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บทคัดยHอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค!เพ่ือ 1.) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา 
จังหวัดน)าน 2.) เพ่ือออกแบบของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา                     
จังหวัดน)าน 3.) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของท่ีระลึกท่ีออกแบบใหม) โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนอง
บัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน การศึกษาเรื่องการออกแบบของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ                      
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน มีวิธีการดําเนินการวิจัย คือ จากแนวคิดท่ีต"องการให"ผลงานออกมาส)งผลทําให"กลุ)ม
ตัวอย)างมีความพึงพอใจมากท่ีสุดได" โดยเริ่มจากศึกษาและรวบรวมข"อมูลจากหลักฐานต)างๆ ของไทลื้อ เก่ียวกับลักษณะเครื่อง
แต)งกายท่ีใช"ในอดีต จากการบันทึกเรื่องราวของภาพกิจกรรมฝาผนังวัดหนองบัว จากการสืบถาม และสมุดข)อย เพ่ือใช"เปJน
แนวทางในการออกแบบ จากน้ันทําการออกแบบของท่ีระลึก โดยพิจารณาในหลายๆ ด"าน และทําการสร"างต"นแบบของท่ีระลึก 
จากน้ันทําการสอบถามความพึงพอใจต)อของท่ีระลึกท่ีออกแบบใหม) โดยมีกลุ)มตัวอย)างท่ีใช"ในการวิจัย คือ นักท)องเท่ียวท่ี                     
เข"ามาชมวิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ในหน่ึงเดือน จํานวน 108 คน สามารถสรุปได"ว)า                  
กลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อของท่ีระลึกท่ีออกแบบใหม)โดยรวมอยู)ในระดับมาก อย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ   
มีความพึงพอใจในรูปแบบท่ี 2 มากท่ีสุด 
คําสําคัญ : ของท่ีระลึก, อัตลักษณ�เคร่ืองแตHงกาย, ไทลื้อ, บGานหนองบัว 

Abstract 
Purposes of research 1.To to study the identity of Tai Lue apparel. The Lue community, Ban 

nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. 2. To design souvenirs by use an identity Tai Lue apparel. The 
Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. 3. To to study the satisfaction in 
the gift of the new design by use an identity Tai Lue apparel. The Lue community, Ban nongbua, Amphur 
Thawangpha, Nan Province. The study about the souvenir design has a model as identity Tai Lue apparel. 
The Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. Research procedure was 
conducted with the concept to make the most satisfaction on the result from representative sample.   

