หรูหราเป็นต้น (3) เรื5 องราวที5 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้จะมีความสอดคล้องไปกับแนวคิด

ที5 รับรู้ (4) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้เรื5 องสีในลักษณะของความสนุกสนาน และความสดใส (5) 

ผลกระทบที5 เกิดจากการรับรู้ความหมายส่งผลให้ภาพลักษณ์ตราสินค้าเปลี5 ยนแปลงไปตามการ

รับรู้ ถ้าหากใช้สีสันเข้ามาตกแต่งทําให้รับรู้ว่าตราสินค้าเข้าถึงได้ง่าย ต้องการสร้างภาพของความ

สนุกสนาน และสดใส ส่วนอีกมุมมองทําให้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีมูลค่าลดลง ไม่หรูหรา ทัjงนีjผู้ให้

สัมภาษณ์จะใช้ประสบการณ์เดิมที5 มีร่วมกับตราสินค้าเข้ามาวิเคราะห์ด้วยจึงทําให้ความคิดเห็น

ส่วนใหญ่มองว่าภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความหรูหรา มีราคาสูง (6) ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจซืjอจาก

ตัวสินค้า และตระหนักถึงการใช้งานเป็นหลัก ส่วนการจัดแสดงสินค้าเป็นเพียงส่วนเสริมที5 ช่วย

ดึงดูดความสนใจสร้างจุดเด่น และสื5 อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า (7) ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพล

ต่อการรับรู้ความหมายโดยการตีความของคนในสังคมวัฒนธรรมไทยต่างออกไปจากการสื5 อสาร

ของตราสินค้าที5 มาจากวัฒนธรรมต่างชาติ
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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.
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บทที6  1 

 

บทนํา 

 

1.1 ที6 มาและความสําคัญ 

การจัดแสดงสินค้า (Window Display) จัดเป็นส่วนหนึ5 งของการตลาด และได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลายทั5 วโลกโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือการจัดแสดงสินค้าเพื5 อส่งเสริมการ

ขาย (Promotion Display) และการจัดแสดงสินค้าเพื5 อสร้างภาพพจน์ (Institutional Display) โดย

การจัดแสดงสินค้านัjน เกิดขึjนครัjงแรกในช่วงปีคริสต์ศักราชที5  ô¢£§ และถูกพัฒนาต่อมาจนเริ5 มเป็น

ที5 สนใจ และมีการติดตัjงจุดแสดงสินค้าในศูนย์การค้ามากขึjน โดยศูนย์การค้า Macy’s ในนคร

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ5 งในศูนย์การค้าแห่งแรกๆ ที5 มีการจัดแสดงสินค้า ต่อมา

ในช่วงปีคริสต์ศักราชที5  ô•§§ การจัดแสดงสินค้าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย (fashion-

history.lovetoknow.com, £§ô¢) ศูนย์การค้าชัjนนําในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการติดตัjงจุดจัด

แสดงสินค้ามากขึjนและเป็นที5 นิยมจนถึงปัจจุบัน 

 

ภาพที6  1 : ภาพของเด็กๆ ที5 กําลังมองดูการจัดแสดงสินค้า (Window Display) ของศูนย์การค้า Macy’s 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1907     
แหล่งที6 มา : zady-com1.a.ssl.fastly.net 

 

การจัดการจัดแสดงสินค้าเป็นหนึ5 งในปัจจัยที5 มีความสําคัญในการผลักดันยอดขายอีกทัjง

ยังมีอิทธิพลในการตัดสินใจซืjอของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก การจัดแสดงสินค้านับเป็นประตูด่าน

แรกที5 จะสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที5 จะสามารถนําไปสู่โอกาสในการ

ขายที5 เพิ5 มมากขึjน เนื5 องจากการจัดแสดงสินค้าเป็นงานศิลปะที5 ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความ

โดดเด่น และเป็นที5 น่าสนใจ สามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าได้อย่างชัดเจน 
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 ในการจัดแสดงสินค้า (Window Display) สามารถแบ่งตามลักษณะได้ 3 ลักษณะ ดังนีj  

  1. แบบเปิดด้านหลังทัjงหมด เป็นการจัดแสดงสินค้าโดยด้านหลังเปิด ทําให้ลูกค้า

สามารถมองเข้าไปเห็นสินค้าภายในร้านได้ 

  2. แบบกึ5 งเปิดกึ5 งปิด เป็นการจัดแสดงสินค้าโดยเปิดส่วนหนึ5 ง และปิดส่วนหนึ5 ง 

โดยในการเปิดจะเปิดส่วนที5 ต้องการให้ลูกค้ามองเห็น และเป็นจุดสนใจ 

  3. แบบปิดด้านหลังทัjงหมด เป็นการจัดแสดงสินค้าโดยปิดด้านหลังทึบไม่

สามารถมองเข้าไปในร้านได้ 
 

ตราสินค้า Louis Vuitton และ Chanel เป็นตราสินค้าที5 มีต้นกําเนิดมาจากต่างประเทศ

และได้ถูกนําเข้ามาวางขายและมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศไทย แต่ด้วยข้อจํากัดในด้านเชืjอชาติ 

ศาสนา และวัฒนธรรมในแต่ละประเทศที5 มีความแตกต่างกันทําให้การสื5 อสาร และการตีความจาก

การสื5 อสารนัjนอาจเกิดความผิดพลาด หรือการสื5 อสารในรูปแบบเดียวกันอาจไม่สามารถสื5 อ

ความหมายได้อย่างที5 ตราสินค้าต้องการ ตัวอย่างเช่น การส่ายหน้าในสังคมไทยหมายถึง “ไม่” แต่

ในสังคมอินเดียการส่ายหน้าหมายถึง “ได้” เป็นต้น เนื5 องจากสินค้าของ Louis Vuitton และ 

Chanel วางขายอยู่ในหลายประเทศทั5 วโลก และต้องมีการสื5 อสารภาพลักษณ์ที5 เหมือนกันในทุก

ประเทศ เพื5 อให้ยังคงอยู่ในภายใต้แนวทางเดียวกัน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของตราสินค้าไว้

และด้วยปัจจุบันตราสินค้า Louis Vuitton และ Chanel ได้รับความนิยมในประเทศไทย และมี

ภาพลักษณ์ตราสินค้าที5 จัดอยู่ในกลุ่ม Luxury Brand ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงคุณค่าทางจิตใจถ้าหากได้

ครอบครองสินค้าของตราสินค้า Louis Vuitton และ Chanel ด้วยประวัติที5 ยาวนานของ Louis 

Vuitton ผู้ก่อตัjงตราสินค้าที5 มีเครื5 องหนังเป็นเอกลักษณ์และมีชื5 อเสียงมาจากการทําหีบใส่ของชื5 อ

ว่า”หลุยส์ วิตตอง” จุดกําเนิดของตราสินค้าเกิดขึjนในปีคริสต์ศักราชที5  ô¢®© ในกรุงปารีส ประเทศ

ฝรั5 งเศส และดําเนินกิจการมาอย่างต่อเนื5 องจนถึงปีคริสต์ศักราชที5  ô¢¢® ธุรกิจเติบโตและเป็นที5

นิยมในวงกว้างขึjนจึงก่อตัjงร้านสาขาขึjนที5 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน Louis Vuitton มี

สาขาอยู่ทั5 วโลกกว่า ´¨§§ แห่งนับตัjงแต่เริ5 มก่อตัjงจนถึงปัจจุบันปีคริสต์ศักราชที5  £§ô¢ Louis 

Vuitton ถือกําเนิดมาแล้วถึง ôú© ปีโดยโดยในประเทศไทยมีร้านสาขา ´ สาขา คือ ศูนย์การค้า

สยามพารากอน เกษรพลาซ่า และ เอ็มโพเรียม (louisvuitton.com, £§ô¢) ส่วนตราสินค้า Chanel 

ผู้ให้กําเนิดตราสินค้าแฟชั5 นระดับโลกนี5 มีชื5 อว่า Coco Chanel หรือชื5 อเต็มคือ Gabrielle Bonheur 

Chanel จุดกําเนิดเกิดขึjนในปีคริสต์ศักราชที5  ô•ô§ ร้าน Chanel Modes ถูกก่อตัjงขึjนเป็นร้านขาย

หมวกนับเป็นจุดเริ5 มต้นของ Chanel ต่อมาในปีคริสต์ศักราชที5  ô•ô´ ร้าน Chanel ถูกเปิดอย่างเป็น

ทางการและมีสินค้าแฟชั5 นภายใต้ตราสินค้า Chanel มากมายรวมไปถึงนํjาหอม นับตัjงแต่ตรา

สินค้า Chanel กําเนิดขึjนจนถึงปัจจุบันคริสต์ศักราชที5  £§ô¢ Chanel ถือกําเนิดมาแล้ว ô§¢ ปี 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีร้านสาขาอยู่ © สาขา คือ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เซ็นทรัล เอ็มบาสซี 

เอ็มควอเทียร์ และสนามบินสุวรรณภูมิ และยังมีบูธเล็กๆ ที5 อยู่ภายในศูนย์การค้าทั5 วประเทศอีก

มากมาย (inside.chanel.com, £§ô¢) 
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ภาพที6  2 : โฆษณากระเป๋าของ Louis Vuitton              ภาพที6  3 : Boutique แห่งแรกของ Chanel 

แหล่งที6 มา : louisvuitton.com                                   แหล่งที6 มา : inside.chanel.com 

 

ปัจจุบันสินค้ากลุ่มแฟชั5 นมีความนิยมในการจัดแสดงสินค้าอย่างแพร่หลายรวมไปถึง

สินค้าในกลุ่ม Luxury ที5 ใส่ใจในรายละเอียดของการจัดแสดงสินค้าเป็นพิเศษและมีทีมงาน

ออกแบบถูกจัดตัjงขึjนมาเฉพาะสําหรับออกแบบการจัดแสดงสินค้าซึ5 งตราสินค้า Louis Vuitton 

และ Chanel ที5 ผู้วิจัยเลือกศึกษาก็เป็นตราสินค้าที5 จัดอยู่ในกลุ่ม Luxury Brand โดยที5 ตราสินค้า 

Louis Vuitton และ Chanel จะถูกกําหนดรูปแบบของการจัดตกแต่งจุดแสดงสินค้าให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของงาน Fashion Week (สัปดาห์แสดงสินค้าแฟชั5 นใหม่ๆ) ซึ5 งการ

ออกแบบการจัดแสดงสินค้าจะช่วยส่งเสริม และเล่าเรื5 องให้เหมาะกับสินค้าใน Collection นัjนๆ ซึ5 ง

งาน Fashion Week จะเกิดขึjนก่อนสินค้าออกวางจําหน่ายเป็นเวลา 6 เดือน โดยที5 งาน Fashion 

Week ที5 สําคัญจะจัดขึjนใน 4 เมืองหลักที5 เป็นเมืองแห่งแฟชั5 นของโลกคือ ô.นิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา £.ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ´.มิลาน ประเทศอิตาลี และ ©.ปารีส ประเทศฝรั5 งเศส 

ซึ5 งมีชื5 อเรียกของงาน Fashion Week ที5 เกิดขึjนทัjงสี5 เมืองนีjว่า Big Four Fashion Week โดยงาน 

Fashion Week จะถูกจัดขึjนเพื5 อให้เจ้าของตราสินค้าชัjนนํา นําเอาสินค้ามาจัดแสดงตามช่วงเวลา

ที5 กําหนด โดยงาน Fashion Week จะถูกจัดขึjนอย่างน้อยปีละ 2 ครัjง คือกลุ่มสินค้าในฤดูใบไม้ผลิ

และฤดูร้อน (Spring and Summer) และกลุ่มสินค้าของฤดูใบไม้ร่วมและฤดูหนาว (Fall and 

Winter) นอกจากนีjเหล่าตราสินค้าชัjนนํามักจะออกสินค้ากลุ่มพิเศษ(Special Collection) ขึjนมา

คั5 นระหว่างสินค้ากลุ่มหลัก (ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน , ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว) ซึ5 งมีชื5 อเรียกว่า 

Resort Collection และ Pre-Fall Collection ทัjงนีjการออกสินค้ากลุ่มพิเศษขึjนเพื5 อไม่ให้กลุ่มสินค้า

ในฤดูกาลหลักระยะเวลาห่างกันจนเกินไป และเพื5 อเป็นการเชื5 อมโยงถึงการเปลี5 ยนผ่านของฤดูกาล 
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 ด้วยตราสินค้า Louis Vuitton และ Chanel เป็นตราสินค้ากลุ่ม Luxury ที5 ได้รับความนิยม

อย่างมากทั5 วโลก โดยผลการเก็บสถิติมูลค่าของตราสินค้ากลุ่ม Luxury Brand ทั5 วโลกในปี 2017

ตราสินค้า Louis Vuitton ถูกจัดอยู่ในอันดับที5  1 มีมูลค่าตราสินค้าอยู่ที5  29,242 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และตราสินค้า Chanel ถูกจัดอยู่ในอันดับที5  4 มีมูลค่าตราสินค้าอยู่ที5  11,019 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(Statista, 2017) นอกจากนีjศูนย์การค้า Harrods ในประเทศอังกฤษรายงานผลว่าพฤติกรรมการ

จับจ่ายของชาวไทยมีความต้องการแบรนด์ที5 หรูหราที5 สุดคือ Chanel, Louis Vuitton, Hermes 

(Voice TV, 2013) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของตราสินค้าที5 อยู่ในระดับสูงติดอันดับ

1 ใน 4 ของโลกรวมถึงความนิยมในตราสินค้าของคนไทยจึงทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาตราสินค้า 

Louis Vuitton และ Chanel 

 

ตราสินค้า Louis Vuitton และ Chanel เป็นตราสินค้าจากต่างประเทศที5 นําเข้ามาจําหน่าย

ในประเทศไทยด้วยข้อจํากัดด้านภาษา และวัฒนธรรมอาจส่งผลให้การสื5 อสารคลาดเคลื5 อน ดังนัjน

ผู้วิจัยจึงสนใจที5 จะศึกษาความหมายที5 ปรากฏอยู่บนจุดจัดแสดงสินค้าของตราสินค้า Louis 

Vuitton และ Chanel ในปี 2017 ในกลุ่มสินค้าฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน (Spring and Summer) ฤดู

ใบไม้ร่วมและฤดูหนาว (Fall and Winter) รวมถึงสินค้ากลุ่มพิเศษ Resort และ Pre-Fall ที5 ตรา

สินค้าต้องการจะสื5 อสารไปถึงผู้บริโภค ความหมายที5 ผู้บริโภครับรู้จากการตกแต่งในบริเวณจุด

แสดงสินค้า รวมไปถึงการศึกษาถึงผลกระทบที5 เกิดจากการจัดแสดงสินค้าสามารถส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ และสามารถกระตุ้นการตัดสินใจซืjอของผู้บริโภคได้อย่างไร 

 

งานวิจัยฉบับนีj จึง มุ่งศึกษาถึงการรับรู้ความหมายของสัญลักษณ์ที5 ใ ช้ในการสื5 อ

ความหมายของการจัดแสดงสินค้า (Window Display) โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีของการสื5 อสาร

สัญลักษณ์และศึกษาถึงผลกระทบ และปัจจัยทางวัฒนธรรมที5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และการ

ตัดสินใจซืjอที5 ผู้บริโภครับรู้จากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในจุดแสดงสินค้า 

 

1.2  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื5 อศึกษาการนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าของร้าน Louis 

Vuitton และ Chanel 

 2. เพื5 อศึกษาการรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในจุดแสดงสินค้า 

 3. เพื5 อศึกษาถึงผลกระทบที5 เกิดจากการรับรู้ความหมายของผู้บริโภค และปัจจัยทาง

วัฒนธรรมที5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าและการตัดสินใจซืjอ 
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1.3  ขอบเขตงานวิจัย 

ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื5 อหาความหมายที5

ตราสินค้าต้องการสื5 อสารบนจุดแสดงสินค้า และใช้การสัมภาษณ์เพื5 อวิเคราะห์การรับรู้ความหมาย

ของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้าโดยการวิเคราะห์จะใช้จุดแสดงสินค้าที5 จัด

ขึjนใน © ฤดูกาลดังนีj 

 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 ทาง ผู้ วิ จัย เ ลือกใช้ ร้านสาขาที5  Siam Paragon และ Emquartier เ นื5 อจาก

ศูนย์การค้าดังกล่าวเป็นศูนย์การค้าชัjนนําของประเทศไทย มีร้านค้าต่างๆ เพรียบพร้อมครอบคลุม

ความต้องการของผู้บริโภคในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั5 น เครื5 องประดับ ศูนย์รวมความ

บันเทิง ร้านอาหาร รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ5 งศูนย์การค้า Siam 

Paragon ได้มีการวางภาพพจน์ของตัวเองเป็น “High End Shopping Complex” สําหรับผู้ที5

รายได้สูง มีรสนิยมในการใช้สินค้าแบรนด์เนม ในปี 2560 ที5 ผ่านมาศูนย์การค้า Siam Paragon มี

รายได้รวมกว่า 17,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 จะมีรายได้เพิ5 มขึjน 20% จากผู้ที5 มาใช้

บริการราว 180,000 – 200,000 คนต่อวัน (มยุรี ชัยพรหมประสิทธิT , 2561) และร้าน Louis Vuitton 

สาขา Siam Paragon มักจะมีการนําเอาสินค้าใหม่ๆมาจัดแสดงเป็นสาขาแรก และบางโอกาสมี

การนําเอาสินค้าชุดพิเศษมาจัดแสดง เป็นสาขาเดียวในประเทศไทยที5 ได้รับโอกาส ส่วนศูนย์การค้า 

Emquartier เป็นศูนย์การค้าน้องใหม่ที5 เปิดให้บริการในปี 2558 ตัjงอยู่บนพืjนที5 ใจกลางสุขุมวิทมี

สถานีรถไฟฟ้าที5 สามารถเดินเข้าถึงศูนย์การค้าได้อย่างง่ายดาย สร้างความสะดวกสบายและเพิ5 ม

โอกาสในการเข้าถึงศูนย์การค้าได้อย่างดี ศูนย์การค้า Emquartier มีการวางภาพพจน์ของตัวเอง

เป็น “Beyond Luxury เหนือกว่าหรูหรา” ตอบสนองความต้องการสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าไฮ

เอนด์จากทั5 วโลกของผู้บริโภ ศูนย์การค้า Emquartier มียอดผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 150,000 คน

ต่อวัน และการจับจ่ายของผู้บริโภคส่งผลให้การเติบโตของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในปี 2560 มีรายได้

รวมกว่า 50,000 ล้านบาท และตัjงเป็นในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีรายได้รวม 100,000 ล้านบาท 

(Forbes Thailand, 2560)  และด้วยศูนย์การค้า Siam Paragon และ Emquartier เป็นศูนย์การค้า

ชัjนนํา มีร้านค้าครอบคลุม ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในการเลือกใช้จ่ายกับ 2 ศูนย์การค้านีj รวม

ไปถึงตราสินค้าต่างๆจากทั5 วโลกต่างให้การยอมรับเปิดร้านสาขาในศูนย์การค้าทัjง 2 แห่ง ด้วย

เหตุผลต่างๆทําให้ผู้วิจัยเลือกมุ่งสนใจศึกษาไปยังร้านสาขาที5 ศูนย์การค้า Siam Paragon และ 

Emquartier 
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1.4  ประโยชน์ที6 คาดว่าจะได้รับ 

 1.  เ ป็นแนวทางให้ กับ Louis Vuitton Chanel และตราสินค้าอื5 นๆ ในการเลือกใช้

สัญลักษณ์ประกอบการจัดแสดงสินค้าที5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ และเพิ5 มโอกาสการขายให้กับตรา

สินค้า 

 2. ทําให้นักการตลาดและนักออกแบบสามารถเข้าใจถึงพืjนฐานการตีความหมายของ

ผู้บริโภค 

 

1.5  นิยามศัพท์ 

1.5.1 การรับรู้ความหมาย หมายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที5 เกิดจากการตีความ ความ

เข้าใจในความหมาย ของการจัดแสดงสินค้าซึ5 งจะนําพาไปสู่กระบวนการตัดสินใจซืjอในอนาคต  

 1.5.2 สัญลักษณ์ หมายถึงลักษณะของวัตถุที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้า และถูกกําหนด

ความหมายไว้ในตัวของสัญลักษณ์เพื5 อสื5 อสารไปยังผู้บริโภคผ่านการจัดแสดงสินค้า 

 1.5.3 การจัดแสดงสินค้า (Window Display) หมายถึงการนําเอาวัตถุ 2 มิติ หรือ 3 มิติ 

และนําสินค้ามาประกอบกันเพื5 อช่วยส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ ในตู้โชว์หน้าร้าน 

 1.5.4 ภาพลักษณ์ตราสินค้า หมายถึงภาพที5 เกิดขึjนในใจของผู้บริโภค ที5 มีต่อการจัด

แสดงสินค้าของตราสินค้า ที5 ส่งผลถึงภาพในใจของผู้บริโภคต่อตราสินค้า 

 1.5.5 การตัดสินใจซืWอ  หมายถึงพฤติกรรมที5 เกิดขึjน หลังจากรับรู้ความหมายจาก

สัญลักษณ์ของการจัดแสดงสินค้า 

 1.5.6 ผลกระทบ หมายถึงผลที5 เกิดขึjนหลังจากการรับรู้ความหมายของสัญลักษณ์ที5 ใช้ใน

จุดแสดงสินค้า 

 1.5.7 ปัจจัยทางวัฒนธรรม หมายถึงพืjนฐานของสังคมที5 เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม และ

กรอบความคิดของผู้บริโภค ซึ5 งส่วนใหญ่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และส่งผลไปถึงการตีความ

จากสัญลักษณ์ของจุดแสดงสินค้า 

 1.5.8 ฤดูกาลแฟชั6 น หมายถึงฤดูกาลที5 ใช้ในวงการแฟชั5นซึ5 งประกอบไปด้วย 4 ฤดูกาลคือ 

Resort Summer Pre-Fall และ Winter ซึ5 งแตกต่างจากฤดูกาลที5 อ้างอิงจากสภาพภูมิอากาศ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที6 เกี6 ยวข้อง 

 

การรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้า (Window Display) ผู้วิจัย

ได้ทําการศึกษาค้นคว้า และได้ดําเนินการตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที5 เกี5 ยวข้อง เพื5 อนํามา

ประกอบเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนีj 

1. แนวคิดการจัดแสดงสินค้า 

  2. แนวคิด ทฤษฎีเรื5 องสัญลักษณ์ 

  3. แนวคิด ทฤษฎีเรื5 องสี 

  4. ทฤษฎีการรับรู้ 

  5. งานวิจัยที5 เกี5 ยวข้อง 

  6. กรอบแนวคิด 
 

2.1 แนวคิดการจัดแสดงสินค้า 

2.1.1 แนวคิดเกี6 ยวกับการจัดแสดงสินค้า 

ผู้วิจัยได้รวบรวมศึกษาแนวคิดการจัดแสดงสินค้าพบว่าการจัดแสดงสินค้าเป็นหนึ5 งใน

กิจกรรมทางการตลาดที5 ช่วยส่งเสริมการขายทางหนึ5 ง ในปัจจุบันได้รับความนิยมจากสินค้า

ประเภทแฟชั5 นโดยตราสินค้าแทบจะทัjงหมดในท้องตลาดนําเอาการจัดแสดงสินค้าเข้ามาใช้ ใน

ธุรกิจ การจัดแสดงสินค้าถือเป็นเครื5 องมือหนึ5 งที5 ใช้ในการสื5 อสารที5 เรียกว่าเครื5 องมือทางทัศน์ 

(Visual Tool) ที5 ช่วยทําให้สินค้าสามารถขายได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์และค่านิยมให้แก่ร้านค้า ซึ5 ง

โดยทั5 วไปการจัดแสดงสินค้าสามารถใช้ได้กับสินค้าทุกประเภทที5 สามารถจับต้องได้ (วัฒนะ จูฑะวิ

วาต, 2549) ซึ5 งจากการศึกษาของ Wanninayake and Randiwela (2017) กล่าวว่าการจัดแสดง

สินค้าเป็นหนึ5 งในวิธีทางการตลาดที5 สามารถเรียกความสนใจแก่ผู้บริโภคได้ โดยเป็นการกระตุ้น

ทางจิตวิทยา และก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซืjอในที5 สุด 

นักวิชาการได้ให้นิยามที5 เกี5 ยวข้องกับการจัดแสดงสินค้าไว้ดังนีj วัฒนะ จูฑะวิวาต (2549) 

กล่าวว่า การจัดแสดงสินค้า เป็นวิธีการนําเสนอสินค้าอย่างหนึ5 งเพื5 อทําให้สินค้าปรากฏสู่สายตา

ผู้บริโภคอย่างมีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบทางศิลปะ เพื5 อ

สร้างจุดสนใจและดึงดูดสายตาผู้บริโภค เช่นเดียวกับ Morgan (2011) ที5 ให้ความหมายของการจัด

แสดงสินค้าไว้ว่า การจัดแสดงสินค้าคือการนําเอาสินค้าออกมาจัดแสดงเพื5 อให้ผู้บริโภครับรู้และ

สร้างความสะดวกในการคัดเลือกสินค้าสอดคล้องกับ ลิตติพร ลิตติพานิช (2550) ที5 กล่าวไว้ว่าการ

จัดแสดงสินค้าคือการนําเอาวัตถุ 3 มิติ ที5 มีความกว้าง ความยาว และความลึก มาประกอบภายใน

จุดแสดงสินค้า และมีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมการขายในรูปแบบต่างๆ ซึ5 งส่งผลถึงภาพลักษณ์ที5

คนภายนอกมีต่อร้านค้าหรือตราสินค้า 
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จากคํานิยามต่างๆ ข้างต้นสามารถสรุปลักษณะของการจัดแสดงสินค้าที5 ช่วยส่งเสริมให้

ร้านค้าสวยงาม ดึงดูความสนใจจากผู้บริโภคได้มากขึjนแล้วยังสามารถช่วยส่งเสริมการขายได้อีก

ด้วย การจัดแสดงสินค้าหมายถึงการนําเอาวัตถุ 3 มิติมาประกอบกันเพื5 อช่วยส่งเสริมการขายใน

รูปแบบต่างๆ อีกทัjงยังอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที5 สุด ณ จุดขาย (Point Of Sale) ส่งผลให้จุดแสดง

สินค้าเป็นสิ5 งจูงใจที5 มีอิทธิพลสูงต่อการรับรู้และการตัดสินใจซืjอของผู้บริโภค 

 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดแสดงสินค้า 

 2.1.2.1 ด้านการตลาด (Marketing Concept) เพื5 อการขายสินค้า 

 2.1.2.2 ด้านการโฆษณา (Advertising Concept) เพื5 อสร้างความชอบในตราสินค้า 

 

2.1.3 คุณลักษณะของการจัดแสดงสินค้าที6 ดี 

2.1.3.1 จะต้องสร้างจุดสนใจดึงดูดให้คนเหลียวมอง 

2.1.3.2 จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารที5 เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

2.1.3.3 จะต้องเร่งเร้าให้เกิดความต้องการ 

2.1.3.4 จะต้องสร้างความมั5 นใจ และทําให้ผู้บริโภคเกิดการซืjอในที5 สุด 

 

2.1.4 ประเภทของการจัดแสดงสินค้า 
  

  2.1.4.1 วินโดว์ดิสเพลย์ (Window Display) 

  เป็นการจัดแสดงสินค้าที5 สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้มากที5 สุดเพราะ Window 

Display เป็นสิ5 งที5 ผู้บริโภคหรือคนที5 สัญจรไปมาเห็นเป็นอันดับแรกทําให้เกิดความสนใจในสินค้า

จนเกิดการซืjอในที5 สุด ซึ5 งถือได้ว่าการจัดแสดงสินค้า(Window Display) เป็นสิ5 งสําคัญ และมี

อิทธิพลสูงในปัจจุบันของการนําเสนอสินค้า  
 

                   2.1.4.2 อินทีเรียดิสเพลย์ (Interior Display) 

           เป็นการจัดตกแต่งภายในร้านให้น่าสนใจสามารถใช้ประโยชน์จากการตกแต่งภาย 

ในร้านได้มากที5 สุด ทัjงนีjจะต้องสร้างความสะดวก สบาย และสะอาด เพื5 อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด

ความพึงพอใจ และเกิดการซืjอ 

สุทักษา บุญโชติ (£®®´) ได้ทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดแสดงสินค้าเพื5 อรณรงค์

สภาวะโลกร้อนภายในห้างสรรพสินค้า ได้ข้อสรุปว่ารูปแบบการจัดแสดงสินค้าในแนวคิดการ

รณรงค์เกี5 ยวกับสภาวะโลกร้อน มีส่วนช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสภาวะทาง

ธรรมชาติที5 เกิดจากนํjามือของมนุษย์ ซึ5 งรูปแบบการจัดแสดงสินค้ามีบทบาทต่อภาพลักษณ์ และ

สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที5 เกิดขึjน และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซืjอของผู้บริโภคที5 มีต่อสินค้าที5 จัด

จําหน่ายในช่วงฤดูร้อน 
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2.2  แนวคิด ทฤษฎีสัญลักษณ์ 

ปัจจุบันในโลกนีjมีภาษาหลักมากมายกว่า 100 ภาษา จึงเป็นเรื5 องที5 ยากถ้าหากจะสื5 อสาร 

กันด้วยภาษา และเข้าใจความหมายนัjนได้ ดังนัjนการสื5 อสารข้อมูลต่างๆ ที5 เกิดขึjนในปัจจุบันมีการ

นําเอาสัญลักษณ์เข้ามาใช้เพื5 อช่วยในการสื5 อสาร ซึ5 งสัญลักษณ์ที5 ใช้ถูกสร้างความหมายภายใต้

สัญลักษณ์นัjนเป็นที5 เรียบร้อยแล้วทําให้การสื5 อสารสามารถเข้าใจกันได้ง่ายขึjนในกลุ่มที5 กว้างขึjน 

ทัjงนีjก็ยังไม่สามารถสื5 อสารด้วยสัญลักษณ์ได้ในทุกวัฒนธรรมที5 มีบนโลกใบนีj  

นักวิชาการและนักการสื5 อสารได้มีการนิยามความหมายของสัญลักษณ์ ไว้ดังนีj  

ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้นิยามความหมายของลัญลักษณ์ไว้ว่าสัญลักษณ์ (Symbol) 

หมายถึง ลักษณะของสิ5 งใดก็ตามที5 ถูกกําหนดขึjนมาเพื5 อใช้หมายความแทนอะไรก็ตามอีกสิ5 งหนึ5 ง 

เช่นเดียวกับ The Oxford English Dictionary ที5 ได้ให้นิยามของคําว่าสัญลักษณ์ (Symbol) ไว้ 2 

ความหมายคือ 1. สิ5 งที5 เป็นตัวแทนของสิ5 งอื5 นๆ 2.ตัวอักษร หรือเครื5 องหมายที5 ใช้เป็นตัวแทนบางสิ5 ง 

วิรุณ ตัjงเจริญ (2526) ได้อธิบายความหมายคําว่าสัญลักษณ์ดังนีj สัญลักษณ์คือนัย หรือ

ความคิดที5 ถูกบรรจุไว้ภายใต้สัญลักษณ์นัjน เพื5 อเป็นการสื5 อสารถึงสิ5 งใดสิ5 งหนึ5 งโดยในการสื5 อสาร

ด้วยสัญลักษณ์นัjนจะมีผลกับการรับรู้ ความคิด ทัศนคติ 

บันลือ พฤกษะวัน (2522) กล่าวว่า ภาพสัญลักษณ์คือ สิ5 งที5 ขีดเขียนขึjนเป็นรูปต่างๆเพื5 อ

กําหนดความหมายใช้ในกลุ่มชน เรียกว่าภาษาตาซึ5 งสามารถแสดงออกให้เห็น และสร้างความ

เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร 

Dreyfuss (1972) ได้กําหนดหลักขึjนมาทําให้การแบ่งกลุ่มสัญลักษณ์สามารถแบ่งออกมา

ได้ 3 กลุ่มดังนีj 

1. สัญลักษณ์ที5 เกิดจากการลอกเลียนแบบ หมายถึงลักษณะที5 เลียนแบบสิ5 งเดิมที5  

มีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น ป้ายหน้าห้องนํjาที5 มีการนําเอาลักษณะของผู้ชาย และผู้หญิงมาใช้เป็นสิ5 ง

แทนที5 บ่งบอกถึงห้องนํjาสําหรับผู้ชาย และห้องนํjาสําหรับผู้หญิง รวมไปถึงห้องนํjาคนพิการ และ

ห้องนํjาสําหรับเด็กก็มีการใช้สัญลักษณ์ที5 เลียนแบบเช่นกัน 

  2. สัญลักษณ์ที5 เป็นนามธรรม หมายถึงการนําเอาสาระสําคัญของสิ5 งหนึ5 งมาทํา

เป็นรูปสัญลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่นการทํา Infographic ที5 มีการลดทอนตัวหนังสือ และแปรสภาพ

เป็นสัญลักษณ์ 

  3. สัญลักษณ์ที5 มนุษย์คิดค้นขึjนมา หมายถึงรูปสัญลักษณ์ที5 มนุษย์คิดขึjน และเป็น

ที5 ยอมรับจากคนหมู่มาก ยกตัวอย่างเช่นเครื5 องหมายการค้า(Logo) ที5 มนุษย์เป็นผู้คิดค้นขึjน และ

บางเครื5 องหมายการค้าถูกใช้สื5 อสารกับคนทั5 วโลก เช่น ร้านกาแฟ Starsbuck ร้านอาหาร KFC เป็น

ต้น 
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ศรีเรือน แก้วกังวาล (2548) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสัญลักษณ์ที5 มนุษย์ต้องการให้เกิดขึjน

ไว้ดังนีj 

  1. มนุษย์สร้างสัญลักษณ์ขึjนเพื5 อต้องการแสดงความหมายในใจ 

  2. มนุษย์สร้างสัญลักษณ์ขึjนเพื5 อทําให้ผู้ที5 พบเห็นเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ และ

มีการตอบสนองต่อสิ5 งเร้านัjนได้ดี 

  3. ส่วนประกอบสําคัญของระบบสัญลักษณ์คือถ้อยคําที5 ใช้ รองลงมาคือสิ5 งที5 ไม่ใช่

ถ้อยคํา 

  4. สิ5 งใดที5 เรารับรู้ว่ามีความหมายแทนด้วยอะไรก็ตาม สิ5 งนัjนคือสัญลักษณ์ 

 

 ศรีเรือน แก้วกังวาล (2548) ยังได้ให้ความหมายของภาพสัญลักษณ์ที5 แยกประเภทดังนีj 

  1. ความหมายโดยอรรถ คือความหมายที5 เข้าใจตรงกันด้วยภาษา 

  2. ความหมายโดยนัย คือความหมายที5 ผู้ฟังนําปัจจัยภายใน ผสมกับความหมาย

โดยอรรถ 

  3. ความหมายประกอบกับอารมณ์ คือการแสดงความหมายออกมาตามอารมณ์

ขณะนัjน 

  4. ความหมายโดยวิตถารนัย คือคํากํากวม คําเพียง 1 คําสามารถตีความได้

หลากหลายความหมาย ผู้ใช้ต้องระมัดระวังสูงเพราะการตีความแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

  5. ความหมายเนื5 องสถานการณ์ คือความหมายที5 นําเอาสถานการณ์ที5 ประสบอยู่

มาทําให้เกิดความหมาย 

 โดยสรุปสัญลักษณ์คือการสร้างสิ5 งใดสิ5 งหนึ5 งขึjนมาไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที5 เกิดจากการ

ลอกเลียนแบบ สัญลักษณ์ที5 เป็นนามธรรม หรือสัญลักษณ์ที5 มนุษย์คิดค้นขึjนมา และกําหนด

ความหมายภายใต้สัญลักษณ์นัjนๆขึjน โดยความหมายที5 ถูกกําหนดขึjนจะต้องเป็นที5 ยอมรับ และ

สามารถรับรู้ถึงความหมายร่วมกันได้ในสังคมนัjนๆ 

นอกจากนีjฌอง โบดริยาร์ด ได้กล่าวเพิ5 มเติมว่ามนุษย์มีพฤติกรรมการบริโภคที5 อยู่ภายใต้

กฎเกณฑ์แห่งสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ5 งโดยทั5 วไปสินค้าจะมีองค์ประกอบหลักๆ 2 ประการคือ 

องค์ประกอบด้านคุณค่าการใช้สอย (Use Value) และองค์ประกอบด้านคุณค่าในการแลกเปลี5 ยน 

(Exchange Value) แต่ในความเป็นจริงแล้วสินค้ายังมีอีกองค์ประกอบหนึ5 งที5 สําคัญก็คือ คุณค่า

เชิงสัญญะ (Sign Value) กล่าวคือสินค้าสามารถสื5 อสารสัญลักษณ์บางอย่างได้ด้วยตัวของสินค้า

เอง ที5 เรียกว่า การบริโภคเชิงสัญญะ 

 สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา (2555) ได้ทําศึกษาวิจัยเรื5 องการวิเคราะห์รูปสัญญะและความหมาย

สัญญะในเครื5 องประดับยุคอยุธยา เพื5 อสร้างองค์ความรู้ในการออกแบบเครื5 องประดับไทยร่วมสมัย

ในอนาคต โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรูปสัญญะ ประกอบด้วยองค์ประกอบในการ

ออกแบบเครื5 องประดับคือ วัสดุ ลวดลาย สี รูปทรง ประเภทของเครื5 องประดับ และตําแหน่งที5 สวม

ใส่ ความหมายของสัญญะคือแนวคิดในการออกแบบผ่านหลักความเชื5 อทางวัฒนธรรม 3 ประการ 

ประกอบด้วย 1.คติความเชื5 อลัทธิผีสางเทวดา 2.คติความเชื5 อแบบศาสนาพราหมณ์ และ 3.คติ
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ความเชื5 อแบบศาสนาพุทธ จากเครื5 องประดับยุคอยุธยา 5 ชิjน ผลการวิเคราะห์สัญญะใน

เครื5 องประดับยุคอยุธยาพบว่า ความหมายสัญญะหลักในเครื5 องประดับในยุคอยุธยาใช้คติความ

เชื5 อแบบศาสนาะราหมณ์-ฮินดู มากเป็นอันดับหนึ5 ง และรองลงมาคือการใช้คติความเชื5 อแบบ

ศาสนาพุทธและคติความเชื5 อลัทธิผีสางเทวดา นวกจากนีjยังพบแนวความคิดอื5 นด้วย เช่น การสื5 อ

ถึงตราประจําพระราชสํานักของกษัตริย์เมืองเวศาลี เป็นต้น ในส่วนของความหมายสัญญะย่อยใน

เครื5 องประดับยุคอยุธยาในคติความเชื5 อแบบศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบไปด้วยความเชื5 อย่อย 

7 ประการคือ 1. การสื5 อถึงวรรณะ บทบาทหน้าที5  สถานะทางสังคม ตําแหน่งชนชัjนของผู้สวมใส่ 2.

การเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในสมัยเชียงแสน 3.การเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง

ความอุดมสมบูรณ์ในสมัยทวารวดี 4.การเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมั5 นคง และสัญลักษณ์ของ

สวรรค์ 5.การสื5 อถึงสัตว์ประจําทิศ 6.การเป็นสัญลักษณ์สื5 อถึงอํานาจในการผลิตของธรรมชาติ 7.

