
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการศึกษาทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม รวมทั้ง

ระบบการซ้ือขายสินคา้ผ่านทางระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผูศึ้กษาพบว่ามีแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 เอกสารที่เกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 

สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ หรืออาจ
กล่าวไดว้า่ สารสนเทศ เกิดจากการน าขอ้มูล ผา่นระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปล
ความหมายเป็นขอ้ความท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, [ระบบ
ออนไลน์], เขา้ถึง 10 มีนาคม 2555) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้
กวา้งขวางมากข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ท่ีจะรวบรวม 
จดัเก็บ ใชง้าน ส่งต่อ หรือส่ือสารระหวา่งกนั เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการจดัการสารสนเทศ ซ่ึงได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบขา้ง ขั้นตอน 
วิธีการด าเนินการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์ เก่ียวขอ้งกบัตวัขอ้มูล เก่ียวขอ้งกบับุคลากร เก่ียวขอ้ง
กบักรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ขอ้มูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ีแลว้ยงัรวมไปถึง โทรทศัน์ 
วทิยุ โทรศพัท ์โทรสาร หนงัสือพิมพ ์นิตยสารต่างๆ ฯลฯ (ไทยกู๊ดวิว, [ระบบออนไลน์], เขา้ถึง 10 
มีนาคม 2555) 

พฒันาการของการประยกุตค์อมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ อาจจ าแนกไดเ้ป็น 4 ยคุ  
1) ยุคประมวลผลขอ้มูล (Data Processing System : DPS) การน าคอมพิวเตอร์มาใช้

ในการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล จดัเรียงขอ้มูล ค านวณผลลพัธ์ พิมพผ์ลลพัธ์ เป็นตน้ การท่ีองค์กรต่างๆ 
น าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลแลว้ท าใหง้านต่าง ๆ รวดเร็วข้ึนมีสาเหตุจาก 
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 (1) คอมพิวเตอร์ท างานค านวณต่าง ๆ ไดร้วดเร็ว 
 (2) งานท่ีใช้คอมพิวเตอร์มีความเป็นระบบและระเบียบมากข้ึนและยงัช่วยลด

ขั้นตอนบางอยา่งท่ีใชค้นท าลงได ้
 (3) งานมีความถูกตอ้งมากข้ึน ไม่ตอ้งยอ้นกลบัไปแกไ้ข และท าซ ้ า ๆ 
 (4) ขอ้มูลต่างๆ ถูกจดัเก็บบนส่ือบนัทึกขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท าให้การเรียกใช้และ

การคน้หามีความสะดวก รวดเร็วข้ึน 
2) ยุคระบบสารสนเทศ และสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Information System & 

Management Information System :IS & MIS) ระบบประมวลผลขอ้มูลนั้นเนน้ท่ีการจดัเก็บบนัทึก
ขอ้มูลการจดัเอกสารและรายงาน แต่ช่วงแรกๆ ยงัไม่ไดมี้การค านึงเร่ืองผูใ้ช ้จึงมีการปรับปรุงระบบ
ประมวลผลขอ้มูลให้ไดร้ายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน เพื่อจดัท าเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารใน
ระดบัต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ สามารถท าการประมวลผลขอ้มูลและจดัท ารายงาน
ต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

 (1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานในช่วงเวลาต่างๆ 
 (2) รายงานแสดงความผดิปกติท่ีเกิดข้ึน 
 (3) รายงานท่ีแสดงแนวโนม้ของการด าเนินการในดา้นต่างๆ 
3) ยุคส านกังานอตัโนมติั และระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Office Automation & 

Decision Support System : OA & DSS) มีการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกตใ์ชง้านดา้นต่างๆ เช่น การ
พิมพ์งาน การค านวณ การจดัการ การควบคุม อุปกรณ์และดูแลการท างานของเคร่ืองจักรใน
อุตสาหกรรม การบนัเทิง การเก็บขอ้มูล เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ผูใ้ชง้านสะดวกข้ึน และยงัประหยดัเวลา
ในการท างาน ระบบส านักงานอัตโนมัติเ ร่ิมเป็นจริง และใช้กันอย่างแพร่หลาย เน่ืองจาก
ความกา้วหนา้ทางดา้นฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ ดงัน้ี 

