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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.) ศึกษาสภาพทั่วไปของผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขา

คอ จังหวัดเพชรบูรณ  2.) ศึกษาสภาพท่ัวไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก  3.) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ 
ของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 4.) เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ  

การศึกษาคนควาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย 
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลเอกสาร เว็บไซต เพ่ือความรู
พ้ืนฐาน สรางแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาขอมูล สภาพท่ัวไปของผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผา
ปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ข้ันตอนท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลภาคสนาม 
ภายใตกรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซตและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยเขาสูพ้ืนท่ีแหลงผลิตภัณฑ 
ท่ีกลุมเปาหมายสวนใหญใหความสนใจ รวมไปถึงแหลงการจัดจําหนาย ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษา
เอกสารเว็บไซต สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจากการลงพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดแนวความคิดในกาออกแบบ
ผลิตภัณฑ ข้ันตอนท่ี 4 กระบวนการออกแบบและสรางสรรค ภายใตกรอบแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑจาก
ผาปกชาวเขาเผามง จากการกําหนดในเบื้องตน มาออกแบบและสรางผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ ข้ันตอนท่ี 5 
สรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

ผลจากการวิจัยผูวจัิยคาดหวังวาการออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑในคร้ังนี้จะสามารถสงเสริมภาพลักษณ

ใหแกผลิตภัณฑของฝากและของท่ีระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณไดมาก

ขึ้น 

คําสําคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ,   ของท่ีระลึก,   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 หรือฝายท่ีทอเองมาเขียนเปนลวดลายตางๆดวย

วิธีการเขียนเทียน เพ่ือท่ีจะทําเปนชุดประจําเผาของทุกๆคนในครอบครัว แตในปจจุบันมีความตองการทางการ
ตลาดเพ่ิมมากขึ้น หญิงชาวเขาเผามง จึงหาซ้ือผาฝายจากในเมืองนํามาปกหรือเขียนเทียนแทนการปนฝายดวยมือ
แบบดั้งเดิม คุณคาของงานปกโบราณจึงเพ่ิมมากขึ้นเพราะชิ้นงานโบราณจริงๆ ลดนอยลง คุณภาพของงานปกรุน
ใหมก็ดอยลง เพราะลายปกหยาบขึ้นไมละเอียดเหมือนของเกา งานปกเกาท่ีปกลงบนผาใยกัญชงจึงมีราคาคอนขาง
แพงและหาไดยากขึ้น เหตุผลเพราะตองผานกรรมวิธีการผลิตตามภูมปญญาด่ังเดิม ซึ่งตองใชท้ังเวลาและแรงงาน
อยางมาก 

การปกผา เปนวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตบรรพบุรุษของชนเผามง เพ่ือใชประดับตกแตงเส้ือผา เครื่อง
แตงกาย และของใชตาง ๆ ใหเกิดความสวยงาม นับวาเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของชาวเขาเผามงลวดลาย
ตางๆของการปกผา เกิดจากการศึกษาจากธรรมชาติ แลวนํามาประยุกตเปนลวดลายตางๆซึ่งถือวาเปนภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีมีคุณคามาก การปกไมไดมีอุปกรณใดๆ มาชวยนอกจากเข็ม ดายและผา เปนการปกดวยมือลวน ๆ ซึ่ง
สรางสรรคผลงานไดอยางสวยงามและมีคุณคา ในปจจุบันนอกจากจะปกเพ่ือไวใชเองแลว ยังไดทํากันเปนสินคา
จําหนายในรูปแบบตางๆเปนอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวเปนอยางดี 

จากความสําคัญดังกลาวในขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาสภาพทั่วไปของผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ แลวนําขอมูลท่ีศึกษามาได ใชเปนแนวทางในการออกแบบ 
และนําวัสดุจากพ้ืนท่ีมาออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑ ชุดตกแตงโตะอาหารจากผาปกชาวเขาเผามง เพ่ือสงเสริม
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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.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด

เพชรบูรณ 
4.เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ  

 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลิตภัณฑสามารถสงเสริมภาพลักษณใหแกชุมชนชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณได กลุมผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาใหม 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จังหวัดเพชรบูรณและ
ผลิตภัณฑผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือใหทราบถึงสภาพทั่วไปของผา
ปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ และผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก ของ
จังหวัดเพชรบูรณ 

1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีในงานวิจัยหมายถึง  ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
1.1 ประวัติความเปนมาของชาวเขาเผามงและผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด

เพชรบูรณ 
1.2 สภาพท่ัวไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก 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. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตวัอยาง 
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ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภค ผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจาก
ผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ประมาณ 120 คน ตอสัปดาห 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภค ผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
จากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งใชสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน 

ตัวแปรตน(Independent variable) รูปแบบผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปก
ชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ท้ัง 3 แบบ  

ตัวแปรตาม (Dependent variable)  ความพึงพอใจในรูปแบบ ผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของฝากและของที่
ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณของกลุมตัวอยาง 

ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมี ตอผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปก
ชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ 

5             มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

4             มีระดับความพึงพอใจมาก 

3             มีระดับความพึงพอใจปานกลาง  

2             มีระดับความพึงพอใจนอย  

1             มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

 
ประโยชนที่จะไดรับ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยหวังวาประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑของฝากและ
ของที่ระลึกจากผาทอพ้ืนเมือง 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 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนการสรางสรรคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพ  ผูวิจัยตองทําการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ  ท้ังของชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณและท่ีมีอยูในทองตลาด  
เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา  จากน้ันทําการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑโดยจัดทําแบบรางรูปแบบตางๆ   
แลวสรางเครื่องมือ ประเมินผลและวิเคราะหผลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง โดยสอบถามความพึงพอใจใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ โดยใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก  กลุมผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค ผลิตภัณฑของฝากและ
ของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน  30 คน แลวนําวิเคราะหขอมูลและสรุปผล โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
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ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เว็บไซต เพ่ือใหไดความรูและขอมูลพ้ืนฐาน 
สรางแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาขอมูล สภาพท่ัวไปของผลิตภัณฑผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย 
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

1. แหลงขอมูลประเภทตําราเอกสาร โดยศึกษาจาก หนังสือ ตํารา เอกสาร ส่ิงพิมพ ท่ีเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง 

2. แหลงขอมูลประเภทอินเตอรเน็ต (Internet) โดยการศึกษาขอมูลผานเว็บไซต (Website) เรื่องขอมูล
ของการผลิตของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง 

ข้ันตอนท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลภาคสนาม ภายใตกรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต
และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยเขาสูพ้ืนท่ีแหลงผลิตภัณฑ ท่ีกลุมเปาหมายสวนใหญใหความสนใจ รวมไปถึงแหลง
การจัดจําหนาย 

ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจากการลง
พ้ืนท่ี ผลจากแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือกําหนดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ข้ันตอนท่ี 4 กระบวนการพัฒนาออกแบบและสรางสรรค ภายใตกรอบแนวความคิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาปกชาวไทยภูเขาเผามง จากการกําหนดในเบ้ืองตน มาออกแบบและสรางผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 

ข้ันตอนท่ี 5 สรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่
ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยายและทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ Two-Way 
ANOVA by Non-parametric การวิเคราะหความแปรปรวน จําแนกสองทางแบบนอนพาราเมตริก การทดสอบแบบ
ฟรีดแมน เพ่ือสรุปผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  

 

   

  

 

ภาพที่ 1-5 การลงพ้ืนที่  เก็บขอมูลและทําแบบประเมิน 
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ภาพที่ 6-11 การลงพ้ืนที่  เก็บขอมูลและทําแบบประเมิน 

ผลการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขา

คอ จังหวัดเพชรบูรณ สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 

สภาพทั่วไปของผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ 
หมูบานชาวเขาเผามงเข็กนอย ต้ังอยูท่ี ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ บนเสนทางสาย