การสื5 อถึงสัตว์ในตํานาน และป่าหิมพานต์ 

 กนกพร  ศรีญาณลักษณ์ (2554) ได้ทําการศึกษาการสื5 อความหมายของภาพมงคลจีน 

เพื5 อต้องการทราบถึงการสื5 อความหมาย วิธีการสื5 อความหมายและสัญลักษณ์ในการสื5 อ

ความหมายของภาพมงคลจีน ซึ5 งผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาพมงคลจีนสามารถแยก

ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1.ภาพมงคงที5 มีองค์ประกอบเดียว คือมีการใช้หนึ5 งสัญลักษณ์สื5 อ

ความหมายหนึ5 งความหมาย และใช้หนึ5 งสัญลักษณ์สื5 อความหมายหลายความหมาย 2.ภาพมงคง

ที5 มีองค์ประกอบรวม คือมีการใช้หลายสัญลักษณ์สื5 อความหมายหนึ5 งความหมาย และใช้หลาย

สัญลักษณ์สื5 อความหมายหลายความหมาย ซึ5 งภาพมงคลต่างๆทําหน้าที5 สื5 อความหมายที5 เป็น

มงคล 9 ด้านคือ อายุยืน โชคลาภ สมปรารถนา ลูกหลานสืบสกุล ปัดเป่า สิ5 งไม่ดี ความสุข ประสบ

ความสําเร็จ ความรัก และความรํ5 ารวย ส่วนวิธีการสื5 อความหมายของภาพมงคลมี 4 รูปแบบคือ 

สื5 อความหมายโดยตรง สื5 อความหมายโดยอ้อม สื5 อความหมายโดยใช้คําพ้องเสียงพ้องรูป สื5 อ

ความหมายโดยใช้บทกวี และสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการสื5 อความหมายของภาพมงคลจีนนัjนสามารถ

แบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ บุคคลมงคล พืชมงคล สัตว์มงคล สิ5 งของมงคล และลวดลายมงคล 

 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเรื6 องสี 

 ผู้วิจัยได้รวบรวมศึกษาๆแนวคิด ทฤษฎีเรื5 องสีพบว่าในปัจจุบันการใช้สีเป็นที5 นิยมอย่าง

แพร่หลายในชีวิตประจําวันถึงแม้ว่าสีจะไม่ใช่สิ5 งจําเป็นในชีวิตแต่สีมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของ

มนุษย์เป็นอย่างมากถ้าหากมองไปรอบๆตัวเราสีมักจะเป็นองค์ประกอบหนึ5 งที5 ใช้ประกอบในวัตถุ

หรือใช้ในการกําหนด แยกแยะสิ5 งต่างๆให้ชัดเจนได้ เช่น สัญญาณจราจร ถังขยะที5 แยกประเภท

ด้วยสี แม้กระทั5 งสีของเหรียญรางวัลก็ถูกแยกเป็น สีทอง สีเงิน สีทองแดง เป็นต้น ด้วยเหตุนีjใน

หลายๆ สาขาอาชีพได้นิยมนําเอาสีไปเป็นส่วนหนึ5 งในงานในสาขาอาชีพนัjนๆ เช่นในวงการโฆษณา

มีการใช้สีเพื5 อกําหนดความหมายเชิงจิตวิทยาของตราสินค้า ซึ5 งในการเลือกใช้สีของตราสินค้าจะ

เลือกใช้สีที5 ต้องการสื5 อสารความเป็นตัวตนของตราสินค้าให้มากที5 สุด การใช้สีนับว่าเป็น

องค์ประกอบสําคัญเพราะมีเรื5 องของเหตุผล (Rational) และอารมณ์ (Emotional) เขามาเกี5 ยวข้อง 

เพื5 อต้องการสร้างให้เกิดการจดจําในใจของผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่นร้านแกแฟสตาบัค เลือกใช้สี
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เขียวเป็นสีหลักและสีเดียว เพราะสีเขียวให้ความรู้สึกที5 สงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา การเลือกใช้สี

เขียวของร้านกาแฟสตาบัคมีวัตถุเพื5 อต้องการสื5 อสารถึงตัวตนของตราสินค้าที5 เป็นร้านกาแฟ จึง

ต้องสร้างภาพลักษณ์ด้านความสงบให้กับผู้ที5 เข้ามาใช้บริการ เมล็ดกาแฟที5 มาจากธรรมชาติ และ

เพิ5 มสีสันความมีชีวิตชีวาให้ร้านกาแฟไม่เงียบเหงาจนเกินไป 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้นิยามความหมายของสีไว้ว่า สี (Color) หมายถึงลักษณะ

ของแสงสว่างที5 ปรากฏแก่ตาให้เป็นสีขาว สีดํา สีแดง สีเขียว เป็นต้น นอกจากนีjสีแต่ละสียังเป็นสื5 อ

เร้าให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกให้แตกต่างกันในแต่ละสีอีกด้วย  

 จง บุญประชา (2555) ให้คํานิยามของสีในทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า สีเป็นคลื5 นแสงหรือ

ความเข้มของแสงที5 สายตาสามารถมองเห็น ส่วนในทางศิลปะสีคือทัศนธาตุอย่างหนึ5 งที5 เป็น

องค์ประกอบสําคัญของงานศิลปะ และที5 สําคัญสีเป็นองค์ประกอบที5 สําคัญในการสร้างสรรค์

ผลงานให้สวยงาม สร้างบรรยากาศให้มีความสมจริงและเป็นที5 น่าสนใจแก่งานศิลปะชิjนนัjน 

 ผกามาศ ผจญแกล้ว (2543) กล่าวไว้ว่าสีช่วยเพิ5 มความสําคัญให้กับผลงานออกแบบ และ

สีมีหน้าที5 สําคัญที5 สื5 อสารระหว่างงานออกแบบและผู้บริโภค ดังนีj 

 1. ช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านหรือผู้ที6 ดู การใช้สีเป็นการช่วยให้ชิjนงานมีความ

โดดเด่นและเกิดความแตกต่างขึjนทําให้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ที5 อ่านหรือดูชิjนงาน ทัjงนีj

การดึงดูดความสนใจจะต้องมีส่วนประกอบอื5 นๆด้วยเช่นการจัดวางองค์ประกอบ เนืjอหา และภาพ 

เป็นต้น 

 2. สร้างความรู้สึกตามสภาพจริง โดยปกติมนุษย์จะเชื5 อมโยงสีต่างๆให้เกี5 ยวข้องกับ

สภาวะของสิ5 งของ เช่นผักที5 ดีจะต้องมีสีเขียวถ้าหากมีสีเหลืองแสดงว่าผักไม่สด นํjาเปล่าบริสุทธิ

จะต้องมีสีที5 ใสถ้าหากนํjาเป็นสีขุ่นอาจจะมีสารปนเปืjอน นอกจากนีjสียังสามารถบ่งบอกถึความรู้สึก

ร้อนความรู้สึกเย็น ความรู้สึกสะอาดความรู้สึกสกปรก อย่างไรก็ตามความรู้สึกต่อสีไม่ได้มีความ

ชัดเจนแน่นอน ขึjนอยู่กับวิจารณญาณและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

 3. ช่วยให้จดจําได้ง่ายขึWน อีกหนึ5 งหน้าที5 ของสีคือช่วยให้ผู้อ่านสามารถจดจําได้ดีขึjน ใน

การอธิบายเนืjอหาผ่านตัวอักษรบางครัjงการใช้สีเข้ามาช่วยประกอบสําหรับเนืjอหาที5 สําคัญๆ

สามารถช่วยให้ผู้อ่านสามารถจดจําเนืjอหานัjนได้ง่ายขึjน เช่น นักออกแบบมักใช้สีที5 สามารถ

มองเห็นได้ง่ายและใช้สีนัjนซํjาๆเป็นการสร้างอัตลักษณ์ประจําให้กับตราสินค้าและช่วยสร้างการ

จดจําต่อสินค้าได้ดียิ5 งขึjน นอกจากนีjสียังเป็นการบ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังในการอ่านได้ เช่น การ

ใส่กรอบสีล้อมข้อความนัjน บ่งบอกถึงว่าในกรอบนีjจะต้องอ่านก่อน เป็นต้น 

 4. ช่วยสร้างบรรยากาศที6 พึงพอใจ โดยการเลือกสีจะต้องคํานึงถึง ความสมดุล ความ

แตกต่าง ความกลมกลืน และการเล่นจังหวะของการใช้สี เป็นต้น เพื5 อสร้างความสอดคล้องกับ

เนืjอหาที5 ต้องการจะสื5 อสาร ให้เป็นชิjนงานเดียวกัน แต่ถ้าหากการเลือกใช้สีผิดพลาดอาจจะส่งผล

ในทางด้านลบต่อชิjนงานมากกว่าการไม่ใช้สีเลยก็ได้ 

 5. ช่วยรวมหรือแยกกลุ่มของเนืWอหา ในการใช้สีสามารถบ่งบอกถึงกลุ่มของเนืjอหาที5

เป็นเรื5 องเดียวกัน และการเปลี5 ยนสีช่วยบอกถึงเนืjอหาที5 ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน รวมไปถึงการใช้สี

กับแผนภูมิ หรือกราฟ ช่วยให้สามารถแยกแยะข้อมูลได้ดีขึjนผู้อ่านเข้าใจในข้อมูลชัดเจนขึjน  
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 สีสามารถสื5 ออารมณ์ความรู้สึกไปยังผู้ดูได้อย่างน่าอัศจรรย์ จะสังเกตุได้ว่า ความรู้สึกเศร้า 

ความรู้สึกสนุกสนาน ความรู้สึกรัก หรือความรู้สึกเสียใจ สามารถแสดงออกผ่านสีได้อย่างน่า

เหลือเชื5 อ จนทําให้สีบางสีเป็นสัญลักษณ์ที5 บ่งบอกความรู้สึกต่างๆได้ ยกตัวอย่างเช่น สีขาวและสี

ดํา ในบางวัฒนธรรมการแต่งการด้วยเครื5 องแต่งกายที5 มีสีขาว หรือสีดํา สื5 ออารมณ์ถึงความ

โศกเศร้า ความตาย (Kandinsky, 1988, P.132) นอกจากนีj Kandinsky ยังศึกษาหลักในการใช้สี

เพื5 อสื5 ออารมณ์ ความรู้สึกไปยังผู้ดู 4 ข้อดังนีj 

 1. ความรู้สึกเกี6 ยวกับอารมณ์ สีสามารถกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ดูได้

อย่างดี ดังนัjนนักออกแบบจึงเลือกใช้สีเพื5 อชักจูงใจผู้ดูให้เกิดอารมณ์ตามที5 เราต้องการได้ แต่

อย่างไรก็ตามอารมณ์ของผู้ดูที5 มีต่อสีนัjนๆอาจจะแสดงความรู้สึกออกมาที5 แตกต่างกันได้ ขึjนอยู่กับ

ประสบการณ์ และการเรียนรู้ แต่โดยทั5 วไปแล้วผู้ดูส่วนใหญ่จะมีแสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึก

ต่อสีไปในทิศทางเดียวกัน โดยที5 สีในกลุ่มของวรรณะร้อน เช่นสีแดง สีเหลือง สีส้ม จะให้ความรู้สึก

ตื5 นเต้น เร้าใจ มีชีวิตชีวา และต้องการเป็นจุดสนใจ ส่วนสีที5 อยู่ในกลุ่มของวรรณะเย็น เช่นสีนํjาเงิน 

สีเขียว สีม่วง จะให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย และการเข้าถึงจิตวิญญาณ ทัjงนีjสีแต่ละสียังมีลัษณะ

เฉพาะตัวที5 แสดงถึงอารมณ์ สามารถนําเอาไปใช้ในสถานการที5 แตกต่างกันได้ ยกตัวอย่างเช่น 

1.1 สีแดง เป็นสีที5 โดดเด่นมองเห็นง่ายที5 สุด ให้ความรู้สึกร้อนแรง มีพละกําลัง  

ก้าวร้าว รุนแรง อีกทัjงสีแดงนีjยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของความรัก รวมไปถึงอารมณ์ต่างๆ เช่นความ

เร่าร้อน ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท หรือความอันตราย เป็นต้น 

  1.2 สีนํWาเงิน เป็นสีที5 มีความสว่างตํ5 าไม่ค่อยโดดเด่น ให้ความรู้สึกเงียบสงบ เยือก

เย็น ความรับผิดชอบ ความจริงใจ ถ้าหากพูดถึงเครื5 องแต่งกายสีนํjาเงิน จะให้ความรู้สึกสะอาด 

ผ่อนคลาย 

  1.3 สีเหลือง  เป็นสีที5 มีความสว่างสูง เป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ ให้

ความรู้สึกอบอุ่น ทันสมัย ร่าเริง สุขภาพดี แต่ถ้าหากเป็นสีเหลืองหม่น จะให้ความรู้สึกถึงความ

อ่อนแอ ความเจ็บป่วย ความรูู้สึกจะสื5 อไปในทางลบทันที 

  1.4 สีเขียว เป็นสีที5 ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับสีนํjาเงิน คือให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 

สงบ แต่ในสีเขียวมีความรู้สึกของความมีชีวิตชีวา การเติบโต ความเป็นธรรมชาติ เพิ5 มขึjนมา 

  1.5 สีม่วง เกิดจากการผสมสีระหว่างสีแดงกับสีนํjาเงิน ให้ความรู้สึกยิ5 งใหญ่ 

หรูหรา นิยมใช้สีม่วงกันในชนชัjนสูงเพื5 อแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิT  

  1.6 สีขาว เป็นสีที5 มีความสว่างของสีสูงที5 สุด ให้ความรู้สึกสะอาด ปลอดโปร่ง 

บริสุทธิ ความดี ความละเอียดอ่อน แต่ถ้าหากนําเอาสีขาวมาใช้เป็นธงจะสื5 อถึงการยอมแพ้ ในบาง

วัฒนธรรมสีขาวแสดงถึงความโศกเศร้า การพลัดพลาก 

  1.7 สีดํา เป็นสีที5 มีความสว่างน้อยี5 สุด ให้ความรู้สึกเคร่งขรึม ลึกลับ น่ากลัว ความ

ชั5 วร้าย ในบางวัฒนธรรมสีดําสื5 อถึงความตาย ความอาลัย 
   

2. ความรู้สึกเกี6 ยวกับขนาด สีอ่อนหรือสีที5 มีความสว่างมากเช่น สีขาว สีเหลืองมักจะให้

ความรู้สึกว่าวัตถุชิjนนัjนมีขนาดใหญ่กว่าสีเข้มหรือสีที5 มีความสว่างน้อยเช่น สีดํา สีนํjาเงิน แต่ใน

ความเป็นจริงแล้ววัตถุทัjงสองชิjนมีขนาดเท่ากันทุกประการ 
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3. ความรู้สึกเกี6 ยวกับระยะ สีในแต่ละสีที5 แตกต่างกันอาจให้ความรู้สึกที5 เกี5 ยวกับ

ระยะใกล้ระยะไกลได้ แม้ในความเป็นจริงระยะที5 มองเห็นนัjนเท่ากัน กล่าวคือสีที5 อยู่ในวรรณะร้อน

เช่น สีแดง สีส้ม ให้ความรู้สึกระยะนัjนใกล้ มากกว่าสีที5 อยู่ในวรรณะเย็นเช่น สีฟ้า สีม่วง 

 4. ความรู้สึกกับการเคลื6 อนไหว  

  สีนํjาเงิน เป็นสีที5 ให้ความรู้ของการเคลื5 อนไหวภายในตัวเอง 

  สีเหลือง เป็นสีที5 ให้ความรู้ของการเคลื5 อนไหวสู้ภายนอก 

  สีเขียว เป็นสีที5 ให้ความรู้ของการเคลื5 อนไหวเข้าสู่ศูนย์กลาง 
 

 นอกจากนีjสียังให้ความรู้สึกบ่งบอกถึงฤดูกาลต่างๆอีกด้วย 

  สีเขียว หมายถึง ฤดูใบไม้ผลิ  

  สีเหลืองสด ความถึง ฤดูร้อน  

  สีส้มหรือสีนํjาตาล หมายถึง ฤดูใบไม้ร่วง  

  สีขาวหรือสีนํjาเงิน หมายถึง ฤดูหนาว 

 

 โดยสรุปแล้วสีเป็นส่วนหนึ5 งที5 ช่วยสร้างความโดดเด่น และช่วยดึงดูดความสนใจผู้ดูให้เกิด

ความสนใจในชิjนงาน และเกิดการจดจําไม่ว่าจะจดจําในตราสินค้า จดจําในสินค้า หรือแม้กระทั5 ง

จดจําในสีที5 ใช้แทนสินค้า เช่น เมื5 อนึกถึงเครื5 องดื5 มสีแดงจะนึกถึงเครื5 องดื5 มโคคา โคล่า หรือ เมื5 อนึก

ถึงรถสปอร์ตสีแดง จะนึกถึงรถสปอร์ตเฟอรารี5  เป็นต้น นอกจากนีjสียังเป็นสื5 อเร้าที5 ช่วยสร้าง

บรรยากาศชักจูงให้ผู้ดูเกิดอารมณ์ตามที5 ผู้ออกแบบต้องการโดยที5 แต่ละสีจะสื5 ออารมณ์ที5 แตกต่าง

กัน และการตีความหมายของสีในแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันขึjนอยู่กับประสบการณ์ก่อน

หน้านีj 

 เฉลิมชัย สุวรรณวัฒนา (2553) ได้ทําการศึกษาเรื5 องสีในวัฒนธรรมคติความเชื5 อของไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื5 อศึกษารวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมคติความเชื5 อที5 เกี5 ยวข้องกับสีในสังคมไทยที5 มี

ผลต่อการออกแบบในด้านต่างๆ โดยผลการวิจัยสามารถแบ่งกลุ่มคนที5 มีระดับความเชื5 อได้ 3 

ระดับคือ กลุ่มที5  1 มีความเชื5 อในเรื5 องสีว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการออกแบบในทุกด้านเพราะเชื5 อ

ว่าสีส่งผลที5 ดี และร้ายในทุกๆมิติของการใช้ชีวิตประจําวัน กลุ่มที5  2 มีความเชื5 อในเรื5 องสีว่ามี

อิทธิพลปานกลางต่อการออกแบบในทุกด้านเพราะเชื5 อว่าการใช้สีมีทัjงความน่าเชื5 อถือว่าเป็นจริง

ตามทฤษฎี และไม่เป็นจริงตามทฤษฎีเสมอไปก็ได้ กลุ่มที5  3 มีความเชื5 อในเรื5 องสีว่ามีอิทธิพลน้อย

ต่อการออกแบบในทุกด้านเพราะเชื5 อว่าการใช้สีขึjนอยู่กับความชอบส่วนบุคคล และข้อกําหนด

ต่างๆของตราสินค้า 

 ญาฐณา คลาดแคล้ว (2557) ได้ทําการศึกษาเรื5 องการใช้สีในงานออกแบบเลขนศิลป์เพื5 อ

รองรับเด็กสายตาเลือนราง โดยมีวัตถุประสงค์เพื5 อศึกษาค้นหาแนวทางการใช้สีในงานออกแบบให้

เหมาะกับความสามารถของเด็กสายตาเลือนราง และเพื5 อสร้างหนังสือภาพที5 มีประสิทธิภาพในการ

สื5 อสารกับเด็กสายตาเลือนราง ซึ5 งผลการวิจัยพบว่า ปัญหาหลักๆในเรื5 องสีที5 มีผลต่อการมองเห็นใน

งานเลขนศิลป์สําหรับเด็กสายตาเลือนราง ได้แก่ ความสดของสี การสะท้อนแสงในสี สีของพืjนหลัง 

จํานวนสีที5 ใช้ การใช้สีคู่ประกอบ สัดส่วนการใช้สีต่อพืjนที5 ใช้งานทัjงหมด และลักษณะของภาพ ซึ5 ง
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การนําเสนอภาพแก่เด็กสายตาเลือนรางที5 มีประสิทธิภาพมากที5 สุดผู้ออกแบบจะต้องนําเสนอสีสด

บนพืjนหลังสีดํา ถ้าหากใช้สีมากกว่า 2 สีควรใช้สีที5 ตัดกันววรณะร้อนตัดกับวรรณร้อน ใช้ลักษณะ

ของภาพการ์ตูนที5 มีรูปทรงง่าย มีลักษณะโดดเด่นไม่ซับซ้อน มีขนาดไม่เกิน 50% ของพืjนที5 ทัjงหมด 

จากผลการทดลองพบความแตกต่างของเด็กสายตาเลือนรางก่อนและหลังทดลอง โดยที5 ก่อนการ

ทดลองมีค่าคะแนนเฉลี5 ย 4.6 และหลังการทดลองให้ดูผลงานออกแบบพบค่าคะแนนเฉลี5 ย 16.66 

เพื5 มขึjนเป็น 2.58 เท่าจากผลคะแนนแสดงให้เห็นว่าการใช้สีในการออกแบบเลขนศิลป์อย่างถูกวิธี

และตรงตามความสามารถของเด็กสายตาเลือนรางมีผลต่อประสิทธิภาพในการสื5 อสารสําหรับเด็ก

สายตาเลือนราง 

 

2.4  ทฤษฎีการรับรู้  

การรับรู้ มาลินี มาลีคล้าย (2554) กล่าวไว้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการที5 สําคัญของแต่ละ

บุคคล เนื5 องจากการตอบสนองต่อสิ5 งต่างๆ รอบตัวเราขึjนอยู่กับการรับรู้สภาพแวดล้อม และ

ความสามารถในการตีความหมายในขณะนัjน ดังนัjนการเรียนรู้ที5 มีประสิทธิภาพจะขึjนอยู่กับสิ5 งเร้า

และปัจจัยในการรับรู้ที5 มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยประสาทสัมผัส ประสบการณ์ และทัศนคติ 

ส่วนการรับรู้ประกอบไปด้วยกระบวนการ 3 ด้านคือ การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์ 

 Garrison (1972) กล่าวว่าการรับรู้เป็นกระบวนการทางสมองที5 ใช้ในการตีความหรือแปล

ความหมายที5 ได้รับจากประสาทสัมผัสของร่างกาย กับสิ5 งแวดล้อมที5 เป็นสิ5 งเร้าว่ามีความหมาย

อย่างไร มีลักษณะอย่างไร 

 Philip Kotler (อ้างถึงใน วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ, 2546 : 76) การกระทําบางสิ5 ง

บางอย่างของบุคคลมีอิทธิพลมาจากการรับรู้ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์นัjนๆ ซึ5 งบุคคลเกิดการ

เรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทัjง 5 ของร่างกาย ได้แก่ มองเห็น ได้ยิน ได้กลิ5 น รสชาติ และสัมผัส 

ทัjงนีjบุคคลแต่ละบุคคลสามารถสร้างการรับรู้ที5 แตกต่างกันออกไปจากสิ5 งกระตุ้น หรือสิ5 งเร้า

เดียวกัน ด้วยเหตุมาจากกระบวนการรับรู้ของบุคคลมี 3 ขัjนตอน คือการเลือกให้ความสนใจ การ

เลือกแปลความหมายบิดเบือน และการเลือกเก็บรักษา จึงทําให้แต่ละบุคคลรับรู้ความหมาย

แตกต่างกันออกไป 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550,199) ให้ความหมายของการรับรู้ว่าเป็นการแปลความหมาย

ทันทีที5 ผู้บริโภคเลือกสนใจไปที5 ตัวกระตุ้น กระบวนการรับรู้จะทํางานมุ่งไปที5 การจัดรูปแบบของสิ5 ง

เร้า จัดทําเป็นหมวดหมู่ และทําการแปลความหมายของสิ5 งใดสิ5 งหนึ5 งที5 สนใจ สู่ความนึกคิด 

 Schiffman & Kanuk (2000, 162) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ไ ว้ ว่า การรับรู้ เป็น

กระบวนการแต่ละบุคคลในการเลือก จัดระเบียบ และทําการตีความหมายจากข้อมูลที5 ได้มา 

เพื5 อที5 จะกําหนดภาพที5 มีความหมายเป็นภาพรวมขึjนมาในระบบความคิด 

 สาโรช โศภีรักข์ (อ้างถึงใน พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุลชัย , 2553) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการรับรู้ว่า 

การรับรู้นัjนเป็นผลสืบเนื5 องมาจากการที5 บุคคลใช้ประสาทสัมผัสทัjง 5 ชนิดซึ5 งการรับรู้โดยใช้

ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นเกิดขึjนกับบุคคนมากที5 สุดถึง 75% และตามมาด้วยการได้ยิน 13% 

การรรับรู้จะเกิดขึjนมากหรือน้อยเพียงใดจะขึjนอยู่กับปัจจัยในการรับรู้ อันได้แก่ ลักษณะของสิ5 งเร้า 
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และลักษณะของผู้รับรู้ ทัjงนีjเมื5 อสิ5 งเร้าเป็นตัวกําหนดให้เกิดการเรียนรู้แต่ก่อนที5 จะเกิดการเรียนรู้นัjน

จะต้องเกิดการรับรู้ขึjนมาก่อน เนื5 องจากการรับรู้เป็นสิ5 งแรกที5 บุคคลใช้ประสาทสัมผัสรับมา และ

นํามาแปลความหมายที5 แต่ละบุคคลตีความออกไป ดังนัjนการรับรู้จึงเป็นพืjนฐานของการเรียนรู้ ถ้า

หากไม่มีการรับรู้เกิดขึjนการเรียนรู้ก็ย่อมไม่เกิดขึjน 
 

 เสรี วงษ์มณฑา กล่าวถึงปัจจัยที5 มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ 5 องค์ประกอบ ดังนีj 

 1. องค์ประกอบด้านเทคนิค (Technical Factors) ประกอบไปด้วย 

  1.1 ขนาด (Size) ผู้บริโภคมักมีภาพการรับรู้ของสินค้าที5 มีขนาดใหญ่จะต้องมี

ราคาและคุณภาพเหนือกว่าสินค้าขนาดเล็ก  

  1.2 สี (Color) สีจะบ่งบอกถึงบุคลิคของบุคคลได้ ซึ5 งแต่ละสีจะมีความหมายที5 ถูก

สอดแทรก แสดงตัวตนของสีไว้ เช่น สีเขียว บ่งบอกถึงความปลอดภัย ธรรมชาติ  

  1.3 ความเข้ม (Intensity) หมายถึงความเข้มของการโฆษณา 

  1.4การเคลื6 อนไหว (Movement) การเคลื5 อนไหวที5 เกิดขึjนส่วนใหญ่จะอยู่ใน

ลักษณะของภาพเคลื5 อนไหว หนังโฆษณา หรือสื5 อโฆษณานอกบ้านต่างๆ เพื5 อสร้างแรงจูงใจในการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

  1.5 ตําแหน่ง (Position) ตําแหน่งของตราสินค้า โดยส่วนมากจะปรากฏอยู่ใน

รูปแบบของผู้สนับสนุน 

  1.6 ความแตกต่าง (Contrast) เป็นปัจจัยหนึ5 งที5 ช่วยสร้างจุดเด่นให้แตกต่างจาก

คู่แข่ง สร้างการรับรู้ที5 น่าจดจําให้แก่ตราสินค้า 

  1.7 การจับแยก (Isolation) การจับสินค้า หรือวัตถุใดๆแยกออกมาย่อมสร้าง

ความพิเศษอย่างแน่นอน อาทิเช่นการทํากิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) สินค้านัjนจะไม่อยู่

ในชัjนวางปกติ จะแยกตัวออกมาต่างหาก 
 

 2. องค์ประกอบด้านความพร้อมทางสมองของผู้บริโภค (Mental Readiness of 

Consumer to Perceive) ประกอบไปด้วย 

  2.1 ความฝังใจหรือการยึดมั6 น (Perceptual Fixation) ความฝังใจที5 จะมองหรือ

รับรู้ ณ ขณะนัjน 

  2.2 อคติในการมอง (Perceptual Habit) นิสัยในการมอง บางคนมองในแง่ร้าย 

บางคนมองแง่ดี 

  2.3 ความมั6 นใจและความรอบคอบ (Confidence and Caution) ความมั5 นใจ

ในตัวเอง และเชื5 อมั5 นในการตัดสินใจของตัวเองว่าเลือกไม่ผิด 

  2.4 ความใส่ใจ (Attention) การใส่ใจในการมองของแต่ละคนนัjนมีความใส่ใจที5

ต่างกัน บางคนใส่ใจถึงรายละเอียดเล็กน้อย แต่บางคนไม่ได้สนใจส่วนเล็กน้อยนัjน 

  2.5 โครงสร้างในการมอง (Mental set or track of mind) เรามองอะไร คนอื5 น

มองอย่างไร เช่นเรากําลังพูดในสิ5 งที5 ดี แต่บุคคลอื5 นตีความไปคนละความหมายกลับกลายเป็นสิ5 งที5

ไม่ดี 
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  2.6 ความคุ้นเคย (Familiarity) ความใกล้ชิดเป็นสิ5 งกระตุ้นสามารถทําให้เกิด

การชื5 นชอบได้ 

  2.7 ความคาดหวัง (Expectation) ความคาดหวังของผู้รับสารที5 มีต่อสิ5 งๆหนึ5 ง 

3. องค์ประกอบด้านประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค (Post Experience of the 

Consumer) ประสบการณ์ในอดีตที5 ผู้บริโภคได้รับ ทัjงเรื5 องที5 ดีและไม่ดี ทําให้ผู้บริโภคจดจําและ

ตัดสินใจซืjอในครัjงต่อๆไป 

 4. องค์ประกอบด้านสภาวะอารมณ์ (Mood) สภาวะความพร้อมทางด้านจิตใจ ต่อการ

รับรู้เป็นสิ5 งสําคัญอย่างยิ5 งถ้าผู้บริโภคอยู่ในอารมณ์ที5 ไม่ดีก็จะสามารถตัดสินว่าสินค้านัjนไม่ดีก็ได้ 

สิ5 งที5 จะช่วยปรับอารมณ์ความรู้สึกได้ ได้แก่ แสง สี ดนตรี และเวลา 

 5. องค์ประกอบด้านปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมการรับรู้ของผู้บริโภค (Social 

and Cultural Factors of Consumer Perception) วัฒนธรรมมีมากมายบนโลกนีj เพราะฉะนัjน

จะต้องศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมที5 ต้องการจะสื5 อสาร เพื5 อความเข้าใจที5 ตรงกันและไม่ขัดต่อ

วัฒนธรรมในสังคม 
 

 โดยสรุปของทฤษฎีการรับรู้สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้เป็นจุดเริ5 มต้นของการตีความจาก

สิ5 งเร้าภายนอกที5 กระทบกับประสาทสัมผัสทัjง 5 ของมนุษย์ซึ5 งประกอบไปด้วย การมองเห็น ได้ยิน 

ได้กลิ5 น รับรู้รสชาติ และการสัมผัส อีกทัjงยังมีปัจจัย 5 องค์ประกอบที5 มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ

มนุษย์ประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้านเทคนิค องค์ประกอบด้านความพร้อมทางสมองของ

ผู้บริโภค องค์ประกอบด้านประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค องค์ประกอบด้านสภาวะอารมณ์ 

และองค์ประกอบด้านปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมการรับรู้ของผู้บริโภค จากนัjนนําเข้าสู่

กระบวนการแปลความหมายจากสิ5 งเร้าภายนอกของบุคคลนัjน ดังนัjนการรับรู้ความหมายในแต่ละ

บุคคลอาจจะมีการตีความหมายที5 คล้ายคลึงกันหรือตีความหมายที5 เป็นอีกแง่มุมหนึ5 งออกไปก็ได้ 

 นิตยา สุภาภรณ์ (2552) ได้ทําการศึกษาการรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุมชน

บางไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื5 อศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนที5 มีต่อความอยู่ดีมีสุขซึ5 ง

ประกอบด้วยดัชนีชีjวัด 7 ด้านคือ สุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทํางาน รายได้ และการกระจาย

รายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิต และการบริหารจัดการที5 ดีของภาครัฐ ผล

การศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขในดัชนีชีjวัดทัjง 7 ด้านอยู่ใน

ระดับที5 ดีในทุกด้าน และประชาชนในกลุ่มตัวอย่างที5 มีลัษณะส่วนบุคคลที5 ต่างกัน มีการรับรู้ต่อ

ความอยู่ดีมีสุขในทัjง 7 ด้าน ซึ5 งผลการเปรียบเทียบด้านเพศพบว่าเพศชายมีอัตราการรับรู้ความอยู่

ดีมีสุขมากกว่าเพศหญิง การเปรียบเทียบด้านอายุพบว่า ประชาชนที5 มีอายุ 61 ปีขึjนไปรับรู้ถึงความ

อยู่ดีมีสุขมากที5 สุด การเปรียบเทียบด้านการศึกษาพบว่า ประชาชนที5 มีการศึกษาสูงกว่าปริญญา

ตรีมีการรับรู้ความอยู่ดีมีสุขมากที5 สุด การเปรียบเทียบด้านอาชีพพบว่า ประชาชนที5 ประกอบอาชีพ

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ถึงความอยู่ดีมีสุขมากที5 สุด การเปรียบเทียบด้านรายได้พบว่า 

ประชาชนที5 มีรายได้เฉลี5 ยต่อครอบครัวตัjงแต่ 40,001 บาทขึjนไปมีการรับรู้ความอยู่ดีมีสุขมากที5 สุด 
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 พัชรียา สุตา (2555) ได้ทําการศึกษาการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริโภคที5 มีต่อการซืjอสินค้า

ผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื5 อศึกษาการรับรู้การสื5 อสารการตลาด 

ทัศนคติของผู้บริโภคที5 มีต่อการซืjอสินค้าผ่าน QR Code พบว่าการรับรู้การสื5 อสารการตลาดของ

ผู้บริโภคที5 มีต่อ QR Code ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมาก กับด้านการใช้เครือข่ายสื5 อสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนทัศนคติของผู้บริโภคที5 มีต่อการซืjอสินค้าผ่าน QR Code ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ

แนวโน้มในอนาคตของการซืjอสินค้าผ่านระบบ QR Code นอกจากนีjผู้วิจัยได้สรุปตัวแปลอื5 นๆที5

เกี5 ยวข้องมาว่า เพศ การศึกษาและ อาชีพ ที5 แตกต่างกันของผู้บริโภคมีการรับรู้การสื5 อสาร

การตลาดที5 แตกต่างกัน ส่วนการรับรู้การสื5 อสารการตลาดของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ กับทัศนคติ

ต่อการซืjอสินค้าผ่าน QR Code ในทิศทางเดียวกัน 

 ฐิติ วิทยสรณะ และ พรชัย พันเพชร (2554)  ทําการศึกษาการรับรู้ความหมายของท่าต่อ

ตัวในการแข่งขันเชียร์ลีดดิjงจากทีมเชียร์ลีดดิjงมหาวิทยาลัยรังสิตของนักกีฬาเชียร์ลีดดิjงระดับชัjน

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพื5 อศึกษาการรับรู้ความหมายของท่าต่อตัวในการแข่งขัน

เชียร์ลีดดิjง การวิจัยนีjเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลเพื5 อนํามาวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 

ความถี5  ค่าร้อยละเฉลี5 ย และส่วนเบี5 ยงเบนมาตราฐาน ซึ5 งผลการวิจัยพบว่า นักกีฬาเชียร์ลีดดิjง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที5 มีปริมาณการฝึกซ้อมที5 แตกต่างกันส่งผลถึงการรับรู้ความหมายท่า

ต่อตัวที5 แตกต่างกัน ซึ5 งนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที5 มีจํานวนปีในการฝึกซ้อมที5 มาก ย่อม

มีการรับรู้ความหมายท่าต่อตัวมากเช่นกัน โดยการรับรู้ความหมายเกิดขึjนโดยประสบการณ์จาก

ระยะเวลาหรือความถี5 ในการเข้าร่วมฝึกซ้อมมีส่วนทําให้เกิดการรับรู้ความหมายนักกีฬาเชียร์ลีดดิjง

จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที5 มีจํานวนปีในการเข้าร่วมแข่งขันที5 แตกต่างกันส่งผลถึงการรับรู้

ความหมายท่าต่อตัวที5 แตกต่างกัน ซึ5 งนักกีฬาระดับมัธยมศึกที5 เป็นกลุ่มตัวอย่างที5 มีจํานวนการเข้า

ร่วมแข่งขัน 3 ครัjงต่อปี มีการรับรู้ความหมายท่าต่อตัวมากที5 สุด โดยการรับรู้ความหมายเกิดขึjน

จากความถี5 ที5 เข้าแข่งขันก่อให้เกิดประสบการณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจจนส่งผลต่อการรับรู้

ความหมายของท่าต่อตัว 

 

2.5  งานวิจัยที6 เกี6 ยวข้อง  

 วีรพล เจียมวิสุทธิT  (2560) ได้ทําการศึกษาวิจัยสัญญะกับการสื5 อสารอัตลักษณ์ในตรา

เครื5 องหมายสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก มุ่งเน้นที5 จะนําสะท้อนความสําคัญ และ

ความหมายของสัญศาสตร์กับบริบทของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการนําเสนออัต

ลักษณ์ในรูปแบบของเอกลักษณ์ประเภทต่างๆ จากการศึกษาและวิเคราะห์สามารถแบ่งกลุ่ม

รูปแบบของอัตลักษณ์ที5 ใช้สื5 อสารสัญญะของเมืองหรือประเทศในเครื5 องหมายตราสัญลักษณ์การ

แข่งขันกีฬาโอลิมปิก ได้เป็น 5 กลุ่มคือ 1.กลุ่มอัตลักษณ์ที5 มาจากภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม 2.

กลุ่มอัตลักษณ์ซึ5 งมาจากประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมที5 สําคัญ หรือตํานาน และคติความเชื5 อ 3.

กลุ่มอัตลักษณ์ซึ5 งมาจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ5 น 4.กลุ่มอัตลักษณ์ซึ5 งมาจากการ

ผสมผสานรูปทรงเรขาคณิตกับสัญญะด้านกีฬาเข้าด้วยกัน 5.กลุ่มอัตลักษณ์ซึ5 งมาจากการ

ผสมผสานรูปทรงเรขาคณิตกับสัญญะเชิงนามธรรมเข้าด้วยกัน ซึ5 งแนวคิดที5 ใช้ในการสื5 อสาร
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สัญญะของเอกลักษณ์ในแต่ละเมืองหรือประเทศที5 แตกต่างกัน สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื5 อการ

สื5 อสารอัตลักษณ์และการสื5 อสารสัญญะต่างๆ ในงานออกแบบตราสัญลักษณ์ให้โดดเด่นและเป็นที5

จดจําในบริบทของการสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที5 ยวเชิงกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปุญณิศา วิเศษสิน (2554) ทําการศึกษาวิเคราะห์การรับรู้และให้ความหมายเชิงสัญญะใน

ภาพยนตร์โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์

เพื5 อศึกษาการรับรู้และตีความการใช้สัญญะในภาพยนตร์โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ และ

ความสัมพันธ์ของการรับรู้และการตีความสู่การดื5 มและการเชื5 อมโยงสัญญะสู่แนวโน้มพฤติกรรมใน

การดื5 มของวัยรุ่น ซึ5 งวัยรุ่นมีการรับรู้ความหมายเชิงสัญญะ ในภาพยนตร์โฆษณาเครื5 องดื5 ม

แอลกอฮอล์ 3 ส่วนคือ  

1. ด้านการรับรู้ และตีความสัญญะในภาพยนตร์โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์  

2. ด้านการเชื5 อมโยงความสัมพันธ์จากการรับรู้และการตีความสัญญะสู่การให้ความหมาย

ของผลิตภัณฑ์และการดื5 มเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์  

3.ด้านการเชื5 อมโยงสัญญะในโฆษณาสู่พฤติกรรมการดื5 มของวัยรุ่นในสังคม โดยพบว่า

วัยรุ่นรับรู้ความหมายเชิงสัญญะของภาพ และเสียงในภาพยนตร์โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ใน 

2 ลักษณะได้แก่รูปแบบโฆษณา (Form) ซึ5 งรูปแบบโฆษณาสามารถนําพาวัยรุ่นไปสู่ความคุ้นเคย

ต่อตราสินค้า และนําเสนอบริบทในการดื5 มถึงวัยรุ่น และลักษณะของเนืjอหาโฆษณา (Content)  

โดยเนืjอหาของงานโฆษณาพบสัญญะที5 เกิดจากการรับรู้และตีความของวัยรุ่น 7 แนวคิด

ได้แก่ 1. ความสําเร็จ 2. ความเป็นไทย 3. ความเก่ง ความกล้า 4. มิตรภาพ 5. คุณงามความดี     

6.ความอิสระ 7.ความดูดีมีระดับ ซึ5 งรูปแบบโฆษณามีลักษณะของเนืjอหาโฆษณาที5 ส่งผลให้วัยรุ่น

มีแนวโน้มดื5 มเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ จากการรับชมภาพยนตร์โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์เพราะ

แสดงถึง ค่านิยมในการดื5 มของวัยรุ่น และในภาพยนตร์โฆษณาเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ยังตอกยํjา

ความเชื5 อและค่านิยมของคนในสังคมไทยด้วยการสร้างความหมายใหม่ขึjนในเครื5 องดื5 ม

แอลกอฮอล์โดยที5 ความหมายในเชิงลบถูกอําพรางไป และแทนที5 ด้วยความหมายใหม่ที5 สื5 อสารใน

เชิงคุณค่าทําให้การดื5 มเครื5 องดื5 มแอลกอฮอล์ถูกมองภาพไปในทางบวก แพร่หลายในสังคมไทย  

 ขวัญชีวา ไตรพิริยะ สมสุข หินวิมาน และพีระ จิระโสภณ (2561) ได้ทําการวิเคราะห์

ความหมายเชิงสัญญะ และการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยในโฆษณาเพื5 อการ

ท่องเที5 ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื5 อวิเคราะห์รูปแบบพร้อมทัjงกระบวนการสร้างความหมาย

ของสัญญะความเป็นไทยของโฆษณาเพื5 อการท่องเที5 ยว และศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์

ความเป็นไทยในโฆษณาเพื5 อการท่องเที5 ยว ซึ5 งผลการวิจัยพบว่าความหมายเชิงสัญญะของของอัต

ลักษณ์ความเป็นไทยในโฆษณาเพื5 อการท่องเที5 ยว ถูกประกอบสร้างผ่านรูปสัญญะด้วยกันทัjงหมด 

4 ชุดได้แก่ชุดสัญญะด้านภาษา ตัวแสดง ฉากหรือสถานที5 รวมไปถึงกิจกรรม และอาหาร โดยมี

นโยบายทัjง 4 ด้านหลักๆกํากับอยู่คือ  
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1. เพื5 อสร้างความแปลกใหม่และชุมชนมีความเข้มแข็ง  

2. เพื5 อการสร้างภาพลักษณ์และการเฉลิมฉลอง  

3. เพื5 อกระตุ้นเศรษฐกิจ  

4. เพื5 อความยั5 งยืน  

 

สําหรับนักท่องเที5 ยวชาวไทยด้วยกันเองสัญญะของอัตลักษณ์ที5 รับรู้ จะมีลักษณะที5 ช่วย

สร้างให้ความเป็นไทยนัjนเข้มแข็ง มีความทันสมัยเป็นสากล แต่ไม่เน้นเอกลักษณ์แบบดั5 งเดิมของ

ไทย และนําเสนอในลักษณะที5 เรียบง่าย ขณะที5 นักท่องเที5 ยวต่างชาติสัญญะของอัตลักษณ์ที5 รับรู้จะ

พูดถึงเรื5 องของบทบาทหน้าที5 ของคนไทย และสถานที5 ในชนบทให้ดูเข้มแข็ง มีความทันสมัยเป็น

สากล มีภาพลักษณ์ที5 ดี และส่วนมากในโฆษณายังเป็นการใช้สัญญะที5 สื5 อสารถึงเอกลักษณ์ (Sign 

of Identity) เ ล่าเ รื5 องในลักษณะที5 ยิ5 งใหญ่อลังการ จะเห็นได้ว่าการรับรู้ของคนไทย และ

ชาวต่างชาติมีการรับรู้ที5 แตกต่างกันด้วยประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม ทําให้ชาวต่างชาติมอง

โฆษณาเพื5 อการท่องเที5 ยวในประเทศไทยว่าแตกต่างอย่างน่าสนใจ และมีพลังในการดึงดูดให้

ชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ5 งต่างจากคนไทยที5 มีความรู้สึกธรรมดา

กับการสื5 อสารของโฆษณาเพื5 อการท่องเที5 ยว 

 

2.6  กรอบแนวคิด  

 

         
 

ภาพที6  4 : กรอบแนวคิดในการวิจัย



 

 

 

บทที6  3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ในการศึกษาเรื5 องการรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้าของผู้บริโภค

ร้าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และการตัดสินใจซืjอ เป็น

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื5 อ

นําข้อมูลมาวิเคราะห์การใช้สัญลักษณ์ของการจัดแสดงสินค้า (Window Display) และการรับรู้

ความหมายจากสัญลักษณ์ในการจัดแสดงสินค้า (Window Display) ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

โดยผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลภาพการจัดแสดงสินค้าของร้าน Louis Vuitton และ Chanel 

ในศูนย์การค้า Siam Paragon และ Emquartier เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที5 เกี5 ยวข้อง มา

ประมวลใช้กับแนวคิดที5 ได้กล่าวมาข้างต้น โดยแบ่งระเบียบวิธีการวิจัยได้ ดังนีj 

 

3.1  แหล่งข้อมูลที6 ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลประเภทเอกสาร และ

ข้อมูลที5 ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

3.1.1 ข้อมูลประเภทเอกสาร 

สําหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) นัjนผู้วิจัยได้รวบรวม

ข้อมูลเกี5 ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที5 ได้รวบรวมมาจากห้องสมุด หนังสือ วิทยานิพนธ์ 

และบทความวิชาการในอินเตอร์เน็ตเพื5 อนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สัญลักษณ์ของการจัด

แสดงสินค้า (Window Display) 

 

3.1.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ที5 ใช้คําถามเหมือนกันทุกคน 

และเป็นคําถามปลายเปิดผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง เพื5 อนํามา

เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ในการจัดแสดงสินค้า (Window 

Display) ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
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3.2  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ในงานวิจัยฉนับนีjกลุ่มตัวอย่างที5 ใช้ในการศึกษาทัjงหมด 20 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกโดยพิจารณา

จากกลุ่มเป้าหมายที5 เป็นเพศหญิง เพศทางเลือก และรายได้ 

 

กลุ่มตัวอย่างที5 ใช้ในการศึกษาครัjงนีj จํานวน 20 คน ประกอบด้วย 

 1. ผู้บริโภคเพศหญิงที5 เป็นลูกค้าของตราสินค้า Louis Vuitton และ Chanel จํานวน 7 คน 

 2. ผู้บริโภคเพศที5 สาม(เพศกําเนิดเป็นชาย)ที5 เป็นลูกค้าของตราสินค้า Louis Vuitton และ 

Chanel จํานวน 3 คน 

 3. ผู้บริโภคเพศหญิงที5 เป็นกลุ่มเป้าหมายของตราสินค้า Louis Vuitton และ Chanel 

จํานวน 7 คน 

 4. ผู้บริโภคเพศที5 สาม(เพศกําเนิดเป็นชาย)ที5 เป็นกลุ่มเป้าหมายของตราสินค้า Louis 

Vuitton และ Chanel จํานวน 3 คน 

 

 ซึ5 งในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที5 เป็นเพศหญิงเหตุผลเพราะว่าสินค้าที5 ตราสินค้านํามาจัด

แสดงนัjนล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าของเพศหญิง และจากการวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร 

(2551) กล่าวว่าเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซืjอสินค้าแฟชั5 นนําเข้าจากต่างประเทศมากกว่าเพศ

ชาย จึงทําให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที5 เป็นเพศหญิง ส่วนกลุ่มตัวอย่างเพศที5  3 ที5 เลือกนัjนจะเลือกกลุ่ม

เพศที5  3 ที5 มีเพศกําเนิดเป็นชายแต่จิตใจมีความใกล้เคียงกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทําให้ 

อารมณ์ ความรู้สึก รสนิยม และกระบวนการเลือกใช้สินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกับเพศหญิงจึงทําให้

สนใจศึกษาการรับรู้ความหมายของเพศที5  3 กลุ่มนีj 

 

3.3  เครื6 องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยเลือกใช้เครื5 องมือในการเก็บข้อมูล คือตารางเก็บข้อมูลเชิงสัญญะซึ5 งดัดแปลงมาจาก

ตารางเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สัญญะของ ปริยทยา วงศ์กาแหงหาญ (2557) 

 

ตารางที6  v : ตารางเก็บข้อมูลและวิเคราะห์กลุ่มสินค้าตามฤดูกาล(Season)ของการจัดแสดง

สินค้า 

ลําดับ 
รูปภาพการจัดแสดงสินค้า 

(Window Display) 
ฤดูกาล (Season) 

ฤดูกาล ที5 ผู้ถูกสัมภาษณ์รับรู้ 

เพราะอะไร 

1    

2    

3    

4    
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ตารางที6  ï : ตารางเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความหมายที5 รับรู้ถึงแนวคิด(Concept)ของการจัด

แสดงสินค้า 

ลําดับ 
รูปภาพการจัดแสดงสินค้า 

(Window Display) 
แนวคิด (Concept) 

แนวคิด ที5 ผู้ถูกสัมภาษณ์รับรู้ 

เพราะอะไร 

1    

2    

3    

4    

 

ตารางที6  ñ : ตารางเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความหมายที5 รับรู้ถึงเรื5 องราว(Story) ของการจัดแสดง

สินค้า 

ลําดับ 
รูปภาพการจัดแสดงสินค้า 

(Window Display) 

ความหมายที5 รับรู้จากการ

ออกแบบจุดแสดงสินค้า 

ที5 ตราสินค้าต้องการ

สื5 อสาร 

ความหมายที5 รับรู้จากการ

ออกแบบจุดแสดงสินค้า 

ที5 ผู้ถูกสัมภาษณ์รับรู้ 

เพราะอะไร 

1    

2    

3    

4    

 

ตารางที6  ó : ตารางเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ ความหมายที5 รับรู้ถึงสี(Color) ของการจัดแสดงสินค้า 