 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (2) ความกา้วหนา้ทางดา้นซอฟตแ์วร์ท่ีประยกุตใ์นการใชง้านดา้นต่างๆ 
 (3) ความกา้วหน้าในการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายระยะใกล้ ท าให้สามารถส่ือสาร

ขอ้มูลไดไ้กล 
 (4) ความกา้วหนา้ทางส่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดจ้  านวนมาก 
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4) ยุคปัญญาประดิษฐ์ และระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Artificial Intelligence & Expert 
System : AI & ES) เป็นยุคของความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของมนุษยท่ี์ไดพ้ฒันา
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ แต่เน่ืองจากมีการขาดแคลนผูช้  านาญการอยา่งกวา้ง จึงตอ้งมีการเก็บความรู้
ความสามารถนั้น เป็นฐานขอ้มูลความรู้ เพื่อสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต่้อไป  

(ไทยกู๊ดววิ, [ระบบออนไลน์], เขา้ถึง 10 มีนาคม 2555) 
 
 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เร่ิม
ข้ึนเม่ือประมาณตน้ทศวรรษท่ี 1970 โดยเร่ิมจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งหน่วยงาน 
และในช่วงเร่ิมตน้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัใหญ่ๆ เท่านั้น บริษทัเล็กๆ มีจ านวน
ไม่มากนกั ต่อมาเม่ือการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) 
ไดแ้พร่หลายข้ึน ประกอบกบัคอมพิวเตอร์พีซีไดมี้การขยายเพิ่มอย่างรวดเร็วพร้อมกบัการพฒันา
ดา้นอินเทอร์เน็ตและเวบ็ ท าให้หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ไดใ้ชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากข้ึน ใน
ปัจจุบนัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไดค้รอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซ้ือขาย
สินคา้ การซ้ือหุ้น การท างาน การประมูล และการให้บริการลูกคา้ (มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม่, 
[ระบบออนไลน์], เขา้ถึง 10 มีนาคม 2555) 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) หรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) คือ 
การท าธุรกรรมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือขายสินคา้
และบริการ การโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์ โทรทศัน์ วิทยุ หรือแมแ้ต่
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ่้าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร โดยการ
ลดบทบาทองคป์ระกอบทางธุรกิจลง เช่น ท าเลท่ีตั้ง อาคารประกอบการ โกดงัเก็บสินคา้ ห้องแสดง
สินคา้ รวมถึงพนกังานขาย พนกังานแนะน าสินคา้ พนกังานตอ้นรับลูกคา้ เป็นตน้ จึงลดขอ้จ ากดั
ของระยะทาง และเวลาลงได้ (สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย, [ระบบออนไลน์], เขา้ถึง 10 มีนาคม 
2555) 

2.1.2.1 ความส าคญัของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  
1) ลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งค่าเช่าพื้นท่ีขายหรือการลงทุนในการ

สร้างร้าน ซ่ึงจะช่วยใหต้น้ทุนของธุรกิจต ่าลง 

2) ประหยดัเวลาและขั้นตอนทางการตลาด 

3) เปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง และใหบ้ริการไดท้ัว่โลก 

http://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce
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4) ช่องทางการจดัจ าหน่ายมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5) สามารถท าก าไรไดม้ากกวา่ระบบการขายแบบเดิม เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตและ

การจ าหน่ายต ่ากวา่ ท าใหไ้ดก้  าไรจากการขายต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 

6) สามารถน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ไดเ้ป็นจ านวนมาก และสามารถส่ือสารใน

แบบมีปฏิสัมพนัธ์ทางการตลาดกบัลูกคา้ไดต้ลอดเวลา 

7) ปรับปรุงขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการไดต้ลอดเวลา 

8) สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูซ้ื้อหรือลูกคา้ อาทิ ช่ือ ท่ีอยู ่พฤติกรรม การ

บริโภค สินคา้ท่ีตอ้งการ เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการท าวิจยัและวางแผนการตลาด  เพื่อผลิตสินคา้

และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดมากข้ึน 

9) สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัธุรกิจหรือองคก์ร ในเร่ืองของความทนัสมยัและเป็น

โอกาสท่ีจะท าใหสิ้นคา้หรือบริการเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลก 

10) สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดเ้ร็วและเสียเวลานอ้ย 

(Internet E-commerce, [ระบบออนไลน์], เขา้ถึง 10 มีนาคม 2555) 

