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การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒ นาผลิตภั ณฑกลองมังคละจําลอง ไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจาก
รูปแบบกลองมังคละ โดยจําลองใหกลองมังคละเล็กลงในรูปแบบและรูปทรงกลองตาง ๆ ของจังหวัด
สุโขทั ย อุ ตรดิตถ และพิ ษณุ โลก เพื่อนํามาพัฒ นาเปน ผลิตภัณ ฑของที่ระลึก ซึ่งทําการสรางกลอง
มั งคละด ว ยวิธี การและรูป แบบขนาดต าง ๆ ดวยวัส ดุห ลายชนิ ด ปรากฎวา การใชวัส ดุจ ากไม สัก
ชิ้นงานมีความสวยงาม สีสันของไมดูเปนสีธรรมชาติ และที่สําคัญเปนวัสดุหางายในทองถิ่น เมื่อไดทํา
การพัฒนารูปแบบกลองมังคละแลวจึงนํามาทําการประเมินความพึงพอใจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา
1. ความตองการรูปแบบกลองมังคละที่ระลึกและบรรจุภัณ ฑ พบวา 1) ผูผลิตและผูใช
ผลิตภัณฑ รอยละ 35 เลือกซื้อผลิตภัณฑเปนกลองมังคละจําลอง 2) เหตุผล คือ สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได รอยละ 50 3) สถานที่ซื้อรอยละ 55 เปนงานจัดแสดงสินคาไทย เชน งาน OTOP
เปนตน 4) เทศกาลที่ซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึก รอยละ 70 คือ เทศกาลปใหม
2. ความพึ งพอใจที่มีตอผลิตภัณฑ กลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภัณ ฑ พบวา ดาน
รูปแบบจําลองกลองมังคละจําลอง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.49) และดานรูปแบบบรรจุภัณฑ
กลองมังคละจําลองภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51)
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม สําเร็จลุลวงดวยดีโดยไดรับการสนับสนุนในการแนะนําปรึกษาจากหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พิ บูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภั ณ ฑ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและคุณประโยชน ลูกพลับ ประธานชมรมดนตรีพื้นบานมังคละจังหวัด
พิษณุโลก ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย ทําใหงานวิจัยสําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี ขอขอบคุณผูที่ไมสามารถกลาวนามไดทั้งหมด ขอบคุณครอบครัว เพื่อนรวมงานที่มี
สวนชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจดวยดีเสมอมา
ความดีทั้งหมดของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยของมอบแด คุณพอ คุณแม ครู อาจารย อันเปนที่รัก
และเคารพสูงสุดของผูวิจัย
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ดนตรีพื้นบานมังคละนับเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความสําคัญและมีบทบาทอยางมากกับวิถี
ชีวิตของคนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง เชน สุโขทัยอุตรดิตถและพิษณุโลกโดยเฉพาะ
อยางยิ่งจังหวัดพิษณุโลกดังที่ปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึกวัดชางลอมและจาก
บันทึกจดหมายระยะทางไปพิษณุโลกของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ซึ่งเสด็จประพาส
เมืองพิษณุโลก เพื่อตรวจการปนหุนพระพุทธชินราชจําลอง เมื่อ พ.ศ. 2444 ความวา “เวลาทุมหนึ่ง
กลับมาถึงเรือ พอกินขาวแลว พระยาเทพาบอกวามังคละมาแลวไดยินเสียงไกล ๆ เปนกลองตีเปน
เพลง” และหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 ก็ไดกลาวถึงดนตรีพื้นบานมังคละไวอีกวา “เมื่อกรานกฐิน
มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม มีหมอนนั่งหมอนโนน มีบริพารกฐิน โดยทานแลป แลญิบลาน
ไปสวดญัติกฐินถึงอรัญญิกพูน เมื่อจักเขามาเวียงวังเทาหัวลานคําบงคํากลอนดวยเสียงพาดเสียงพิณ
เลื่อนขับ ใครจักมักเลนเลน ใครจักมักหัวหัว ใครจักมักเลือนเลือน” จากหลักฐานที่ปรากฏทั้งสอง
แหลงนี้ชี้ใหเห็นวาดนตรีพื้นบานมังคละมีความสําคัญและมีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนในอดีตยาวนาน
โดยมีผูนําการละเลนดนตรีพื้นบานมังคละไปใชเลนในงานมหรสพหรือเพื่อสรางสีสันในขบวนแหพิธี
มงคลตาง ๆ อยางแพรหลาย เนื่องจากดนตรีพื้นบานมังคละมีรูปแบบทวงทํานองเฉพาะตัว คือ มี
จังหวะจะโคนหรือครึกครื้น ประกอบไปดวยซุมเสียงลีลาที่รุกเราสรางบรรยากาศใหเกิดความคึกคัก
สนุกสนานแฝงไปดวยความเปนระเบียบแบบแผนของเครื่องดนตรีตาง ๆ ที่เลนประสานกันอยางลงตัว
แตเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปจากสังคมเล็กมาสูสังคมขนาดใหญ จากสังคมชนบทขยายตัวมาสูสังคม
เมืองและจากสังคมเกษตรกรรม เปลี่ยนแปลงมาสูสังคมอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของคนไทยจึงเปลี่ยนไป
ทั้งกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม ไดทําใหดนตรี
มังคละเกือบยุติบทบาทของตนเองลงโดยสิ้นเชิง เยาวชนรุนใหมไมรูจักดนตรีมังคละ ทั้ง ๆ ที่ดนตรี
พื้นบานดังกลาวไดรับใชคนในสังคมอยางใกลชิดมากอนที่ความนิยมดนตรีประเภทตาง ๆ จะเกิดขึ้น
และดําเนินตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหนวยงานตั้งแตระดับคณะ ศูนย สํานักและเทียบเทา
ภายในหลายหนวยงาน แตละหนวยงานมีภารกิจที่ตอบสนองความสําเร็จของมหาวิทยาลัยและทุก ๆ
พันธกิจ มีกิจกรรมที่ตองประสานกับหนวยงานภายนอก เชน การศึกษาแลกเปลี่ยนขอมูลทางด าน
การศึ ก ษาการศึ ก ษาดู ง าน การประชุ ม สั ม มนาและต อ นรั บ หน ว ยงานจากภายนอกอี ก ด ว ย
มหาวิทยาลัยยังไม มีนโยบายที่ชั ดเจนในผลิตของที่ร ะลึกที่บงบอกถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
มังคละถือเปนศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่นที่สืบทอดมาชานาน และหนวยงานใหความสนใจดนตรีมังคละ
ในงานพิธีตาง ๆ ที่จะรมสืบสานดนตรีพื้นบานมังคละในรูปแบบของที่ระลึกที่บงบอกถึงอัตลักษณของ
ตังหวัดพิษณุโลก
1

ดั งนั้ น ผู วิ จั ย จึ งมี ความสนใจที่ จ ะผลิ ต “ผลิตภัณฑกลองมั ง คละจํ าลอง” เพื่อนําเสนอให
มหาวิทยาลัยเลือกใชกลองมังคละจําลองเปนของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยซึ่งปจจุบันสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมและหนวยงานหลายหนวยงานเปนผูเลือกใช ดังนั้นผูวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนากลองมังคละ
จําลองใหมีความสวยงามและเหมาะสมเพิ่มขึ้น
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2. คําถามวิจัย
1. ต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ก ลองมั ง คละจํ า ลองเพื่ อ เป น ของที่ ร ะลึ ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พิบูลสงครามควรมีลักษณะอยางไร
2. แบบจําลองกลองมังคละที่พัฒนาขึ้นเปนของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
อื่น ๆ มีความเหมาะสมเพียงใด
3. ผู มีส ว นเกี่ ย วข องมี ความพึ งพอใจผลิตภัณ ฑกลองมั ง คละจํ าลองสําหรับ มหาวิ ท ยาลั ย
เพียงใด
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3. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตนแบบของผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของตนแบบผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3. เพื่อประเมิน ความพึงพอใจตน แบบผลิตภั ณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปน ของที่ร ะลึ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