The study Gathered data from various documents about the Tai Lue such as costumes of 
the Tai Lue in the past to present the Recorded stories on the mural painting Wat Nong Bua and 
queries from the knowledge to guide the design. Then design the souvenir by Consider many aspects to 
the prototype of the souvenir and customer Satisfaction Survey with the gift of a new design. The sample 
was set to visitor who had come to visit the Tai Lue lifestyle at Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan 
Province in a month amount 108 unit. The research results can be summarized that most of the sample are 
satisfaction with souvenir new design so much statistically significant at 0.05 and most satisfied in type 2. 
Keywords : souvenirs, Identity apparel, Tai Lue, Ban Nong Bua 
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บทนํา 
  จังหวัดน)าน ตั้งอยู)ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีแหล)งอารยธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร!ท่ียาวนาน 
ด"วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดน)าน ทําให"เกิดประเพณีท่ีสําคัญตามมา งานประเพณีแข)งเรือ ไหว"พระธาตุ และ
ประเพณีของแต)ละชาติพันธุ! ศิลปะการแสดงเปJนอีกส)วนหน่ึงท่ีบ)งบอกความเจริญในอดีต ยังคงรักษาเอกลัษณ!เฉพาะถ่ิน เช)น 
ดนตรีวงปH�จุ"ม จ�อยซอ ฟiอนต)างๆ และการตีกลองปูจา ลักษณะของประชากรส)วนใหญ)อาศัยอยู)ตามความอุดมสมบูรณ!ของ
ธรรมชาติ ทําให"เกิดการกระจายตัวเกิดข้ึน สามารถแบ)งออกตามกลุ)มชาติพันธุ! คือชาวไทยวน ชาวไทลื้อ ชาวไทพวน ชาวไทเขิน 
และไตโหลง และยังมีชาวเขาท่ีอาศัยตามบริเวณท่ีสูงตามเขา ได"แก) ชาวม"ง เมี่ยน ขมุ และลัวะ รวมถึงชาวมาบลี ท่ีอาศัยอยู)ใน
บริเวณพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา (จังหวัดน)าน. 2554)  
  ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เปJนชาวไทกลุ)มหน่ึง มีถ่ินฐานเดิมอยู)ในแถบสิบสองป�นนาของจีน ในสมัยรัชกาลท่ี 1 เจ"าฟiา                    
อัตรวรป�ญโญ และเจ"าสุมนเทวราช ยกกองทัพข้ึนไปกวาดต"อนชาวไทลื้อจากสิบสองป�นนามายังเมืองน)าน และเมืองบางส)วนใน
ประเทศลาว ทําให"ชาวไทลื้อกระจายอยู)ท่ัวจังหวัดน)าน มีเอกลักษณ!ท่ีโดดเด)นคือการใช"ภาษาไทลื้อ การแต)งกาย ศิลปะและ
ประเพณีต)างๆ  งานผ"าทอไทลื้อ นิยมใช"ผ"าฝiาย ทอลวดลายท่ีเรียกว)า ลายนํ้าไหล ป�จจุบันมีการฟ�<นฟูและถ)ายทอดศิลปะการทอ
ผ"าแบบไทลื้อในหลายชุมชนของภาคเหนือ ผู"ชายไทลื้อส)วนใหญ)จะนิยมสวมเสื้อขาวแขนยาว สวมทับด"วยเสื้อก๊ักป�กลวดลายด"วย
เลื่อม สวมกางเกงม)อฮ)อมขายาวโพกหัวด"วยผ"าสีขาวหรือชมพู ส)วนหญิงไทลื้อนิยมสวมเสื้อ ท่ีเปJนเสื้อท่ีไม)มีกระดุมแต)จะสะพาย
เฉียงมาผูกไว"ท่ีเอวด"านข"าง นุ)งซิ่นลื้อ นิยมโพกศีรษะด"วยผ"าขาว โดยหมู)บ"านไทยลื้อหนองบัว  อยู)ท่ีบ"านหนองบัว ตําบลป�าคา 
เปJนหมู)บ"านท่ีมีฝHมือในการทอผ"าพ้ืนเมืองท่ีสวยงาม เรียกว)า ผ"าลายนํ้าไหล ซึ่งเปJนแหล)งใหญ)ท่ีสุดในจังหวัดน)าน นับเปJน
หัตถกรรมท่ีตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย นอกจากบ"านหนองบัวจะเปJนหมู)บ"านเก)าแก)ของไทลื้อแล"วยังมีวิหารวัดหนองบัว ซึ่ง
เปJนอาคารศิลปกรรมไทลื้อและภาพเขียนสีฝาผนังท่ีสมบูรณ!สวยงามท่ีสุดแห)งหน่ึงในล"านนา ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมท่ีแสดง
เรื่องราวต)างๆ โดยช)างฝHมือสกุลไทลื้อท่ีป�จจุบันเหลืออยู)เพียงสองแห)งคือท่ีวัดภูมินทร!กับท่ีวัดหนองบัวแห)ง ในบางตอนของภาพ
ยังมีการเขียนภาพวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะการแต)งกายของคนสมัยก)อน แสดงให"เห็นการดํารงชีวิตของผู"คนสมัยก)อน  
  ผู"วิจัยมีความสนใจในการศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกายของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ!ของท่ีระลึก เปJนการส)งเสริมการท)องเท่ียวของชุมชน เพ่ือสร"างเอกลักษณ!เฉพาะถ่ินให"กับชุมชน ยังช)วย
เปJนตัวกลางในการสื่อรายละเอียดของผลิตภัณฑ!สู)ผู"บริโภคเปJนการเผยแพร)วัฒนธรรมอันดีงามได"อีกทางหน่ึง โดยใช"รูปแบบการ
ตกแต)งแบบร)วมสมัยเปJนแนวทางในการออกแบบ 
 
วัตถุประสงค� 
  1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน  
 2. เพ่ือออกแบบของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา                           
จังหวัดน)าน 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของท่ีระลึกท่ีออกแบบใหม) โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว 
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
  กลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว                      
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ท่ีออกแบบใหม)ท้ัง 3 รูปแบบ 
 