 

2.1.2.2 ขอ้ดีของการท าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  
1) สามารถเขา้หาลูกคา้ไดโ้ดยตรง เสียค่าใชจ่้ายต ่า เน่ืองจากไม่ตอ้งผา่นคนกลาง 

2) สามารถขายสินคา้ในราคาท่ีต ่าลง เน่ืองจากตน้ทุนต ่าลง 

3) ท าใหส้ามารถขยายตลาดไดก้วา้งและเร็วข้ึน 

4) เหมาะส าหรับธุรกิจท่ีเป็นสินคา้ท่ีใช้เคร่ืองหมายการคา้ใหม่ หรือยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั

ทัว่ไป 

(Internet E-commerce, [ระบบออนไลน์], เขา้ถึง 10 มีนาคม 2555) 

 

 2.1.3 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

1) ขอ้มูลดา้นประวติัความเป็นมาของเคร่ืองประดบั และการออกแบบเคร่ืองประดบั
ในระบบอุตสาหกรรม 
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แต่แรกเร่ิม งานเคร่ืองประดับเร่ิมจากฝีมือช่าง จากฝีมือช่างไปสู่ชนชั้นสูง งาน
เคร่ืองประดับสนองความต้องการของชนชั้นสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากอ านาจและสภาพทางเศรษฐกิจ
นัน่เอง สาเหตุท่ีงานเคร่ืองประดบัเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจเพราะลกัษณะงานเคร่ืองประดบัในยุคนั้น 
ท าจากวสัดุท่ีมีราคาแพง เช่น ทองค า เพชร พลอยเป็นตน้ และจนปัจจุบนัน้ีงานเคร่ืองประดบัก็ยงั
เป็นลกัษณะงานท่ีท าจากวสัดุท่ีมีราคาแพงอยู่ แมจ้ะเปล่ียนวสัดุมาใชส่ิ้งของราคาถูกลงบา้งก็ตาม
เคร่ืองประดบัในยุคเร่ิมแรก ผลิตข้ึนเผื่อชนชั้นสูง มีลกัษณะเป็นงานฝีมือ มีรูปแบบประเพณีสืบต่อ
กนัมาถึงสมยัอุตสาหกรรม รูปแบบเคร่ืองประดับถูกผลิตเหมือนกัน เน้นทั้งการออกแบบและ
กระบวนการผลิต 

เคร่ืองประดบัในปัจจุบนัเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุนทรียทางความงาม ใชผ้สมผสาน
กันระหว่างงานศิลปะและงานช่าง นอกจากใช้ประดับตกแต่งเพื่อความงามแล้ว ยงัแสดงถึง
สัญลักษณ์ของการเกิดชัยชนะ และความรัก งานเคร่ืองประดบัเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับความคิด
สร้างสรรคข์องนกัออกแบบ การออกแบบจึงเป็นพื้นฐานส าคญัของการท าเคร่ืองประดบั  

เคร่ืองประดบัดงักล่าว ได้บอกถึงลวดลาย รูปแบบของงาน และกระบวนการผลิต
เคร่ืองประดบัในสมยักรุงศรีอยธุยาไดก้ลายเป็นตน้แบบ การออกแบบและการผลิตเคร่ืองประดบัใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยุคต้น ด้วยการท่ีเค ร่ืองประดับมีการพฒันามาจากช่างฝีมือ ดังนั้ นงาน
เคร่ืองประดบัจึงเก่ียวขอ้งกบัช่างผลิตงานเคร่ืองประดบัเก่ียวขอ้งกบัความงาม เป็นการผสมผสาน
กนัระหวา่งงานศิลปะและงานช่าง การจะจดัให้งานเคร่ืองประดบัเป็นงานศิลปะหรืองานช่างข้ึนอยู่
กบัความตั้งใจของผูส้ร้าง เร่ิมจากการออกแบบการผลิตอนัเป็นผลส าเร็จของงาน ถา้ผูส้ร้างหวงัผล
ทางดา้นเศรษฐกิจ จ าเป็นตอ้งศึกษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และสร้างงานตาม
ความตอ้งการของตลาด ส่วนงานเคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะงานศิลปะ เน้นการออกแบบ รูปทรง
แปลกใหม่ เน้นความงามไม่ค  านึงถึงความชอบหรือไม่ชอบของใคร และผลงานจะไม่ซ ้ าใคร เป็น
งานช้ินเดียวเช่นเดียวกบังานประติมากรรม ผูส้ร้างสร้างตามอุดมคติความงามของตน ไม่หวงัผล
ดา้นการคา้โดยตรง งานเคร่ืองประดบันั้นก็จดัเป็นงานศิลปะ 