พิษณุโลก-หลมสัก เสนทางหมายเลข 12 ระหวาง กม. ท่ี 92 - 93    เปนหมูบานชาวเขาเผามงท่ีใหญท่ีสุดใน
ประเทศไทยและมีกิจกรรมทองเที่ยวซึ่งหาดูไดยาก อาทิ เชน ชมการจําลองวิถีชีวิตชาวมง ชมการแสดงทาง
วัฒนธรรม อาทิ วิถีชีวิต 12 เดือนของชาวเขาเผามง รําแคน ระบํากระดัง ระบําขลุย เดินแบบชุดมง และเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑของชาวมง อาทิ ผาปกลาย พืชผักการเกษตร 

การปกผา เปนวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษของชนเผามง เพ่ือใชประดับตกแตงเส้ือผา เครื่อง
แตงกาย และของใชตาง ๆ ใหเกิดความสวยงาม นับวาเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของชาวเขาเผาเผามงลวดลาย
ตางๆของการปกผา เกิดจากการศึกษาจากธรรมชาติ แลวนํามาประยุกตเปนลวดลายตางๆซึ่งถือวาเปนภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีมีคุณคามาก การปกไมไดมีอุปกรณใดๆ มาชวยนอกจากเข็ม ดายและผา เปนการปกดวยมือลวน ๆ ซึ่ง
สรางสรรคผลงานไดอยางสวยงามและมีคุณคา  

ในอดีตการปกผามงสวนใหญจะใชผาไหมดิบท่ีผลิตเองมา ปกเปนลวดลายตาง ๆ ซึ่งลวดลายเหลานี้ มงคิด
คนออกแบบของลวดลายเอง ปกติแลวมง จะมีความประณีตในการคิดลวดลาย และการปกลวดลายตาง ๆ ซึ่งจะเห็น 
ไดจากกระโปรงของมงท่ีทําจากผาบาติกกับผาปก และเมื่อมีการปกลายเรียบรอยแลว จะนํามาแปลรูปเปนเส้ือผาท่ี
จะสวมใสในเทศกาลปใหม หรือในวันสําคัญตาง ๆ และสามารถท่ีจะประดิษฐเปนเครื่องใชอยางอื่นได เชน ถุงยาม 
กระเปาสะพาย กระเปาเป กระเปาใสสตางค ถุงใสโทรศัพทมือถือ เครื่องใชอ่ืน ๆ เปนตน ซึ่งผาปกของมงจะมี
ลวดลายท่ีแตกตางกันไป และมีชื่อเรียกแตกตางกัน 
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แตในปจจุบันมีความตองการทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น หญิงชาวเขาเผามงจึงหาซื้อผาฝายจากในเมือง
นํามาปกหรือเขียนเทียนแทนการปนฝายดวยมือแบบด้ังเดิม แลวพัฒนาไปถึงการใชจักรไฟฟาหรือเทคโนโลยี
สมัยใหมในการปกผา ทําใหคุณคาของงานปกผาแบบโบราณมีคุณคาเพ่ิมมากขึ้นเพราะช้ินงานแบบโบราณจริงๆ ลด
นอยลง คุณภาพของงานปกรุนใหมก็ดอยลง เพราะลายปกหยาบขึ้นไมละเอียดละออเหมือนของเกา งานปกเกาท่ีปก
ลงบนใยผากัญชงจึงมีราคาคอนขางแพงและหาไดยากขึ้น เหตุผลเพราะตองผานกรรมวิธีการผลิตตามธรรมชาติ ซึ่ง
ตองใชท้ังเวลาและแรงงานอยางมาก นอกจากจะปกเพ่ือไวใชเองแลว ยังไดทํากันเปนสินคาจําหนายในรูปแบบตางๆ
เปนอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวเปนอยางดี 
 

สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก 
ในความหมายของของที่ระลึกอาจใหคําจํากัดความ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2542) โดยแยก

