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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อออกแบบสติกเกอร์ไลน์สะท้อนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
จากการจ าแนกรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ พบว่า สติกเกอร์ไลน์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 หมวดคือ รูปแบบทางการ และ
รูปแบบครีเอเตอร์ ผลการวิเคราะห์รูปแบบสติกเกอร์ พบว่า มีรูปแบบการน าเสนอยอดนิยม 8 อันดับ ซึ่งผู้วิจัยได้
คัดเลือกค าที่ใช้ในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณข์องวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร โดย
ใช้รูปแบบสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม จากการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
สามารถจ าแนกศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทั้งหมด 9 ด้าน 8 วิถีไทย ดังนี้ 1. ด้านอาหาร 2. ด้านการแต่งกาย 3. ด้านที่
อยู่อาศัย 4. ด้านประเพณี 5. ด้านภาษา 6. ด้านอาชีพ 7. ด้านความเช่ือ 8. ด้านศิลปะพื้นถิ่น และ 9. ด้านอื่นๆ    
(การท่องเที่ยว) ซึ่งผลการออกแบบคือ  
 ตัวละครเพศชาย รายละเอียดคือ เป็นรูปแบบของตัวละครแนวย้อนยุคไทยโบราณ โดยจัดองค์ประกอบตัว
ละครให้สอดคล้องกับการแต่งกายของคนไทยสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น การสวมใส่เสื้อราชประแตนและจะนุ่งโจงกระเบน
ไว้ทรงผมมหาดไทยและมีผ้าคาดเอวซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตสมัยก่อนซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสมัยก่อนไว้ โดย
ตัวละครมีเอกลักษณ์ประจ าตัว คือการห้อยพระซุ้มกอ ซึ่งถือเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นเอกลักษณ์ของพระเครื่อง
เบจภาคีที่ค้นพบในจังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะนิสัยและหน้าตา จะดูยิ้มแย้ม ร่าเริง ให้สอดคล้องกับการใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยที่มีพื้นหลังเป็นภาพของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญภายในจังหวัดก าแพงเพชร หรือ
อุทยานประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  
 ตัวละครเพศหญิง รายละเอียดคือ เป็นรูปแบบของตัวละครแนวย้อนยุคไทยโบราณ โดยจัดองค์ประกอบตวั
ละครให้สอดคล้องกับการแต่งกายของผู้หญิงไทยในชุดประจ าชาติ เช่น การสวมใส่ท่อนบนเป็นสไบและนุ่งผ้าซิ่นมี
เข็มขัดไทยคาด ไว้ทรงผมมหาดไทยแบบผู้หญิงซึ่งจะปล่อยปอยผมออกมา สะท้อนถึงการแต่งกายตามแบบของ
เอกลักษณ์ประจ าชาติ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ประจ าชาติไว้ โดยตัวละครมีเอกลักษณ์ประจ าตัว คือการห้อย
สร้อยดอกพิกุลและการทัดดอกพิกุลไว้ที่ผม ซึ่งดอกพิกุลคือดอกไม้ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะนิสัยและ
หน้าตา จะดูสดใส ยิ้มแย้ม ร่าเริง ให้สอดคล้องกับการใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยที่มีพื้นหลังเป็นภาพ
ของสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญภายในจังหวัดก าแพงเพชร หรืออุทยานประวัติศาสตร์ต่าง ๆ 
ค าส าคัญ: การออกแบบ / สติกเกอร์ไลน์ / จังหวัดก าแพงเพชร 
 

