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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาสภาพทั่วไปของผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ 2.) ศึกษาสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก 3.) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ
ของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 4.) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
การศึกษาคนควาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเอกสาร เว็บไซต เพื่อความรู
พื้นฐาน สรางแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาขอมูล สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผา
ปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม
ภายใตกรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซตและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยเขาสูพื้นที่แหลงผลิตภัณฑ
ที่กลุมเปาหมายสวนใหญใหความสนใจ รวมไปถึงแหลงการจัดจําหนาย ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษา
เอกสารเว็ บ ไซต สั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญ และข อ มู ล จากการลงพื้ น ที่ เพื่ อ กํ า หนดแนวความคิ ด ในกาออกแบบ
ผลิตภัณฑ ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการออกแบบและสรางสรรค ภายใตกรอบแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑจาก
ผาปกชาวเขาเผามง จากการกําหนดในเบื้องตน มาออกแบบและสรางผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ ขั้นตอนที่ 5
สรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ผลจากการวิจัยผูวจิ ัยคาดหวังวาการออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑในครั้งนี้จะสามารถสงเสริมภาพลักษณ
ใหแกผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณไดมาก
ขึ้น
คําสําคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ, ของที่ระลึก, ชาวเขาเผามง
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Abstract
This research aims to: 1.) To study the general aspects of the embroidery garment products
made by Hmong people who live in Tambon Kheknai of Ampur Khaokor of Petchabun province, 2.) To
study the general aspects of gift items and souvenir products made locally, 3.) To design new products
make new designs of the gift items and souvenirs for the tourists, 4.) To assess satisfaction of the
samples with the development of product design.
In making research of product designs on embroidery garment for the Hmong people in Baan
Kheknoi, there are steps to follow: 1.) gather general informations from different websites in order to get
the basic knowledge in the making of the products to form the concept and creating the framework of
research. 2.) make a fieldtrip to the area to gather more informations, including some interviews with the
local experts, focusing on the manufacturing and distributing areas that attract the tourists, 3.) making
analysis of those informations from the fieldtrip to create designing concept, 4.) making designing process
based on the informations obtaining from the above mentioned sources, 5.) to conclude on assessment,
making discussions and presentation of the works completed.
Finally, all concerned in conducting this research expect a good result in promoting the aspects of
the embroidery garment products being produced locally by the Hmong people in Tambon Kheknoi of
Ampur Khaokor, Petchabun province.
Key words: Product designs, souvenir, Hmong community

บทนํา
ในอดีตหญิงชาวเขาเผามงมีการนําผาไหมดิบหรือปานปา หรือฝายที่ทอเองมาเขียนเปนลวดลายตางๆดวย
วิธีการเขียนเทียน เพื่อที่จะทําเปนชุดประจําเผาของทุกๆคนในครอบครัว แตในปจจุบันมีความตองการทางการ
ตลาดเพิ่มมากขึ้น หญิงชาวเขาเผามง จึงหาซื้อผาฝายจากในเมืองนํามาปกหรือเขียนเทียนแทนการปนฝายดวยมือ
แบบดั้งเดิม คุณคาของงานปกโบราณจึงเพิ่มมากขึ้นเพราะชิ้นงานโบราณจริงๆ ลดนอยลง คุณภาพของงานปกรุน
ใหมก็ดอยลง เพราะลายปกหยาบขึ้นไมละเอียดเหมือนของเกา งานปกเกาที่ปกลงบนผาใยกัญชงจึงมีราคาคอนขาง
แพงและหาไดยากขึ้น เหตุผลเพราะตองผานกรรมวิธีการผลิตตามภูมปญญาดั่งเดิม ซึ่งตองใชทั้งเวลาและแรงงาน
อยางมาก
การปกผา เปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษของชนเผามง เพื่อใชประดับตกแตงเสื้อผา เครื่อง
แตงกาย และของใชตาง ๆ ใหเกิดความสวยงาม นับวาเปนเอกลักษณที่โดดเดนที่สุดของชาวเขาเผามงลวดลาย
ตางๆของการปกผา เกิดจากการศึกษาจากธรรมชาติ แลวนํามาประยุกตเปนลวดลายตางๆซึ่งถือวาเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีคุณคามาก การปกไมไดมีอุปกรณใดๆ มาชวยนอกจากเข็ม ดายและผา เปนการปกดวยมือลวน ๆ ซึ่ง
สรางสรรคผลงานไดอยางสวยงามและมีคุณคา ในปจจุบันนอกจากจะปกเพื่อไวใชเองแลว ยังไดทํากันเปนสินคา
จําหนายในรูปแบบตางๆเปนอาชีพเสริม เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวเปนอยางดี
จากความสําคัญดังกลาวในขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาสภาพทั่วไปของผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ แลวนําขอมูลที่ศึกษามาได ใชเปนแนวทางในการออกแบบ
และนําวัสดุจากพื้นที่มาออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑ ชุดตกแตงโตะอาหารจากผาปกชาวเขาเผามง เพื่อสงเสริม
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ภาพลักษณใหแกผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ ใหมีความเหมาะสม สวยงามมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยการศึกษาเรื่องนี้ เปนการศึกษาเชิงพัฒนา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ จากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็ก
นอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีจุดประสงคหลักดังนี้
1.ศึกษาสภาพทั่วไปของผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
2.ศึกษาสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
3.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ
4.เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