ลําดับ 
รูปภาพการจัดแสดงสินค้า 

(Window Display) 

ความหมายของสี 

ที5 ตราสินค้าใช้ 

ความหมายของสีที5 ผู้ถูก

สัมภาษณ์รับรู้ เพราะ

อะไร 

1    

2    

3    

4    
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ตารางที6  ò : ตารางเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ การรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการตัดสินใจซืjอ 

ลําดับ 
รูปภาพการจัดแสดงสินค้า 

(Window Display) 

การรับรู้ความหมายของ

การจัดแสดงสินค้าส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า

อย่างไร 

การรับรู้ความหมายของ

การจัดแสดงสินค้าส่งผล

ต่อการตัดสินใจซืjอ

อย่างไร เพราะอะไร 

1    

2    

3    

4    

 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์และนําเสนอเชิงพรรณนา ถึงการใช้สัญลักษณ์ที5 ตราสินค้าต้องการ

สื5 อสารไปยังผู้บริโภค เปรียบเทียบกับความหมายที5 ผู้บริโภครับรู้จากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัดแสดง

สินค้า และผลของการรับรู้ความหมายของผู้บริโภคมีผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และมีอิธิพลต่อ

การตัดสินใจซืjออย่างไร  

 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที5 เกี5 ยวข้องกับการวิเคราะห์สัญลักษณ์ และ

ภาพลักษณ์ตราสินค้าเพื5 อนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ และได้สร้างแนวคําถาม ซึ5 ง

เป็นเครื5 องมือที5 ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสร้างคําถามให้ครอบคลุมถึงขอบเขตงานวิจัยและ

วัตถุประสงค์ที5 ต้องการศึกษา ลักษณะของคําถามนัjนจะเป็นประเภทคําถามปลายเปิดใช้คําถาม

เหมือนกันทุกคน และการศึกษาจากข้อมูลที5 มีผู้บันทึกไว้แล้วโดยผู้อื5 น (Unobtrusive Research) 

ลักษณะข้อมูลที5 ใช้ในการศึกษาครัjงนีj แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 

 3.4.1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผู้ให้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 20 คน โดยคัดเลือกผู้บริโภคที5 เป็นลูกค้าของตรา

สินค้า Louis Vuitton และ Chanel และผู้บริโภคที5 กลุ่มเป้าหมายของตราสินค้า Louis Vuitton และ 

Chanel เป็นการสัมภาษณ์ที5 ใช้คําถามตายตัวและถามเหมือนกันทุกคน ลักษณะของคําถามจะ

เป็นคําถามปลายเปิดให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นได้ 

 โดยแนวคําถามที5 จะใช้สัมภาษณ์ประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนีj 

 ส่วนที6  1 ข้อมูลทั5 วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื5 อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, อาชีพ 

และเคยใช้ชีวิตอยู่ที5 ต่างประเทศเกิน 3 เดือนหรือไม่ ประเทศอะไร 

 ส่วนที6  2 ในการสัมภาษณ์จะใช้คําถามเกี5 ยวกับการรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ใน

การจัดแสดงสินค้า (Window Display) โดยให้ดูรูปภาพของการจัดแสดงสินค้าทีละภาพจาก

ทัjงหมด 4 ภาพ ประกอบด้วย  
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1. ความหมายที5 รับรู้ถึงกลุ่มสินค้าตามฤดูกาล(Season) ของการจัดแสดงสินค้าและรับรู้

เช่นนัjนเพราะอะไร 

2.ความหมายที5 รับรู้ถึงแนวคิด(Concept) ของการจัดแสดงสินค้า และรับรู้เช่นนัjนเพราะ

อะไร 

 3.ความหมายที5 รับรู้จากการออกแบบจุดแสดงสินค้าตราสินค้าต้องการสื5 อสารถึงอะไร 

และรับรู้เช่นนัjนเพราะอะไร 

 4.ความหมายที5 รับรู้จากสีที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้า และรับรู้เช่นนัjนเพราะอะไร 

 5.การรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าอย่างไรเพราะ

อะไร 

 6.การรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซืjออย่างไรเพราะอะไร 

 

 3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทาง

วิชาการต่างๆ และสืบค้นข้อมูลจากสื5 ออินเตอร์เน็ต ที5 เกี5 ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที5

เกี5 ยวข้องเพื5 อศึกษาถึงการสื5 อความหมายจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้า (Window 

Display) ของร้าน Louis Vuitton และ Chanel 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนําข้อมูลที5 ได้จากการเก็บรวบรวมจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ สืบค้นข้อมูลจาก

สื5 ออินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคระห์มีลําดับขัjนตอนดังนีj 

1. นําข้อมูลที5 ได้จากการเก็บรวบรวมจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ และสืบค้นข้อมูล

จากสื5 ออินเตอร์เน็ต มาวิเคราะห์เพื5 อหาความหมายที5 ตราสินค้าต้องการจะสื5 อสารไปยังผู้บริโภค 

2. นําข้อมูลที5 ได้จากจากสัมภาษณ์ มาทบทวนเพื5 อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล และจับ

ประเด็นข้อความหรือประโยคที5 สําคัญ 

3. นําข้อมูลที5 ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดกลุ่มโดยที5 แยกหมวดหมู่ที5 มีความหมายใกล้เคียง

กันอยู่กลุ่มเดียวกัน 

4. ทําการเปรียบเทียบข้อมูลที5 ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิง

ลึกเพื5 อแสดงให้เห็นถึงความหมายที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสารไปยังผู้บริโภคกับการรับรู้ความหมาย

ที5 ผู้บริโภคเข้าใจรวมไปถึงผลของการจัดแสดงสินค้านัjนมีผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า และมี

ผลต่อการตัดสินใจซืjอสินค้าหรือไม่ อย่างไร 

 

การนําเสนอผลวิจัย จะสรุปภาพรวมของการวิเคราะห์ การใช้สัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัด

แสดงสินค้า (Window Display) ของร้าน Louis Vuitton และ Chanel ในห้างสรรพสินค้า Siam 

Paragon และ Emquartier ด้วยการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีสัญลักษณ์ มาเป็นกรอบในการ

วิเคราะห์โดยแบ่งการนําเสนอ ทัjงรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา และตาราง จากนัjนจึงสรุป

ออกมาเป็นรายงานการวิจัย



 

 

 

บทที6  4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื5 องการรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้าของผู้บริโภค

ร้าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และการตัดสินใจซืjอ มุ่ง

สนใจวิเคราะห์การรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ของจุดแสดงสินค้าจากร้าน Louis Vuitton และ 

Chanel ในศูนย์การค้า โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีเรื5 องสัญลักษณ์ ทฤษฎีเรื5 องสี และทฤษฎีการรับรู้มา

ประกอบการวิเคราะห์เพื5 อหาความหมายจากการรับรู้ของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของตราสินค้า 

Louis Vuitton และ Chanel ว่าสามารถรับรู้ความหมายที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสารหรือไม่ ส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และการตัดสินซืjออย่างไร โดยการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนีj 

 

ส่วนที6  1 : ตราสินค้า Chanel 

ศึกษาการนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าจากตราสินค้า 

วิเคราะห์การรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

วิเคราะห์ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

 

ส่วนที6  2 : ตราสินค้า Louis Vuitton 

ศึกษาการนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าจากตราสินค้า 

วิเคราะห์การรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

วิเคราะห์ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

 

ส่วนที6  3 : วิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความหมาย 

 

จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวนทัjงหมด 20 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 14 

คน และเพศที5  3 (เพศกําเนิดเป็นชาย) 6 คน ได้ผลการศึกษาดังนีj 
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4.1 ตราสินค้า Chanel 

 4.1.1 ร้าน Chanel สาขา Siam Paragon 

 
 

ภาพที6  5 : จุดแสดงสินค้าของร้าน Chanel สาขา Siam Paragon (Summer17) 

แหล่งที6 มา : http://windowdisplaybangkok.blogspot.com/ 

 

 4.1.1.1 การนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าจากตราสินค้า 

จากการศึกษาพบว่าตราสินค้าทําการจัดจุดแสดงสินค้านีjอยู่ในช่วงของฤดูร้อน(Summer) โดยมี

แนวคิด(Concept) ในการจัดแสดงสินค้าคือการนําเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสาน

กับวงการแฟชั5 นโดยจะเห็นว่ามีการนําเอาลักษณะของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมมาใช้ประกอบการ

ตกแต่งจุดแสดงสินค้าและบรรจุหุ่นเอาไว้ด้านในซึ5 งเรื5 องราวที5 ตราสินค้า Chanel ต้องการสื5 อไปยัง

ผู้บริโภคคือการนําเอาเทคโนโลยีในหลายๆ ด้านมาช่วยในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการ

ของตราสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที5 สุด ยกตัวอย่างการนําเอาเทคโนโลยีใน

การเก็บข้อมูลของผู้บริโภคช่วยทําให้การพัฒนาสินค้าตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที5 สุด  

การนําเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง Chanel ได้อย่าง 

ง่ายดายผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้าได้ผ่านเทคโนโลยีรวมไปถึงสามารถสั5 งซืjอได้ง่ายๆผ่าน

ระบบ และที5 สําคัญ Chanel ต้องการจะพูดถึงการนําเอาเทคโนโลยีในการออกแบบ และการผลิต

มาใช้เพื5 อให้สินค้าที5 ออกสู่ตลาดมีเทคโนโลยีในการผลิตที5 ลํjาสมัยอยู่ตลอดเวลา  
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เรื5 องการใช้สีบนจุดแสดสินค้าของ Chanel เลือกการใช้สีสัน สดใสเข้ามาตกแต่ง 

เพราะอยู่ในช่วงของฤดูร้อนและต้องการให้ภาพของฤดูร้อนเป็นฤดูร้อนที5 สดใส รวมไปถึงทําให้ผู้ที5

สัญจรผ่านไปผ่านมาสามารถมองเห็นและสะดุดตาได้ง่ายด้วยสี ที5 สําคัญ Chanel ต้องการลบภาพ

ของวงการคอมพิวเตอร์ที5 หลายๆ คนมีภาพจําไปถึงการใส่แว่นหนาๆ การแต่งตัวเชยๆ ด้วยการ

นําเอาสีสัน และแฟชั5นเข้ามาสร้างภาพจําใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภค 

 

4.1.1.2 การรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

จากการวิเคราะห์การรับรู้ความหมายพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ฤดูกาล 

ของการจัดแสดงสินค้านีjอยู่ในช่วงฤดูร้อน(Summer) โดยให้เหตุผลว่าสีสันที5 ใช้ในการจัดตกแต่ง

ช่วยสร้างบรรยากาศให้รู้สึกถึงความสนุกสนาน ความสดใส สามารถนําพาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่เข้าใจว่าเป็นการจัดตกแต่งในฤดูร้อน และรองลงมาผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นว่าจุดแสดง

สินค้านีjจัดอยู่ในช่วงฤดูหนาว(Winter) เนื5 องจากผู้ให้สัมภาษณ์สังเกตุไปที5 ชุดที5 หุ่นสวมใส่ สามารถ

กันหนาวได้ 

  “อยู่ในฤดูร้อน Summer เพราะว่าดูจากสีของตู้ทัjง 3 ใบที5 อยู่ข้างใน กระเป๋า และก็

รองเท้าทําให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาใช้สีมาช่วยตกแต่งก็เลยคิดว่าเป็น Summer เพราะปกติคิดว่า 

ฤดูร้อนก็ต้องมาคู่กับสีสัน” (ดาวเรือง อัศวชัยนิมิตร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 

 “รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ใน Season Summer เพราะว่าดูจาก 

สีสันของส่วนประกอบทัjงหมดรู้สึกว่าเวลาเจอสีเยอะจะรู้สึกถึงฤดูร้อนก่อนด้วยความคิดส่วนตัว 

และชุดที5 ใส่ดูเป็นลุคง่ายๆ เหมาะกับคนไทยที5 กลัวแดดไม่กลัวร้อน” (ปริญพัชร์ เพชรเกืjอ, 

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 

“Summer เพราะดูจากสีสันที5 ใช้ตกแต่งรู้สึกว่า Summer ต้องมีสีสัน ต้องสดใส”  

(ฐิตาภรณ์ ไชยวิรุณเจริญ, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

 

แนวคิดผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ถึงแนวคิดว่าเป็นแนวคิดที5 เกี5 ยวกับ Working  

Woman ด้วยรูปแบบของชุดที5 ใส่ เสริมลุคให้ดูเป็นผู้หญิงในวัยทํางาน และเสริมด้วยถุงเท้ากับ

กระเป๋าที5 มีสีสันสร้างความโดดเด่น เป็นที5 น่าสนใจกับคนที5 ผ่านไปผ่านมา รองลงมาผู้ให้สัมภาษณ์

รับรู้ถึงแนวคิดว่าแนวคิดของการจัดแสดงสินค้านีjคือ Colorful โดยให้เหตุผลว่าการจัดตกแต่งนีjใช้สี

เข้ามาตกแต่งรวมไปถึงสีของกระเป๋าและอื5 นๆที5 ทําให้เข้าใจว่าเป็นแนวคิด Colorful  

“Concept คือ Working women with colorful unique item เพราะสไตล์ของชุด 

ที5 เป็นชุดที5 เหมาะกับใส่ไปทํางาน และสีสันบนสินค้าที5 เสริมเข้ามาให้ดูสนุกมากขึjน” (ภูริวัท ชัยภัทร

นิธิกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 2) 

 “Concept คิดว่าเป็นเรื5 อง Working Women เพราะการแต่งตัวเป็น Business  

look เลยทําให้คิดว่าเป็น Concept Working Women” (พีระญาณ์ รุ่งสินเฉลิมรัฐ, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 
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 “Concept คือ Color in Minimal Style คือความเรียบง่ายที5 โดดเด่นด้วยสีเพราะ 

การตกแต่งที5 ไม่เยอะจนเกินไปทําให้ดูแล้วเรียบง่าย ส่วนสีที5 ใช้กับกระเป๋า ตู้และถุงเท้าทําให้สินค้า

ดูโดดเด่นออกมา มองเห็นได้ชัดเจน” (อภิสิทธิT  อังครัตนพิชัย, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 2) 

“Concept คือ Colorful เพราะสีสันที5 ใช้ตกแต่งดูสดใสมาก Colorful มาก” (เมธาวี  

พันธ์เกตกร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ถึงเรื5 องราวที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสารไปยังผู้บริโภค 

ว่าการจัดแสดงสินค้านีjมีเรื5 องราวที5 เกี5 ยวข้องกับความสนุกสนานในการเลือกใส่เสืjอผ้า รวมไปถึง

กระเป๋า และความสดใสในวันทํางาน ซึ5 งใช้สีเป็นตัวสื5 อสารถึงความสนุกสนาน และความสดใส 

โดยให้เหตุผลว่าสีที5 ใช้ในการตกแต่ง และสินค้าที5 เลือกมาแสดงทําให้รู้สึกถึงความสนุกสนาน ความ

สดใส 

“ต้องการพูดถึงความสนุกสนานสดใสแล้วชุดที5 ดูแล้วลุคแบบทํางานมาก อาจจะ 

สื5 อว่าไม่ได้สดใสอย่างเดียวแต่ยังมีความใช้ได้จริงใช้ได้บ่อยเพราะดูจากสีสันของกระเป๋าและ

รองเท้าที5 ใช้สีเด่นมากแล้วก็หุ่นที5 เป็นคนดํา คนดําชอบเรื5 องสนุกๆ แล้วก็ชอบใช้สิ5 งของที5 มีสีสัน ส่วน

สิ5 งที5 ทําให้คิดว่าใส่ได้ทุกวันคือชุดที5 ใส่มันคือชุดที5 ใส่กันปกติเวลาไปทํางาน” (ปริญพัชร์ เพชรเกืjอ, 

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 

“เล่าเรื5 องถึงความสนุกสนานในการใช้สินค้าที5 มีสีสัน เพราะสีที5 ใช้ให้ความรู้สึกถึง 

ความสนุกสนาน ไม่ได้ทําให้รู้สึกหมอง หรือน่าเบื5 อ” (อรนันท์ เทอดประวัติ, สัมภาษณ์, เมษายน 

2561) (กลุ่ม 3) 

ในการสัมภาษณ์มีประเด็นที5 สําคัญซึ5 งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นในมุมที 

แตกต่างออกไปจากคนอื5 นโดยกล่าวว่า ”เรื5 องราวที5 จุดแสดงสินค้านีjสื5 อสารออกไปคือเรื5 องราวของ

ความทันสมัย เทคโนโลยียุคดิจิทัล ให้เหตุผลว่าตู้ที5 ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าเป็นตัวสื5 อสารถึง

ยุคดิจิทัลเนื5 องจากมีลักษณะที5 คล้ายกับเครื5 องคอมพิวเตอร์ ซึ5 งสอดคล้องกับเรื5 องราวที5 ตราสินค้า

ต้องการสื5 อสารไปยังผู้บริโภคอย่างแท้จริง” (ธราพงศ์ สุขโชค, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

 

การรับรู้ความหมายในเรื5 องของสีที5 ใช้ในการแสดงสินค้าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 

พูดถึงเรื5 องสีไปในทิศทางเดียวกันคือสีที5 ใช้สื5 อความหมายถึงฤดูร้อนที5 มีความสนุกสนาน ความ

สดใส และความตื5 นเต้น และทําให้เข้าถึงตราสินค้าได้ง่ายขึjน โดยให้เหตุผลว่าสีที5 ใช้ให้ความรู้สึก

ถึงทะเล และทะเลก็สื5 อถึงความสดใส ความสนุกสนาน อีกทัjงสีสันที5 ใช้ช่วยสร้างจุดสนใจ ดึงดูดให้

คนหันมามอง รวมไปถึงการใช้สีทําให้รู้สึกว่าสามารถเข้าถึงตราสินค้าได้ง่าย และผ่อนคลาย 

“คิดว่าสีเค้าต้องการจะบอกว่าเป็นฤดูร้อนที5 สดใสใครที5 ใช้ก็จะดูเด็กลง เหมือนเรา 

ย้อนวัยไปตอนวัยรุ่นที5 ชอบถือกระเป๋าที5 มีสีเยอะๆ แต่งตัวสีเยอะๆ เพราะกระเป๋า รองเท้า แล้วก็ตู้

ทัjง 3 ใบที5 ใช้สี ที5 สดใส สีจัดๆในการตกแต่ง แน่นอนผู้ใหญ่หลายๆคนอยากทําให้ตัวเองดูเด็กลง

ด้วยการแต่งตัวหรือใช้ของอะไรที5 วัยรุ่นใช้กัน” (ดาวเรือง อัศวชัยนิมิตร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) 

(กลุ่ม1) 
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“สีที5 ใช้คิดว่าสื5 อถึงสีสัน สดใส ใส่อะไรก็สดใส มีความสุข เพราะสีที5 เห็นไม่ใช่สีที5 ดู 

เศร้า ไม่ใช่สีที5 ดูน่ากลัว แต่มันรู้สึกสดใส มีความสุข” (ฐิตาภรณ์ ไชยวิรุณเจริญ, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

“สีที5 ใช้ให้ความรู้สึก สนุกสนาน ตื5 นเต้นเพราะใช้ทัjงสีโทนร้อน และเย็นผสมกันซึ5 ง 

โทนร้อนก็จะกระตุ้นให้ตื5 นเต้น โทนเย็นก็รู้สึกสนุกสนาน” (อรนันท์ เทอดประวัติ, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

“สีที5 ใช้ให้ความรู้สึกถึง Summer ท้องฟ้า แสงแดด ผลไม้ เพราะสีฟ้าที5 อาจจะแทน 

ถึงท้องฟ้า ทะเล สีส้มที5 แทนแสงแดด และกระเป๋าที5 แทนผลไม้เขตร้อนต่างๆ เช่นพวกแตงโม 

สับปะรด” (ธราพงศ์ สุขโชค, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

 

 4.1.1.3 ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

จากการสัมภาษณ์ส่วนผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดตกแต่งด้วยสีสัน

ทําให้ตราสินค้าดูวัยรุ่นขึjน มีความทันสมัย สามารถจับต้องได้ง่ายขึjน อีกแง่มุมที5 ผู้ให้สัมภาษณ์

แสดงความคิดเห็นคือการใช้สีสันเข้ามาตกแต่งทําให้ความเป็นตัวตนของตราสินค้าลงลด อีกทัjงทํา

ให้ภาพของตราสินค้าที5 เป็น Luxury Brand ดูมีราคาถูกลง 

“ทําให้รู้สึกว่าแบรนด์ดูเด็กลงเข้าถึงคนได้มากขึjนเพราะว่าการจัดใช้สี ซึ5 งทําให้ไม่ 

หรูหราแบบเดิมแต่ก็ทําให้ลูกค้ากลุ่มอื5 นๆมีความสนใจได้” (ภูริวัท ชัยภัทรนิธิกุล, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) (กลุ่ม 2) 

ทัjงนีjก็มีอีกกลุ่มหนึ5 งที5 ให้ความคิดเห็นว่า ด้วยความเป็นตราสินค้า Chanel ไม่ว่า 

จะจัดแสดงสินค้าออกมาในรูปแบบไหนก็ยังรู้สึกว่าเรียบหรู มีราคาแพง เพราะประสบการณ์เดิมๆ 

ที5 มีร่วมกับตราสินค้า Chanel 

“รู้สึกว่าสีที5 ทําให้ดูวัยรุ่นๆ ทําให้ดูเด็ก แต่ความรู้สึกก็ยังคงดูแพง ดู Luxury นะ  

ด้วยความเป็น Chanel เพราะความเป็น Chanel รู้สึกว่ามันต้องมีราคา ไม่ใช่ไก่กาที5 จะหยิบจับได้” 

(อังคณา ศิริเวชกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

“ทําให้ภาพดูเป็น Professional มีความเรียบร้อย และแน่นอนดูแพง เพราะจาก 

ชุดที5 ทําให้รู้สึกถึงความ Professional เหมาะสมกับแบรนด์ และด้วยความเป็น Chanel เลยรู้สึกถึง

ราคาต้องสูง” (พีระญาณ์ รุ่งสินเฉลิมรัฐ, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

 

จากการสัมภาษณ์ส่วนผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

ต่อการตัดสินใจซืjอพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์แบ่งออกเป็นกลุ่มที5 อยากซืjอและไม่อยากซืjอจํานวน

ใกล้เคียงกัน กลุ่มที5 อยากซืjอให้เหตุผลว่าสินค้ามีสีสัน แปลกตาไปจากเดิม และอยากซืjอเพราะ

มูลค่าของตราสินค้าที5 สร้างมูลค่าทางจิตใจ โดยกลุ่มที5 อยากซืjอตัดสินใจจากสินค้าและตราสินค้า

เป็นหลัก  
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“อยากซืjอ เพราะอยากดูวัยรุ่น เด็กๆ แล้วก็อวดได้ด้วยความเป็น Luxury Brand”  

(อังคณา ศิริเวชกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

ส่วนกลุ่มที5 ไม่อยากซืjอ ให้เหตุผลว่าที5 ไม่อยากซืjอเพราะความเป็นตัวตนของตรา 

สินค้าไม่ได้ถูกสื5 อสารผ่านสินค้าซักเท่าไหร่ และการใช้สีที5 เยอะเกินไปทําให้สินค้า(กระเป๋า) ดูมี

ราคาถูกไม่คุ้มค่ากับเงินที5 ต้องจ่าย โดยการตัดสินใจของกลุ่มที5 ไม่อยากซืjอตัดสินใจจากสินค้า และ

ตราสินค้าเช่นเดียวกับกลุ่มที5 อยากซืjอ 

“ไม่อยากซืjอเพราะในชีวิตจริงสีของกระเป๋าไม่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 

ได้และเสืjอผ้าก็รู้สึกว่าแก่เกินวัยไปสําหรับเรา” (ณิชมน จันพิทักษ์, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) 

(กลุ่ม 3) 

“ไม่อยากซืjอ เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ความเป็น Chanel ที5 แท้จริง แล้วก็รู้สึกว่ากระเป๋า 

แบบนีjถ้าถือแล้วคนก็คงมองว่าไม่แพง ไม่ใช่ Chanel” (บัณณธร ใจวิสุทธิT หรรษา, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

 

4.1.2 ร้าน Chanel สาขา Siam Paragon 

             
 

ภาพที6  6 : จุดแสดงสินค้าของร้าน Chanel สาขา Emquartier (Winter17) 

แหล่งที6 มา : https://www.shutterstock.com/ 

 

 4.1.2.1 การนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าจากตราสินค้า 

จากการศึกษาพบว่าตราสินค้า Chanel จัดจุดแสดงสินค้านีjอยู่ในช่วงของฤดูหนาว(Winter) มี

แนวคิดในการจัดแสดงสินค้านีj คือการเดินทางท่องอวกาศ โดยการตกแต่งได้มีการใช้แผ่น

อลูมิเนียมฟลอยด์ สีเงินมันวาวที5 ช่วยสื5 อสารให้นึกถึงภาพของการท่องอวกาศ 
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เรื5 องราวที5 ตราสินค้าสื5 อสารออกมาเป็นการเล่าถึงการเดินทางไปยังอวกาศด้วย 

ภารกิจหมายเลข ® ซึ5 งลูกเรือทุกคนสวมใส่ชุดอวกาศที5 ออกแบบพิเศษสําหรับ Season นีj ส่วนของ

แรงบันดาลใจคือการคิดนอกกรอบให้ไปไกลกว่าแค่บนโลกนีjแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าออกนอก

กรอบจนไกลเกินไปเพียงแค่ใช้แรงบันดาลใจนีjเพื5 อทําให้มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบให้ลํjาสมัย 

และสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า ทําให้ผู้บริโภคมั5 นใจในตราสินค้าที5 นําเสนอความเป็นอนาคต 

ความลํjาสมัย  

 

สีที5 ตราสินค้าใช้ในจุดแสดงสินค้านัjนสีหลักที5 ใช้คือสีเงินเป็นสีที5 สื5 อถึงความหนาว 

เย็น และต้องการพูดถึงโลกอนาคต ส่วนสีที5 ใช้กับเสืjอผ้านัjนคือโทนสีครีมและสําดําสื5 อสารออกมา

ให้อยู่ในกรอบของความเรียบหรูเน้นภาพลักษณ์ของตราสินค้าที5 เป็น Luxury Brand  

 

4.1.2.2 การรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที5 ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ 

ถึงช่วงฤดูกาลที5 ตราสินค้า Chanel สื5 อสารผ่านจุดแสดงสินค้าคือฤดูหนาว(Winter) เหตุผลเพราะ

การจัดตกแต่งหุ่นที5 สวมใส่ชุดโค้ทกันหนาว และรองเท้าทรงสูงที5 ช่วยป้องกันลม อีกทัjงการตกแต่ง

ฉากที5 ใส่สีเงินในการตกแต่งที5 ให้ความรู้สึกถึงความหนาวเย็น 

   “รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ใน Season Winter เพราะเสืjอผ้าที5 ใส่

เป็นเสืjอโค้ทมีความหนาและกันหนาวได้ รองเท้าที5 ดูใส่แล้วอุ่น” (ณฐอร บุญนุกูล, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

   “รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ใน Season Winter เพราะชุดและ

รองเท้าที5 ใส่กันหนาวได้ดี แล้วก็แผงด้านหลังให้ความรู้สึกถึงเกร็ดนํjาแข็ง” (บัณณธร ใจวิสุทธิT

หรรษา, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 
 

แนวคิดที5 รับรู้ส่วนใหญ่รับรู้ถึงแนวคิดว่าเป็นแนวคิดในเรื5 องของความเรียบหรูมี 

สไตล์ในฤดูหนาว โดยเหตุผลหลักๆ คือการใช้สีคุมโทนขาว เทา ดํา ซึ5 งให้ความรู้สึกถึงความเรียบ

ง่าย ดูดี และมีสไตล์ ส่วนเรื5 องของความเย็น และฤดูหนาว ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้จากวัสดุที5

ใช้ตกแต่งคือแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ที5 เป็นสัญลักษณ์แทนนํjาแข็ง  

  “Concept ของความหรูหรา แต่มีสไตล์ที5 ลงตัว เพราะการใส่ชุดของหุ่นที5 ดูแพง 

การจัดท่าหุ่นที5 ดูไฮโซ เชิดๆ” (ณฐอร บุญนุกูล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

“Concept น่าจะพูดถึงความเรียบง่าย หรู มีระดับ เพราะการเลือกใช้สีคุมโทนสี 

ขาว เทา ดําไม่มีสีสันเข้ามาตกแต่ง” (ณฐนน รักษาศิริกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

“Concept ความหนาว หนาวจนเป็นนํjาแข็ง เพราะการใช้ พืjนหลังเป็นเหมือนลาน 

นํjาแข็ง หรือถํjานํjาแข็ง และการแต่งกายด้วยเสืjอผ้าที5 หนาปิดมิดชิด รวมไปถึงรองเท้าบูทสูง กัน

หนาวกันหิมะ” (พรพิสุทธิT  เจนนันทขจร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 
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ในการสัมภาษณ์มีประเด็นที5 สําคัญซึ5 งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นในมุมที5  

แตกต่างออกไปจากคนอื5 นโดยกล่าวว่า “แนวคิดที5 รับรู้คือ Galaxy ซึ5 งเรื5 องราวพูดถึงความทันสมัย 

ลํjายุค ด้วยเหตุผลของการตกแต่งที5 ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ สีเงินเมทัลลิค ที5 ให้ความรู้สึกถึง

อวกาศ” (ณิชมน จันพิทักษ์, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

 

  เรื5 องราวที5 ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ว่าตราสินค้าต้องการสื5 อสารเรื5 องราวของ

ความหรูหรา ไฮโซ และแฟชั5นในฤดูหนาวที5 กําลังจะมาถึง โดยให้เหตุผลว่าการจัดตกแต่งที5 ใช้สีเงิน

มีความหรูหราแบบมีสไตล์ และการสวมใส่ชุดของหุ่นทําให้รับรู้ถึงฤดูหนาวที5 กําลังจะมาถึง  

  “เล่าถึงหน้าหนาว ความหนาวที5 กําลังจะมา เตรียมตัวแล้วหรือยัง ซืjอแล้วหรือยัง 

เพราะชุด และการแต่งตัวสื5 อสารออกมาหมด แล้วก็แบบที5 สวยทําให้อยากได้มาใส่ในหน้าหนาวนีj” 

(ฐิตาภรณ์ ไชยวิรุณเจริญ, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

  “เล่าเรื5 องถึงความหนาวเย็นที5 กําลังจะเผชิญหากมีชุดของ Chanel ใส่ก็ไม่ต้องกลัว

อะไรกับความหนาวนีj และไม่ใช่ชุดกันหนาวอย่างเดียว สวยด้วย ดูหรูหราด้วย เพราะการใช้ 

Background เป็นตัวสื5 อสารมีความโดดเด่นเมื5 อมองครัjงแรก และใช้พืjนที5 มากกว่าอย่างอื5 นๆ แล้วก็

การจัดท่าหุ่นที5 ดูหรูหรา มีระดับ” (พรพิสุทธิT  เจนนันทขจร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

ในการสัมภาษณ์มีประเด็นที5 สําคัญซึ5 งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นในมุมที5  

แตกต่างออกไปจากคนอื5 นโดยกล่าวว่า “ทางตราสินค้าต้องการสื5 อสารถึงความหนาวเย็นโดยใช้

ฉากหลังที5 เป็นสีเงินวาวคล้ายกับแผ่นนํjาแข็ง และตราสินค้าก็นําเสนอสินค้าในช่วงฤดูหนาวด้วย

การสื5 อสารว่า แม้จะหนาวเพียงใดเสืjอผ้าของ Chanel ก็สามารถสร้างความอบอุ่นให้แก่คุณได้” 

(ดาวเรือง อัศวชัยนิมิตร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 
 

จากการวิเคราะห์การรับรู้เรื5 องของสีผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ความหมายไปใน 

ทิศทางเดียวกันคือสีสื5 อสารถึงความหนาวเย็นในแบบฉบับของความหรูหรา ไฮโซ โดยให้เหตุผลว่า

การใช้สีในการจัดตกแต่งที5 คุมโทนเป็นสีอ่อนทําให้รู้สึกถึงความหมองหม่นลักษณะคล้ายๆ กับ

หมอกที5 มักจะเกิดขึjนในฤดูหนาว และความหรูหรารับรู้จากสีเงินที5 ใช้ตกแต่งโต๊ะ เก้าอีj ฉากหลัง 

และสินค้าที5 นํามาโชว์ด้วยความที5 เป็นตราสินค้าที5 มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีราคาสูงทําให้รู้สึก

ถึงความเรียบหรู ดูดี 

  “สีให้ความหมายถึงความหรูหรา โลกอนาคต ทันสมัย เพราะความเป็นสีเมทัลลิค 

เงินๆวาวๆเชื5 อมโยงไปถึงความลํjา โลกข้างหน้า” (เมธาวี พันธ์เกตกร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) 

(กลุ่ม 1) 

“สีที5 ใช้บอกถึงฤดูหนาวที5 เรียบหรู และดูดี หนาว แต่ไม่หงอยเหงาตามอากาศ  

เพราะสีที5 ของชุดที5 เรียบแต่หรู ตามสไตล์ของ Chanel แล้วการตกแต่งสีในภาพรวมทําให้รู้สึก

หนาว” (อภิสิทธิT  อังครัตนพิชัย, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 2) 
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4.1.2.3 ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

จากการสัมภาษณ์ส่วนผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้าผ่านการ

จัดแสดงสินค้านีjทําให้ดูเรียบหรู มีราคาแพง ทันสมัย คงความเป็นตัวตนของตราสินค้าได้ดี 

เพราะว่าสไตล์การจัดตกแต่งเสืjอผ้าที5 เรียบง่าย การใช้สีเงินที5 ช่วยเสริมให้จุดแสดงสินค้านีjมี

ภาพลักษณ์ของความหรู 

“ภาพลักษณ์มันก็ยังคงดูเป็น Chanel นะเพราะจากสีที5 บอกข้อเมื5 อกีjมันดูแพง ดู 

หรู ดูสง่างาม เพราะว่าหลักๆก็คือสีนั5 นแหละ แล้วก็ดูจากชุด การใส่พรอพต่างๆมันดู ไฮโซ” 

(อังคณา ศิริเวชกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

“เป็นแบรนด์ที5 แพง ดูหรู เพราะจากโทนสีที5 ใช้ สามารถสื5 อถึงความแพง ความ 

คลาสสิคได้” (ณฐนน รักษาศิริกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

“ทําให้แบรนด์ดูฉลาด และแพงขึjน เพราะการนําเอา แฟชั5นไปเชื5 อมโยงสิ5 งที5 ไม่ใช่ 

แฟชั5 น แต่ออกมาลงตัว และด้วยสีเงินที5 รู้สึกได้ถึงความแพง ความหรู” (อรนันท์ เทอดประวัติ, 

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

 

จากการสัมภาษณ์ส่วนผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

ต่อการตัดสินใจซืjอพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เพศหญิงส่วนใหญ่อยากซืjอ เนื5 องจากชุดที5 หุ่นสวมใส่อยู่นัjน

มีความเรียบหรู และสีสามารถจับคู่กับเสืjอผ้าชุดอื5 นๆ ได้ง่าย  

“อยากซืjอ เพราะสีคุมโทนใส่ง่าย adapt ง่าย” (กัณฑิกา ว่องประเสริฐกุล,  

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

“อยากซืjอเพราะชอบสไตล์การแต่งแบบนีjน้อยๆแต่ดูหรูดูดี และสีก็สามารถใช้ได้ 

ในทุกโอกาสโดยเฉพาะไปเที5 ยวต่างประเทศ แล้วก็ยังใส่กันฝนบางทีกันหนาวได้” (ปริญพัชร์ เพชร

เกืjอ, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 

ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ที5 เป็นเพศที5  3 (เพศกําเนิดเป็นชาย) ไม่อยากซืjอโดยให้เหตุผล 

ถึงการนําไปใช้งานจริงๆ ว่าไม่น่าจะเหมาะกับสไตล์การแต่งตัว 

“ไม่อยากซืjอ เพราะสินค้าไม่ใช่สไตล์ที5 เป็น และมีราคาสูง” (ณฐนน รักษาศิริกุล,  

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 
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4.2 ตราสินค้า Louis Vuitton 

 4.2.1 ร้าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon 

              
 

ภาพที6  7 : จุดแสดงสินค้าของร้าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon(Resort17) 

แหล่งที6 มา : http://windowdisplaybangkok.blogspot.com/ 

 

 4.2.1.1 การนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าจากตราสินค้า 

จากการศึกษาพบว่าตราสินค้า Louis Vuitton จัดจุดแสดงสินค้านีjอยู่ในช่วงก่อนฤดูร้อนโดยมีชื5 อ

เรียกช่วงนีjว่า Resort เป็นช่วงที5 จะออกสินค้าเพื5 อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูร้อน 

ในการจัดแสดงสินค้าในช่วงของ Resort นีjใช้แนวคิดในเรื5 องของการแข่งขันกีฬา 

โอลิมปิกฤดูร้อนที5 จะถูกจัดขึjนที5 เมืองริโอ ประเทศบราซิลโดย Louis Vuitton ต้องการสื5 อสารถึง

สินค้าที5 ถูกออกแบบให้มีกลิ5 นอายของชุดกีฬาด้วยสีสันที5 ใช้ และลวดลายที5 ดูแข็งแรงกระฉับกระเฉง

เปรียบได้ดั5 งนักกีฬา และด้วยสไตล์ของการออกแบบที5 มีรูปแบบที5 ทันสมัย แข็งแรง 

แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากอาคารหลังหนึ5 งที5 ตัjงอยู่ที5 เมืองริโอ ประเทศ 

บราซิล มีชื5 อว่า Niterói Contemporary Art Museum เป็นอาคารที5 มีสถาปัตยกรรมที5 มีความ

ทันสมัย โดดเด่น และน่าสนใจที5 ตัjงอยู่บนหน้าผาที5 ยื5 นออกมาในทะเล ด้วยเหตุนีjทําให้สินค้าถูก

ออกแบบมาให้มีความทันสมัย แข็งแรง โดดเด่นด้วยสีสันโทนร้อนที5 แสดงถึงการแข่งขันโอลิมปิกฤดู

ร้อนทําให้รู้สึกถึงความสนุกสนาน และความคิดสร้างสรรค์ 
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ภาพที6  8 : อาคาร Niterói Contemporary Art Museum เมืองริโอ ประเทศบราซิล 

แหล่งที5 มา : https://www.dezeen.com/ 

 

  4.2.1.2 การรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที5 ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ 

ถึงฤดูกาลของการจัดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อน ด้วยเหตุผลของสีที5 ใช้ในการจัดตกแต่งจุด

แสดงสินค้าให้ความรู้สึกสนุกสนาน สดใสในฤดูร้อน  

“รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ใน Season Summer เพราะสีที5 ใช้ 

ค่อนข้างสว่าง จัดจ้าน ทําให้รู้สุกถึงความสนุกสนาน” (ภูริวัท ชัยภัทรนิธิกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 

2561) (กลุ่ม 2) 

“รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ใน Season Summer เพราะดูจากสี 

เป็นสีโทนร้อนทําให้รู้สึกถึงความร้อนของฤดูร้อนจากดิสเพลย์นีj” (ณิชมน จันพิทักษ์, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 
   

แนวคิดที5 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้คือ ความสนุกสนาน และความร้อนแรงใน 

หน้าร้อนนีjโดยให้เหตุผลไปในทิศทางเดียวกันคือการใช้สีแดงสดซึ5 งเป็นสีโทนร้อนทําให้รับรู้ถึง

ฤดูกาลความร้อนแรง และการใช้สีส้ม กับสีนํjาเงินบนชัjนวางสินค้าทําให้รับรู้ถึงความสนุกสนาน  

“คิดว่า Concept คือ Colorful เพราะเพราะโดยปกติแล้วไม่ค่อยเห็น Louis  

Vuitton ใช้สีสันที5 จัดจ้านขนาดนีjเข้ามาในการตกแต่งหรือในการใช้กับสินค้าทําให้รู้สึกว่าแบรนด์

ต้องการสร้างความสนุกสนานผ่านสีให้กับคนรุ่นใหม่” (อภิสิทธิT  อังครัตนพิชัย, สัมภาษณ์, เมษายน 

2561) (กลุ่ม 2) 

“Concept ที5 คิดไว้น่าจะพูดถึงความร้อนแรง ความเผ็ดแซ่บ ของผู้หญิงที5 มีความ 

มั5 นใจในตัวเองสูง เพราะสีสันที5 ใช้เป็นสีโทนร้อน ทําให้รู้สึกร้อนแรง แซ่บแต่ตรงชัjนวางใช้สีที5 ซอฟลง

มาโดยรวมทําให้รู้สึกว่าช่วยลงความร้อนแรงทําให้ภาพรวมทัjงหมดไม่ร้อนจนเกินไป” (ปริญพัชร์ 

เพชรเกืjอ, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 
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ในการสัมภาษณ์มีประเด็นที5 สําคัญซึ5 งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นในมุมที5  

แตกต่างออกไปจากคนอื5 นโดยรับรู้ว่า “แนวคิดเป็นเรื5 องของเกม เพราะว่าการใช้สีสันให้ความรู้สึก

เหมือนกําลังเล่มเกม กับการทําชัjนวางสินค้าเป็นขัjนบันไดเสมือนการเดินไปข้างหน้า เดินไปสู่ขัjนที5

สูงกว่าเพื5 อชัยชนะ” ซึ5 งมีความใกล้เคียงกับแนวคิดที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสารออกมาในรูปแบบ

ของเกมกีฬา การแข่งขันกีฬาที5 ต้องหมั5 นฝึกซ้อมเดินไปข้างหน้าเพื5 อชัยชนะ” (ธราพงศ์ สุขโชค, 

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

 

ด้านการรับรู้ความหมายของเรื5 องราวที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสารผู้ให้สัมภาษณ์ 

ส่วนใหญ่รับรู้ความหมายที5 เกี5 ยวข้องกับการไต่ระดับ ไปสูงจุดหมายที5 สูงขึjน ด้วยเหตุผลที5 ว่าการ

ออกแบบชัjนวางสินค้าที5 มีลักษณ์เหมือนกับบันได ที5 ต้องก้าวเดินขึjนไปเพื5 อไปถึงกระเป๋าใบนัjน 

รองลงมารับรู้ถึงการใช้เอกลักษณ์ลายตารางหมากรุกที5 เป็นจุดเด่นของ Louis Vuitton มาร่วม

ตกแต่งทําให้ผู้ให้สัมภาษณ์รับรู้ถึงเรื5 องราวการปรับตัวของ Louis Vuitton ที5 นําเอาสีสันมาร่วมกับ

เอกลักษณ์ที5 มีมาตัjงแต่แรกเริ5 ม 

“เล่าเรื5 องราวของ Louis Vuitton ที5 มีจุดยืนชัดเจนเรื5 องของลายตารางหมากรุก  

และปรับตัวกับปัจจุบันด้วยการใช้สี เพราะลายตาราง Damier ชัดเจนในความเป็น Louis Vuitton 

ที5 เป็นกราฟิกอยู่ด้านหลัง และมีบันไดที5 ชัjนวางกระเป๋าที5 บอกถึงการเดินทางของแบรนด์ และสีสันที5

ยังอิงความเป็นวัยรุ่น” (พรพิสุทธิT  เจนนันทขจร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

“ต้องการพูดถึงความทันสมัย โมเดิร์น ที5 สอดไส้ความเปรีjยว และคงความ Luxury  

อยู่ เพราะสีและกราฟิกที5 เค้าใช้ทําให้รู้ถึงความใหม่ความทันสมัยแล้วก็ตรงชัjนวางที5 เป็นขัjนบันได

รู้สึกได้ว่าการที5 จะได้กระเป๋านัjนจะต้องใช้เงิน ไม่ใช่จะหยิบจับได้ง่ายๆ” (ปริญพัชร์ เพชรเกืjอ, 

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าสีที5 ตราสินค้าใช้ต้องการสื5 อสารถึงความสนุกสนาน  

ความสดใส รวมไปถึงความตื5 นตัว โดยให้เหตุผลหลักๆ ว่าการใช้สีเหล่านีjทําให้คนที5 ผ่านไปผ่านมา

ต้องหันมามอง และถูกโน้มน้าวใจด้วยสีโทนร้อน ซึ5 งมีคุณสมบัติทางจิตวิทยาช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความอยากซืjอ สีนํjาเงินทําให้รู้สึกสบายไม่อึดอัดไม่ถูกยัดเยียดสินค้าทําให้รู้สึกไว้ใจในตราสินค้า 

และ รู้สึกถึงความครีเอทีฟ ความคิดสร้างสรรค์ ทัjงนีjการใช้สีที5 มากเกินไปจะทําให้ตราสินค้าดูมี