4. ขอบเขตการวิจัย
การดําเนินวิจัยครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินรูปแบบ รูปทรงกลองมังคละ
จําลองที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา
เครื่องมือที่ใชเปนแบบประเมินความเหมาะสมของกลองมังคละ 5 ระดับ
กลุมเปาหมายในการวิจัยคือ ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน นักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
ประธานชมรมดนตรีพื้นบานมังคละ ประธานหลักสูตรดนตรีไทย
5. นิยามศัพทเฉพาะ
ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
กลองมังคละ คือ ดนตรีพื้นบานที่นิยมเลนในเขตภาคเหนือ สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก
ของที่ระลึก หมายถึง สัญลักษณแทนบุคคลที่สรางสรรคขึ้น
ความพึงพอใจตอกลองมังคละจําลอง หมายถึง ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ
กลองมังคละจําลองที่ใชเปนของที่ระลึกประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ไดตนแบบกลองมังคละจําลองเพื่อใชเปนของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ทราบความเหมาะสมของต น แบบผลิ ต ภั ณฑ กลองมั ง คละจําลองเพื่อเป น ของที่ ร ะลึ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3. ทราบความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่
ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
4. ไดแนวทางในการพั ฒนารูป แบบผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อใชเปนของที่ร ะลึ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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การศึกษาวิจัยเรื่ อง “การสรางผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ร ะลึกประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม” ซึ่งมีขอมูลที่เกี่ยวของตามหัวขอดังตอไปนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับกลองมังคละ
2. ขอมูลเกี่ยวกับของทีร่ ะลึก
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. ขอมูลที่เกี่ยวของกับกลองมังคละ
ประวัติความเปนมาของกลองมังคละ
การละเลนกลองมังคละนี้ในเบื้องตนยังไมมีหลักฐานที่ยืนหยัดแนชัดวาเกิดขึ้นตั้งแตสมัยใด
อี กทั้ งยั งไม ทราบแน ชั ดว า ดนตรี ช นิดนี้ คือ อะไรและเปน ของใคร บางทานของวาเปน ของอิ น เดี ย
บางท า นบอกว า เป นของศรี ลังกา บางทานก็บ อกวาเปน ของมอญ อยางไรก็ตามสามารถรวบรวม
ความรูอันเกี่ยวกับเรื่องมังคละเพื่อประกอบ การศึกษาและการตัดสินใจเรื่องกลองมังคละ ไดจาก
ขอคิดเห็นของนักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมที่ถายทอดไวในหนังสื่อหลายเลมที่ผานมา
สุจิตต วงษเทศ นักวิชาการประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมและศิลปนแหงชาติ ดานภาษาและ
วรรณกรรม ไดกลาวไววา “พาทยถวนสํารับ หมายถึง วงตีเปาใชประโคมในงานมงคล มีปเปนเครื่อง
เป า ต น ทํ า นอง และมี เ ครื่ องตี ป ระเภทฆอง กลองตามจํานวนที่ ต องการ มี ตน แบบอยู ในอิ นเดียใต
เรียกวา ปญจตุรย ลังการับไป เรียกวา ปญจะวาทยะ ทุกวันนี้คนลังกาก็จะรูจักในชื่อมังคละเภรี ใช
สําหรับตีเปาประโคมในงานมงคล เชน ประโคมรับพระสงฆ เปนตน ไทยรับมาจากอินเดีย เรียกวา
เบญจดุริยางค ที่เปนตนแบบใหวงประโคมปกลองชนะ คาวาพาทยถวนสํารับ ปรากฏเปนครั้งแรกใน
ประเทศไทยในจารึกวัดอโศการาม (พบ ณ เมืองเกาสุโขทัย) ซึ่งอาจจะคลายกับมังคละเภรีของลังกา
ซึ่งชาวสุโขทัย – พิษณุโลก - อุตรดิตถ(พิชัย) ยังคงรักษาสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ในชื่อวงมังคละที่เคย
เผยแพรหลายอยูในลุมน้ํายม – นาน ดูจะคลายคลึงกันกับแบบแผนและชื่อเรียกวงดนตรีกาหลอของ
ทองถิ่นภาคใต ซึ่งใชในพิธีศักดิ์สิทธิ์ประเภทเดียวกันมากอนดวย”
ผศ.ประทีป นักป อาจารยภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ได ก ล า วไว ว า “มั ง คละ จั ด เป น ดนตรี ป ระเภทวงป ก ลองชนิ ด หนึ่ ง มี ลั ก ษณะการผสมวง
คลายคลึงกับเบญจดุริยางคของศรีลังกาและอินเดีย วงปกลองเปนดนตรีที่ใชอยูในราชสํานักมาตั้งแต
สมัยอดีต เปนวงดนตรีที่มีความสําคัญ มีบทบาทหนาที่รับใชสังคมชั้นสูง โดยนําไปใชกับพระราชพิธี
ตางๆ ในราชสํานัก เชนพระราชพิธีแตงงาน พระราชพิธีแหศพ การเสด็จออก เสด็จเขาในการว า
ราชการของพระมหากษัตริย เปนตน การผสมวงปกลอง ยังสามารถบอกถึงฐานันดร ฐานะทางสังคม
ของบุคคลได วงปกลองในสวนที่ใชอยูในราชสํานักไดมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหมีรูปแบบ แบบ
แผน และวิธีปฏิบัติ มีการกําหนดขอบเขตการบรรเลงและบทบาทความสําคัญไวอยางชัดเจน วงป
กลองที่ใชบรรเลงในราชสํานัก เรียกวา วงปไฉนกลองชนะ สืบเนื่องจากชนชาติไทยมีความสําคัญ
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ใกลชิดกับประเทศศรีลังกา จึงรับเอาพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศจากประเทศศรีลังกาเขามาใชในวิถีชีวิต
ของคนไทย วัฒนธรรมดนตรีที่ใชในการประโคมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เรียกวามังคละเภรีจึง
ถูกนําเขามา โดยปรับใชใหเหมาะสมกับสังคมไทย และเรียกชื่อใหมวา มังคละ เมื่อรับเอาวัฒนธรรม
ดนตรีมังคละเภรีเขามาในสังคมไทย ทําใหเกิดวงปกลองขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งและไดเลียนแบบ โดยเอา
วงปกลองนี้ไปใชในพิธีกรรมทางศาสนาของราษฎร และปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น อาจมี
ความแตกต า งกั น ไปตามสภาพท อ งถิ่ น นั้น ลักษณะของดนตรี มัง คละมีความเปน อิ ส ระขึ้ น อยู กั บ
ขอตกลงของกลุมเปนสําคัญ ทํานองเพลงใชวิธีถายทอดแบบปากตอปาก วิธีการจดจําถายทอดกัน
ตอมา ไมมีการจดบันทึก เครื่องดนตรีก็ทําขึ้นใชเองตามความคิดของผูทํา รูปทรงขนาดของเครื่อง
ดนตรีไมแนนอนขึ้นอยูกับวัสดุที่หาไดในทองถิ่น ดวยเหตุนี้จึงเรียกวาดนตรีพื้นบาน ดนตรีมังคละเปน
ดนตรีที่แพรกระจายอยูในแถบลุมน้ํายม และลุมน้ํานาน ไดแก จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ ใน
ปจจุบันจังหวัดพิษณุโลก นับวามีวงดนตรีมังคละหลงเหลืออยูมากกวาจังหวัดอื่นในแถบภาคเหนื อ
ตอนลาง”
อาจารยสาเนา จันทรจรูญ ภูมิปญญาดานกลองมังคละของจังหวัดสุโขทัย ไดกลาวไววา “การ
เลนมังคละของจังหวัดสุโขทัยมีมาชานานแตไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาเมื่อใด ชาวบานในจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดใกลเคียงเรียกวา “มังคละ”บาง “บังคละ”บาง และ “ปกลอง” บาง ในจังหวัด
สุโขทัยนิยมเลนกันที่ตําบลบานสวน ตําบลบานหลุม ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย และตําบล
บานนา ตําบลวังลึก บานวัดโพธิ์ธาราม บานหนองรั้งเหนือ บานหนองรั้งใต อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย และบานทาทอง อําเภอสวรรคโลก ตลอดจนอําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย”
คําวา มังคละ แปลวา มงคลหรือสิ่งที่เจริญกาวหนา กลองมังคละจึงเปนดนตรีที่เปน มงคล
จากพระพุทธประวัติตอนหนึ่งไดกลาวไววา ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาเสด็จไปแสดงธรรมพระ
เทศนา”อภิธรรม” เพื่อโปรดพุทธมารดาที่สวรรคชั้นดาวดึงส เปนเวลา 3 เดือน แลวไดเสด็จกลับมา
โลกมนุษยที่เมืองสักกัสสะนคร ในระหวางที่เสด็จจากเทวโลก มาโลกมนุษยนั้น ไดมีพระพรหม พระ
อิ น ทร เนรมิ ต บั น ไดขึ้ น 3 ชนิ ด คื อ บั น ไดเงิ น บั น ไดทองและบั น ไดแก ว สํ า หรั บ เป น ที่ สํ า หรั บ
พระพุทธเจาเสด็จลงมายังโลกมนุษย พระพุทธเจาเลือกเสด็จลงมาทางบันไดแกว ในระหวางทางที่
เสด็จลงมาไดมีเทวดาตามมาสงเปนจํานวนมาก และดวยพุทธาภิหารพระพุทธองคทรงบันดาลใหโลก
ทั้งสาม ประกอบดวย สวรรค มนุษย และนรก ไดมองเห็นกันและไดมีคนธรรพมาขับรองและบรรเลง
ดนตรี เพื่อเปนพุทธบูชา ในขบวนแหสงเสด็จนั้น จากรูปจิตรกรรมฝาผนังที่นายชางไดสรางสรรคภาพ
ขบวนเสด็ จ ของพระพุ ท ธองค ซึ่ ง วาดไว ตามศาสนสถานต า ง ๆ นั้ น ก็ เ ป น ภาพวาดหรื อ ปู น ป น ที่ มี
คนธรรพมาขับรอง ฟอนรําและมีรูปกลองชนิดหนึ่งคลายกลองมังคละของศรีลังกาและกลองมังคละ
ของไทยเรา มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของชาวไทยไดสรางสรรคไว เพื่อใหคนสุโขทัยได เลน
สนุกสนานกันในยามว างจากการทํา ไร ทํานา ใชในงานรื่นเริงตาง ๆ เปนดนตรีพื้นเมื องที่ให ความ
สนุกสนานเพราะการบรรเลงมังคละ เราใจ ผูไดเห็นและไดยินจะรูสึกสนุกสนานตามไปดวย อันเปน
เอกลักษณโดดเดนในการเลนเปนแบบอยางเฉพาะตัว สมควรที่เราจะสืบสานเผยแพรใหคงอยูเ ปน
เอกลักษณของพื้นบานสุโขทัยอยางภาคภูมิใจ
จากความคิ ดเห็ น และข อมูล ขางตน ในเรื่องกลองมังคละของนักวิช าการศิล ปวัฒ นธรรม
หลายๆ ทานสรุปวา มังคละเปนดนตรีไทยที่ไดรับแบบอยางมาจากอินเดีย และศรีลังกาเขามาพรอม ๆ
5
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ประวัติความเปนมาของดนตรีมังคละ
วงดรตรีมังคละเริ่มมีขึ้นตั้งแตสมัยไหนนั้น ไมสามารถระบุแนชัดได แตจากหลักฐานเทาที่
ค น พบ ปรากฏชื่ อดนตรี มังคละในหนั งสื่ อจดหมายเหตุฯ ระยะทางไปพิ ษณุโ ลก พระนิพนธ ข อง
สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ เมื่อป พ.ศ. 2444 ไดกลาวถึงดนตรีมังคละไวดังนี้
เมื่อเวลาบาย 4 โมง 40 นาที ไปวัดมหาธาตุ อยูฝงตะวันออกตรงขามกับที่วาการมณฑล
นมัสการพระชินราชแลวดูธรรมมาสนเทศน ธรรมมาสนสวด ดูเรือนแกว สิ่งทั้งปวงเหลานี้ลวนเปนของ
ดีอยางเอกไมเคยพบเคยเห็น จะพรรณนาก็จะมากความนักคิดวาจะพรรณนาเวลาอื่น เพราะจะดูอีก
ดูวันนี้เปนการรีบ ๆ ผาน ๆ แลจดหมายเวลาจะนอนคงจะหยาบไปมากไมสมกับของดี ดูในวิหารแลว
มาดูรูปพระชินราชจําลอง ติเตียนปฤกษากับหลวงประสิทธิ์ปฏิมาอยูจนจวนค่ําแลว ดูบานประตูมุก ดู
พระระเบียงนอก ระเบียงใน ดูวิหารพระชินศรีจําลอง ดูมณฑปดวยไดไมสลัก หัวนาคจําแลง ที่จะเปน
หัวบันไดธรรมมาสนอันหนึ่ง ไดนาคปกเปนหัวมังกรทําดวยดินเคลือบอันหนึ่ง เวลาทุม 1 กลับมาถึง
เรือ
พอกินขาวแลว พระยาเทพามาบอกวา มังคละมาแลว ลืมเลาถึงมังคละไป คืนวันเมื่อพัก
อยูที่ไทรโรงโขน ไดยินเสียงไกล ๆ เปนกลองตีเปนเพลง แตจะสังเกตวาเปนอะไรไมได รุงขึ้นกําลัง
เดินเรือมาตามทาง ไดยินอีกหนหนึ่ง ทีนี้ใกลเขาแหนาคกันอยูริมตลิ่ง แตไมแลเห็นอะไรเพราะพงบัง
เสีย นึกเอาวาเถิดเทิงเลวอยูมาก ก็นึกเสียวา เถิดเทิงบานนอกมันคงลักขูอยูเอง ครั้นมาจอดที่วัด
สะกัดน้ํามัน ไดยินอีกไกล ๆ จึงไดถามทานสมภารวาอะไร ทานสมภารอธิบายวา ปพาทยชนิดหนึ่ง
เรียกวามังคละ พระยาเทพาอยูที่นั่นดวย ก็เลยอธิบายวา เปนกลองคลายสองหนา มีฆองมีป ปพาทย
ชนิดนี้เลนไมวาการมงคลแลการอัปมังคละ หากันวันกับคืนหนึ่งเปนเงิน 7 ตําลึง จึงไดขอใหพระยา
เทพาเขาเรียกมาตีใหฟง เมื่อเขาจัดมาแลวเขาจึงมาบอก ไดขึ้นไปดูมังคละ ทีแรกตีเพลงนมยานกทก
แปงฤาอะไรแปง จําไมไดถนัดที่เขาบอก
เครื่องมังคละนี้เปนเครื่องเบญจดุริยางคแท มีกลองเล็กรูปเหมือนเถิดเทิงแตสั้น ขึงหนังหนา
เดียวมีไมตียาว ๆ (ที่หมาย 1) ตรงกับ “วาตต” ใบหนึ่งมีกลองขึงสองหนา เหมือนกลองมลายูเปนตัวผู
ใบหนึ่งตรงกับ “วิตตํ” เปนตัวเมียใบหนึ่งตรงกับ “อาตตวิตตํ” มีไมตีตรง ๆ (ที่หมาย 2) กลองสามใบ
นี้ตองหุมผาดอกเหลือไวแตหนาเพราะเขาวาฝมือขึ้นแลฝมือทําหุนดูไมได และมีปคันหนึ่ง ตัวเปน
ทํ านองป จี น ลิ้ น เป น ป ช วาตรงกั บ “สุ สิ รํ” มีฆองแขวนราว 3 ใบ เสีย งตาง ๆ กัน ตรงกับ “ฆนํ ”
เสียงเพลงนั้นเหมือนกลองมลายู เขากับกลองเลาโตว ไมนาฟงแปลวาหนวกหูเพลงปก็ไมออนหวาน
เปนทํานองลูกเลนมากกวา เพราะลองใหตีดู 2 เพลงหนวกหูเต็มทีเลยใหอัฐไลมันไปบานแลวกลับลง
มานอน”
เสียงดนตรีที่ดังหนวกหู ดังที่สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศทรงวิจารณนั้นก็คือ
ดนตรีมังคละซึ่งแสดงวา ดนตรีมังคละไดแพรกระจายอยูในเขตภาคเหนือตอนลางมาแตสมัยรัชกาลที่
5 และใชเลนกันทั้งในงานมงคลและอวมงคล แตในปจจุบันจะมีเลนในงานอวมงคลเฉพาะจังหวัด
สุโขทัยเทานั้น โดยมีเครื่องดนตรีอยู 5 ชิ้น เรียกวา “เบญจดุริยางค” ประกอบดวยกลองมังคละ 1 ใบ
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กลองสองหนา (กลองยืนและกลองหลอน) 2 ใบ ฆอง 3 ใบ และป 1 เลา ซึ่งรายละเอียดของเครื่อง
ดนตรีในแตละวง อาจปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของทองถิ่นนั้น
เครื่องดนตรีที่ใชในวงมังคละ
คําวา ”มังคละ” เปนชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งซึ่งมีเสียงดังโกรก ๆ มีลักษณะเดนกวาเครื่อง
ดนตรีชนิดอื่นๆ จึงใชเปนชื่อวงดนตรีนี้วา “มังคละ” ประกอบดวยเครื่องดนตรี 5 ชนิด คือ
1. กลองมังคละ
เปนเครื่องดนตรีชิ้นเอกของวง มีขนาดเล็ก หนากลองหุมดวยหนัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 5 นิ้ ว ยาวประมาณ 1 ฟุ ต ส ว นมากทํ า จากไม ข นุ น หน า ตั ด อี ก ด า นหนึ่ ง เจาะรู ข นาด
เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้วไวตรงกลางเวลาตีใชตีดวยหวาย 2 อัน หวายแตละอันมีขนาดยาวประมาณ 17
นิ้ ว ปลายหวายพั น เอาไว ดว ยเชื อ กเมื่ อตีจ ะเกิ ดเสีย งดั งโกร ก ๆ บางทองถิ่น เรีย งกลองมัง คละว า
“โกรก” หรือ “มังคละ”
การบรรเลงมังคละจะใชคน 2 คน คนหนึ่งเปนผูถือกลองคอยรํารายปอไปมา อีกคนหนึ่งถือ
หวายขางละมือเดินตีกลองรัวตามไป เสียงของกลองมังคละดังชัดเจนกวาเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆในวง
คนตีกต็ องแสดงออกดวยทาทางและลีลาตามแบบศิลปะพื้นบานคลายกับวงกลองพื้นเมืองทั่วไป

