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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดก
วัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตรก์ าแพงเพชรอย่างมีสว่นร่วม  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษารูปแบบ การจัดกลุม่
ผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (2) เพื่อศึกษา มรดก
ทางวัฒนธรรม ภายในพ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดบั
ตกแต่ง  (3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากมรดก
วัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร (4) เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทประดับตกแต่ง  จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม (5) 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ท่ีออกแบบใหม่
อย่างมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาและจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ภายในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 
ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่งที่มีรูปแบบเกี่ยวข้องกับกับอัตลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร สามารถแบ่งได้เป็น 
2 กลุ่มคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทประดับตกแต่งที่เน้นความสวยงาม และจากการวิเคราะห์ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่า ควรมีการน าโครงสร้างของวัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยน าประติมากรรมช้าง จาก “วัดช้างรอบ” ที่มีความโดดเด่น ผสานเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา อันได้แก่ “พระซุ้มกอ” เพื่อสื่อถึงผลิตภัณฑ์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่ง
ปัจจัยในการออกแบบให้มีความเหมาะสม คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจะต้องคงไว้ซึ่งรายละเอียดทางมรดกวัฒนธรรม
อย่างครบถ้วนหรือใกล้เคียง ออกแบบให้มีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม เหมาะสมในแง่ความสร้างสรรค์ และค านึงถึงความ
เหมาะสมเชิงวัฒนธรรม ให้สามารถส่งเสริมด้านศักยภาพการท่องเที่ยวได้  
 จากการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม และด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์รูปแบบท่ี 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ทั้งในด้านความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม วัสดุและ
การผลิต โดยให้พัฒนารายละเอียดของหุ่นจ าลองประติมากรรมช้าง วัดช้างรอบ ให้มีความใกล้เคียงกับของจริงมาก
ที่สุด รวบถึงการใช้วัสดุในการท าหุ่นจ าลอง ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามศักยภาพของกลุ่มชุมชนที่ผลิต ซึ่งจะส่งผล
ต่อระดับราคาในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ จากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ตามกรอบแนวคิดด้าน
การตลาด ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเพิ่มเติมข้อเสนอแนะว่า ควรมีการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ควรมีหลากหลายขนาดรวมถึงการมีข้อมูลที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์
จังหวัดก าแพงเพชรได้ดียิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: การออกแบบและพัฒนา / ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง / มรดกวัฒนธรรม 
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Abstract 
 The research, design and development of decorative souvenir products From a joint 
cultural heritage capital, Kamphaeng Phet Historical Park With the following objectives (1) to study 
the format Product grouping, souvenir type, decoration type In the Mueang district Kamphaeng 
Phet Province (2) to study cultural heritage Within the Kamphaeng Phet Historical Park area In the 
design of souvenir products in the decorative category (3) to study and analyze factors In the design 
of souvenir products in the decorative category From cultural heritage Within the Kamphaeng Phet 
Historical Park area (4) to design and develop decorative souvenir products From cultural heritage 
Within the Kamphaeng Phet Historical Park area ( 5)  to assess the satisfaction of tourists Toward 
decorative souvenir products Newly designed with participation To have the potential to meet the 
needs of tourists 
 From the study and grouping of decorative souvenir products Within Kamphaeng Phet 
Province, it was found that decorative souvenirs with patterns related to the identity of Kamphaeng 
Phet Province Can be divided into 2 groups, namely, decorative souvenir products For prosperity 
And the souvenir product group in the category of decorative items that emphasize beauty And 
from the analysis of cultural heritage data Kamphaeng Phet province found that the structure of 
the temple should be taken within the Kamphaeng Phet Historical Park.  Applied to develop the 
product model by bringing the elephant sculpture from " Chang Rop Temple"  that is outstanding 
Combined with cultural heritage that is worthy of worship, such as " Phra sum Khor"  in order to 
communicate the unique product of Kamphaeng Phet province.  The factor in designing to be 
suitable is that the product of the design must maintain complete or similar cultural details. 
Designed to be of cultural value Appropriate in terms of creativity.  And considering cultural 
appropriateness to be able to promote tourism potential 
 From the evaluation of product forms by experts and cultural experts And in the product 
design, it was found that the second type of product was the most suitable Both in terms of 
cultural appropriateness Material and production By developing the details of the elephant 
sculpture model, Chang Rop Temple, to be as close to the real thing as possible Including the use 
of materials in modeling That can be adjusted according to the potential of the produced 
community group Which will affect the price level of product sales From the assessment of tourist 
satisfaction According to the marketing conceptual framework Toward decorative souvenir products 
From cultural heritage Within the Kamphaeng Phet Historical Park area Overall satisfaction is at a 
high level. By adding that more packaging should be developed and product forms that should be 
available in a variety of sizes, including having information that can better communicate identity in 