ราคาถูกลงไปด้วย 

“สีสันสดใส ฉูดฉาด ให้ความหมายถึง ความสนุกสนาน เพราะว่าพวกงานต่างๆ ที5  

เป็น Party หรือสวนนํjาที5 สร้างความสนุกสนาน สร้างความสุข ก็ใช้สีสันที5 สดใสเช่นเดียวกับการจัด

นีj” (เมธาวี พันธ์เกตกร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

 “สีที5 ใช้ต้องการสื5 อถึงความสนุกสนาน สีที5 ใช้เป็นสี5 ที5 สว่าง ไม่ใช่สีโทนมึด ทําให้ 

รู้สึกถึงความสร้างสรรค์ การกระตุ้นให้ตื5 นเต้น อะไรแนวนีj เพราะสีรวมๆที5 สื5 อถึงความสนุกสนาน 

ความสร้างสรรค์ และสีแดงรู้สึกว่าช่วยกระตุ้นให้อยากซืjอ อยากร่วม หรืออยากมองมาที5  Window 

Display นีj” (เขมฐิดา เจียรจารุวัฒน์, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 
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“สีที5 ใช้ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเด็กการเข้าถึงได้ง่ายไม่น่าเบื5 อ เพราะว่าสีที5 ใช้ 

เป็นสีที5 รู้สึกสว่างสดใสไม่น่าเบื5 อ หลักๆแล้วคือสีแดง สีส้มที5 ให้ความรู้สึกนัjนส่วนสีนํjาเงินคิดว่า

ต้องการสื5 อถึง ความมั5 นคงอยากให้คุณมั5 นใจในสิ5 งที5 เรานําเสนอ” (ณิชมน จันพิทักษ์, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

“มองว่าสีฉูดฉาดอาจจะเพียงต้องการให้คนมองเห็นได้อย่างชัดเจน สะดุดตา  

เพราะว่าสีค่อนข้างสว่าง โดดเด่นออกมา อยู่ไกลๆก็สามารถมองเห็นได้ง่าย” (คชาภร คลังแสง, 

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

 

  4.2.1.3 ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

จากการสัมภาษณ์ส่วนผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าผ่านจุดจัด

แสดงสินค้าว่าทําให้ตราสินค้าดูเด็กลง สนุกสนานมากขึjน สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึjน อีกทัjงยังทําให้

ภาพลักษณ์ดูดีด้านการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยโดยการใช้สี แต่ยังคงเอกลักษณ์ของลายตาราง

หมากรุกไว้ เป็นการผสมผสานที5 ลงตัวสร้างภาพลักษณ์ที5 ดีให้แก่ตราสินค้า 

 “แบรนด์เข้าถึงได้ง่าย มีความหลากหลายให้ผู้ชมเลือก เพราะใช้สีที5 หลากหลาย 

ทําให้เลือกได้เยอะ และสว่างสดใส ไม่ได้เข้มขรึม ทําให้รู้สึกสนุก และกล้าที5 จะหยิบจับหรือถามถึง” 

(ณฐนน รักษาศิริกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

“ทําให้แบรนด์ดูเด็กลง มีความสร้างสรรค์มากขึjน และมีความท้าทาย เพราะสีที5  

ทําให้ดูเด็ก การใช้รูปทรงของชัjนวางที5 เป็นขัjนทําให้รู้สึกถึงความสร้างสรรค์ ความท้าทาย” 

(เขมฐิดา เจียรจารุวัฒน์, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

  “ทําให้รู้สึกว่าแบรนด์ต้องการอยู่กับปัจจุบันด้วยตัวตนที5 แข็งแรงคือลายตาราง

หมากรุก เพราะการใช้สีเข้ามาตกแต่งทําให้ดูวัยรุ่น ทันสมัย และลายตารางหมากรุกที5 แสดงตัวตน

ของแบรนด์ทัjงสองอย่างผสมผสานกันลงตัว” (พรพิสุทธิT  เจนนันทขจร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) 

(กลุ่ม 1) 

ในการสัมภาษณ์มีประเด็นที5 สําคัญซึ5 งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นในมุมที5  

แตกต่างออกไปจากคนอื5 นโดยคิดว่า”การที5 เค้าจัดแบบนีjทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูถูกลงและ

การจัดด้วยลายกราฟฟิกที5 ดูวุ่นวายเมื5 อมองครัjงแรกคิดว่าเป็นแบรนด์อื5 น (Fendi) เพราะว่าดูจากสี

และลายกราฟิกที5 นํามาใช้ทําให้ขัดกับสิ5 งที5 แบรนด์เป็นอยู่คิดว่าอะไรที5 เป็นซิกเนเจอร์ก็ควรคงอยู่ไว้

เช่นเดิมแบบ Original”  (ณิชมน จันพิทักษ์, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

 

จากการสัมภาษณ์ส่วนผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

ต่อการตัดสินใจซืjอพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่อยากซืjอสินค้าที5 จัดแสดงนีjเนื5 องจากผู้ให้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการตัดสินใจไปที5 ตัวสินค้าเป็นอันดับแรก และรู้สึกว่าสินค้าที5 จัดแสดง

ไม่มีความโดดเด่น ไม่สร้างความประทับใจ ทําให้ไม่อยากซืjอ ถ้าหากจะซืjอจะเลือกที5 เป็นแบบ 

Original มากกว่า   
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“ไม่อยากซืjอเพราะไม่ชอบลุคนีjของกระเป๋าแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื5 องของสีที5 ใช้จัด 

ในความรู้สึกเลยไม่ชอบสีเพราะมันสว่างทําให้ดูไม่แพง ไม่ใช่แบรนด์หรูแบบที5 คิด” (ปริญพัชร์ เพชร

เกืjอ, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 

“อยากซืjอ จริงๆชอบ Background แต่เฉยๆ กับกระเป๋า ในส่วนของสินค้าก็ต้องดู 

อีกทีว่าเหมาะกับสไตล์เรารึเปล่า” (กัณฑิกา ว่องประเสริฐกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

“ไม่อยากซืjอ เพราะไม่ชอบสีที5 ใช้บนสายกระเป๋า รู้สึกพิเศษแต่ไม่ได้ต้องการ ถ้าจะ 

ซืjอจะเลือกความดัjงเดิม น่าจะดีกว่า” (พีระญาณ์ รุ่งสินเฉลิมรัฐ, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 

4) 

 

4.2.2 ร้าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon 

  
 

ภาพที6  9 : จุดแสดงสินค้าของร้าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon(Pre-Fall17) 

แหล่งที6 มา : http://windowdisplaybangkok.blogspot.com/ 

 

4.2.2.1 การนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าจากตราสินค้า 

จากการศึกษาพบว่าจุดแสดงสินค้าตราสินค้า Louis Vuitton นีjจัดอยู่ในช่วง Pre- 

Fall ซึ5 งเป็นช่วงผลัดเปลี5 ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูหน้าดังนัjนการออกแบบจึงมีกลิ5 นอายของฤดูร้อน

และฤดูหนาวผสมผสานกันอย่างลงตัว 

แนวคิดที5 ตราสินค้าใช้ในการตกแต่งจะอยู่ในกรอบของแฟชั5นย้อนยุคในช่วงปี  

ค.ศ.1960-1970 เป็นยุคที5 นิยมการออกแบบเสืjอผ้าด้วยการใช้ลายดอกหรือลายจุดในการพิมพ์ลาย 

โดยความตัjงใจที5 จะสื5 อสารของ Louis Vuitton คือการนําเอาสิ5 งที5 เคยเห็นมาก่อนแต่เมื5 อเห็นอีกก็ยัง

แปลกใจ ดังคําพูดนีj “การได้เห็นบางสิ5 งบางอย่างที5 คุ้นเคย แต่ไม่เคยเห็นมาก่อน” และการออกแบบ

จุดแสดงสินค้าต้องการพูดถึงการใช้ชีวิตประจําวันที5 มีความอิสระ สบายๆ ทําให้สินค้าของ Louis 
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Vuitton เป็นสินค้าที5 สามารถใส่ออกจากบ้านได้ในทุกโอกาส เลือกจับคู่กับรองเท้า หรือเสืjอหนังได้

อย่างลงตัว มีสไตล์ และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Louis Vuitton ด้วยลาย Monogram และ 

Logo บนกระเป๋าและที5 สําคัญคือการใช้ ทวิสล๊อค(ล๊อคและปลดล๊อคฝากระเป๋าด้วยการบิดที5  

Logo) ที5 เป็นเอกลักษณ์ของ Louis Vuitton อีกอย่างหนึ5 ง 

 

4.2.2.2 การรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที5 ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ 

ความหมายของฤดูกาลจากการจัดแสดงสินค้าว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อน(Summer) เพราะว่าสังเกตุจาก

ชุดที5 หุ่นสวมใส่มีความโปร่งสบาย เหมาะกับการใส่ในฤดูร้อน 

 “ฤดูร้อน เพราะชุดที5 หุ่นใส่มีความโปร่ง ดูแล้วใส่สบายเหมาะกับหน้าร้อน” 

(ดาวเรือง อัศวชัยนิมิตร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 

  “รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ใน Season Summer เพราะโทนสีที5

ใช้ดูอบอุ่น ชุดที5 ใส่ดูเหมาะกับหน้าร้อน” (ภูเบศ ธิติครธนนท์, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 2) 

“รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะชุดที5 ดูสบายๆ ใส่ 

แล้วไม่ร้อน ระบายได้ดี” (สุวิมล จันทร์ม่วง, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

ในการสัมภาษณ์มีประเด็นที5 สําคัญซึ5 งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นในมุมที5  

แตกต่างออกไปจากคนอื5 นโดยมุ่งความสนใจไปที5 กระเป๋าเดินทางเป็นหลักโดยกล่าวว่า “เมื5 อเห็น

กระเป๋าเดินทางที5 นํามาจัดตกแต่งทําให้รับรู้ถึงการออกเดินทางท่องเที5 ยว และรองลงมามุ่งไปที5 ชุด

ที5 หุ่นสวมใส่ที5 มีเอกลักษณ์ของลายดอกซึ5 งปัจจุบันลายดอกเป็นที5 นิยมในหมู่วัยรุ่น และสื5 อถึงการไป

เที5 ยวทะเล ทัjง 2 เหตุผลนีjสนับสนุนให้รับรู้ถึงฤดูร้อนอย่างชัดเจน” (ธราพงศ์ สุขโชค, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

 

แนวคิดที5 รับรู้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ถึงแนวคิดว่าเป็นแนวคิดที5 เกี5 ยวกับการ 

แต่งตัวสบายๆ ในวันสบายๆ แต่ได้ซุกซ่อนความเท่ ความโก้ เอาไว้ด้วยการใช้เสืjอหนัง รองเท้าหนัง 

รองลงมาผู้ให้สัมภาษณ์รับรู้ถึงแนวคิดที5 เกี5 ยวกับการท่องเที5 ยว เพราะจากเสืjอผ้า รองเท้า รวมไปถึง

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที5 ทําให้รับรู้ถึงแนวคิดที5 เกี5 ยวกับการท่องเที5 ยว 

 “Concept นี5 คิดว่าเป็น Lifestyle, Casual ชิวๆ สบายๆ เพราะภาพรวมการ 

ตกแต่งดูสบายๆไม่ต้องเป็นระเบียบมาก แล้วก็จุดที5 เด่นที5 สุดคือหุ่น หุ่นมันบอกเลยว่าเป็นแบบนีj 

สบายๆชิวๆ ไม่ทางการ” (ณฐนน รักษาศิริกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

 “Concept ของการตกแต่งนีjคือ Simple เพราะการเลือกชุดที5 เน้นความเรียบง่าย  

ไม่เน้นสีสัน และการตกแต่งที5 ไม่เน้นใส่ของเยอะๆ แต่มีการใช้พืjนที5 อย่างคุ้มค่า” (อังคณา ศิริเวชกุล

, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 
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 “Concept น่าจะสื5 อถึงการท่องเที5 ยว จากภาพเห็นมีกระเป๋าเดินทาง และแผ่น 

กระจกด้านหลัง ซึ5 งมองไม่ชัดว่ามี Detail อะไรพิเศษ แต่ลักษณะเหมือนเป็นบานหน้าต่างของรถไฟ

หรืออะไรซักอย่าง ซึ5 งมีลายที5 กระจก มองแล้วคล้ายวิวทิวเขาข้างทาง” (ธราพงศ์ สุขโชค, สัมภาษณ์

, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

 

การรับรู้ความหมายของเรื5 องราวที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสารผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน 

ใหญ่รับรู้ว่าเรื5 องราวคือการพูดถึงการออกไปท่องเที5 ยวของหญิงสาว โดยจากการสัมภาษณ์การ

ออกไปท่องเที5 ยวนัjนสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ 2 รูปแบบคือ 1. ออกไปท่องเที5 ยวแบบลุยๆ 

เพราะว่าจากการใส่รองเท้าบูท เสืjอหนัง ที5 สื5 อไปในรูปแบบของการเดินทางแบบลุยๆ เท่ๆ 2. ออกไป

เที5 ยววันสบายๆ กับเพื5 อน เพราะจากชุดที5 สวมใส่มีลวดลายที5 สดใส รูปแบบของชุดที5 สบายๆ ใส่แล้ว

ไม่ร้อน  

“เล่าเรื5 องถึงผู้หญิงลุยๆ ชอบการเดินทางท่องเที5 ยวแบบ Backpack ชอบการผจญ 

ภัย เพราะจากลายของชุดและการใส่รองเท้าบูทที5 สื5 อถึงการลุยเดินเยอะๆ ไม่ต้องกลัวรองเท้าเปืjอน 

และจากการวางสินค้าที5 ไม่ใช่การจัดเป็นระเบียบคือการออกเดินทางที5 ไม่ต้องวางแผนเดินทางลุย

ไปเรื5 อยๆ” (เขมฐิดา เจียรจารุวัฒน์, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

“ส่วนตัวคิดว่าแบรนด์ น่าจะสื5 อถึงการพักผ่อนในช่วงวันหยุด เพราะกระเป๋า 

เดินทาง และการแต่งตัวที5 ส่งเสริมให้รู้สึกถึงการออกเดินทางท่องเที5 ยว” (ธราพงศ์ สุขโชค, 

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 

“เรื5 องราวของเสืjอผ้าใน Collection นีj ที5 ใช้แจ็กเก็ตหนังกับรองเท้าบูทมาสื5 อให้ 

ภาพรวมดูเหมาะกับสาวไฮโซที5 กําลังจะไปเดทกับหนุ่มเซอร์ขี5 มอเตอร์ไซค์ เพราะว่าแจ็กเก็ตหนัง 

รองเท้าบูททําให้นึกถึงกลุ่มไบค์เกอร์ แล้วในการจัด ใช้เสืjอผ้าเครื5 องแต่งกายที5 เป็นของผู้หญิงเลย

คิดแบบนีj” (เมธาวี พันธ์เกตกร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

 “เล่าเรื5 องที5 เกี5 ยวกับผู้หญิงที5 กําลังจะออกไป Hang Out กับเพื5 อนข้างนอก เพราะ 

พืjนหลังเหมือนห้องแต่งตัว มีดิสเพลย์ของสินค้า และเสืjอผ้าหน้าผม ที5 ไม่ใช่ออกไปทํางานแน่นอน 

แจ๊กเก็ตหนัง ที5 หนากําลังดีให้ความอบอุ่นตอนเดินออกไปเที5 ยวและเดินกลับบ้าน” (พรพิสุทธิT  

เจนนันทขจร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

 

การรับรู้ความหมายของสีผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสีที5 ใช้รวมๆ  

ทําให้รู้สึกถึงความร้อน เชื5 อมโยงไปถึงฤดูร้อนด้วยแสงไฟ ส่วนสีที5 ใช้อยู่บนสินค้า เสืjอหนัง รองเท้า

บูทที5 ใช้โทนสีเข้มให้ความหมายถึงความเท่ ความเปรีjยวซ่า และสีของชุดที5 หุ่นสวมใส่ให้ความ

หมายถึงความสบายๆ  

“สีสันนีjน่าจะสื5 อให้รู้สึกถึงความเท่ ความมั5 นใจ เดินสวยๆตอนใบไม้ร่วงสวยๆ  

เพราะการเลือกใช้เครื5 องหนังสีดํา รองเท้าบูทสีดํา กระเป๋าสีดํา ทําให้รู้สึกถึงความขรึมความเท่ แต่

มีกระเป๋ากับรองเท้าสีขาวอาจจะต้องการให้คนที5 ไม่นิยมสีดําไม่เมินสินค้า Collection นีjและให้

ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอยู่” (ปริญพัชร์ เพชรเกืjอ, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม1) 
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“สีทีใช้ รู้สึกแบ่งออกเป็น £ ส่วน คือสีของแสงไฟทําให้ร้อน และชุดทําให้รู้สึกว่าถึง 

ร้อนก็ยังสบายๆอยู่ เพราะแสงไฟที5 ใช้ Warm White เป็นสีที5 รู้สึกถึงไอร้อน อุ่นๆ และสีชุดที5 ดูเหมือน

ความไปทะเล ชิลๆ สบายตา” (สุวิมล จันทร์ม่วง, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

“การใช้สีที5 ไม่เยอะช่วยนําสายตาคนไปที5 หุ่น และเสืjอผ้าที5 หุ่นสวมใส่ เพราะว่า 

การจัดวางสี ค่อนข้างมึด แต่มีส่วนที5 สว่าง คือผ้าสีขาวและหุ่น ซึ5 งถ้ามองผ่านๆจะเห็นหุ่นและชุดที5

ใส่ก่อน” (ภูริวัท ชัยภัทรนิธิกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 2) 

 

4.2.2.3 ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

จากการสัมภาษณ์ส่วนผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าผ่านจุดจัด

แสดงสินค้าว่าทําให้ตราสินค้ามีรสนิยม ดูดี มีเสน่ห์ เพิ5 มความเท่ และเข้าถึงได้ง่ายด้วยเหตุผลการ

เลือกใช้เสืjอหนัง การจัดวางสินค้าที5 ไม่เป็นระเบียบแต่ก็ลงตัว ไม่รกจนเกินไป ทําให้ภาพลักษณ์ของ

ตราสินค้า ดูเท่ มีรสนิยม ซึ5 งการจัดสินค้าในลักษณะนีjช่วยทําเกิดความรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงตรา

สินค้านีjได้ง่ายขึjน ดูเป็นวัยรุ่นที5 เข้าใจกันมากขึjน 

“ดูมีเสน่ห์ และเข้าถึงไม่ยากอย่างที5 คิด เพราะการใช้โทนสีที5 ดูอบอุ่นขึjน รวมถึงชุด 

ที5 หุ่นใส่ก็ดูสดใสในวันสบายๆ” (กัณฑิกา ว่องประเสริฐกุล, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 3) 

  “ดูเท่ ดูเป็นอะไรที5 น่าค้นหาติดตาม เพราะการใช้โทนสีโดยรวมของการจัด การใช้

สิ5 งตกแต่งพวกแจ็กเก็ตหนัง รองเท้าบูท ยิ5 งเสริมภาพความเท่ให้โดดเด่นมากขึjน” (เมธาวี พันธ์เกต

กร, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 1) 

 

จากการสัมภาษณ์ส่วนผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

ต่อการตัดสินใจซืjอพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เพศหญิงส่วนใหญ่อยากซืjอโดยให้เหตุผลว่าสินค้าที5 จัด

แสดงอยู่นัjนสามารถใช้งานได้จริง สวมใส่ง่าย เลือกจับคู่กันได้หลากหลายรูปแบบ 

  “อยากซืjอ เพราะการออกแบบของชุดที5 เหมาะกับอากาศเมืองไทย ถ้ามองจากการ

ตกแต่งรู้สึกเฉยๆ ไม่มีแรงจูงใจให้อยากซืjอ” (สุวิมล จันทร์ม่วง, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม4) 

  “อยากซืjอเพราะรู้สึกว่าการจัดดึงดูดมากโดยเฉพาะลายเสืjอที5 ออกแนววินเทจ 

นิดๆ ด้วยสีและลายทําให้ถูกใจเพราะชอบอยู่แล้ว” (บัณณธร ใจวิสุทธิT หรรษา, สัมภาษณ์, เมษายน 

2561) (กลุ่ม 1) 

ส่วนเพศที5  3 ไม่อยากซืjอเพราะไม่สามารถใช้สินค้าได้ด้วยข้อจํากัดเรื5 องเพศ 

“ไม่อยากซืjอเพราะคิดว่าไม่สามารถใส่ได้กับชุดเหล่านีj” (ธราพงศ์ สุขโชค,  

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) (กลุ่ม 4) 
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4.3 ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความหมาย 

จากการวิเคราะห์ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ความหมายแตกต่างออกไปจากความหมาย

ที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสาร ด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมที5 ตราสินค้า Louis Vuitton และ Chanel 

เป็นตราสินค้าที5 นําเข้ามาจากต่างประเทศรวมไปถึงการสื5 อสารถึงแนวคิดก็นํามาจากกรอบที5 มี

ชาวต่างชาติเป็นผู้กําหนดขึjนมา ทําให้การรับรู้ความหมายของคนในวัฒนธรรมไทยผิดเพีjยน

ออกไปจากความหมายที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสาร 

ทัjงนีjในวัฒนธรรมไทยคุ้นเคยกับฤดูกาลเพียง 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว จึงทํา

ให้การตีความของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ใน 3 ฤดู ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ที5 เคยใช้ชีวิต

อยู่ที5 ต่างประเทศเกิน 3 เดือนบางคนสามารถตีความถึงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงได้ ส่วน

ฤดูกาลของแฟชั5นที5 มี 4 ฤดูกาลคือ Resort Summer Pre-Fall และWinter ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่

ไม่ทราบว่ามีฤดูกาลใดบ้าง จึงให้ความคิดเห็นได้เพียงฤดูกาลที5 อ้างอิงกับสภาพอากาศ ส่วนผู้ให้

สัมภาษณ์ที5 คุ้นเคย หรือติดตามวงการแฟชั5นจะสามารถรับรู้ถึงฤดูกาลของงานแฟชั5นที5 มี 4 ฤดูกาล

ได้ 

ประสบการณ์ที5 ส่งผลถึงการตีความ ผู้ให้สัมภาษณ์ที5 เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน 3 

เดือน ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมไม่มีอิทธิพลในการรับรู้ความหมายเนื5 องจากระยะเวลาที5 ใช้ชีวิตอยู่

ในประเทศไทยนานกว่าช่วงเวลาที5 ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เกิดการเรียนรู้ที5 อยู่ในกรอบของ

วัฒนธรรมไทยเป็นส่วนใหญ่ และการเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติเกิดขึjนเพียงเล็กน้อย จึงทําให้

การตีความออกมามีลักษณะที5 คล้ายคลึงกับผู้ให้สัมภาษณ์ที5 ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ที5 ต่างประเทศเกิน 3 

เดือน 

“รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ใน Season Summer เพราะสีสันที5 เค้าใช้ทําให้

รู้สึกว่าเป็นฤดูร้อน สีสันสดใส มีความสุข ไม่เครียดตามอากาศ” (อังคณา ศิริเวชกุล, สัมภาษณ์, 

เมษายน 2561) ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน 3 เดือน 

“รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ในฤดูฝน เพราะรองเท้า ชุด และ Backdrop ที5

ให้ความรู้สึกว่า ลุยๆ ไม่กลัวฝน รวมถึงบูทสูงส่วนมากใช้ใส่เพื5 อกันนํjา” (ปริญพัชร์ เพชรเกืjอ, 

สัมภาษณ์, เมษายน 2561) เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน 3 เดือน 

“รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ใน Season Winter เพราะสีโทนนีjรู้สึกเย็น 

และเสืjอผ้าที5 หุ่นใส่” (อรนันท์ เทอดประวัติ, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และเม๊กซิโก เกิน ´ เดือน 

 

อาชีพที5 ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบส่งผลทําให้การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละ

คนรับรู้ต่างกันโดยคนที5 ประกอบอาชีพอยู่ในสายงานที5 เกี5 ยวข้องกับการจัดจุดแสดงสินค้า นัก

ออกแบบ และสายแฟชั5 น มีการรับรู้ความหมายที5 ลึกซึjง และละเอียดกว่าอาชีพอื5 น เพราะในการ

ตีความจะใส่ใจกับรายละเอียดบนจุดแสดงสินค้ามากกว่า ไม่ใช่เพียงการมองถึงภาพรวมทําให้

สามารถตีความออกมาได้ละเอียด และมีความแตกต่างจากคนอื5 น 
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“รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านีjว่าอยู่ในฤดูร้อนเนื5 องจากมี กระเป๋าเดินทางทําให้นึก

ถึงการท่องเที5 ยวให้ช่วงวันหยุดพักผ่อน Concept สื5 อถึงการท่องเที5 ยว จากภาพเห็นมีกระเป๋า

เดินทาง และแผ่นกระจกด้านหลังลักษณะเหมือนเป็นบานหน้าต่างของรถไฟหรืออะไรซักอย่าง ซึ5 ง

มีลายที5 กระจก มองแล้วคล้ายวิวทิวเขาข้างทาง คิดว่าแบรนด์น่าจะสื5 อถึงการพักผ่อนในช่วง

วันหยุด เพราะกระเป๋าเดินทาง และการแต่งตัวที5 ส่งเสริมให้รู้สึกถึงการออกเดินทางท่องเที5 ยว สีที5 ใช้

ไม่ได้ให้ความรู้สึกโดนเด่นอะไรมากนัก แต่ช่วยให้นําสายตาไปที5 เสืjอผ้าบนหุ่นได้ดี เพราะเป็นสีขาว

และดําแต่เสืjอผ้ามีสีที5 เด่นออกมา และคิดว่าส่วนนีjไม่ได้ต้องการให้สีเล่าเรื5 องราวอะไรนัก แต่น่าจะ

เน้นไปที5 ลูกเล่น และวัสดุที5 ใช้ในการสื5 อให้เห็นถึง concept (ธราพงศ์ สุขโชค, สัมภาษณ์, เมษายน 

2561)  ประกอบอาชีพนักออกแบบ โดยในการแสดงความคิดเห็นจะมีการมองลึกลงไปใน

รายละเอียดมากกว่าผู้ให้สัมภาษณ์คนอื5 นอย่างเห็นได้ชัด 

“คิดว่าการที5 เค้าจัดแบบนีjทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูถูกลงและการจัดด้วยลาย

กราฟฟิกที5 ดูวุ่นวายเมื5 อมองครัjงแรกคิดว่าเป็นแบรนด์อื5 น (Fendi) เพราะว่าดูจากสีและลายกราฟิก

ที5 นํามาใช้ทําให้ขัดกับสิ5 งที5 แบรนด์เป็นอยู่คิดว่าอะไรที5 เป็นซิกเนเจอร์ก็ควรคงอยู่ไว้เช่นเดิมแบบ 

Original” (ณิชมน จันพิทักษ์, สัมภาษณ์, เมษายน 2561) ผู้ที5 หลงใหลในแฟชั5น ให้ความคิดเห็นที5 มี

การอ้างอิงความเป็นตัวตนของตราสินค้าอื5 นซึ5 งแสดงให้เห็นถึงความต้องการส่วนบุคคลที5 ต้องการ

ให้ตราสินค้าแสดงจุดยืนที5 ชัดเจน และคงความเป็นตัวตนให้ได้มากที5 สุดในการนําเสนอสินค้าใดๆ 

ก็ตาม ซึ5 งจะช่วยสร้างโอกาสในการตัดสินใจซืjอของกลุ่มคนที5 ต้องการซืjอสินค้าแบรนด์เนม



 

 

 

บทที6  5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื5 องการรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้าของผู้บริโภค

ร้าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และการตัดสินใจซืjอ เป็น

งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื5 อศึกษาการรับรู้ความหมายของผู้บริโภค จากสัญลักษณ์

ที5 ใช้ในจุดแสดงสินค้า รวมไปถึงผลกระทบ และปัจจัยทางวัฒนธรรมที5 ส่งผลต่อการรับรู้ความหมาย

ของผู้บริโภคด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและการตัดสินใจซืjอ 

 โดยในการศึกษาส่วนแรกผู้วิจัยใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางอินเทอร์เน็ต เพื5 อสืบค้น

ข้อมูลที5 เกี5 ยวข้องกับการสื5 อความหมายในการจัดแสดงสินค้าของร้าน Chanel ในฤดูกาล 

Summer2017 และWinter2017  ร้าน Louis Vuitton ในฤดูกาล Resort2017 และPre-Fall2017 

เพื5 อศึกษาถึงการนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าของร้าน Louis Vuitton 

และ Chanel และในส่วนที5 สองทําการเก็บข้อมูลในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม

ผู้บริโภคที5 เป็นลูกค้าเพศหญิง รวมไปถึงเพศที5  3 (เพศกําเนิดเป็นชาย) และทําการสัมภาษณ์กับ

กลุ่มเป้าหมายเพศหญิง และเพศที5  3 (เพศกําเนิดเป็นชาย) เพื5 อศึกษาถึงการรับรู้ความหมายของ

ผู้บริโภค จากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในจุดแสดงสินค้า รวมไปถึงผลกระทบ และปัจจัยที5 ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการตัดสินใจซืjอ 

 จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถนํามาวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยรวมทัjงหมดจาก

วัตถุประสงค์ในงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนีj 

 ส่วนที6  1 ศึกษาการนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าจากตรา

สินค้า 

 ส่วนที6  2 วิเคราะห์การรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์บนจุดแสดง

สินค้า 

ส่วนที6  3 วิเคราะห์ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

ส่วนที6  4  วิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความหมาย 

 

ซึ5 งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล รวมถึงข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนีj 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยข้างต้น สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยได้ดังนีj 
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ส่วนที6 v สรุปผลการศึกษาการนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดง

สินค้า 

การนําเสนอความหมายผ่านจุดแสดงสินค้าของตราสินค้า Louis Vuitton และ Chanel ถูก

นําเสนอออกมาโดยใช้แนวคิดเดียวกับการจัดงาน Fashion Week ที5 เกิดขึjนก่อนสินค้าจะออกขาย

จริงในตลาดเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยที5 ร้านสาขาทั5 วโลกจะใช้แนวคิดและวิธีการที5 เหมือนกันใน

การจัดแสดงสินค้า ซึ5 งในการสื5 อสาร ตราสินค้าจะสื5 อสารออกมาโดยอ้างอิงกับฤดูกาลเป็นหลักซึ5 ง

ฤดูกาลสําหรับแฟชั5 นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ฤดูกาลคือ 1.Resort 2.Summer 3.Pre-Fall 

4.Winter 

ในบางกรณีมีการนําเอาเทศกาลต่างๆ ที5 คนทั5 วโลกสามารถรับรู้ได้เข้ามาเชื5 อมโยง กับการ

จัดจุดแสดงสินค้า อาทิเช่น เทศกาลคริสต์มาสเชื5 อมโยงกับฤดูหนาว เป็นต้น โดยที5 การสื5 อสารจะถูก

ถ่ายทอดออกมาผ่านตัววัตถุ สี วัสดุ และสินค้าที5 ใช้ตกแต่งจุดแสดงสินค้าเป็นหลัก 
 

ส่วนที6  ï วิเคราะห์การรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์บนจุดแสดง

สินค้า 

สรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรับรู้

สัญลักษณ์ที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสารโดยวิเคราะห์จากสีเป็นอันดับต้นๆ และรองลงมาจะรับรู้จาก

สินค้าที5 ใช้ตกแต่ง เพื5 อเชื5 อมโยงไปถึงการรับรู้ความหมายที5 สื5 อสารเรื5 องฤดูกาล แนวคิด เรื5 องราว 

และสี 

การรับรู้ถึงฤดูกาลผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้เพียงฤดูร้อน และฤดูหนาว แต่ในฤดูกาล

ของแฟชั5นจะมีฤดูกาลที5 พิเศษกว่าคือ Resort และPre-Fall ผู้ให้สัมภาษณ์ที5 รับรู้ฤดูกาลของแฟชั5น

จะเป็นผู้ที5 สนใจ หรือทํางานอยู่ในวงการแฟชั5น 

การรับรู้ ผู้ให้สัมภาษณ์จะรับรู้ในภาพรวมเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มองลึกลงไปถึงรายละเอียดที5

ใช้ในการจัดตกแต่ง ทําให้การตีความเกิดขึjนกับสิ5 งที5 โดดเด่นภายในจุดแสดงสินค้าเท่านัjนซึ5 ง

ส่วนมากแล้วสิ5 งที5 เป็นจุดเด่นในการจัดตกแต่งก็คือสี และสินค้า ทัjงนีjขึjนอยู่กับข้อจํากัดทางด้าน

สายอาชีพ และประสบการณ์ที5 ผ่านมาที5 ทําให้การตีความของผู้ให้สัมภาษณ์แตกต่างกันออกไป 
 

ส่วนที6  ñ วิเคราะห์ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

  สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายที5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์

ตราสินค้าหลังจากที5 ผู้ให้สัมภาษณ์รับรู้ความหมายแล้วส่งผลให้การรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของตรา

สินค้าถูกตีความออกไปต่างกันโดยส่วนใหญ่จะมองว่าการใช้สีทําให้ตราสินค้าสามารถเข้าถึง

ผู้บริโภคได้ง่ายขึjน แต่ก็มีข้อเสียที5 ตามมาคือทําให้ตราสินค้าดูไม่แพง ไม่หรูหราเช่นเดิม ทัjงนีjผู้ให้

สัมภาษณ์ยังมีการอ้างอิงจากประสบการณ์เดิมที5 มีต่อตราสินค้าเข้ามาร่วมประเมินภาพลักษณ์

ตราสินค้า ทําให้ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าการใช้สีสัน หรือไม่ใช้สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นตราสินค้าที5 มี

คุณค่า หรูหรา และมีมูลค่าสูง 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายที5 ส่งผลต่อการตัดสินใจซืjอผู้ให้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าการรับรู้ความหมายจากจุดแสดงสินค้าเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ5 งที5 ทํา

หน้าที5 ดึงดูดความสนใจเท่านัjน แต่สิ5 งที5 มีอิทธิพลสูงที5 สุดในการตัดสินใจซืjอที5 แท้จริงแล้วเกิดจากตัว

ของสินค้า และการตระหนักถึงการใช้งานเป็นหลัก 

 

ส่วนที6  ó วิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความหมาย 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรมผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการรับรู้ความหมายที5

สื5 อสารในฤดูร้อน และฤดูหนาวใกล้เคียงกับตราสินค้า ส่วนการรับรู้ความหมายในฤดูกาลรองคือ 

Resort และPre-Fall ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ความหมายต่างออกไปจากสิ5 งที5 ตราสินค้า

ต้องการสื5 อสาร ซึ5 งส่งผลให้ปัจจัยทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมทางยุโรป และวัฒนธรรมของ

สังคมไทยมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความหมาย ทําให้การตีความผิดเพีjยนออกไปจากความหมายที5 ตรา

สินค้าต้องการสื5 อสาร 

ปัจจัยทางด้านประสบการณ์และ อาชีพที5 ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบอยู่นัjนมีอิทธิพลสูงต่อ

การรับรู้ความหมาย กล่าวคือประสบการณ์ และอาชีพที5 มีความเกี5 ยวข้องกับงานจัดแสดงสินค้า 

หรืองานออกแบบมักจะแสดงความคิดเห็นที5 ละเอียด ลึกซึjงกว่าสายอาชีพอื5 นๆ เนื5 องจากมี

ความคุ้นเคย และต้องใส่ใจรายละเอียดด้านการสื5 อความหมายผ่านภาพมากกว่าอาชีพอื5 น 

ทัjงนีjปัจจัยทางวัฒนธรรมในการรับรู้ความหมายไม่มีผลต่อการตัดสินใจซืjอ เนื5 องจากการ

ตัดสินในซืjอผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที5 ตัวสินค้า และการใช้งานเป็นหลัก 

 

5.2  อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ที5 ใช้ในการจัดแสดงสินค้า ผลกระทบ 

และปัจจัยทางวัฒนธรรมที5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการตัดสินใจซืjอของร้าน Louis Vuitton และ 

Chanel สามารถอภิปรายผลได้ดังนีj 

 5.2.1 การศึกษาการนําเสนอความหมายของสัญญะบนจุดแสดงสินค้า 

 จากการศึกษาพบว่าตราสินค้ามีการสื5 อความหมายของสัญลักษณ์ผ่านจุดแสดงสินค้าจะ

สอดคล้องเป็นเรื5 องราวเดียวกันกับงาน Fashion Week ที5 จัดขึjนทัjงหมด 4 ครัjงต่อปี ได้แก่ Resort 

Summer Pre-Fall และ Winter ตามลําดับ โดยเรื5 องราวที5 ตราสินค้าต้องการสื5 อสารออกมานัjนจาก

สามารถเชื5 อมโยงไปถึงฤดูกาลได้ โดยที5 การสื5 อสารจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านสีที5 ใช้ประกอบการ

ตกแต่งจุดแสดงสินค้าเพื5 อสร้างการรับรู้และกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างดี อีกทัjงสียัง

สามารถสร้างบรรยากาศให้กับจุดแสดงสินค้าเพื5 อสื5 อสารด้านอารมณ์ และสื5 อสารถึงฤดูกาลได้ดี

เป็นอันดับต้นๆ ในส่วนวัสดุที5 ใช้ตกแต่งเป็นส่วนเสริมที5 สามารถสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมรับรู้ถึง

ฤดูกาล และเรื5 องราวที5 ต้องการสื5 อสารได้ ส่วนตัวสินค้าที5 จัดแสดงเป็นสิ5 งที5 สามารถสร้างความ

ประทับใจจนกระทั5 งเกิดการซืjอขึjน 
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 5.2.2 การรับรู้ความหมายของผู้บริโภคจากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

 จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงฤดูกาลได้เพียงแค่ช่วงฤดูที5 มี

เกิดขึjนในประเทศไทยเป็นหลักคือฤดูร้อน และฤดูหนาว ส่วนฤดูกาลที5 เสริมขึjนมาคือ Resort และ

Pre-Fall ซึ5 งเป็นฤดูกาลของแฟชั5น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมมาก่อนจึงไม่

สามารถรับรู้ความหมายถึงฤดูกาลดังกล่าวได้ 

การรับรู้ความหมายถึงแนวคิด และเรื5 องราวผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ค่อนข้าง เป็นไป

ในทิศทางเดียวกันกับความหมายที5 ตราสินค้าสื5 อสารแต่ไม่สามารถรับรู้ความหมายที5 ลึกซึjงลงไปได้ 

โดยจะรับรู้เพียงความหมายที5 สามารถเชื5 อมโยงไปถึงฤดูกาลเพียงเท่านัjน อาทิเช่น ฤดูหนาวของ 

Chanel ที5 แนวคิดเป็นเรื5 องอวกาศ และเรื5 องราวคือการเดินทางไปปฎิบัติภารกิจบนอวกาศ ด้วยชุด

ที5 ออกแบบพิเศษสําหรับภารกิจนีj ซึ5 งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้เพียงแค่ชุดที5 สวมใส่นัjนสามารถ

ป้องกันความหนาวได้ ซึ5 งบนอวกาศก็มีสภาพอากาศที5 หนาวเย็นอยู่แล้วเป็นข้อมูลที5 ผู้ให้สัมภาษณ์

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์อยู่แล้ว แต่จะไม่สามารถรับรู้ถึงเรื5 องราวที5 เกี5 ยวข้องกับอวกาศได้ ทัjงนีjมี

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนน้อยที5 สามารถรับรู้ถึงแนวคิด และเรื5 องราวที5 เกี5 ยวข้องกับอวกาศได้ โดยจะมี

อาชีพที5 อยู่ในวงการแฟชั5น หรือมีความชื5 นชอบในแฟชั5น รวมไปถึงวงการการออกแบบที5 ต้องศึกษา

ข้อมูลด้านการออกแบบอยู่ตลอดเวลา ซึ5 งจะมีประสบการณ์ร่วมไม่มากก็น้อยเกี5 ยวกับแฟชั5น 

การรับรู้ความหมายของสีผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ความหมายของสีจากการจัดแสดง

สินค้ามากกว่าตัวสินค้า โดยในการรับรู้ความหมายส่วนใหญ่จะรับรู้ความหมายที5 อ้างอิงจาก

ฤดูกาล เช่นจุดแสดงสินค้าที5 ใช้สีสันสดใส ก็จะรับรู้ถึงความสนุกสนาน ความสดใส เนืjองจากจุด

แสดงสินค้านีjจัดขึjนในช่วงฤดูร้อน ซึ5 งฤดูร้อนที5 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกันก็คือ

ความสนุกสนาน ความสดใสในฤดูร้อน และถ้าหากเป็นฤดูหนาวสีที5 ใช้ในการจัดตกแต่งก็จะเป็นสี

ที5 คุมโทน ขาว เทา ดํา ซึ5 งผู้ให้สัมภาษณ์ก็จะรับรู้ถึงความหนาวเย็น ภาพจะต้องหม่นๆ เหมือน

หมอก ไม่มีสีสัน หรือการใช้สีที5 ให้ความรู้สึกว่าคือแผ่นนํjาแข็ง ทําให้เกิดความรู้สึกที5 สื5 อถึงฤดูหนาว

ที5 หนาวเย็นไม่สดใส ไม่สนุกสนานเหมือนฤดูร้อน เป็นต้น 

 

5.2.3 ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้า 

จากการวิเคราะห์พบว่าเมื5 อผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ถึงความหมายจากสัญญะแล้วทํา

ให้การรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้าเปลี5 ยนไปเล็กน้อย ยกตัวอย่างจากการใช้สีประกอบการจัด

ตกแต่งจุดแสดงสินค้าของร้าน Chanel ในฤดูร้อนที5 มีการใช้สีเข้ามาจัดตกแต่ง รวมไปถึงตัวสินค้าที5

มีการนําเอาสีมาเป็นส่วนหนึ5 งของสินค้า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะมองว่าการใช้สีสันที5 มากเกินไป

ทําให้มูลค่าของตราสินค้าลดลง ตราสินค้าไม่หรูหรา ซึ5 งไม่ได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้าน แต่

ช่วยทําให้ตราสินค้าวัยรุ่นขึjน เข้าถึงได้ง่ายขึjน ด้วยสีสันที5 ทําให้ตราสินค้าดูเป็นมิตร และผ่อนคลาย 

ส่วนร้าน Chanel ในฤดูหนาวที5 การจัดตกแต่งโดยใช้สีสันน้อยคุมโทนด้วยสีขาว เทา และดํา รวมไป

ถึงสินค้าก็คุมโทนโดยไม่ใช้สีสันบนสินค้าเช่นกัน ส่งผลให้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ถึงความ

เรียบหรู ความมีระดับ ทําให้ดูมีราคาแพง ซึ5 งช่วยเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้าไปในทางที5 ดี เน้น

ยํjาจุดยืนของตราสินค้าในกลุ่ม Luxury Brand 
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ทัjงนีjภาพลักษณ์ของตราสินค้าที5 ผู้ให้สัมภาษณ์รับรู้ จะใช้ประสบการณ์เดิมที5 มีร่วมกับ     

ตราสินค้าเข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วย ไม่ว่าตราสินค้าจะใช้สีสัน หรือไม่ใช้สีสันในการจัดแสดงสินค้า

ภาพลักษณ์ของตราสินค้าก็จะเป็นสินค้าในกลุ่ม Luxury Brand ที5 มีมูลค่าสูง และหรูหรา อยู่เสมอ

ในสายตาของผู้ให้สัมภาษณ์ อีกทัjงยังมีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนมีความคิดเห็นว่าการใช้สีสันเข้ามา

จัดตกแต่งจุดแสดงสินค้าเป็นการปรับตัวเพื5 อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที5 วัยรุ่นขึjน และเป็นการ

ผสมผสานระหว่างความเป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้า กับการใช้สี เพื5 อปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบัน

แต่ยังคงความเป็นตัวตนของตราสินค้าที5 มีมาตัjงแต่แรกเริ5 มของตราสินค้า 

 

จากการวิเคราะห์พบว่าเมื5 อผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ถึงความหมายจากสัญญะแล้ว 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซืjอเพียงเล็กน้อย ซึ5 งในการตัดสินใจซืjอผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที5 ตัว

สินค้า และการใช้งานเป็นหลัก กล่าวคือตัวสินค้าต้องมีความเหมาะสมกับสไตล์การแต่งตัวของ

ผู้ให้สัมภาษณ์ และความคุ้มค่าต่อตัวสินค้าถ้าหากซืjอสินค้าแล้วจะสามารถนําออกมาใช้ได้มาก

น้อยเพียงใด ส่วนจุดแสดงสินค้าเป็นเพียงส่วนที5 ทําหน้าที5 ดึงดูดความสนใจ สร้างจุดเด่น และช่วย

เสริมภาพลักษณ์ให้กับสินค้า รวมไปถึงการสื5 อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า 

 