ประโยชน�ท่ีคาดวHาจะไดGรับ 
  1. ทําให"ทราบถึงอัตลักษณ!เครื่องแต)งกายของไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
  2. สามารถสื่อถึงอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
 3. ได"ของท่ีระลึก ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
  4. สามารถช)วยส)งเสริมการท)องเท่ียวของชุมชน 
  5. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างท่ีมีต)อของท่ีระลึกท่ีออกแบบใหม) 
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ขอบเขตการวิจัย 
  1.ขอบเขตของพ้ืนท่ีคือชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
    1.1. ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน  
    1.2. ศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน  
     1.3. ศึกษาข"อมูลของท่ีระลึก จากกลุ)มท่ีสัมฤทธ์ิผล 
  2. ขอบเขตด"านการออกแบบของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว                              
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน     
    2.1. ศึกษากระบวนการทางด"านออกแบบ 
     2.2. ศึกษากระบวนการด"านการผลิต 
     2.3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง 
 3. ขอบเขตของประชากรและกลุ)มตัวอย)าง 
    ประชากรท่ีใช"ในการวิจัย ได"แก) นักท)องเท่ียวท่ีเข"ามาชม วิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัด
น)าน ประมาณ 150 คนต)อเดือน 
      กลุ)มตัวอย)างท่ีใช"ในการวิจัย ได"แก) นักท)องเท่ียวท่ีเข"ามาชม วิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา 
จังหวัดน)าน จํานวน 108 คน ตามตารางของการกําหนดขนาดของกลุ)มตัวอย)างของ Krejcie & Morgan ใช"วิธีการสุ)มตัวอย)าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
      ตัวแปรต"น คือ ของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา                       
จังหวัดน)าน 
     ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต)อรูปแบบผลิตภัณฑ!ของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ 
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน    
     ระดับความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างของกลุ)มตัวอย)างท่ีมีต)อของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชน
ไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน คือ 5 = ระดับมากท่ีสุด / 4 = ระดับมาก / 3 = ระดับปานกลาง / 2 = ระดับ
น"อย / 1 = น"อยท่ีสุด 
 
นิยามศัพท�เฉพาะท่ีใชGในการวิจัย 
 1. ของท่ีระลึก หมายถึง ของท่ีระลึก ประเภทตุ�กตา จากวัสดุประเภทดินสังเคราะห! มีรูปแบบท่ีแสดงวิถีชีวิต 
การละเล)น และการแต)งกายของไทลื้อ ท่ีใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
เปJนแนวทางในการออกแบบ 
 2. อัตลักษณ! หมายถึง  เครื่องแต)งกาย ท่ีสามารถบ)งบอกถึงไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
  3. ความพึงพอใจ หมายถึง ผู"บริโภคประเมินค)าในด"านต)างของผลิตภัณฑ!ของท่ีระลึกท่ีทําการออกแบบและพัฒนาข้ึน 
โดย 5 คือระดับมากท่ีสุด ท่ีมีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 4.50-5.00, 4 คือระดับมากท่ีมีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 3.50-4.49, 3 คือระดับปาน
กลาง ท่ีมีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 2.50-3.49, 2 คือระดับน"อย ท่ีมีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 1.50-2.49 และ 1 คือระดับน"อยท่ีสุด ท่ีมี
ค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 1.00-1.49 
  4. ชุมชนไทลื้อ หมายถึง หมู)บ"านหนองบัว หมู)ท่ี5 ตําบลป�าคา อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาค"นคว"าเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ!ของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนอง
บัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน มีจุดมุ)งหมายเพ่ือศึกษาหาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกายของชุมชนไทลื้อ เพ่ือออกแบบของท่ีระลึก
ให"กับชุมชน และเพ่ือหาความพึงพอใจของท่ีระลึกท่ีออกแบบใหม) ทําการศึกษาและรวบรวมข"อมูลจากหลักฐานต)างๆ ท่ีเปJน
ลักษณะเครื่องแต)งกายท่ีใช"ในอดีต จากการบันทึกเรื่องราวของภาพกิจกรรมฝาผนังวัดหนองบัว และจากการสืบถาม เพ่ือใช"เปJน
แนวทางในการออกแบบ และทําการออกแบบของท่ีระลึก โดยพิจารณาในหลายๆ ด"าน จากทําการสร"างต"นแบบของท่ีระลึก                
ทําการสอบถามความพึงพอใจต)อของท่ีระลึกท่ีออกแบบใหม)กับกลุ)มตัวอย)าง จํานวน 108 คน แล"วนําผลท่ีได"มาวิเคราะห!ข"อมูล  
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โดยใช"สถิติเชิงบรรยายและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด"วยการวิเคราะห!ความแปรปรวนสองทางแบบนอนพาราเมตริกชนิด
การทดสอบแบบฟรีดแมน TWO-WAY ANOVA by Non-parametric Method Friedman เพ่ือสรุปผลความพึงพอใจของกลุ)ม
ตัวอย)างท่ีมีต)อของท่ีระลึก 
 