ภาพที่ 1 กลองมังคละ
ที่มาของภาพ www.google.com

2. กลองยืน
เปนกลองขนาดใหญ ลักษณะเปนกลอง 2 หนา คลายกลองแขกหรือกลองมลายู ขึงหนัง
หน า กลองด ว ยหนั ง วั ว ทั้ ง สองหน า มี ส ายโยงเร ง เสี ย งทํ า ด ว ยหนั ง วั ด ตั ด เป น เส น เล็ ก ๆ เรี ย กว า
“หนังเรียต” ตัวกลองทําดวยไมขนุนหรือไมเนื้อแข็งอยางอื่นขนาดหนากลองหนาใหญกวาง 28 ซม.
หนาเล็กกวาง 18 ซม. ความยาว 76 ซม. ใชผาสีสดหรือผาลายดอกหุมกลองโดยตลอดเพื่อความ
สวยงาม มีสายผูกกลองสําหรับคลองคอในขณะเดินบรรเลง กลองหนาเล็กใชตีดวยมือใหเสียง “จะ”
กลองหนาใหญใชตีดวยไมเหลากลมๆ ความยาว 20 ซม. ใหเสียง “เทงๆ” และใชตีดวยมือในลักษณะ
กดหามใหเสียง “ตุบ ๆ” กลองยืนที่ใชบรรเลงในวงมังคละโดยทั่ว ๆ ไป ใช 2-3 ใบ ทําหนาที่ตีจังหวะ
หลักซึ่งถือวาเปนทํานองของเพลงมังคละ จังหวะหลักเหลานี้มีชื่อเรียกเปนเพลงตาง ๆ
7
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ภาพที่ 2 กลองยืน
ที่มาของภาพ www.google.com
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3. กลองหลอน (กลองหลอน)
เปนกลองขนาดใหญ ลักษณะเปนกลอง 2 หนา มีลักษณะเชนเดียวกับกลองยืน แตมีขนาด
ยอมกวาเล็กนอย ตัวกลองทําดวยไมขนุนหรือไมเนื้อแข็งอยางอื่น ขนาดหนากลองหนากวาง 23 ซม.
หนาเล็กกวาง 16 ซม. ความยาว 79 ซม. ใชผาสีสดหรือผาลายดอกหุมหุนกลองโดยตลอดเพื่อความ
สวยงาม มีสายผูกกลองสําหรับคลองคอในขณะเดินบรรเลง หนากลองเล็กใชตีดวยมือใหเสียง “จะ”
หนากลองหนาใหญใชตีดวยไมเหลากลมๆ ความยาว 20 ซม. ใหเสียง “ติง” กลองหลอนในวงมังคละ
โดยทั่ว ๆ ไป ใชใบเดียวทําหนาที่ตีขัดและหยอกลอกับกลองยืน เพื่อเพิ่มพยางคของทํานองเพลงใหถี่
ขึ้น