 5.2.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความหมาย 

 จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความหมาย โดยพบว่า

การสื5 อสารของตราสินค้าที5 เป็นตราสินค้าจากต่างประเทศ เมื5 อนํามาสื5 อสารกับคนในสังคมไทย

แล้ว มีการรับรู้ความหมายที5 คลาดเคลื5 อนไปจากความเป็นจริงด้วยปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที5 มี

อิทธิพลอย่างมากต่อการตีความสัญลักษณ์ที5 ตราสินค้าใช้ ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ที5 เคยใช้ชีวิตอยู่ที5

ต่างประเทศเกิน 3 เดือนก็มีการตีความจากสัญลักษณ์ที5 คล้ายคลึงกับคนที5 ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ที5

ต่างประเทศเกิน 3 เดือนเนื5 องด้วยระยะเวลาและการปลูกฝังในสังคมไทยมีระยะเวลาที5 นานกว่า

ระยะเวลาที5 อยู่ต่างประเทศทําให้การรับรู้ความหมายหลักๆแล้วยังเป็นการตีความโดยมีกรอบของ 

สังคมวัฒนธรรมไทยอยู่  ทัjงนีj ปัจจัยที5 มีอิทธิพลอีกปัจจัยหนึ5 งคือเรื5 องของอาชีพโดยจากการ

วิเคราะห์พบว่าผู้ที5 ประกอบอาชีพที5 มีความเกี5 ยวข้องกับงานจัดแสดงสินค้า งานออกแบบ หรืองาน

ที5 เกี5 ยวข้องกับแฟชั5นจะสามารถรับรู้ความหมายที5 ลึกซึ5 งกว่าคนอื5 น
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ตารางที'  6 : ตารางการเปรียบเทียบระหว่างการนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้าจากตราสินค้า และการรับรู้ความหมายของสัญลักษณ์
บนจุดแสดงสินค้าของผู้ให้สัมภาษณ์ 

การนําเสนอความหมายของสัญลักษณ์ 
บนจุดแสดงสินค้าจากตราสินค้า 

การรับรู้ความหมายของสัญลักษณ์ 
บนจุดแสดงสินค้าของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตราสินค้ามีการสืK อความหมายของสัญลักษณ์ผ่านจุดแสดงสินค้า
โดยจะสอดคล้องเป็นเรืK องราวเดียวกันกับงาน Fashion Week ทีK จัดขึYน
ทัYงหมด 4 ครัYงต่อปี ได้แก่ Resort Summer Pre-Fall และ Winter ตามลําดับ   

โดยเรืK องราวทีK ตราสินค้าต้องการสืK อสารออกมานัYนจากสามารถ
เชืK อมโยงไปถึงฤดูกาลได้ โดยทีK การสืK อสารจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านสีทีK ใช้
ประกอบการตกแต่งจุดแสดงสินค้าเพืK อสร้างการรับรู้และกระตุ้นพฤติกรรม
ผู้บริโภคได้อย่างดี อีกทัYงสียังสามารถสร้างบรรยากาศให้กับจุดแสดงสินค้า
เพืK อสืK อสารด้านอารมณ์ และสืK อสารถึงฤดูกาลได้ดีเป็นอันดับต้นๆ 

วัสดุทีK ใช้ตกแต่งเป็นส่วนเสริมทีK สามารถสร้างบรรยากาศให้ผู้ชม
รับรู้ถึงฤดูกาล และเรืK องราวทีK ต้องการสืK อสารได้ 

จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงฤดูกาล
ได้เพียงแค่ช่วงฤดูทีK เกิดขึYนในประเทศไทยเป็นหลักคือ ฤดูร้อน และฤดูหนาว 
ส่วนฤดูกาลทีK เสริมขึYนมาคือ Resort และPre-Fall ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมมาก่อนจึงไม่สามารถรับรู้ความหมายถึงฤดูกาล
ดังกล่าวได้  

การรับรู้ความหมายถึงแนวคิด และเรืK องราวผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
รับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ไม่สามารถรับรู้ความหมายทีK ลึกซึYงลงไปได้ โดย
จะรับรู้เพียงความหมายทีK สามารถเชืK อมโยงไปถึงฤดูกาลเพียงเท่านัYน 

ส่วนสําคัญคือการรับรู้ความหมายของสีผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้
ความหมายของสีจากการจัดแสดงสินค้าโดยจะรับรู้ความหมายทีK อ้างอิงถึง
ฤดูกาล เช่นจุดแสดงสินค้าทีK ใช้สีสันสดใส ก็จะรับรู้ถึงความสนุกสนาน 
ความสดใส เนืYองจากจุดแสดงสินค้านีYจัดขึYนในช่วงฤดูร้อน ซึK งฤดูร้อนทีK ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกันก็คือความสนุกสนาน ความสดใส 
และถ้าหากเป็นฤดูหนาวสีทีK ใช้ในการจัดตกแต่งก็จะเป็นสีทีK คุมโทน ขาว เทา 
ดํา ซึK งผู้ให้สัมภาษณ์ก็จะรับรู้ถึงความหนาวเย็น จะต้องหม่นๆ เหมือนหมอก 
ไม่มีสีสัน ทําให้เกิดความรู้สึกทีK สืK อถึงฤดูหนาวทีK หนาวเย็นไม่สดใส ไม่
สนุกสนานเหมือนฤดูร้อน เป็นต้น 
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ตารางที'  7 : ตารางการสรุปผลกระทบทีK เกิดจากการรับรู้ความหมายของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าและการตัดสินใจซืYอ และปัจจัยทางวัฒนธรรมทีK
ส่งผลต่อการรับรู้ความหมาย 

สรุปผลกระทบที' เกิดจากการรับรู้
ความหมายของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตรา

สินค้า 

สรุปผลกระทบที' เกิดจากการรับรู้
ความหมายของผู้บริโภคต่อการ

ตัดสินใจซืPอ 

ปัจจัยทางวัฒนธรรมที' ส่งผลต่อการรับรู้ความหมาย 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า เ มืK อ ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ถึงความหมายจาก
สัญลักษณ์แล้วทําให้การรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าเปลีK ยนไปเล็กน้อย 

การใช้สีเข้ามาตกแต่งผู้สัมภาษณ์จะ
มองว่าเป็นการทําให้ตราสินค้าดูเด็กลง เข้าถึงได้
ง่าย แต่ก็ทําให้ภาพลักษณ์ตราสินค้าดูมีความ
หรูหราน้องลงไปด้วย 

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ต ร า สิ น ค้ า ทีK ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์รับรู้จะใช้ประสบการณ์เดิมทีK มีต่อตรา
สินค้าเข้ามาร่วมวิเคราะห์ โดยทีK ไม่ว่าจะใช้สีสัน 
หรือไม่ใช้สีสันภาพลักษณ์ของตราสินค้านัYนก็จะ
เป็นสินค้าในกลุ่ม Luxury Brand ทีK มีมูลค่าสูง 
หรูหรา อยู่เสมอในสายตาของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

จากการ วิ เคราะห์พบว่าในการ
ตัดสินใจซืYอของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นไปทีK ตัวสินค้า และการใช้งานเป็นหลัก 
กล่าวคือตัวสินค้าต้องมีความเหมาะสมกับ
สไตล์การแต่งตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ และ
ความคุ้มค่าต่อตัวสินค้าโดยตระหนักถึง
ความถีK ในการใช้งาน ถ้าหากสินค้าใช้งานได้
บ่อย ใช้งานได้ง่าย หรือนําไปจับคู่กับสินค้า
อืK นๆ รวมไปถึงสินค้าของตราสินค้าอืK น ก็จะ
มีโอกาสซืYอสูง 

ส่วนจุดแสดงสินค้าเป็นเพียงส่วนทีK
ทําหน้าทีK ดึงดูดความสนใจ สร้างจุดเด่น และ
ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับสินค้า 

จากการวิเคราะห์พบว่าการสืK อสารของตรา
สินค้าทีK เป็นตราสินค้าจากต่างประเทศเมืK อนํามาสืK อสาร
กับคนในสังคมไทยแล้ว มีการ รับ รู้ความหมายทีK
คลาดเคลืK อนไปจากสารทีK ตราสินค้าต้องการสืK อสาร
ออกมา เพราะปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมทีK มีอิทธิพล
อย่างมากต่อการตีความจากสัญลักษณ์ทีK ตราสินค้าใช้ 
ทําให้การตีความด้วยวัฒนธรรมไทยคลาดเคลืK อนไปจาก
วัฒนธรรมต่างชาติ  

ผู้ให้สัมภาษณ์ทีK เคยใช้ชีวิตอยู่ทีK ต่างประเทศเกิน 
3 เดือนมีการตีความจากสัญลักษณ์ทีK คล้ายคลึงกับคนทีK
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ทีK ต่างประเทศเกิน 3 เดือนเนืK องด้วย
ระยะเวลาและการปลูกฝังในสังคมไทยมีระยะเวลาทีK
นานกว่า ทําให้การรับรู้ความหมายยังเป็นการตีความ
โดยมีกรอบของวัฒนธรรมสังคมไทยอยู่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทีK ประกอบอาชีพเกีK ยวกับการจัด
แสดงสินค้า นักออกแบบ และอาชีพทีK เกีK ยวข้องกับแฟชัKน 
จะมีการตีความจากสัญลักษณ์ทีK ละเอียดกว่าอาชีพอืK น 
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5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 ข้อมูลจากการศึกษาในครั5งนี5 สามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจศูนย์การค้า ร้านค้าต่างๆทีH มี
การจัดตกแต่งจุดแสดงสินค้า รวมไปถึงนักออกแบบจุดแสดงสินค้า เพืH อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบจุดแสดงสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความโดดเด่น และเป็นการสร้างจุดสนใจกับ
ผู้ทีH สัญจรไปมา 
 5.3.1 การจัดแสดงสินค้าเป็นตัวดึงดูดความสนใจผู้ทีH สัญจรไปมา โดยทีH การสร้างจุดเด่นให้
คนหันมามองนั5นสามารถใช้ส่วนประกอบเหล่านี5ได้ 
  5.3.1.1 สี ถ้าใช้สีโทนร้อน หรือสีทีH มีความสว่างจะช่วยดึงดูดสายตาผู้ทีH สัญจรไป
มาได้อย่างดี เนืH องจากการใช้สีในโทนทีH สว่างจะกระทบกับสายตาได้ง่ายกว่าสีโทนอ่อน และในการ
สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงเรืH องของสีในการตอบคําถามแทบทุกคําถาม จึงแสดงให้เห็นว่าสี
มีอิทธิพลต่อผู้ชมอย่างมาก เป็นสิH งทีH ผู้ชมให้ความสําคัญ และมองเห็นเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะสี
แดงเป็นสีโทนร้อน และมีความสว่างสูง ซึH งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวถึงสีแดงว่ามีความโดดเด่น 
  5.3.1.2 ขนาด ถ้าหากการจัดตกแต่งด้วยวัตถุทีH มีขนาดใหญ่ (Oversize) ก็จะช่วย
ดึงดูดสายตาคนได้มากกว่าชิ5นเล็ก เนืH องจากวัตถุทีH มีขนาดใหญ่จะมีความโดดเด่นออกมาจาก
สภาวะแวดล้อมรอบข้าง ยกตัวอย่างจากจุดแสดงสินค้าของร้าน Louis Vuitton ใน Season 
Resort มีการใช้ชั5นวางสินค้าอยู่ตรงกึH งกลางทีH มีขนาดใหญ่ ซึH งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเห็นชั5น
วางสินค้าเป็นอันดับแรก 
  5.3.1.3 วัสดุ สําหรับการตกแต่งจุดแสดงสินค้าวัสดุทีH ใช้ในการตกแต่งก็มีส่วน
สําคัญทีH ช่วยสืH อสารไปยังผู้ชม และยังสามารถสร้างมูลค่าให้กับตราสินค้าได้อีกด้วย ยกตัวอย่าง
เช่นจะสืH อสารในฤดูร้อนการใช้วัสดุประเภทไม้ สามารถสืH อถึงช่วงฤดูร้อนได้มากกว่าวัสดุประเภท
เหล็ก และการ Finishing ต้องทําอย่างปราณีต เรียบเนียนทีH สุด เพราะถ้าหากทําโดยไม่คํานึงถึง
รายละเอียดก็จะทําให้ภาพโดยรวมดูเป็นตราสินค้าทีH ไม่มีความปราณีต ไม่เป็นมืออาชีพ 
 5.3.2 การจัดตกแต่งจุดแสดงสินค้าจําเป็นต้องออกแบบโดยคํานึงถึงระยะเวลาในการ
ตีความของผู้บริโภค เนืH องจากผู้บริโภคจะใช้เวลาเพียงไม่กีH วินาที ในการมองมาทีH จุดแสดงสินค้า 
เพราะฉะนั5นการออกแบบจึงต้องออกแบบให้มีความซับซ้อนน้อยทีH สุด ผู้บริโภคสามารถตีความได้
ง่ายทีH สุด ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบจุดแสดงสินค้าในฤดูร้อนในการออกแบบเราอาจจะใช้
ส่วนประกอบของชายหาดเช่นต้นมะพร้าว หรือเก้าอี5ชายหาดเป็นสิH งแทนทีH สามารถสืH อสารไปยัง
ผู้บริโภคว่าการจัดแสดงสินค้านี5อยู่ในฤดูร้อน เนืH องจากคนไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมทีH
เกีH ยวข้องกันระหว่างชายหาดกับฤดูร้อน  
 5.3.3. เนืH องด้วยการสืH อสารในสังคมไทยมีขอบเขตของวัฒนธรรม และประสบการณ์
ร่วมกันทางสังคม เพราะฉะนั5นผู้ออกแบบจะต้องศึกษาวัฒนธรรมของพื5นทีH นั5นๆ ก่อนทีH จะทําการ
ออกแบบ เพืH อการสืH อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และความถูกต้องของสารเมืH อไปถึงผู้รับสาร  
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5.3.4 ในการออกแบบจุดแสดงสินค้าสําหรับกลุ่มสินค้า Luxury Brand ควรต้องออกแบบ
จุดแสดงสินค้าทีH ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้ามากกว่า เนืH องจากผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับคุณค่าของตราสินค้าเป็นหนึH งในการประกอบการตัดสินใจซื5อเพืH อสร้างภาพลักษณ์
แก่ตัวเอง รวมไปถึงเป็นการตอกยํ5าจุดยืน ความเป็นตัวตนของตราสินค้า ยกตัวอย่างเช่นการตรา
สินค้า Louis Vuitton มีเอกลักษณ์ของลายตารางหมากรุก ซึH งเป็นทีH นิยมอย่างแพร่หลายผู้ออกแบบ
ควรจะนําเอาลายตารางหมากรุกดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดตกแต่ง 

5.3.5 จากผลการศึกษาพบว่าในการตกแต่งจุดแสดงสินค้าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่า
การจัดตกแต่งจุดแสดงสินค้าแบบเต็มพื5นทีH นั5นทําให้ตราสินค้าดูมีราคาถูกลง ซึH งตราสินค้าทีH มีราคา
แพง มีมูลค่าของตราสินค้าสูง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าควรจัดจุดแสดงสินค้าโดยการเล่นกับ
พื5นทีH ว่าง มีวัตถุน้อยชิ5น แต่สร้างความประทับใจได้ดี หรือทีH เรียกว่า “มินิมอล สไตล์”  
 
5.4  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั?งต่อไป 
 การวิจัยครั5งนี5 เ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทีH ทําให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของการรับรู้
ความหมายจากสัญลักษณ์ ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายทีH ส่งผลถึงภาพลักษณ์ตราสินค้า 
และการตัดสินใจซื5อรวมไปถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมทีH ส่งผลถึงการรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์
บนจุดแสดงสินค้าร้าน Louis Vuitton และ Chanel ซึH งสิH งทีH ควรศึกษาเพิH มเติมคือ 

!.�.Äการศึกษาการรับรู้ความหมาย และผลกระทบจากการรับรู้ความหมายต่อการ
ตัดสินใจซื5อ ของตราสินค้าอืH นๆ ทีH เป็นทีH นิยม และเข้าถึงได้ง่าย เช่น Uniqlo หรือ H&M   

!.�." ศึกษาถึงการรับรู้ความหมายของการจัดแสง และการจัดท่าทางของหุ่นทีH ใช้ในการ
จัดแสดงสินค้า และผลกระทบจากการรับรู้ต่อการตัดสินใจซื5อ 

!.�.u ศึกษาถึงการสืH อสารสัญลักษณ์ด้วยภาพโฆษณาของตราสินค้าบนสืH อออนไลน์ เช่น 
Official Website , Official Facebook , Official Twitter เป็นต้น 

5.4.4 ในปัจจุบันมีตราสินค้าได้จําลองจุดแสดงสินค้าไปอยู่บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะ 
Website ทีH ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้ทุกทีH ทุกเวลา อีกทั5งยังสามารถดูสินค้าได้แบบ 
uèê องศา จึงขอเสนอให้งานวิจัยครั5งต่อไปศึกษาถึงผลกระทบ และโอกาศในการขาย จากจุด
แสดงสินค้าแบบ Online นี5 



 

 

บรรณานุกรม 
 

 
ภาษาไทย 
 
กนกพร  ศรีญาณลักษณ์. (2554). การสืH อความหมายของภาพมงคลจีน. วารสารจีนศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Vol.4(No.4), 22-43.  
กาญจนา แก้วเทพ. (2552). การวิเคราะห์สืH อ แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
กาญจนา แก้วเทพ. (2553). แนวพินิจใหม่ในสืH อสารศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
กาญจนา แก้วเทพ. (2554). สืH อสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
กาญจนา แก้วเทพ, กาจร หลุยยะพงศ์, สุจิตรา เปลีH ยนรุ่ง, ณัฐสุพงศ์ สุขโสต, อรวรรณ ปิลันธน์

โอวาท, ขวัญจิตร กิจวิสาละ, . . . พัชรา เอีH ยมกิจการ และอมรวิชช์ นาครทรรพ. (2554). 
สืH อเก่า-สืH อใหม่ สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 

กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. (2551). สายธารแห่งนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 
สืH อสารศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 

ขวัญชีวา ไตรพิริยะ, & สมสุข หินวิมาน และ พีระ จิระโสภณ. (2561). การวิเคราะห์ความหมาย
เชิงสัญญะและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ในโฆษณาเพืH อการท่องเทีH ยว. 
วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 14(1), 83-96.  

จง บุญประชา. (2555). สีและลวดลายเพืH อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของทีH ระลึก. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.    

เฉลิมชัย สุวรรณวัฒนา. (2553). สีในวัฒนธรรมคติความเชืH อของไทย. (ปริญญาศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศิลปากร.    

ญาฐณา คลาดแคล้ว. (2557). การใช้สีในงานออกแบบเลขนศิลป์เพืH อรองรับเด็กสายตาเลือนราง. 
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีทีH  7(ฉบับทีH  1), หน้าทีH  783 
- 800.  

ฐิติ วิทยสรณะ และ พรชัย พันเพชร. (2554). การรับรู้ความหมายท่าต่อตัวในการแข่งขันเชียร์ลี
ดดิ5งจากทีมเชียร์ลีดดิ5งมหาวิทยาลัยรังสิตของนักกีฬาเชียร์ลีดดิ5งระดับชั5นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. นิเทศศาสตรปริทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีทีH  15(ฉบับทีH  2 
), 152 - 164.  

ทักษิณา สุขพัทธ. (2559). แนวคิดกราฟิกเพืH อการสืH อสาร. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีทีH 6 (ฉบับทีH  2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 ), 163-
180.  

นิตยา สุภาภรณ์. (2552). การรับรู้ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขในชุมชนบางไผ่. วิทยาลัยราช
พฤกษ์  



 

 

!! 

บันลือ พฤกษะวัน. (2522). อุปเทศการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒน
พานิช. 

ปรวัน แพทยานนท์. (2012). รางวัลนักแสดง: สัญวิทยาและมายาคติในวงการภาพยนตร์ ไทย. 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 13(1).  

ปุญณิศา วิเศษสินธ์ุ. (2554). การรับรู้และให้ความหมายเชิงสัญญะในภาพยนตร์โฆษณา
เครืH องดืH มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 (1), 111 - 130.  

ผกามาศ ผจญแกล้ว. (2543). สีกับการออกแบบทางการพิมพ์ เอกสารการสอนชุดวิชาการ
ออกแบบทางการพิมพ์ (pp. 123 - 180). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พัชรียา สุตา. (2555). การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคทีH มีH ต่อการซื5อสินค้าผ่าน QR Code ในเขต
กรุงเทพมหานคร. (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.    

พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุลชัย. (2553). การรับรู้การสืH อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื5อผลิตภัณฑ์น้าตาล
ลิน 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.    
พูนศักดิ°  อุดมโภชน์. (2014). การวิเคราะห์อัตลักษณ์ของวัยรุ่นชายผ่านพฤติกรรมการบริโภค

เชิงสัญญะทีH ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ ไทย. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศิลปะ และฉบับ International Humanities, Social Sciences and 
arts, 7(1), 379-394.  

พูลศักดิ°  อุดมโภช และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2557). การวิเคราะห์อัตลักษณ์ของวัยรุ่นชายผ่าน
พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะทีH ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ไทย. วารสารวิชาการ ฉบับ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลป, ปีทีH  7(ฉบับทีH  1), หน้าทีH  379 - 394.  

ภูดิศ ภานุภ์คนันท์, ศิวารัตน์ ณ ปทุม, & ปริญ ลักษิตามาศ. (2015). รูปแบบองค์ประกอบข้อตกลง
ในมุมมองของลูกค้าทีH ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของการจัดแสดงสินค้า. SDU Research 
Journal Humanities and Social Sciences, 11(2), 29-42.  

มาลินี มาลีคล้าย. (2554). การรับรู้การสืH อสารการตลาดของผู้บริโภคทีH มีผลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.    

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมี
บุคส์พับลิเคชัHนส์. 

ลิตติพร ลิตติพานิช. (2550). Display Design มนต์เสน่ห์แห่งแรงดึงดูด. กรุงเทพฯ: iDESIGN 
Publishing. 

วัฒนะ จูฑะวิวาต. (2546). ศิลปการออกแบบตกแต่งภายใน. กรุงเทพฯ: จูนทับลิบซิH ง. 
วัฒนะ จูฑะวิวาต. (2549). ศิลปแห่งการจัดแสดงสินค้า. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์หา

วิทยาลัย. 



 

 

!è 

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ. (2546). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพียรสัน เอ็ด
ดูเคชัHน อินโดไชน่า จํากัด. 

วิรัตน์ โสฬสรัตนพร. (2523). ข้อคิดเห็นของผู้บริโภคทีH มีต่อผลิตภัณฑ์เสื5อเชิ5ตสําเร็จรูป ในเขต
กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

วิรุณ ตั5งเจริญ. (2526). ศิลปศึกษา. กรุงเทพฯ: วิธิฌวลอาร์ต. 
วีรพล เจียมวิสุทธิ° . (2560). สัญญะกับการสืH อสารอัตลักษณ์ในตราเครืH องหมายสัญลักษณ์การ

จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก. วารสารวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศิลปกร, ปีทีH  10( ฉบับทีH  1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560), หน้าทีH  2077 - 2092.  

ศรีเรือน แก้วกังวาล. ภาษาและความคิดเราคิดด้วยภาษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ศักดิ° สุภา คุ้มเมือง. (2014). การศึกษาและพัฒนาพื5นทีH แสดงสินค้าจากเทคนิคภาพเชิงซ้อน โฮโล
แกรม 3 มิติเพืH อการส่งเสริมการขายกรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์หัวโขน บ้านโขนไทย ถนน
เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร.    

สุทักษา บุญโชติ. (2553). ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดแสดงสินค้าเพืH อรณรงค์สภาวะโลกร้อน
ภายในห้างสรรพสินค้า. (ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา. (2555). การวิเคราะห์รูปสัญญะและความหมายสัญญะในเครืH องประดับยุค
อยุธยา เพืH อสร้างองค์ความรู้ในการออกแบบเครืH องประดับไทยร่วมสมัยในอนาคต. 
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีทีH 14,(ฉบับทีH  14), 123-136.  

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์
จากัด. 

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร. 

อรุณศรี ตันอรชร, & วัชรพงษ์ พนิตธํารง. (2557). การจัดแสดงสินค้าแฟชัHนของร้านใน
ห้างสรรพสินค้าทีH มีผลต่อการตัดสินใจซื5อสินค้าของลูกค้า. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

!™ 

ภาษาอังกฤษ 
 
Dreyfus, H. L. (1972). What computers can’t do. New York: Harper and Row. 
Garrison K.C., M. R. (1972). Educational Phychology. Columbus: Chrles  E.Meril 

Publishing. 
Jane Audas. (2017). Window Displays.  Retrieved from http://fashion-

history.lovetoknow.com/ 
Kandinsky & Wassily. (1988). Point and Line to plane. New York: Dover Publication. 
Kernsom, T., & Sahachaisaeree, N. (2012). Strategic Merchandising and Effective 

Composition Design of Window Display: A Case of Large Scale Department 
Store in Bangkok. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 42, 422-428. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.206 

Morgan, T. (2011). Visual Merchandising. London: Laurence King. 
Robertson, P. (2011). Robertson's Book of Firsts: Who Did What for the First Time: 

Bloomsbury Publishing. 
Schiffman; & Kanuk. (2000). Customer Behavior – Psychology Aspects. New Jersey: 

Prentice-Hall.    
Stevenson, A. Oxford Dictionary of English. 
Wanninayake, W. M. C. a. P. R. (2007). 7th Global Conference on Bussiness and 

Economic: Rome. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

` 

ภาคผนวก ก 
คําถามในการสัมภาษณ์ 

 
ส่วนทีO  1 ข้อมูลทัH วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชืH อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, อาชีพ และเคยใช้
ชีวิตอยู่ทีH ต่างประเทศเกิน 3 เดือนหรือไม่ ประเทศอะไร 
 
ส่วนทีO  2 ในการสัมภาษณ์จะใช้คําถามเกีH ยวกับการรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ทีH ใช้ในการจัด
แสดงสินค้า (Window Display) โดยให้ดูรูปภาพของการจัดแสดงสินค้าทีละภาพจากทั5งหมด 4 
ภาพ ประกอบด้วย  

1.ความหมายทีH รับรู้ถึงกลุ่มสินค้าตามฤดูกาล(Collection) ของการจัดแสดงสินค้าและรับรู้
เช่นนั5นเพราะอะไร 
 2.ความหมายทีH รับรู้ถึงแนวคิด(Concept) ของการจัดแสดงสินค้า และรับรู้เช่นนั5นเพราะ
อะไร 
 3.ความหมายทีH รับรู้จากการออกแบบจุดแสดงสินค้า ตราสินค้าต้องการสืH อสารถึงอะไร
และรับรู้เช่นนั5นเพราะอะไร 
 4.ความหมายทีH รับรู้จากสีทีH ใช้ในการจัดแสดงสินค้าและรับรู้เช่นนั5นเพราะอะไร 
 5.การรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าอย่างไรเพราะ
อะไร 
 6.การรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื5ออย่างไรเพราะอะไร 
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ภาพทีO ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ 
จุดแสดงสินค้าของร้าน Chanel สาขา Siam Paragon ในฤดูร้อน 2017 
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จุดแสดงสินค้าของร้าน Chanel สาขา Emquartier ในฤดูหนาว 2017 
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จุดแสดงสินค้าของร้าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon ในฤดู Resort 2017 
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จุดแสดงสินค้าของร้าน Louis Vuitton สาขา Siam Paragon ในฤดู Pre-Fall 2017 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มทีO  1 กลุ่มลูกค้าเพศหญิง 
 
คุณดาวเรือง อัศวชัยนิมิตร เพศหญิง อายุ !ê-!≥ อาชีพแม่บ้าน 
ไม่เคยใช้ชีวิตทีH ต่างประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel  SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน Summer เพราะว่าดูจากสีของตู้ทั5ง 3 
ใบทีH อยู่ข้างในกระเป๋าและก็รองเท้าทําให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาใช้สีมาช่วยตกแต่งก็เลยคิดว่าเป็น 
Summer เพราะปกติคิดว่าฤดูร้อนก็ต้องมาคู่กับสีสัน  

Concept คือหน้าร้อนทีH กําลังจะมาถึงเพราะดูจากตู้ 3 ใบเหมือนของทีH อยู่ในกล่องมันยัง
ไม่ได้แกะกล่องเราก็ต้องรอแล้วก็สีทีH ใช้อีกนัH นแหละมันเลยมารวมๆ กันเลยคิดว่าเป็นหน้าร้อนทีH
กําลังจะมาถึง 

ต้องการสืH อสารถึง Collection ใหม่ทีH จะออกมาขายว่าจะมีสีสันทีH แปลกไปจากเดิม แล้วก็
น่าจะต้องการบอกว่าแบรนด์นี5มันไม่ได้มีแต่แบบเดิมๆ รุ่นเดิมๆ เพราะดูจาก Concept ทีH บอกไปข้อ
ทีH แล้วมันกําลังจะแกะกล่องกําลังจะออกขายแล้วด้วยความทีH ใช้สีมาเล่นบนกระเป๋าอีกซึH งปกติ 
Chanel จะทํากระเป๋าสีดําเป็นส่วนใหญ่เลยคิดว่าการทํากระเป๋าทีH มีสีสันออกมาเป็นเรืH องราวทีH
แปลกน่าสนใจ 

คิดว่าสีเค้าต้องการจะบอกว่าเป็นฤดูร้อนทีH สดใสใครทีH ใช้ก็จะดูเด็กลงเหมือนเราย้อนวัยไป
ตอนวัยรุ่นทีH ชอบถือกระเป๋าทีH มีสีเยอะๆ แต่งตัวสีเยอะๆ เพราะกระเป๋า รองเท้า แล้วก็ตู้ทั5ง 3 ใบ ทีH
ใช้สีทีH สดใส สีจัดๆตกแต่ง ก็แน่นอนผู้ใหญ่หลายๆคนอยากทําให้ตัวเองดูเด็กลงด้วยการแต่งตัวหรือ
ใช้ของอะไรทีH วัยรุ่นใช้กัน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกว่าแบรนด์เค้าดูวัยรุ่นดูเด็กลงเพราะว่าหลักๆทีH มองเห็นคือสีแล้วก็เพิH งเห็นอีกอันคือตัว
ของป้ายไฟ ทีH ใช้เป็นแบบลายมือไม่ใช่แบบพิมพ์ ซึH งมันทําให้รู้สึกว่าเด็กลง หยิบจับได้ง่าย เอื5อมถึง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะยิH งมองแล้วมันก็ชอบไปเรืH อยๆเหมือนมีมนต์สะกดบางอย่างแล้วก็กําลัง
มองหากระเป๋าทีH มีสีสันอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดหนักเพราะมันดูไม่แพงเหมือนรุ่นคลาสสิคเท่าไหร่ 
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ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะชุดทีH หุ่นใส่อยู่ดูรัดกุม 
มิดชิด แล้วก็การตกแต่ง เหมาะกับฤดูหนาว 

คิดว่า Concept คือเมืองนํ5าแข็งหน้าหนาวเพราะดูจากการตกแต่งทีH คล้ายๆ กับเย็นจน
นํ5าแข็งเกาะ หนาวมากๆ จากฟรอยด์สีเงิน 

ต้องการสืH อสารถึงความหนาว หนาวถึงขนาดเป็นนํ5าแข็ง แต่เสื5อกันหนาวของ Chanel ก็
เอาอยู่ เพราะว่าการตกแต่ง แล้วก็ต้องขายของจึงจัดสิH งแวดล้อมให้เอื5อกับสินค้าของเค้า 

สีทีH ใช้จะบอกถึงความเย็น ความหนาว เยือกแข็ง เพราะว่ามันคือ Season ของฤดูหนาว
เค้าเลยจัดให้หนาวแล้วสีทีH เค้าใช้ก็ทําให้รู้สึกเย็นนะ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูสุขุม เยือกเย็น เพราะสีและการตกแต่ง ทําให้รู้สึกแบบนั5น หนาวๆ สีเงิน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่รู้สึกอยากซื5อเลย เพราะถึงดูภาพแล้วก็กลับมาคิดถึงการได้ใช้งานจริงในไทยคงไม่ได้ใช้ 
ถ้าไปต่างประเทศพีH ก็ไม่ได้ไปบ่อยๆ ซื5อเก็บไว้ก็คงจะเสืH อมสภาพตามเวลา ว่าง่ายๆเสียดายเงิน 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน โดยส่วนใหญ่ในการทําอะไรก็แล้วแต่
รู้สึกว่าเวลาถึงฤดูร้อนจะต้องมีสีสัน จัดจ้าน สว่างๆ อยู่เสมอ 

Concept คิดว่าน่าจะเป็นการบอกถึงฤดูร้อนทีH จัดจ้าน เพราะว่าสีเลยหลักๆ สีโทนร้อนมาก 
คิดว่าแบรนด์ต้องการจะบอกว่าปีใหม่ๆ ของใหม่ๆ Collectionใหม่ๆ เพราะว่าการนําเอา 

สีสันมาใช้ตกแต่ง แล้วก็ตัวกระเป๋ามีสีเข้ามาเล่นด้วยนิดหน่อยเป็นอะไรทีH แปลกตาเป็นเรืH องใหม่ 
เรืH องสีดูแล้วคิดว่าเค้าต้องการทําให้คนมองแล้วสะดุดตา และก็เรืH องการนําเสนอ 

Collection ใหม่ๆ เพราะสีทีH ใช้ตกแต่งจัดมาก สว่าง แล้วก็เห็นแต่ไกลๆเลย 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูเด็กลงมาก ไม่ใช่คนแก่อีกต่อไป เด็กก็ซื5อได้ เพราะการใช้สีทีH สว่าง จัดจ้าน 
ช่วยลดอายุไปเลย และลวดลายด้านหลังทีH เป็นตารางมันเป็นเอกลักษณ์ของ Louis Vuitton ไม่หลุด
ความเป็นเอกลักษณ์ของ Louis Vuitton ไป 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะชอบแบบคลาสสิคกว่าสําหรับแบรนด์นี5 
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ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

ฤดูร้อน เพราะชุดทีH หุ่นใส่มีความโปร่ง ดูแล้วใส่สบายเหมาะกับหน้าร้อน 
Concept เรืH องของชีวิตประจําวัน การหยิบชุดออกมาจากตู้โดยทีH ไม่ต้องเลือกนาน ใส่ได้

บ่อยๆ เพราะชุด กระเป๋า รองเท้า ทีH โชว์ สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันบ้านเรา บวกกับของทีH
จัดแบบไม่ได้ทางการมากดูสบายๆ 

คิดว่าต้องการสืH อสารถึงชีวิตประจําวันแบรนด์เราเข้าไปอยู่กับคุณได้ทุกๆวันไม่ว่าจะเสื5อผ้า
รองเท้า หรือกระเป๋าเพราะว่าสินค้าทีH ใช้ตกแต่งเหมาะกับบ้านเรา ใส่ง่าย ดูไม่ร้อน 

คิดว่าสีทีH เค้าใช้เป็นแบบโทนสีธรรมชาติสําหรับชุดนะ แล้วก็อืH นๆ ก็สีเข้มไปหมด น่าจะสืH อ
ถึงวันสบายๆ สวมใส่ได้ทุกวัน หยิบใส่ง่ายไม่ต้องคิดมาก เพราะว่าสีพวกนี5มันใส่ง่าย ใส่กับอะไรก็
ค่อนข้างโอเค เลยคิดว่าน่าจะพูดถึงความง่ายๆในการเลือก 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูเด็กลงและราคาจับต้องได้เพราะการจัดไม่ได้หรูหราแล้วก็ไม่เรียบร้อยเป๊ะๆ 
เหมือนแบรนด์ทีH แพงๆปกติ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะมันไม่ได้ทําให้อยากได้เลย ไม่ใช่สไตล์ อีกอย่างดูไม่แพง ไม่คุ้ม 
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คุณปริญพัชร์ เพชรเกื5อ เพศหญิง อายุ "!-u≥ ปี อาชีพ ทีH ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล 
เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel  SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะว่าดูจากสีสันของ
ส่วนประกอบทั5งหมดรู้สึกว่าเวลาเจอสีเยอะจะรู้สึกถึงฤดูร้อนก่อนด้วยความคิดส่วนตัว แล้วก็พวก
ชุดทีH ใส่มันดูแบบลุคง่ายๆใส่ได้เหมาะกับคนไทยทีH กลัวแดดไม่กลัวร้อน 

คิดว่า Concept นี5น่าจะพูดถึงสาวเปรี5ยว ซ่า มีความซนซ่อนอยู่ ต้องการความโดดเด่น 
เป็นตัวเอง เพราะสีสันของการตกแต่งและกระเป๋า ทีH ช่วยส่งเสริมลุคให้ดูเปรี5ยวซ่า 

ต้องการพูดถึงความสนุกสนานสดใสแล้วก็ชุดทีH ดูแล้วลุคแบบทํางานมากๆ อาจจะสืH อว่า
ไม่ได้สดใสอย่างเดียวแต่ยังมีความใช้ได้จริงใช้ได้บ่อยๆเพราะดูจากสีสันของกระเป๋าและรองเท้าทีH
ใช้สีเด่นมากแล้วก็หุ่นทีH เป็นคนดําคนดําชอบเรืH องสนุกๆ แล้วก็ชอบใช้ของทีH มีสีสัน ส่วนสิH งทีH ทําให้
คิดว่าใส่ได้ทุกวันคือชุดทีH ใส่มันคือชุดทีH ใส่กันปกติเวลาไปทํางาน 

สีหลักๆเน้นทีH สีไม่นับขาวดําก็รู้สึกว่าเค้าน่าจะต้องการสืH อถึงความซน ความซ่า ความ
สนุกสนานแต่ถ้ารวมขาวดําแล้ว รวมๆทําให้รู้สึกว่าต้องการสืH อไปว่ากระเป๋าสีเยอะๆใส่ได้กับชุด
หลากหลาย ใส่ได้ทุกวัน เพราะสีทีH ใช้ช่วยรู้สึกว่าจะต้องสนุกสนานไม่ใช่ความหรูหราแบบเรียบๆ 
แล้วก็การจับคู่ชุดกับกระเป๋าทีH ทําให้ดูเนียนตา 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูเด็กลงไม่แก่แต่ลึกๆ ก็รู้สึกว่ามันต้องแพงแน่ๆเพราะการใช้สีซึH งก็ทําให้ดูเด็ก 
ลงแน่ๆ แล้วก็เรืH องราคามันรู้สึกด้วยภาพเก่าๆ ว่าต้องแพง ส่วนตู้ 3 ใบช่วยบอกเป็นนัยๆว่าสินค้า 
Collection นี5มี 3 แบบหรือเปล่า 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะรู้สึกว่าอะไรแบบนี5ไม่ใช่ความเป็นตัวตนของแบรนด์ ไม่สมราคา ไม่คุ้มทีH
จะจ่ายรวมถึงชุดทีH ดูมีความเป็นตัวตนแบรนด์ทีH สุด ก็ยังสามารถหาซื5อสไตล์นี5ได้จากทีH อืH นในราคาทีH
ถูกกว่า 
 
ภาพทีO  e Chanel  WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูฝน เพราะรองเท้า ชุด และ Backdrop ทีH
ให้ความรู้สึกว่า ลุยๆ ไม่กลัวฝน รวมถึงบูทสูงส่วนมากใช้ใส่เพืH อกันนํ5า 

Concept คือฤดูฝนทีH เงียบเหงา แต่ต้องเดินหน้าต่อไป และแฝงไปด้วยความหรู ดูแพง มี
ความเป็นแฟชัH น ไม่เชย ไม่ตลกเพราะแพทเทิร์นและสีของเสื5อผ้าทีH เรียบง่าย บวกกับการตกแต่งทีH
เรียบๆ ไม่มีอะไรหวือหวาทําให้รู้สึกว่า เหงา แต่ก็ดูแพง  
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ต้องการสืH อถึงความเหงา ความโสด ยิH งในหน้าฝนทําให้ยิH งรู้สึกเหงามากกว่าเดิมเพราะคิด
ว่าจากการตกแต่งและการจัดท่าของหุ่นทําให้รู้สึกว่าเป็น ผู้หญิงทีH มัH นใจในตัวเอง เมินโลก โสดแบบ
สตรอง แล้วก็การใช้สีทีH น้อยยิH งทําให้ดูหงอยเหงา ไม่ร่าเริง 

เรืH องสีก็ใช้สีน้อยรู้สึกว่าเค้าจะบอกเราเรืH องของความง่ายๆ เรียบง่ายไม่ต้องคิดมากสีน้อยๆ 
เลือกหยิบใช้ง่ายเพราะว่าความรู้สึกเวลาเราใส่เสื5อผ้าสีพื5นไม่มีลายมันใส่ง่ายมากใส่กับอะไรก็ได้
เลยคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันสีน้อยสีพื5นลายน้อยช่วยให้รู้สึว่ามีในตู้เสื5อผ้าแล้วหยิบออกมาใส่บ่อย 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

เห็นแล้วรู้สึกว่าน่าค้นหา หรู ช่วยเสริมแบรนด์ได้ระดับนึงเพราะว่ารูปแบบของชุดการ
ตกแต่งและสีทีH ใช้ทําให้รู้สึกเช่นนั5น แต่อีกมุมนึงก็รู้สึกว่าแบรนด์ดูเหงาๆ นิH งๆเกินไป 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะว่าชอบสไตล์การแต่งแบบนี5 น้อยแต่ดูหรูดูดี และสีก็สามารถใช้ได้ในทุก
โอกาสโดยเฉพาะไปเทีH ยวต่างประเทศ แล้วก็ยังใส่กันฝนบางทีกันหนาวได้ 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Spring เพราะว่าดูจากสีทีH ใช้ดูแล้ว
รู้สึกเป็นโทนร้อน และก็ตรงสายกระเป๋าทีH เป็นสีช่วยทําให้ดูสดใสเหมาะกับฤดูร้อน 

Concept ทีH คิดไว้น่าจะพูดถึงความร้อนแรง ความเผ็ดแซ่บ ของผู้หญิงทีH มีความมัH นใจใน
ตัวเองสูง เพราะ สีสันทีH ใช้โทนร้อนทีH ทําให้รู้สึกร้อนแรงแซ่บแต่ตรงชั5นวางใช้สีทีH ซอฟลงมาโดยรวม
ทําให้รู้สึกว่าช่วยลดความร้อนแรงทําให้ภาพรวมทั5งหมดไม่ร้อนจนเกินไป 

ต้องการพูดถึงความทันสมัย โมเดิร์น ทีH สอดไส้ความเปรี5ยว และคงความ Luxury อยู่ 
เพราะสีและกราฟิกทีH เค้าใช้ทําให้รู้ถึงความใหม่ความทันสมัยแล้วก็ตรงชั5นวางทีH เป็นขั5นบันไดรู้สึก
ได้ว่าการทีH จะได้กระเป๋านั5นจะต้องใช้เงิน ไม่ใช่จะหยิบจับได้ง่ายๆ 

สีน่าจะต้องการสืH อถึง ความเด็ก ความตืH นตัว และความร้อนแรงช่วยเสริมสินค้าทีH โชว์ 
เพราะว่าเวลาแบรนด์หรูๆ ใช้สีก็จะนึกถึงว่าเค้าออกมาขายเด็ก ออกมาขายคนทีH อยากเด็กลง แล้ว
ก็สีทีH ใช้มันดูแล้วร้อน ทําให้ตืH นตัว อยากได้ อยากซื5อ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

เห็นแล้วรู้สึกทําให้แบรนด์ดูไม่น่าเบืH อสนุกดีแล้วก็ดูเด็กลงจากเดิมทีH ลุคดูผู้ใหญ่และต้อง
รวยเท่านั5นถึงใช้แต่พอเห็นอันนี5แล้วรู้สึกว่าไม่แพงมากด้วยสีของมันเพราะคิดว่าเรืH องของสีทีH ทําให้
เด็กและก็ทําให้ดูเข้าถึงง่ายซื5อง่ายแล้วก็ลวดลายกราฟิกด้านหลังก็ช่วยทําให้รู้สึกว่าเด็กลงไม่ว่า
ยังไงในใจก็รู้สึกว่าแพงเพราะรู้สึกไปแล้วตั5งแต่แรก 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
ไม่อยากซื5อเพราะไม่ชอบลุคนี5ของกระเป๋าแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรืH องของสีทีH ใช้จัดตกแต่ง 