Kamphaeng Phet province  
Keywords: Design and Development / Decoration Souvenir Gift Products / Historical Heritage 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน และ มีบทบาทส าคัญ
ต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากรายได้จาก การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของ
ประเทศ โดยเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลในทุกๆปี 
ในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ผลที่ตามมา
คือก่อให้เกิด การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และชนบทซึ่งเกิดการจ้างงาน และสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น 
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่บุคคลหลายกลุ่ม โดยในปี 2550 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ 14.46 ล้านคน สามารถสร้างรายได้เข้า สู่ประเทศได้ถึง 547,782 ล้าน
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บาท ซึ่งมากกว่า 10 ปีที่แล้วถึง 305,605 ล้านบาท ส่วนในปี 2541 มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 51.68 ล้านคน สร้างรายได้สูงถึง 187,897 ล้านบาท ในปี 2550 มีนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 83.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 31.5 ล้านคน และมีรายได้เพิ่มขึ้น
เป็น 380,417 ล้านบาท (ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550) เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวสูง มีสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวัตถุ การท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากเดิม คือ 
ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของคนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก (แทตติยา ทองใบ, 2553, หน้า 2) 
 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในการเดินทางท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวจะมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 
เพิ่มมากข้ึน ดังนั้นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจึงจัดเป็นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว 
เป็นธุรกิจหลักหรือที่เรียกว่าธุรกิจทางตรงที่ให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว และมีความส าคัญก่อให้เกิดประโยชน์เป็น
อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศเกิดการขยายตัว
เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง สามารถช่วยส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น 
 ความส าคัญทางด้านสังคม ธุรกิจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สามารถลดการอพยพการย้ายถิ่นฐานของคนใน
ท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เกิด ความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ท าให้
ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความสามัคคีภายในท้องถิ่น ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่เป็นมรดกสืบทอด
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและท้องถิ่นแล้วยังส่งผลให้เกิดการเดินทาง
มาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อีก เนื่องจากเป็นเป็นสิ่งกระตุ้นและเตือนความทรงจาให้แก่
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (แทตติยา ทองใบ, 2553, หน้า 3-4) 
 การรักษาดุลยภาพของสังคม จ าเป็นต้องมีระบบที่เป็นตัวประสานชีวิตรว่มกัน  คือ  ศิลปวัฒนธรรม เพราะ
ศิลปวัฒนธรรม  คือ ระบบการด ารงชีวิตร่วมกันอย่างได้ดุลยภาพ ศิลปวัฒนธรรม  ต่างจากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
หรือเศรษฐกิจซึ่งแยกส่วนเป็นเรื่องๆ  และเฉพาะบางคน  แต่ศิลปวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อคน
ทั้งหมดที่เป็นบูรณาการ และมีจุดมุ่งหมาย  ที่ดุลยภาพของการด ารงชีวิตร่วมกัน จึงเป็นภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
แบบยั่งยืน  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม การ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดก าแพงเพชร การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ ยวและ
บุคคลทั่วไปได้เห็นความส าคัญของประวัติศาสตร ์ผลงานด้านศิลปกรรม ที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แล้ว การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่งโดยน าจุดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรมมา
ประยุกต์ ออกแบบและพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งานส าหรับการตกแต่งและเป็นของที่ระลึกของฝาก 
โดยการจัดหมวดหมู่ของกลุ่มชุมชนที่มีการสร้างสรรค์ผลงานของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง และการออกแบบ
อย่างมีส่วนร่วม ให้มีความสอดคล้องกับภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดซึ่ง
เอกลักษณ์ของจังหวัด ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะท าการศึกษาและจัดหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกประเภทประดบั
ตกแต่ง ตลอดจนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
โดยการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านกับการวิเคราะห์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกจากมรดกวัฒนธรรม 
โดยน าทุนทางมรดกวัฒนธรรมมาพัฒนาความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองมรดกโลก สร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชนให้สามารถน าทุนทางมรดกวัฒนธรรมมาปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สร้างกิจกรรมร่วมมือกัน ส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ท าให้เกิดคุณค่าที่สามารถยึดโยงและยอมรับร่วมกัน โดย
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ในรูปแบบของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ภายในชุนชนเมืองมรดกโลกก าแพงเพชรอย่าง
ยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบ การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  
 2. เพื่อศึกษา มรดกทางวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง  
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากมรดก
วัฒนธรรม ภายในพ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
 4. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง  จากมรดกวัฒนธรรม ภายใน
พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม 
 5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง                   
ที่ออกแบบใหม่อย่างมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรมอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดขอบเขตการศึกษาตามขั้นตอน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการศึกษารูปแบบ การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง                      
ด้วยกระบวนการสังเกต ดังนี้   