2) การออกแบบรูปทรงส าหรับงานออกแบบเคร่ืองประดบั 
การออกแบบรูปทรงงานเคร่ืองประดับ สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 

ประเภทคือ 
 (1) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) 
 ธรรมชาติเป็นส่ือดลใจท่ีส าคญัต่อการสร้างงานศิลปะทุกแขนง กรีกโบราณเช่ือวา่

ธรรมชาติคือมารดาของสรรพส่ิงบนโลกน้ี การออกแบบส่วนใหญ่เป็นผลจากธรรมชาติเกือบ
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ทั้งหมด เช่น เส้น สี รูปร่าง ลักษณะผิวหรือปัญหาทางความสมดุล เอกภาพสัดส่วน และลีลา 
ธรรมชาติจึงเป็นฐานทางความงามและความคิด 

 
 การออกแบบรูปทรงธรรมชาติมี 2 ลกัษณะคือ 

- การออกแบบให้เรียบง่าย เป็นการออกแบบรูปทรงธรรมชาติโดยการสร้างสรรค์
รูปทรงในลกัษณะลดตดัทอน (Distortion) คือลดส่ิงท่ีเห็นวา่เกินความจ าเป็นลง ให้เหลือแต่ลกัษณะ
หรือโครงสร้างท่ีเห็นวา่ส าคญัของรูปทรงนั้นๆ ไว ้

- การประดิษฐ์ตกแต่ง เป็นการออกแบบรูปทรงธรรมชาติในลกัษณะประดิษฐ ์
ตกแต่ง (Decoration) เป็นการต่อเติมเสริมแต่งลวดลายลงบนรูปทรงธรรมชาติ ให้ไดรู้ปแบบท่ีแสดง
ลวดลายมากกวา่โครงสร้างของรูปทรง 

(2) รูปทรงอิสระ (Free Form) 
เม่ือการออกแบบรูปทรงธรรมชาติ เป็นการออกแบบท่ีเน้นรูปทรงตามธรรมชาติ 

เป็นส่ือดลใจ (Inspiration) อนัส าคญั แต่การออกแบบรูปทรงอิสระกลบัเน้นรูปทรง ท่ีเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรคอิ์สระของผูอ้อกแบบเป็นส าคญั รูปทรงท่ีปรากฏข้ึนจะไม่เหมือนหรือคลา้ยคลึง
กบัรูปทรงตามธรรมชาติทัว่ไป แต่อาจจะมีส่วนคลา้ยคลึง กบัรูปทรงบางอยา่งตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็น
รูปทรงเปล่ียนแปลงได ้(Elastic Form) ไม่ใช่รูปทรงท่ีมีสภาพคงท่ีหรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป รูปทรง
ท่ีเปล่ียนแปลงไดก้็เช่น หยดน ้ า คราบ หรือร้ิวรอยต่างๆ เป็นตน้ มีรูปทรงอิสระลกัษณะหน่ึง เป็น
รูปทรงท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเซลล์ท่ีพบได้จากกลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากการยืดถือ
รูปทรงของเซลล์เหล่านั้นเป็นส่ือดลใจ หรือเป็นการออกแบบแล้วได้รูปทรงท่ีคล้ายคลึงก็ตาม 
รูปทรงลกัษณะน้ีนิยมเรียกกนัวา่ รูปทรงชีวรูป (Biomorphic Form) การสร้างสรรครู์ปทรงอิสระ 
ผูอ้อกแบบจะตอ้งฝึกฝนและคน้ควา้รูปทรงข้ึนมาเองโดยพิจารณาถึงสภาพความกลมกลืน รูปทรงท่ี
สัมพนัธ์กบับริเวณวา่งและลกัษณะเด่นน่าสนใจ ซ่ึงรูปทรงอิสระน้ีเม่ือสามารถสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมี
คุณภาพแลว้ ก็สามารถจะน าไปใชใ้นงานออกแบบทัว่ๆไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) รูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Form) 
นอกจากจะฝึกฝนการออกแบบรูปทรงขั้นพื้นฐานในลกัษณะรูปทรงธรรมชาติและ

