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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและ                       

ของฝากภูเวียง ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค                         

ที่มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผารูปแบบตางๆ ที่ไดออกแบบขึ้น โดยใชแบบสอบถามความตองการ

ผลิตภัณฑจากผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคจํานวน 60 คน ไดมาดวยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง แบบประเมิน
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ความพงึพอใจแบบรางผลติภณัฑจากผูเชีย่วชาญดานการออกแบบจํานวน 5 คน และแบบประเมนิความพึงพอใจ

ของผูบริโภคตอผลิตภัณฑจํานวน 36 คน ไดมาดวยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลความตองการผลิตภัณฑจากผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค 

และผลความพงึพอใจแบบรางผลติภัณฑจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ผูวจิยันาํมาออกแบบของทีร่ะลกึ

จากผาทีม่รีปูแบบรวมสมยั สโีทนเย็น คูสกีลมกลนื และใชลวดลายบนผาเปนรปูไดโนเสารเพือ่สือ่ถงึเอกลกัษณ

ของอําเภอภูเวยีง จงัหวัดขอนแกน ผลความพึงพอใจของผูบรโิภคตอผลติภณัฑพบวา ผูบรโิภคมีความพึงพอใจ

โดยเฉลีย่ตอปลอกหมอนในระดบัมากทีส่ดุ และมคีวามพึงพอใจโดยเฉลีย่ตอตุกตา กลองใสทชิช ูกลองใสของ

เบ็ดเตล็ด และกรอบรูปในระดับมาก ทั้งนี้กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงสามารถนําผลการวิจัย                          

เปนขอมูลในการออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค

คําสําคัญ

 การออกแบบผลิตภัณฑ  ของที่ระลึก  ผลิตภัณฑผา  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน

Abstract
 The objectives of this research were to design of textile souvenirs of Phuwiang Souvenir 
and Textile Handicrafts Group, Tambon Phuwiang, Ampur Phuwiang, Khon Kaen Province.                              
The evaluation of consumers’ satisfaction towards the pattern of the designed textile souvenirs                  
was also investigated. The research instruments included the demand questionnaire on products 
from the manufacturers, distributors, and consumers of 60 people obtained with a purposive                   
sampling technique, the satisfaction evaluation form on products model from 5 design experts,             
and the satisfaction evaluation form on products from the consumers of 36 people obtained with a 
purposive sampling technique. The data analyses were used percentages, means, and standard 
deviations. From the result of products demand from manufacturers, distributors and consumers, 
and the result of the products satisfaction from design experts, therefore, the researcher used these 
results to design textile souvenir products which had contemporary styles, cool tones, harmonious 
colors, and patterns on the fabric as dinosaurs to convey the identity of Phu Wiang District,                         
Khon Kaen Province. The result of consumers’ satisfaction on the products found that the consumers 
had the average satisfaction with the pillowcase at the highest level, and had the average                              
satisfaction with the dolls, tissue boxes, miscellaneous boxes, and picture frames at the high level. 

The Phuwiang Souvenir and Textile Handicrafts Group could bring the research results as information 

on the design of textile souvenir products to meet the needs of the consumers.
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บทนํา
 ผลิตภัณฑของที่ระลึก เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบสรางสรรค เพ่ือใชเปนสัญลักษณที่กอ                    

ใหเกิดแรงจูงใจ กระตุนเตือน และระลึกถึงส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก บุคคล สัตว สิ่งของ เหตุการณ และ                  

สถานที่ (Monphrom & Soodsung, 2010, 83) นักทองเที่ยวสวนใหญจึงหาซ้ือและนํากลับไปยังภูมิลําเนา

ของตนดวยวัตถปุระสงคหลกัเพ่ือเปนทีร่ะลกึหรือของฝาก โดยประเทศไทยมีแหลงทองเทีย่วทีห่ลากหลายและ

ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวจํานวนมาก ในป พ.ศ. 2561 นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยว

ประเทศไทย 38.27 ลานคน กอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยว 2.00 ลานลานบาท (Ministry of Tourism and 

Sports, 2019) ปจจัยสาํคญัท่ีกอใหเกดิรายไดจากการทองเท่ียว ไดแก การพักแรม การบริการ และการจําหนาย

สนิคาและผลติภณัฑของทีร่ะลกึ ทัง้นีป้จจบุนันกัทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาตมิคีวามสนใจซือ้ผลติภณัฑ

ของที่ระลึกเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนสิ่งแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณะเฉพาะของทองถิ่น           

(Yang, 2016, 2) จึงทําใหผลิตภัณฑของท่ีระลึกเปนสินคาสําคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบกับรัฐบาลไทย                       

มนีโยบายสงเสรมิใหแตละชมุชนมรีายไดและอาชพีจากการผลติและจาํหนายผลติภณัฑของทีร่ะลกึในรปูแบบ

ของผลิตภัณฑพื้นเมือง สงผลใหธุรกิจและผลิตภัณฑของท่ีระลึกไดรับความนิยมและแพรหลายมากขึ้น

 กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน กอตั้งขึ้น                                
จากการรวมตวัของแมบานทีเ่ปนเกษตรกร โดยใชเวลาวางจากการทาํการเกษตร (ทาํนาและทาํไร)   มาทอผา
และตดัเย็บผาทีท่าํจากฝาฝาย ผาไหม และผาพ้ืนเมอืงตางๆ ใหเปนเสือ้ผาสําเรจ็รูป และผลติภณัฑของทีร่ะลึก
จากผา รวมทั้งจําหนายของฝากตางๆ ตามผลผลิตและฤดูกาล ซึ่งทําใหสมาชิกกลุมฯ มีรายไดเพียงพอกับ                 
คาใชจาย อยางไรกต็ามในปจจบุนัรายไดรวมจากการขายผลิตภณัฑของทีร่ะลกึจากผาของกลุมหตัถกรรมผา
และของฝากภูเวียงยังนอย เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาไมดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 
และขาดเอกลักษณทีส่ือ่ถงึอําเภอภูเวยีง จงัหวัดขอนแกน ทาํใหปริมาณการขายผลิตภณัฑของท่ีระลึกจากผา
มีจํานวนไมมากนัก ทั้งนี้ภูเวียงเปนอําเภอที่เกาแกแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน และเคยเปนแหลงชุมชน                  
ที่มีอารยธรรมสมัยโบราณ มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษยโบราณ โลหะสําริด พระนอนสมัยทวาราวดี                             

เครื่องมือ เครื่องใช และภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2519 มีการคนพบรอยเทา
และซากกระดูกไดโนเสาร และสัตวโลกดึกดําบรรพ มีแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่นาสนใจ ไดแก อุทยานแหงชาติ
ภูเวียง พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง ผาชมตะวัน และวัดจันทรเขมาราม (Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation, 2018) ดังนั้นจึงควรนําศิลปวัฒนธรรมและสถานท่ีตางๆ ดังกลาว                              

มาออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาใหมีเอกลักษณของทองถิ่น

 การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกเปนงานศิลปะแบบประยุกตศิลป เนื่องจากเปนการผสมผสาน
โดยการสรางสรรครปูแบบใหเกดิประโยชนทัง้ในดานความงาม และประโยชนใชสอยโดยคาํนงึถงึความตองการ
ของผูบริโภคเปนหลัก การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่ดีจึงจําเปนตองศึกษาหาความรู                           
ความเขาใจในงานออกแบบแตละอยางโดยเฉพาะกอน เพื่อใหการออกแบบสอดคลองกับความเปนจริง                     
รวมท้ังศกึษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ ไดแก หนาทีใ่ชสอย ความปลอดภัย ความแข็งแรง ความสะดวกสบาย
ในการใช  ความสวยงาม ราคาพอสมควร การซอมแซมงาย วัสดุและการผลิต และการขนสง                                                        
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(Mital, Desai, Subramanian & Mital, 2008, 51) นอกจากนี้การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก                                     

ควรมีการผสมผสานศิลปวัฒธรรมและเอกลักษณของทองถ่ิน เพื่อทําใหผลิตภัณฑมีเอกลักษณเฉพาะตัว                   
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง 
และประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผารูปแบบตางๆ ที่ไดออกแบบขึ้น 
เพือ่ใหกลุมหตัถกรรมผาและของฝากภเูวยีงสามารถนาํขอมูลดงักลาวไปใชประโยชนในการพฒันาผลติภัณฑ                       

ของที่ระลึกจากผาตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ 

ที่ไดออกแบบข้ึน

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและประเภทผลิตภัณฑของที่ระลึก