ภาพที่ 3 กลองหลอน
ที่มาของภาพ www.google.com
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ฆองในวงมังคละเปนฆองมีปุมทําดวยทองเหลือง มีลักษณะเชนเดียวกับโหมงในวงดนตรีไทย
ทั่ว ๆ ไป ทําหนาที่ตียืนจังหวะในระหวางการบรรเลง และตีรัวจังหวะเพื่อเปนสัญญาณในการเปลี่ยน
เพลง โดยปกติทั่วไปวงมังคละมีฆอง 3 ใบ คัดเลือกใหมีขนาดและเสียงลดหลั่นแตกตางกันออกไป
และใชแขวนกับคานหาม โดยแขวนฆองใบเล็กไวดานหนาสุด เรียกวา “ฆองหนา” “ฆองกระแต”
หรือ “เหมงหนา” ใชเปนเครื่องดนตรีนําวงกอนจะบรรเลงจะตี 3 ครั้ง จึงจะเริ่มรัวกลองมังคละ
สวนฆองอีก 2 ใบ มีขนาดเทากัน เรียกวา “ฆองโหมง” หรือ “ฆองหลัง” แขวนไวบนคาน
หามคูกันคนละขาง ใชไมตีเพื่อใหจังหวะ ขางละ 1 ครั้ง ก็กลับกันไป คานหามที่ใชแขวนฆอง 3 ใบ จะ
มีการประดิษฐตกแตงเปนรูปสัตวตางๆ เชน รูปพญานาค จระเข ปลา หรือรูปเทวดา ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีการลงรักปดทองเพื่อความสวยงาม

ภาพที่ 4 ฆอง
ที่มาของภาพ www.google.com

5. ปช วา
เปนเครื่องดนตรีชนิดเดียวที่ทําหนาที่บรรเลงทํานองในวงมังคละปที่นิยมใชกันทั่วไปเปนป
พื้นเมือง มีลักษณะคลายปจีน และปนี้มีลักษณะเปนขอๆ สวนลิ้นปมีลักษณะคลายปชวา หรือปแน
บางวงใชปนอก เสียงของปเปนเสียงที่เราใจ ดั่งเจิดจา แจมใส และมีเสียงดังพอที่จะประชันกับกลอง
ทั้งวงได สวนทํานองเพลงของปใชทํานองเพลงไทยบาง เพลงพื้นบานบาง แตสวนใหยเปาระบายลม
ดันทํานอง เคลาคลอไปใหเขากับเพลงตางๆ ของวงมังคละ ทํานองจึงไมสลับซับซอนมากนัก ฟงดูคุนหู
คลายกับปในวงกลองยาว มีลักษณะการเปาดับไปเรื่อยๆ ซึ่งแสดงถึงความเปนดนตรีพื้นบานในทองถิ่น
เพลงที่นิยมเลนจะแตกตางกันไปตามสภาพของงานที่เปนงานมงคล หรืองานอวมงคล
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ĀúŠĂî” öĊĀîšćìĊęêĊ×ĆéÝĆÜĀüąĀúĂÖúŠĂĕðÖĆïìĞćîĂÜđóúÜǰĒúąÞćï×îćéĔĀâŠǰđøĊ÷ÖüŠćǰ“Þćï÷Čî” öĊ
ĀîšćìĊęêĊ÷ČîÝĆÜĀüąĀúĆÖ

õćóìĊęǰ6 Þćï
ìĊęöć×ĂÜõćóǰXXXHPPHMFDPN

ǰÖøĆï
ÖøĆïìĊęĔßšĔîüÜöĆÜÙúąǰöĊúĆÖþèąđßŠîđéĊ÷üÖĆïÖøĆïÙĎŠǰ ĔîüÜéîêøĊĕì÷ǰìĞćéšü÷ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜǰĔßšêĊ
ÖĞćÖĆïÝĆÜĀüąĀúĆÖ×ĂÜđóúÜǰ
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õćóìĊęǰ ÖøĆï
ìĊęöć×ĂÜõćóǰXXXHPPHMFDPN
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ǰÙćîĀćö
ÙćîĀćöìĊęĔßšĔîüÜöĆÜÙúąöĊúĆÖþèąēÙšÜđóČęĂĔĀšøĆïÖĆïïŠć×ĂÜÙîĀćöǰöĊĕüšÿĞćĀøĆïĒ×üîÛšĂÜǰ
ÝĞćîüîǰǰĔïǰÙČĂÛšĂÜĀîšćǰǰĔïǰÛšĂÜĀúĆÜǰǰĔïǰêĊĔĀšÝĆÜĀüąđóúÜǰüÜöĆÜÙúąïćÜüÜÙćîĀćöĂćÝđðŨîøĎð
Ýøąđ×šǰĀøČĂøĎðóâćîćÙ

õćóìĊęǰ ÙćîĀćöøĎðóâćîćÙ
ìĊęöć×ĂÜõćóǰXXXHPPHMFDPN
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ภาพที่ 9 ขบวนแหดนตรีพื้นบานมังคละในงานพิธีตางๆ
ที่มาของภาพ www.google.com
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รูปแบบและรูปทรงของกลองมังคละในอดีต
รูปแบบและรูปทรงของกลองมังคละในอดีตที่สําคั ญๆ โดยมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณ ของ
จังหวัดพิษณุโลกผูวิจัยไดนํารูปแบบเหลานั้นมาประยุกตและพัฒนาเพื่อเปนตนแบบผลิตภัณฑกลอง
มังคละจําลองที่ระลึกพรอมบรรจุภัณฑโดยจะนําไปประกอบในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณผูใช
ผลิตภัณฑกลองมังคละที่ระลึกดังแสดงในภาพตอไปนี้