ผลการวิจัย   
 การดําเนินงานวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ!ของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ                      
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค!ท่ีตั้งไว"ดังน้ี 
  3.1. ศึกษาอัตลักษณ!ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
        3.1.1. ข"อมูลพ้ืนฐานของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน จากเอกสารเผยแพร)ข"อมูลของ
หมู)บ"านหนองบัว และจากการสืบถาม สามารถทําการสรุปผลได"ดังน้ี 
             1. บ"านหนองบัว มีแหล)งท)องเท่ียวท่ีสําคัญ 
               - วัดหนองบัวเปJนวัดเก)าแก)ประจําหมู)บ"านหนองบัว ลักษณะเปJนวิหารขนาดย)อม รูปทรงเตี้ยแจ" ลักษณะ
อาคารเน"นทางเข"าด"านหน"า โดยสังเกตได"จากการทําขนาดประตูมุขโถงสูงใหญ)และเป7ดโล)ง มีเชิงชายรูปกระจังประดับและใช" 
สิงห!คู)ประดับอยู)ข"างประตูวิหารแห)งน้ีนับเปJนสถาป�ตยกรรมแบบไทลื้อ  ภายในจะเปJนจิตรกรรมฝาผนัง  
               - บ"านจําลองไทลื้อ  เปJนบ"านต"นแบบของไทลื้อในสมัยโบราณ  เปJนสถานท่ีใช"สําหรับการศึกษาหาความรู"
เก่ียวกับวิถีชีวิตประจําวันในอดีต 
               - พระธาตุจอมแจ"ง  หรือ หนองหยิบ สร"างเมื่อ จ.ศ. 1219 เปJนพระธาตุประจําตําบลป�าคา  เปJนสถานท่ี
ประกอบพิธีไหว"สาพระธาตุ 
               - อนุสาวรีย!เจ"าหลวงเมืองล"า  เจ"าหลวงเมืองล"าเปJนผู"นําชาวไทลื้อจากแคว"นสิบสองป�นนา 
               - พิพิธภัณฑ!เรือแข)ง  ประกอบด"วยเรือเล็กช่ือ เพชรเมืองล"า และเรือใหญ) ช่ือ เกียรติมงคลทอง  
            2. ขนบธรรมเนียมประเพณี บ"านหนองบัวได"ยึดมั่นในจารีตประเพณี ท่ีได"ปฏิบัติต)อเน่ืองกันมาตั้งแต)สมัย
บรรพบุรุษจนถึงป�จจุบัน คือประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ"าหลวงเมืองล"า  โดยประเพณีกําเมือง เปJนประเพณีเลี้ยงเทวดา
หลวงและบริวารจะปฏิบัติสืบต)อกันมาทุก ๆ สามปH  
               - ภาษาส)วนใหญ)จะใช"ภาษาไทลื้อเปJนเอกลักษณ!ของหมู)บ"าน 
               - วิถีชีวิตการดําเนินชีวิต วิถีการดําเนินชีวิตของผู"คนในท"องถ่ิน เปJนไปอย)างเรียบง)ายตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง พ่ึงพาอาศัยช)วยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดถือตามแนวภูมิป�ญญาของบรรพบุรุษไทลื้อ มีความเช่ือศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ี
เปJนเอกลักษณ!ของตนเอง  
  จากการศึกษาข"อมูลพ้ืนฐานของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ทําให"ทราบว)าหมู)บ"านหนองบัว 
มีแหล)งท)องเท่ียวท่ีสําคัญ คือ วัดหนองบัว, บ"านจําลองไทลื้อ, พระธาตุจอมแจ"ง,อนุสาวรีย!เจ"าหลวงเมืองล"า, ศูนย!ผลิตและ
จําหน)ายผลิตภัณฑ!  OTOP  พิพิธภัณฑ!เรือ ส)วนขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติสืบทอดกันมา คือ ประเพณีบวงสรวงดวง
วิญญาณเจ"าหลวงเมืองล"า ภาษาส)วนใหญ)จะใช"ภาษาไทลื้อ ทางด"านศาสนา ส)วนใหญ)นับถือศาสนาพุทธ ส)วนสังคมวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตการดําเนินชีวิต วิถีการดําเนินชีวิตของผู"คนในท"องถ่ิน เปJนไปอย)างเรียบง)ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พ่ึงพาอาศัย
ช)วยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดถือตามแนวภูมิป�ญญาของบรรพบุรุษไทลื้อ มีความเช่ือศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปJนเอกลักษณ!ของ
ตนเอง เช)น ภาษาไทลื้อ หัตถกรรม สิ่งทอ ผ"าทอลายนํ้าไหล การแปรรูปสาหร)ายนํ้าจืด ซึ่งป�จจุบันยังดํารงคุณค)าทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได"อย)างครบถ"วนสมบูรณ! โดยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ พ้ืนท่ีส)วนใหญ)เปJนท่ีราบลุ)มแม)นํ้า 
สภาพทางเศรษฐกิจและรายได" ประชากรส)วนใหญ)ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกร  
 