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล: ร้านขายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกภายในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
เพื่อการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ของจังหวัดก าแพงเพชรที่มีการจัดจ าหน่ายในร้านขาย
ของที่ระลึก ภายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านเนื้อหา: เนื้อหาที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะ รูปแบบ และราคาของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทประดับตกแต่ง ที่จัดจ าหน่ายในร้านขายของที่ระลึก เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชรและเทศบาล
ต าบลนครชุม การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ และจ าแนกผลิตภัณฑ์ 

ขอบเขตด้านตัวแปร: ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
ประดับตกแต่ง ที่จัดจ าหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ประเภทของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส าหรับประดับตกแต่งของ
จังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สอดคล้องกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร 
เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชรและเทศบาลต าบลนครชุม การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ และจ าแนกผลิตภัณฑ์ 
 2. เพื่อศึกษา มรดกทางวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล: 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้แก่  
1) มรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรที่เป็น

ตัวแทนรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นทางศิลปกรรม 
2) ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ส าหรับการสนทนากลุ่มคือ กลุ่มบุคลากรภาครัฐที่

ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร กลุ่มอาจารย์และนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม และกลุ่ม
ภาคประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้แก่ เอกสารและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับทุนทาง
มรดกวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านเนื้อหา: มรดกวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร รูปแบบของศิลปกรรม 
และโบราณสถาน ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์  

ขอบเขตด้านตัวแปร: ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ทุนทางมรดกวัฒนธรรม ศิลปกรรมและโบราณสถาน 
ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และมีความสอดคล้องในการร า
รูปแบบที่เหมาะสมประยุกต์ออกแบบและพัฒนาร่วมกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง    
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  3. ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากมรดก
วัฒนธรรม ภายในพ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการสัมมนา ดังนี้ 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล: ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการสัมมนาคือ กลุ่มบุคลากรภาครัฐที่ท าหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร กลุ่มอาจารย์และนักวิชาการด้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและด้านการท่องเที่ยว และภาคประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านเนื้อหา: แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทประดับตกแต่งจากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ขอบเขตด้านตัวแปร: ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
ประดับตกแต่ง จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ซึ่งประกอบไปด้วยตัวตัวแปร
ย่อย คือ แนวทางการน าทุนทางมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรมาประยุกตใ์ช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง 
  4. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง  จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม โดยการสัมมนา ดังนี้ 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล: ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการสัมมนาคือ กลุ่มบุคลากรภาครัฐที่ท าหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร กลุ่มอาจารย์และนักวิชาการด้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและด้านการท่องเที่ยว และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ภายในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านเนื้อหา: แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกประเภท
ประดับตกแต่ง  จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม 

ขอบเขตด้านตัวแปร: ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการน าทุนทางมรดกวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ซึ่งประกอบไป
ด้วยตัวตัวแปรย่อย คือ รูปแบบของทุนทางมรดกวัฒนธรรมภายในพื้นทีอุ่ทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และ
รูปแบบของผลติภณัฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่งส าหรับการพัฒนาผลติภณัฑ์ 
 5. ประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ที่ออกแบบใหม่อย่างมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพ
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และการประเมินความพึงพอใจ ดังนี ้

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล: กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ภายในจังหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านเนื้อหา: แนวทางถ่ายทอดและประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง              
ที่ออกแบบใหม่อย่างมีส่วนร่วม ศักยภาพตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  

ขอบเขตด้านตัวแปร: ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับ
ตกแต่ง ที่ออกแบบใหม่อย่างมีส่วนร่วม ศักยภาพและความต้องการของนักท่องเที่ยว ความยั่งยืนของชุมชนและการ
มีส่วนร่วม ความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่งที่
ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาใหม่ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน จังหวัด
ก าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้กรอบแนวความคิดภายใต้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของจตุรงค์                      
เลาหะเพ็ญแสง (2558, หน้า 105-107) ประกอบไปด้วย 

1. ขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product concept) 
2. ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) 
3. ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary study) 
4. ขั้นตอนการสร้างต้นแบบ (Build prototypes) 

โดยผู้วิจัยได้ค านึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
(Evaluate the design) และต้องสอดคล้องในด้านวัฒนธรรม ดังน้ี 



 
628 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ผ่าน 

1. ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม 
2. ความสวยงาม (Aesthetics) 
3. วัสดุและการผลิต (Materials and Production) 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการวิจัย 

ประเมินรูปแบบผลติภณัฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ 

วิเคราะหป์ัจจัยในการออกแบบผลติภัณฑ์ของที่ระลึก จากมรดกวัฒนธรรม อย่างมสี่วนร่วม (PAR) 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดบัตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรม อย่างมสี่วนร่วม 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรสีัชนาลยั 

ประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อผลติภณัฑ ์

การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุน
ทางมรดกวัฒนธรรมอุทยานประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชรอย่างมสี่วนรว่ม 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
 

- การส ารวจ/สังเกต ทุนทางมรดกวัฒนธรรม 
- การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
มรดกวัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร  
- การรวบรวม/จัดเก็บข้อมูล 

 