  Tiyapairat (2002, 8) ไดอธบิายความหมายของผลิตภณัฑของท่ีระลึกวา เปนผลิตภณัฑทีไ่ดรบั
การออกแบบสรางสรรค เพื่อใชเปนสัญลักษณที่กอใหเกิดแรงจูงใจ กระตุนเตือน เนนยํ้าความทรงจําใหระลึก
ถงึบุคคล  เหตกุารณหรอืเรือ่งราวทีเ่กีย่วของ นอกจากนี ้Charoenchai (2002, 10-12) ไดกาํหนดแบงประเภท
ผลิตภัณฑของที่ระลึกไวดังนี้ (1) การกําหนดแบงจากวัตถุประสงคในการผลิต (2) การกําหนดแบงจากวัสดุ
และวิธีการสราง (3) การกําหนดแบงจากรูปลักษณที่ปรากฏ และ (4) การกําหนดแบงตามคุณคาแหง                          
การนําไปใช ทั้งน้ีผลิตภัณฑของท่ีระลึกน้ันมีความสัมพันธกับวัสดุและเคร่ืองมือท่ีใช รวมถึงปจจัยตางๆ                          
ทีเ่กีย่วของ เชน ศาสนา การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม เปนตน ซึง่ทาํใหรปูแบบของผลติภณัฑมคีวามแตกตางกนั                       
ออกไปในแตละพื้นที่ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Rattanapol (2012, 1-9) ที่ไดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใหมีเอกลักษณเฉพาะชัดเจน โดดเดน และ               

มีศิลปวัฒนธรรมไทย

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก

  การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกควรคํานึงถึงดานการตลาดรวมดวย โดย Monphrom                      

(2017, 43) ไดเสนอหลักการการออกแบบท่ัวๆ ไป โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑของท่ีระลึก นักออกแบบตอง

พิจารณาดานตางๆ ดังนี้ (1) ดานความสะดวกและความแข็งแรงในการใชงาน (2) ดานการสื่อถึง                                    

ความเปนเอกลักษณ (3) ดานความสวยงาม และ (4) ดานความประหยัดและประโยชนใชสอย ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Yang (2016, 1-7) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาของที่ระลึกจากเครื่องปนดินเผาโองกิ                     

(Korean Onggi Earthenwares) โดยพบวา สญัลกัษณนยิม (Symbolism) ของของทีร่ะลกึจากเครือ่งปนดนิเผา

โองกิเปนสิ่งที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด รองลงมาคือ ความสวยงาม (Esthetics) ประโยชนใชสอย                   

(Practicality) และความสะดวกสบาย (Ease) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ                                   
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Wei (2018, 36-48) ทีไ่ดศกึษาพฤติกรรมการซ้ือของท่ีระลกึของนักทองเท่ียวชาวจีนในสวนสนุกเซ่ียงไฮดสินยี 

(Shanghai Disney) ซึ่งพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนตองการของท่ีระลึกที่มีเอกลักษณที่เดนชัด (Uniqueness) 

มคีวามหมายเชิงสญัลกัษณ (Symbolic Meanings) และมคีวามแปลกใหมและความสนุก (Novelty and Fun)

 3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  Rattanasoon (2011, 34-35) ไดอธิบายความหมายของความพึงพอใจวา เปนความรูสึกหรือ
ทัศนคติที่ดีของบุคคล เมื่อไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการก็จะเกิดความรูสึกพึงพอใจ หากไมไดรับการ
ตอบสนองตามท่ีตนตองการแลวจะเกิดความรูสึกไมพึงพอใจ สวนความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการน้ัน                  
ตองพิจารณาถึงรูปแบบการใหบริการ และความรูสึกของผูรับบริการในดานตางๆ ของแตละบุคคล                                    
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Armart & Silabutr (2008, 97-110) ที่พบวา พฤติกรรมและความพึงพอใจ               
ในการซ้ือสินคาของฝากของท่ีระลึกของผูบริโภคมีความสัมพันธกัน ทั้งนี้วิธีการวัดความพึงพอใจในการ                        
ใชบริการ ไดแก การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกต ซึ่งข้ึนอยูกับจุดมุงหมายหรือเปาหมาย
ของการวัดความพึงพอใจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของซ่ึงสงผลใหการวัดความพึงพอใจน้ันมีประสิทธิภาพ                          
ที่นาเชื่อถือได นอกจากนี้ Dowduen (2015, 121-133) ไดแบงความพึงพอใจในผลิตภัณฑจากผาดานตางๆ 
ดังนี้ (1) ดานโครงสรางผลิตภัณฑ (2) ดานวัสดุที่ใชทําผลิตภัณฑ (3) ดานความสวยงาม (4) ดานการใชสี                

(5) ดานประโยชนใชสอย (6) ดานการดูแลและบํารุงรักษา และ (7) ดานลวดลาย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี ผู วิจัยไดศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและ                               

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย

 1. วิธีการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของ                     

กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง มีขั้นตอนดังนี้

  1.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผา มีรายละเอียดดังนี้

   1.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

     1.1.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค

ผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงจํานวน 200 คน (จากการลงพ้ืนที่                      