ความหมายของคําวา “ของ” ซึ่งหมายถึงส่ิงตาง ๆ สวนคําวา”ระลึก” หมายถึง คิดถึง นึกถึง เรื่องราวในอดีตได เชน 
ระลึกถึงความหลังเปนตน ดังน้ัน คําวาของท่ีระลึกอาจหมายถึง ส่ิงท่ีทําใหเกิดความนึกถึงและคิดถึง นอกน้ียังมีคํา
ความหมายจากคําจํากัดความ ท่ีมีลักษณะใกลเคียง คลายคลึงกันอีก เชน 

ของที่ระลึก อาจหมายถึง สัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราวตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือกระตุน
เตือนหรือใหนึกถึงอยูเสมอ (ประเสริฐ ศิลรัตนา,2531) 

ของที่ระลึกอาจมีชื่อเรียกท่ีแตกตางกันไป ตามแตโอกาสนั้น ๆ เชน ถามอบใหเนื่องในวันเกิด วันแตงงาน 
วันปใหม เรียกวา “ของขวัญ” ถามอบใหผูท่ีรักและนับถือเรียกวา “ของกํานัล” และถาใหเพ่ือเปนการตอบแทนเชน
งานศพ เรียกวา”ของชํารวย” หรือ “ของแถมพก” เหลานี้เปนตน 

แมวาจะเรียกชื่อวาอยางไรก็ตาม มีวัตถุประสงคการใหท่ีแตกตางกัน แตในความหมายที่แทจริงก็คือการ
กระตุนเตือนใหเกดิความทรงจํา  ซึ่งอยูในขอบขาย “ของที่ระลึก”นั่นเอง (ประเสริฐ ศิลรัตนา,2531) 

ประเภทของสินคาที่ระลกึ 

ของที่ระลึก อาจจําแนกประเภทตามจุดประสงคของการนําไปใช  ดังนี้ 
1.ประเภทของกิน ส่ิงของประเภทนี้ มีการแบงปนกันมาตั้งแตอดีต เนื่องจากไมสามารถเก็บไวไดนาน และ

บริโภคในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ จึงไมคอยยอมรับวาเปนของที่ระลึก ตอมาในภายหลัง สินคาประเภทของกินไดพัฒนา
รูปแบบ คุณภาพ การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสม สวยงาม นาสนใจ จนสินคาท่ีระลึกประเภทน้ี 
ไดรับความนิยมและความสนใจจากผูซื้อจํานวนมาก 

2.ประเภทของใช เชนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน ปจจุบันกลายเปนสินคาท่ีระลึก ท่ีไดรับความ
นิยมมากเชนกัน เครื่องใชบางชนิดมีการประดิษฐ ตกแตงใหงดงามเปนพิเศษ จึงมักถูกนําไปใชเปนของท่ีระลึก
มากกวาการนําไปใชประโยชน 

3.ประเภทตกแตง ประเภทนี้สรางขึ้นเพ่ือตอบสนองตอจิตใจเปนสวนใหญ เชนการตกแตงรางกาย ไดแก
เครื่องประดับตาง ๆ หรือสําหรับใชในการตกแตงอาคารสถานที่ หรือใชในพิธีการตาง ๆ ดังนั้นสินคาท่ีระลึกประเภท
นี้ ตองมีการออกแบบที่ดี มีสีและรูปทรงสวนประกอบตาง ๆ ปราณีต สวยงาม ดึงดูดลอใจผูซื้อ  (ประเสริฐ ศิลรัตนา
,2531) 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบล
เข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของท่ีระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด

เพชรบูรณ การนําผลิตภัณฑท่ีไดจากผาปกชาวเขาเผามงมาใช เพ่ือการเพ่ิมมูลคาทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑ 
และเพ่ือเปนแนวทางหนึ่งในการเผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินอีกแนวทาง
หนึ่งไดรูปแบบผลิตภัณฑท่ีไดรับ การพัฒนา ดังนี้ 

 

 

  

ภาพที่ 12-14 ผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีไดรับการพัฒนา 
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จากการประเมินความพึงพอใจ ของกลุมตวัอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ  

การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ  เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ นั้น  ทําการประเมินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก
รูปแบบใหม 3 รูปแบบ จากกลุมตัวอยาง 

 
รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 

ภาพผารองจาน   

   

   
ภาพผารองแกว   

   

ภาพที่ 15-20 ภาพผลิตภัณฑผารองจาน และผารองแกว 

ในการคัดเลือกรูปแบบเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑนั้น  ผูวิจัยไดคัดเลือกลายผาปกจากเอกลักษณตางๆ 
ชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ท่ีตรงกับแนวความคิดและกลุมเปาหมายที่เปนผูหญิง 
จึงไดออกมาเปนลายของดอกไม เพ่ือใหตรงตามแนวคิดท่ีไดต้ังไวเบ้ืองตน  

จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ  เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปก
ชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จากกลุมตัวอยาง สามารถสรุปผลได  ดังนี้ 
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สรุปผลการประเมิน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกรูปแบบใหม จากกลุม
ตัวอยาง   

การประเมินรูปแบบ พบวารูปแบบที่ 1 มีระดับความพึงพอจากกลุมตัวอยาง รวมมากท่ีสุด ไดคาเฉล่ีย
เทากับ 4.63 (0.49) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ผลประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ  (N=30) 

รูปแบบ Χ  SD การแปลผล 
รูปแบบที่ 1 4.63 0.49 พอใจมาก 
รูปแบบที่ 2 3.73 0.69 พอใจปานกลาง 
รูปแบบที่ 3 2.13 0.81 พอใจนอย 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบนั้น พบวารูปแบบผลิตภัณฑ ของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
จากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ  รูปแบบที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมจากกลุมตัวอยาง มากกวา รูปแบบ
ท่ี 2 และรูปแบบที่ 3  

 

ตารางที่ 2 ความเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบ 3 รูปแบบ  (N=30) 

ลําดับ รายการ Mean Rank 
1. รูปแบบที่ 1 2.83 
2. รูปแบบที่ 2 2.17 
3. รูปแบบที่ 3 1.00 

Chi-Square = 56.364 , df = 2 , Asymp. Sig. = .000   
 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจแตกตางกันและเมื่อพิจารณาจากคา Chi-Square, df, 
Asymp. Sig.  สรุป พบวา ผลคะแนนความพึงพอใจ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ ของกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 30 
คน คา Sig. ท่ีคํานวณได คือ  .000   เพราะฉะนั้น   สรุปผลไดวาความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ท่ีมีตอผลิตภัณฑ
ของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ  ท้ัง 3 รูปแบบ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาโครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑของฝาก ของท่ีระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง ตําบล