แนวคิดด้านการศึกษา 
มรดกวัฒนธรรม 

การศึกษามรดกวัฒนธรรม 
ของอุทยานประวัติศาสตรฯ์ 

การศึกษาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประเภทประดับตกแต่ง 

อนุสรณ ์ กลุ่มอาคาร แหล่งสถานท่ีส าคัญ รูปแบบ การจัดกลุ่ม 

ไม่ผา่น 

สรุปผลการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางบทความ การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุม่ชุมชน 
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สรุปผลวิจัย 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จาก
ทุนทางมรดกวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า การศึกษารูปแบบ การจัด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังเกตได้ว่า กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ที่มีความสอดรับกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร             
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่ง
จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดพระเครือ่งภายในจังหวัดก าแพงเพชร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พระซุ้มกอ” ที่เป็น
พระเครื่องที่โดดเด่นของจังหวัดก าแพงเพชร และเป็นหนึ่งใน “เบญจภาคี” พระยอดนิยมประจ าจังหวัด และถูกระบุ
อยู่ในค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรว่า “กรุพระเคร่ือง เมืองคนแกร่ง พระแสงล้ าค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน 
น้ ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง เพื่อความสวยงาม ซึ่ง
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประเภทประดับตกแต่งที่มีความสวยงาม และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร เช่น 
หุ่นจ าลองกล้วยไข่ และ พวงกุญแจกล้วยไข่ จังหวัดก าแพงเพชร เป็นต้น ดังตารางที่ 1-2 
 
ตารางที่ 1 รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 
ล าดับ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ จุดเด่น/จุดด้อย 

1. กรอบพระเคร่ือง
ก าแพงเพชรแขวนผนัง 

 
ราคา 500 – 3,500 บาท 

     เป็นการน าพระเครื่อง(พระดิน) มา
บรรจุในกรอบไม้ หรือกรอบทองปิด
กระจก เพื่อใช้ในการแขวนผนัง โดย
น าพระเครื่องหลายรูปแบบ น ามา
จัดเรียงลงในกรอบ พร้อมกับระบุช่ือ
เรียกของพระเครื่องแต่ละองค์ เพื่อใช้
แขวนประดับตกแต่งผนัง 

จุดเด่น : เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านที่นิยมซื้อเป็นของฝากผู้หลัก
ผู้ ใหญ่  มีการแสดงให้ เห็นถึ ง
รู ป แ บ บ พ ร ะ พ ร ะ เ ค รื่ อ ง ที่
หลากหลาย และสามารถสั่งท าได้
หลากหลายขนาด เลือกรูปแบบ
การแสดงโชว์พระได้ตามความ
ต้องการ  
จุดด้อย : เหมาะส าหรับตกแต่ง
บ้านเป็นบางกลุ่ม ไม่ค่อยเหมาะ
กับบ้านสมัยใหม่ 

2. พระเคร่ืองก าแพงเพชร
แบบต้ังประดับโต๊ะ/หิ้ง 

(วัสดุไม้สัก) 

 
ราคา 500 – 1,000 บาท 

     เป็นการน าพระเครื่อง(พระดิน) มา
ประดับลงบนฐานไม้สัก ที่ตกแต่งตาม
ความสวยงาม เหมาะส าหรับการตั้ง
บูชา และประดับบนโต๊ะท างาน ส่วน
ใหญ่พระเครื่องแบบตั้งโต๊ะจะต้องผ่าน
การขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นตามความ
เหมาะสม 

จุดเด่น : เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านที่นิยมซื้อเป็นของฝากผู้หลัก
ผู้ใหญ่ มีขนาดองค์พระที่ใหญ่ท า
ให้เห็นรายละเอียดได้มาก และมี
หลากหลายขนาดและหลาย
รูปแบบ  
จุดด้อย : เหมาะส าหรับตกแต่ง
บ้านเป็นบางกลุ่ม ไม่ค่อยเหมาะ
กับบ้านสมัยใหม่ 
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ตารางที่ 1 รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในจังหวัดก าแพงเพชร
(ต่อ) 
ล าดับ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ จุดเด่น/จุดด้อย 

3. พระเคร่ืองก าแพงเพชร
แบบต้ังประดับโต๊ะ/หิ้ง 

(วัสดุหินอ่อน) 

 
ราคา 500 – 1,000 บาท 

     เป็นการน าพระเครื่อง(พระดิน) มา
ประดับลงบนฐานหินอ่อน ซึ่งจังหวัด
ก าแพเพชรมีหินอ่อน อ าเภอพราน
กระต่ายที่โดดเด่นสวยงาม เหมาะ
ส าหรับการตั้งบูชา และประดับบนโต๊ะ
ท างาน ส่วนใหญ่พระเครื่องแบบตั้ง
โต๊ะจะต้องผ่านการขยายขนาดให้ใหญ่
ขึ้นตามความเหมาะสม 

จุดเด่น : เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านที่นิยมซื้อเป็นของฝากผู้หลัก
ผู้ใหญ่ มีขนาดองค์พระที่ใหญ่ท า
ให้เห็นรายละเอียดได้มาก และมี
หลากหลายขนาดและหลาย
รูปแบบ  
จุดด้อย : เหมาะส าหรับตกแต่ง
บ้านเป็นบางกลุ่ม ไม่ค่อยเหมาะ
กับบ้านสมัยใหม่ 

4. กรอบพระเคร่ือง
ก าแพงเพชรแบบต้ังโต๊ะ 

 
ราคา 1,000 – 3,500 บาท 

     เป็นการน าพระเครื่อง(พระดิน) มา
บรรจุในกรอบไม้ หรือกรอบทองปิด
กระจก เพื่อใช้ในการตั้งโต๊ะ/หิ้ง โดย
น าพระเครื่องหลายรูปแบบ น ามา
จัดเรียงลงในกรอบ พร้อมกับระบุช่ือ
เรียกของพระเครื่องแต่ละองค์ เพื่อใช้
ตั้งประดับตกแต่ง 