Abstract  
 Research on sticker line design to reflect the uniqueness of Kamphaeng Phet Province 
culture The objective is 1) to design sticker lines reflecting the uniqueness of Kamphaeng Phet 
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Province culture. From the classification of LINE sticker styles, it is found that LINE stickers can be 
divided into 2 categories: the official style and the creator style. The analysis of sticker patterns 
revealed that there were 8 most popular presentation styles in which the researcher selected the 
words used to design the sticker line to reflect the uniqueness of Kamphaeng Phet Province culture. 
Using patterns that reflect the uniqueness of the culture From the study of cultural heritage of 
Kamphaeng Phet Province Art and culture can be classified in 9 aspects, 8 Thai ways, as follows:   
1. Food 2. Dressing 3. Housing 4. Traditions 5. Language 6. Occupational 7. Belief 8. Art And 9. other 
aspects (tourism) whose design results are 
 Male character The details are Is a style of character in the ancient Thai retro style By 
arranging the character elements in accordance with the Thai dress code in the reign of King Rama 
V, for example, wearing the Rajaprathan shirt and wearing a choker on the interior hairstyle and a 
sash which reflects the old way of life which is a cultural preservation Old Thai Where the characters 
have a unique identity Is hanging the arch of Kor Which is considered to hold the mind and the 
uniqueness of the Beige Pee amulet discovered in Kamphaeng Phet Province Character and face 
to look cheerful and smiling in accordance with the use of tourism publicity. With a background 
image of important tourist attractions in Kamphaeng Phet Province Or various historical parks 
 Female characters The details are Is a style of character in the ancient Thai retro style By 
arranging the character elements in accordance with the dress of Thai women in national costumes, 
such as wearing a ruffled top and wearing a sarong with a Thai belt Put on a feminine interior 
hairstyle that will release the tresses. Reflects the national identity of the dress Which is the 
preservation of the national identity Where the characters have a unique identity Is to hang Phikul 
flower chain and put Pikul flower on me In which Pikul flower is the province flower of Kamphaeng 
Phet Characteristics and looks will look bright, smiling, cheerful, consistent with the use of tourism 
publicity. With a background image of important tourist attractions in Kamphaeng Phet Province Or 
various historical parks 
Keywords: Design / LINE stickers / Kamphaeng Phet Province 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย
ทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี 
นอกจากน้ีเมืองก าแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น "พระ
ยาวชิรปราการ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองก าแพงเพชรเป็นจังหวัดก าแพงเพชร ประวัติความเป็นมา : 
จังหวัดก าแพงเพชร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไมน่้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นเมือง
เก่าที่นับว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ก าแพงเพชรเป็น
เมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกช่ือว่า "เมืองชากังราว" ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่าน
รับศึกสงครามในอดีตอยู่ เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ก าแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นท่ีตัง้
ของเมือง 2 เมือง สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ว่าเมืองหนึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก มีพระมหาธาตุ
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อยู่ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเมืองเดิมที่เรียกช่ือว่า “ชากังราว” พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็น
ผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1890 ต่อมามีการสร้างอีกเมืองหนึ่งทางฝั่งตะวันตกเช่นกัน เมืองนี้ปรากฏช่ือในจารึก
ของพระมหาธรรมราชาลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นว่า เมืองนครชุม เป็นเมืองที่มี
วัดวาอารามใหญ่โตหลายวัด เป็นฝีมือสร้างครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีอยู่หลายวัด ต่อมาเกิดเกาะขึ้นตรงกลาง
หน้าเมืองนครชุม สายน้ าเปลี่ยนทางเดินไปทางทิศตะวันตก ท าให้เมืองนครชุมเป็นเมืองดอน จึงได้ย้ายมาสร้างเมือง
ใหม่ทางฝั่งตะวันออกตรงข้ามกัน เมืองที่สร้างใหม่นี้มีป้อมก าแพงมั่นคงแข็งแรงไว้ต่อสู้ข้าศึก มีล าน้ าทั้งเก่าและใหม่
เป็นคูเมือง คงเห็นว่าเป็นเขื่อนขันธ์ท่ีมั่นคง จึงให้ช่ือว่า เมืองก าแพงเพชร ครั้นเมื่ออ านาจของกรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมลง 
พระเจ้าอู่ทองสามารถตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองเอกทางใต้ได้ และ พอถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1(พลั่ว) รัชกาลที่ 
3 แห่ง กรุงศรีอยุธยา พระองค์สามารถยกทัพมาตีกรุงสุโขทัยได้ จากสงครามนี้ท าให้เขตปกครองของสุโขทัยถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 อาณาเขต คือ เมืองชากังราว (ก าแพงเพชร) ระแหง (ตาก) และพระบาง (นครสวรรค์) เมืองทางฝั่งแม่น้ า
ปิงถูกแบ่งเป็นเขตหนึ่ง และเมืองสุโขทัย สองแคว สวรรค์โลก พิจิตร เมืองทางฝั่งแม่น้ ายมและน่านอีก  (อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร , 2559) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองก าแพงเพชร เคยมีเมืองเก่ามาก่อน 
2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทาง ฝั่งซ้ายของแม่น้ าปิง และเมืองนครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ าปิง ก าแพงเพชร 
จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ าตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร ซึ่งได้รับ การยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่ยังคง
สมบูรณ์ ท้ังป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่ง ชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมความงาม (อ้างอิง ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร) 