ภาพที่ 10 ภาพกลองมังคละในอดีตของจังหวัดพิษณุโลก
ที่มาของภาพ www.google.com

ภาพที่ 11 ภาพกลองมังคละในอดีตของจังหวัดสุโขทัย
ที่มาของภาพ www.google.com
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ภาพที่ 12 ภาพกลองมังคละในอดีตของจังหวัดอุตรดิตถ
ที่มาของภาพ www.google.com
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2. ขอมูลเกี่ยวกับของทีร่ ะลึก
ความหมายและความเปนมาของ “ของที่ระลึก”
ความตองการที่จะใหการทรงจําในสวนที่เกี่ยวของนี้ปรากฏขึ้นในความรูสึกอยางปะติดปะตอ
กัน แมเวลาจะลวงเลยไปแลวก็ตาม หรือความตองการที่จะใหมีการปะทะสัมพันธกันอยูเรื่อย ๆ ไป
เนื่องจากอยูไกลกันทําใหโอกาสที่จะพบปะกันมีนอย ความคุนเคยกัน การทีมีรสนิยมและพฤติกรรม
รวมกัน ความจําเปนที่จะตองพึงพาอาศัยกัน ความมีลักษณะเสริมซึ่งกันและกันของบุคคลตลอดรวม
ไปจนกระทั่ง การกระทําที่มีลักษณะเปนการใหรางวัลเปนการตอบแทน เมื่อเกิดความพึงพอใจหรือ
ถูกใจแกกัน ตลอดทั้งสาเหตุอื่นอีกนานัปการเหลานี้ลวนอาจนับเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการสรางสรรค
ของที่ระลึกขึ้นเพื่อมอบใหแกกันและกันไดทงั้ สิ้น
ความหมายของ “ของที่ระลึก”
“ของที่ระลึก” อาจสรุปความหมายไดโดยแยกหาความหมายของคําที่มาประกอบกันระหวาง
คํ า ว า “ของ” อาจหมายถึ ง สิ่ ง และ “ของที่ ร ะลึ ก ” อาจหมายถึ ง ที่ ทํ า ให นึ ก ถึ ง หรื อ คิ ด ถึ ง
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ซึ่ง เธียรชัย เอียมวรเมธ (2544 : 132) ไดใหความหมายไววา ของที่ระลึก
หมายถึงสิ่งที่เก็บไวเปนที่ระลึก ซึ่งเมื่อนําความหมายมาสรุปความแลว อาจสรุปไดวา ของที่ระลึก
หมายถึงสิ่งที่เก็บไวเปนที่ระลึก หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความคิดถึงหรือนึกถึง และจากความหมายของคําที่
มีความเกี่ยวของมีความใกลเคียงกัน หรือมีลักษณะคลายคลึงกัน หรือมีความเกี่ยวของกับของที่ระลึก
อีก ไดแก
ของกํานัล หมายถึง สิ่งใหดวยเสนหหา
ของขวัญ หมายถึง สิ่งที่ใหตามอัธยาศัยไมตรีในงานเทศกาลหรืองานแตงงาน
ของที่ระลึก หมายถึง ของทีม่ อบใหหรือเก็บไวเปนที่ระลึก
ของรัก หมายถึง สิ่งอันเปนที่รัก
ของรางวัล หมายถึง สิ่งที่มอบใหแกผูชนะหรือผูที่มีความดีความชอบ
ดังนั้นเราจึงอาจสรุปใหคําจํากัดความไดวา ของที่ระลึกอาจหมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่นํามาใชเปน
ตัวจูงใจ ใหเกิดการคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวทีไ่ ดเกี่ยวของ
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ของที่ระลึกอาจหมายถึงสิ่งที่ใชเปนสื่อเพื่อหวังผลทางดานความทรงจํา ใหสิ่งที่ผานมาในอดีต
กลับกระจางชัดขึ้นในปจจุบัน
ของที่ ร ะลึ กอาจหมายถึ งสัญ ลั กษณแทนบุค คล เหตุการณ เรื่องราว เปน ตน ที่ไดรับ การ
ออกแบบสรางสรรคขึ้น เพื่อกระตุนเตือนหรือเนนย้ําความทรงจําใหคิดถึงหรือนึกถึงอยูเสมอในตัว
บุคคล เหตุการณ หรือเรื่องราว เปนตน
ดังนั้น “ของที่ระลึก” เมื่อนํามาใชหรือนํามาใหกับบุคคลในโอกาสที่ตางกันไป อาจมีชื่อเรียก
หรือมีคํานิยมที่ใชเรียกของหรือสิ่งของนั้น ๆ ใหแตกตางกันออกไปได เชน การนําไปใหบุคคลผูเปนที่
รักและนับถือ อาจเรียกสิ่งของนั้นวา “ของกํานัล” “ของฝาก” หรือ “ของที่ระลึก” ก็ได แตถาหากนํา
สิ่งของไปใหแกเจาของขวัญเมื่อเสร็จพิธีการทําขวัญแลว หรือมอบใหแกกันในเวลาอื่น เพื่อเปนการ
ถนอมขวัญหรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เชน วันปใหม วันคลายวันเกิด วันแตงงาน จะเรียกวา “ของขวัญ”
และหากมอบมอบสิ่ งของให เพื่ อเปนการตอบแทนแกผูมาชวยงานหรือผูมารว มงานหรือผูมารวม
กิจกรรมตาง ๆ ในงาน เชน งานแตงงาน งานศพ งานนิทรรศการ เปนตน จะเรียกวา “ของชํารวย”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 135, 270) ก็ได
ประวัติความเปนมา “ของที่ระลึก” นั้นเปนสิ่งที่ยากแกการสืบคนหลักฐาน ทั้งนีเ้ นื่องจากการ
ใหวัตถุสิ่งของในลักษณะของที่ระลึกจริง ๆ นั้น มิไดบันทึกหรือหลักฐานใด ๆ ที่กลาวไวโดยตรง แตถา
จะกําหนดยึดจากพฤติกรรมการประดิษฐสรางสรรคของมนุษย โดยถือเอาสิ่งที่มนุษยรูจักสรางขึ้นมา
นั้นเปน “ของ” และพฤติกรรมการให การเผือแผแบงปน เปนสาเหตุที่ทําใหผูรับเกิด “การระลึกนึกถึง
หรือคิดถึง” ผูใหแลว ก็พอที่จะสันนิษฐานสรุปกลาวไววา “ของที่ระลึกนั้นมีการมอบใหแกกันและกัน
มานั บ ตั้ งแต มนุ ษย พวกแรกที่ เ กิ ดขึ้น มาบนโลกแลว ” และสิ่งหรือวัตถุที่ใหแกกัน และกัน นั้ น ย อม
กอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันในระหวางผูใหกับผูรับ อันอาจนับเปน “วัตถุแหงความยินดี” ที่นําไปสู
ความคิดถึง หรือนึกถึงตอกัน และหากกําหนดยึดพฤติกรรมการใหในสิ่งหรือของแกกันโดยถือสิ่งของ
นั้นเปนของที่จะนํามาซึ่งการระลึกถึงนั้นมีสาเหตุอันสามารถจะกําหนดลําดับเหตุและผล หรือขั้นตอน
ของจุดเริ่มตนแหงรูปแบบของ “ของที่ระลึก” ไดดังนี้
สําหรับสิ่งหรือวัตถุทีใหแกกันในชวงแรกสุด ก็นาจะเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตนั้น คือ
“อาหาร” อันไดแก เนื้อสัตวที่ไดจากการลา ทั้งนี้เพราะ มนุษยในยุคชุมชนบุพกาลแรกเริ่มสุดมีสภาพ
ความเปนอยูคลายสัตว ดํารงชีวิตอยูในยุคน้ําแข็งซึ่งมีบรรยากาศอันหนาวเย็น อาศัยอยูตามถ้ํา ยังชีพ
ดวยการลาสัตว การออกลาสัตวรวมกันและแบงปนกันหลังจากที่ลาไดในอัตราสวนที่เพียงพอแกการ
บริโภค ที่เหลือก็นําไปเผื่อแผแกพวกพองหรือผูใกลชิดกอใหเกิดความพึงพอใจและสรางความยินดีแก
ผูรับ
ครัน้ ตอมาเมื่อมนุษยมีการพัฒนาดานความคิด ความเปนอยู และมีวิวัฒนาการทางดานสังคม
มากขึ้น สิ่งที่เปนสิ่งประดิษฐกรรมสรางสรรคตาง ๆ ไดรับการพัฒนาขึ้น มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้น เชน มี
การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ทอเครื่องนุงหม ทําภาชนะเผาดิน สรางสิ่งสัญลักษณและศิลปวัตถุเหลานี้ คือ
สิ่งที่กลาวไดวา เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสิ่งของที่จะมอบใหกันและกันในอีกระดับหนึ่ง คือ
แทนที่จะใชสิ่งที่ไดมาจากธรรมชาติดังตอนตน ๆ ก็มีการสรางสิ่งของใหมข้ึน เชน เครื่องนุงหมที่เกิด
จากการถักทอ และภาชนะดินเผา เปนตน และที่สําคัญก็คือ มีระบบการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น เปนการ
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ลักษณะรูปแบบของที่ระลึก
สาเหตุที่ทําใหของที่ระลึกมีลักษณะแตกตางกันสืบเนื่องมาจากในอดีตเปนตนมา ไมวาจะเปน
รูปลักษณะของบริโภค เครื่องใชไมสอย ตลอดจนเครื่องประดับ หรือวัตถุทางศิลปะก็ตาม สาเหตุที่ทํา
ใหรูปแบบของสิ่งเหลานี้แตกตางกันก็เนื่องจากเงื่อนไขอิทธิพลของ
1. วัสดุทใี่ ชทํา (MATERIAL)
โดยสภาพทางภูมิศาสตรและสภาพดินฟาอากาศอันแตกตางกันของแตละทองถิ่น ทําให
ทรัพยากรและวัสดุในแตละที่ไมเหมือนกัน บางแหงเปนปาเขา บางแหงเปนที่ราบลุม ประกอบดวย
แมน้ําลําคลอง หนองบึง เปนตน จุดเริ่มตนของรูปแบบของที่ระลึกจึงเริ่มตนจากการที่มนุษยนําเอา
วัสดุธรรมชาติตาง ๆ มาแปรรูปและประกอบเขาดวยกัน จนกลายเปนสิ่งใหมขึ้นเขามาแทนที่ของ
ธรรมชาติที่เคยใชและกลายเปนสัญลักษณ หรือเปนตัวแทนของธรรมชาติที่ใชในชีวิตประจําวันของ
มนุษย
การที่วัสดุในแตละทองถิ่นไมเหมือนกันยอมทําใหสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมานั้นแตกตางกัน
เชน ในทองถิ่นที่เปนปาดงลานก็ยอมไดใบจากตนลานมาทําผลิตภัณฑใบลาน ในทองถิ่นทีมีการปลูก
ขาวก็ไดฟางมาทําเชื้อเพลิงในการทําเครื่องปนดินเผา จากไรจากสวนก็ไดใบตองมาสรางสรรคศิลปะ
ประดิษฐ จากปาไผก็ไดผลิตภัณฑจักสาน เปนตน นั่นคือ ผลทีไ่ ดจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นที่มี
มนุษยอยูอาศัยตางกัน
สวนความแตกตางกันทางรูปแบบอีกประการหนึ่ง แมในทองถิ่นเดียวกันจะนําวัสดุใน
ทองถิ่นชนิดเดียวกันมาใชเปนวัตถุดิบในการสรางสรรค แตรูปแบบของสิ่งที่สรางก็อาจแตกต างกัน
ออกไปได เชน ในทองถิ่นทีมีตนไผ บางก็นํามาจักสานเปนหมวก บางก็นํามาสรางเปนตะกรา บางก็ทํา
เปนพัด บางทําเปนชะลอม เปนตน
2. เทคนิคการทํา (TECHNIQUE)
สิ่งใดก็ตามที่สรางสรรคขึ้นมาจากมื อมนุ ษย ยอมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งในดาน
รูปแบบและวิธกี ารสราง ทั้งนีเ้ นื่องจากมนุษยมีพัฒนาการทางดานสติปญญา และวิวัฒนาการทางดาน
การผลิตอันเปนผลมาจากการเรียนรู ทักษะและความชํานาญ ซึ่งการพัฒนาการทางดานสติปญญา ทํา
ให รู จั กสร า งสรรค ดัด แปลง แต ง ตอ เติม เพิ่ม และลดรูป แบบใหส อดคล องกับ ความต องการทั้ ง
ทางดานการใชสอยและความงาม
สวนวิวัฒนาการทางดานการผลิตอันเปนผลมาจากการเรียนรู ทักษะ และความชํานาญ
ทํ าให รู จั กการดั กแปลงสร า งสรรค เทคนิคและวิธีใหม ๆ ในการผลิต ตลอดจนคิดคน หาเครื่องมื อ
เครื่องใชที่มาชวยใหมีประสิทธิภาพในการผลิตดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งเทคนิคในการสรางและเครื่องมือชวยใน
การสร า งสิ่ ง ต า ง ๆ นี้ ได ส ง ผลให รู ป แบบสิ่ ง ของที่ ถู ก สร า งขึ้ น แตกต า งกั น เพราะขี ด จํ า กั ด ของ
ความสามารถในการผลิตแตละเทคนิคการทํานั้นแตกตางกัน โดยเฉพาะในปจจุบันจากเทคโนโลยีและ
ความก า วหน า ในเรื่ อ งเครื่ อ งจั ก รกล ยิ่ ง เป น สิ่ ง เอื้ อ อํ า นวยในการสร า งผลิ ต สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช
เครื่องประดับ เปนตน ทําใหมีรูปลักษณะที่ผิดแผกแตกตางกันออกไปตามการออกแบบสรางสรรคของ
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มนุษยไดอยางเกินกําหนด และบางครั้งก็เกินความคาดหมาย ซึ่งเทคนิคการทําอันมากมายนี้ทําใหเรา
สามารถเลือกเอาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีที่ตางกันได ซึ่งอาจเปนงานฝมือที่ผลิตสรางดวยมือ
และเครื่องมือที่จําเพาะอันเปน งานที่แสดงออกถึ งความสามารถ ทักษะ และความชํานาญของตั ว
ผูสราง หรืออาจเลือกสิ่งที่สรางขึ้นโดยอาศัยเทคนิคระหวางงานฝมือและเครื่องจักร กับงานที่สราง
ขึ้นกับเครื่องจักรกล ซึ่งแตละอยางก็มีคุณคาที่แตกตางกันออกไปตามตนกําเนิด หากเปนงานฝมือ
คุณคาของงานก็อาจอยูที่ความเพียรพยายาม ความนาทึ่งในฝมือและสมองของผูทํา เปนงานผสม
ระหวางมนุษยกับเครื่องจักกลคุณคาของงานอาจอยูที่ความสามารถในการผลิตที่เปนจํานวนมากโดย
ใช ร ะยะเวลาอั น สั้ น อี ก ทั้ ง ความประณี ต ทนทานอาจมากขึ้ น ส ว นผลงานที่ ผ ลิ ต สร า งขึ้ น จาก
เครื่องจักรกลโดยตรง คุณคาที่ปรากฏอาจเปนไปไดในทางดานเศรษฐกิจ คือ มีราคาซื้อขายถูกลง
จํานวนมากขึ้น รูปแบบการผลิตอาจอยูในขีดขันเกินความสามารถของมนุษยดังนี้ เปนตน
3. คานิยมหรือประเพณีนิยมในทองถิ่น (TRADITION FASHION)