สมมุติฐานการวิจัย
ผลิตภัณฑสามารถสงเสริมภาพลักษณใหแกชุมชนชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณได กลุมผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาใหม

ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะศึ ก ษาข อ มู ล เบื้ อ งต น ของผลิ ต ภั ณ ฑ ข องฝากและของที่ ร ะลึ ก จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ แ ละ
ผลิตภัณฑผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใหทราบถึงสภาพทั่วไปของผา
ปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ และผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก ของ
จังหวัดเพชรบูรณ
1. ขอบเขตดานพื้นที่ในงานวิจัยหมายถึง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
1.1 ประวัติความเปนมาของชาวเขาเผามงและผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ
1.2 สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก ของจังหวัดเพชรบูรณ
1.3 แนวความคิดในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบล
เข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
2. ขอบเขตดานผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ
2.1 รูปแบบการออกแบบ
2.2 ความสวยงาม
2.3 ขนาดมาตรฐาน
2.4 ประโยชนใชสอย
2.5 ขั้นตอนการผลิต
3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภค ผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจาก
ผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ประมาณ 120 คน ตอสัปดาห
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภค ผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
จากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งใชสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน
ตัวแปรตน(Independent variable) รูปแบบผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปก
ชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ทั้ง 3 แบบ
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ความพึงพอใจในรูปแบบ ผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของฝากและของที่
ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณของกลุมตัวอยาง
ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มี ตอผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปก
ชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ
5

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

4

มีระดับความพึงพอใจมาก

3

มีระดับความพึงพอใจปานกลาง

2

มีระดับความพึงพอใจนอย

1

มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ประโยชนที่จะไดรับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยหวังวาประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา เพื่อออกแบบผลิตภัณฑของฝากและ
ของที่ระลึกจากผาทอพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
1. ทําใหทราบถึงสภาพทั่วไปของ ผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
2. ทําใหทราบถึงผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จ.เพชรบูรณ
3. ไดผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ
4. กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาคนควาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑของฝาก ของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนการสรางสรรคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ ผูวิจัยตองทําการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ ทั้งของชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณและที่มีอยูในทองตลาด
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา จากนั้นทําการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑโดยจัดทําแบบรางรูปแบบตางๆ
แลวสรางเครื่องมือ ประเมินผลและวิเคราะหผลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง โดยสอบถามความพึงพอใจใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ โดยใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค ผลิตภัณฑของฝากและ
ของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 30 คน แลวนําวิเคราะหขอมูลและสรุปผล โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เว็บไซต เพื่อใหไดความรูและขอมูลพื้นฐาน
สรางแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาขอมูล สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
1. แหลงขอมูลประเภทตําราเอกสาร โดยศึกษาจาก หนังสือ ตํารา เอกสาร สิ่งพิมพ ที่เกี่ยวของกั บ
ผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง
2. แหลงขอมูลประเภทอินเตอรเน็ต (Internet) โดยการศึกษาขอมูลผานเว็บไซต (Website) เรื่องขอมูล
ของการผลิตของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม ภายใตกรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต
และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยเขาสูพื้นที่แหลงผลิตภัณฑ ที่กลุมเปาหมายสวนใหญใหความสนใจ รวมไปถึงแหลง
การจัดจําหนาย
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจากการลง
พื้นที่ ผลจากแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ขั้ น ตอนที่ 4 กระบวนการพั ฒ นาออกแบบและสร า งสรรค ภายใต ก รอบแนวความคิ ด การออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาปกชาวไทยภูเขาเผามง จากการกําหนดในเบื้องตน มาออกแบบและสรางผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่
ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยายและทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ Two-Way
ANOVA by Non-parametric การวิเคราะหความแปรปรวน จําแนกสองทางแบบนอนพาราเมตริก การทดสอบแบบ
ฟรีดแมน เพื่อสรุปผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง

ภาพที่ 1-5 การลงพื้นที่ เก็บขอมูลและทําแบบประเมิน
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ภาพที่ 6-11 การลงพื้นที่ เก็บขอมูลและทําแบบประเมิน

ผลการวิจัย
การดําเนินการวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ สรุปผลการวิจัย ดังนี้

สภาพทั่วไปของผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ
หมูบานชาวเขาเผามงเข็กนอย ตั้งอยูที่ ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ บนเสนทางสาย
พิษณุโลก-หลมสัก เสนทางหมายเลข 12 ระหวาง กม. ที่ 92 - 93 เปนหมูบานชาวเขาเผามงที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทยและมีกิจกรรมทองเที่ยวซึ่งหาดูไดยาก อาทิ เชน ชมการจําลองวิถีชีวิตชาวมง ชมการแสดงทาง
วัฒนธรรม อาทิ วิถีชีวิต 12 เดือนของชาวเขาเผามง รําแคน ระบํากระดัง ระบําขลุย เดินแบบชุดมง และเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑของชาวมง อาทิ ผาปกลาย พืชผักการเกษตร
การปกผา เปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษของชนเผามง เพื่อใชประดับตกแตงเสื้อผา เครื่อง
แตงกาย และของใชตาง ๆ ใหเกิดความสวยงาม นับวาเปนเอกลักษณที่โดดเดนที่สุดของชาวเขาเผาเผามงลวดลาย
ตางๆของการปกผา เกิดจากการศึกษาจากธรรมชาติ แลวนํามาประยุกตเปนลวดลายตางๆซึ่งถือวาเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีคุณคามาก การปกไมไดมีอุปกรณใดๆ มาชวยนอกจากเข็ม ดายและผา เปนการปกดวยมือลวน ๆ ซึ่ง
สรางสรรคผลงานไดอยางสวยงามและมีคุณคา
ในอดีตการปกผามงสวนใหญจะใชผาไหมดิบที่ผลิตเองมา ปกเปนลวดลายตาง ๆ ซึ่งลวดลายเหลานี้ มงคิด
คนออกแบบของลวดลายเอง ปกติแลวมง จะมีความประณีตในการคิดลวดลาย และการปกลวดลายตาง ๆ ซึ่งจะเห็น
ไดจากกระโปรงของมงที่ทําจากผาบาติกกับผาปก และเมื่อมีการปกลายเรียบรอยแลว จะนํามาแปลรูปเปนเสื้อผาที่
จะสวมใสในเทศกาลปใหม หรือในวันสําคัญตาง ๆ และสามารถที่จะประดิษฐเปนเครื่องใชอยางอื่นได เชน ถุงยาม
กระเปาสะพาย กระเปาเป กระเปาใสสตางค ถุงใสโทรศัพทมือถือ เครื่องใชอื่น ๆ เปนตน ซึ่งผาปกของมงจะมี
ลวดลายที่แตกตางกันไป และมีชื่อเรียกแตกตางกัน
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แตในปจจุบันมีความตองการทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น หญิงชาวเขาเผามงจึงหาซื้อผาฝายจากในเมือง
นํามาปกหรือเขียนเทียนแทนการปนฝายดวยมือแบบดั้งเดิม แลวพัฒนาไปถึงการใชจักรไฟฟาหรือเทคโนโลยี
สมัยใหมในการปกผา ทําใหคุณคาของงานปกผาแบบโบราณมีคุณคาเพิ่มมากขึ้นเพราะชิ้นงานแบบโบราณจริงๆ ลด
นอยลง คุณภาพของงานปกรุนใหมก็ดอยลง เพราะลายปกหยาบขึ้นไมละเอียดละออเหมือนของเกา งานปกเกาที่ปก
ลงบนใยผากัญชงจึงมีราคาคอนขางแพงและหาไดยากขึ้น เหตุผลเพราะตองผานกรรมวิธีการผลิตตามธรรมชาติ ซึ่ง
ตองใชทั้งเวลาและแรงงานอยางมาก นอกจากจะปกเพื่อไวใชเองแลว ยังไดทํากันเปนสินคาจําหนายในรูปแบบตางๆ
เปนอาชีพเสริม เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวเปนอยางดี

สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
ในความหมายของของที่ระลึกอาจใหคําจํากัดความ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2542) โดยแยก
ความหมายของคําวา “ของ” ซึ่งหมายถึงสิ่งตาง ๆ สวนคําวา”ระลึก” หมายถึง คิดถึง นึกถึง เรื่องราวในอดีตได เชน
ระลึกถึงความหลังเปนตน ดังนั้น คําวาของที่ระลึกอาจหมายถึง สิ่งที่ทําใหเกิดความนึกถึงและคิดถึง นอกนี้ยังมีคํา
ความหมายจากคําจํากัดความ ที่มีลักษณะใกลเคียง คลายคลึงกันอีก เชน
ของที่ระลึก อาจหมายถึง สัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อกระตุน
เตือนหรือใหนึกถึงอยูเสมอ (ประเสริฐ ศิลรัตนา,2531)
ของที่ระลึกอาจมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป ตามแตโอกาสนั้น ๆ เชน ถามอบใหเนื่องในวันเกิด วันแตงงาน
วันปใหม เรียกวา “ของขวัญ” ถามอบใหผูที่รักและนับถือเรียกวา “ของกํานัล” และถาใหเพื่อเปนการตอบแทนเชน
งานศพ เรียกวา”ของชํารวย” หรือ “ของแถมพก” เหลานี้เปนตน
แมวาจะเรียกชื่อวาอยางไรก็ตาม มีวัตถุประสงคการใหที่แตกตางกัน แตในความหมายที่แทจริงก็คือการ
กระตุนเตือนใหเกิดความทรงจํา ซึ่งอยูในขอบขาย “ของที่ระลึก”นั่นเอง (ประเสริฐ ศิลรัตนา,2531)

ประเภทของสินคาที่ระลึก
ของที่ระลึก อาจจําแนกประเภทตามจุดประสงคของการนําไปใช ดังนี้
1.ประเภทของกิน สิ่งของประเภทนี้ มีการแบงปนกันมาตั้งแตอดีต เนื่องจากไมสามารถเก็บไวไดนาน และ
บริโภคในชวงระยะเวลาสั้น ๆ จึงไมคอยยอมรับวาเปนของที่ระลึก ตอมาในภายหลัง สินคาประเภทของกินไดพัฒนา
รูปแบบ คุณภาพ การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสม สวยงาม นาสนใจ จนสินคาที่ระลึกประเภทนี้
ไดรับความนิยมและความสนใจจากผูซื้อจํานวนมาก
2.ประเภทของใช เชนเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ปจจุบันกลายเปนสินคาที่ระลึก ที่ไดรับความ
นิยมมากเชนกัน เครื่องใชบางชนิดมีการประดิษฐ ตกแตงใหงดงามเปนพิเศษ จึงมักถูกนําไปใชเปนของที่ระลึก
มากกวาการนําไปใชประโยชน
3.ประเภทตกแตง ประเภทนี้สรางขึ้นเพื่อตอบสนองตอจิตใจเปนสวนใหญ เชนการตกแตงรางกาย ไดแก
เครื่องประดับตาง ๆ หรือสําหรับใชในการตกแตงอาคารสถานที่ หรือใชในพิธีการตาง ๆ ดังนั้นสินคาที่ระลึกประเภท
นี้ ตองมีการออกแบบที่ดี มีสีและรูปทรงสวนประกอบตาง ๆ ปราณีต สวยงาม ดึงดูดลอใจผูซื้อ (ประเสริฐ ศิลรัตนา
,2531)
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การพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบล
เข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
การพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ การนําผลิตภัณฑที่ไดจากผาปกชาวเขาเผามงมาใช เพื่อการเพิ่มมูลคาทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑ
และเพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการเผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นอีกแนวทาง
หนึ่งไดรูปแบบผลิตภัณฑที่ไดรับ การพัฒนา ดังนี้

