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บทคัดย่อ

	 งานวิจยัการพัฒนาผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึเชงิวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน

ส�าหรับแหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชมุจงัหวดัก�าแพงเพชรอย่างมส่ีวนร่วม

กับชุมชน	 มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 (1)	 เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิง

วัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 (2)	 เพื่อออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	จังหวัดก�าแพงเพชรอย่างมี

ส่วนร่วมกบัชมุชน	(3)	เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ทางการตลาด	ของผลติภณัฑ์ของ

ที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ที่ได้รับการพัฒนา

อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 แหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่องนครชุม	 จังหวัด

ก�าแพงเพชร	 มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	 จากพระดิน
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จังหวัดก�าแพงเพชรทั้งหมด	3	รูปแบบ	คือแบบพระเครื่องทั่วไป	แบบแขวนผนัง	

และแบบตั้งโต๊ะ-ตั้งหิ้ง	 มีความเห็นสอดคล้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบตั้ง

โต๊ะ-ตั้งหิ้ง	 โดยพัฒนาจากรูปแบบผลิตภัณฑ์พระเครื่อง	 “พระซุ้มกอ”	 จังหวัด

ก�าแพงเพชร	 ซ่ึงเป็นหนึ่งในเบญจภาคีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดก�าแพงเพชร 

ซึ่งสามารถน�ารูปแบบของ	 “พิมพ์พระเครื่อง”	 มาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ

การออกแบบได้	เพื่อสื่อถึงประวัติ	ความเป็นมา	และความส�าคัญของวัฒนธรรม

การพมิพ์พระ	โดยมเีงือ่นไขว่าพมิพ์พระเครือ่งทีน่�ามาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ของที่

ระลึกจะต้องไม่เป็นในลักษณะของพิมพ์พระถาวรที่สามารถน�าไปพิมพ์ได้จริง 

โดยใช้สรรีะทีส่ือ่ถงึความเป็นไทย	และพฒันาบนพืน้ฐานความเหมาะสมทางด้าน

พุทธศิลป์	 และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	 ส่งเสริมคุณค่าด้านวัฒนธรรม	 และ 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านความสวยงามเหมาะสมต่อการเคารพบูชา	 โดยม ี

ข้อมูลระบุถึงความเป็นมา	 และความส�าคัญของวัฒนธรรมการพิมพ์พระเครื่อง	

เพื่อให้ผู้เช่าบูชาตระหนักถึงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการพิมพ์พระสืบไป	

ออกแบบโดยการใช้วัสดุไม้สักเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	 เนื่องจากชุมชน

สามารถด�าเนินการผลิตเชื่อมโยงกับผู้ที่มีทักษะด้านการสร้างสรรค์งานไม้สักได้

เป็นอย่างดี	

	 จากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	ได้ข้อสรุปเป็นผลิตภัณฑ์	3	

รูปแบบ	 และประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมจังหวัด

ก�าแพงเพชร	พบว่า	รูปแบบที่	3	ซึ่งเป็นรูปทรงเสมา	มีความเหมาะสมมากที่สุด

ในเชิงวัฒนธรรม	 ความสวยงาม	 และสอดคล้องกับการผลิต	 โดยให้มีการพัฒนา

และปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในด้านการศึกษาความเป็นไปได้

ทางการตลาด	 ตามกรอบแนวคิดทางการตลาด	 พบว่า	 กลุ่มผู้บริโภคและนัก 

ท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจในผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึเชงิวฒันธรรมประเภทพระดนิ	

ที่ออกแบบและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	อยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ	:	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	,	พระดิน
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Abstract

	 The	research,	cultural	souvenir	development:	soil	 texture	

amulet	of	Nakornchum	Amulet	Participatory	Creation	Learning	Source,	

Kamphaengphet,	was	aimed	to	(1)	study	the	cultural	souvenir	design	

of	soil	texture	amulet	from	Kamphaengphet	Province,	(2)	design	and	

develop	the	mentioned	cultural	souvenir	and	(3)	study	the	market	

possibility	of	the	developed	cultural	souvenir.

	 From	 this	 research	 we	 founded	 that,	 the	 Nakornchum 

Amulet	 CreationLearning	 Source	 in	 Kamphaengphet	 has	 been 

creating	3	designs	of	soil	texture	souvenir	which	are	general	Buddha	

amulet,	wall	Buddha	Image	and	desk	top	Buddha	image.	The	desk	

top	 Buddha	 image	 was	 developed	 from	 a	 Buddha	 amulet 

called	 “PhraSoomKho”,	 one	 of	 five	 famous	 Buddha	 amulet	 in 

Kamphaengphet,	which	designer	used	its	mold	as	part	of	the	design	

in	order	to	reflect	history,	background	and	the	importance	of	the	

amulet	creating	culture.	Conditions	on	designing	the	souvenir	were	

that	the	mold	that	used	in	developing	souvenir	was	not	a	permanent	

mold	that	can	be	used	to	create	the	real	Buddha	image,	use	the	

figure	that	represent	Thai	and	develop	the	souvenir	on	the	basis	of	

a	suitability	of	Buddhist	art,	promote	the	cultural	value	and	focus	

on	the	beauty	of	the	souvenir	suitable	for	worship.	The	souvenir	

must	provide	the	information	of	background,	the	importance	of	the	

amulet	 creating	 culture	 in	 order	 to	 have	 customersaware	 of 

cultural	conservation	of	creating	the	Buddha	amulet.	Material	used	

was	 teakwood	because	 there	 are	 skill	workers	who	 familiar	with	
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teakwood	in	a	community.

	 From	 the	 participatory	 design	with	 the	 community	 and 

evaluation	from	experts	on	culture	in	Kamphaengphet,	the	results	

indicated	to	third	design	of	souvenirwhich	is	Sema	shape	(semi-circle	

shape)	 is	 the	most	 suitable	 in	 terms	 of	 culture,	 beauty	 and	 in 

accordance	with	the	production	process.	There	were	advices	from	

experts	which	designer	will	convey	to.	From	market	possibility	study	

found	that	the	level	of	satisfaction	of	customers	and	tourists	on	soil	

texture	Buddha	image	which	co-design	with	the	community	is	at	the	

high	level.

Keyword	:	Product	Development,	Soil	Texture	Buddha 

บทนำา

	 ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวนั้นนักท่องเท่ียวจะมีการใช้จ่ายเพ่ือซ้ือ

สนิค้าและบริการต่างๆเพิม่มากขึน้ดังนัน้การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึจงึจดั

เป็นเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหลักหรือที่

เรียกว่าธุรกิจทางตรงท่ีให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและมีความส�าคัญก่อให้เกิด

ประโยชน์เป็นอย่างมากต่ออตุสาหกรรมการท่องเทีย่วท�าให้อตุสาหกรรมการท่อง

เที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศเกิดการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากเป็นธุรกิจ

ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงสามารถช่วยส่งเสริมด้าน

การท่องเทีย่วได้เป็นอย่างดนีอกจากนีย้งัเป็นการสร้างงานสร้างอาชพีให้แก่คนใน

ท้องถิ่น	ในขณะเดียวกันด้านสังคมธุรกิจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกยังสามารถลดการ

อพยพการย้ายถิน่ฐานของคนในท้องถิน่และเป็นการส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ

ของท้องถิน่สร้างชมุชนให้เกดิความเข้มแขง็พึง่พาตนเองได้ท�าให้ชมุชนมส่ีวนร่วม
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และเกิดความสามัคคีภายในท้องถิ่นด้วยการน�าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถ่ินท่ี

เป็นมรดกสืบทอดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนอกจากจะสร้างรายได้ให้

แก่ประเทศและท้องถิ่นแล้วยังส่งผลให้เกิดการเดินทางมาเท่ียวซ�้าของนักท่อง

เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ	อีกเนื่องจากเป็นเป็นสิ่งกระตุ้นและเตือนความทรง