สํารวจขอมูลพบวา มีผูผลิต 20 คน ผูจําหนาย 30 คน และผูบริโภคเฉล่ีย 150 คนตอวัน) โดยผูบริโภค                            

เปนผู ที่ซื้อผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง จํานวน 4 ราน                                          

ในจงัหวดัขอนแกน คอื (1) รานสบืสาน (2) ศนูยแสดงและจาํหนายสนิคาโอทอป (3) ศนูยสิง่ทอพระธรรมขนัธ 

และ (4) ศูนยจําหนายสินคาที่ระลึกพื้นเมือง

     1.1.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง                   

(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกผูผลิต และผูจําหนายท่ีมีความเก่ียวของกับผลิตภัณฑ  

ของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงไมนอยกวา 3 ป และผูบริโภคเปนผูที่เคย                                

ซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง จํานวน 60 คน ประกอบดวย                           

ผูผลิต 8 คน (รอยละ 13.33) ผูจําหนาย 16 คน (รอยละ 26.67) ผูบริโภค 36 คน (รอยละ 60) และพบวา                       

มีเพศหญิง 20 คน (รอยละ 33.33) เพศชาย 40 คน (รอยละ 66.67) โดยมีอายุ 21-30 ป 16 คน (รอยละ 26.67) 

อายุ 31-40 ป 19 คน (รอยละ 31.67) อายุ 41-50 ป 13 คน (รอยละ 21.66) อายุ 51-60 ป 9 คน (รอยละ 15) 

และอายุ 61-70 ป 3 คน (รอยละ 5)

   1.1.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

     1.1.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามขอมูล      

เบือ้งตนของกลุมตวัอยาง และแบบสอบถามรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลกึจากผาทีต่องการของกลุมตวัอยาง

     1.1.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล

       1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการใชแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของ                

กลุมตัวอยาง และแบบสอบถามรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาท่ีตองการของกลุมตัวอยาง จํานวน               

อยางละ 60 ชุด โดยใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูล 10 วัน และ 2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาขอมูล                              

จากเอกสาร บทความ และเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกและเอกลักษณของ 

ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

   1.1.3  การวิเคราะหขอมูล

     วิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามโดยหาคาความถ่ี และคารอยละ
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  1.2 ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง                     

ประกอบดวย (1) การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง                          

และ (2) การประเมินความพึงพอใจแบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกตางๆ จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ                

มีรายละเอียดวิธีการวิจัยดังนี้

   1.2.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

     1.2.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ                         

โดยพิจารณาถึงอาจารยสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน                          

จํานวน 10 คน

     1.2.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก อาจารยสาขาวิชาการออกแบบ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 5 คน โดยไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง                               

และเกณฑในการคัดเลือกพิจารณาจากอาจารยที่มีประสบการณดานการออกแบบอยางนอย 3 ป

   1.2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

     1.2.2.1 เครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมิน                                

ความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญดานการออกแบบท่ีมีตอแบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกตางๆ ที่ไดออกแบบข้ึน 

โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง                        

2 = นอย และ 1 = นอยที่สุด) ทั้งนี้เกณฑการตัดสินผลขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามชวงระดับคะแนน                

คือ คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึงพึงพอใจมาก                                           

คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึงพึงพอใจนอย และ                                  

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด

     1.2.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล

       วธิกีารเก็บรวบรวมขอมลูเริม่จากนาํแบบประเมนิสงใหกบัผูเชีย่วชาญ

ดานการออกแบบจํานวน 5 คน แลวเก็บรวบรวมแบบประเมินโดยใชวิธีการนัดไปรับคืนแบบประเมินดวย                     

ตวัเอง (ใชเวลาเกบ็รวบรวมแบบประเมนิ 7 วนั) จากนัน้นาํแบบประเมนิทีไ่ดมาตรวจสอบความถกูตองสมบรูณ

ของแบบประเมิน

   1.2.3  การวิเคราะหขอมูล

     วิเคราะหขอมูลของแบบประเมินโดยหาคาเฉลี่ย (  ) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

 2. วธิกีารวิจยัตามวัตถปุระสงคขอที ่2 การประเมินความพึงพอใจของผูบรโิภคท่ีมตีอผลิตภณัฑ

  2.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

   2.1.1  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจ

X
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ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผารูปแบบตางๆ ที่ไดออกแบบขึ้นจากผูบริโภค โดยแบบประเมินความพึงพอใจ                     

มีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = นอยที่สุด)                              