ภาพที่ 12-14 ผลิตภัณฑของที่ระลึกทีไ่ ดรับการพัฒนา
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จากการประเมินความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ นั้น ทําการประเมินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก
รูปแบบใหม 3 รูปแบบ จากกลุมตัวอยาง
รูปแบบ 1
ภาพผารองจาน

รูปแบบ 2

รูปแบบ 3

ภาพผารองแกว

ภาพที่ 15-20 ภาพผลิตภัณฑผารองจาน และผารองแกว

ในการคัดเลือกรูปแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนั้น ผูวิจัยไดคัดเลือกลายผาปกจากเอกลักษณตางๆ
ชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ที่ตรงกับแนวความคิดและกลุมเปาหมายที่เปนผูหญิง
จึงไดออกมาเปนลายของดอกไม เพื่อใหตรงตามแนวคิดที่ไดตั้งไวเบื้องตน
จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปก
ชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จากกลุมตัวอยาง สามารถสรุปผลได ดังนี้
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สรุปผลการประเมิน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกรูปแบบใหม จากกลุม
ตัวอยาง
การประเมินรูปแบบ พบวารูปแบบที่ 1 มีระดับความพึงพอจากกลุมตัวอยาง รวมมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย
เทากับ 4.63 (0.49) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ผลประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ (N=30)
รูปแบบ
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3

Χ

SD
0.49
0.69
0.81

4.63
3.73
2.13

การแปลผล
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบนั้น พบวารูปแบบผลิตภัณฑ ของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
จากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ รูปแบบที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมจากกลุมตัวอยาง มากกวา รูปแบบ
ที่ 2 และรูปแบบที่ 3
ตารางที่ 2 ความเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบ 3 รูปแบบ (N=30)
ลําดับ
รายการ
1.
รูปแบบที่ 1
2.
รูปแบบที่ 2
3.
รูปแบบที่ 3
Chi-Square = 56.364 , df = 2 , Asymp. Sig. = .000