จาให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี	(แทตติยา	ทองใบ,	2553	:	3-4)

	 จังหวัดก�าแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณซึ่งได้รับการยกย่องเป็น

เมืองมรดกโลกตั้งแต่วันที่	12	ธันวาคม	พ.ศ.	2534	และยังถูกก�าหนดให้เป็นพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-

ก�าแพงเพชรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	26	เมษายน	พ.ศ.	2554	ซึ่งสะท้อน

ถึงการเป็นเมืองที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าทาง

สถาปัตยกรรมที่ส�าคัญในระดับสากล	 อีกทั้งยังเป็นจังหวัดท่ีข้ึนช่ือในเรื่องของ 

“กรพุระเครือ่ง”	โดยปรากฏอยูใ่นค�าขวญัของจงัหวดัว่า	“กรพุระเครือ่ง	เมอืงคน

แกร่งศลิาแลงใหญ่	กล้วยไข่หวาน	น�า้มนัลานกระบอื	เลือ่งลอืมรดกโลก”	สะท้อน

ให้เหน็ถงึการเป็นเมอืงทีอ่ดุมด้วยกรพุระเครือ่ง	ซึง่มมีากมายหลายกร	ุโดนเฉพาะ

อย่างยิง่พระซุม้กอ	ทีเ่ป็นพระเครือ่งขึน้ชือ่ในจงัหวดัก�าแพงเพชรและอยูใ่นเบญจ

ภาคี	ซึ่งเป็นที่เลื่องลือกันว่า	ใครมีกูแล้วไม่จน	เป็นพระศิลปะสุโขทัยยุคต้น	สร้าง

ประมาณ	ช่วงปี	พ.ศ.1900	และในปัจจบุนัมกีารน�าพิมพ์พระเครือ่งมาท�าเป็นพระ

ดินส�าหรับใช้เป็นของฝากและของที่ระลึกประจ�าจังหวัดกันอย่างแพร่หลาย	โดย

บรรจุอยู่ในกรอบ	และหรือท�าในลักษณะของที่ระลึกชิ้นเล็ก	ที่ใช้แจกจ่ายในงาน

มงคลต่างๆ

	 แหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชมุ	ตัง้อยูท่ี	่066	หมู	่3	ซอยชากงัราว	

ต�าบลนครชุม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดก�าแพงเพชร	เริ่มต้นขึ้นมาจาก	นายสมหมาย	

พยอม	ผูม้ถ่ิีนฐานอยูใ่นเมอืงนครชมุ	และคลกุคลอียูใ่นวงการพระเครือ่ง	ด้วยความ

ทีม่ใีจรกั	จงึศกึษาและจดจ�าวธีิการท�าพระเคร่ืองจากช่างพระเครือ่งในก�าแพงเพชร	

แล้วน�ามาทดลองท�าพระซุม้กอได้เป็นอนัดบัแรก	ในปี	พ.ศ.2551	กไ็ด้จดัตัง้แหล่ง
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เรียนรู้การท�าพระเครือ่งนครชมุขึน้	เพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีน	นกัศกึษา	

และประชาชนทั่วไป	ที่สนใจในเรื่องวิธีการท�าพระเครื่อง	ซึ่งภายในแหล่งเรียนรู้ก็

จะมสีมาชกิทีค่อยสาธติกระบวนการท�าพระเครือ่งในขัน้ตอนต่างๆ	ให้ได้ชม	พระ

เครื่องหรือพระพิมพ์	 ที่ได้มานั้น	 ท�าให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษาตั้งแต่ความเป็นมา

ตั้งแต่สมัยก่อน	 จนมาถึงกระบวนการท�าพระในสมัยนี้	 ที่ยังคงความงามตาม

ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนชาวไทยและยังคงสืบสานพุทธศิลป์ที่สวยงามนี้ไว้ต่อไป	

ปัจจบัุนแหล่งการเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชุม	ได้รับการดแูลโดย	นางดวงรตัน์	

พยอม	ผู้เป็นภรรยา	และยังคงมีการจัดท�าพิมพ์พระ	และให้บริการความรู้แก่ผู้ที่

มคีวามประสงค์เข้าศึกษากรรมวธิกีารพมิพ์พระอย่างต่อเน่ือง	โดยเฉพาะการพมิพ์

พระดินที่ได้มาน้ัน	 จะถูกต่อยอดสู่การน�าไปบรรจุเป็นของฝากหรือของท่ีระลึก

ประจ�าจังหวัด	 ควรค่าแก่การพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกท่ี

สามารถบ่งบอกและเล่าเรื่องราวภายในจังหวัดก�าแพงเพชร	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์

ของที่ระลึกประเภทพระเครื่องในจังหวัดก�าแพงเพชร	 ยังขาดในส่วนของข้อมูล

และเรื่องราวของพระเครื่องนั้น	ๆ	ในตัวผลิตภัณฑ์	ท�าให้ผู้บริโภคบางกลุ่มยังไม่

สามารถเข้าถงึความเป็นมา	และความหมายของพระเครือ่งในจงัหวดัก�าแพงเพชร

	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเผยแพร่มรดก 

ทางวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุพระเคร่ืองจังหวัดก�าแพงเพชรและเป็น 

การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้เห็นความส�าคัญของ

ประวัติศาสตร์	ผลงานด้านศิลปกรรม	ของการพิมพ์พระ	ภายในแหล่งเรียนรู้การ

ท�าพระเครื่องนครชุมและการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	ส่งเสริมให้เป็น

ผลติภณัฑ์ทีก่่อเกิดซึง่เอกลกัษณ์ของจงัหวดัก�าแพงเพชร	ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงค์

ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 จังหวัด

ก�าแพงเพชร	ภายในแหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชมุ	โดยการออกแบบอย่าง

มส่ีวนร่วมกับชมุชนส่งผลให้เกิดการเรยีนรู	้รบัรู	้และส่งผ่านข้อมลูข่าวสารระหว่าง

กัน	 ท�าให้เกิดคุณค่าที่สามารถยึดโยงและยอมรับร่วมกัน	 ในรูปแบบของท่ีระลึก
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เชิงวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	จังหวัดก�าแพงเพชร	ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ

ชุมชนและกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นนักท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	ประเภทพระ

ดิน	จังหวัดก�าแพงเพชร

	 2.	เพือ่ออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึเชิงวัฒนธรรม	ประเภท

พระดิน	จังหวัดก�าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน

	 3.	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด	 ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

เชงิวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	จังหวดัก�าแพงเพชร	ทีไ่ด้รบัการพฒันาอย่างมส่ีวน

ร่วมกับชุมชน

วิธีการดำาเนินการวิจัย

	 ในการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	

ส�าหรับแหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชมุจงัหวดัก�าแพงเพชรอย่างมส่ีวนร่วม

กับชุมชน	ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัยเป็น	3	ข้อ	ดังต่อไปนี้

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภท

พระดิน จังหวัดกำาแพงเพชร 

	 	 ผูว้จิยัได้ใช้กรอบแนวคิด	เพือ่เพือ่ศึกษารปูแบบผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ

เชิงวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	จังหวัดก�าแพงเพชรผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน	(Participatory	Action	Research	:	PAR)	มุ่งเน้น

สร้างองค์ความรู้	ที่สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้	ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคม

ในปัจจุบันที่ต้องการองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาใน

กิจกรรมต่างๆ	(สิทธิณัฐ	ประพุทธนิติสาร,	2545	:	24–27)	โดยผู้วิจัยได้ก�าหนด

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	เพือ่สร้างแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ
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เชิงวัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 ส�าหรับแหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่องนครชุม