จังหวัดก าแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย
ทวารวดี จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย 
เช่น ก าแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ จนได้รับการยกย่องให้เป็น "มรดกโลก" (ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดก าแพงเพชร , 2559) และยังมียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ และเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมที่ท าสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งในแง่ของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรในปัจจุบัน 
เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้น ท าให้บุคคลก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เคยมีมาจากยุคสมัยก่อนให้เข้ายุคสมัย
ปัจจุบัน ที่มีการใช้เทคโนโลยี สื่อโซเชียลต่างๆ เข้ามาเป็นปัจจัยในชีวิตประจ าวัน ท าให้เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
จังหวัดก าแพงเพชรได้เริ่มจางหายขึ้นเรื่อยๆ               
            จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะออกแบบสติกเกอร์ไลน์ที่สะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยจึงจัดท าผลงานวิจัยนี้เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของ
จังหวัดก าแพงเพชรและเพื่อแก้ไขปัญหาการจางหายของเอกลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร โดยการ
ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ท่ีร่วมกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อให้ผู้คนได้ใช้สติกเกอร์ไลน์ท่ี
สติกเกอร์ไลน์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรในชีวิตประจ าวัน ได้รู้สึกหวงแหน
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดก าแพงเพชร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบสติกเกอร์ไลน์สะท้อนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัย         
มีแนวคิดในการพัฒนาการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
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โดยใช้กรอบแนวคิดของ ( Aaker,1996 ) ในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1. ด้านลักษณะเฉพาะ (Charactr Identification) 
2. คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional values) 
3. คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย  (Functional values) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษารูปแบบสติกเกอร์ไลน์และศึกษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาสติกเกอร์ไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อ
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษารูปแบบสติกเกอร์ไลน์และศึกษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
จังหวัดก าแพงเพชร 

รูปแบบของสติกเกอร์ไลน์ ในแอพพลิเคชั่นไลน์  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มสติกเกอร์ไลน์ในแอพพลิเคช่ันไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด  จ านวน  10 ชุด (ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2563) แบ่งรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่มที่  1  ทางการสติกเกอร์ไลน์  5 ชุด 
 กลุ่มที่  2  ครีเอเตอร์สติกเกอร์ไลน์  5 ชุด  
การเก็บข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากยอดสติกเกอร์ไลน์ท่ีมียอดการดาวน์โหลดมากที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินสติกเกอร์ไลน์ที่มียอดการดาวโหลดมากที่สุดมาท าการวิเคราะห์  
เพื่อหาข้อมูลเชิงปริมาณ                         
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลปฐมและทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อ
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษากลุ่มตัวอย่างสติกเกอร์ไลน์ที่ ได้รับความนิยมสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์แนวทางการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร จากกรณีศึกษาสติกเกอร์ไลน์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุด 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลมรดกวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ      
สติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้มรดกวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรในการออกแบบ
สติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

ขั้นตอนท่ี 6 ด าเนินการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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ขั้นตอนที่ 7 รายงานอภิปรายผล เพื่อการน าเสนอผลงานการออกแบบ และข้อเสนอแนะในการวิจัย
ในครั้งต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบส ารวจ และแบบวิเคราะห์เชิงคุณภาพ มาท าการวิเคราะห์ซึ่งมีการแบ่งส่วนข้ันตอน
การวิเคราะห์ ดังนี้  