Mean Rank
2.83
2.17
1.00

จากตารางที่ 2 พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจแตกตางกันและเมื่อพิจารณาจากคา Chi-Square, df,
Asymp. Sig. สรุป พบวา ผลคะแนนความพึงพอใจ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ ของกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 30
คน คา Sig. ที่คํานวณได คือ .000 เพราะฉะนั้น สรุปผลไดวาความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ที่มีตอผลิตภัณฑ
ของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ทั้ง 3 รูปแบบ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาโครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑของฝาก ของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง ตําบล
เข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทั้งเอกสารและภาคสนาม สรุปขอมูลที่ไดจาก
เอกสารและภาคสนาม ทําการออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความงาม ความเหมาะสม
ภายใตขั้นตอนการสรางสรรคผลิตภัณฑ โดยการออกแบบผลิตภัณฑชุดแตงโตะอาหาร ออกแบบใหคํานึงถึง
ลวดลายผาปกมงที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เปนเพศหญิง จึงไดนําลายดอกไม นํามาใช ในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑผารองจานและผารองแกว ผาที่นํามาใชเปนพื้นหลักใหใชไดสะดวก ทําความสะอาดและดูแลรักษางาย อีก
ทั้งสรางความสวยงาม เรียบงาย เปนทางการ ภายใตแนวความคิด “Hmong” มง เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่แสดงถึง
เอกลักษณการปกผาของชนเผา วัฒนธรรมความเปนชาวเขาเผามง ในรูปแบบที่เรียบงายและเปนทางการ เพื่อให
ระลึกถึง คิดถึง หมูบานชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ หรือใชเปนของฝาก ของที่
ระลึกไดอีกดวย
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จากการประเมิ นงานวิ จัยเรื่ อ งการพัฒ นาผลิต ภัณฑข องฝากและของที่ ร ะลึก จากผา ปก ชาวเขาเผา ม ง
จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว สามารถสรุปผลการวิจัยไดจาก ผลการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ ดานขั้นตอนการผลิต ไดแบบชุดแตงโตะอาหารจากผาปกชาวเขาเผามง ทั้งหมด 3
รูปแบบและผลประเมินวารูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสม สวยงามมากที่สุด สอดคลองกับที่ อภิโชค เลขะกุล (2547)
วิจัยเรื่อง เสนทางการทองเที่ยวแบบจับจายสินคาศิลปหัตถกรรม เชียงใหมเปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่นาชื่นชม รวมไปถึงผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และหัตถกรรมของ
เชียงใหมไดรับการถายทอดมาทุกยุคสมัยเปนเวลากวา 700 ป ชุมชนศิลปหัตถกรรมสามแหง ไดแก บานถวาย บอ
สราง และวัวลาย มีชื่อเสียงทางการผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ โดยที่บานถวายมีชื่อเสียงทางการทําไม
แกะสลัก บสรางมีชื่อเสียงทางการผลิตรม และกระดาษสา และวัวลายมีชื่อเสียงทางเครื่องเงิน ทั้งสามชุมชน สืบทอด
ประวัติความเปนมา ขนบประเพณี วิถีชีวิต ความชํานาญและลักษณะทางกายภาพของหมูบานหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมจากรุนบรรพบุรุษ ในขณะที่ สุภาวดี ชาวผาขาว ( บทคัดยอ : 2548 ) เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศในการเลือกซื้อของที่ระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคลองกับ
ผลการวิ จั ย ที่ ต อ งการนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปวางจํ า หน า ยในแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ผลการวิ จั ย ดั ง กล า ว พบว า
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวและพักผอน นิยมซื้อผลิตภัณฑงาน
ฝมือ/งานแกะสลัก ซื้อสินคาของที่ระลึกเพื่อเปนที่ระลึกในการเดินทาง โดยตัดสินใจซื้อของที่ระลึกดวยตนเอง
คาใชจายในการซื้อของที่ระลึก ไมต่ํากวา 500 บาท โดยซื้อของที่ระลึกจากบริเวณแหลงทองเที่ยว

ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมงานหัตถกรรมและพัฒนาลวดลาย ของชุมชน หมูบานชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ ใหมีมาตรฐานและมีความหลากหลายมากขึ้น จากการสํารวจพบวามีปญหาในการสงเสริม
งานหัตถกรรมและพัฒนาลวดลาย ของชุมชน ดังนี้
1.ศิลปหัตถกรรมในหลายๆทองถิ่นยังถูกละเลย การผลิตศิลปหัตถกรรมยังกระจัดกระจายทั่วไปไมมีแหลง
รวมในบางทองถิ่นควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการคนควาและวิจัย
2.ขาดการกระตุนใหผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยการสงเสริมสนับสนุนใหมีการแขงขันทักษะการ
ออกแบบและผลิตงาน
3.ผูมีฝมือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอยางอื่น ควรจัดหาชองทางการจัดจําหนายสินคาและกระจายสินคา
กอใหเกิดรายไดที่แนนอนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
4.ไมรักษาคุณภาพใหสม่ําเสมอ ผูปกผาที่มีคุณภาพที่ดีมักทํางานไดชา สินคาขายยากเพราะราคาคอนขาง
สูง เนื่องจากใชเวลาในการปกนาน
5.การถายทอดฝมือ วิธีการ และวัฒนธรรมนอยลงทําใหขาดผูสืบทอด ควรมีการศึกษาและอนุรักษงานปก
ผาของทองถิ่นใหมีบทบาทสําคัญเพื่อใหคนรุนใหมๆ มีความภูมิใจและรักที่จะสืบทอดงานปกผาตอไป
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