                  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-3 แสดงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ   ท่ีมา : วัดหนองบัว 
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ภาพท่ี 4-5 แสดงการละเลHนของคนในชุมชน   ท่ีมา : วัดหนองบัว 
 

               
 

ภาพท่ี 6-8 แสดงเคร่ืองแตHงกายแบบโบราณ ท่ีมา : วัดหนองบัว 
 

  จากการศึกษาในส)วนของการศึกษาข"อมูลพ้ืนฐานของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน จาก
เอกสารเผยแพร)ข"อมูลของหมู)บ"านหนองบัว สามารถแบ)งออกเปJน 3 ด"าน คือ ด"านท่ี 1 การดําเนินชีวิตของของชาวไทลื้อแสดง
ภาพท่ี 1-3 ด"านท่ี 2 คือการละเล)นของคนในชุมชนตามภาพท่ี 4-5 และด"านท่ี 3 คือการแต)งกายในอดีตของคนไทลื้อตามภาพท่ี 
6-8 โดยภาพดังกล)าวปรากฏอยู)ภายในวิหารวัดหนองบัว และบริเวณภายในวัด  
 
       3.1.2. การศึกษาลวดลายผ"าทอของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 
                 จากการศึกษาในส)วนของการศึกษาลวดลายผ"าทอของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัด
น)านได"นําตัวอย)างลายผ"าทอท่ีนิยมนํามาถักทอเปJนผ"าซิ่นของไทลื้อในอดีต ได"แก) ผ"าลายดอกจันทร! 8 กลีบ และผ"าลายขอใหญ)
ตามภาพท่ี 9-10 ผ"าลายลื้อ และผ"าลายสายย"อยแสดงในภาพท่ี 11-12 และผ"าลายดอกกาบ และผ"าลายมุกหมัด ดังแสดงในภาพ
ท่ี 13-14   

       
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 9-10 แสดงผGาลายดอกจันทร� 8 กลีบ และผGาลายขอใหญH   ท่ีมา : จันทร!สมการทอ 
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ภาพท่ี 11-12 แสดงผGาลายลื้อ และผGาลายสายยGอย   ท่ีมา : จันทร!สมการทอ 
 
       

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13-14 แสดงผGาลายดอกกาบ และผGาลายมุกหมัด   ท่ีมา : จันทร!สมการทอ 
 

  3.2. ออกแบบของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน  
โดยการออกแบบของท่ีระลึกใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)านเปJนของ            
ท่ีระลึกประเภทตุ�กตาท่ีใช"ดินป�<นให"มีรูปแบบท่ีแสดงวิถีชีวิต การละเล)น และการแต)งกายของไทลื้อ เปJนการถ)ายทอด ศิลปะ 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ)า ผู"วิจัยได"นําผ"าทอลายไทลื้อเปJนแนวทางในการออกแบบตามภาพท่ี 15-17  
 3.3. เพ่ือหาความพึงพอใจของท่ีระลึกท่ีออกแบบใหม) 
         การวิเคราะห!ข"อมูลความพึงพอใจท่ีมีต)อรูปแบบผลิตภัณฑ!ของท่ีระลึก  โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย                   
ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)านน้ัน ได"ทําการประเมินความพึงพอใจจากกลุ)มตัวอย)าง 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15-17 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ�ของท่ีระลึก 
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จากผลของการศึกษาในส)วนของการศึกษาอัตลักษณ!ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ผู"วิจัย