1. การสรุปผลที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างสติกเกอร์ไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ใช้รูปแบบ
การวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ และอธิบายในรูปแบบของความเรียง  

2. การสรุปผลที่ได้จากการศึกษามรดกวัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับการประยุกต์ใช้ใน
สติกเกอร์ไลน์ ใช้การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ และอธิบายในแบบความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสติกเกอร์ไลน ์
ผู้วิจัยได้จ าแนกรูปแบบการศึกษาสติกเกอรไ์ลน์ตัวอย่าง จากสติกเกอร์ที่ได้รบัความนิยมสูงสดุ 5 

อันดับแรก จาก 2 ประเภท ได้แก ่(ข้อมูลเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2563) 
1. สติกเกอรไ์ลนร์ูปแบบทางการ 5 อันดับ 
2. สติกเกอรไ์ลนร์ูปแบบครเีอเตอร์ 5 อันดับ 

 

 
 

ภาพที่ 1 สติกเกอร์ไลน์รูปแบบทางการ 
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ภาพที่ 2 สติกเกอร์ไลน์รูปแบบครเีอเตอร ์
 
 จากภาพที่ 1-2 ผลการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสติกเกอร์ไลน์สามารถจ าแนก
รูปแบบการน าเสนอสติกเกอร์ไลน์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดได้ ดังนี้  
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอสติกเกอร์ไลน์  
 

ล าดับที ่ ค าที่ใช้ ร้อยละ (n=10) 
1 โอเค 100 
2 คิดถึง 90 
3 ขอบคุณ 80 
4 สวัสดี,รักนะ,มอนิ้ง,สู้ๆ,ฮ่าๆ 60 
5 ฝันดี,หิว,เย ้ 50 
6 HBD,ขอโทษ,ขอตัง,เยี่ยม 40 
7 อย่าหาท า,น่ารัก,เบื่อ,ท างานอยู่,พึ่งตื่น,สาธ ุ 30 
8 ท าไรอยู่,เป็นห่วง,เหงา,แปปน้า 20 

 
 จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์รูปแบบสติ๊กเกอร์พบว่า มีรูปแบบการน าเสนอยอดนิยม คือ OK คิด
เป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ คิดถึง คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือ ขอบคุณ คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ 
สวัสดี,รักนะ,มอนิ้ง,สู้ๆ,ฮ่าๆ คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ ฝันดี,หิว,เย้ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ HBD,       
ขอโทษ,ขอตัง,เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ อย่าหาท า,น่ารัก,เบื่อ,ท างานอยู่,พึ่งตื่น,สาธุ คิดเป็นร้อยละ 30  
รองลงมาคือ ท าไรอยู่,เป็นห่วง,เหงา,แปปน้า คิดเป็นร้อยละ 20 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกค าเพื่อน ามาออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้  1) โอเค 2) คิดถึง 3) ขอบคุณ 4) สวัสดี,รักนะ,มอนิ้ง,สู้ๆ,ฮ่าๆ 5) ฝันดี,หิว,เย้ 6) HBD,     
ขอโทษ,ขอตัง,เยี่ยม 7) อย่าหาท า,น่ารัก,เบื่อ,ท างานอยู่,พึ่งตื่น,สาธ ุ8 ) ท าไรอยู,่เป็นห่วง,เหงา,แปปน้า 
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ผลการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร 
          ผลการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรสามารถจ าแนกศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้ทั้งหมด 8 ด้าน 8 วิถีไทย ดังนี้ 1. ด้านอาหาร 2. ด้านการแต่งกาย 3. ด้านที่อยู่อาศั ย 4. ด้าน
ประเพณี 5. ด้านภาษา 6. ด้านอาชีพ 7. ด้านความเชื่อ 8. ด้านศิลปะพื้นถ่ิน 9. ด้านอ่ืนๆ(การท่องเที่ยว)              
ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นอาหาร 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านอาหาร 
แกงบอน แกงขี้เหล็ก แกงผักหวานใส่เส้นหมี ่ แกงหน่อไม้ใส่เหด็ถอบ 