ในแตละทองถิ่นมีความแตกตางกันดวยสภาพภูมิศาสตร สภาพดินฟาอากาศ ทรัพยากร
และวัสดุในแตละทองถิ่นไมเหมือนกันทําใหรูปแบบและรูปรางของสิ่งที่สรางขึ้นตางกันออกไปและมี
การสืบทอดวัฒนธรรมทางรูปแบบโดยสรางสมในทางปฏิบัติกัน ขากชั่วคนหนึ่งมายังอีกชั่วคนหนึ่งเปน
ลําดับ ซึ่งจากการศึ กษารูปร างของเครื่องใชผลิตภัณฑบางชนิด ทราบไดวาเทคนิ คการทํ านั้ น อาจ
คลายคลึงกัน แตทางรูปราง รูปแบบ หรือลวดลาย ยอมมีความแตกตางกันออกไปตามความนิยมของ
ทองถิ่นแตละทองถิ่น
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุวิทย อินทิพย (2552) การศึกษางานและพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกปูนปลาสเตอรและ
บรรจุ ภั ณ ฑ ข องจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี วั ต ถุ ป ระสงค (1) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก
ปูนปลาสเตอรและบรรจุภัณฑ (2) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกปูนปลาสเตอรและบรรจุ
ภัณฑ (3) เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณผูผลิต ผูบริโภคและผูเชี่ยวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจ ทํา
การวิ เ คราะห ข อมู ล โดยคิ ด เป น ร อ ยละและคา เฉลี่ย โดยบรรยายเชิ ง พรรณา ผลการวิจัย สรุ ป ว า
ผลิตภัณฑของที่ระลึกปูนปลาสเตอร จํานวน 9 แบบ โดยรูปแบบที่ 4 ของที่ระลึกลวดลายบัว ไดรับ
ความนิยมเปนอันดับ 1 รูปแบบที่ 2 ของที่ระลึกพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ไดรับความนิยมเปนอันดับ 2
และของที่ระลึก รูปแบบที่ 6 หออัครศิลปน ไดรับความนิยมเปนอันดับ 3 สวนบรรจุภัณฑจํานวน 9
แบบ ของทีร่ ะลึกรูปแบบที่ 1 ลวดลายบัว ไดรับความนิยมบรรจุภัณฑ อันดับ 1 คือ รูปแบบที่ 1 ของที่
ระลึกรูปแบบที่ 2 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรไดรับความนิยมบรรจุภัณฑ อันดับ 1 คือ รูปแบบที่ 3 และ
ของที่ระลึกรูปแบบที่ 3 หออัครศิลปนไดรับความนิยมบรรจุภัณฑ อันดับ 1 คือ รูปแบบที่ 1 สวนความ
พึงพอใจจากผูบริโภคที่มีตอของที่ระลึกปูนปลาสเตอรลวดลายบัว พบวาผูบริโภคมีความ
พึง
พอใจในระดั บ มาก ( X = 4.06) ความพึ ง พอใจจากผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ ของที่ ร ะลึ ก ปู น ปลาสเตอร
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.94) ความพึงพอใจจาก
ผูบริโภคที่มีตอของที่ระลึกปูนปลาสเตอรหออัครศิลปน พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก
( X = 3.85) สําหรับบรรจุภัณฑความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑผลิตภัณฑของที่ระลึกปูนปลาสเตอร
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ลวดลายบัว มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.81) ความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑผลิตภัณฑของ
ที่ระลึกปูนปลาสเตอรพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรของจังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( X = 3.81) และความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑผลิตภัณฑของที่ระลึกปูนปลาสเตอรห ออั คร
ศิลปนของจังหวัดปทุมธานีโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.80)
สิงหา ปรารมภ (2555) การออกแบบของที่ระลึกโดยใชอัตลักษณเครื่องแตงกาย ของชุมชน
ไทลื้ อบ า นหนองบั ว อํ า เภอท า วั งผา จังหวัดนาน การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) เพื่อศึกษา
อัตลักษณเครื่องแตงกาย ของชุมชนไทลื้อบานหนองบัว อําเภอทาวังผาจังหวัดนาน 2.) เพื่อออกแบบ
ของที่ระลึก โดยใชอัตลักษณเครื่องแตงกาย ของชุมชนไทลื้อ บานหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัด
นาน 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม โดยใชอัตลักษณเครื่องแตงกาย ของ
ชุมชนไทลื้อ บานหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน การศึกษาเรื่องการออกแบบของที่ระลึก โดย
ใชอัตลักษณเ ครื่ องแต งกาย ของชุมชนไทลื้ อ บานหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย คือ จากแนวคิดที่ตองการใหผลงานออกมาสงผลทําใหกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
มากที่สุดได โดยเริ่มจากศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ ของไทลื้อ เกี่ยวกับลักษณะ
เครื่องแตงกายที่ ใช ในอดี ต จากการบันทึกเรื่ องราวของภาพกิจ กรรมฝาผนั งวัดหนองบัว จากการ
สอบถาม และสมุดขอย เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ จากนั้นทําการออกแบบของที่ระลึก โดย
พิจารณาในหลายๆ ดาน และทําการสรางตนแบบของที่ระลึกจากนั้นทําการสอบถามความพึงพอใจ
ตอของที่ระลึกที่ออกแบบใหม โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวที่เขามาชมวิถีชีวิต
ชุมชนไทยลื้อ บานหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ในหนึ่งเดือน จํานวน 108 คน สามารถสรุป
ไดวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอของที่ระลึ กที่ ออกแบบใหมโดยรวมอยูในระดับมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด
ปทมา กระแสเสวตร (2558) การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกตนแบบและบรรจุ
ภั ณ ฑ สํ า หรั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย วเชิ ง สถาป ต ยกรรม พระราชวั ง สนามจั น ทร จั ง หวั ด นครปฐม มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลสถาปตยกรรมพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
2) ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก และบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย วเชิ ง สถาป ต ยกรรม
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 3) ประเมินความพึงพอใจผูที่สนใจผลิตภัณฑของที่ระลึกและ
บรรจุภัณฑสําหรับสถานที่ทองเที่ยวเชิงสถาปตยกรรมพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยมี
ลําดับขั้นตอนการศึกษา ตามวัตถุประสงคดังนี้ 1) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายเปดสอบถาม
เจาหนาที่ปฏิบัติ งานในพระราชวังสนามจันทร และเก็บขอมูลความตองการของนักทองเที่ยว มีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 50 ทาน โดยใชวิธีการ สุมอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตรประมาณคา(Rating
Scale) 2) สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน กลุมที่ 1 เจาหนา
ปฏิ บั ติงานภายในพระราชวั งสนามจัน ทรจํานวน 3 ทาน กลุ มที่ 2 ผูเชี่ย วชาญดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑและดานสถาปตยกรรมจํานวน 3 ทาน กลุมที่ 3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
จํานวน 3 ทาน ใชวิธีการสุมเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถามมาตรประมาณคา 3) สอบถามความพึงพอใจของกลุมนักทองเที่ยวจํานวน 100 ทาน
โดยใชวิธีการสุมเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
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แบบมาตรประมาณคา การวิเคราะหขอมูล คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา
กลุมนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในสถาปตยกรรมในพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม คือ พระ
ตํ า หนั กชาลี มงคลอาสน และนํ า มารว มออกแบบเปน ผลิ ตภัณ ฑ ข องที่ร ะลึ ก จํานวน 5 ผลิตภัณ ฑ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ล ะ 1 แบบ โดยผลจากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญด า นการออกแบบ
ผลิตภัณฑและดานสถาปตยกรรม ผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ เจาหนาที่ปฏิบัติงานภายในพระราชวัง
สนามจันทร ปรากฏวาประเภทกลองดนตรีมีความเหมาะสมมากสุดดวยคาเฉลี่ย ( X =4.21) ประเภท
กลองใสของมีคาเฉลี่ย ( X =3.70) ประเภทนาฬิกามีคาเฉลี่ย ( X =3.58) ประเภทโมเดล จําลองมี
คาเฉลี่ย ( X =3.48) ประเภทจานโชวมีคาเฉลี่ย ( X =2.89) ประเภทกลองดนตรีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ผูวิจัย
จึงนํามาผลิตเปนตนแบบจําลอง เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุมเปาหมาย ผลที่ไดคือผลิตภัณฑของที่
ระลึ กและบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ สถานที่ ท องเที่ย งเชิ งสถาป ตยกรรมพระราชวังสนามจัน ทร จั ง หวั ด
นครปฐม ประเภทกลองดนตรีและบรรจุภัณฑไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากดวยคาเฉลี่ย ( X
=4.11)
อรุณวรรณ ตั้งจันทร (2554) การออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
สภาพทั่วไปของผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 2) ศึกษาสภาพ
ทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก 3) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจาก
ผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑการศึกษาคนควาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑของ
ฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเอกสาร เว็บไซต เพื่อความรูพื้นฐาน สรางแนวความคิด
และกําหนดกรอบการศึกษาขอมูล สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม
ภายใตกรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซตและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยเขาสูพื้นที่
แหลงผลิตภัณฑที่กลุมเปาหมายสวนใหญใหความสนใจ รวมไปถึงแหลงการจัดจําหนาย ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อ
กําหนดแนวความคิดในกาออกแบบผลิตภัณฑ ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการออกแบบและสรางสรรค
ภายใตกรอบแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑจากผาปกชาวเขาเผามง จากการกําหนดในเบื้องตน
มาออกแบบและสรางผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอ
ผลงาน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ผลจากการวิจัยผูวิจัยคาดหวังวาการออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑใน
ครั้งนี้จะสามารถสงเสริมภาพลักษณใหแกผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง
ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณไดมากขึ้น
ณัฎวรัตน ขจัดภัย (2556) การออกแบบผลิตภัณฑชุดของที่ระลึกที่สะทอนเอกลักษณพื้นถิ่น
สํ าหรั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏนครราชสีมา ผูวิจัย ไดกําหนดวัตถุป ระสงคในการวิจัย (1) เพื่อศึกษา
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑชุดของที่ระลึกสําหรับ
18