ในความรู้สึกเลยไม่ชอบสีเพราะมันสว่างทําให้ดูไม่แพง ไม่ใช่แบรนด์หรูแบบทีH คิด 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Autumn ใบไม้ร่วง หนาวเบาๆ 
เพราะดูจากลายของเสื5อผ้าทีH เป็นลายดอกกําลังฮิตในวัยรุ่นการใช้รองเท้าบูท และเสื5อหนังทีH ใส่
ป้องกันความเย็นได้ทําให้รู้สึกถึงฤดูใบไม้ร่วง และการตกแต่งฉากทีH ใช้ฉากสีขาวทีH สืH อได้ถึงความ
เย็นและไฟสีส้มให้ความรู้สึกว่าอุ่นเดาว่าอากาศทีH เย็นแทนผ้าขาวและคนต้องการหาความอบอุ่น
เลยใช้ไฟสีส้มแทนความอบอุ่น 

Concept ทีH บอกถึงความเท่ในหน้าหนาวซึH งแฝงความเปรี5ยวด้วยเสื5อผ้าและสีลิปทีH ทาบน
ปากของหุ่น เพราะว่าพวกเครืH องหนังทีH ใช้ประกอบมันมีความเท่ในตัวของมันอยู่แล้ว ผู้ชาย หรือ
ผู้หญิงใส่ก็ดูเท่ ดูคูล แล้วก็ความซ่าของตัวหุ่นคือลิปทีH ทาด้วยสีแดงซึH งทําให้ดูซ่าๆมัH นใจ 

คิดว่าแบรนด์ต้องการจะสืH อถึงความโก้ ความเท่ บนความทีH ไม่อยู่ในกรอบ ไม่ได้ต้องมี
ความละเมียด หรือความถูกต้องตามกฏทุกๆอย่าง เพราะการเลือกเสื5อผ้า รองเท้า ทําให้ดูเท่ และ
การจัดวางสินค้าทีH ไม่เรียบร้อยมากทําให้รู้สึกถึงความครีเอทีฟทีH ไม่อยู่ในกรอบ ไม่มีผิดไม่มีถูก 

สีสันนี5น่าจะสืH อให้รู้สึกถึงความเท่ ความมัH นใจ เดินสวยๆตอนใบไม้ร่วงสวยๆ เพราะการ
เลือกใช้เครืH องหนังสีดํา รองเท้าบูทสีดํา กระเป๋าสีดํา ทําให้รู้สึกถึงความขรึมความเท่ แต่มีกระเป๋า
กับรองเท้าสีขาวอาจจะต้องการให้คนทีH ไม่นิยมสีดําไม่เมินสินค้าใน Collection นี5และให้ความรู้สึก
เป็นตัวของตัวเองอยู่ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูมีคลาส สร้างรสนิยมสําหรับคนบางกลุ่มได้ดี และยังคงความเป็นผู้นําเรืH อง
เครืH องหนังจากกระเป๋าเดินทาง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะรู้สึกว่ามันเท่ คูล ดูแบบสวยๆ รวยๆ มีรสนิยม ยิH งจากทีH จัดแล้วรู้สึกว่าเป็น
ตัวเองเพราะไม่ค่อยพับผ้าสวยๆ ส่วนมากก็จะพาดๆ ไว้ก่อนแล้วก็พาดไว้อย่างงั5นเลย 
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คุณอังคณา ศิริเวชกุล เพศหญิง อายุ !ê-!≥ ปี อาชีพ เจ้าของธุรกิจ 
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel  SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะสีสันทีH เค้าใช้ทําให้
รู้สึกว่าเป็นฤดูร้อน สีสันสดใส มีความสุข ไม่เครียดตามอากาศ 

Concept ก็พูดถึง Season แหละ หน้าร้อนทีH มีความสุข เพราะว่าดูจากสี ภาพรวมของ
ทั5งหมด กระเป๋า รองเท้า อะไรพวกนี5 

พูดถึงเรืH องของสีสันวันหยุด สีสันความสนุกในหน้าร้อน เพราะว่าดูจากพวกสีสัน ทีH เค้าใช้สี
แบบนี5เลยคิดว่าน่าจะเพิH มความสนุกในหน้าร้อน 

ถ้าพูดถึงว่าให้ความหมายอะไรก็คิดว่าสืH อถึงหน้าร้อน สืH อถึงความสนุกสนาน ความสุข 
อะไรพวกนี5 และคิดว่าทีH เค้าใช่สีแบบนี5  ให้คนเดินผ่านไปผ่านมาสะดุดตา ดึงดูดให้มอง ให้สนใจ 
ให้อยากได้ เพราะว่าสีพวกนี5มันเด่นอยู่แล้ว ยิH งใช้สียิH งน่าสนใจ กระตุ้นให้คนอยากได้ของ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกว่าสีทีH ทําให้ดูวัยรุ่นๆ ทําให้ดูเด็ก แต่ความรู้สึกก็ยังคงดูแพง ดู Luxury นะด้วยความ
เป็น Chanel เพราะความเป็น Chanel รู้สึกว่ามันต้องมีราคา ไม่ใช่ไก่กาทีH จะหยิบจับได้ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อนะ เพราะอยากดูวัยรุ่น ดูเด็กๆ แล้วก็อวดได้ ด้วยความเป็น Luxury Brand 
  
ภาพทีO  e Chanel  WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูหนาว เพราะชุดทีH ใส่กันหนาวได้ และไม่ใส่
กันในฤดูร้อน 

Concept คือทําให้หน้าหนาวเป็นหน้าหนาวทีH อบอุ่นด้วยชุด เพราะชุดดูกันหนาวได้ดี แล้ว
ก็สีเงินๆน่าจะเป็นแผ่นฟรอยด์ทีH รู้สึกถึงการทําขนม การอบ ทําให้อบอุ่น 

ต้องการเล่าว่าชุดเค้าอบอุ่น ใส่ได้บ่อยๆในหน้าหนาว เพราะคิดว่าทางแบรนด์เค้าจะต้อง
ขายของเลยต้องตกแต่งให้แบบเสริมกับตัวของสินค้า ชูให้สินค้าเด่น 

สีน่าจะบอกถึงความความอบอุ่นในหน้าหนาวด้วยสีเงินทีH รู้สึกเองว่าเตาอบ อบอุ่น ดูไปดู
มาสี เงาๆวาวๆ ก็ดูหรู ดูแพงอยู่เหมือนกัน เพราะว่าอย่างทีH บอกเมืH อกี5สีมันดูเหมือนฟรอยทีH รู้สึกว่า
เหมาะกับการใช้เพืH อทําอะไรซักอย่างทีH ร้อนๆ เก็บความร้อน ทนความร้อน กันความร้อนอะไรพวกนี5 
แล้วก็สีเงินของมันเป็นแบบเงาก็เลยรู้สึกว่ามันดูแพง ดูหรูอยู่ 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ก็ภาพลักษณ์มันก็ยังคงดูเป็น Chanel นะเพราะจากสีทีH บอกข้อเมืH อกี5มันดูแพง ดูหรู ดูสง่า

งาม เพราะว่าหลักๆก็คือสีนัH นแหละ แล้วก็ดูจากชุด การใส่พรอพต่างๆมันดู ไฮโซ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะถึงการจัดจะสวยจะดูแพงแค่ไหน ก็รู้สึกว่าต้องคิดถึงการใช้งานนะ
เมืองไทยมันร้อน ถึงหนาวก็ไม่ได้ขนาดนี5 ไม่ต้องใส่ขนาดนี5 เลยไม่สนใจไม่อยากได้ ไม่คุ้ม เปลือง
เงิน 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5 ว่าอยู่ใน Season Summer เดานะถูกเปล่าไม่รู้ 
เพราะสีดูสดใส แล้วก็พวกชั5นวางดูแล้วมันสดชืH นดี มีชีวิตชีวา 

ดูยากมาก.....คิดว่า Concept น่าจะเป็นขั5นบันไดก้าวไปอีกขั5น เพราะชั5นวางของทีH เป็น
ขั5นบันได แล้วก็มีหลายๆชั5น 

เล่าเรืH องของการก้าวไปจุดทีH สูงกว่า จุดทีH เติบโต ก้าวแบบสนุกสนานไปด้วยกัน เพราะ
รูปทรงทีH ใช้ ขั5นบันได การใช้สเตปในการวางสินค้า แล้วก็สีสันสดใส 

สีทีH ใช้ให้ความหมายถึงความสนุกสนาน ความทะเยอทะยาน เพราะสีทีH เค้าใช้มันเป็นสีทีH ดู
แล้วสนุกไปด้วย มันสดใส ไม่หมองหม่น แล้วก็สีนีH ดูไปดูมามันก็ดูไม่ใช่เด็กดูแบบวัยรุ่นทีH มีความ
กล้า  
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ความรู้สึกส่วนตัวนะดูแล้วฉลาด ทีH ใช้สี ใส่สเตปขั5นบันได การก้าวหน้า เติบโต ทั5งเค้าเอง 
(แบรนด์) และเราด้วย(ลูกค้า) เพราะสิH งทีH เค้าจัดออกมาผ่านขั5นบันไดทําให้รู้สึก แล้วก็เข้าใจง่าย 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะกระเป๋าสวย แปลก คิดว่าน่าจะหายากในอนาคต เนีH ยทําให้เราดูฉลาดทีH
เลือกซื5อไว้ อนาคตอาจจะเป็นของหายาก หรือมีราคาสูงก็ได้ 

 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Spring เพราะว่าหลักๆ มองดูทีH ชุด
ทีH โชว์บนหุ่นมันดูใส่สบายโปรงไม่ร้อนแล้วก็สีไฟดูร้อนๆ 

Concept นีH คิดว่าเป็น Lifestyle, Casual ชิวๆ สบายๆ เพราะภาพรวมการตกแต่งดูสบายๆ
ไม่ต้องระเบียบมาก แล้วก็จุดทีH เด่นทีH สุดคือหุ่นเนอะหุ่นมันบอกเลยว่าเป็นแบบนี5 สบายๆชิวๆ ไม่
ทางการ 
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ต้องการเล่าเรืH องดอกไม้ทีH เบ่งบานในหน้าร้อน เพราะถ้าดูดีๆจะร็ูสึกว่า ไฟทีH ใช่สี Warm มัน
ทําให้ร้อน ดูร้อน แล้วก็โครงด้านหลังเหมือนนาฬิกาทราย เหมือนอยู่ในทะเลทราย แต่ชุดทีH หุ่นใส่
มันดูสดใส แล้วเป็นลายดอก 

สีนีH ดูแล้วร้อนเลยด้วยไฟ เลยคิดว่าเค้าอยากให้สีสืH อถึงหน้าร้อน เพราะการใช้สีของไฟทีH ทํา
ให้ดูร้อน ดูเป็นแดด 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้ภาพของแบรนด์เค้าดูสวยมาก สาวดอกไม้ในทะเลทราย โลกสวย เพราะดูจากสีและ
ลายของชุดทีH ดูสาวหวาน และสีของไฟทีH ดูร้อน  
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนของเรา และการจัดไฟมันรู้สึกร้อนไม่อยากเข้าอยาก
ไปทีH อืH นทีH เย็นๆ 
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คุณเมธาวี พันธ์เกตกร เพศหญิง อายุ "!-u≥ ปี อาชีพ Account Executive 
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel  SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Spring and Summer เพราะสีสัน
สดใส Colorful มากๆ 

Concept คือ Colorful เพราะสีสันทีH ใช้ตกแต่งดูสดใสมาก Colorful มาก 
เรืH องราวคงต้องการทีH จะ Connect ระหว่างการจัด Window Display กับ Collection ของ

เสื5อผ้าโดยใช้สีเป็นตัวสืH อสารน่าจะเป็นสิH งทีH ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจมากทีH สุด เพราะคิดว่าการเล่าเรืH อง
ของแบรนด์สุดท้ายแล้วต้องโยงเข้าขายของเป็นทีH แน่นอนและสิH งทีH เข้าใจง่ายไม่ต้องพูดเยอะก็คือสี 
และสียังช่วยสืH อสารถึงวัยรุ่น วัยแก่ 

สีฟ้าและนํ5าเงินให้ความรู้สึกทะเล Relax สีส้มให้ความรู้สึกกระปี5กระเป่า เพราะคิดจาก 
Season ทีH ตอบไปข้อแรก Summer เชืH อมโยงกับทะเลคือสีฟ้านํ5าเงิน และก็ทําให้หน้าร้อนดูไม่น่า
เบืH อก็คือสีส้ม 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกเข้าถึงง่าย จับต้องได้ง่าย แต่ก็ยังคงความหรูอยู่ด้วยชืH อของแบรนด์ เพราะว่าเดิมที 
แบรนด์นี5จะให้ความรู้สึกหรูหรา สูงเกินเอื5อม แต่พอใช้สีสันสดใสให้ความรู้สึกทีH จับต้องได้ง่าย 
 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะส่วนตัวชอบแบรนด์นี5อยู่แล้วถ้าเราเดินผ่านก็จะมองเพราะสีสันทีH สว่างเด่น 
ยิH งทําให้อยากซื5อเข้าไปอีก 
 
ภาพทีO  e Chanel  WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะเสื5อผ้าดูหนา และชุด
โค้ททีH เหมาะสําหรับฤดูหนาว 

Concept คิดว่าเป็น Galaxy ความทันสมัย สมัยใหม่ เพราะการใช้สีเมทัลลิค เงินวาว 
เหมือนเมืองในอนาคต 

เล่าเรืH องความหรูหรา ความทันสมัย ลํ5า เพราะสีเมทัลลิค สีเงินทําให้ภาพรวมดูเก๋ ทันสมัย
กว่าคนอืH น 

สีให้ความหมายถึงความหรูหรา โลกอนาคต  ทันสมัย เพราะความเป็นสีเมทัลลิค เงินๆ
วาวๆ มันเชืH อมโยงไปถึงความลํ5า โลกข้างหน้า 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
แบรนด์ดูแพงขึ5น ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มอย่างชัดเจน เพราะการจัด

ภาพรวม ทั5งการใช้สี การใส่ชุด และพรอพต่างๆลงตัวดูดี ดูแพง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะรู้สึกว่าใส่แล้วดูแพง ดูไฮโซ 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Spring and Summer เพราะการ
เลือกใช้สีโทนร้อน และดู Colorful สดใส 

Concept คิดว่าเป็นเรืH องของ Modern Art เพราะการใช้รูปทรงทีH ง่ายแต่ดูดี และใช้สีสัน
สดใส สว่าง เด่น ทําให้เป็จุดสนใจของคนทีH เดินผ่านไปผ่านมา 

เล่าเรืH องของระดับ การไต่ระดับ ต้องก้าวไปให้ได้เพืH อทีH จะได้สิH งทีH ต้องการเพราะทุกอย่างดู
เป็นรูปทรงเรขาคณิต ดูเบสิค แต่ไต่ระดับด้วยบันไดทําให้รู้สึกสนุกทีH จะไขว่คว้า 

สีสันสดใส ฉูดฉาด ให้ความหมายถึง ความสนุกสนาน เพราะว่าพวกงานต่างๆ ทีH เป็น 
Party หรือสวนนํ5าทีH สร้างความสนุกสนาน สร้างความสุข ก็ใช้สีสันทีH สดใสเช่นเดียวกับการจัดนี5 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูสนุก ไม่น่าเบืH อ แต่ยังดูแพง ยังคงความเป็นแบรนด์ไว้ เพราะสีสันทีH ใช้
ตกแต่ง แล้วก็ตัวของกระเป๋าทีH มีการใส่กิมมิกเล็กๆด้วยการใช้สายทีH เป็นสี และคงความเป็นแบรนด์
ด้วยลายคลาสสิคบนกระเป๋า 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะตัวกระเป๋ายังคงมีเอกลักษณ์ของแบรนด์อยู่แล้วก็ตรงสายทีH เป็นสีก็ดูสวย
ขึ5นกว่าสีเดิมๆนะ 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะเสื5อกั∏ ก เสื5อหนังทีH
พาดอยู่รู้สึกว่าจะต้องใส่เพืH อกันหนาว 

Concept น่าจะเป็น สาวมัH น ดูเท่ ดูเป็นสาวลุย เพราะเสื5อหนัง รองเท้าบูท และสีลิปทีH ทา
บนปากของหุ่น 

เรืH องราวของเสื5อผ้าใน Collection นี5 ทีH ใช้แจ็กเก็ตหนังกับรองเท้าบูทมาสืH อให้ภาพรวมดู
เหมาะกับสาวไฮโซทีH กําลังจะไปเดทกับหนุ่มเซอร์ขีH มอเตอร์ไซค์ เพราะว่าแจ็กเก็ตหนัง รองเท้าบูท
ทําให้นึกถึงกลุ่มไบค์เกอร์ แล้วในการจัดใช้เสื5อผ้าเครืH องแต่งกายทีH เป็นของผู้หญิงเลยคิดแบบนี5 
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สีทีH ใช้ สีขาวกับสีดําทีH ตัดกัน ดูลงตัว คลาสสิค เท่ๆ ดูนานๆก็ไม่เบืH อ เพราะรู้สึกว่าสีขาวดํา 
เป็นสีทีH ดูอาจจะไม่มีชีวิตชีวาแต่แฝงไปด้วยความรู้สึก อารมณ์ ความคลาสสิค รวมๆคือเท่ มีสไตล์ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ดูเท่ ดูเป็นอะไรทีH น่าค้นหาน่าติดตาม เพราะการใช้โทนสีโดยรวมของการจัด การใช้สิH ง
ตกแต่งพวกแจ็กเก็ตหนัง รองเท้าบูท ยิH งเสริมภาพความเท่ให้โดดเด่นมากขึ5น 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะอยากเท่ อยากมีความคลาสสิค 
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คุณณฐอร บุญนุกูล เพศหญิง อายุ "!-u≥ ปี อาชีพ Account Executive 
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel  SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะเค้าใช้สีในการ
ตกแต่งทีH สดใส ดูสดชืH น 

 Concept หรูหราแต่ High Fashion เพราะจากรูปทรงของตู้ทีH 5ใส่หุ่นดูเหมือนเป็นเครืH อง
คอมพิวเตอร์และสีสันทีH ใช้สดใสแต่ไม่ได้ดูโหล ยังคงดูแพงอยู่ 

ต้องการเล่าเรืH อง Fashion ของ Summer นี5ทีH ทุกคนต้องมี จะได้ไม่ตกเทรน เพราะการใช้สี
และการใช้ตู้ทีH เหมือนคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆทีH ต้องมีอะไรใหม่ๆเสมอ 

สีทีH ใช้ให้ความหมายถึงความสดใส ซาบซ่า เปรี5ยว นําเทรน เพราะว่าความแปลกใหม่ของ
แบรนด์ทีH ใช้สีเข้ามาในการทํากระเป๋าและรองเท้า เป็นเรืH องใหม่ทีH แบรนด์นําสีมาใช้กับสินค้า น่าจะ
เป็นเทรนใหม่ๆของช่วงนี5 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ภาพลักษณ์ยังคงความหรูหราอลังการ เพราะจากเสื5อผ้าทีH หุ่นใส่ ดูแล้วรู้สึกว่าแต่งตัวเยอะ 
ต้องเต็ม ต้องสวยทีH สุดเด่นทีH สุด 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะชอบแบรนด์นี5เป็นการส่วนตัวและเชืH อในการออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้นํา 
Fashion แน่นอน 
 
ภาพทีO  e Chanel  WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะเสื5อผ้าทีH ใส่เป็นเสื5อ
โค้ท ดูหนาและกันหนาว รองเท้าทีH ดูใส่แล้วอุ่น 

Concept ของความหรูหรา แต่มีสไตล์ทีH ลงตัว เพราะการใส่ชุดของหุ่นทีH ดูแพง การจัดท่า
หุ่นทีH ดูเหมือนคนไฮโซ เชิดๆ 

ต้องการเล่าเรืH องความหรูหราในฤดูหนาวทีH มีความเป็นผู้นําแฟชัH น เพราะทุกอย่างทีH ใช้
ประกอบในการจัดดูลงตัว ทุกอย่างสืH อออกมาด้วยตัวของมันเองเข้าใจได้ง่าย 

สีทีH ใช้บองถึงความหรูหรา ไฮโซ เพราะดูจาก Background รวมถึงโต๊ะและเก้าอี5 ทีH ใช้เป็นสี
เงินวาว ดูแพง 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ทําให้แบรนด์ดูแพงยิH งขึ5นกว่าเดิม ดูเหมาะสําหรับคนไฮโซเท่านั5น เพราะการใช้สีทีH ทําให้ดู

แพง บวกกับการใส่ชุดแบบนี5คิดว่าต้องไปเทีH ยวยุโรปบ่อยๆ เลยทําให้รู้สึกถึงไฮโซทีH เทีH ยวยุโรป มีเงิน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะชอบโทนสีของเสื5อผ้าขาวดํา มันสามารถใส่ได้ง่ายแล้วก็ชอบไปเทีH ยว
ประเทศทีH หนาวๆ สามารถเอาไปใส่ได้ อีกอย่างใส่แล้วดูไฮโซ ดูมีฐานะ 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Spring เพราะสีสันทีH ใช้ดูแล้วรู้สึก
สดชืH นเหมือนดอกไม้ทีH ผลิบาน 

Concept ของความสดใสต้อนรับการเบ่งบานของดอกไม้หลากสีเพราะสีสันอันสดใส สด
ชืH น อิH มเอิบ ดูแล้วมีความสุขไม่น่าเบืH อ 

ต้องการเล่าถึงความสดใสของฤดูใบไม้ผลิ เพราะสีสันทําให้รู้สึกถึงความสดใส และการจัด
รูปทรงหยักๆมองแล้วเหมือนดอกไม้ทีH กําลังอ้าปาก ผลิบานออก 

สีทีH ใช้ให้ความหมายถึงความสดใสของฤดู และความร้อนแรงของสินค้า เพราะในฤดูใบไม้
ผลิก็จะรู้สึกถึงดอกไม้หลายสี สดใส สดชืH น และอีกอย่างคือสีสันทีH บ่งบอกถึงว่าสินค้าใหม่ๆทีH
วางขายร้อนแรงไม่แพ้กันนะ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้ ให้ภาพลักษณ์ดูทันสมัย ตามเทรน และดูไม่แก่  เพราะสีสันทีH ใช้ เป็นเรืH องหลักทีH ทั5ง 
Window Display นี5สืH อสารด้วยสี ดึงดูดคนด้วยสี 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะการจัดทีH ใช้สีทําให้เราหันไปมอง และมองไปเห็นกระเป๋าทีH ออกใหม่มีสีสันทีH
ไม่เยอะ แต่สวยงามลงตัว 

 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 
 รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Autumn เพราะสิH งแรกทีH มองเห็นใน
ภาพคือหุ่นซึH งน่าจะต้องการสืH อสารด้วยหุ่นจึงดูจากลายของเสื5อทีH เหมาะกับ Autumn 
 ต้องการสืH อถึงความน้อยของการแต่งตัว แต่มากด้วยความสวยงาม เพราะว่าการทีH เค้าจัด
หุ่นแบบทีH ใช้สินค้าตกแต่งน้อยมากๆ แต่ว่าดูลงตัวสวยงาม คงความเป็นแบรนด์อยู่ด้วย Logo บน
กระเป๋า 
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 ต้องการเล่าเรืH องของบรรยากาศอันเงียบเหงาในฤดูบไม่ร่วง เพราะภาพรวมทีH จัดออกมาดู
เหงาๆ ไม่ค่อยมีอะไรน่าตืH นเต้น แต่ก็มีความสวยงามไปอีกแบบ 
 สีทีH ใช้ให้ความหมายถึงความ อบอุ่น ความสงบ ความเท่ทีH แฝงอยู่ในฤดูใบไม่ร่วง เพราะว่า
ไฟดูอบอุ่น แล้วภาพรวมทีH น้อยๆ แต่งตัวน้อยทําให้ดูสงบ นิH งๆ และสุดท้ายทีH เสื5อหนัง รองเท้าหนัง
ทําให้ดูเท่ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
 ทําให้แบรนด์มีเอกลัษณ์ของความเท่เพิH มขึ5นมา แต่คงความเป็นแบรนด์อยู่ได้ ไม่หลุด
ความเป็นตัวตนจนจําไม่ได้ เพราะการใช้เครืH องหนัง การตกแต่งทีH ดูเท่ วัยรุ่น ไม่ต้องการความ
เรียบร้อยซักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ต้องการความไม่เป็นระเบียบ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 ไม่อยากซื5อเพราะส่วนตัวมองว่าสินค้าทีH เค้าเอามาโชว์ไม่ใช่สไตล์เราและก็การตกแต่งไม่
ดึงดูดให้เรามองด้วยซํ5า ดูจืดๆ เหงาๆเกินไป 
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คุณบัณณธร ใจวิสุทธิ° หรรษา เพศหญิง อายุ "!-u≥ ปี อาชีพ เจ้าของธุรกิจ  
เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel  SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season ของ Summer เพราะสีสันทีH เห็น 
แล้วก็รู้สึกถึงความสดใส ความสนุกทีH จะเกิดขึ5น 

Concept ก็เข้าใจว่าเป็นสีสันต้อนรับหน้าร้อนเพราะด้วยตัวของสีทีH ใช้ ทั5งตู้ ทั5งกระเป๋า ทั5ง
รองเท้า ดูเข้ากับซัมเมอร์มาก 

เรืH องราวเกีH ยวกับความเฟรช ความสดใส สดใหม่ Collectionใหม่ เพราะใช้สีสันโดยรวม
ของ Displayให้ดูสดใส กระเป๋าทีH โชว์ รองเท้าทีH ใส่ ก็ใช้สีสดใสเลยทําให้รู้สึกสดชืH น 

สีทีH ใช้หมายความถึงความสดใส อยากให้คนทีH ผ่านไปมาดูแล้วสดชืH น อยากเข้าไปซื5อของ 
มีความสุขแล้วก็ซื5อง่ายขึ5น เพราะว่าสีทีH ใช้ทําให้รู้สึกมีความสุข ไม่ได้ใช้สีทีH จัดเกินไป แล้วก็ตัว
กระเป๋าก็ใช้สีสวยยิH งทําให้น่าสนใจ น่ามอง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกว่าภาพดูไม่ Classic เหมือนแบบเดิมๆ ความ Classy น้อยลงไป เพราะการใช้สี
ตกแต่งทําให้ความขลัง ความเป็นตัวตนของแบรนด์ลดลงไปมาก 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ความเป็น Chanel ทีH แท้จริง แล้วก็รู้สึกว่ากระเป๋าแบบนี5ถ้า
ถือแล้วคนก็คงมองว่าไม่แพง ไม่ใช่ Chanel 
 
ภาพทีO  e Chanel  WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 
 รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะชุดและรองเท้าทีH ใส่
กันหนาวได้ดี แล้วก็แผงด้านหลังให้ความรู้สึกถึงเกร็ดนํ5าแข็ง 
 Concept ทีH บอกถึง Fashion หน้าหนาวทีH โดดเด่น เป็นตัวของตัวเอง เพราะการตกแต่ง
ด้วยสีเงินคือความหนาวเย็น และการใช้ชุดกับรองเท้าทีH รัดกุมสามารถกันหนาวได้ด้วยความทีH ชุด
สวยดูดี ไฮโซ ทําให้รู้สึกถึงความโดดเด่น สวยทะลุหิมะ ทําให้รู้สึกถึงความเป็น Fashion หน้าหนาว
ทีH โดดเด่นออกมาจากแบรนด์อืH นๆ 
 ต้องการเล่าเรืH อง Welcome to Winter ประมาณว่าขอต้อนรับสู่ความหนาวเย็น ทีH ทางแบ
รนด์ก็ขอเสนอชุดกันหนาวทีH ไม่ใช่แค่กันหนาวแต่ยังช่วยเสริมลุคอีกด้วย เพราะโทนสีเงิน โทนสีของ
ชุด และทีH สําคัญคือ ระหว่างการจัดรอบๆ กับการจัดชุดของหุ่น มันดูแล้วทําให้รู้สึกว่าหนาวมากๆ
แต่ไม่ต้องห่วงเรามีชุดกันหนาวใส่แล้วสวยๆเก๋ๆ จากการเชิดคอของหุ่น 
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 สีทีH ใช้ ใช้สีเงินเป็นหลักความหมายของสีเงินจากความรู้สึกคือหรู ความมันวาวก็ยิH งช่วยทํา
ให้หรู แต่รวมๆดูแล้ว มีความ Classy ในหน้าหนาว เพราะจากทีH รู้สึกถึงโทนสีเงินเงาๆ ถ้าลอง
เปรียบเทียบกับสีเงา กับสีด้าน แน่นอนสีเงาจะดูหรู ดูแพง แต่สีด้านจะให้ดูเท่ ดูขรึม 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
 ทําให้ภาพของเค้าดูยังคงเป็น Chanel ในแบบฉบับ มีความ Classy ดูแพง เพราะการใช้สี 
การจัดท่าของหุ่น และการเลือกใช้เสื5อผ้า รองเท้า พรอพ ดูยังไงก็แพง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 อยากซื5อเพราะรู้สึกว่าต้องมี อยากใส่แล้วดูหรู ดูไฮ ในหน้าหนาว 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 
 รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะว่า สีสรรค์ เขียน
แบบนี5นะ มันคือ สีสัน บวก ความสร้างสรรค์ ความสนุกสนานทีH มีสีสันแบบสร้างสรรค์ 
 Concept ความร้อนแรงของ Summer นี5 เพราะสีโทนร้อนทําให้รู้สึกร้อนไปด้วยแต่ก็ทําให้
หันไปมองเช่นกัน สีมันเด่นจนต้องหันมามองจากไกลๆก็เห็นแล้วนะ 
 ต้องการเล่าว่าฤดูร้อนนี5ความร้อนแรง ความเผ็ดร้อน คุณพร้อมทีH จะมีมันหรือยังเพราะการ
ใช้สี การใช้ชั5นวางทีH ดูเป็นเหมือนใบเลืH อยช่วยเสริมกันไปอีก ทําให้ดูร้อน ดูแรง ดูแบบเผ็ด อันตราย 
 สีทีH ใช้ให้ความหมายถึงความร้อนแรง ความอันตราย เพราะการใช้สีแดงทีH ชัดเจนมากๆ ทํา
ให้รู้สึกถึงความร้อน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
 ไม่ค่อยสร้างภาพลักษณ์ไปในทางทีH ดี รู้สึกว่ามันไม่เข้ากันตรงฉากหลัง ทําให้เหมือนกับว่า
มันทําได้ดีกว่านี5 น่าจะสวยกว่านี5 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 ไม่อยากซื5อ เพราะไม่ชอบสีทีH เค้าใช้ รู้สึกว่าไม่สวย ถือแล้วไม่น่าจะสวย 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 
 รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Spring เพราะลายของชุดดูเป็น
ลายดอก รูปแบบรองเท้าทีH เป็นบูทเท่ๆ และ Accessory อืH นๆ โดยรวมดูแล้วทําให้นึกถึงการออกไป
เดินเล่น แบบลุคเท่ๆ แต่มีสไตล์ 
 Concept ก็น่าจะแบบออกมาชมดอกไม้ใบไม้ทีH มีสีสันสวยงามเพราะลายของชุดทีH เข้ากับ 
Spring แล้วก็พวกอืH นๆก็สามารถนําเอามา Mix กันได้ทําให้ดูแบบเท่ๆ ออกมาชมสีสันของดอกไม้
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แบบเท่ๆก็ได้ สวยๆก็ได้ 
 ต้องการเล่าเรืH องทีH สามารถพาไปสู่ฤดูใบไม้ผลิได้ เห็นภาพได้ง่ายขึ5น เข้าใจได้ง่ายขึ5น โดยทีH
ยังไม่เห็นของจริง เพราะการเลือกลายของชุดทีH ดูแล้วเหมาะกับ Spring  รองเท้าทีH มีให้เลือกทั5งเท่
และสวย  
 สีทีH ใช้ให้ความหมายถึงความสดใส ทีH ซ่อนเล้นความเท่ ความซ่า ไว้ข้างใน รอวันทีH จะแสดง
มันออกมา และสีของภาพรวมรู้สึกถึงความร้อน เพราะสีชุดดูเป็นสาวหวานสดใส และสีเข้มของ
เสื5อหนังรองเท้าบูท ดูมีความเปรี5ยว ซ่า และสีของไฟทีH ดูเหมือนความร้อน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
 สร้างภาพทีH ดีเลย รู้สึกว่าแบรนด์ไม่ได้ใส่ใจกับคนเพียงกลุ่มเดียวทีH ต้องการซื5อของแบบทีH
เป็นเอกลักษณ์ทีH ชัดเจน แต่ยังสนใจกลุ่มอืH นๆ ทีH มีกําลังซื5อ และชอบในแบรนด์เพราะการเลือกใช้
ลายของเสื5อผ้าทีH ดูแล้วเดาไม่ออกว่าแบรนด์อะไร แต่ด้วยกระเป๋าทีH มี Logo มองแล้วก็รู้ว่าแบรนด์
อะไรทําให้รู้สึกว่าแบรนด์กําลังสร้างกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มทีH ชืH นชอบสไตล์นี5 สไตล์ทีH สามารถปรับลุค
จากหวานเป็นเปรี5ยว จากเปรี5ยวเป็นหวานได้ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 อยากซื5อเพราะรู้สึกว่าการจัดดึงดูดมากโดยเฉพาะลายเสื5อออกแนว วินเทจ นิดๆ ด้วยสี
และลายทําให้ถูกใจเพราะชอบอยู่แล้ว 
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คุณพรพิสุทธิ°  เจนนันทขจร เพศหญิง อายุ 25-39 ปี อาชีพ เจ้าหน้าทีH บริหารผลิตภัณฑ์อาหาร 
เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอังกฤษเกิน u เดือน  
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Resort เพราะรู้สึกว่าการตกแต่ง
ภาพรวมรู้สึกถึงความกํ5ากึH งระหว่าร้อน กับ เย็น จะร้อนก็ไม่ร้อน จะเย็นก็ไม่เย็น เลยคิดว่า เป็นช่วง
ผลัดเปลีH ยนระหว่างหน้าหนาวไปเป็นหน้าร้อน 

Concept ของการผลัดเปลีH ยนฤดูกาล เตรียมตัวกับหน้าร้อน เพราะยังคงมีความหนาวเย็น
โดยยังคงใช้สีขาวดําในการแต่งตัว แต่ใช้สีสันในเครืH องประดับเช่น ถุงเท้า และกระเป๋าเป็นสีสัน
ก่อนจะเข้าสู่หน้าร้อน 

เล่าถึงหน้าร้อนทีH กําลังจะมาถึง ความสดใสทีH กําลังจะเริH มต้นขึ5นเพราะใช้สีสันของ กระเป๋า
ถุงเท้าทีH โดดเด่นกว่าเสื5อผ้าโทนสีขาวดํา 

สีทีH ใช้หมายถึงการเปลีH ยนผ่านฤดูกาลทีH เริH มมีสีสัน แต่ยังไม่ใช่ทั5งหมดทีเดียว เพราะสีทีH ใช้
ในเครืH องประดับทีH โดดเด่นแสดงถึงฤดูร้อน แต่ก็ยังรู้สึกถึงความเย็นกับการใช้สีโทนขาวดํา 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกถึงความหรูหรา มีระดับ มีสไตล์ ทีH แฝงความขี5เล่นแบบเด็กๆไว้ เพราะเสื5อผ้าดูหรูหรา
ด้วยสีขาวดํา และรูปแบบของกระเป๋า การใส่ถุงเท้ากับรองเท้า รวมไปถึงสีทีH เลือกนํามาแสดง ทําให้
ดูเด็กในภาพเดียวกัน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะกระเป๋า รองเท้าดูขัดกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ Chanel ทําให้
ความรู้สึกถึงความเป็นแบรนด์ทีH ไม่เด่นชัด 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะมองครั5งแรกรู้สึกได้
ถึงความหนาวเย็น และด้วยพื5นหลังทีH เหมือนกับนํ5าแข็ง และชุดทีH ปกปิดมิดชิด 

Concept ความหนาว หนาวจนเป็นนํ5าแข็ง เพราะการใช้ พื5นหลังเป็นเหมือนลานนํ5าแข็ง 
หรือถํ5านํ5าแข็ง และการแต่งกายด้วยเสื5อผ้าทีH หนาปกปิดมิดชิด รวมไปถึงรองเท้าบูทสูงกันหนาวกัน
หิมะ 

เล่าเรืH องถึงความหนาวเย็นทีH กําลังจะเผชิญหากมีชุดของ Chanel ใส่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรกับ
ความหนาวนี5  และไม่ใช่ชุดจะกันหนาวได้อย่างเดียว สวยด้วย ดูหรูหราด้วย เพราะการใช้ 
Background เป็นตัวสืH อสาร ดูโดดเด่นเมืH อมองครั5งแรก และใช้พื5นทีH มากกว่าอย่างอืH นๆ แล้วก็การ
จัดท่าหุ่นทีH ดูหรูหรา มีระดับ 
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 สีหลักๆทีH ใช้และเด่นทีH สุดก็คือสีเงินซึH งให้ความหมายถึงความหนาวเย็น ลานนํ5าแข็ง ถํ5า
นํ5าแข็ง เพราะสีเงินทีH ใช้เป็นเงินเงา ไม่เรียบซะทีเดียวเลยรู้สึกถึง Texture ของนํ5าแข็ง 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ดูเรียบหรู น่าค้นหา และยังคงตัวตนของแบรนด์อยู่ เพราะการใช้ชุด เครืH องประดับต่างๆทํา
ให้รู้สึกถึงความหรู แบบเรียบๆ บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของ Chanel ได้อย่างมาก 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะการจัดวาง และการนํ5าสินค้ามาใส่ เหมือนการใช้งานจริง และภาพลักษณ์
ทีH ดูแพง 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Pre-Fall เพราะรู้สึกถึงการเตรียม
ตัวเข้าหน้าหนาวด้วยสีสันทีH ไม่ได้ฉุดฉาดจนเกินไป และการใช้ตาราง ช่วยทําให้ดูเบาลงของสี 

Concept ทีH แสดงความเป็นตัวตนของ Louis Vuitton อย่างชัดเจนและทําให้ดูเด็กลงเข้าถึง
ง่าย เพราะลายตารางทีH เป็นลาย Damier ทีH เป็นเอกลัษณ์ของ Louis Vuitton และดิสเพลย์เพียง
สินค้าเท่านั5นทีH ยิH งเสริมความเป็น Louis Vuitton ให้เด่นชัด 

เล่าเรืH องราวของ Louis Vuitton ทีH มีจุดยืนชัดเจนเรืH องของลายตารางหมากรุก และปรับตัว
กับปัจจุบันด้วยการใช้สี เพราะลายตาราง Damier หมากรุกชัดเจนในความเป็น Louis Vuitton ทีH
เป็นกราฟิกอยู่ด้านหลัง และมีบันไดทีH ชั5นวางกระเป๋าทีH บอกถึงการเดินทางของแบรนด์ แล้วก้สีสันทีH
ใช้ยังอิงกับความเป็นวัยรุ่น 

สีให้ความหมายถึงความเย็นแต่ไม่ได้เย็นจัดจนหนาว เพราะใช้สีโทนทีH ค่อนข้างเย็น แต่ไม่
ถึงกับหนาวจัด ยังมีแดดในบางเวลา โดยใช้สีแดงและส้มแทนในเรืH องของแดด และสีฟ้าแทนใน
เรืH องของท้องฟ้าทีH สดใส สีขาวดําแทนความเย็น 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้รู้สึกว่าแบรนด์ต้องการอยู่กับปัจจุบันด้วยตัวตนทีH แข็งแรงคือลายตารางหมากรุก 
เพราะการใช้สีเข้ามาตกแต่งทําให้ดูวัยรุ่น ทันสมัย และลายตารางหมากรุกทีH แสดงตัวตนของ 
แบรนด์ ทั5งสองอย่างผสมผสานกันลงตัว 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

 ไม่อยากซื5อ เพราะสินค้าไม่โดดเด่นไม่สืH อถึงการใช้งานในชีวิตประจําวัน เอามาวางไว้
เฉยๆ ยากกับการใช้งานจริง 
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ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Resort เพราะว่ายังมีความเป็น
ลายดอกอยู่บางๆ น้อยๆ และด้วยเสื5อแขนกุด บนหุ่น ทําให้รู้สึกถึงหน้าร้อน แต่เสื5อหนังทีH ใส่ในหน้า
ร้อนก็จะแปลกอยู่เลยคิดว่าอยู่ในหน้าหนาว ซึH งรวมๆ ก็ออกมาแบบกึH งกลางระหว่างหนาวกับร้อน 

Concept ของการแต่งตัวออกไป Hangout เจอเพืH อน เพราะจากสิH งทีH เห็นเด่นๆ คือชุดทีH ใส่
ค่อนข้างสั5น เว้าๆ แวมๆ และหุ่นทีH แต่งหน้าทาปากสีจัด เหมือนกําลังจะออกไป Hangout ยามราตรี 

เล่าเรืH องทีH เกีH ยวกับผู้หญิงทีH กําลังจะออกไป Hangout กับเพืH อนข้างนอก เพราะพื5นหลัง
เหมือนห้องแต่งตัว มีดิสเพลย์ของสินค้า และเสื5อผ้าหน้าผม ทีH ไม่ใช่การออกไปทํางานแน่นอน แจ็ก
เก็ตหนัง ทีH หนากําลังดีให้ความอบอุ่นตอนเดินออกไปเทีH ยวและเดินกลับบ้าน  

 สีให้ความหมายถึงยามราตรี กลางคืนทีH มีแสงสว่างจากดวงไฟเพราะพื5นหลังสีดํา มีแสง
สว่างจากหลอดไฟ และสีของเสื5อหนังสีดําทําให้ดูมึด และชุดทีH หุ่นใส่สีสว่างออกมาจากความมึด
สร้างความโดดเด่น 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

หรูหรา เท่ ไม่เชย และสร้างความรู้สึกทีH ว่าแบรนด์ของ Chanel สามารถใช้ได้ทุกวัน ไม่ใช่
แค่ออกงานเท่านั5น เพราะจากการแต่งตัวของผู้หญิงไม่ใช่การไปดินเนอร์ทีH แพงๆ แต่เหมือนออกไป
คลับ หรือไปเดินเทีH ยวสบายๆกับเพืH อน ทีH ไปได้บ่อยๆ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 อยากซื5อ เพราะไม่ได้ดูเกินเอื5อม และยังสามารถใช้ได้บ่อย 
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กลุ่มทีO  2 กลุ่มลูกค้าเพศทีO สาม (เพศกําเนิดเป็นชาย) 
 
คุณอภิสิทธิ°  อังครัตนพิชัย เพศชาย อายุ 25-39 ปี อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท 
เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะสีสันของกระเป๋าทีH
โดดเด่นทําให้นึกถึงหน้าร้อน 

Concept คือ Color in Minimal Style คือความเรียบง่ายทีH โดดเด่นด้วยสี เพราะการ
ตกแต่งทีH ไม่เยอะจนเกินไปทําให้ดูแล้วเรียบง่าย ส่วนสีทีH ใส่บนกระเป๋า ตู้และถุงเท้าทําให้สินค้าดู
โดดเด่นออกมามองเห็นชัดเจน 
 เรืH องราวคิดว่าสืH อออกมาถึง Fashion ในหน้าร้อนทีH โดดเด่นนําหน้าคนอืH น เพราะสีสัน 
Accessory ทุกชิ5นทีH ใช้ทําให้รู้สึกว่าเป็นหน้าร้อนและโดดเด่นเพราะการเลือกสีอืH นๆ ทีH ช่วยเสริมให้ 
Accessory เด่นขึ5นมา 
 สีทีH ใช้สืH อความหมายถึงความร้อนแรงของกระเป๋า ทีH ทําให้ทุกคนมองมาทีH นีH  เพราะการใช้สี 
เห็นการตัดกันของสีทีH นํามาใช้เพืH อดึงให้สินค้าโดดเด่นขึ5นมา 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ดูดี ดูมีระดับ ไฮ Fashion สร้างภาพทีH ดีแก่แบรนด์ เพราะการจัดภาพรวมไม่ได้ใส่อะไร
เยอะ ดูแล้วรู้สึกว่าดูดี ดูไม่ต้องเยอะแต่ก็มีอิมแพคกับสายตาคนทีH เดินผ่าน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะไม่ชอบกระเป๋าทีH มีสีสันแบบนี5รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง แต่ก็ทําให้หยุดมอง
เพราะสีทีH ใช้ตกแต่งสะดุดตา 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะดูจากชุดทีH ใส่ ปกปิด
ทุกส่วนไม่ให้โดนลม ทําให้นึกถึงหน้าหนาวทีH จําเป็นต้องใส่ชุดในลักษณะนี5 

Concept ของความเรียบหรู มีราคา ดูอวกาศ สีเงินเหมือนทีH หุ้มท่อแอร์ให้รู้สึกว่าเย็นหนาว 
เพราะชุดทีH ดูเรียบหรูเข้าใจง่าย กับฉากสีเงินทีH ทําให้ดูแพงขึ5นมา แล้วก็ให้แผ่นฟรอยด์ให้ความรู้สึก
ความหนาวเย็น และอวกาศ 