รูปทรงอิสระแล้ว ยงัมีรูปทรงอีกลักษณะหน่ึงซ่ึงควรจะได้ฝึกปฎิบัติเพื่อให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบังานออกแบบต่อไปอย่างกวา้งขวาง คือรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงรูปทรงเรขาคณิตจะมี
รูปแบบเฉพาะตวัของมนั เช่น วงกลม สามเหล่ียมหนา้จัว่ สามเหล่ียมดา้นเท่า ส่ีเหล่ียมจตุัรัส รูปทรง
กรวย รูปทรงกระบอก ฯลฯ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต ตามปกติจะใช้เคร่ืองมือช่วยในการเขียน 
เพื่อให้ไดรู้ปทรงท่ีตรงตามรูปแบบเฉพาะตวัของรูปทรงแต่ละชนิด เช่น ไดว้งกลมท่ีกลมแน่นอน 
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ได้มุม 90 องศา ได้ความยาวท่ีเท่ากนั ได้เส้นท่ีขนานกัน เป็นตน้ เคร่ืองมือท่ีช่วยเขียนรูปทรง
เรขาคณิตก็เช่น ไมบ้รรทดั ไมฉ้าก ไมโ้ปรแทรกเตอร์ วงเวียน ไมที้ ฯลฯ ในปัจจุบนันิยมน ารูปทรง
เรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบกนัมาก เพราะลกัษณะเด่นของรูปทรงเรขาคณิตคือความเรียบง่าย
และความสง่างาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะการออกแบบร่วมสมยัในปัจจุบนัเป็นอยา่งดี (Pataries, 
[ระบบออนไลน์], เขา้ถึง 25 มิถุนายน 2555) 

 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 บุษบา มาลาศรี (2544) กล่าวว่า สถานภาพทัว่ไปของผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ต ส่วนมาก
ปัจจุบนัมีท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 62 และอีกร้อยละ 38 อาศยัอยูใ่นต่างจงัหวดั 
แสดงใหเ้ห็นวา่การแพร่หลายของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่ส่วนภูมิภาคยงัมีนอ้ย แต่ก็มีส่วน
พฒันาไปในอตัราท่ีสูงข้ึนมาก ซ่ึงหากเทียบกบังานวิจยัของจริยาและคณะ (2542:65) ท่ีพบว่าผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลถึงร้อยละ 96.6 และจากผลการศึกษา
ดงักล่าวน้ีจึงคาดคะเนไดว้า่ อตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ไดมี้การพฒันาและมีการด าเนินการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปสู่ส่วนภูมิภาคในระดบั
หน่ึงแลว้ ดงันั้นรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรใหค้วามสนใจในเร่ืองน้ี และด าเนินการพฒันา
ต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป 

ยงัพบอีกวา่ผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนมาก มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 48 
รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และผูท่ี้มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป มีนอ้ยท่ีสุด เพียงร้อย
ละ 5 เท่านั้น ในด้านวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุดส่วนมากคือระดับปริญญาตรี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 64 
รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 18 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ภาษาท่ีใชอ้ยูใ่นอินเทอร์เน็ต
นั้นส่วนมากเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจดา้นภาษาดว้ยจึงจะ
ท าใหส้ามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งนั้น ส่วนมากยงัไม่เคยซ้ือสินคา้และบริการผา่น
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70 และร้อยละ 30 เท่านั้นท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการ
ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวขิยัของ ณฐัและคณะ (2541:41) ท่ีพบวา่ผู ้
ท่ีมีประสบการณ์ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีจ  านวนค่อนข้างน้อย 
เน่ืองจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชยส์ าหรับประเทศไทยยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ แต่ก็มีแนวโนน้
ท่ีจะขยายตัว เพิ่ม ข้ึนในอนาคต โดยกลุ่มผู ้ท่ี เคย ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีเหตุผลท่ีส าคญัในการซ้ือสินคา้และบริการตามล าดบัความส าคญั คือ ตอ้งการ
ทดลองสั่งซ้ือ และรองลงมาเป็นสินคา้ท่ีไม่มีขายในประเทศไทย และมีความสะดวกในการสั่งซ้ือ
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และบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นสินคา้และบริการท่ีทนัสมยั และเป็นสินคา้ท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 
ตามล าดบั 

ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อผู ้บริโภคในการบริโภคสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้น พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ ความปลอดภยัของวิธีการ
ช าระเงิน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาเป็นความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาของสินคา้และ
บริการจากแหล่งต่างๆ ร้อยละ 76.67 ความสะดวกในการคน้หาสินคา้และบริการ (24 ซม.) ร้อยละ 
60 ความสมบูรณ์ของขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้และบริการ ร้อยละ 43.33 การปรับเปล่ียนขอ้มูล
รายละเอียดสินคา้และบริการอยา่งสม ่าเสมอ ร้อยละ 33.33 การประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้
และบริการ ร้อยละ 33.33 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปัจจยัในราคาสินคา้และบริการถูกกว่าการซ้ือจากวิธี
อ่ืน ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในปัจจยัน้ีน้อยมาก คิดเป็น
เพียงร้อยละ 6.67 เท่านั้น จากผลการศึกษากล่าวไดว้า่ ราคาสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการน้อยมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคไดมี้โอกาสเปรียบเทียบราคาของสินคา้และบริการ
จากแหล่งต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้และบริการ  
 

อานนท์ เศรษฐีเกรียงไกร (2554) พูดถึงแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัไวว้่า ความส าคญัของอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่น 10 อนัดบัแรกของสินคา้ส่งออกของไทยมาตลอด โดยในปี 2553 ส่งออกมีมูลค่า
สูงเป็นล าดบัท่ี 3 และคิดเป็นร้อยละท่ี 5.94 ของมูลค่าส่งออกโดยรวมของไทยโดยอาศยัการน าเขา้
วตัถุดิบเพื่อการผลิตทั้งในส่วนของโลหะมีค่า เช่น ทองค า และเงิน รวมทั้งอญัมณี โดยเฉพาะเพชร
พลอยเพื่อท าการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่มในการส่งออกค่อนขา้งสูง 

การผลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบัมีการพฒันามาจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน 
ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตไม่ซบัซ้อน แต่อาศยัการใชฝี้มือแรงงานเป็นหลกั จนปัจจุบนัมี
การพฒันาไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออก ท่ีใช้แรงงานฝีมือและเคร่ืองจกัรทนัสมยัซ่ึงตอ้งน าเขา้จาก
ต่างประเทศและมีราคาสูงท าใหมี้ผูผ้ลิตรายใหญ่เท่านั้นท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงได ้

อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผลผลิตร้อยละ 90 ยงัคงเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ท่ีกระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคท่ีส าคญัเช่นจนัทบุรี ตราด กาญจนบุรี ตาก 
พะเยา เชียงราย เป็นตน้ การท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพ และปัจจยัการผลิตท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิต 
และการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์โดยอาศยัแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ และความประณีตละเอียดอ่อน
และมีความโดดเด่นในการเผาพลอยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ยงัคงความเป็นพลอยสยามหรือทบัทิม
สยามท าให้มีโอกาสท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการผลิต และการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบั ท่ีส าคญัแห่ง
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หน่ึงของโลกไดใ้นอนาคต (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ,[ระบบออนไลน์], เขา้ถึง 10 มีนาคม 
2555) 
 