ได"ได"นําการละเล)นพ้ืนถ่ิน วิถีชีวิตของคนในชุมชน และการจําลองการแต)งกาย ของชนเผ)า นํามาถ)ายทอดเปJนของท่ีระลึก จากน้ัน
ทําการประเมินผล โดยให"พิจารณาตามระดับความพึงพอใจ ของกลุ)มตัวอย)างจํานวน 108 คน โดยทําวิเคราะห! 3 เรื่อง                       
คือ เรื่องการถ)ายทอดอัตลักษณ! เรื่องของความสวยงาม และเรื่องของการนําวัสดุมาใช" ได"ผลตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ขGอมูลพ้ืนฐานของผูGตอบแบบสอบถาม 
ลําดับ รายละเอียด จํานวน(คน) รGอยละ 

1 เพศ   
    ชาย 40 37.0 
    หญิง 68 63.0 

  รวม 108 100.0 
2 ชHวงอายุ   
    ต่ํากว)า 20 ปH      25 23.1 
    20-35 ปH    30 27.8 
    36-50 ปH 38 35.2 
    มากกว)า 50 ปH   15 13.9 
 รวม 108 100.0 
3 รายไดG   
    ต่ํากว)า 5,000 บาท 19 17.5 
    5,000 – 10,000 บาท         60 55.6 
    10,001 – 20,000 บาท   23 21.3 
    มากกว)า 20,000 บาท 6 5.6 
 รวม 108 100.0 
4 การศึกษา   
    ต่ํากว)ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท)า     24 22.3 
    ปริญญาตร ี 59 54.6 
    ปริญญาโท     20 18.5 
    ปริญญาเอก 5 4.6 
 รวม 108 100.0 

 5 อาชีพ   
    หน)วยงานของรัฐ 9 8.3 
    หน)วยงานของเอกชน     33 30.6 
    ธุรกิจส)วนตัว    33 30.6 
    รับจ"าง 9 8.3 
    นักศึกษา     24 22.2 
 รวม 108 100.0 

  
จากตารางท่ี 1 เปJนส)วนท่ีแสดงค)าแสดงค)าความถ่ี และร"อยละ ของเพศ อายุ รายได" การศึกษา และอาชีพ ของกลุ)ม

ตัวอย)าง จํานวน 108 คน ทําให"ทราบว)าเพศหญิง กรอกแบบสอบถามมากกว)าเพศชาย อยู)ในช)วงอายุระหว)าง 36-50 ปH 
และมีรายได"เฉลี่ยอยู)ท่ี 5,000 – 10,000 บาท ต)อเดือน การศึกษาอยู)ท่ีระดับปริญญาตรี อาชีพส)วนมากทํางานให"กับหน)วยงาน
ของเอกชนและประกอบอาชีพส)วนตัว 
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ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของท่ีระลึกท่ีออกแบบใหมHท้ัง 3 รูปแบบ (n=108) 

ลําดับ รายการ 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 
−

X  S.D −

X  S.D −

X  S.D 

1. การถ)ายทอดอัตลักษณ!ของไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอ
ท)าวังผา จังหวัดน)าน 

 
     

1. 1. องค!ประกอบโดยรวมสามารถสื่อถึงชุมชนไทลื้อ บ"าน
หนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 

3.28 0.83 3.37 0.87 3.19 0.84 

1.2. สีสันของท่ีระลึกสามารถสื่อถึงชุมชนไทลื้อ  
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 

3.37 0.84 3.45 0.90 3.26 0.88 

1.3.  ลักษณะท)าทางของตัวของท่ีระลึกสามารถถ)ายทอด
เรื่องราวของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว  
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน 

3.70 0.76 3.71 0.79 3.64 0.83 

 ค)าเฉลี่ยรวม 3.45 0.81 3.51 0.85 3.36 0.85 
2. พิจารณาทางด"านความสวยงาม       
   2.1. รูปแบบโดยรวมเหมาะสมกับการเปJนของท่ีระลึก 3.51 0.79 3.64 0.78 3.49 0.72 
   2.2. ความเหมาะสมขององค!ประกอบโดยรวม 3.55 0.81 3.60 0.85 3.46 0.86 
   2.3. ความเหมาะสมของรูปแบบของท่ีระลึก 3.44 0.72 3.60 0.78 3.37 0.90 
 ค)าเฉลี่ยรวม 3.50 0.77 3.60 0.80 3.44 0.83 
3. พิจารณาทางด"านวัสด ุ       
   3.1. ความเหมาะสมในการนําวัสดุมาทําของท่ีระลึก 3.51 0.81 3.69 0.90 3.36 0.93 
   3.2. ความเหมาะสมของวัสดุตัวครอบของท่ีระลึก 3.58 0.81 3.67 0.81 3.37 0.88 
   3.3. วัสดุท่ีนํามาใช"สร"างความสนใจให"กับนักท)องเท่ียว 3.52 0.83 3.68 0.90 3.26 0.99 
   3.4. ขนาดของท่ีระลึกสะดวกต)อการนําพา 3.50 0.80 3.66 0.86 3.43 1.01 
 ค)าเฉลี่ยรวม 3.52 0.81 3.67 0.87 3.36 0.95 
  ผลรวมคHาเฉลี่ย 3.49 0.79 3.59 0.84 3.38 0.88 
   