จุดเด่น : เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านที่นิยมซื้อเป็นของฝากผู้หลัก
ผู้ ใหญ่  มีการแสดงให้ เห็นถึ ง
รู ป แ บ บ พ ร ะ พ ร ะ เ ค รื่ อ ง ที่
หลากหลาย และสามารถสั่งท าได้
หลากหลายขนาด เลือกรูปแบบ
การแสดงโชว์พระได้ตามความ
ต้องการ  
จุดด้อย : เหมาะส าหรับตกแต่ง
บ้านเป็นบางกลุ่ม ไม่ค่อยเหมาะ
กับบ้านสมัยใหม่ 

 
ตารางที่ 2 รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง เพื่อความสวยงาม ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 
ล าดับ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ จุดเด่น/จุดด้อย 

1. หุ่นจ าลองต้นกล้วยไข ่
จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ราคา 100 – 800 บาท 

    เป็นการจ าลองต้นกล้วยไข่ จังหวัด
ก าแพงเพชร ปั้นด้วยวัสดุประเภทดิน 
เพื่อใช้ในการตกแต่งตั้งโต๊ะ มีทั้งแบบ
จ าหน่ายแบบกระถางขนาดเล็ก – 
ขนาดใหญ่ และแบบมีกล่องกระจก
ครอบ และไม่มีกล่องกระจก 

จุดเด่น : เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านที่สวยงาม สื่อถึงธรรมชาติ 
และกล้วยไข่ก าแพงเพชร มี
หลากหลายราคาตามความ
เหมาะสม 
จุดด้อย : รูปลักษณ์ที่ เป็นต้น
กล้วยไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็น
จังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากไม่
มีข้อมูลประกอบ 

2. พวงกุญแจกล้วยไข ่

 
15-30 บาท 

   เป็นการจ าลองกล้วยไข่ จังหวัด
ก าแพงเพชร ปั้นด้วยวัสดุประเภทดิน 
มีหลากหลายขนาด ทั้งแบบเครือสั้น
และเครือยาวในรูปแบบพวงกุญแจ
ส าหรับประดับตกแต่ง 

จุด เ ด่น  :  มี ร าคาถูก  เหมาะ
ส าหรับซื้อฝากเป็นจ านวนมาก 
จุดด้อย : รูปลักษณ์ที่เป็นกล้วย
ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัด
ก าแพงเพชร เนื่องจากไม่มีข้อมูล
ประกอบ 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา มรดกทางวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
มรดกวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการน ามรดกทางวัฒนธรรม
ภายในจังหวัดก าแพงเพชร ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกเชิงวัฒนธรรม โดยมรดกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร มีอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นวัดที่มี
ความความโดดเด่นหลากหลายวัด เช่น วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระแก้ว เป็นต้น แต่การน าโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมของวัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกเชิงวัฒนธรรมนั้น เป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีความละเอียดอ่อนด้านความรู้สึก และมีรายละเอียดเฉพาะเป็น
อย่างมากในการจ าลองในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จึงเห็นควรให้พิจารณาองค์ประกอบเฉพาะบาง
องค์ประกอบที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร นั่นคือ การน าประติมากรรม 
“ช้าง” จาก “วัดช้างรอบ” ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรน ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบ 
เนื่องจากประติมากรรมช้างของวัดช้างรอบ เป็น “ช้างทรงเครื่อง” เป็นเอกลักษณ์ด้านประติมากรรมของจังหวัด
ก าแพงเพชรที่มีความแตกต่างจากวัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย เพราะช้างทรงเครื่องจังหวัดก าแพงเพชรจะมีความ
สวยงามในเรื่องของเครื่องทรง และเครื่องประดับบนตัวช้างที่เป็นส่วนที่ท าให้ช้างสวยงาม และเป็นอีกหนึ่งจุดเด่น
ของอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และเห็นควรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้สื่อถึงความเป็นจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยน ามรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา อันได้แก่ “พระซุ้มกอ” จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเบญจภาคีที่ขึ้นช่ือของจังหวัดก าแพงเพชร สอดคล้องกับค าขวัญของจังหวัดก าแพงเพชรที่กล่าวว่า  
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯล้ าค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” 
ซึ่งการน าองค์ประกอบด้านมรดกวัฒนธรรมทั้ง 2 มาผนวกเข้าด้วยกันจะต้องค านึงถึงปัจจัย ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
ให้มีความเหมาะสมทั้งในแง่ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และความเหมาะสมต่อศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทประดับตกแต่ง จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร พบว่า จากการสนทนา
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรม อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ควรมีการออกแบบบนพื้นฐานความเหมาะสมทางศิลปวัฒนธรรม โดยจะต้องคงไว้ซึ่ง
รายละเอียดทางมรดกวัฒนธรรมอย่างชัดเจนหรือใกล้เคียง ไม่ควรออกแบบตัดทอนจนเกินความเหมาะสม ควรคงไว้
ซึ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม ให้เกิดความภาคภูมิใจของคนจังหวัดก าแพงเพชร และนักท่องเที่ยว รวมถึงในแง่ความ
สร้างสรรค์ และความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม ไม่ควรออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงประดับตกแต่งที่สามารถ
น าไปใช้งานอย่างอ่ืนนอกจากประดับตกแต่งได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อน าไปใช้งานอย่างไม่ถูกไม่ควร หรือไม่เหมาะสม 
ที่ส าคัญรูปแบบผลิตภัณฑ์ควรมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่ีมีเอกลักษณ์ทางมรดกวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร และสามารถสื่อสารเอกลกัษณ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งควรมีการค านึงถึงความเหมาะสม
ในการออกแบบ ดังนี้ 