เข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลท้ังเอกสารและภาคสนาม สรุปขอมูลท่ีไดจาก
เอกสารและภาคสนาม ทําการออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความงาม ความเหมาะสม 
ภายใตขั้นตอนการสรางสรรคผลิตภัณฑ โดยการออกแบบผลิตภัณฑชุดแตงโตะอาหาร ออกแบบใหคํานึงถึง
ลวดลายผาปกมงท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เปนเพศหญิง จึงไดนําลายดอกไม นํามาใช ในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑผารองจานและผารองแกว ผาท่ีนํามาใชเปนพ้ืนหลักใหใชไดสะดวก ทําความสะอาดและดูแลรักษางาย อีก
ท้ังสรางความสวยงาม เรียบงาย เปนทางการ ภายใตแนวความคิด “Hmong” มง เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีแสดงถึง 
เอกลักษณการปกผาของชนเผา วัฒนธรรมความเปนชาวเขาเผามง ในรูปแบบท่ีเรียบงายและเปนทางการ เพ่ือให
ระลึกถึง คิดถึง หมูบานชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ หรือใชเปนของฝาก ของที่
ระลึกไดอีกดวย 
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จากการประเมินงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง 
จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาว  สามารถสรุปผลการวิจัยไดจาก ผลการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ ดานขั้นตอนการผลิต ไดแบบชุดแตงโตะอาหารจากผาปกชาวเขาเผามง ท้ังหมด 3 
รูปแบบและผลประเมินวารูปแบบท่ี 1 มีความเหมาะสม สวยงามมากที่สุด สอดคลองกับท่ี อภิโชค  เลขะกุล (2547)  
วิจัยเรื่อง เสนทางการทองเท่ียวแบบจับจายสินคาศิลปหัตถกรรม เชียงใหมเปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่นาชื่นชม รวมไปถึงผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และหัตถกรรมของ
เชียงใหมไดรับการถายทอดมาทุกยุคสมัยเปนเวลากวา 700 ป ชุมชนศิลปหัตถกรรมสามแหง ไดแก บานถวาย บอ
สราง และวัวลาย มีชื่อเสียงทางการผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ โดยท่ีบานถวายมีชื่อเสียงทางการทําไม
แกะสลัก บสรางมีชื่อเสียงทางการผลิตรม และกระดาษสา และวัวลายมีชื่อเสียงทางเคร่ืองเงิน ท้ังสามชุมชน สืบทอด
ประวัติความเปนมา ขนบประเพณี วิถีชีวิต ความชํานาญและลักษณะทางกายภาพของหมูบานหัตถกรรมแบบ
ด้ังเดิมจากรุนบรรพบุรุษ ในขณะท่ี สุภาวดี ชาวผาขาว ( บทคัดยอ : 2548 ) เรื่อง  พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศในการเลือกซื้อของท่ีระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    สอดคลองกับ
ผลการวิจัยท่ีตองการนําผลิตภัณฑไปวางจําหนายในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ     ผลการวิจัยดังกลาว พบวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ           มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวและพักผอน นิยมซื้อผลิตภัณฑงาน
ฝมือ/งานแกะสลัก  ซื้อสินคาของท่ีระลึกเพ่ือเปนท่ีระลึกในการเดินทาง   โดยตัดสินใจซื้อของท่ีระลึกดวยตนเอง  
คาใชจายในการซื้อของท่ีระลึก ไมตํ่ากวา 500 บาท โดยซื้อของท่ีระลึกจากบริเวณแหลงทองเท่ียว  

ขอเสนอแนะ 
ควรสงเสริมงานหัตถกรรมและพัฒนาลวดลาย ของชุมชน หมูบานชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขา

คอ จังหวัดเพชรบูรณ ใหมีมาตรฐานและมีความหลากหลายมากขึ้น  จากการสํารวจพบวามีปญหาในการสงเสริม
งานหัตถกรรมและพัฒนาลวดลาย ของชุมชน ดังนี้ 

1.ศิลปหัตถกรรมในหลายๆทองถ่ินยังถูกละเลย การผลิตศิลปหัตถกรรมยังกระจัดกระจายทั่วไปไมมีแหลง
รวมในบางทองถ่ินควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการคนควาและวิจัย 

2.ขาดการกระตุนใหผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยการสงเสริมสนับสนุนใหมีการแขงขันทักษะการ
ออกแบบและผลิตงาน 

3.ผูมีฝมือเปล่ียนไปประกอบอาชีพอยางอื่น ควรจัดหาชองทางการจัดจําหนายสินคาและกระจายสินคา
กอใหเกิดรายไดท่ีแนนอนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครวัได 

4.ไมรักษาคุณภาพใหสม่ําเสมอ ผูปกผาท่ีมีคุณภาพท่ีดีมักทํางานไดชา สินคาขายยากเพราะราคาคอนขาง
สูง เนื่องจากใชเวลาในการปกนาน 

5.การถายทอดฝมือ วิธีการ และวัฒนธรรมนอยลงทําใหขาดผูสืบทอด ควรมีการศึกษาและอนุรักษงานปก
ผาของทองถ่ินใหมีบทบาทสําคัญเพ่ือใหคนรุนใหมๆ  มีความภูมิใจและรักท่ีจะสืบทอดงานปกผาตอไป 
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