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏนครราชสีมา (3) เพื่อประเมิน ความพึงพอใจของผลิตของชุดที่ร ะลึกสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เครื่องมือการวิจัยประกอบดวย (1) แบบสอบถามขอมูลเบื้องตน
เพื่อเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใชวิธี
แปรผลดวยคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบและดานการตลาด ที่มีตอรูปแบบของชุดผลิตภัณฑชุดของที่ระลึก และ ลวดลายกราฟก
บนผลิ ต ภั ณ ฑ สรุ ป โดยค า ร อ ยละในเรื่ อ งของรู ป ทรงและในรู ป แบบของค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานในเรื่องของลวดลายกราฟก (3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑชุด
ของที่ระลึกที่ออกแบบขึ้นมาใหม สรุปผลโดยใชคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสรุป
รูปแบบผลิตภัณฑชุดของที่ระลึก ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเบื้องตนดวยแบบสอบถามที่ถามถึงความตองการ
เบื้องตนในเรื่องของผลิตภัณฑของที่ระลึก และ เรื่องของรูปแบบที่จะสื่อสะทอนเอกลักษณ และความ
เปนพื้นถิ่นของความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดอยางชัดเจน โดยผูวิจัยไดรวบรวมผลเพื่อ
หาชุดผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมตอองคกรมากที่สุดซึ่งผลที่ไดคือ ชุดเครื่องใชบนโตะอาหาร คิดเปน
รอยละ 43 อยากใหผลิตภัณฑของที่ระลึกมีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอย
ละ 73 และอยากใหเปนดอกไมประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอยละ 43 ผลการออกแบบ
ผลิตภัณฑชุดของที่ระลึกทั้งดานรูปแบบและลวดลายกราฟกผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและดาน
การตลาดมีความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑและรูปแบบกราฟกดานความสวยงามอยูในระดับมาก
( X =4.29) ดานการวางตํ า แหนงกราฟกอยูในระดับ มาก ( X =4.17) ดานลักษณะเฉพาะถิ่ น อยู ใน
ระดับมาก ( X =4.20) ชุดผลิตภัณฑของที่ระลึกจากหุนจําลองนั้นผลิตมาจากดินพอรชเลนมีน้ําหนัก
เบามีการดูดซึมน้ํานอยมากหรือแทบจะไมมีเลย มีเนื้อเงางาม ลวดลายใชแบบรูปลอกสติ๊กเกอรนํามา
ปดทับบนผลิตภัณฑแลวจึงนําไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เปนการพิมพงานชนิดบนเคลือบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑชุดของที่ระลึกโดยแยกเปนดานการใชงาน
ไดแก ความทนของสินคา คุณภาพของสินคามีขนาดที่เหมาะสมในการใชงาน มีความสะดวกในการขน
ยาย และเหมาะที่จ ะเป นของที่ร ะลึ กของฝาก ซึ่งระดับความพึ งพอใจอยู ในระดั บ มาก ( X =4.20)
ด า นหน า ที่ ด า นการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑที่ออกแบบมี ความสวยงามเหมาะสม สามารถสื่ อ ถึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได ขนาดมีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดจําหนาย สามารถแสดง
เอกลักษณเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑและผูผลิตมีความเหมาะสมดานราคาอยูในระดับ ( X =4.26)
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ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การสร า งผลิ ต ภั ณ ฑ ก ลองมั ง คละจํ า ลองเพื่ อ เป น ของที่ ร ะลึ ก ประจํ า
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย ครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อพัฒ นาตน แบบของผลิ ตภั ณฑ กลองมั งคละ
จําลองเพื่อเป น ของที่ร ะลึ กมหาวิ ทยาลัยราชภัฎ พิบูลสงคราม เพื่อนําขอมูล มาเป น พื้นฐานในการ
กําหนดรูปแบบกลองมังคละจําลองในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการออกแบบหลองมังคละจําลองเพื่อใชเปนของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับกลองมังคละและจัดทําตนแบบกลอง
มังคละที่ระลึกจําลองตอไป
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคที่มีตอรูปแบบของกลองมังคละจําลองที่
ผูวิจัยออกแบบและนําขอมูลมาพัฒนาแบบเพื่อจัดทําเปนของที่ระลึกพรอมบรรจุภัณฑเพื่อใหผูบริโภค
นําผลิตภัณฑไปใชประโยชนไดสูงสุดตอไป
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
1.1 กลุมผูบริโภค ไดแก หนวยงานในมหาวิทยาลัย เชน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
หนวยงานอื่นๆ เปนตน
2. กลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน นักวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประธานชมรมดนตรีพื้นบานมังคละ ประธานหลักสูตรดนตรีไทย
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
1. ตัวแปรตน คือ รูปแบบของกลองมังคละที่ระลึกจําลองที่ไดจากการออกแบบ
2. ตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองของกลุม
ผูบริโภคที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ผูวิจัยออกแบบ
ขอบเขตพื้นที่ในการวิจัย โดยกําหนดวิธีการดําเนินงานดังนี้
1. ศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบ
1.1 ศึกษาแหลงผลิตของที่ระลึกในชุมชนตาง ๆ เพื่อนําเสนอเปรียบเทียบ
1.2 ศึกษาความคิดเห็นของผูใชและผูที่เกี่ยวของกับรูปแบบและเอกลักษณของจังหวัด
พิษณุโลก
1.3 นําเสนอผูทรงคุณวุฒิทางดานการออกแบบของที่ระลึกกลองมังคละและบรรจุภัณฑ
1.4 ศึกษาหลักและวิธีการผลิตกลองมังคละจากผูรูและบรรจุภัณฑ
2. ดําเนินการออกแบบรูปแบบกลองมังคละโดยศึกษาจากกลองมังคละในสมัยดั้งเดิม
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคผูใชเกี่ยวกับรูปทรงและรูปแบบกลองมังคละที่ระลึกและ
บรรจุภัณฑ
4. การพัฒนารูปแบบกลองมังคละเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหความพึงพอใจมาพัฒนารูปแบบ
และรูปทรงกลองมังคละที่ระลึกพรอมบรรจุภัณฑตนแบบจํานวน2รูปแบบเพื่อผลิตของที่ระลึกกลอง
มังคละ
5. แผนการถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมกลองมังคละที่ระลึก
5.1 เสนอผลงานกลองมั ง คละที่ ร ะลึ ก และบรรจุ ภั ณ ฑ ใ ห กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงครามและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและภายในจังหวัดพิษณุโลก
5.2 เผยแพรผลงานรวมแสดงนิทรรศการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจําลองที่ระลึกเพื่อใชเปนของที่ระลึกประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรและกลุมตัวอยางโดยใช
เครื่องมือในการวิจัยดังนี้
1. แบบสอบถาม ดานรูปแบบ รูปทรงของกลองมังคละที่ระลึกและบรรจุภัณฑของกลุมผูใช
ผลิตภัณฑของกลองมังคละที่ระลึกและบรรจุภัณฑและกลุมผูบริหาร นักวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานหลักสูตรดนตรีศึกษา ประธานชมรมดนตรีพื้นบานมังคละ ประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 แบบสอบถาม (Observation) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบเปน
แบบสัมภาษณชนิดเลือกตอบ (Check List)
ขั้นตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของกลองมังคละที่ระลึ กและ
บรรจุภัณฑและขอเสนอแนะที่มีลักษณะแบบปลายเปด (Open – Ended)
2. แบบสอบถามความพึ งพอใจเปน เครื่องมือวิจัย ที่ใชกับ กลุมผูใชของที่ร ะลึกและกลุ ม
ผูบริหารนักวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมประธานหลักสูตรดนตรีศึกษา ประธานชมรมดนตรีพื้นบาน
มังคละ เพื่อประเมินความพึงพอใจในรูปแบบและรูปทรงของกลองมังคละที่ระลึกที่ผูวิจัยออกแบบ
แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามเกี่ย วกับ สถานภาพของผูตอบเปน แบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ (Check List
ขั้นตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผูใชของที่ระลึก
และกลุมผูบริหารฯ ที่มีตอผลิตภัณฑกลองมังคละที่ระลึกและบรรจุภัณฑมีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับคือ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
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1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เกณฑการประเมินเพื่อแปลความหมายเปน 5 ระดับดังนี้
เกณฑการประเมิน
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือการวิจัย
การศึกษางานวิจัยเรื่องการสรางผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึกประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับดังนี้
1. ศึ กษาข อมู ล จากเอกสารตําราบทความวารสารตา ง ๆ รวมทั้งงานวิจัย ที่เกี่ย วข อ งกั บ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกลองมังคละที่ระลึกและบรรจุภัณฑ
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบในดานความเหมาะสมความ
ชัดเจนของภาษาและความครอบคลุมเนื้อหา
3. นํ า แบบสอบถามไปดํ า เนิ น การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ใหม ใ ห เ หมาะสมสมบู ร ณ ขึ้ น ทั้ ง ในการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาการใชภาษาและรูปแบบของคําถามภายใตคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงเปนที่เรียบรอยแลวไปใชกับกลุมตัวอยางประชากรที่
ตองการศึกษา
วัสดุที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึก
1. ไมสําหรับกลึงเปนรูปกลองมังคละ
2. หนังสําหรับขึงกลองมังคละ
3. เชือกสําหรับขึ้นกลองมังคละ
4. แล็คเกอรสําหรับทากลองมังคละ
5. ครอบกระจกสําหรับใสกลองมังคละ
6. ราคาจําหนายกลองมังคละที่ระลึก
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สถิติที่ใชในการวิเคราะห
1. คารอยละ
2. คาเฉลี่ย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยเรื่องการสรางผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึกประจํามหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ พิ บู ล สงครามผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การแจกแบบสอบถามและสั ม ภาษณ ผู ใ ช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ละแจก
แบบสอบถามผูบริหารมหาวิทยาลัยที่มีตอผลิตภัณฑมังคละจําลองดวยตนเองซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมผูใชผลิตผลิตภัณฑกลองมังคละจําลอง
ที่ระลึกและบรรจุภัณฑ
2. ผูวิ จั ย ไดเ ก็ บ ข อมู ล ในแบบสอบถามด วยตนเองแยกเปน กลุมใช ผลิตภัณฑกลองมังคละ
จําลองที่ระลึกและบรรจุภัณฑ
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แหลงขอมูล
+
ศึกษาความเปนไปได