จงัหวดัก�าแพงเพชรโดยใช้การสุม่แบบเจาะจง	(Purposive sampling)	(พรสนอง	

วงศ์สิงห์ทอง,	2550	:	125)	ได้แก่

	 	 ประชากร	 ได้แก่	 ชุมชนแหล่งเรียนรู ้การท�าพระเครื่องนครชุม 

จังหวัดก�าแพงเพชร

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ตัวแทนสมาชิกกลุ่มชุมชนแหล่งเรียนรู้การท�า

พระเครื่องนครชุม	จังหวัดก�าแพงเพชร	จ�านวน	4	ท่าน

	 	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย	:	การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม	(Qbservation)	

(พรสนอง	วงศ์สิงห์ทอง,	2550	:	122)	เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ

ทีร่ะลกึเชงิวฒันธรรม	ประเภทพระดิน	ของแหล่งเรียนรู้การท�าพระเครือ่งนครชมุ

จังหวัดก�าแพงเพชรในเรื่องของแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิง

วัฒนธรรม	 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของแหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่อง

นครชุมในปัจจุบัน	 โดยบันทึกลงแบบบันทึกเพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาศึกษา	 ใช้เป็น

แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม 

ประเภทพระดิน จังหวัดกำาแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน

  ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่

ระลกึเชงิวฒันธรรม	ประเภทพระดิน	จังหวดัก�าแพงเพชรอย่างมส่ีวนร่วมกับชุมชน

ผูว้จิยัใช้กรอบแนวความคดิภายใต้กระบวนการออกแบบผลติภณัฑ์	ของ		(จตรุงค์		

เลาหะเพ็ญแสง,	2558	:	105-107)	ประกอบไปด้วย

	 	 (1)	 ขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่	(Product	concept)

	 	 (2)	 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้	(Feasibility	study)

	 	 (3)	 ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น	(Preliminary	study)

	 	 (4)	 ขั้นตอนการสร้างต้นแบบ	(Build	prototypes)
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	 	 โดยผูวิ้จยัได้ค�านงึถงึหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นเกณฑ์ในการ

ก�าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	(Evaluate	the	design)	และต้องสอดคล้องใน

ด้านวัฒนธรรม	ดังนี้

	 	 (1)	 ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม

	 	 (2)	 ความสวยงาม	(Aesthetics)

	 	 (3)	 วัสดุและการผลิต	(Materials	and	Production)

	 	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	ส�าหรับแหล่งเรียนรู้การท�า

พระเครื่องนครชุมจังหวัดก�าแพงเพชรโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง	 (Purposive 

sampling)	(พรสนอง	วงศ์สิงห์ทอง,	2550	:	125)	ได้แก่

	 	 ประชากร	ได้แก่	ชมุชนแหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชมุ	จงัหวดั

ก�าแพงเพชร

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ตัวแทนสมาชิกกลุ่มชุมชนแหล่งเรียนรู้การท�า

พระเครื่องนครชุม	จังหวัดก�าแพงเพชร	จ�านวน	4	ท่าน	 	

	 	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ด้านการประเมินรูปแบบการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึเชิงวฒันธรรมประเภทพระดนิ	จงัหวดัก�าแพงเพชร	

ได้แก่

	 	 ประชากร	ได้แก่	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมจังหวัดก�าแพงเพชร

	 	 กลุ่มตวัอย่าง	ได้แก่	ผูท้รงคณุวฒุด้ิานวฒันธรรม	จงัหวดัก�าแพงเพชร	

จ�านวน	3	ท่าน

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 :	 (1)การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group) 

หมายถึง	การให้บุคคลกลุ่มหนึ่งที่นักวิจัยคัดเลือกมา	สนทนาโต้ตอบ	แสดงความ

รู้สึกนึกคิดซ่ึงกันและกันในประเด็นต่างๆที่นักวิจัยก�าหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์

ของการวจิยั	(รตันะ	บวัสนธ์,	2551	:	112-113)	ควบคูไ่ปกบัการจัดกจิกรรมอย่าง

มีส่วนร่วมกับกลุ่มชุมชน	 เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรม	
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ประเภทพระดนิ	ส�าหรับแหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชมุจงัหวดัก�าแพงเพชร

และร่วมกนัพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกบัวถิขีองชมุชน	และแนวคิดเกีย่วกบัการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	ActionResearch	:	PAR)	โดย

มุ่งเน้นการศึกษาชุมชน	 และหาแนวทางในการแก้ปัญหา	 โดยกลุ่มชุมชนมีส่วน

ร่วมในการวิเคราะห์	เลอืกโครงการสูก่ารปฏบิตักิารออกแบบ	และชาวบ้านมส่ีวน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาในทกุขัน้ตอน	(สทิธณิฐั	ประพทุธนติสิาร	,	2545	:	24–27)

	 	 (2)	 แบบประเมนิโดยผูท้รงคุณวฒุด้ิานวฒันธรรม	เป็นแบบสมัภาษณ์

แบบมีโครงสร้างที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	

ประเภทพระดิน	ให้เหมาะสม	สอดคล้องกับวัฒนธรรม	จังหวัดก�าแพงเพชร

	 	 ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มระหว่างกลุ่ม

ชุมชน	 และการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมภายในจังหวัด

ก�าแพงเพชร	เพือ่ให้ได้ข้อสรปุในการออกแบบผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึเชงิวฒันธรรม

ที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรม	ความสวยงาม	และในแง่มุมของการผลิต	

เพ่ือต่อยอดสู่การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในเชิงการจัดจ�าหน่ายเป็น

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกภายในจังหวัดก�าแพงเพชร

 3. เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ของผลติภณัฑ์ของท่ีระลกึ

เชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน จังหวัดกำาแพงเพชร ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมี

ส่วนร่วมกับชุมชน

	 	 ผูวิ้จยัได้ใช้กรอบแนวคดิเพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ทางการตลาด	ของ

ผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึเชงิวฒันธรรม	ประเภทพระดนิ	จงัหวดัก�าแพงเพชร	ทีไ่ด้รบั

การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดด้านการตลาดมา

พิจารณาในมุมมองของกลุ่มผู้บริโภค	ตามหลัก	4C	(ฟิลิปคอตเลอร์,	2550	:	299)	

ดังนี้

	 	 (1)	 คุณค่าผู้บริโภค	(Customer	Value)	

	 	 (2)	 ต้นทุนต่อผู้บริโภค	(Cost	to	the	Customer)
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	 	 (3)	 ความสะดวกสบาย	(Convenience)

	 	 (4)	 การสื่อสาร	(Communication)

	 	 ผู้วจิยัได้ก�าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่างเพือ่ประเมนิศกึษาความ

เป็นไปทางการตลาดของกลุม่ผูบ้รโิภค	ทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึเชงิวัฒนธรรม	

ประเภทพระดนิ	จงัหวดัก�าแพงเพชร	ทีไ่ด้รบัการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วมกบัชมุชน	

โดยใช้ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ	(Accidental sampling)	(พรสนอง	วงศ์สิงห์ทอง,	

2550	:	125)	ได้แก่

	 	 ประชากร	 ได้แก่	 ผู ้บริโภคและนักท่องเท่ียว	 ภายในจังหวัด

ก�าแพงเพชร

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว	ที่ร้านจ�าหน่ายของที่

ระลึก	และศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	OTOP	จังหวัดก�าแพงเพชร	จ�านวน	100	คน

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค	ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่

ระลกึเชงิวฒันธรรม	ประเภทพระดนิ	จงัหวดัก�าแพงเพชร	ทีไ่ด้รบัการพฒันาอย่าง

มส่ีวนร่วมกับชมุชน	เพือ่เป็นแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด	ของผลติภณัฑ์