แกงพันงูกับใบมะขาม
อ่อน 

แกงหยวก ต้มกะทิเกลือกับใบมะขาม
อ่อน 

แกงบวน 

แกงฮังเล แกงอุ๊บมะเขือ แกงถั่วมะแฮะ แกงเปอะหน่อไม ้

แกงชะอมใส่เส้นหมี ่ แกงเลียง แกงยอดหวาย ปลาปิ้งต๊บ 

ขนมจีบแป้งสด ไส้กรอกถ่ัว เมี่ยงมะพร้าว ข้าวตอกอัด 

กระยาสารท ขนมด้วง แกงบวดต่างๆ มะปรางลอยแก้ว 

ขนมเข่ง ขนมดอกดิน ขนมห่อใบตองนึ่ง ขนมเทียน 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นอาหาร (ต่อ) 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านอาหาร 
ขนมตะโก ้ ขนมฝักบัว ขนมแดกงา ขนมกล้วยปิ้ง 

กล้วยกวน มะพร้าวเสวย ข้าวเหนียวแก้ว / ข้าว
เหนียวแดง 

ข้าวหมาก 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นการแต่งกาย 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านการแต่งกาย 
ผู้ชาย  จะนุ่งกางเกงแพร  สวมเสื้อกุยเฮง ผู้หญิง  จะนุ่งผ้าซิ่น  สวนเสื้อห้าตะเข็บ 

 

 
 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นท่ีอยู่อาศัย 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านด้านที่อยู่อาศัย 
อ าเภอเมือง อ าเภอไทรงาม อ าเภอคลองลาน อ าเภอขาณุวรลักษบุร ี

อ าเภอคลองขลุง อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอลานกระบือ อ าเภอทรายทองวัฒนา 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นท่ีอยู่อาศัย 
(ต่อ) 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านด้านที่อยู่อาศัย 
อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอบึงสามัคค ี อ าเภอโกสมัพีนคร  

 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นประเพณี 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านประเพณี 
ประเพณีนบพระ – เล่นเพลง 
 

งานประเพณสีารทไทยกล้วยไข่
เมืองก าแพง 

เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมือง
ก าแพง 

ทอดผ้าป่าแถว ประเพณีสงกรานต ์  

 
ตารางที่ 6 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นภาษา 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านภาษา 
ภาษาของชมุชนนครชมุและก าแพงเพชร ชาวก าแพงเพชรในเขตต าบลหนองปลิง ออกเสียงเหน่ออยู่บ้าง 
ส่วนชาวนครชุมมีเสียงเหน่อค่อนข้างชัด และมีศัพท์บางค าผิดแผกจากค ามาตรฐานทั่วไป 

 
ตารางที่ 7 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นอาชีพ 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านอาชีพ 
อ าเภอเมือง  อ าเภอไทรงาม อ าเภอคลองลาน อ าเภอขาณุวรลักษบุร ี
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ตารางที่ 7 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นอาชีพ (ต่อ) 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านอาชีพ 
อ าเภอคลองขลุง อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอลานกระบือ อ าเภอทรายทองวัฒนา 

อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอบึงสามัคค ี อ าเภอโกสมัพีนคร  

 
ตารางที่ 8 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นความเชื่อ 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านความเชื่อ 
ศาลพระภูม ิ การฟังเทศน์มหาชาต ิ พระซุ้มกอ พระก าแพงเม็ดขนุน 

 
ตารางที่ 9 แสดงผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นศิลปะพื้นถิ่น 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านศิลปะพื้นถิน่ 
ร าคล้องช้าง ระบ าก.ไก ่ ร าโทน เพลงพวงมาลัย 

ระบ าร้องแก้ ลิเกป่า ร าวงพื้นบ้าน บ้านวังพระ
ธาตุ ต าบลไตรตรึงษ ์
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ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นอ่ืนๆ (การ
ท่องเที่ยว) 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านอื่นๆ(การทอ่งเที่ยว) 

วัดพระแก้ว วัดพระธาต ุ สระมน ศาลพระอิศวร 

ก าแพงเมืองก าแพงเพชร วัดพระนอน วัดพระสี่อริิยาบถ วัดพระสิงห ์

วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ ่ วัดซุ้มกอ  ก าแพงป้อมทุ่งเศรษฐี 

วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดหนองพิกุล แก่งเกาะร้อย คลองสวนหมาก 

จุดชมวิวเขาหัวช้าง น้ าตกคลองน้ าไหล หรือ 
น้ าตกปางควาย 

น้ าตกคลองลาน น้ าตกเพชรจะขอ 

จุดชมวิวกิ่วกระทิง จุดชมวิวขุนน้ าเย็น ช่องเย็น แก่งผานางคอย 

เขาโมโกจ ู น้ าตกแม่รีวา น้ าตกแม่ก ี น้ าตกแม่กระสา 

น้ าตกวังเจ้า  น้ าตกสมอกล้วย  น้ าตกห้วยเต่าด า  ถ้ านาและถ้ าเทพพนม  
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ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรดา้นอ่ืนๆ (การ
ท่องเที่ยว) (ต่อ) 
 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชรด้านอื่นๆ(การทอ่งเที่ยว) 

บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่าง
อารมณ ์

วัดพระบรมธาตุนครชุม
ก าแพงเพชร 

ตลาดย้อนยุคนครชุม 

สระมรกต ก าแพงเพชร ริมแม่น้ าปิง ก าแพงเพชร   

 
 จากตาราง 2-10 ผลการวเิคราะหก์ารศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์และวฒันธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 
อัตลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร มีความหลากหลาย โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี ้
 ด้านประเพณี ได้แก่ ประเพณีนบพระ – เล่นเพลง งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพง 
เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองก าแพง ทอดผ้าป่าแถว ประเพณีสงกรานต์ 
 ด้านอาหาร ได้แก่ แกงบอน แกงขี้เหล็ก แกงผักหวานใส่เส้นหมี่ แกงหน่อไม้ใสเ่ห็ดถอบ แกงพันงูกับใบ
มะขามอ่อน แกงหยวก ต้มกะทิเกลือกับใบมะขามอ่อน แกงบวน แกงฮังเล แกงอุ๊บมะเขือ แกงถั่วมะแฮะ แกง
เปอะหน่อไม้ แกงชะอมใสเ่ส้นหมี่ แกงเลียง แกงยอดหวาย ปลาปิ้งตบ๊ ขนมจีบแป้งสด ไส้กรอกถ่ัว เมีย่งมะพร้าว  
ข้าวตอกอัดหรือข้าวตอกตดั กระยาสารท ขนมด้วง แกงบวดต่าง ๆ มะปรางลอยแก้ว ขนมดอกดิน ขนมห่อใบตองนึ่ง 
ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมฝักบัว ขนมแดกงา ขนมตะโก้ ขนมกล้วยปิง้ ข้าวหมาก กล้วยกวน มะพร้าวเสวย ข้าว
เหนียวแก้ว / ข้าวเหนียวแดง 
 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ ผู้ชายใส่เสื้อราชประแตนและจะนุ่งโจงกระเบน ผู้หญิงการสวมใส่ท่อนบนเปน็สไบ
และจะนุ่งผ้าซิ่น 
 ด้านภาษา ได้แก่ ออกเสียงเหน่ออยู่บ้าง ส่วนชาวนครชุมมีเสียงเหนอ่ค่อนข้างชัด และมีศัพท์บางค าผดิ
แผกจากค ามาตรฐานท่ัวไป 
 ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอไทรงาม อ าเภอคลองลาน อ าเภอขาณุวรลักษบุร ี
อ าเภอคลองขลุง อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอลานกระบือ อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอปางศิลาทอง  
อ าเภอบึงสามัคคี อ าเภอโกสัมพีนคร 
 ด้านอาชีพ ได้แก่ ค้าขาย ท าไร่ ท าสวย ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกร 
 ด้านความเช่ือ ได้แก่ ศาลพระภมูิ การฟังเทศน์มหาชาติ พระซุ้มกอ พระก าแพงเม็ดขนุน 
 ด้านศิลปะพื้นถ่ิน ได้แก่ ร าคล้องช้าง ระบ า ก.ไก่  ร าโทน เพลงพวงมาลัย ระบ าร้องแก ้
ลิเกป่า ร าวงพื้นบ้าน บ้านวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ 