เรืH องราวพูดถึงการเตรียมตัวเข้าสู่หน้าหนาว ทีH หนาวเหมือนอวกาศ เพราะเสื5อผ้าทีH ดูกัน
หนาวได้ อยู่ท่ามกลางแผ่นฟรอยด์ทีH เหมือน อยู่บนอวกาศทีH หนาวเหน็บ 
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สีทีH ใช้บอกถึงฤดูหนาวทีH เรียบหรู และดูดี หนาวแต่ไม่หงอยเหงาตามอากาศ เพราะสีทีH ของ
ชุดทีH เรียบแต่หรู ตามสไตล์ของ Chanel แล้วการตกแต่งสีในภาพรวมทําให้รู้สึกหนาว 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูแพงตามสไตล์ และเรียบหรู มีระดับ เพราะการจัดเสื5อผ้า การจัด Compose 
ทิ5ง Space ทีH ดูแล้วลงตัวมีระดับ มีสไตล์ บวกกับ Accessory ทีH ใช้บนหุ่นทําให้ดูหรู ดูแพง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง และไม่คุ้มค่าถ้าซื5อมาแล้วไม่ได้ใส่บ่อยๆ กับอากาศ
เมืองไทย 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะดูจากสีสันทีH เป็นสี
แดงและเป็นสีโทนร้อนเป็นหลักทําให้รู้สึกถึงว่าต้องเป็นหน้าร้อน 

คิดว่า Concept คือ Colorful เพราะเพราะโดยปกติแล้วไม่ค่อยเห็น Louis Vuitton ใช้สีสัน
ทีH จัดจ้านขนาดนี5เข้ามาในการตกแต่งหรือในการใช้กับสินค้าทําให้รู้สึกว่าแบรนด์ต้องการสร้าง
ความสนุกสนานผ่านสีให้กับคนรุ่นใหม่ 

ต้องการสืH อถึงแฟชัHนของสี ความสนุกสนานของคนรุ่นใหม่ เพราะว่าดูจากการจัดตกแต่งทีH
ใช้สีสันสว่างทําให้รู้สึกถึงความสนุกสนานเลยคิดว่าแบรนด์ต้องการใช้สีสันเพืH อสืH อถึงความเป็น
แฟชัHนทีH กําลังจะฮิต 

สีให้ความหมายถึงความสนุกสนานความสมบูรณ์แบบในการแมตช์ เพราะว่าสีทีH เลือกใช้ 
มีความสดและสว่างทําให้คิดไปถึงความสนุกสนานในการเลือกหยิบชุดหรือกระเป๋าทีH มีสีสัน
ออกมาจับคู่กัน 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้รู้สึกว่าดูดีมีราคาแพง เพราะว่าความลงตัวของการจัดตกแต่ง การเลือกใช้สี ทําให้
รู้สึกว่ามีกระบวนการคัดเลือก และการออกแบบเป็นอย่างดีเหมาะกับสินค้าหรือแบรนด์ทีH แพง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะว่าตัวของสินค้านั5นมีความน่าสนใจมีความแปลกอาจจะเป็นสินค้าทีH หา
ยากในอนาคต  
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ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะว่าดูจากสไตล์การ
แต่งตัวของหุ่นทีH รู้สึกว่าเป็นการแต่งตัวทีH สบายๆเหมาะสําหรับฤดูร้อน 

Concept คือ Street Luxury เพราะว่าสไตล์การแต่งตัวของหุ่นทีH ดูเหมือนการแต่งตัวแนว 
Street และการจัดตกแต่ง บวกกับสินค้าทีH นํามาตกแต่ง ทําให้รู้สึกถึงความ Luxury 
 ต้องการเล่าถึงวันสบายๆ กับสินค้าของแบรนด์ เพราะว่าในการจัดตกแต่งใช้เสื5อผ้าเป็นตัว
สืH อทําให้รู้สึกว่าเป็นวันทีH สบายๆ เพราะการแต่งกายแบบสบายๆ  และการจัดตกแต่งด้วยกระเป๋า
เดินทางและการพาดเสื5อผ้าแบบไม่เป็นระเบียบทําให้รู้สึกว่าเป็นวันทีH สบายๆ ไม่มีกรอบไม่มี
กฎเกณฑ์ 
 สีทีH ใช้ให้ความหมายถึงความเรียบง่ายแต่มีความหรูหราซ่อนอยู่ เพราะว่าการจัดตกแต่งทีH
ไม่เป็นระเบียบแต่มีสไตล์ทําให้รู้สึกถึงความเรียบง่ายของการจัด แต่แฝงไปด้วยสไตล์ทีH มีความ
หรูหรา มีราคา ในตัวของสินค้า 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูเข้าถึงง่ายขึ5นผสมกับความเป็นสตรีทให้ความรู้สึกเท่มีสไตล์บนความ
หรูหราของแบรนด์ เพราะดูจากชุดทีH หุ่นใส่ให้ความรู้สึก เป็นแนว Street ซึH งกําลังเป็นทีH นิยมและใส่
ได้ทุกสถานการณ์ทําให้รู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายบวกกับความเป็นแบรนด์ทีH มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วย
เสริมความหรูหราในแบบ Street 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ถ้าหากดูจาก Window Display รู้สึกว่ามีความอยากซื5อแต่พอมาดูทีH ชุดแล้วรู้สึกว่าไม่
อยากซื5อเพราะดูไม่คุ้มค่าซื5อทีH อืH นก็ได้      
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คุณภูเบศ ธิติครธนนท์ เพศชาย อายุ 25-39 ปี อาชีพ เจ้าของธุรกิจ 
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูใบไม้ผลิ เพราะว่าดูจากสีสันแล้วคิดถึง
ดอกไม้หลากสีทีH มีความสวยงาม 

Concept ของทุ่งดอกไม้ทีH เบิกบานสวยงามด้วยสีสัน เพราะดูจากการใช้สีทีH มีลักษณะ
คล้ายกับดอกไม้ มีความสวยงามสดใส 

ต้องการเล่าถึงการใช้ชีวิตในฤดูใบไม้ผลิทีH สามารถแต่งตัวได้หลากหลาย เพราะว่าดูจาก
รูปแบบของการจัดมีการใช้ตู้ u ใบและมีการจัดชุด u ชุดเสมือนว่าในฤดูใบไม้ผลิ คุณสามารถสนุก
กับการเลือกใส่ชุดออกไปชมดอกไม้ทีH มีสีสันงดงาม   

สีทีH ใช้ให้ความรู้สึกถึงความสนุกสนานความร่าเริงเพราะว่าจากสีทีH ใช้ไม่ได้เป็นสีทีH จัดจ้าน
มากทําให้รู้สึกถึงสีทีH มาจากธรรมชาติมาจากดอกไม้ทีH ให้ความสนุกสนานร่าเริง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

คิดว่าไม่ได้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีแต่ช่วยทําให้แบรนด์ดูสดใสมากขึ5น เพราะว่าการใช้
สีทีH มีความสดใสแต่ไม่ฉูดฉาดทําให้รู้สึกว่าแบรนด์มีความสดใสมากขึ5น จากเดิมทีH ค่อนข้างมีความ
นิH งเรียบไม่หวือหวา 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะคิดว่ากระเป๋าทีH มีสีไม่ได้แสดงความเป็นตัวตนของ Chanel แต่ชุดทีH มี
ความใกล้เคียงกับความเป็นตัวตนมากทีH สุดถ้าหากออกแบบมาสําหรับผู้ชายก็มีความเป็นไปได้ทีH
จะซื5อ 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะว่าดูจากสีของการจัด
ตกแต่งทีH ทําให้รู้สึกถึงความหนาวและการแต่งตัวทีH ชุดเหล่านี5จะใส่กันในฤดูหนาว 

คิดว่าเป็น concept ของห้องเย็นทีH มีความหนาวเย็นเป็นนํ5าแข็ง เพราะว่าจากการตกแต่ง
โดยใช้แผ่นสีเงินทําให้รู้สึกถึงความหนาวเย็นจนเป็นนํ5าแข็งและอยู่ใน Window Display ทีH มี
ลักษณะเป็นห้อง ก็เลยคิดว่าเป็นห้องเย็น 

ต้องการเล่าเรืH องถึงการแต่งตัวให้ดูดีในฤดูหนาวด้วยแบรนด์ของเรา เพราะว่าจากการ
ตกแต่งเรืH องของชุดมีนํ5าหนักมากทีH สุดรองจากแผ่นสีเงินด้านหลังทําให้รู้สึกถึงความหนาวจากแผ่น
นั5น และสไตล์การแต่งตัวในหน้าหนาวทีH ดูดีจากเสื5อผ้าทีH หุ่นใส่อยู่ 
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สีทีH ใช้ให้ความรู้สึกถึงความหนาวความหรูหราเพราะว่าสีทีH ใช้รู้สึกถึงความเย็นเป็นนํ5าแข็ง 
โดยดูจากวัสดุทีH เหมือนแผ่นเก็บความเย็น  และยังรู้สึกถึงความหรูหราเพราะว่าเป็นสีเงินทีH มีความ
เหงา 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกว่ามีความเรียบหรูมีสไตล์เพราะว่าการตกแต่งไม่ได้ใช้อะไรเยอะจนทําให้รก แต่ในการ
จัดนั5นให้ความรู้สึกถึงความพอดี จึงทําให้รู้สึกถึงความเรียบหรู 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะคิดว่าซื5อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะประเทศไทยไม่ได้หนาวขนาดนั5น 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูฝน เพราะดูจากชั5นวางกระเป๋าทีH จัดเรียง
ออกมาเหมือนต้นไม้อะไรซักอย่างทีH กําลังเบ่งบานมีสีสันเลยนึกถึงหน้าฝน 

Concept ของป่าไม้ทีH มีสีสันเพราะคิดว่าจากชั5นวางสินค้าทีH มีลักษณะคล้ายกับต้นไม้และ
การใช้สี ในการตกแต่งทีH ใช้สีค่อนข้างเยอะทําให้รู้สึกถึงป่าแห่งสีสัน   

ต้องการเล่าเรืH องถึงความสวยงามของธรรมชาติทีH มีสีสันเพราะคิดว่าน่าจะมีความ
สอดคล้องกับ concept ด้วยการเล่าเรืH องถึงป่าไม้ทีH กว้างใหญ่ถ้าหากมีการแต่งเติมด้วยสีสันทัH วทั5ง
ป่าก็จะทําให้ป่าไม้แห่งนี5มีความสดใสสวยงาม 

คิดว่าสีทีH ใช้น่าจะสืH อถึงความอุดมสมบูรณ์ความสดใสร่าเริง เพราะว่าสิH งทีH ใช้ค่อนข้างเป็นสี
ทีH สดไม่ซีด ทําให้รู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ ความอิH มตัว ความสดใสร่าเริง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้รู้สึกว่าแบรนด์ดูเด็กลง และคุ้มค่าถ้าหากจะเลือกซื5อสินค้าชิ5นนี5 เพราะว่าการใช้สี
และการเล่าเรืH องถึงความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันถ้าคุณซื5อกระเป๋ามันจะสมบูรณ์แบบถ้าอยู่บน
แขนของคุณ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะรู้สึกว่ากระเป๋า น่าจะมีการผลิตทีH น้อยทําให้คนทีH ใช้น้อยด้วยเช่นกันเวลาถือ
จะไม่ไปซํ5ากับคนอืH น 
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ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะโทนสีทีH ใช่ดูอบอุ่น 
ชุดทีH ใส่ดูเหมาะกับหน้าร้อน 

Concept ของความโดดเดีH ยว ทีH ไม่เหงา และมัH นใจ เพราะจากการจัดหุ่นทีH ยืนอยู่คนเดียว 
และการแต่งหน้าทีH แต่งออกมาแล้วรู้สึกถึงความมัH นใจ 

ต้องการเล่าถึงผู้หญิงทีH อยู่อย่างโดดเดีH ยวแต่มีความสุขในการใช้ชีวิต เพราะว่าดูจากหุ่นทีH
ยืนอยู่คนเดียวและสินค้าเครืH องหนังทําให้รู้สึกถึงความเท่ และการแต่งหน้าทีH สืH อถึงความมัH นใจ ทํา
ให้รู้สึกถึงความสุขในการใช้ชีวิตความเป็นตัวเอง 

สีทีH ใช้ในภาพรวมให้ความรู้สึกถึงความโดดเดีH ยวและสีทีH ใช้กับสินค้าบนหุ่นให้ความรู้สึกถึง
ความมัH นใจ เพราะจากสีในภาพรวมทีH เป็นสีออกส้ม ทําให้ดูเหงา และสีทีH ใช้ในการแต่งหน้าทําให้
รู้สึกถึงความมัH นใจ   
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้ภาพลักษณ์ดูเป็นแบรนด์ทีH มีความมัH นใจใส่แล้วไม่ต้องอายใคร เพราะว่าหลักๆ แล้วดู
จากหุ่นการใส่ชุดความมัH นใจในการแต่งหน้าทําให้รู้สึกเช่นนั5น 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะคิดว่าเสื5อผ้าสไตล์นี5หาซื5อได้ทีH อืH นทีH มีราคาถูกกว่า 
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คุณภูริวัท ชัยภัทรนิธิกุล เพศชาย อายุ 25-39 ปี อาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครืH องบิน 
เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะชุดทีH นํามาจัดใน 
Window นี5 

Concept คือ Working women with colorful unique item เพราะสไตล์ของชุดทีH เป็นชุดทีH
เหมาะกับใส่ไปทํางาน และสีสันบนสินค้าทีH เสริมเข้ามาให้ดูสนุกมากขึ5น 

เล่าถึงชีวิตการทํางานทีH มีสีสัน สนุกสนาน เพราะ ชุดทีH เหมาะกับทํางาน ส่วนสีสันความ
สนุกสนาน ทีH เสริมเข้ามาจากกระเป๋า Backdrop 

สีทีH ใช้คิดว่าช่วยสร้างความโดดเด่น ทําให้คนหันมามอง เพราะว่าสีทีH ใช้เป็นสีสว่างเด่นออก 
มาจากรอบข้างสะดุดตาคนได้ดี 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้รู้สึกว่าแบรนด์ดูเด็กลง เข้าถึงคนได้มากขึ5น เพราะว่าการใช้สี ซึH งทําให้ไม่หรูหรา 
แบบเดิม แต่ก็ทําให้ลูกค้ากลุ่มอืH นๆมีความสนใจได้ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะไม่ใช่สไตล์ทีH เป็นอยู่ 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะชุดทีH ใส่ปกปิดมิดชิด 
และBackdrop ทีH ให้ความรู้สึกถึงไอเย็น 

Concept คิดว่าคือ Winter Night เพราะชุดทีH ใส่และ Accessory ดูเหมาะทีH จะออกไปนัH ง 
ดืH มชิลๆในตอนกลางคืน พบปะสังสรรกับเพืH อน 

คิดว่าการเล่าเรืH องจะอยู่ในเรืH องของ Unique Dress for the special night เพราะชุด 
เครืH องประดับต่างๆ บ่งบอกอยู่แล้วว่าคือการออกไปชิลในช่วงกลางคืน และเสริมให้ตัวดูโดดเด่น
ด้วยชุด เครืH องประดับ 

สีทีH ใช้ให้ความหมายถึง Simple but unique เพราะสีทีH ใช้รู้สึกถึงความเรียบง่าย Simple 
และTexture ของ Backdrop ทีH ให้ความรู้สึกถึงความ unique ดูมีอะไร 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ทําให้ดู แพง ดูหรู แต่ไม่เรียบจนเบืH อ เพราะด้วยสีทีH ใช้ ความหรูจากวัสดุสีเงิน และความไม่

น่าเบืH อทีH มาจาก Texture ของ Backdrop 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะไม่ใช่สไตล์ 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะสีทีH ใช้จัดตกแต่ง 
สว่าง รู้สึกจัดจ้าน และสนุกสนาน 

Concept คือความซับซ้อนทีH สร้างความประหลาดใจ เพราะความ Contrast ระหว่างสีทีH
ค่อนข้างSimple และลวดลายทีH ใช้ค่อนข้างซับซ้อน แต่เมืH อมารวมกันกลับดูลงตัว สวยงาม 

ต้องการเล่าถึงความแตกต่างทีH สามารถอยู่รวมกันได้ เพราะการใช้ลวดลายทีH ดูแล้วซับซ้อน 
กับสีทีH เรียบๆ สืH อถึงกระเป๋าทีH มีลายตารางหมากรุก และสีทีH เรียบบนสายของกระเป๋าแต่ถ้าเอามา
จับคู่กันก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ลงตัวและสวยงาม 

สีทีH ใช้ให้ความหมายถึงการนําเอาสีมาใช้กับลวดลายทีH เป็นเอกลักษณ์ ซึH งลงตัว สวยงาม 
เพราะสิH งทีH นําเสนอออกมาจากการจัดทําให้คิดว่า ลาย และสี สามารถอยู่ด้วยกันได้แม้ว่าจะเป็น
แบรนด์ทีH ต้องการความหรู ความแพงก็ตาม และยังเป็นการใช้สีทีH สร้างจุดเด่นให้กับจุดแสดงสินค้า
ด้วยการใช้สีทีH สว่าง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

สร้างความแตกต่างจากเดิมทีH เน้นลวดลาย ความเป็น Original แต่ตอนนี5นําเอาสีมาเล่น 
สร้างความแปลกใหม่ต่างไปจากเดิม เพราะตัวสินค้า และการตกแต่ง มีการใช้สี ซึH งปกติจะไม่ค่อย
เห็นการนําเอาสีมาเล่นสําหรับแบรนด์นี5 ทําให้รู้สึกว่า แตกต่างไปจากเดิม 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะกระเป๋ามีความลงตัวและเอกลักษณ์ของแบรนด์ทีH ยังคงอยู่ ส่วนสีทีH สายนั5น
เป็นสิH งทีH ใหม่ ทําให้รู้สึกว่าใช้แล้วก็ไม่แก่ ไม่เบืH อ 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าไม่ได้อยู่ในซีซัH นไหนเลย เพราะชุดทีH ใส่ไม่ได้สืH อถึง
ฤดูอะไร สามารถใส่ได้หลากหลายฤดู เป็นแบบ Casual look 

Concept คิดว่า Rock manly girl strong เพราะการใช้เสื5อหนัง รองเท้าบูท ทีH สืH อได้ถึง
ความเท่ ความแข็งแรง ได้ดี 
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เล่าเรืH องของ Casual look ผ่านตัวของ Strong women เพราะว่าชุด และการสืH อสารความ 
Strong ผ่านเสื5อหนัง และการแต่งหน้าทีH เสริมความมัH นใจ 

การใช้สีทีH ไม่เยอะช่วย นําสายตาคนไปทีH หุ่น และเสื5อผ้าทีH หุ่นสวมใส่ เพราะว่าการจัดวางสี 
ค่อนข้างมึด แต่มีส่วนทีH สว่าง คือผ้าสีขาวและหุ่น ซึH งถ้ามองผ่านๆจะเห็นหุ่นและชุดทีH ใส่ก่อน 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์หลุดออกไปจากความเป็นตัวตน เพราะการจัดตกแต่งเช่นนี5ไม่ใช่ตัวตนของ
แบรนด์เลย ไม่ใช่ความเป็นเอกลักษณ์ทีH คนคุ้นเคย 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 ไม่ซื5อ เพราะไม่ใช่สไตล์ของตัวเอง 
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กลุ่มทีO  3 กลุ่มเป้าหมายเพศหญิง 
 
คุณฐิตาภรณ์ ไชยวิรุณเจริญ เพศหญิง อายุ 50-59 ปี อาชีพ ค้าขาย 
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะดูจากสีสันทีH ใช้
ตกแต่ง รู้สึกว่า Summer ต้องมีสีสัน ต้องสดใส 

Concept ทีH สืH อถึงสินค้าในหน้าร้อนทีH คุณห้ามพลาด ต้องซื5อเท่านั5น เพราะการจัดทีH เน้นโชว์
สินค้าโดดเด่นในสินค้าชิ5นทีH มีสี และก็การแต่งตัวทีH ดูสามารถใส่ได้ทุกคน ใส่ง่าย 

ต้องการเล่าถึงความหรูหรา ความดูดีของสินค้าเมืH อสวมใส่ เพราะว่าทุกอย่างทีH อยู่บนหุ่น
นั5นสวยเหมาะกับประเทศไทย เหมาะกับอากาศบ้านเรา แล้วยิH งเป็นแบรนด์ยิH งดูดี ยิH งต้องมี 

สีทีH ใช้คิดว่าสืH อความถึงสีสัน สดใส ใส่อะไรก็สดใส มีความสุข เพราะสีทีH เห็นไม่ใช่สีทีH ดูเศร้า 
ไม่ใช่สีทีH ดูน่ากลัว แต่มันรู้สึกสดใส มีความสุข 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ภาพของแบรนด์ดูดี มีระดับ ดูไม่แพงมาก เพราะชุดทีH ดูเรียบง่าย แต่ยังดูหรู ดูดี และการใช้
สีทําให้รู้สึกว่าราคาไม่ได้แพงอย่างทีH คิด 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะจะเสริมลุคให้เราดูดีไปด้วย ให้เราดูเป็นคนทีH เรียบหรู มีระดับ ดูวัยรุ่นขึ5น 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูหนาว เพราะการแต่งชุดทีH มิดชิดมองแล้ว
รู้สึกว่าชุดนี5ต้องใส่ในหน้าหนาว 

Concept ทีH เข้าใจคือ หน้าหนาวทีH หนาวเหน็บแบบมือเท้าแข็งไปหมดหนาวมากๆ เพราะ
การแต่งตัวทีH มิดชิด รองเท้าบูทสูง ทีH ดูกันหนาวแบบเต็มทีH  

เล่าถึงหน้าหนาว ความหนาวทีH กําลังจะมา เตรียมตัวแล้วหรือยัง ซื5อแล้วหรือยัง เพราะชุด 
และการแต่งตัวสืH อสารออกมาหมด แล้วก็แบบทีH สวยทําให้อยากได้มาใส่ในหน้าหนาวนี5 

สีเงินๆขาวๆ ทีH เหมือนนํ5าแข็ง หิมะ พูดถึงความหนาว เพราะดูจากสีของอะไรทีH เย็นเช่น
นํ5าแข็ง หิมะ ก็จะออกสีขาวๆ เลยรู้สึกว่าสีคือหิมะ คือความหนาว ความเย็น 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ทําให้ดูเรียบหรู เก๋ น่าสนใจคนผ่านไปผ่านมาน่าจะชอบ เพราะการตกแต่งดูน้อยๆ ชุดทีH ดู

เรียบๆไม่มีลวดลาย 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 อยากซื5อ เพราะชอบแบบของชุดทีH ดูเรียบๆ แต่ยังดูมีความหรู ดูดี 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน สีทีH ใช้ทําให้รู้สึกร้อนมากๆ สีแดงสีส้ม 
รู้สึกมันร้อนๆ 

Concept คือ กระเป๋า ทีH เหมาะกับหน้าร้อน เหมาะกับทุกๆคน เพราะโชว์แต่กระเป๋าและสี
ทีH ใช้ก็ดูร้อนๆเลยคิดว่ามันน่าจะต้องคู่กัน กระเป๋าทีH ควรใช้ในหน้าร้อน 

เล่าเรืH องของกระเป๋าทีH สามารถใช้ได้ในหน้าร้อน แล้วทําให้ทุกคนต้องเหลียวมองเพราะ
ความสวยของกระเป๋ากับสีบนสายทีH มีความสะดุดตา เพราะสีของสายกระเป๋าทําให้รู้สึกว่าเป็นจุด
ทีH ดึงดูดให้คนมอง ความแปลกใหม่ทีH ทํากระเป๋ามีสีออกมา 

สีทีH ใช้สืH อถึงสีทีH เข้ากับหน้าร้อน ความร้อนแรงของสีทีH ใช้ ทําให้รู้สึกไปถึงความร้อนแรงของ
กระเป๋าถ้าหากถือออกไปข้างนอก เพราะว่าสีทีH ใช้ค่อนข้างสว่างรู้สึกถึงความร้อนแรง และสร้าง
ความน่าสนใจให้คนหันมอง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกว่าแบรนด์ดูมีราคาถูกลง ไม่หรูหรา แปลกๆ ถ้าไม่เห็นโลโก้ก็ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไร เพราะ
การใช้สีทีH มากเกิดไปทําให้ดูไม่หรู ไม่แพง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะคิดว่าว่าสีแบบนี5ทําให้สินค้าดูถูก ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไร ไม่น่าซื5อ 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะชุดทีH หุ่นใส่แต่ง
แบบสบายๆ ชิวๆ 

Concept ของความสบายๆ ชิวๆ แต่มีความโก้ซ่อนอยู่ เพราะชุดบนตัวหุ่นทีH ดูสบายๆ ชิวๆ 
พลิ5ว และรองเท้าหนังทีH เพิH มความโก้เข้าไป 

ต้องการเล่าเรืH องวันสบายๆ ออกไปเดินเล่นแบบชิวๆ โดดเด่นด้วยสินค้า เพราะจากชุดและ
ฤดูกาล เสริมกันอยู่ ส่วนของชุดคืออย่างทีH บอกดูใส่แล้วสบายๆไม่ร้อน พลิ5วๆ เหมาะกับการออกไป
เดินเล่น และตัวกระเป๋าทีH มี Logo ทําให้ดูเด่นเพราะแบรนด์ 



 

 

≥µ 

 

สีทีH ใช้มีทั5งสว่างและมึดน่าจะให้ความหมายถึงการเลือกของแต่ละคนแต่ละสไตล์แต่แบ
รนด์ก็มีให้เลือกทุกสไตล์ เพราะคิดว่าแบรนด์ต้องการขายของเลยทําออกมาให้เลือกเยอะๆ 
ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ดูหรู แต่ไม่ได้ดูแพงเท่าทีH ควร เพราะการจัดดูไม่เป็นมืออาชีพ ดูไม่แพง ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มองว่าถ้าจัดให้เรียบร้อยก็จะทําให้ดูแพง ดูดี กว่านี5 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะดูไม่แพง ไม่สวย ถ้าซื5อมาแล้วจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่า 
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คุณเขมฐิดา เจียรจารุวัฒน์ เพศหญิง อายุ 25-39 ปี อาชีพ Marketer 
เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Autumn Winter เพราะโทนสีของ
ชุดทีH ใส่ และรูปแบบของชุดทีH เป็นชุดทีH ค่อนข้างหนา กันหนาวได้ในระดับนึง 

Concept ของห้องลองเสื5อ อยากให้ทุกคนมาลองใส่ เพราะหุ่นหันทิศทางไปด้านข้าง
เหมือนกําลังส่องกระจกอยู่ไม่ได้หันออกมาด้านหน้า 

ต้องการพูดถึงสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคน ทีH ต่างกัน เรามีให้เลือก เลือกให้เหมาะกับคน
ใส่ทีH สุด เพราะหุ่นแต่ละตัวการแต่งชุดการเลือกพรอพทําให้มีบุคลิคทีH ต่างกัน 3 แบบ 3 สไตล์ ทําให้
สามารถขายของได้เยอะขึ5น 

สีทีH ใช้มีความจัดจ้านบ่งบอกถึงความสดใส แต่ก็ยังคงความหม่นของสีชุด บนหุ่นอยู่บ้าง   
ทีH บองถึงความเย็น เพราะว่าน่าจะเป็นช่วงอากาศเริH มหนาวคนนิยมใส่สีหม่นๆ เเต่ทางเเบรนด์ก็ยัง
อยากให้มีความเป็นสีสันทีH สดใสอยู่ไม่ใช่หน้าหนาวทีH หมองหม่น 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกถึงความทันสมัย ความวัยรุ่น แต่ยังคงความหรู ความดูดีอยู่ เพราะการใช้สีสันทีH ดูเป็น
ของสมัยใหม่ และรูปแบบของชุดและสีโทนขาวเทาดําดูคลาสสิคเรียบหรู 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะรู้สึกว่าสีสันมากเกิดไปทําให้สับสนว่าอะไรจะเด่น อะไรคือสินค้าหลัก 
และก็ไม่ชอบสไตล์ของสินค้า Brand Name ทีH เป็นสีสัน 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะการจัดตกแต่งด้วยสี
เหมือนนํ5าแข็ง ด้วยชุดทีH ปกปิดมิดชิด ป้องกันความหนาวเย็นได้ดี 

Concept ของร้านอาหารหรู ทีH บ่งบอกฐานะ ความรวย ดูแพง เพราะการใช้ฟรอยด์เลยคิด
ว่าเป็น Concept ทีH เกีH ยวกับอาหาร ฟรอยด์ส่วนมากใช้กับพวกอาหารหรือขนม ทีH ต้องอบ แล้วก็ด้วย
ความเป็นแบรนด์หรูเลยทําให้ต้องอิงความหรูหรา ดูแพง เข้าไปด้วย 

ต้องการเล่าเรืH องถึงผู้หญิงทีH อยู่ในร้านอาหารหรู คนผ่านไปมาต้องหันมามองด้วยความ
สวยงามของชุด และความหรูหราทีH แสดงออกมาจนคนต้องหันไปมอง เพราะด้วยความทีH ใช้แผ่น
ฟรอยด์เหมือนอะไรทีH เกีH ยวกับอาหารแล้วก็ถ้าเปรียบ Window Display นี5เป็นร้านอาหาร ก็คือ
ผู้หญิงอยู่ในร้านอาหารสวยๆ เชิดๆ คนผ่านไปมาก็ต้องเหลียวมอง ด้วยรูปแบบของชุด การจัดท่า
หุ่นทีH ทําให้คนสนใจ 
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สีทีH ใช้เป็นการคุมโทนสีหม่นๆ ขาวเทาดํา ให้ความหมายถึงความเรียบหรู คลาสสิค และ
ความหนาวเย็น เพราะถ้าหากนําสีสันเข้ามาใช้ตกแต่งจะทําให้รู้สึกว่าไม่แพง ไม่หนาว ถ้าจะ
ต้องการให้ดูแพง ดูหนาวเย็น จะต้องสีหม่นๆ คล้ายกับหมอก 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้ดูเรียบหรู ดูดี ดูเป็นแบรนด์ทีH มีความมัH นใจ เพราะรูปแบบของชุดทีH เรียบหรู ดูดีด้วย
เครืH องประดับและชุด และสิH งทีH ทําให้รู้สึกมัH นใจคือการจัดท่าของหุ่น ทีH ดูเป็นผู้หญิงเชิดๆมีความ
มัH นใจในตัวเองสูง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะรู้สึกว่ามันดูหรู ดูแพง ถ้าใส่แล้วจะช่วยทําให้เราดูดีไปด้วย 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะสีทีH ใช้ดูสว่าง สดใส 
เหมาะกับหน้าร้อน 

Concept ทีH เหมือนกับเกม การเล่มเกม การเก็บคะแนนสู่ชั5นสูงขึ5น เพราะการใช้สีทีH คล้ายๆ 
กับเกม ดูสนุก ดูน่าเล่น และชั5นวางทีH เหมือนการไต่ระดับของบันไดเหมือนการเล่นเก็บคะแนนเพิH ม 
Level 

เล่าถึงความสนุกสนานของการเล่นเกม การเก็บ Level เพืH อได้กระเป๋าใบนี5มา ต้องใช้
ความสามารถ ความพยายามถึงได้กระเป๋า เพราะการจัดวางของชั5นวางทีH เหมือนการเล่นเกมทีH เก็บ 
Level สู่ระดับสูงสุด และการเก็บ Level ต้องเล่นไปเรืH อยความยากก็เพิH มขึ5นเรืH อยๆ จึงต้องใช้ความ
พยายาม 

สีทีH ใช้ต้องการสืH อถึงความสนุกสนาน สีทีH ใช้เป็นสีH ทีH สว่าง ไม่ใช่สีโทนมึด ทําให้รู้สึกถึงความ
สร้างสรรค์ การกระตุ้นให้ตืH นเต้น อะไรแนวนี5  เพราะสีรวมๆทีH สืH อถึงความสนุกสนาน ความ
สร้างสรรค์ และสีแดงรู้สึกว่าช่วยกระตุ้นให้อยากซื5อ อยากร่วม หรืออยากมองมาทีH  Window 
Display นี5 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูเด็กลง มีความสร้างสรรค์มากขึ5น และมีความท้าทาย เพราะสีทีH ทําให้ดูเด็ก 
การใช้รูปทรงของชั5นวางทีH เป็นขั5นทําให้รู้สึกถึงความสร้างสรรค์ ความท้าทาย 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะอยากสนุก อยากเล่น ต้องพยายามเพืH อทีH จะได้กระเป๋าใบนี5มาครอบครอง 
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ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5 ว่าอยู่ใน Season Spring เพราะรู้สึกถึงการออก
เดินทางท่องเทีH ยว ด้วยชุดและรองเท้าทีH ใส่นึกถึงการไปเทีH ยวชิลๆ และฤดูใบไม้ผลิก็เป็นฤดูทีH น่า
เทีH ยวทีH สุด 
 Concept ของการออกเดินทางท่องเทีH ยวไปต่างเมืองแบบ Backpack เพราะด้วยชุดทีH ใส่ 
รองเท้าทีH สวมใส่ทําให้รู้สึกถึงความสบาย ความเท่ และการจัดวางสินค้าทีH ดูไม่เรียบร้อยเหมือนการ
แบกเป้ท่องเทีH ยวทีH ไม่ต้องแพลนอะไรล่วงหน้า 

เล่าเรืH องถึงผู้หญิงลุยๆ ชอบการเดินทางท่องเทีH ยวแบบ Backpack ชอบการผจญภัย 
เพราะจากลายของชุดและการใส่รองเท้าบูททีH สืH อถึงการลุยเดินเยอะๆ ไม่ต้องกลัวรองเท้าเปื5อน 
และจากการวางสินค้าทีH ไม่ใช่การจัดเป็นระเบียบคือการออกเดินทางทีH ไม่ต้องวางแผนเดินทางลุย
ไปเรืH อยๆ 

สีทีH ใช้ทําให้รู้สึกถึงความ มุ่งมัH น ต้องการออกไปผจญภัยกับโลกทีH ไม่เคยไป เพราะสีทีH ดู
หม่นๆ ของภาพรวมแสดงถึงความน่าค้นหา และการใช้สีเข้มของเสื5อหนัง รองเท้า แสดงถึงความ
มุ่งมัH น เด็ดเดีH ยว เข้มแข็ง สุดท้ายลายของชุดทําให้รู้สึกถึงการออกไปท่องเทีH ยวออกไปผจญภัย 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้ดูเป็นแบรนด์ทีH สนุกสนาน และทําให้รู้สึกถึงความแข็งแรงทนทานของเสื5อผ้าทีH ลุยได้ 
เพราะจากลายเสื5อ สีชุดทีH ทําให้ดูสนุกสนานทีH จะออกไปท่องเทีH ยว และเสื5อหนังรองเท้าบูท ทีH ให้
ความรู้สึกถึงการลุย ความทนทานของเสื5อผ้า เครืH องประดับของแบรนด์ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะจากทีH มองไปเรืH อยๆ และคิดตามทําให้เห็นภาพสิH งทีH เค้าสืH อสารและเรา
เข้าใจในแบบฉบับของเราเองทําให้รู้สึกว่าสินค้าเค้าคุ้มค่าทีH จะซื5อเพราะแข็งแรงทนทาน แล้วก็ยัง
ได้แบรนด์ทีH หรูหราอีกด้วย 
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คุณณิชมน จันพิทักษ์ อายุ 25-39 ปี อาชีพ นักศึกษา 
เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในหน้าหนาว เพราะดูจากชุดทีH หุ่นใส่มีความกัน
หนาวได้เหมาะกับการใส่ในฤดูหนาวของประเทศไทย 

คิดว่า Concept คือ Winter but better เพราะโดยปกติแล้วในหน้าหนาวจะเห็นแต่สินค้าทีH
ออกมาในลักษณะของความเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดแต่ในการจัดนี5มีการนําเอากระเป๋าทีH มีสีสันเข้ามา 
ร่วมตกแต่งทําให้รู้สึกว่าเป็นหน้าหนาวทีH ไม่น่าเบืH อเหมือนแต่ก่อน 

ต้องการเล่าเรืH องถึงหน้าหนาวในมิติใหม่ทีH ไม่ได้น่าเบืH ออีกต่อไปเพราะว่าการตกแต่งด้วย
กระเป๋าและสีสันด้านหลังทีH ทําให้หน้าหนาวมีสีสันไม่น่าเบืH อออกจากกรอบเดิมๆทีH เคยเป็นมา 

สีทีH ใช้ให้ความรู้สึกถึงความสนุกสนานความเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องตามใครเพราะสีสันก็
สืH อถึงความสนุกสนานอยู่แล้ว บวกกับฤดูหนาวทีH โดยปกติจะไม่ค่อยมีสีสันแต่ในการจัดนี5มีสีสันทํา
ให้รู้สึกถึงความเป็นตัวเองไม่ต้องตามใคร 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้รู้สึกถึงแบรนด์ทีH มีความเป็นตัวของตัวเอง แต่อยู่บนแฟชัHนของความหรู เพราะว่าการ
เลือกใช้สีในฤดูหนาวทําให้รู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองและด้วย แบรนด์ Chanel ทีH รู้สึกว่ามัน
ต้องแพงต้องหรู 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะในชีวิตจริงสีของกระเป๋าไม่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้และ
เสื5อผ้าก็รู้สึกว่าแก่เกินวัยไปสําหรับเรา 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูหนาว เพราะว่าดูจากชุดทีH เหมาะกับการ
ใส่ในฤดูหนาว กันหนาวได้อย่างดี 

Concept ของความลํ5าการพูดถึงอนาคต เพราะสีของ Wallpaper ทีH เป็นสีเงินเข้าใจว่าเป็น
เรืH องของ Futuristic 

ต้องการพูดถึงเรืH องเกีH ยวกับความลํ5าหน้าในเรืH องของแฟชัH น เพราะว่าการใช้สีเงินในการ
ตกแต่ง ทําให้รู้สึกถึงอะไรทีH เกีH ยวกับอวกาศความลํ5าสมัย 

สีทีH ใช้ให้ความรู้สึกถึงความลํ5าสมัยพูดถึงเรืH องแฟชัH นในอนาคตเพราะว่าสีเงินในความ
เข้าใจจะเป็นเรืH องทีH เกีH ยวกับอวกาศความลํ5าสมัย 
 



 

 

Äêu 

 

ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ทําให้ตราสินค้าดูเป็นผู้นําด้านแฟชัH นมีความโดดเด่นในเรืH องการออกแบบ เพราะจาก

เรืH องราวทีH กล่าวมาข้างต้นทีH พูดถึงความลํ5าสมัย ก้าวนําคนอืH นไปก่อนเสมอ 
 

ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
ไม่อยากซื5อเพราะชุดทีH หุ่นใส่รู้สึกว่าไม่เหมาะกับอากาศในประเทศไทย 

 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะดูจากสีเป็นสีโทน
ร้อนทําให้รู้สึกถึงความร้อนในฤดูร้อนจากดิสเพลย์นี5 

Concept นี5 รู้สึกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างซิกเนเจอร์ลายตารางหมากรุกกับความ
สนุกสนาน เพราะมีการใช้ลายตารางหมากรุกบนพื5นหลัง และสีทีH ใช้มีความสนุกสนาน 

ต้องการเล่าเรืH องถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์ทีH มีความเด็กลงและสามารถใช้ได้ทุกวัน 
เพราะการใช้ลายตารางหมากรุกเข้ามาผสมกับสีทําให้รู้สึกถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์ทีH เป็น
เอกลักษณ์แต่มีความเด็กลงเพราะสีสัน 

สีทีH ใช้ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเด็กการเข้าถึงได้ง่ายไม่น่าเบืH อ เพราะว่าสีทีH ใช้เป็นสีทีH รู้สึก
สว่างสดใสไม่น่าเบืH อ หลักๆแล้วคือสีแดงสีส้มทีH ให้ความรู้สึกนั5นส่วนสีนํ5าเงินคิดว่าต้องการสืH อถึง 
ความมัH นคงอยากให้คุณมัH นใจในสิH งทีH เรานําเสนอ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

คิดว่าการทีH เค้าจัดแบบนี5 ทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูถูกลงและการจัดด้วยลาย
กราฟฟิกทีH ดูวุ่นวายเมืH อมองครั5งแรกคิดว่าเป็นแบรนด์อืH น (Fendi) เพราะว่าดูจากสีและลายกราฟิก
ทีH นํามาใช้ทําให้ขัดกับสิH งทีH แบรนด์เป็นอยู่คิดว่าอะไรทีH เป็นซิกเนเจอร์ก็ควรคงอยู่ไว้เช่นเดิมแบบ 
Original 
  
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะรู้สึกว่ากระเป๋าไม่ได้มีความโดดเด่นจนทําให้ซื5อถ้าหากจะเลือกซื5อจะ
เลือกใบทีH เป็นซิกเนเจอร์ หรือใบทีH มีการใช้ลายตารางหมากรุกแบบดั5งเดิม 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูใบไม้ผลิ เพราะสังเกตจากชุดทีH เป็นแบบ
แขนกุดแต่ว่ามีแจ๊กเก็ตว่างอยู่ข้างๆ ทีH ทําให้รู้สึกว่าเป็นการแต่งตัวออกไปเดินเทีH ยวแบบมีแจ๊กเก็ต
คุมเพราะยังมีความหนาวเย็นอยู่บ้าง    
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Concept ออกแนวเหมือนผู้หญิงเท่ มีกลิH นของความ Rock เพราะว่าในดิสเพลย์มีสินค้าทีH
เป็นเครืH องหนังให้ความรู้สึกถึงกลิH นอายของความเท่ 

ต้องการเล่าเรืH องถึงบุคลิกของผู้หญิงทีH สามารถเข้ากับสินค้านี5ได้โดยทีH แต่งแล้วไม่เว่อร์แต่ดู
หรูหราและสวย เพราะการจัดมีชุดหลายแบบให้เลือกแต่โดยรวมชุดดูไม่เวอร์เกินไปอยู่ใน 
Concept ของความหรู 

สีทีH ใช้ให้ความรู้สึกถึงความเรียบง่ายแต่มีความโก้ ความเท่ เพราะสีทีH เลือกใช้ดูพื5นๆ มาก
ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นแต่ด้วยชุดเครืH องหนังทีH ช่วยเสริมทําให้รู้สึกถึงความเท่เพราะสีทีH ใช้เป็นสีโทน
เข้ม 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูเหมือนไบค์เกอร์ การขับมอเตอร์ไซค์ท่องเทีH ยว เพราะเครืH อง
หนังชุดและรองเท้าทีH สืH อไปถึงคนทีH ขีH มอเตอร์ไซค์บิ∏ กไบค์ 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 ไม่อยากซื5อเพราะรู้สึกว่าไม่เข้ากับสไตล์การแต่งตัวของตัวเอง 
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คุณคชาภร คลังแสง อายุ 25-39 ปี อาชีพ พนักงานต้อนรับ 
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Spring เพราะว่าความสดใสของสี
จากพื5นหลัง กระเป๋า และถุงเท้า ทีH ทําให้นึกถึงความสดใสเหมือนเวลาเดินท่ามกลางดอกไม้ 

Concept ทีH เข้าใจคิดว่าคือ วันสบายๆ ออกไปเทีH ยว เพราะจากการใช้สีของภาพรวม
ทั5งหมด ให้ความรู้สึกถึงการออกไปเทีH ยวสบายๆ มากกว่าการไปทํางาน 

เล่าถึงวันหยุดทีH ออกไปเดินเล่นชิลๆ สดใส ไม่ร้อน เพราะว่าสไตล์ของเสื5อผ้า สีสันของ
กระเป๋าทีH ทําให้รู้สึกว่าต้องออกไปเทีH ยว 

สีทีH ใช้สีฟ้ากับนํ5าเงินนึกถึงทะเล ส่วนสีส้มนึกถึงการไป Shopping เพราะสีของทะเล และ
ท้องฟ้าทีH รู้กันอยู่แล้วว่าคือ สีฟ้า และนํ5าเงิน ส่วนสีส้มทีH คิดว่าเป็นการ Shopping เพราะรู้สึกว่าเห็น
สีส้มแล้วมีความรู้สึกถึงห้างสรรพสินค้า มีความรู้สึกว่าอยากได้ของทีH มีสีส้ม 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

มองว่า ทําให้แบรนด์ดูเข้าถึงง่าย วัยรุ่นขึ5น แต่ไม่ดั5งเดิม เพราะสีสันทีH นํามาใส่ในกระเป๋า
ค่อนข้างดูเด็ก และไม่รู้ว่าเป็นของ Chanel ถ้าไม่มี Logo 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะรู้สึกว่าสีเหล่านี5ใช้งานยาก หาชุดใส่ด้วยยาก 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะสไตล์การแต่งทีH ดู
หนาวและชุดทีH ใส่ก็กันหนาวได้ดี 