  จากตารางท่ี 2 ผลของการเปรียบเทียบพบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อทางด"านการถ)ายทอดอัตลักษณ!ของไทลื้อ
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)านในรูปแบบท่ี 2 มากกว)า รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 3.45(0.81), 
3.51(0.85), 3.36(0.85) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาทางด"านความสวยงามมีความพึงพอใจต)อรูปแบบท่ี 2 มากกว)ารูปแบบท่ี 1 และ
รูปแบบท่ี 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 3.50(0.77), 3.60(0.80), 3.44(0.83) ตามลําดับ และด"านพิจารณาทางด"านวัสดุมีความพึงพอใจต)อ
รูปแบบท่ี 2 มากกว)า รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 3.52(0.81), 3.67(0.87), 3.36(0.95) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคHาเฉลี่ยเลขคณิต สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคHาเฉลี่ยอันดับ ของรูปแบบท้ัง 3  

รูปแบบ −

X  SD Mean Rank การแปรผล 

รูปแบบ 1 3.49 0.79 1.91 พึงพอใจระดับมาก 
รูปแบบ 2 3.59 0.84 2.45 พึงพอใจระดับมาก 
รูปแบบ 3 3.38 0.88 1.64 พึงพอใจระดับปานกลาง 

n=108, Chi-Square=49.963, df=2, Asymp. Sig.= .000 (Friedman Test) 
 