 ด้านอื่นๆ (การท่องเที่ยว) ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
 ผู้วิจัยได้น าแนวทางการออกแบบของสติกเกอร์ไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2563) ได้แก่ การออกแบบสติกเกอร์ไลน์ด้วยรูปแบบท่าทางทั้งหมด 8 อันดับรูปแบบท่าทาง ดังนี้ 1) โอเค 2) คิดถึง 
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3) ขอบคุณ 4) สวัสดี,รักนะ,มอนิ้ง,สู้ๆ,ฮ่าๆ 5) ฝันดี,หิว,เย้ 6) HBD,ขอโทษ,ขอตัง,เยี่ยม 7) อย่าหาท า,น่ารัก,เบื่อ,
ท างานอยู่,พึ่งตื่น,สาธุ  และ 8) ท าไรอยู่,เป็นห่วง,เหงา,แปปน้า และได้ผสมผสานรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม มรดก
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร ในการออกแบบตัวละครในสติ๊กเกอร์ไลน์ สรุปผลได้ว่า  
 1) ตัวละครเพศชาย รายละเอียดคือ เป็นรูปแบบของตัวละครแนวย้อนยุคไทยโบราณ โดยจัด
องค์ประกอบตัวละครให้สอดคล้องกับการแต่งกายของคนไทยสมัยรัชกาลที่5 เช่น การสวมใส่เสื้อราชประแตนและ
จะนุ่งโจงกระเบนไว้ทรงผมมหาดไทยและมีผ้าคาดเอวซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตสมัยก่อนซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สมัยก่อนไว้ โดยตัวละครมีเอกลักษณ์ประจ าตัว คือการห้อยพระซุ้มกอ ซึ่งถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็น
เอกลักษณ์ของพระเครื่องเบจภาคีที่ค้นพบในจังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะนิสัยและหน้าตา จะดูยิ้มแย้ม ร่าเริง ให้
สอดคล้องกับการใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยที่มีพื้นหลังเป็นภาพของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญภายใน
จังหวัดก าแพงเพชร หรืออุทยานประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  
 2) ตัวละครเพศหญิง รายละเอียดคือ เป็นรูปแบบของตัวละครแนวย้อนยุคไทยโบราณ โดยจัด
องค์ประกอบตัวละครให้สอดคล้องกับการแต่งกายของผู้หญิงไทยในชุดประจ าชาติ เช่น การสวมใส่ท่อนบนเป็นสไบ
และจะนุ่งผ้าซิ่นมีเข็มขัดไทยคาด ไว้ทรงผมมหาดไทยแบบผู้หญิงซึ่งจะปล่อยปอยผมออกมา สะท้อนถึงการแต่งกาย
ตามแบบของเอกลักษณ์ประจ าชาติ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ประจ าชาติไว้ โดยตัวละครมีเอกลักษณ์ประจ าตัว 
คือการห้อยสร้อยดอกพิกุลและการทัดดอกพิกุลไว้ที่ผม ซึ่งดอกพิกุลคือดอกไม้ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะ
นิสัยและหน้าตา จะดูสดใส ยิ้มแย้ม ร่าเริง ให้สอดคล้องกับการใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยที่มีพื้นหลัง
เป็นภาพของสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญภายในจังหวัดก าแพงเพชร หรืออุทยานประวัติศาสตร์ต่าง ๆ    
 จากการวิเคราะห์การออกแบบสตกิเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้สติกเกอรไ์ลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณข์องวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 “พี่กอ”ตัวละครเพศชาย ของสติกเกอร์ไลน์ส าหรับการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็น