ของที่ระลึกที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่

สรุปผลการวิจัย

	 ในการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	

ส�าหรับแหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชมุจงัหวดัก�าแพงเพชรอย่างมส่ีวนร่วม

กับชุมชนประกอบด้วยผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย	ดังนี้

 1. สรปุผลการวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษารปูแบบผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ

เชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน จังหวัดกำาแพงเพชร

	 	 (1)	 สรุปผลการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	

ประเภทพระดนิ	จงัหวดัก�าแพงเพชรพบว่า	ปัจจุบนัแหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่ง
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นครชมุ	จงัหวดัก�าแพงเพชร	มกีารด�าเนนิการผลติของทีร่ะลกึจากพระดนิจงัหวดั

ก�าแพงเพชรที่หลากหลาย	และจัดจ�าหน่ายภายในแหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่อง

นครชมุ	จงัหวัดก�าแพงเพชร	เป็นสถานทีเ่ดียวเท่านัน้	ซึง่ของทีร่ะลกึทีจ่ดัจ�าหน่าย

ภายนอกแหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชมุ	จงัหวดัก�าแพงเพชร	เช่น	ตามร้าน

ขายของทีร่ะลกึต่างๆ	ส่วนใหญ่เป็นของทีร่ะลกึทีส่ร้างสรรค์โดยกลุม่ท�าพระเครือ่ง

เจ้าอืน่ๆ	ซึง่มกีารด�าเนินการผลติในเชงิหตัถอตุสาหกรรมจ�านวนมาก	แต่จะมคีวาม

แตกต่างจากพระเครื่องที่เป็นของที่ระลึกของแหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่อง 

นครชุม	จังหวัดก�าแพงเพชร	ตรงที่พระเครื่องจากแหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่อง

นครชุม	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 จะมีรูปแบบงานที่ละเอียดกว่าในด้านของความ

สมจริง	และรายละเอียดขององค์พระ	และความเก่า	ดูเป็นของโบราณ	เพราะมี

การจ�าลองและตกแต่งพระเครื่องให้ดูเก่าเสมือนจริง	เช่น	การท�า	“รา”	บริเวณ

องค์พระเพือ่ให้ดเูก่าเสมอืนจรงิ	ท�าให้ของทีร่ะลกึพระเครือ่งของแหล่งเรยีนรูก้าร

ท�าพระเครื่องนครชุม	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 เป็นท่ีรู้จักกันในจังหวัดก�าแพงเพชร	

ว่าเป็นแหล่งเดียวที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การท�าพระเครื่องอย่างเป็นทางการ	

เพือ่ให้ความรูแ้ก่เยาวชนรุน่หลงั	และมกีารท�าพระเครือ่งทีม่รีายละเอยีดสวยงาม	

ทั้งในด้านของสรีระ	 และความเก่าแก่ที่เสมือนจริงขององค์พระแต่ละองค	์ ซ่ึงได้

พฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ของทีร่ะลกึเชงิวฒันธรรมโดยรวมทัง้หมด	3	รปูแบบด้วยกนั	

ได้แก่แบบพระเครือ่งในกล่องจ�าหน่ายแบบบรรจุกรอบแขวนผนงั	และแบบตัง้โต๊ะ	

ดังตารางที่	1

 ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประเภท

พระดิน	จังหวัดก�าแพงเพชร
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ล�าดับ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ จุดเด่น/จุดด้อย

1. แบบพระเครื่อง
ทั่วไป

เป็นการพิมพ์พระดินขนาดเท่าจริง	
โดยใช้กระบวนการพิมพ์พระแบบ
ดัง้เดมิ	ท�าให้ได้พระดนิขนาดส�าหรบั
การท�าเป็นพระเครื่อง	 นิยมน�าใส่
กล่องพลาสตกิเพือ่ใช้ในการแจกจ่าย	
หรือน�ามาเล่ียมกรอบเพื่อแขวนเป็น
สร้อยคอ	เพื่อความเป็นสิริมงคล

จุดเด่น:	 สามารถผลิตได้คร้ังละ
มากๆ	 ด้วยต้นทุนที่ต�่า	 และใช้
กระบวนการพิมพ์พระแบบทั่วไป	
มีราคาที่ถูก	ท�าให้นิยมน�าไปใช้ใน
การแจกจ่ายตามงานต่างๆ
จุดด ้อย : 	 ขาดการเ พ่ิมมูลค ่า	
เน่ืองจากบุคคลท่ัวไปมองว่าเป็น
พระพิมพ์ใหม่	 ขาดการบอกเล่า
เรื่องราวในตัวผลิตภัณฑ์

2. แบบบรรจุกรอบ	
แขวนผนัง

			เป็นการน�าพระเครือ่ง(พระดิน)	มา
บรรจุในกรอบไม้	หรือกรอบทองปิด
กระจก	เพื่อใช้ในการแขวนผนัง	โดย
น�าพระเครือ่งหลายรปูแบบ	น�ามาจดั
เรียงลงในกรอบ	 พร้อมกับระบุชื่อ
เรียกของพระเคร่ืองแต่ละองค์	 เพื่อ
ใช้แขวนประดับตกแต่งผนัง

จุดเด่น:	 เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านที่นิยมซ้ือเป็นของฝากผู้หลัก
ผู้ใหญ่	 มีการแสดงให้เห็นถึงรูป
แบบพระพระเคร่ืองท่ีหลากหลาย	
และสามารถสั่งท�าได้หลากหลาย
ขนาด	เลือกรูปแบบการแสดงโชว์
พระได้ตามความต้องการ	
จุดด้อย:	 เหมาะส�าหรับตกแต่ง
บ้านเป็นบางกลุ่ม	 ไม่ค่อยเหมาะ
กับบ้านสมัยใหม่

3. แบบผลิตภัณฑ์
ตั้งโต๊ะ	-	ตั้งหิ้ง

			เป็นการน�าพระเครือ่ง(พระดนิ)	มา
ประดับลงบนฐานไม้สัก	 ที่ตกแต่ง
ตามความสวยงาม	เหมาะส�าหรบัการ
ตั้งบูชา	 และประดับบนโต๊ะท�างาน	
ส่วนใหญ่พระเครื่องแบบตั้งโต๊ะจะ
ต้องผ่านการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
ตามความเหมาะสม	