ทั้งนี้เกณฑการตัดสินพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามชวงระดับคะแนนคือ คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงพึงพอใจ

มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึงพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง                      

คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึงพึงพอใจนอย และคาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด

   2.1.2  การเก็บรวบรวมขอมูล

     วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเริ่มจากนําแบบประเมินสงใหกับผูบริโภคจํานวน                         

36 คน แลวเก็บรวบรวมแบบประเมินโดยใชวิธีการนัดไปรับคืนแบบประเมินดวยตัวเอง หรือขอใหผูตอบ                      

แบบประเมินจัดสงกลับทางไปรษณีย (ใชเวลาเก็บรวบรวม 10 วัน) จากนั้นตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

ของแบบประเมิน

  2.2 วิเคราะหขอมูล

   วเิคราะหขอมลูของแบบประเมินโดยหาคาเฉล่ีย (    ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย

 1. ผลการออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหตัถกรรมผาและของฝากภูเวยีง

  1.1 ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผา

   1.1.1  ผลการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาที่ตองการของกลุมตัวอยาง                              

(ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง)                    

ปรากฎผลดังนี้

     1.1.1.1 เอกลักษณที่สื่อถึงอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ในผลิตภัณฑของ                 

ที่ระลึกที่กลุ มตัวอยางตองการมากที่สุด คือ ไดโนเสาร (25 คน รอยละ 41.67) รองลงมาคือ ปาไม                                     

(18 คน รอยละ 30) ภูเขา (6 คน รอยละ 10) นํ้าตก (5 คน รอยละ 8.33) พระพุทธไสยาสน (3 คน รอยละ 5) 

ถํ้าฝามือแดง (2 คน รอยละ 3.33) และเจาจอมปากชอง (1 คน รอยละ 1.67) ตามลําดับ

     1.1.1.2 ชนิดผาผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด 

คือ ผาไหม (41 คน รอยละ 68.3) รองลงมาคือ ผาฝาย (19 คน รอยละ 31.7) ประเภทการใชงานผลิตภัณฑ

ของที่ระลึกจากผาที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด คือ ของใชในบาน (46 คน รอยละ 76.67) เคร่ืองแตงกาย 

(7 คน รอยละ 11.67) ของชํารวย (4 คน รอยละ 6.67) ผาผืน (2 คน รอยละ 3.33) และของใชสํานักงาน                               

(1 คน รอยละ 1.66)

     1.1.1.3 ของใชของตกแตงบานทีก่ลุมตวัอยางตองการมากทีส่ดุ คอื ปลอกหมอน 

(14 คน รอยละ 23.33) รองลงมาคือ กลองใสของเบ็ดเตล็ด (12 คน รอยละ 20) ตุกตา (10 คน รอยละ 16.67) 

X  
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กรอบรูป (8 คน รอยละ 13.33) กลองใสทิชชู (6 คน รอยละ 10) โมบาย (4 คน รอยละ 6.67) ผาคลุมโทรศัพท 

(3 คน รอยละ 5) ที่ใสซอง (2 คน รอยละ 3.33) และผาปูโตะ (1 คน รอยละ 1.67) ตามลําดับ

     1.1.1.4 รปูแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผาทีก่ลุมตวัอยางตองการมากทีส่ดุ 

คือ รวมสมัย (23 คน รอยละ 38.33) รองลงมาคือ ทันสมัย (18 คน รอยละ 30) แปลกใหม (10 คน รอยละ 

16.67) และด้ังเดิม (9 คน รอยละ 15) ตามลําดบั ลวดลายผลิตภณัฑของท่ีระลึกจากผาท่ีกลุมตวัอยางตองการ

มากที่สุด คือ ลดทอน (33 คน รอยละ 55) รองลงมาคือ ธรรมชาติ (27 คน รอยละ 45) สีผลิตภัณฑของท่ีระลึก

จากผาที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด คือ โทนเย็น (36 คน รอยละ 60) รองลงมาคือ โทนรอน (24 คน                            

รอยละ 40) คูสีผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด คือ กลมกลืน (44 คน รอยละ 

73.33) รองลงมาคือ ตรงขาม (16 คน รอยละ 26.67)

  1.2 ผลการออกแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผาของกลุมหตัถกรรมผาและของฝากภเูวยีง

   1.2.1  ผลการออกแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผาของกลุมหตัถกรรมผาและของฝาก

ภูเวียง จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน และผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาท่ีตองการของกลุมตัวอยาง                                     

(ผูผลิต  ผูจําหนาย และผูบริโภคผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง)                       

ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวคิดในการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาดังนี้

     1.2.1.1 แนวคิดหลักการออกแบบ (Concept Design)

       ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาใหเปนชุด (Collection)                           

เพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อใหเพ่ิมขึ้น โดยออกแบบใหผลิตภัณฑมีรูปทรงเรียบงาย ไมซับซอน เพื่องาย                        

ในการผลิตตามศักยภาพของกลุม และผสมผสานศิลปะการสรางลวดลายบนผาทั้งวิธีการแบบด้ังเดิมและ                  

วิธีที่ เป นท่ีนิยมในปจจุบันเพ่ือให  เกิดรูปแบบท่ีร วมสมัยมากข้ึน  นอกจากน้ียังได แรงบันดาลใจ                                              

จากซากดึกดําบรรพของไดโนเสารพันธุภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ซึ่งคนพบท่ีอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

ประกอบกับเรื่องราวของปาไมที่อุดมสมบูรณ

     1.2.1.2 แบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาตามแนวคิดตางๆ แสดง                         

ดังตารางท่ี 1



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 81

ตารางท่ี 1

แบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดตางๆ 
 

  
 1: “ ” 

 
  

 
 

 
 

 2: “ ”  
 

 
 

 
 3 : “ ” 

  
  

(Quilt)   
 (Dull Color) 

 
 

 

   1.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจแบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผูเช่ียวชาญ

ดานการออกแบบ

     ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและ                  

ของฝากภูเวียง จากนั้นสงแบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกตางๆ แกผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 5 

ทาน ประเมินความพึงพอใจ แสดงดังตารางที่ 2 
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 1 

( ) 
  

( ) 
  

( ) 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  3.80 0.45 3.80 0.45 3.80 0.45 
2.   3.40 0.55 3.40 0.55 2.80 0.84 
3.  4.60 0.55 1.80 0.84 2.20 0.84 
4.  .  .  4.60 0.55 3.20 0.84 2.60 0.55 
5.  3.20 0.84 2.00 0.71 2.40 0.89 
6.  4.40 0.55 4.00 0.71 4.20 0.45 
7.  4.00 0.00 4.00 0.00 3.80 0.45 
8.  3.80 0.45 4.00 0.00 4.00 0.00 
9.  4.60 0.55 1.60 0.55 2.20 0.84 
10.  4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 
11.  4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 
12.  1  4.60 0.55 3.40 0.55 3.40 0.55 

 12  4.08 3.27 3.28   
        

 

   (N=5) 

ตารางท่ี 2

ผลความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาตามแนวคิดตางๆ 

 จากตารางที่ 2 พบวา แบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดที่ 1 ไดรับคะแนน                              

ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบอยู ในระดับมาก สวนแบบรางผลิตภัณฑ                               

ของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดที่ 2 และ 3 ไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากผูเชี่ยวชาญดาน                            

การออกแบบอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูวิจัยจึงใชแบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดที่ 1 

ในการผลิตผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผา ไดแก ปลอกหมอน กลองใสของเบ็ดเตล็ด ตุกตา กรอบรูป และ                                        

กลองใสทิชชู ทั้งนี้จากการนําเสนอแบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาแกกลุ มหัตถกรรมผาและ                                

ของฝากภูเวียงพบวา แบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดที่ 1 สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑ                  

ของทีร่ะลกึจากผาได โดยผลติจากผาไหมคณุภาพสงูดวยเทคนคิการพมิพสกรนี (Screen Printing) เนือ่งจาก

ผาไหมเปนวัสดุที่สามารถหาไดในทองถ่ิน และสมาชิกกลุมฯ มีความสามารถในการตัดเย็บผาไหม รวมท้ัง  

การพมิพสกรนีบนผามขีัน้ตอนการทําทีไ่มซบัซอน และมตีนทนุการผลิตตํา่ ทัง้นีผ้ลติภณัฑของท่ีระลกึจากผา

ที่กลุมฯ ผลิตขึ้นมาแสดงดังภาพท่ี 2
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X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  3.47 0.65 4.11 0.52 3.47 0.51 4.19 0.89 4.36 0.49 
2.  4.31 0.67 4.22 0.68 4.14 0.35 4.08 0.73 4.61 0.60 
3.  3.22 0.42 3.75 0.5 3.97 0.17 4.78 0.42 4.67 0.48 
4.  3.31 0.62 3.14 0.64 3.53 0.56 3.86 0.59 4.72 0.45 
5.  3.28 0.81 3.89 0.46 4.33 0.48 4.28 0.61 4.56 0.50 
6.  3.36 0.59 3.19 0.52 4.17 0.61 3.44 0.97 4.86 0.35 
7.  3.53 0.61 3.39 0.60 3.69 0.52 4.61 0.49 4.61 0.49 
8.  3.53 0.56 3.58 0.65 4.08 0.28 4.28 0.61 4.81 0.4 