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
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ภาพที่ 4 “น้องกลุ” ตัวละครเพศหญิง ของสติ๊กเกอรไ์ลนส์ าหรับการออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพรูปแบบท่าทางในสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการจ าแนกรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ พบว่า สติกเกอร์ไลน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หมวดคือ รูปแบบ
ทางการ และรูปแบบครีเอเตอร์ 1  ผลการวิเคราะห์รูปแบบสติกเกอร์พบว่า มีรูปแบบการน าเสนอยอดนิยม 8 อันดับ 
ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกรูปแบบการน าเสนอสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัด
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ก าแพงเพชร ดังนี้  1) โอเค 2) คิดถึง 3) ขอบคุณ 4) สวัสดี,รักนะ,มอนิ้ง,สู้ๆ,ฮ่าๆ 5) ฝันดี,หิว,เย้ 6) HBD,ขอโทษ,ขอ
ตัง,เยี่ยม 7) อย่าหาท า,น่ารัก,เบื่อ,ท างานอยู่,พึ่งตื่น,สาธุ 8) ท าไรอยู,่เป็นห่วง,เหงา,แปปน้า จากการศึกษามรดกทาง
วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร สามารถจ าแนกศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทั้งหมด 9 ด้าน 8 วิถีไทย ดังนี้ 1. ด้านอาหาร 
2. ด้านการแต่งกาย 3. ด้านที่อยู่อาศัย 4. ด้านประเพณี 5. ด้านภาษา 6. ด้านอาชีพ 7. ด้านความเช่ือ 8. ด้านศิลปะ
พื้นถิ่น และ 9. ด้านอื่นๆ(การท่องเที่ยว) สอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดมรดกวัฒนธรรมของ (สมใจ 
ศรีนวล, 2545, หน้า 8) ซึ่งผลการออกแบบคือ  
 ตัวละครเพศชาย เป็นรูปแบบของตัวละครแนวย้อนยุคไทยโบราณ โดยจัดองค์ประกอบตัวละครให้
สอดคล้องกับการแต่งกายของคนไทยสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น การสวมใส่เสื้อราชประแตนและจะนุ่งโจงกระเบนไว้ทรง
ผมมหาดไทยและมีผ้าคาดเอวซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตสมัยก่อนซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสมัยก่อนไว้ โดยตัว
ละครมีเอกลักษณ์ประจ าตัว คือการห้อยพระซุ้มกอ ลักษณะนิสัยและหน้าตา จะดูยิ้มแย้ม ร่าเริง โดยที่มีพื้นหลังเป็น
ภาพเอกลักษณ์ส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญภายในจังหวัดก าแพงเพชร หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 ตัวละครเพศหญิง เป็นรูปแบบของตัวละครแนวย้อนยุคไทยโบราณ โดยจัดองค์ประกอบตัวละครให้
สอดคล้องกับการแต่งกายของผู้หญิงไทยในชุดประจ าชาติ เช่น การสวมใส่ท่อนบนเป็นสไบและจะนุ่งผ้าซิ่นมีเข็มขัด
ไทยคาด ไว้ทรงผมมหาดไทยแบบผู้หญิงซึ่งจะปล่อยปอยผมออกมา โดยตัวละครมีเอกลักษณ์ประจ าตัว คือการห้อย
สร้อยดอกพิกุลและการทัดดอกพิกุลไว้ที่ผม ลักษณะนิสัยและหน้าตา จะดูสดใส ยิ้มแย้ม ร่าเริง โดยที่มีพื้นหลังเป็น
ภาพเอกลักษณ์ส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญภายในจังหวัดก าแพงเพชร หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ     
( Aaker,1996 ) ที่กล่าวเกี่ยวกับการออกแบบที่ เหมาะสม จะต้องสะท้อนด้านลักษณะเฉพาะ  (Charactr 
Identification) คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional values) และคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย  (Functional values) 
              
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
สติ๊กเกอร์ไลน์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ดังนั้น มรดกทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความ
แตกต่างกันไปและท าให้รูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์ในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานสติกเกอร์ไลน์ จากการใช้งานจริง โดยการน า

สติ๊กเกอร์ไลน์ท่ีออกแบบใหม่ น าไปเผยแพร่ให้ใช้จริงในแอพพลิเคชั่นไลน์ 
2. ควรมีการพัฒนาสติกเกอร์ไลน์จ าแนกตามอัตลกัษณ์ของแต่ละอ าเภอ เนื่องจากแต่ละอ าเภอภายใน

จังหวัดก็ล้วนมีสถานท่ีท่องเที่ยว และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน 
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