จุดเด่น:	 เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านที่นิยมซ้ือเป็นของฝากผู้หลัก
ผู ้ใหญ่	 มีขนาดองค์พระที่ใหญ่
ท�าให้เหน็รายละเอยีดได้มาก	และ
มีหลากหลายขนาดและหลายรูป
แบบ	
จุดด้อย:	 เหมาะส�าหรับตกแต่ง
บ้านเป็นบางกลุ่ม	 ไม่ค่อยเหมาะ
กับบ้านสมัยใหม่
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  (2)	 สรุปผลการศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์	 ของที่ระลึก
เชิงวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	จังหวัดก�าแพงเพชรพบว่า	การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของทีร่ะลกึเชิงวฒันธรรมประเภทพระดิน	ควรมกีารพฒันาบนพืน้ฐานความเหมาะ
สมทัง้ทางด้านพทุธศลิป์	และศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม	โดยการพฒันาจะต้องใส่ใจ
ในรายละเอียดทางพุทธศิลป์ขององค์พระเป็นอย่างดี	 เพื่อให้ได้องค์พระที่ม ี
รายละเอยีดครบถ้วน	และถกูต้องทัง้ในด้านของสรรีะ	และต�าหนริายละเอยีดต่างๆ	
โดยส่งเสริมคุณค่าด้านวัฒนธรรม	 และเรื่องราว	 ความส�าคัญขององค์พระ 
เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจของผู้ที่เช่าไปบูชา	 และท�าให้สอดรับกับการส่งเสริม 
การท่องเทีย่วในลกัษณะของฝาก	ของทีร่ะลกึ	ทีม่คีวามเหมาะสมในเชิงวัฒนธรรม	
ซึ่งรูปแบบการพัฒนาต้องมีความสร้างสรรค์	 และอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์พระ	 ไม่ควรออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในที่ต�่า	และไม่
ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม	 ควรมุ่งเน้นที่ความสวยงาม	
และการเคารพบูชา	เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง	ของที่ระลึก	ที่ให้แง่มุมด้านความ
สวยงาม	และยังคงไว้ซึง่ศรทัธาของปวงชนชาวไทย	เนือ่งจากผลติภัณฑ์พระเครือ่ง
นั้น	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อนในแง่ของศาสนาและวัฒนธรรม	จึงต้อง
มีการพัฒนาและการออกแบบอย่างระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมต่อทั้งผู้สร้าง	และผู้เช่าบูชา	ซึ่งจะต้องมีการค�านึงถึงความเหมาะสมใน
การพัฒนา	ดังนี้	(ดวงรัตน์	พะยอม	และคณะ,	2561)
	 	 1)	 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรคงไว้ซึ่งรายละเอียดขององค์พระเครื่อง
อย่างครบถ้วน
	 	 2)	 ผลติภัณฑ์ทีพ่ฒันาควรมคุีณค่าในเชงิวฒันธรรม	ท�าให้เกดิความ
ภาคภูมิใจ	คงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของคนรุ่นก่อน
	 	 3)	 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรมีความเหมาะสมในการสร้างสรรค์	 โดย
เฉพาะอย่างยิง่การพฒันาผลติภณัฑ์จากพระเครือ่ง	จะต้องไม่เป็นผลติภัณฑ์ทีอ่ยู่
ในที่ต�่า	 ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในที่สูง	 และมีความเหมาะสมด้านการใช้งาน 
มุง่เน้นทีก่ารเคารพบชูา	เช่น	ไม่ควรท�าเป็นทีเ่สยีบปากกา	หรอืผลติภณัฑ์เพือ่การ
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ใช้งานประเภทอืน่ๆ	โดยมพีระเครือ่งประดบัอยู	่หรอืแม้กระทัง่การท�าเป็นเสือ้ผ้า
ต่างๆ	ก็ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงกับความเหมาะสมในแง่ของศาสนา
	 	 4)	 ผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาควรสอดรบักบัการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	เช่น	
การท�าเป็นของฝากหรือของที่ระลึก	
	 	 5)	 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรมีการบอกเล่าเรื่องราว	ความส�าคัญ	ของ
พระเครื่อง	 หรือกระทั่งวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 บนผลิตภัณฑ์	 เพื่อเป็นการกระจาย
ข้อมูล	และท�าความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจน
 2. สรปุผลการวเิคราะห์ข้อมูลการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ของ
ทีร่ะลกึเชงิวฒันธรรม ประเภทพระดนิ จังหวดักำาแพงเพชรอย่างมส่ีวนร่วมกบั
ชุมชน
	 	 (1)	 สรุปผลขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
เชิงวัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 จังหวัดก�าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
พบว่า	 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประเภทพระดิน	
ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีแนวคิดที่การมุ่งเน้น	 อนุรักษ์	 และสืบสาน	 ตาม
เจตนารมณ์ทีศู่นย์เรียนรูก้ารท�าพระเครือ่งได้ด�ารงไว้	คอืการถ่ายทอดความรู	้และ
อนุรักษ์วิถีชีวิต	 ทักษะ	 แนวทาง	 เกี่ยวกับการพิมพ์พระ	 และการท�าพระเครื่อง 
โดยจะต้องค�านงึถงึความเป็นไปได้ในการพฒันา	ทีไ่ม่ส่งผลกระทบในแง่วฒันธรรม	
และความศรทัธาของผูท้ีเ่คารพบชูาพระเครือ่ง	ซึง่จะต้องค�านงึถงึรายละเอยีดของ
พระเครื่องที่น�ามาพัฒนาในเชิงของที่ระลึก	 จะต้องมีรายละเอียดเชิงพุทธศิลป์ที่
ครบถ้วน	 และการออกแบบจะต้องค�านึงถึงความเหมาะสมในด้านผลิตภัณฑ์ 
โดยจะต้องไม่เป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช ้ในพื้นที่ต�่า	 หรือใช้งานเกิน
วัตถุประสงค์ในด้านการเคารพบูชา	 ดังนั้น	 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ควรพัฒนาให้
เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่งตามเดิม	 ดั่งท่ีแหล่งเรียนรู้การ
ท�าพระเครื่องนครชุม	จังหวัดก�าแพงเพชร	ได้จัดท�าไว้	เช่น	แบบกรอบรูปตกแต่ง
ผนัง	หรือแบบตั้งโต๊ะ-ตั้งหิ้ง	และพัฒนาให้มีความแปลกใหม่และมีความร่วมสมัย
มากขึ้น	แต่จะต้องไม่กระทบต่อคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่	แหล่งเรียน
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รู้การท�าพระเครื่องนครชุม	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 มีความเห็นสอดคล้องในการ
พัฒนาว่า	รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทพระดิน	สามารถเริ่มต้นจาก
การพฒันาผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึประเภท	“ตัง้โต๊ะ-ตัง้หิง้”	ซึง่เป็นรูปแบบท่ีมกีาร
ขยายขนาดขององค์พระเครื่องให้เป็นขนาดใหญ่	 เหมาะส�าหรับการแสดงราย
ละเอียดของพระเครื่อง	 โดยจะต้องคงไว้ซึ่งรายละเอียดของพระเครื่องได้อย่าง
ครบถ้วน	โดยเฉพาะอย่างยิง่พระเครือ่งเมอืงก�าแพงเพชรทีเ่ป็นพมิพ์นยิม	และถกู
กล่าวขานมากที่สุด	รวมถึงเป็นหนึ่งในเบญจภาคีนั่นก็คือ	“พระซุ้มกอ”	ที่มีสรีระ	
ความสวยงาม	และเรือ่งราวบอกเล่าทีม่คีวามน่าสนใจ	โดยจะต้องพฒันาผลติภณัฑ์
ของที่ระลึกแบบตั้งโต๊ะ-ตั้งหิ้ง	 ในรูปแบบของพระซุ้มกอ	 ให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
บอกเล่ารายละเอยีดของผลติภณัฑ์	วถิชีวีติและวฒันธรรม	ให้มคีวามน่าสนใจ	และ
สอดคล้องในด้านการอนุรักษ	์ สืบสาน	 วัฒนธรรมการพิมพ์พระ	 ดั่งเจตนารมณ ์
ของแหล่งเรยีนรูก้ารท�าพระเครือ่งนครชมุ	จงัหวดัก�าแพงเพชร	ทีท่�าการถ่ายทอด	
และบริการความรูใ้ห้กบันกัท่องเทีย่วเสมอมา	โดยรปูแบบและข้อมลูท่ีจะน�าเสนอ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ถ้าสามารถสื่อให้เห็นถึงความส�าคัญของศิลปะ	 วิถีชีวิต	
และวัฒนธรรมของการพิมพ์พระเคร่ืองได้	 ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาที่มีความน่าสนใจ	 ในการบอกเล่าและให้ความส�าคัญด้านการพิมพ์พระ 
ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอื่น	 ๆ	 ท่ีให้ความส�าคัญเก่ียวกับ 
องค์พระ	และพระเครื่องโดยตรง

ภาพที่	1	ขั้นตอนการสนทนากลุ่มเพื่อการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
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	 	 (2)	 ด้านการออกแบบเบื้องต้น	 แหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่องนคร

ชุม	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 มีความเห็นสอดคล้องในการออกแบบและพัฒนาว่า 