 8  3.50  3.66  3.92  4.19  4.65  
          

 
 

ภาพที่ 2: ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตางๆ ที่กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงผลิตข้ึนมา

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบรโิภคท่ีมตีอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ 
ที่ไดออกแบบขึ้น
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ                    
ที่ไดออกแบบข้ึน แสดงดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3
ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูบรโิภคทีม่ตีอผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผารูปแบบตางๆ ทีไ่ดออกแบบขึน้

0.35                      0.40                        0.32                      0.42                       0.16

  (N=36) 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา ปลอกหมอนไดรบัคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียจากผูบริโภคในระดับมากท่ีสดุ  

สวนตุกตา  กลองใสทิชชู  กลองใสของเบ็ดเตล็ด และกรอบรูป ไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ย                                

จากผูบริโภคอยูในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
 1. การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาโดยใชแบบสอบถามรูปแบบผลิตภัณฑของ                        

ที่ระลึกที่ตองการของกลุมตัวอยาง (ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของ                              

กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง) เพ่ือนํามาเปนแนวทางการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก                

จากผา พบวา รปูแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผาทีก่ลุมตวัอยางตองการ คอื ควรมีรปูแบบรวมสมัย ลวดลาย

ลดทอน สีโทนเย็น และคูสีกลมกลืน วัสดุที่ใชทําผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาควรเปนวัสดุที่สามารถหา                          

ไดในทองถิ่น ไดแก ผาไหม และฝาฝาย สวนการผลิตผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาควรผลิตดวยเทคนิค                           

ที่กลุมผูผลิตสามารถทําเองได และควรทําจากผาที่มีคุณภาพสูง ไดแก สีไมตก คงทน ทําความสะอาดงาย 

และเนือ้ผาแนนไมขาดงาย ซึง่สอดคลองกบัผลงานวจิยัของ Yang (2016, 1-7) ทีพ่บวา  การพฒันาผลติภณัฑ

ทองถิ่นควรออกแบบผลิตภัณฑใหมีสัญลักษณนิยม (Symbolism) ของทองถิ่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ                     

ความสวยงาม (Esthetics) ประโยชนใชสอย (Practicality) และความสะดวกสบาย (Ease) ตามลําดับ                       

ซึ่งชวยสงเสริมมูลคาใหผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิมขึ้น

 2. การออกแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึใชแนวคดิจากผลการศกึษาผลติภัณฑของทีร่ะลกึทีต่องการ

ของกลุมตัวอยาง (ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและ                 

ของฝากภูเวียง) แลวออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดที่ 1 (แนวคิดยอนรอย)                           

แนวคิดที่ 2 (แนวคิดแกะรอย) และแนวคิดที่ 3 (แนวคิดรองรอย) โดยทําใหไดผลงานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ

และมคีวามเหมาะสมสาํหรบัเปนผลติภัณฑของทีร่ะลกึ จากนัน้นาํแบบรางแนวคดิไปสอบถามความพงึพอใจ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ซึ่งพบวา แบบรางผลิตภัณฑแนวคิดที่ 1 

(แนวคิดยอนรอย) ไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากที่สุด การนําเสนอแบบรางผลิตภัณฑ                                    

แกกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงพบวา แบบรางผลิตภัณฑสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑของที่ระลึก                 

จากผาได โดยผลิตจากผาไหมคุณภาพสูงดวยเทคนิคการพิมพสกรีนและการตัดเย็บเปนหลัก ทั้งน้ีผูวิจัย                      

จึงไดออกแบบลวดลายบนผาสกรีนเปนรูปไดโนเสารผสมผสานกับลายเสนท่ีสื่อถึงปาไมและภูเขา เพื่อสื่อ                  

ถึงเอกลักษณของอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Rattanapol (2012, 3)                                 

ที่พบวา ผลิตภัณฑของที่ระลึกควรจะมีเอกลักษณเฉพาะชัดเจน โดดเดนและแสดงถึงความเปนสถานที่นั้น 

ตลอดจนความเปนศิลปวัฒนธรรมไทย

 3. ผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยตอรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาที่ไดออกแบบข้ึน                 

อยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยปลอกหมอนไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในระดับมากที่สุด                                         