  จากตารางท่ี 3 ผลของการเปรียบเทียบระหว)างรูปแบบของการถ)ายทอดอัตลักษณ!ของไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอ                   
ท)าวังผา จังหวัดน)าน พบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อรูปแบบท่ี 2 แตกต)างจาก รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 
3.49(0.79), 3.59(0.84), 3.38(0.88) ตามลําดับ 
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อภิปรายและขGอเสนอแนะ 
  ผลการวิเคราะห!การออกแบบของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอ                
ท)าวังผา จังหวัดน)าน มีดังน้ี 
  ชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน มีแหล)งท)องเท่ียวท่ีสําคัญ คือ วัดหนองบัว บ"านจําลองไทลื้อ 
พระธาตุจอมแจ"ง อนุสาวรีย!เจ"าหลวงเมืองล"า พิพิธภัณฑ!เรือ มีขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติสืบทอดกันมา คือ                       
ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ"าหลวงเมืองล"า ภาษาส)วนใหญ)จะใช"ภาษาไทลื้อ มีความเช่ือศิลปวัฒนธรรมประเพณี                 
ท่ีเปJนเอกลักษณ!ของตนเอง เช)น ภาษาไทลื้อ หัตถกรรม สิ่งทอ ซึ่งป�จจุบันยังดํารงคุณค)าทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี                        
ได"อย)างครบถ"วนสมบูรณ! ลวดลายของผ"าทอท่ีมักปรากฏอยู)บนเครื่องแต)งกายของคนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา              
จังหวัดน)าน คือ ลายนํ้าไหล ลายดอกกาบ  ลายมุกหมัด ลายลื้อ  ลายสายย"อย ลายดอกจันทร! 8 กลีบ และ ลายขอใหญ)                                
หากใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย มาเปJนส)วนหน่ึงในการออกแบบของท่ีระลึก ทําให"ทราบว)าผู"บริโภคมีความพึงพอใจ                     
ในการละเล)นพ้ืนถ่ิน การแต)งกาย และการนําวิถีชีวิตมาเปJนตัวกลางในการถ)ายทอดเรื่องราว ตามลําดับจากมากไปหาน"อย  
 ผลของการวิจัยสอดคล"องกับงานวิจัยของ อมรรัตน! อุดมเรืองเกียรติ (2546) เรื่องการสื่อสารและกระบวนการ          
ถ)ายทอดทางวัฒนธรรม เพ่ือสร"างอัตลักษณ!ของชุมชนเกาะเกร็ด สอดคล"องกับผลวิจัยท่ีว)า อัตลักษณ!จากสามารถเปJน                     
สื่อกลางในการเช่ือมโยงกลุ)มคนรุนเก)าและรุ)นใหม) ในการสืบทอดทางวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู"ระหว)างคนในชุมชน                     
ก)อให"เกิดเครือข)ายของการสื่อสารเกิดข้ึน ส)วนการศึกษางานวิจัยของสิริธัญญ!  ศิริพันธ!บุปผา (2551) เรื่องแนวทางการพัฒนา
และส)งเสริมการท)องเท่ียว เพ่ือสะท"อนอัตลักษณ! จังหวัดกําแพงเพชร สอดคล"องในเรื่องของการนําผ"าทอร)วมกับวัสดุ                      
สามารถช)วยให"ผู"บริโภคมีความสนใจผลิตภัณฑ!ของท่ีระลึก จากน้ันทําการศึกษางานวิจัยของเกศกนก ชุ)มประดิษฐ!                               
และจิราพร ขุนศรี (2549) เรื่องอัตลักษณ!และภาพลักษณ!ของจังหวัดเชียงราย สอดคล"องกับผลการวิจัยทางด"านการรับรู"
ภาพลักษณ!ของนักท)องเท่ียวท่ีว)าชาวต)างชาติไม)สามารถรับรู"เรื่องราว ลักษณะของภาพลักษณ! วิถีชีวิต ได"เหมือนกับนักท)องเท่ียว
ชาวไทย สรุปคือการออกแบบของท่ีระลึกโดยใช" อัตลักษณ!ของชุมชนต"องคํานึกถึงกลุ)มลูกค"าชาวไทย เปJนหลัก                                        
และยังศึกษางานวิจัยของ อรุณวรรณ  ตั้งจันทร (2554) เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ!ของฝากของท่ีระลึกจากผ"าป�กชาวเขาเผ)าม"ง 
ตําบลเข็กน"อย อําเภอเขาค"อ จังหวัดเพชรบูรณ! สอดคล"องในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ!ท่ีต"องคํานึงถึงความงาม                      
ความเหมาะสม ภายใต"ข้ันตอนการสร"างสรรค!ผลิตภัณฑ! โดยการออกแบบผลิตภัณฑ!ชุแต)งอาหารท่ีทํามาจากผ"าทอน้ัน                          
ในส)วนของการออกแบบให"คํานึงถึงลวดลายผ"าท่ีเปJนอัตลักษณ!ของกลุ)มและต"องให"มีความเหมาะสมกับกลุ)มเปiาหมาย อายุ เพศ 
ช)วงอายุ และอาชีพ ด"วย เพ่ือให"มีความเหมาะสมกับความต"องการของกลุ)มผู"บริโภค และผ"าท่ีนํามาใช" ต"องสามารถ                                  
ทําความสะอาดและดูแลรักษาง)าย สามารถสร"างความสวยงาม สื่อถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต 
  จากการศึกษาเรื่องการออกแบบของท่ีระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว                         
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ผู"วิจัยได"ทําการรวบรวมข"อมูลเพ่ือใช"วิเคราะห! ทางด"านต)างๆ และเปJนแนวทางในการหาอัตลักษณ!                   
เครื่องแต)งกายของคนในชุมชน ทําการออกแบบโดยคํานึงถึงเรื่องการถ)ายทอดอัตลักษณ!  ความสวยงาม และเรื่องของ                          
การนําวัสดุมาใช" โดยใช"แนวคิด Contemporary ethnic style เปJนแนวทางหลักในการออกแบบ เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ!                     
ของท่ีระลึกเปJนการส)งเสริมการท)องเท่ียว เปJนตัวกลางในการสื่อรายละเอียดของผลิตภัณฑ!สู)ผู"บริโภคเปJนการเผยแพร)วัฒนธรรม
ของชุมชนไทลื้อ  
  ข"อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี รูปแบบของท่ีระลึกท่ีทําการออกแบบและพัฒนาข้ึน สามารถใช"วัสดุ เทคโนโลยี                  
ให"เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และควรคํานึงถึงการถ)ายทอดให"กับชุมชนในหลายๆ ด"าน ไม)ว)าจะเปJน
ความพร"อมของการรวมกลุ)ม การผลิต และช)องทางการจัดจําหน)ายด"วย และหากออกแบบของท่ีระลึกตามเทศกาลต)างๆ                  
เช)น แข)งเรือประเพณี การบรวงสรวงเจ"าหลวงเมืองล"า จะทําให"เพ่ิมความคล)องของสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน และยังสามารถ
สร"างความทรงจําให"กับนักท)องเท่ียว 
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