3.1 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรคงไว้ซึ่งรายละเอียดของมรดกทางวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนหรือ
ใกล้เคียง 

3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรมีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ คงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของปวงชนชาวไทย 

3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรมีความเหมาะสมในแง่ความสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่
ออกแบบโดยมีองค์ประกอบของมรดกทางวัฒนธรรม ควรออกแบบให้เหมาะสม  ไม่ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในที่
ต่ า หรือใช้งานในทางที่ไม่ถูกไม่ควร อันกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของปวงชนชาวไทย 

3.4 การน าองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรน ามาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรค านึงในแง่ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม และหลีกเลี่ยงการน าองค์ประกอบที่สุ่มเสี่ยงที่จะ
กระทบต่อความรู้สึกของผู้เสพผลงานในทางลบมาใช้ในการออกแบบ 
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3.5 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
มรดกวัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 ผลการออกแบบเบื้องตน้ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากมรดกวัฒนธรรม “วัดช้างรอบ” 
 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง  
จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม พบว่า  

ด้านความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควร
เพิ่มเติมรายละเอียดของ “ช้างทรงเครื่อง” ให้มีความใกล้เคียงกับประติมากรรมวัดช้างรอบ ภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งท่ีท าให้วัดช้างรอบ จังหวัดก าแพงเพชร แตกต่างจากวัดช้าง
ล้อม จังหวัดสุโขทัย คือ เครื่องทรงบนตัวช้าง ซึ่งแตกต่างจากของจังหวัดสุโขทัยที่เป็นช้างไม่มีเครื่องทรง จึงควร
เพิ่มเติมรายละเอียดของช้างให้มีความเหมาะสมในด้านของมรดกวัฒนธรรมที่เป็นพระซุ้มกอ พระเครื่องท่ีมีความโดด
เด่นของจังหวัดก าแพงเพชร ไม่ควรให้อยู่ในระดับเดียวกันกับตัวช้างเพราะเป็นของสูง จึงเหมาะสมในการอยู่ด้านบน
ตัวช้าง ดังรูปแบบท่ี 2 และรูปแบบที่ 3  

ด้านความสวยงาม (Aesthetics) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบที่มี
ความสวยงามตามองค์ประกอบมากที่สุด คือรูปแบบท่ี 2 ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นถึงตัวช้างของวัดช้างรอบ 2 ฝั่ง 
หน้าและหลัง ท าให้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง ที่สามารถมองได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
แตกต่างจากรูปแบบท่ี 1 และ รูปแบบท่ี 3 ท่ีมองเห็นตัวช้างวัดช้างรอบได้เพียงด้านเดียว  

ด้านวัสดุและการผลิต (Materials and Production) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เ ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรม ภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ทั้ง 3 รูปแบบ มีความสอดคล้องในด้านวัสดุและการผลิต โดยก าหนดให้ตัวช้างทรงเครื่อง
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวัดช้างรอบ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ให้ใช้เป็นวัสดุ เป็นดินเผา หรือหิน
แกะสลัก (ศิลาแลง-หินอ่อน) หรือวัสดุทนแทนอื่นๆ เช่น ปูนปลาสเตอร์ ตามแต่ความเหมาะสมของศักยภาพและ
วัสดุถิ่นของชุมชนที่ท าการผลิต ซึ่งจะเป็นการจัดระดับราคาสินค้าตามคุณค่าของวัสดุที่ใช้ ส่วนตัวฐานของผลิตภัณฑ์
ให้ใช้เป็นไม้สัก เนื่องจากมีคุณค่าด้านวัสดุ และมีความสวยงามเมื่อน ามาออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึก ส่วนใน
ด้านการผลิตควรค านึงถึงองค์ประกอบของช้างทรงเครื่องให้มีรายละเอียดที่สวยงาม  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง  จาก
มรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม พบว่า จากการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรม ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 3 รูปแบบ 
โดยน าองค์ประกอบของประติมากรรมช้าง จากวัดช้างรอบ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร มาผนวกกับ
มรดกทางวัฒนธรรม พระซุ้มกอ ซึ่งเป็นพระเครื่องช่ือดังประจ าจังหวัดก าแพงเพชร โดยออกแบบให้เหมาะสมจาก
การวิเคราะห์ปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรม 
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผลิตภัณฑ์
รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสุดทั้งในด้านของความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม วัสดุและการผลิต โดยให้เพิ่มเติม
รายละเอียดของ “ช้างทรงเครื่อง” ให้มีความใกล้เคียงกับประติมากรรมวัดช้างรอบ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 
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ก าแพงเพชรมากข้ึน และใช้วัสดุในการจ าลองประติมากรรมช้างทรงเครื่องตามความเหมาะสมของศักยภาพของกลุ่ม
ชุมชนที่ผลิต เช่น ดินเผา หรือหินแกะสลัก (ศิลาแลง-หินอ่อน) หรือวัสดุทนแทนอ่ืนๆ เช่น ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น ซึ่ง
จะส่งผลต่อระดับราคาในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และใช้ฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไม้สั ก ซึ่งเป็นวัสดุที่มี
คุณค่า เหมาะสมต่อการเป็นของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม 