การออกแบบของที่ระลึกพระเภทพระดิน	 แบบต้ังโต๊ะ-ตั้งห้ิง	 เห็นควรพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก	 “พระซุ้มกอ”	 ซึ่งเป็นพระหนึ่งในเบญจภาคีในจังหวัด

ก�าแพงเพชร	ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงั	โดยแสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของศลิปะ	วถิชีวีติ	

และวัฒนธรรมของการพิมพ์พระเครื่องนั้น	 สามารถน�ารูปแบบของ	 “พิมพ์พระ

เครื่อง”	 มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการออกแบบได้	 เพื่อสื่อให้เห็นถึง

ความส�าคัญของการพิมพ์พระเครื่อง	 โดยจะต้องมีการระบุรายละเอียด	 ความ

ส�าคัญของการพิมพ์พระ	 หรือประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้การท�าพระ

เครื่องนครชุม	 จังหวัดก�าแพงเพชรเป็นส�าคัญ	 โดยมีเงื่อนไขว่าพิมพ์พระเครื่องที่

น�ามาพัฒนาเป็นรูปแบบผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ	จะต้องไม่เป็นในลกัษณะของพมิพ์

พระถาวรทีส่ามารถน�าไปใช้พมิพ์ได้จรงิ	เพราะอาจท�าให้เกดิการน�าไปพมิพ์ในเชงิ

พาณิชย์หรือการน�าไปปลอมแปลงได้ง่าย	 ด้านของรูปทรงควรใช้ในผลิตภัณฑ์ 

ควรใช้สรีระที่สื่อถึงความเป็นไทย	 หรือสื่อถึงผลิตภัณฑ์พระซุ้มกอ	 จังหวัด

ก�าแพงเพชร	เช่น	รูปลักษณ์รูปทรงของตัวอักษรไทย	ก	ไก่	ที่มาจากความเป็นมา

ของชื่อพระซุ้มกอ	 หรือการใช้รูปลักษณ์รูปทรงของใบโพธิ์	 ท่ีส่ือถึงพุทธศาสนา	

เป็นต้น	วัสดุที่ใช้ในการออกแบบควรใช้เป็นไม้สักตามลักษณะเดิมของผลิตภัณฑ์

ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	 ภายในแหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่องนครชุม	 จังหวัด

ก�าแพงเพชร	 เนื่องจากทางแหล่งเรียนรู้	 สามารถท�างานเชื่อมโยงกับชุมชนและ 

ผูท้ีม่ทีกัษะในการสร้างสรรค์งานไม้สกัได้เป็นอย่างด	ีโดยค�านงึตามกรอบแนวคิด

ที่ได้จากการสนทนากลุ่มร่วมกันกับชุมชน	ดังนี้

	 	 1)	 เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบตั้งโต๊ะ-ตั้งหิ้ง	รูปแบบ	“พระซุ้ม

กอ”	และคงไว้ซึ่งรายละเอียดขององค์พระเครื่องอย่างครบถ้วน

	 	 2)	 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรมีคุณค่าในเชิงศิลปะ	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	

ของการพิมพ์พระ	แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์	สืบสาน	พิมพ์พระ	และ
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รูปแบบที่	1	(ทรงใบโพธิ์) รูปแบบที่	2	(ทรง	ก.ไก่) รูปแบบที่	3	(ทรงเสมา)

การพิมพ์พระเครื่อง

	 	 3)	 ผลิตภัณฑ์ควรมีความเหมาะสมในด้านสร้างสรรค์	 ไม่เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในที่ต�่า	หรือมีรูปลักษณ์	รูปทรงที่สุ่มเสี่ยงต่อศรัทธาของผู้เช่าบูชา	

และควรมีการใช้สรีระรูปทรงที่สื่อถึงความเป็นไทย	 หรือสื่อถึงผลิตภัณฑ์พระ 

ซุ้มกอ	จังหวัดก�าแพงเพชรอย่างเหมาะสม

	 	 4)	 ผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลบอกเล่าให้เห็นถึงความเป็นมา	 ความ

ส�าคัญ	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	หรือประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้การท�าพระ

เครื่องนครชุม	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 เพื่อให้ผู้เช่าบูชาตระหนักถึงการอนุรักษ์	

สืบสานวัฒนธรรมการพิมพ์พระเครื่องสืบไป	(ดวงรัตน์	พะยอม	และคณะ,	2561.	

24)

	 	 โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างต้นแบบด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 เป็น 

รูปทรง	3	มิติ	 เพื่อให้เห็นลักษณะ	และรายละเอียดของของผลิตภัณฑ์	ทั้งหมด 

3	รูปแบบ	ที่มีความเหมาะสมตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการสนทนากลุ่มร่วมกัน

กับชุมชน	ดังนี้

ภาพที่	2	รูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมประเภทพระดินแบบตั้งโต๊ะ-ตั้งหิ้ง	3	รูปแบบ 

ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน



236

	 	 (3)	 ด้านการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของที่

ระลึกเชิงวัฒนธรรมประเภทพระดิน	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

วัฒนธรรม	 ทั้งหมด	 3	 รูปแบบ	 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า	

ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่	 3	 มีความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม	 ในแง่ของความสวยงาม

และการผลิตมากที่สุด	 เมื่อเทียบกับรูปแบบที่	 1	 และรูปแบบที่	 2	 โดยให้มีการ

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลติภณัฑ์รปูแบบที	่3	เพือ่ผลติเป็นผลติภณัฑ์ต้นแบบตาม

รายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 1)	 เพิ่มรายละเอียดของเสมา	 ในแง่ของมิติความอ่อนช้อยมากข้ึน	

ไม่ให้ดูแข็งกระด้าง

	 	 2)	 ข้อมูลเกี่ยวกับความส�าคัญของการพิมพ์พระ	 และข้อมูลแหล่ง

การเรยีนรูก้ารท�าพระเคร่ืองนครชมุ	ควรมกีารพมิพ์ด้วยอกัษรชดัเจน	และมเีนือ้หา

ที่แสดงถึงความส�าคัญอย่างเหมาะสม

	 	 3)	 รายละเอียดของฐานผลติภณัฑ์ทีไ่ด้แรงบันดาลใจจากวดัพระบรม

ฐานนครชมุ	สามารถลดทอนรายละเอยีดบางส่วนลงได้	เพือ่ให้ง่ายต่อการผลติเชงิ

หัตถกรรม

	 	 4)	 ขนาดของผลติภัณฑ์ในส่วนของรปูจ�าลองพมิพ์พระซุ้มกอ	ไม่ควร

มขีนาดใหญ่เกินกว่าฝ่ามอื	เพือ่ให้ขนาดของผลติภณัฑ์ในภาพรวมท่ีขนาดท่ีเหมาะ

สมต่อการตั้งโต๊ะ-ตั้งหิ้งบูชา

	 	 ทัง้น้ี	ผู้ผูว้จัิยจงึได้พฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบ	ตามข้อสรปุและข้อเสนอ

แนะของกลุ่มชุมชน	 และผู ้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมจังหวัดก�าแพงเพชร 

ดังภาพที่	3
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ภาพที่	3	ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประเภทพระดินที่ผ่านกระบวนการออกแบบ

อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	และการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได้ทางการ

ตลาด ของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน จังหวัด

กำาแพงเพชร ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน

	 	 (1)	 สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด	 ของผลิตภัณฑ์

ของทีร่ะลกึเชงิวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	จังหวัดก�าแพงเพชร	ท่ีได้รบัการพฒันา

อย่างมส่ีวนร่วมกับชมุชนผูว้จิยัได้ท�าการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด	จาก

การประเมนิความพงึพอใจจากกลุม่ผู้บรโิภคและนกัท่องเทีย่ว	ทีร้่านจ�าหน่ายของ

ที่ระลึก	 และศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	OTOP	จังหวัดก�าแพงเพชร	 จ�านวน	 100	

คน	 และข้อเสนอแนะในมุมมมองของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิง

วัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 จากการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนตามกรอบ

ด้านการตลาด	(ฟิลปิคอตเลอร์,	2550	:	299)	ในการพจิารณามมุมองของผูบ้รโิภค	

ดังตารางที่	2

 ตารางที่ 2	 แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้

บรโิภคและนกัท่องเทีย่วทีมี่ต่อผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึเชงิวฒันธรรม	ประเภทพระ

ดิน	จังหวัดก�าแพงเพชร
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ล�าดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้บริโภค	(n=100)

1. คุณค่าผู้บริโภค (Customer Value) S.D.