สวนผลิตภัณฑที่ไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียในระดับมาก คือ ตุกตา กลองใสทิชชู กลองใสของ
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เบ็ดเตล็ด และกรอบรูป ทั้งน้ีเน่ืองจากผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาท่ีไดออกแบบข้ึนมีจุดเดนดังนี้                                      

(1) ดานโครงสราง มีขนาดที่เหมาะสม และสะดวกในการใชงาน (2) ดานวัสดุ ทําจากผาไหมที่มีคุณภาพสูง 

(3) ดานความสวยงาม มีรูปแบบท่ีทันสมัย และรูปทรงท่ีสวยงาม (4) ดานการใชสี มีโทนสีเย็น สบายตา                   

และเหมาะสม (5) ดานประโยชนใชสอย มคีวามสะดวกในการนําพา และงายในการจัดเกบ็ (6) ดานการบํารงุรกัษา 

สามารถทําความสะอาดและซอมแซมไดงาย (7) ดานลวดลาย มีลวดลายรวมสมัย และเปนเอกลักษณ                     

(รูปไดโนเสาร) ซึ่งจุดเดนดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ Armart & Silabutr (2008, 106) ที่พบวา                    

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีสีสันสวยงาม และไดมาตรฐานเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ                                          

ในการซ้ือผลิตภัณฑของที่ระลึกของผูบริโภค และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Monphrom (2017, 43)                        

ทีก่ลาววา นกัออกแบบผลิตภัณฑของระลึกควรพิจารณาถึง (1) ความสะดวกและความแข็งแรงในการใชงาน 

(2) การสื่อถึงความเปนเอกลักษณ (3) ความสวยงาม และ (4) ความประหยัดและประโยชนใชสอย                                 

ของผลิตภัณฑ

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผา               

และของฝากภูเวยีง และทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมตีอผลิตภณัฑทีไ่ดออกแบบข้ึน 

เพื่อทําใหกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑตอไป

สรุป
 งานวิจัยนี้ไดศึกษาขอมูลเบื้องตน และรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาที่ตองการของผูผลิต                     

ผูจาํหนาย และผูบรโิภคผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง แลวจึงออกแบบ

แบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาที่มีรูปแบบรวมสมัย ใชลวดลายลดทอน สีโทนเย็น คูสีกลมกลืน และ                 

ใชลวดลายบนผาเปนรูปไดโนเสาร (พันธุภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน) เพื่อส่ือถึงเอกลักษณของอําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดยอนรอย แนวคิดแกะรอย และแนวคิดรองรอย ผลประเมิน

ความพงึพอใจแบบรางผลิตภัณฑทีไ่ดออกแบบข้ึนจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบพบวา แบบรางผลติภัณฑ

แนวคิดยอนรอยไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียมากท่ีสุด การนําเสนอแบบรางผลิตภัณฑ                                           

แกกลุ มหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงพบวา แบบรางผลิตภัณฑแนวคิดยอนรอยนี้สามารถผลิต                                 

เปนผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาได โดยผลิตจากผาไหมคุณภาพสูงดวยเทคนิคการพิมพสกรีนและ                                

การตัดเย็บเปนหลัก สวนผลความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ                                   

ที่ไดออกแบบข้ึนพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียตอปลอกหมอนมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจโดย

เฉลี่ยตอ  ตุกตา  กลองใสทิชชู  กลองใสของเบ็ดเตล็ด และกรอบรูป อยูในระดับมาก

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนคือ (1) ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของ                       

ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ ที่ไดออกแบบข้ึน ซึ่งสามารถนําขอมูลน้ีไปพัฒนา

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคเพ่ือทําใหยอดขายผลิตภัณฑสูงข้ึน (2) ผลิตภัณฑของ
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ทีร่ะลกึจากผาทีผู่วจิยัออกแบบนี ้ผูบรโิภคมคีวามพึงพอใจในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ ซึง่สามารถนาํผลติภณัฑ

นี้เขาสูกระบวนการผลิตจริงในเชิงพาณิชยได สวนขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปคือ ควรศึกษา                       

ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย ไดแก ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด ซึ่งปจจัยเหลานี้มีอิทธิพล                               

ตอการซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภค และควรนําลวดลายของผาทองถิ่นตางๆ มาออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ      

เพื่อแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัย น้ีสําเ ร็จด วยดีโดยได รับทุนสนับสนุนจากศูนย วิจัยแหล งท องเ ท่ียวลุ มนํ้ าโขง                                   

มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรับความรวมมือจากกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง ตําบลภูเวียง                      

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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