 
 
ภาพที่ 3  รูปแบบผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก ประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรม  ท่ีปรบัปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
 

5. สรุปผลการวิเคราะห์ การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ประเภทประดับตกแต่ง ที่ออกแบบใหม่อย่างมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และความ
ยั่งยืนในชุมชน พบว่า แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่มีต่อการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่งจากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
จ านวน 100 คน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.29) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.71) และ
เมื่อแยกเป็นประเด็นตามกรอบแนวคิดด้านการตลาดตาม หลัก 4C (ฟิลิป คอตเลอร์, 2550, หน้า 299) พบว่า  

ด้านคุณค่าผู้บริโภค (Customer Value) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.33) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.69) ในด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.44) 
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.61)  ด้านความเหมาะสมของการเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.04) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.74) ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
เหมาะสมกับการประดับตกแต่งบ้าน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.= 0.64) 

ด้านต้นทุนต่อผู้บริโภค (Cost to the Customer) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.82) 
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.54) ในด้านความเหมาะสมของราคาผลติภณัฑ์ของที่ระลกึเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
ก าแพงเพชร มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.82) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.54) 

ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.29) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.73) ในด้านขนาดของที่ระลึก มีความเหมาะสมในการซื้อฝาก มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( X = 4.35) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.69) ด้านรูปแบบของที่ระลึกง่ายต่อการจัดจ าหน่าย มีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.63) ด้านความเหมาะสมในการขนส่ง-
น าพา มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.98) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.75) 

ด้านการสื่อสาร (Communication) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.40) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.71) ในด้านบ่งบอกถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดก าแพงเพชร มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.57) ด้านบ่งบอกถึงความ
แปลกใหม่ ไม่จ าเจในท้องตลาด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.51) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.= 0.58) ด้านเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ สื่อถึงอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.10) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.71) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประเภทประดับตกแต่ง  จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้บริโภค (n=100) 

1. คุณค่าผู้บริโภค (Customer Value) X  S.D. 
1. ด้านความสวยงามของผลิตภณัฑ์ 4.44 0.61 
2. ด้านความเหมาะสมของการเปน็ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก เชิงวัฒนธรรม 4.04 0.74 
3. ภาพลักษณผ์ลติภณัฑ์เหมาะสมกับการประดับตกแต่งบ้าน 4.51 0.64 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.69 
ระดับความเหมาะสม มาก 

2. ต้นทุนต่อผู้บริโภค (Cost to the Customer) X  S.D. 
1. ความเหมาะสมของราคาผลติภัณฑ์ของทีร่ะลึกประเภทประดบัตกแต่ง จาก
มรดกวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร (300 - 500 บาท) 

3.82 0.54 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 0.54 
ระดับความเหมาะสม มาก 

3. ความสะดวกสบาย (Convenience) X  S.D. 
1. ขนาดของที่ระลึก มีความเหมาะสมในการซื้อฝาก  4.35 0.69 
2. รูปแบบของที่ระลึกง่ายต่อการจัดจ าหน่าย 3.98 0.75 
3. ความเหมาะสมในการขนส่ง-น าพา 4.54 0.63 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 0.73 
ระดับความเหมาะสม มาก 

4. การสื่อสาร (Communication) X  S.D. 
1. บ่งบอกถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดก าแพงเพชร 4.59 0.57 
2. บ่งบอกถึงความแปลกใหม่ ไม่จ าเจในท้องตลาด 4.51 0.58 
3. ผลิตภัณฑม์ีเอกลักษณ์ สื่อถึงอทุยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 4.10 0.85 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.71 
ระดับความเหมาะสม มาก 

สรุปผลวิเคราะหค์วามพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของท่ีระลกึประเภท
ประดับตกแต่ง  จากมรดกวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

X  S.D. 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 0.71 
ระดับความเหมาะสม มาก 

 นอกจากนั้น กลุ่มนักท่องเที่ยว ได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับ
ตกแต่ง  จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางความเป็นไปได้ทาง
การตลาด ได้ข้อสรุปดังน้ี 

 ในด้านการขนส่ง ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้แตกหัก และบอก
เล่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือรายละเอียดด้านวัฒนธรรม ให้ผู้ซื้อสามารถเข้าใจในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ได้ดี
ยิ่งข้ึน 

 ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายขนาด เพื่อการจัดจ าหน่ายได้หลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
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 ควรมีข้อมูลหรือข้อความที่สื่อถึงความเป็นของที่ระลึกจังหวัดก าแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งใน
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น ค าขวัญประจ าจังหวัดก าแพงเพชร หรือ ประโยค “ของที่ระลึกประจ าเมืองก าแพงฯ” 
เป็นต้น   
 
อภิปรายผล 

1. อภิปรายผลขั้นตอน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุน
ทางมรดกวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาและจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลกึประเภทประดับตกแต่ง จังหวัดก าแพงเพชร ที่มีความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประดับ
ตกแต่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่จัดอยู่ในหมวดพระเครื่อง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประเภทประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม ซึ่งได้แก่หุ่นจ าลองเครือกล้วยไข่ และต้นกล้วยไข่ ซึ่งจากผลการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านวัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร เล็งเห็นว่า ควรมีการน ามรดกทาง
วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร มาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ซึ่งได้แก่ สถาปัตยกรรมของ
วัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์ “วัดช้างรอบ” ผสานกับเอกลักษณ์ด้านกรุพระเครื่องที่โดดเด่น ซึ่งได้แก่ “พระซุ้ม
กอ” เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ซิสิกกา 
วรรณจันทร์ และคณะ (2555, หน้า 61) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และให้ได้มาซึ่งเงินและก าไร งานหัตถกรรมรวมทั้งสินค้าต่างๆ จึงต้องมีการ
ปรับตัวจนกระทั่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ผู้วิจัยจึงได้มีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยหลัก
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ (สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, 2545, หน้า 24–27) พบว่า ปัจจัยในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากมรดกวัฒนธรรม ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
จะต้องคงไว้ซึ่งรายละเอียดทางมรดกวัฒนธรรม มีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม มีความเหมาะสมในแง่ความสร้างสรรค์ น า
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร สอดคล้องกับแนวคิดมรดกวัฒนธรรมของ (สมใจ ศรีนวล, 2545, หน้า 8) 
และออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด ความเป็นไปได้ การออกแบบเบื้องต้น และการสร้างต้นแบบ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของจตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง (2558, หน้า 105-107)  ทั้งนี้จะต้องมี
ความเหมาะสมในแง่ขององค์ประกอบ และวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการออกแบบ จะต้องเป็นวัตถุดิบภายในพื้นที่ ซึ่ง 
ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ (2557, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีมากน้อยแตกต่างกันเนื่องจากอยู่ในภูมิ
ประเทศ และสภาพแวดล้อมต่างกัน ท าให้การสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ มีความแตกต่างและท าให้เกิดเอกลักษณ์
เฉพาะตนที่เด่นชัด และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิง
วัฒนธรรม ประเภทประดับตกแต่ง โดยใช้ทุนทางมรดกวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ต้องค านึงทั้ง
ในด้านความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม ความสวยงาม และวัสดุรวมถึงการผลิต ให้มีความสอดคล้องกัน  โดยผู้วิจัยได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2 โดยค านึงตามข้อเสนอแนะของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านวัฒนธรรม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ 

2. อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับ
ตกแต่ง ที่ออกแบบใหม่อย่างมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  โดยประเมินตามกรอบ
แนวคิดด้านการตลาดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (2550, หน้า 299)  พบว่า มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ด้านคุณค่า
ผู้บริโภค โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และพบว่ามีความพึงพอใจในด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมในการประดับตกแต่งบ้านมากที่สุด ด้านต้นทุนต่อผู้บริโภค โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจในความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมในระดับมาก ด้านความสะดวกสบาย 
โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการจัดจ าหน่ายมากที่สุด  
ด้านการสื่อสาร โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก พบว่า ผลิตภัณฑ์สามารถบ่งบอกถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เชิง
วัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชรได้ในระดับมากท่ีสุด 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดก
วัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ และเพื่อ
การท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การศึกษาในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดก
วัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรในครั้งนี้ มุ่งเน้นกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีสื่อถึงอัตลักษณ์ของ
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกภายในจังหวัดก าแพงเพชร ท่ีไม่ได้สื่อถึงความเป็นจังหวัด
ก าแพงเพชรนั้นมีหลากหลายในการจัดกลุ่มมากกว่า 

2. ในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ควรมีความชัดเจนจากข้อมูลในการสัมภาษณ์และสอบถาม โดย
วิเคราะห์แยกเป็นส่วนๆตามอุปกรณ์ ราคา เวลาผลิต วัสดุ หรือกระบวนการในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
แนวทางการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหตุเป็นผลชัดเจนในการอ้างอิง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยในแง่มุมของการตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่าย การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักในแง่มุมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมากขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาน าวัสดุท้องถิ่นอื่นๆภายในชุมชน มาสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภณัฑข์องที่ระลกึ 
โดยมุ่งเน้นท่ีศักยภาพของชุมชนสามารถด าเนินการผลิตได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน 

3. ควรมีการศึกษาข้อมูลด้านกระบวนการผลิต ของชุมชนที่ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาบนฐานของศักยภาพชุมชน 
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