1.	ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 4.65 0.48

2.	ด้านความเหมาะสมของการเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก	เชิงวัฒนธรรม 4.56 0.50

3.	ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการประดับตกแต่งบ้าน 4.28 0.78

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.62

ระดับความเหมาะสม มาก

2. ต้นทุนต่อผู้บริโภค (Cost to the Customer) S.D.

1.ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	ประเภท

พระดิน	จังหวัดก�าแพงเพชร	(1,500	บาท)

3.82 0.52

ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 0.52

ระดับความเหมาะสม มาก

3. ความสะดวกสบาย (Convenience) S.D.

1.	จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่องนครชุม 4.44 0.59

2.	จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์แสดงสินค้า	OTOP 4.04 0.74

3.	จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป 4.58 0.57

ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 0.68

ระดับความเหมาะสม มาก

4. การสื่อสาร (Communication) S.D.

1.	บ่งบอกถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม	ของจังหวัดก�าแพงเพชร 4.64 0.48

2.	บ่งบอกถึงความแปลกใหม่	ไม่จ�าเจในท้องตลาด 4.14 0.70

3.	ผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงความมีระดับ	มีคุณค่า 4.54 0.50

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.61

ระดับความเหมาะสม มาก

สรุปผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

เชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน จังหวัดกำาแพงเพชร
S.D.

ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.65

ระดับความเหมาะสม มาก
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	 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภคและนักท่อง

เท่ียวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 จังหวัด

ก�าแพงเพชรจ�านวน	100	คน	โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก	( =	4.37)	

ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.=	 0.65)	 และเมื่อแยกเป็นประเด็นตามกรอบ

แนวคิดด้านการตลาดตาม	หลัก	4C	(ฟิลิปคอตเลอร์,	2550	:	299)	พบว่า	

	 ด้านคุณค่าผู้บริโภค	 (Customer	 Value)	 โดยรวมมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก	( =	4.50)	ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.=	0.62)	ด้านต้นทุนต่อ 

ผู้บริโภค	 (Cost	 to	 the	 Customer)	 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

( =	 3.82)	 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.=	 0.52)	 ด้านความสะดวกสบาย	

(Convenience)	โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก	( =	4.35)	ส่วนค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	(S.D.=	0.68)	ด้านการสือ่สาร	(Communication)	โดยรวมมคีวาม

พึงพอใจในระดับมาก	( =	4.44)	ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.=	0.61)	

	 นอกจากนั้น	กลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว	ได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ	ที่

มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 จังหวัดก�าแพงเพชร	

เพื่อเป็นแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดได้ข้อสรุปดังนี้

	 -	 การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 หากจัดจ�าหน่ายท่ีร้านขายของท่ีระลึก

ทั่วไป	 จะท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากข้ึน	 เป็นอีกหน่ึงทาง

เลือกนอกจากการจัดจ�าหน่ายที่แหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่องนครชุม

	 -	 หากมกีารน�าผลติภณัฑ์บรรจกุล่องกระจกเพือ่จดัจ�าหน่าย	อาจท�าให้

ผลิตภัณฑ์ดูมีราคาที่สูงขึ้น	เหมาะแก่การจัดเก็บหรือใช้ตกแต่งบ้านมากขึ้น

	 -	 สามารถแทรกเนื้อหาเก่ียวกับความเป็นมาของจังหวัดก�าแพงเพชร	

หรือความสัมพันธ์เกี่ยวกับค�าขวัญ	 “กรุพระเคร่ือง”	 ของจังหวัดก�าแพงเพชรลง

ในข้อมูลผลิตภัณฑ์	 อาจท�าให้ผู ้บริโภคเห็นความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์กับ

วัฒนธรรมจังหวัดก�าแพงเพชรมากขึ้น
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	 -	 ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น	ในแง่ของความแปลกใหม่ในการน�าเสนอ	

แต่กลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มอาจคุ้นชินกับผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมรูป

แบบเก่า	 ดังน้ันควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมรูปแบบใหม่ในช่องทางต่างๆ	 เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการพัฒนาของ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการซื้อขายที่มากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิง

วัฒนธรรม	ประเภทพระดินส�าหรับแหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่องนครชุมจังหวัด

ก�าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัย	โดยแบ่งเป็น	

3	ส่วน	ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้

	 1.	อภิปรายผลขั้นตอนการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิง

วัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ผู้วิจัยได้สนทนากลุ่ม	 โดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	พบว่า	กลุ่มชุมชนมีความ

เห็นสอดคล้องในการออกแบบและพัฒนาว่า	 การออกแบบของท่ีระลึกพระเภท

พระดิน	 แบบตั้งโต๊ะ-ตั้งห้ิง	 เห็นควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก	 “พระซุ้มกอ”	

ซึ่งเป็นพระหนึ่งในเบญจภาคีในจังหวัดก�าแพงเพชร	ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง	โดยแสดง

ให้เหน็ถงึความส�าคญัของศลิปะ	วถิวีชิวีติ	และวฒันธรรมของการพมิพ์พระเครือ่ง

นัน้	สามารถน�ารปูแบบของ	“พมิพ์พระเครือ่ง”	มาเป็นส่วนหนึง่ขององค์ประกอบ

ในการออกแบบได้	เพื่อสื่อให้เห็นถึงความส�าคัญของการพิมพ์พระเครื่อง	โดยจะ

ต้องมีการระบุรายละเอียด	ความส�าคัญของการพิมพ์พระ	หรือประวัติความเป็น

มาของแหล่งเรียนรู้การท�าพระเครื่องนครชุม	 จังหวัดก�าแพงเพชรเป็นส�าคัญ 

โดยมีเงื่อนไขว่าพิมพ์พระเครื่องที่น�ามาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก	

จะต้องไม่เป็นในลักษณะของพมิพ์พระถาวรทีส่ามารถน�าไปใช้พมิพ์ได้จรงิ	เพราะ

อาจท�าให้เกดิการน�าไปพมิพ์ในเชงิพาณชิย์หรอืการน�าไปปลอมแปลงได้ง่าย	ด้าน
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ของรูปทรงควรใช้ในผลิตภัณฑ์	 ควรใช้สรีระที่สื่อถึงความเป็นไทย	 หรือสื่อถึง

ผลิตภัณฑ์พระซุ้มกอ	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 โดยค�านึงตามกรอบแนวคิดที่ได้จาก

การสนทนากลุ่มร่วมกันกับชุมชน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด	(ซิสิกกา	วรรณจันทร์	

และคณะ,	2555	:	61)	ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับ

เปล่ียนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน	 สร้างรายได้และให้ได้มาซึ่งเงินและก�าไร	 งาน

หัตถกรรมรวมทั้งสินค้าต่างๆ	 จึงต้องมีการปรับตัวจนกระทั่งในปัจจุบันเป็นที่

ยอมรับกันท่ัวไป	 ผู้วิจัยจึงได้มีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยหลัก

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ	 (สิทธิณัฐ	 ประพุทธนิติสาร,	 2545	 :24–27) 