รุธ นิโวลา (Ruth Nivola) ไดก้ล่าวถึงการออกแบบเคร่ืองประดบัไวว้่า "การออกแบบ
เคร่ืองประดบั เป็นการท าส่ิงท่ีสวยงามดว้ยตนเอง แมจ้ะท าจากวสัดุท่ีไม่มีราคา ยงัดีกวา่เพชรท่ีออก
แบบอย่างมีรสนิยมต ่า" ก่อนอ่ืนนกัออกแบบจะตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์โดยส่วนร่วม เม่ือมอง
ส่วนรวมทั้งหมด งานจะมีลกัษณะเป็นเอกภาพ แมจ้ะใช้วสัดุต่างชนิดกนัก็ตาม ไม่รู้สึกแบ่งแยก 
หรือกระจดักระจาย มีความกลมกลืนกนัระหวา่งความงามและประโยชน์ใชส้อย ก่อนอ่ืนเม่ือพบส่ิง
ใดท่ีมีความประทบัใจ ให้ถามตวัเองก่อนว่า ท าไมจึงชอบ อะไรคือจุดดลใจ ประทบัใจ ให้เกิด
ความชอบใจในส่ิงท่ีมองเห็นนั้น เป็นรูปทรง พื้นผิว หรือเส้นรอบนอก หรือความเรียบง่ายใน
รูปทรง ความหรูหรา สีสัน หรือความมีค่าของวสัดุท่ีท า ให้เวลาส าหรับตวัเองท่ีจะศึกษาส่ิงท่ีชอบ
นั้น และเร่ิมหัดท่ีจะขีดเขียนสเก็ตภาพเก่ียวกบัเคร่ืองประดบั โดยยึดแนวทางท่ีเคยเห็น และชอบ
ก่อน และค่อยๆ ดดัแปลง แกไ้ขไปเร่ือยๆ โดยใช้หลกัเกณฑ์ความงามทางดา้นการออกแบบเป็น
แนวทางประสบการณ์จากการไดดู้มาก คน้ควา้มาก จะช่วยให้ เขา้ใจง่ายข้ึน อยา่ฝืนความรู้สึก เม่ือ
รู้ตวัวา่เบ่ือหน่ายงานท่ีท าโดยปราศจากใจรักไม่อาจถึงจุดมุ่งหมายท่ีดีได ้นกัออกแบบท่ีดีตอ้งเป็นผู ้
มีความคิดสร้างสรรค ์มีความฉบัไวทางความคิด และทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสังคม รู้จกัน าหลกั
พื้นฐานความงามทางศิลปะมาช่วยสร้างแบบ รู้จกัแกไ้ขดดัแปลงผลงาน รักการคน้ควา้ทดลองอยู่
เสมอ ความแตกต่างของการออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจุบนัและเคร่ืองประดบัในอดีต จะมีความ
แตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัในเร่ืองรูปทรง วสัดุท่ีน ามาใช้ เคร่ืองประดบัในอดีตการออกแบบจะมีความ
หรูหรา โครงสร้างซับซ้อน ว ัสดุท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีมีราคาแพง มีความประณีต และ
ละเอียดอ่อนอย่างชัดเจน เป็นงานท่ีตอ้งใช้ความประณีตอย่างจริงจงั ส่วนงานเคร่ืองประดบั ใน
ปัจจุบนัรูปทรงเรียบง่าย รูปแบบสัมพนัธ์กบัวสัดุและโครงสร้าง มีความส าคญัมากกว่าลวดลาย
ปลีกยอ่ย (หอ้งสมุด กศน. ,[ระบบออนไลน์], เขา้ถึง 12 กนัยายน 2555)  

 
 วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ (2526) กล่าวว่า แนวคิดท่ีควรค านึงถึงในการออกแบบเคร่ืองประดบั
ขั้นพื้นฐาน คือ พื้นฐานความงามทางศิลปะดา้นการออกแบบ ความเรียบง่ายของรูปทรงและมีความ
สมบูรณ์ในตวัเอง ความคิดสร้างสรรค์ทั้งดา้นออกแบบและวสัดุ เทคนิคการผลิตท่ีไม่ซ ้ าของเดิม 
การรักษาคุณสมบัติของโลหะ หิน และวสัดุอ่ืนๆ ซ่ึงอรพินท์ พานทอง และคณะ (2542) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบเคร่ืองประดบัโดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคเอกสารภาคสนาม 
และจดัสัมมนาปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองประดบั โดยเห็นว่าการออกแบบเคร่ืองประดบันั้นนัก
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ออกแบบเคร่ืองประดบัควรให้ความส าคญักบัเคร่ืองประดบัในดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
และความสมบูรณ์ในตวัเอง ในขณะเดียวกนัในการออกแบบเคร่ืองประดบัก็ควรท าให้สามารถ
แข่งขนัในตลาดโลกได้ เช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของ สมชาย เอ่ียมผ่อง (2548) ได้ท าการศึกษา
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการออกแบบเคร่ืองประดบั ซ่ึงพบว่าการออกแบบเคร่ืองประดบัควรให้
ความส าคญัในด้านความสวยงามของรูปทรง ความเหมาะสมในการใช้งาน มีคุณค่าความเป็น
เอกลกัษณ์ ส่วนในดา้นการใชอ้ญัมณี สี  ขนาด จ านวน การตกแต่ง ควรมีรูปแบบส่ือความเป็นไทย
ท่ีทนัสมยั หรูหรา สวยงาม และดึงดูดการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ 

 