Concept ทีH เข้าใจคิดว่าเป็น Concept ของความหรูหรา มีสไตล์ เพราะความมันวาวของ
พื5นหลังและโต๊ะเก้าอี5ต่างๆ ทําให้รู้สึกถึงความหรูหรา ส่วนชุดทีH ใส่ดูมีสไตล์สวยงาม 

คิดว่าแบรนด์ต้องการเล่าถึงความหรูหราในฤดูหนาว เพราะด้วยแบรนด์ทีH มีราคาแพงอยู่
แล้วกับการตกแต่งทีH มีความหรูหรา และชุดทีH ดูใส่แล้วแพง 

สีบ่งบอกถึงความเรียบหรู ทําให้ดูแพง เพราะการใช้สีน้อยและไม่ฉูดฉาดทําให้ดูเรียบๆ แต่
หรูหรา สมราคาความเป็น Chanel 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกว่าแบรนด์ดูหรูหรา มีคลาส ดูแพง เพราะด้วยการจัดทีH ไม่เยอะ มีการวางทีH ลงตัวพอดีๆ 
เลยทําให้ดูแล้วแพง มีสไตล์ในการจัดทีH ทําให้มีระดับ 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
อยากซื5อเพราะรู้สึกว่าใส่แล้วจะดูแพงไปด้วย 

 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะสีสันสดใส สะดุดตา และสีโทน
ร้อนทีH นึกถึงฤดูร้อน 

Concept คิดว่าพูดถึงเรืH องของความซับซ้อนกว่าจะออกมาเป็นสินค้านี5 ผ่านหลาย
กระบวนการความคิด เพราะลายด้านหลังทีH เยอะแต่จัดวางลงตัวเป็นระเบียบ และชั5นวางสินค้าทีH มี
ความเป็นขั5นบันได มีการคิดหลายขั5นตอน 

เล่าถึงความยาก และความใส่ใจในการคิดค้นสินค้าออกมาวางจําหน่ายแต่ละรุ่น เพราะ
คิดว่าน่าจะต้องการสร้างคุณค่าของสินค้าชุดนี5ให้ดูดี มีเรืH องราว มีทีH มาทีH ไป โดยสืH อสารผ่าน
ขั5นบันไดของชั5นวางสินค้า 

มองว่าสีฉูดฉาดอาจจะเพียงต้องการให้คนมองเห็นได้อย่างชัดเจน สะดุดตา เพราะว่าสี
ค่อนข้างสว่าง โดดเด่นออกมา อยู่ไกลๆก็สามารถมองเห็นได้ง่าย 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกว่าไม่ใช่ Louis Vuitton หลุดความเป็นตัวตนออกไปเยอะมาก เพราะสีทีH ใช้ฉูดฉาดมาก 
ปกติของแบรนด์จะไม่ใช้สีแบบนี5 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ Louis Vuitton ถ้าจะต้องเสียเงินเยอะเพืH อซื5อกระเป๋าจะ
เลือกทีH เป็นแบบ Original 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5 ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะภาพรวมของ Window 
Display ดูร้อนๆ อาจเพราะจากแสงไฟทีH เป็นสีส้ม 

Concept พูดถึงเรืH องของความง่ายๆ สบายๆในการแต่งตัว เพราะจากการแต่งตัวของหุ่น 
การจัดสินค้าทีH ไม่เรียบร้อย แต่ไม่ได้สกปรก 

ต้องการเล่าถึงการออกไปนอกบ้านแต่ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรทีH ไม่เยอะเกินไปแต่มีสไตล์ทีH เท่อยู่ 
เพราะชุดทีH ดูใส่ได้ง่ายสบายๆ และรองเท้าหนังทําให้มีความเท่เพิH มขึ5นมา 

สีทีH ใช้รู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสนใจ ไม่มีความโดดเด่นเท่าไหร่ เพราะว่าทุกอย่างดูกลืนกันไปหมด 
ไม่เด่น ไม่ค่อยดึงดูด 

 
 



 

 

Äê™ 

 

ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
รู้สึกธรรมดา ไม่ช่วยทําให้ดี และไม่ได้ทําให้แย่ เพราะการจัดดูธรรมดา แต่ก็ไม่ได้ 

น่าเกลียดจนทําให้ดูแบรนด์ถูกลง   
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 อยากซื5อ เพราะสามารถใช้งานได้ในทุกๆ โอกาส ใช้งานง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Äêµ 

 

คุณสุวิมล จันทร์ม่วง อายุ 25-39 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะชุดทีH ใส่เป็นแบบแขน
ยาว ป้องกันลม หรือความหนาวเย็นได้ในเมืองไทย 

Concept ของหน้าหนาวทีH สดใส เพราะชุดทีH สืH อถึงหน้าหนาว และสีทีH เพิH มความสดใสใน
หน้าหนาวทีH ปกติจะดูจืดจางไม่สดใส 

เรืH องราวของหน้าหนาวทีH ไม่น่าเบืH ออีกต่อไป เพราะเป็นการผสมระหว่างชุดทีH บ่งบอกถึง 
หน้าหนาว และความสดใสทีH ใช้สีสันของหน้าร้อนมารวมกันได้อย่างลงตัว 

สีมี " การสืH อความหมายคือโทนของหน้าหนาวคือขาวดํา ดูเบืH อๆ นิH งๆ ไม่สดใส และสีของ 
กระเป๋าถุงเท้า และตู้ทีH สดใส มีความสนุกสนาน เพราะคิดว่าแบรนด์ต้องการสืH อถึงภาพใหม่ๆของ
หน้าหนาวให้ไม่น่าเบืH อ ไม่ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ออกมาสนุกสนานกันด้วยความสดใส 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูดี มีความกล้าทีH จะเล่นกับสิH งทีH เป็นภาพจําของคน เพราะรู้สึกว่าหน้าหนาว
คนมักจะไม่ค่อยสดใส รีบๆทําธุระให้เสร็จและกลับเข้าทีH อบอุ่น ไม่ค่อยสดใส 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 อยากซื5อ เพราะรู้สึกว่าชุดดูใส่แล้วเข้ากับสไตล์ของตัวเอง ส่วนกระเป๋าไม่อยากซื5อเพราะ
ไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไร 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูหนาว เพราะชุดทีH ใส่กันหนาวได้อย่างดี 
สามารถใส่ลุยอากาศหนาวได้สบายๆ 

Concept ของการใช้ชีวิตในฤดูหนาว เพราะการแต่งตัวของหุ่นทีH ดูพร้อมจะออกไปข้าง
นอก ไปพบกับความหนาวเย็น 

เล่าถึงชีวิตประจําวันของคนทีH ต้องไปไหนมาไหนในฤดูหนาว แต่มีชุดนี5ก็สามารถออกไปได้
อย่างสบายไม่ต้องกลัวอะไร เพราะการแต่งตัวของหุ่นทีH พร้อมออกไปข้างนอก ชุด และรองเท้าทีH
สามารถกันหนาวได้อย่างดี 

สีทีH ใช้ทําให้รู้สึกถึงความเรียบหรู แพง และความหนาวเย็น เพราะโทนสีของชุดและ 
Accessory ทีH เป็นโทนขาวเทาดํา ทําให้นึกถึงความเรียบ หรู และสีเงินจากด้านหลังทําให้รู้สึกถึง
ความหนาว 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ทําให้ภาพลักษณ์ดูมีความเรียบหรู มีสไตล์ทีH เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพราะการจัดด้วย

การคุมโทนสี และไม่มีลวดลายมาก ทําให้มีความเรียบ และรูปแบบของเสื5อผ้า และ Accessory 
ซึH งบ่งบอกถึงความหรู ความคูล 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะใส่ชุดแล้วบ่งบอกถึงความมีสไตล์ เรียบๆไม่มีลายเยอะใส่ง่าย 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะว่าสีทีH รู้สึกร้อน และใช้สีหลาย
สีสมกับเป็น summer มากกว่าฤดูอืH นๆ 

Concept ความซับซ้อน เขาวงกต เพราะตัวของชั5นวางของทีH ใช้การหยัก หักเลี5ยว หลายๆ
ขั5น เลยรู้สึกถึงเขาวงกต 

ต้องการเล่าเรืH องความยาก ความซับซ้อนในการได้กระเป๋าใบนี5ครอบครอง และขั5นตอนทีH
ซับซ้อนในการผลิต เพราะเนืH องจาก Concept คือเขาวงกต และเขาวงกตถ้าเราเข้าไปแล้ว ทางออก
จะหายากมาก เช่นกัน เมืH อเราหลงไหลในกระเป๋าใบนี5แล้วเราจะต้องหามาครอบครองให้ได้ ยังไงก็
ต้องหาทางออก 

ทําให้รู้สึกสดชืH น สดใส และรู้สึกถึงว่าต้องระวัง เพราะสีรวมๆใช้สีเยอะ เลยรู้สึกสดใส ไม่
จืด และสีแดงทีH มีสัดส่วนเยอะเหมือนว่าระวังนะมองมาแล้วจะไม่มองไปทางอืH น 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ความทันสมัย เพราะการใช้สีใช้รูปทรง ทีH ค่อนข้าง Modern ทําให้แบรนด์ทีH ดูคลาสสิค มี
ความ Modern เพิH มขึ5นมา 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะคิดว่าถ้าได้มาต้องภูมิใจ และกระเป๋าก็สวยอยู่แล้ว บวกกับแบรนด์ทีH ใครๆ 
ก็อยากได้ 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะชุดทีH ดูสบายๆ ใส่แล้วไม่ร้อน 
ระบายได้ดี 

Concept ของความสบาย ง่ายๆในวันหยุด แต่มีความเท่ เพราะจากการแต่งตัวทีH สบายๆ 
ง่ายๆ และการสอดแทรกเครืH องหนังเข้ามาในการตกแต่งทําให้ช่วยเพิH มความเท่ขึ5นมา 

เรืH องราวของการแต่งตัวในลุคทีH สบายๆ แต่ไม่เชย ซ่อนกลิH นอายความเท่ไว้ เพราะชุดทีH หุ่น
ใส่ การจัดของทีH ดูสบายๆ ไม่เป๊ะ และความเท่จากเสื5อหนัง รองเท้าบูท 



 

 

ÄÄê 

 

สีทีH ใช้ รู้สึกแบ่งออกเป็น" ส่วน คือสีของแสงไฟทําให้ร้อน และชุดทําให้รู้สึกว่าถึงร้อนก็ยัง
สบายๆอยู่ เพราะแสงไฟทีH ใช้ Warm white เป็นสีทีH รู้สึกถึงไอร้อน อุ่นๆ และสีชุดทีH ดูเหมือนความไป
ทะเล ชิลๆ สบายตา 

  
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้รู้สึกว่าแบรนด์มีความทันสมัย และสามารถแก้ปัญหาจากสภาพอากาศทีH ร้อน แต่ใส่
ชุดแล้วจะไม่ได้ร้อนไปตามอากาศ เพราะการจัดเสื5อผ้า รองเท้า ทีH การวางแบบวัยรุ่นๆ ไม่ต้อง
เรียบร้อย ไม่ต้องเป็นเส้นตรง ทําให้ดูทันสมัย และเสื5อผ้าทีH ออกแบบเหมาะกับใส่ในฤดูร้อน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะการออกแบบของชุดทีH เหมาะกับอากาศเมืองไทย ถ้ามองจากการตกแต่ง
แล้วก็เฉยๆ ไม่มีแรงจูงใจให้อยากซื5อ 
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คุณกัณฑิกา ว่องประเสริฐกุล เพศหญิง อายุ 25-39 ปี อาชีพ Travel Blogger / Creative Content 
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะว่าหุ่นถูกใส่เสื5อผ้า
แบบปิดมิดชิด อย่างน้อยอากาศหนาวเมืองไทยประมาณนี5น่าจะรับได้ ไม่ถึงกับต้องใส่ขนเป็ด 

Concept คือ Winter's Charm เพราะว่าไม่ได้ทําเสื5อผ้าออกมาเพืH อเป็นเครืH องนุ่งห่มอย่าง
เดียว แต่ทําออกมาให้คนใส่ดูดี มีสไตล์ขึ5นมาทันที และบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้ใส่ได้ 

เรืH องราวพูดถึงเสน่ห์ของผู้หญิงทีH มาจากการรู้จักแต่งตัว การสนุกสนานกับการดีไซน์บอดี5
ของตัวเองให้ดูมีสตอรีH  เข้ากับสถานการ์ต่างๆ เพราะคิดว่าตู้ u ใบคือการแต่งตัว u แบบเลือกได้
ตามทีH อยากเป็น ตามสถานการณ์ 

สีทีH ใช้คิดว่าสืH อถึงความเรียบหรูทีH ดูมีชีวิตชีวา เพราะไม่ได้ใช้สีโทนเดียวทั5งเสื5อผ้าทีH อยู่บน
หุ่น กับBackground ด้านหลัง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกว่าแบรนด์นี5ค่อนข้างดูดีมีระดับ ใส่แล้วดูมีเสน่ห์ ดูดีมีฐานะ เพราะด้วยชืH อแบรนด์ และ
รูปแบบของชุดทีH ใส่อยู่ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะว่าเราจะเห็นภาพว่าเวลาใส่เสื5อตัวนี5คู่กระโปรงตัวนี5จะมีรูปร่างเป็นยังไง 
จะออกมาเป็นยังไง ไม่ได้ดูแก่อย่างทีH คิด 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Spring ก็เพราะชุดดูเป็นแบบทีH
เหมาะกับ อากาศเย็นๆสบายๆ ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป 

Concept คือ Be the girl who just went for it. เพราะหน้านี5ผู้หญิงน่าจะแต่งตัวสนุกทีH สุด 
Window Display ก็จะดูมีความวับวาวสนุกสนานขึ5น 

เรืH องราวคิดว่าเป็นเรืH องของการเตรียมเข้างานสังคม มี After Party เบาๆ แต่จิบไวน์ จิบ 
คอกเทลแทน เพราะชุดมีความใส่บูท พรอพแน่นตั5งแต่หัวจรดเท้า และใช้ Background สีเงินจะสืH อ
ถึงความมีระดับ สง่างาม 

สีทีH ใช้สืH อถึงความมีระดับ สง่างาม แฝงความทันสมัย เพราะสีทีH ใช้ดูมีระดับ และท่าทาง
ของหุ่นทีH ดูสง่างาม ส่วนวัสดุทีH ใช้เป็นฟรอยด์รู้สึกถึงอะไรทีH ทันสมัย  

 
 



 

 

ÄÄ" 

 

ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
เป็นแบรนด์ทีH ดูดี มีสไตล์ ค่อนไปทางหรูหรามีระดับ ใส่แล้วดูแพง เพราะการตกแต่งทีH ไม่ได้

อัดทุกๆอย่างเข้าไปจนแน่น ทําให้ดูมีระดับ หรู และแพง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะสีคุมโทน ใส่ง่าย adapt ง่าย 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะการใช้สีโทนร้อนทําให้รู้สึก
สนุกสนานเหมาะกับฤดูร้อน 

Concept คือ Girl just wanna have sun ก็มีโทนสีร้อนแรงเหมาะกับสาวๆทีH หาพรอพ
ออกไปสนุกกับช่วงซัมเมอร์ 
 เรืH องราวทีH คิดว่าเป็นเรืH องทีH เกีH ยวกับการให้ผู้หญิงออกไปสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งอย่าง
มัH นใจ ใช้สี Display เป็นตัวสืH อสาร เพราะให้ความรู้สึก Welcome Summer มากๆ 
 สีทีH ใช้ให้ความฮอต ร้อนแรง สดใส ดูมีพลัง พร้อมออกไปเผชิญโลกกว้าง เพราะว่าสีแดงบ่ง
บอกในตัวเองถึงความร้อนแรง สดใส แฝงด้วยพลัง และสีอืH นๆทําให้รู้สึกถึงการออกไปเผชิญโลก
กว้าง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ภาพลักษณ์ดูแตะต้องได้ง่ายมากขึ5น ดูFriendly กับลูกค้า เพราะการใช้สีเข้ามาจัดทําให้
อะไรๆก็ดูผ่อนคลายมากขึ5น 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ จริงๆชอบ Background แต่เฉยๆ กับกระเป๋า ในส่วนของสินค้าก็ต้องดูอีกทีนึง
ด้วยว่าเหมาะกับสไตล์เรารึเปล่า 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะดูมีกระจกสะท้อน
แสงเงาแสดงความร้อนแรงเบาๆ 

Concept คือ The Earth laugh in flower เพราะแสงแดดทําให้ทุกอย่างดูสดใสมีชีวิตชีวา 
เรืH องราวคิดว่าคือความสดใสในหน้าร้อนทีH กําลังจะมาถึง ใช้กระจกเป็นตัวสืH อสาร สะท้อน

ให้เห็นถึงแสงเงาสาดส่องให้ดูสดใส เพราะการจัดทีH มีความอบอุ่นเหมือนแสงแดดทีH ส่องลงมา สร้าง
ความสดใส พร้อมจะออกไปเบิกบานนอกบ้าน 

สีทีH ใช้ให้ความรู้สึกอบอุ่น เพราะโทนสีออกส้มๆ คล้ายแสงแดดทําให้รับรู้ถึงความร้อนได้



 

 

ÄÄu 

 

ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ดูมีเสน่ห์ และเข้าถึงไม่ยากอย่างทีH คิด เพราะการใช้โทนสีทีH ดูอบอุ่นขึ5น รวมถึงชุดทีH หุ่นใส่ก็

ดูสวยสดใสในวันสบายๆได้ 
 

ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 อยากซื5อ เพราะหน้าร้อนก็แต่งตัวสนุกไปอีกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÄÄ� 

 

คุณอรนันท์ เทอดประวัติ อายุ 25-39 ปี อาชีพ Visual Merchandise Manager 
เคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา แม๊กซิโก เกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะจากการใช้สี และ
การแต่งตัวของหุ่น 

Concept เ รืH องของ Colorful เพราะดูจากการจัดทีH เ น้นการใช้ สี เ ป็นหลัก เ ริH มจาก 
Backdrop Accessories ต่างๆ ใช้สีค่อนข้างเด่น 

เล่าเรืH องถึงความสนุกสนานในการใช้สินค้าทีH มีสีสัน เพราะสีทีH ใช้ให้ความรู้สึกถึงความ
สนุกสนาน ไม่ได้ทําให้รู้สึกหมอก หรือเบืH อ 

สีทีH ใช้ให้ความรู้สึก สนุกสนาน ตืH นเต้น เพราะใช้ทั5งสีโทนร้อน และเย็น ผสมกัน ซึH งโทนร้อน
ก็จะกระตุ้นให้ตืH นเต้น โทนเย็นก็รู้สึกสนุกสนาน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

โก้ หรูหรา เพราะจัดด้วยสีกําลังพอดี ไม่เด่นไปกว่ากัน ทําให้รู้สึกโก้ และด้วยชืH อเสียงของ
แบรนด์ และความเข้าใจทีH ทําให้แบรนด์ดูหรู 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะกระเป๋าสีสันสวย จูงใจให้หันไปดู 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะสีโทนนี5รู้สึกเย็น และ
เสื5อผ้าทีH หุ่นใส่ 

Concept คิดว่าอยู่ในเรืH องราวของอวกาศ เพราะจากการใช้ Element ในการจัดทีH ทําให้นึก
ไปถึง Nasa 

เล่าถึงอวกาศ การออกแบบทีH ลํ5าสมัย เพราะการใช้สีเงิน graphicบนเสื5อทีH เป็นรูปของนัก
อวกาศ ส่วนBackdrop ทีH มี Texture ทีH คล้ายๆกับพื5นผิวดวงดาว 

สีทีH ใช้ให้ความรู้สึกถึงความเย็น ความไร้อากาศ เพราะสี เงิน ขาว เทา ดํา รู้สึกได้ถึงอวกาศ 
และรวมๆ มองแล้วอึดอัดไร้อากาศ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูฉลาด และแพงขึ5น เพราะการนําเอา แฟชัHนไปเชืH อมโยงสิH งทีH ไม่ใช่แฟชัHน แต่
ออกมาลงตัว และด้วยสีเงินทีH รู้สึกได้ถึงความแพง ความหรู 
 



 

 

ÄÄ! 

 

ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
อยากซื5อ เพราะดูโก้ หรูหรา เสริมลุคตัวเองได้ดี 

 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะสีสัน ทีH ใช้ สดใส เป็นฤดูร้อน
มากๆ 

Concept คิดว่าน่าจะเป็น EASY but FRESHY เพราะรูปทรงทีH ใช้ทําชั5นวางของทีH เป็น
รูปทรง � เหลีH ยมดูง่ายแต่สวย และลงสีสดใส สนุกสนาน เพิH มความน่าสนใจ 

ต้องการเล่าถึงการนําเอาสิH งทีH เคยเห็นรูปทรงง่ายๆ มาจัดเรียงให้น่าสนใจ แบบ คุ้นตาแต่
แปลกใจ เพราะรูปทรงทีH ใช้ ทุกๆคนเคยเห็นผ่านตามาอยู่แล้ว แต่นํามา Redesign ให้มีความ
น่าสนใจ แปลกตาขึ5น 

สีทีH ใช้รู้สึกไปถึงงาน Art การสร้าง Sculpture ความ Creative กระตุ้นความสร้างสรรค์ 
หลักๆเพราะสีแดงทีH ค่อนข้างเยอะ ทําให้ร้อนแรง กระตุ้นความรู้สึกได้หลายอย่างเช่น กระตุ้นความ
อยากได้ กระตุ้นความกระตือรือร้น กระตุ้นความเบืH อให้สนุก 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

แบรนด์ดูสนุกขึ5น ไม่น่าเบืH อ และเรียบง่าย เพราะสี และการใช้รูปทรงเลขาคณิต 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะกระเป๋า Simple แต่ใส่กิมมิคทีH สายยังไงก็รู้ว่าคือแบรนด์อะไรด้วยลายของ
มัน และได้ความพิเศษจากสีทีH นํามาใช้บนสายกระเป๋า 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Pre-Summer เพราะจากการใส่ชุด
ทีH พร้อมรับกับฤดูร้อน แต่ก็ยังมีเสื5อหนัง ทีH สามารถกันหนาวได้อยู่ 

Concept คือเรืH องทีH เกีH ยวกับ Traveler นักท่องเทีH ยว เพราะมีการใช้กระเป๋าเดินทาง และ
การโชว์ของ ทีH รู้สึกกําลังจัดของไปเทีH ยว 

เรืH องราวทีH คิดว่าจะต้องสอดคล้องกับ Concept จึงคิดว่าเป็นเรืH องการออกเดินทางไป
ท่องเทีH ยวแบบลุยๆ เพราะกระเป๋าเดินทางทีH สืH อถึงการท่องเทีH ยว และการจัดเสื5อผ้าพาดอยู่บน
กระเป๋าทีH ดูไม่เรียบร้อย ชุดหนัง รองเท้าหนังทีH ทําให้รู้สึกถึงความลุย ไปได้ทุกพื5นผิว 

สีทีH ใช้รู้สึกไม่แน่ใจ น่าจะคุมโทนสีออกนํ5าตาลๆเหมือนดิน ลุยๆ แข็งแรง เพราะสีนํ5าตาล
และการท่องเทีH ยว ทําให้นึกไปถึงเทีH ยวแบบลุยๆ ดินๆ เลอะเทอะ ไม่ได้เทีH ยวแบบหรูหรา 
 
 



 

 

ÄÄè 

 

ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ทําให้แบรนด์ ดูถูกลง ไม่หรูหราแบบทีH เคยเห็น เพราะการจัดตกแต่ง เรืH องราวทีH คิดว่า      

แบรนด์จะเล่า ดูไม่ใช่แบรนด์ทีH หรูหรา  
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะรู้สึกไม่คุ้มค่าทีH จะจ่ายเงินกับสินค้านี5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÄÄ™ 

 

กลุ่มทีO  4 กลุ่มเป้าหมายเพศทีO สาม (เพศกําเนิดเป็นชาย) 
 
คุณพีระญาณ์ รุ่งสินเฉลิมรัฐ อายุ 25-39 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  
เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสก๊อตแลนด์เกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะชุดทีH ใส่ สไตล์การ
แต่งตัว เหมาะกับฤดูหนาว 

Concept คิดว่าเป็นเรืH อง Working Women เพราะการแต่งตัวเป็น Business look เลยทํา
ให้คิดว่าเป็น Concept Working Women 

ต้องการเล่าถึงวันทํางานทีH มีสีสัน เพราะจากชุดทีH มี pattern ดูเรียบร้อยใส่ไปทํางานได้ 
และการใช้สีมาเสริมส่วนกระเป๋า และการตกแต่งทําให้รู้สึกว่าต้องเป็นวันทํางานทีH สดใส มีสีสัน ไม่
น่าเบืH อ 

สีต้องการสืH อถึงความสดใส และยังคงความ Professional ในการทํางานอยู่ เพราะสีหลาก
สีของทั5งหมดในภาพรวมทีH เป็นสีทีH ทําให้รู้สึกสดใส และสีทีH ใช้ใน เสื5อผ้าคุมโทนทีH ไม่ฉูดฉาด 
เรียบร้อย ดูเป็นมืออาชีพ  

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้ภาพดูเป็น Professional มีความเรียบร้อย และแน่นอนดูแพงเพราะจากชุดทีH ทําให้
รู้สึกถึงความ Professional  เหมาะสมกับแบรนด์ และด้วยความเป็น Chanel ทีH ราคาต้องสูง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะชอบสไตล์ของชุด ทีH เสริมความเป็น Professional   
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะชุดทีH หุ่นใส่อยู่ ต้อง
เป็นหน้าหนาวแน่นอน 

Concept คือ Luxury Winter เพราะMood&Tone การใช้สี ขาว เทา ดํา สืH อถึงความเรียบ
หรูของแบรนด์ 

ตราสินค้าต้องการเล่าเรืH องถึงความหรูหราของชุดใน Collection นี5เพราะการตกแต่งการ
ใส่ชุดทีH ต้องการขายความหรูหรา 

สีทีH ใช้รู้สึกถึงความสะอาด ความเรียบง่าย เพราะความรู้สึกเมืH อมองเข้าไป ทุกอย่างมันดู
สะอาดตา ถึงจะเป็นชุดสีดํา ก็รู้สึกสะอาดจากความสว่างทีH สะท้องแผ่นสีเงินด้านหลัง 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ก็ยังคงเป็นภาพของความ Luxury ทีH แบรนด์มีอยู่ แต่รู้สึกแพงกว่าเดิม มีมูลค่าสูงกว่าเดิม 

เพราะการจัดทีH ทําให้รู้สึกแพงกว่าปกติ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อเพราะ ใส่แล้วทําให้รู้สึกว่าดูดี ดูหรู 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5คิดว่าเป็นได้ทุก Season แต่ขอตอบว่า Summer 
เพราะสี สว่าง สดใส ดูสนุกสนาน เหมาะกับฤดูร้อนมากกว่า ฤดูอืH นๆ 

Concept คิดว่าเกีH ยวกับ Colorful art เพราะการใช้สีสันทีH ค่อนข้างหลายสี และการนําเอา
ลายตารางมาใช้ผสมผสาน และการออกแบบชั5นวางกระเป๋าทีH คล้ายงานศิลปะดูพิเศษกว่าชั5นปกติ
ทัH วๆไป 

เรืH องราวเล่าถึงความเป็นแบบดั5งเดิมของ Louis Vuitton คือลายตารางหมากรุก และเติม
แต่งสีสันให้ดูแตกต่างจากรุ่นเดิม ทันสมัยขึ5น เพราะพื5นหลัง และตัวกระเป๋าทีH ใช้ลายตารางหมาก
รุกทีH เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ บวกกับการใส่สีสันเข้ามาทั5งการตกแต่ง และบนสายกระเป๋า 

สีทีH ใช้สืH อถึงความสนุกสนาน สดใส ไม่เด็ก ไม่แก่ เพราะรู้สึกว่าสีทีH ใช้ ทําให้ดูเด็กลงวัยรุ่นๆ 
แต่ไม่ได้เด็กจนเกินไป คงความเป็นแบรนด์ได้ระดับนึง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

แพง และพิเศษ ทําให้ดูเด็ก เพราะการใช้สีทําให้ดูเด็กลง และคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วย
ลายตารางหมากรุก จึงคงความแพงไว้ และทั5ง" รวมกันจึงเป็นอะไรทีH พิเศษ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะไม่ชอบสีทีH ใช้บนสายกระเป๋า รู้สึกพิเศษแต่ไม่ได้ต้องการ ถ้าจะซื5อจะ
เลือกความดั5งเดิมน่าจะดีกว่า 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพระว่าชุดใส่ในหน้าร้อนได้สบายๆ 
Concept ของความเท่ แบบสาวมัH น เพราะการโพสท่า และการจัดหุ่นทีH ให้ความรู้สึกถึง

ความมัH นใจ และชุดหนัง รองเท้าหนัง และการจัดวางสินค้า ทีH ไม่เป็นระเบียบแต่มีความสวยงามลง
ตัวทีH ทําให้ดูเท่ 

เล่าเรืH องถึง Smart Girl ทีH มีความหวานและเปรี5ยวซ่าในคนเดียวกัน เพราะชุดทีH ใส่ออกแนว
หวาน และชุดหนัง รองเท้าหนังทีH เพิH มความเท่ และการแต่งหน้าทีH มีความมัH นใจ 



 

 

ÄÄ≥ 

 

โทนสีทีH ใช้จับกลุ่มกันไม่มีสีไหนทีH เด่นออกมา ซึH งทําให้รู้สึกถึงการเล่าเรืH องทีH เป็นเรืH อง
เดียวกันทั5ง ชุด รองเท้า กระเป๋า เพราะสีทีH ใช้เป็นกลุ่มสีทีH ค่อนข้างคุมโทนไปในโทนเดียวกัน จึงรู้สึก
ว่า สินค้าทุกอย่างสามารถเอามา Mix กันได้อย่างไม่เคอะเขิล จับคู่กันได้อย่างลงตัว 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ก็ยังคงรู้สึกได้ถึงความ Luxury แต่ไม่ได้ออกไปในแนวหรูหราอลังกาล แต่จะออกไปในแนว
ของความหรูหราแบบ Street หรูแบบวัยรุ่น ดูเด็กลง เพราะด้วยความเป็นแบรนด์หรูก็รู้สึกว่าหรูหรา
อยู่แล้ว ด้วยชุด และการจัดทีH เป็นรูปแบบของวัยรุ่น ไม่ใช่การจัดแบบเป็นระเบียบเท่าไหร่เลยทําให้
ดูเด็กลง 
  
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

อยากซื5อ เพราะเป็นสไตล์ทีH ชอบอยู่แล้ว สามารถใส่ไปทํางานหรือเทีH ยวได้ 
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คุณณฐนน รักษาศิริกุล อายุ 25-39 ปี อาชีพ ช่างภาพ / เจ้าของธุรกิจ 
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะจากการแต่งตัวทีH ง่ายๆ และ
การเพิH มสีสันเข้าไปในการแต่งตัว และการตกแต่ง 

Concept คือ สร้างความโดดเด่นในตัวคุณ เพราะกระเป๋าทีH สะพายอยู่นั5นเป็นสีทีH เด่น
ออกมาจากชุด แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เข้ากัน ซึH งทําให้มีความโดดเด่นทั5งกระเป๋า และผู้ทีH ใช้งาน 

เล่าถึงความเรียบง่าย ทีH มีความโดดเด่น สร้างความสนใจได้ เพราะชุดทีH ดูเรียบง่าย สบายๆ 
และเพิH มสีสันจากกระเป๋าและถุงเท้า ทําให้ดูโดดเด่นออกมา 

สีทีH ใช้ทําให้รู้สึกถึงความแพง และโดดเด่น เพราะการเลือกสีโทนขาวดํา รู้สึกได้ถึงความ
เรียบหรู มีราคาแพง ส่วนสีสันก็ช่วยทําให้ดูโดดเด่นออกมา 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกว่าแบรนด์ทีH เรียบง่าย แต่มีกิมมิค สร้างความน่าสนใจ และยังดูแพง เพราะการเลือก
เล่นกับสีโทนขาวดํา ทําให้ดูแพง และการใช้สีสันทําให้เพิH มความน่าสนใจเข้าไปอีก 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะ แบรนด์นี5มีราคาสูง ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูหนาวเพราะการเลือกใช้เสื5อผ้าทีH หนา กัน
หนาวได้ 
 Concept น่าจะพูดถึงความเรียบง่าย หรู มีระดับ เพราะการเลือกใช้สีคุมโทนสีขาว เทา ดํา
ไม่มีสีสันเข้ามาตกแต่ง 
 เรืH องราวทีH ตราสินค้าต้องการสืH อสารคิดว่าคือความง่ายในการแต่งตัวในฤดูหนาว ทีH ดูแพง 
เพราะการเลือกใช้สีทีH คุมโทน และเครืH องประดับทีH สามารถจับคู่กันได้ง่ายดาย และยังช่วยเสริมให้ดู
ดีมีระดับ 
 สีทีH ใช้ให้ความหมายถึงความง่ายในการเลือกสวมใส่ เพราะโทนสีเหล่านี5แต่งง่าย ใส่กับ
อะไรก็เข้าเป็นสี Basic ทีH นิยมเลือกใช้ในชีวิตประจําวัน 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
เป็นแบรนด์ทีH แพง ดูหรู เพราะจากโทนสีทีH ใช้ สามารถสืH อถึงความแพง ความคลาสสิคได้ 
 

ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
ไม่อยากซื5อ เพราะสินค้าไม่ใช่สไตล์ทีH เป็น และมีราคาสูง 

 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะการใช้สีทีH ดูแล้วสว่าง สะดุดตา 
Concept คิดว่าเป็นเรืH องการสร้างความเป็นตัวตนจากสี เพราะสีทีH ใช้ค่อนข้างเยอะ ใคร

เหมาะกับสีไหนก็แสดงถึงความเป็นตัวตนของคนๆนั5นได้ 
เรืH องราวทีH ตราสินค้าต้องการสืH อสารคิดว่าเป็นเรืH องทีH เกีH ยวกับความแตกต่างของสไตล์โดย

ใช้สีเป็นตัวบ่งบอก เพราะสี ทีH แตกต่างกันบนจุดนี5 เสมือนคนทีH มีสไตล์ทีH ต่างกัน เลือกสีทีH เป็นตัวตน
ของคุณ 

สีทีH ใช้ก็สร้าง Character ของแต่ละคนได้ สีแดงก็เหมือนสาวเปรี5ยว แซบ ถ้าเป็นสีนํ5าเงินก็
อาจจะเป็นคนทีH ชอบความหรู ความเรียบ ใช้งานง่าย และสีทีH ใช้ช่วยดึงดูดคนได้ เพราะแต่ละสีบ่ง
บอกความเป็นตัวตนได้ตามพวกจิตวิทยาของสี และสีทีH เด่นออกมาคือแดง ก็สามารถสร้างความ
โดดเด่นของจุดนี5ได้เช่นกัน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

แบรนด์เข้าถึงได้ง่าย มีความหลากหลายให้ผู้ชมเลือก เพราะใช้สีทีH หลากหลายทําให้เลือก
ได้เยอะ และสีทีH ใช้สว่างสดใส ไม่ได้เข้มขรึม ทําให้รู้สึกสนุก และกล้าทีH จะหยิบจับหรือถามถึง 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อ เพราะรู้สึกไม่จําเป็นในการใช้ชีวิต 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อน เพราะการแต่งตัวแบบสบายๆ ไม่ได้
ปกปิดมิดชิด 
 Concept ของการตกแต่งนี5คือ Simple เพราะการเลือกชุดทีH เน้นความเรียบง่าย ไม่เน้น
สีสัน และการตกแต่งทีH ไม่เน้นใส่ของเยอะๆ แต่มีการใช้พื5นทีH อย่างคุ้มค่า 
 เรืH องราวทีH คิดว่าตราสินค้าสืH อสารคือความเรียบง่ายในการเลือกสวมใส่ชุดเพราะจากหุ่นทีH
ไม่มีเครืH องประดับใดๆเลย ทําให้รู้สึกว่าง่ายๆ สบายๆ แต่การแต่งทําให้ดูมีระดับเพิH มขึ5นด้วย 
 สีทีH ใช้สร้างความน่าสนใจได้ดีบนหุ่น สร้างจุดนําสายตาไปสู้สินค้า เพราะสิH งทีH เด่นทีH สุดคือ
หุ่น โดยทีH สีรอบข้างเป็นสีโทนเข้มช่วยเสริมให้สินค้าทีH อยู่บนหุ่นซึH งเป็นสีสว่างมีความโดดเด่น 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ทําให้แบรนด์เข้าดูเข้าถึงได้ง่าย จับต้องได้มากกว่าเดิม เพราะการจัดทีH รู้สึกถึงความง่ายๆ 

สบายๆ ไม่ได้หรูหราอะไรมาก 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 ไม่อยากเพราะไม่ใช่สไตล์ทีH แต่ง 
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คุณธราพงศ์ สุขโชค อายุ 40-49 ปี อาชีพ Designer 
ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกิน u เดือน 
 
ภาพทีO  V Chanel SummerVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Summer เพราะมีความสดใส จาก
สีทีH ใช้ บนกระเป๋า ถุงเท้า และจุดทีH หุ่นยืน 

Concept คิดว่าพูดถึง Computer เพราะจากตู้ด้านหลังทีH มีลักษณะคล้ายกับเครืH อง 
Computer ขนาดใหญ่ หรืออุปกรณ์ทีH เกีH ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ตราสินค้าอาจจะต้องการเล่าถึงความเป็น Digital หรือ System Data บางอย่าง เพราะ
จากตู้ทีH คล้ายๆ CPU ของ computer ทีH น่าจะเป็นอะไรทีH เกีH ยวกับ Technology แน่นอน 

สีทีH ใช้ อย่างทีH ตอบไป สีทีH ให้ความรู้สึกถึง Summer ท้องฟ้า แสงแดด ผลไม้ เพราะสีฟ้าทีH ใช้
อาจจะแทนถึงท้องฟ้า ทะเล สีส้มทีH แทนแสงแดด และกระเป๋าทีH แทนผลไม้เขตร้อนต่างๆ เช่นพวก 
แตงโม สับปะรด 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ทําให้แบรนด์ดูเป็นแบรนด์ทีH ลํH าสมัย ทันสมัย นําคนอืH นๆเพราะการใช้ส่วนหนึH งของ
เทคโนโลยี คือคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบ ทีH ทําให้รู้สึกถึงความลํ5า ความใหม่ 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 ไม่อยากซื5อเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวสินค้า และสี 
 
ภาพทีO  e Chanel WinterVa 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ใน Season Winter เพราะสีทีH ใช้เป็นโทนทีH ทําให้
รู้สึกเย็น และเสื5อผ้าทีH โชว์เหมาะกับฤดูหนาว 

Concept คิดว่าพูดถึงห้องเย็น การกักเก็บความเย็น เพราะวัสดุทีH ใช้เป็นฟรอยด์ จึงทําให้
รู้สึกถึงอะไรทีH เกีH ยวกับความเย็น 

คิดว่าต้องการสืH อถึงความหนาวเย็น แต่ด้วยเสื5อผ้าของแบรนด์ทําให้การอยู่ในทีH หนาวเย็น
ไม่เป็นปัญหาเพราะรูปแบบของ concept ทีH บอกถึงความหนาวเย็น และสินค้าทีH ต้องโชว์ถึง
ความสามารถก็เลยคิดว่าเป็นอะไรแนวนี5 

สีทีH ใช้ให้ความรู้สึกถึง ความเย็น ด้วยวัสดุทีH ใช้ รวมไปถึงการโชว์เสื5อผ้าในโทนขาวและดํา
ให้รู้สึกถึงความเย็น ความหนาว 
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ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ให้ความเรียบหรู เท่ โดยทีH ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะ เพราะการจัดทีH ใช้การจัดสรรพื5นทีH ดีมาก ดู

ไม่เยอะแต่ลงตัว ซึH งการจัดไม่เยอะทําให้รู้สึกถึงความเรียบและหรูด้วยสินค้า เสริมเท่ด้วย 
Accessory 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 

ไม่อยากซื5อเพราะไม่ได้รุ้สึกว่าสินค้าจําเป็นกับการใช้ชีวิตในไทย 
 
ภาพทีO  i Louis Vuitton Resort Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5 ว่าอยู่ในฤดูร้อน ด้วยการใช้สีสันและรูปทรงทีH
สนุกสนาน ทําให้รู้สึกถึง ความสดใสในช่วง summer 

Concept น่าจะเกีH ยวกับความสนุกสนานในหน้าร้อน เนืH องจากด้านหลังมีลักษณะคล้าย
ตารางหมากรุก ส่วนด้านหน้าลักษณะคล้ายบันได ให้ความรู้สึกเหมือนเกมบันไดงู 

เรืH องราวคิดว่าเล่าถึงความสนุกสนาน สีสันในฤดูร้อนทีH ใช้เกมกระดานเป็นตัวสืH อสาร 
เนืH องจากด้านหลัง มีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ส่วนด้านหน้าลักษณะคล้ายบันได ให้ความรู้สึก
เหมือนเกมบันไดงู และสีทีH ใช้ทําให้สนุกสนาน 

สีทีH ใช้มีความดึงดูดสายตาเป็นอย่างดี มีความ Pop ดูสนุกสนาน เพราะสีทีH ใช้ค่อนข้าง
สว่าง ดึงดูดได้ดี และมีความจัดจ้านสดใส ทําให้รู้สึกว่าเป็นสีทีH  Pop สนุกสนาน 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ความเป็นตัวตนของแบรนด์ทีH เก่าแก่ มีความเก๋าในตัว เพราะการใช้ไฟเป็นหลอดกลมๆ
เรียงเป็นแถว ให้ความรู้สึกถึงความ Classic ทีH มีอยู่ในแบรนด์นี5อยู่แล้ว อีกทั5งรูปทรงของกระเป๋า
เดินทางทีH มีความ Classic เช่นกัน Window Display จึงบ่งบอกความเป็น แบรนด์ทีH เก่าแก่และโด่ง
ดังมาจนถึงทุกวันนี5 

 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 ไม่อยากซื5อเพราะคิดว่าไม่สามารถใส่ได้กับชุดเหล่านี5 
 
ภาพทีO  o Louis Vuitton Pre-Fall Va 
การรับรู้ความหมายของผู้ให้สัมภาษณ์จากสัญลักษณ์บนจุดแสดงสินค้า 

รับรู้ความหมายของจุดแสดงสินค้านี5ว่าอยู่ในฤดูร้อนเนืH องจากมี กระเป๋าเดินทางทําให้นึก
ถึงการท่องเทีH ยวให้ช่วงวันหยุดพักผ่อน 

Concept น่าจะสืH อถึงการท่องเทีH ยว จากภาพเห็นมีกระเป๋าเดินทาง และแผ่นกระจก
ด้านหลัง ซึH งมองไม่ชัดว่ามี Detail อะไรพิเศษ แต่ลักษณะเหมือนเป็นบานหน้าต่างของรถไฟหรือ
อะไรซักอย่าง ซึH งมีลายทีH กระจก มองแล้วคล้ายวิวทิวเขาข้างทาง 
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ส่วนตัวคิดว่าแบรนด์ น่าจะสืH อถึงการพักผ่อนในช่วงวันหยุด เพราะกระเป๋าเดินทาง และ
การแต่งตัวทีH ส่งเสริมให้รู้สึกถึงการออกเดินทางท่องเทีH ยว 

สีทีH ใช้ไม่ได้ให้ความรู้สึกโดนเด่นอะไรมากนัก แต่ช่วยให้นําสายตาไปทีH เสื5อผ้าบนหุ่นได้ดี 
เพราะเป็นสีขาวและดําแต่เสื5อผ้ามีสีทีH เด่นออกมา และคิดว่าส่วนนี5ไม่ได้ต้องการให้สีเล่าเรืH องราว
อะไรนักแต่น่าจะเน้นไปทีH ลูกเล่น และวัสดุทีH ใช้ในการสืH อ ให้เห็นถึง concept 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

รู้สึกถึงความสนุกสนานทีH แบรนด์เก่าแก่แบรนด์นี5 เพิH มเข้ามาไม่ให้จําเจ และไม่น่าเบืH อ 
สังเกตุได้จากสินค้า Collection นี5ทีH โชว์อยู่ ตัวกระเป๋ามีความ Classic ทีH เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ 
แต่มีการใส่ลูกเล่นทีH เป็นสีสันสดใสทีH สาย และฝาปิดกระเป๋า ทําให้เพิH มกลุ่มเป้าหมายไปทีH กลุ่ม
วัยรุ่นมากขึ5น 
 
ผลกระทบจากการรับรู้ความหมายของการจัดแสดงสินค้าต่อการตัดสินใจซื?อ 
 อยากซื5อ เพราะสินค้าทีH ไม่ได้เปลีH ยนไปจากเดิมซะทีเดียวแต่มีการผสมผสาน ความ 
Classic และความ Pop เข้าไป ทําให้สินค้ามีความน่าสนใจ 
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