พบว่า	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประเภทพระดิน	ควรมีการ

พัฒนาบนพื้นฐานความเหมาะสมทั้งทางด้านพุทธศิลป์	และศิลปวัฒนธรรมอันดี

งาม	โดยการพฒันาจะต้องใส่ใจในรายละเอยีดทางพทุธศลิป์ขององค์พระเป็นอย่าง

ด	ีเพ่ือให้ได้องค์พระทีม่รีายละเอยีดครบถ้วน	และถกูต้องท้ังในด้านของสรรีะ	และ

ต�าหนิรายละเอียดต่างๆ	 โดยส่งเสริมคุณค่าด้านวัฒนธรรม	 และเรื่องราว	 ความ

ส�าคัญขององค์พระ	เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของผู้ที่เช่าไปบูชา	และท�าให้สอด

รับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะของฝาก	ของที่ระลึก	ที่มีความเหมาะ

สมในเชิงวัฒนธรรม	ซึ่งรูปแบบการพัฒนาต้องมีความสร้างสรรค์	 และอยู่บนพื้น

ฐานความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์พระ	ไม่ควรออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์

ทีใ่ช้ในทีต่�า่	และไม่ควรเป็นผลติภณัฑ์ทีมี่การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม	ควรมุง่เน้น

ที่ความสวยงาม	 และการเคารพบูชา	 โดยใช้วัสดุไม้สักเป็นส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์เนื่องจากทางแหล่งเรียนรู้	สามารถท�างานเชื่อมโยงกับชุมชนและผู้ที่มี

ทักษะในการสร้างสรรค์งานไม้สักได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับแนวคิดการ

สร้างสรรค์หัตถกรรมพื้นบ้าน	(ชนัญชิดา	ยุกติรัตน์,	2557	:	13)	ว่าวัตถุดิบในท้อง

ถิน่ทีม่มีากน้อยแตกต่างกนัเนือ่งจากอยูใ่นภมูปิระเทศ	และสภาพแวดล้อมต่างกนั	

ท�าให้การสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้	 มีความแตกต่าง	 และท�าให้เกิดเอกลักษณ์

เฉพาะตนที่เด่นชัด	
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	 2.	 อภิปรายผลขั้นตอนการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ 

ที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม	 ประเภทพระดิน	 จังหวัดก�าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน	 (ทวีทอง	 หงส์วิวัฒน์,	 2527	 :	 2)	 ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา	คือ	 การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ

ของตนเองในการจดัการและควบคุมการใช้	และการกระจายทรพัยากรและปัจจยั

การผลิตที่มีอยู่ในสังคม	 เพ่ือประโยชน์ต่อการด�ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม	

สอดคล้องกบัการออกแบบอย่างมส่ีวนร่วมกับชมุชน	จากการสนทนากลุม่เพือ่การ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	 โดยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์	 กลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันต่อการพัฒนาว่า 

การออกแบบควรค�านึงตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการสนทนากลุ่มร่วมกันกับ

ชุมชน	 ซึ่งจากการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

วัฒนธรรม	ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาผลติภณัฑ์	(จตุรงค์	เลาหะเพญ็แสง,	2558	

:	105-107)	พบว่า	ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่	3	มีความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม	ในแง่

ของความสวยงามและการผลิตมากที่สุด	เมื่อเทียบกับรูปแบบที่	1	และรูปแบบที่	

2	 โดยให้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบที่	 3	 เพื่อผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์	โดยมีรายละเอียดว่า	ควรเพิ่มรายละเอียดของเสมา	

ในแง่ของมิติความอ่อนช้อยมากขึ้น	 ไม่ให้ดูแข็งกระด้าง	 มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับ

ความส�าคัญของการพิมพ์พระ	และข้อมูลแหล่งการเรียนรู้การท�าพระเครื่องนคร

ชุม	 ควรมีการพิมพ์ด้วยอักษรชัดเจน	 และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความส�าคัญอย่าง

เหมาะสม	 และลดทอนรายละเอียดบางส่วนลงได้	 เพื่อให้ง่ายต่อการผลิตเชิง

หัตถกรรม	โดยขนาดของผลิตภัณฑ์ในส่วนของรูปจ�าลองพิมพ์พระซุ้มกอ	ไม่ควร

มขีนาดใหญ่เกินกว่าฝ่ามอื	เพือ่ให้ขนาดของผลติภณัฑ์ในภาพรวมท่ีขนาดท่ีเหมาะ

สมต่อการตั้งโต๊ะ-ตั้งหิ้งบูชา

	 3.	 อภิปรายผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด	 ของผลิตภัณฑ์

ของทีร่ะลึกเชงิวัฒนธรรม	ประเภทพระดิน	จังหวัดก�าแพงเพชร	ท่ีได้รบัการพฒันา
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อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	 โดยประเมินตามกรอบแนวคิดด้านการตลาด	 (ฟิลิป 

คอตเลอร์,	2550	:	299)	พบว่า	มีความพึงพอใจในระดับมาก	ด้านคุณค่าผู้บริโภค	

(Customer	Value)	โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก	และพบว่ามีความพึง

พอใจในด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์มากที่สุด	 ด้านต้นทุนต่อผู ้บริโภค 

(Cost	to	the	Customer)	โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก	โดยมีความพึง

พอใจในความเหมาะสมของราคาผลติภัณฑ์ที	่1,500	บาท	ด้านความสะดวกสบาย	

(Convenience)	โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก	โดยมีความเห็นว่าหากมี

การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีร้านขายของท่ีระลึกทั่วไป	 จะท�าให้ผู้บริโภคและนัก

ท่องเท่ียวสามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์ได้ง่ายขึน้ด้านการสือ่สาร	(Communication)	

โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก	พบว่า	 ผลิตภัณฑ์สามารถบ่งบอกถึงความ

เป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม	จังหวัดก�าแพงเพชรได้ในระดับมากที่สุด	 เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าในด้านความเชื่อและศรัทธาท่ีสื่อถึงความเป็นจังหวัด

ก�าแพงเพชร	 สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินทางสุนทรียศาสตร์	 (ปานฉัตท ์

อินทร์คง,	 2553	 :	 76)	 ว่าการท่ีเราใช้จิตแสดงปฏิกิริยาต่อสภาพการณ์ในสิ่ง

แวดล้อมหรือการท่ีจิตประเมนิค่าวตัถทุีม่คุีณค่าทีเ่ร้าให้เกดิความรูส้กึภายในจิตใจ

แม้ว่าความงามจะขึ้นอยู่กับจิตแต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตามใจชอบหากแต่

ต้องขึ้นอยู่กับคุณค่าที่มีอยู่ในวัตถุนั้น	ๆ	ด้วย

ข้อเสนอแนะ

	 1.	การพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์ผ่านรปูจ�าลองพมิพ์พระเครือ่ง	ควรเป็น

รปูจ�าลองพมิพ์พระทีไ่ม่สามารถน�าไปพมิพ์พระได้ในเชงิพาณชิย์	เพือ่ป้องกนัการ

ลอกเลียนแบบ	และการท�าซ�้าในหลายกรณี

	 2.	ควรมีการวิจัยในแง่มุมของการตลาด	 และช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

การประชาสัมพันธ์ผลติภณัฑ์เพ่ือการต่อยอดผลติภัณฑ์ให้เป็นทีรู่จ้กัในแง่มมุของ

ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมากขึ้น



244

	 3.	ควรมีการพัฒนาน�าวัสดุท้องถิ่นอื่น	 ๆ	 ภายในชุมชน	 มาสร้างสรรค์

และพัฒนาผลิตภณัฑ์ของทีร่ะลกึ	โดยมุง่เน้นทีศ่กัยภาพของชมุชนสามารถด�าเนนิ

การผลิตได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน
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