สอบถามระดมความคิดเห็นถึงลักษณะความตองการคราวๆ ของเอกลักษณกลอง
มังคละและบรรจุภัณฑของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กําหนดแนวคิด (Concept)
การออกแบบผลิตภัณฑ

การออกแบบราง
กลองมังคละ

การพัฒนาแนวคิดการออกแบบ
Concept การใชงานและรูปราง

-วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

-การขึ้นหุนจําลอง
-การางแบบกลองมังคละ
-การสรางตนแบบ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การพิสูจน Concept การออกแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูบริหารบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ภาพที่ 13 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลิตภัณฑกลองมังคละที่ระลึก (Product)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กลองมังคละที่ระลึก (Souvenir)

กลองมังคละที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สําหรับมอบเฉพาะโอกาสสําคัญใชในการสื่อ
ความหมายเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาพลักษณกลองมังคละผลิตภัณฑที่ระลึก (Image Concept) เพิ่มคุณคา (Valuable)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

แนวคิดในการออกแบบกลองมังคละเปนผลิตภัณฑที่ระลึก (Design Concept) สรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกร (Create good Image)

หลักในการถายทอดในการออกแบบ (Keywords)
การถายทอดเชิงสัญลักษณ (Symbol)
มีอัตลักษณที่ชัดเจนกับมหาวิทยาลัย (Identity)
พิจารณาถึงสิ่งที่อยูภายในและโดยรอบ (Natural Simply)
แสดงออกถึงความทรงจําในอดีตที่ดี (Good memory impression)
สรางความประทับใจใหกับผูรับ (Keep in mind)

ภาพที่ 14 กรอบแนวคิดการผลิตกลองมังคละที่ระลึก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึกประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยผูใชผลิตภัณฑกลอง
มังคละจําลองที่ระลึกจํานวน 20 คนเครื่องมือที่นํามาใชคือแบบสัมภาษณและแบบสอบถามซึ่งผูวิจัย
ไดดําเนินการศึกษาขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
1. ความตองการรูปแบบกลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภัณฑ
2. แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ีตอผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภัณฑ
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ความตองการรูปแบบกลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภัณฑ
ความต อ งการรู ป แบบกลองมั ง คละจํ า ลองที่ ร ะลึ ก และบรรจุ ภั ณ ฑ ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การ
สัมภาษณผูใชผลิตภัณฑมังคละจําลองที่ระลึกจํานวน 20 คน ไดรับแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
คืนมา 20 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ผลการสํารวจความคิดเห็นปรากฏดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 1 สถานภาพของผูใชผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
สถานภาพ

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21-30 ป
31 - 50 ปขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส / อยูดวยกัน
หยาราง / แยกกันอยู
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จํานวน

รอยละ

19
1

95
5

2
14
4

10
70
20

1
17
2

5
85
10

สถานภาพ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
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4. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
5. อาชีพ
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
6. รายไดตอเดือน
5,000-10,000 บาท
15,000-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท ขึ้นไป
7. สมาชิกในครอบครัว
2 คน
3 คน
4 คนขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

3
11
6

15
55
30

9
6
5

45
30
25

14
5
1

70
25
5

6
10
4

30
50
20

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 1 (ตอ)

จากตารางที่ 1 พบวาสวนใหญผูใชผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกเปนเพศชาย จํานวน
19 คน คิดเปนรอยละ 95 ใชผลิตภัณฑจะอยูชวง อายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 70 สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 การศึกษาระดับ
ปวส. จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 45 รายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 70 และมีสมาชิก
ในครอบครัว 3 คน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50
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ตารางที่ 2 การเลือกซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน

รอยละ

7
6
4
3

35
30
20
15

10
3
7

50
15
35

4
5
11

20
25
55

14
4
2

70
20
10
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

สถานภาพ
1. จังหวัดพิษณุโลกของที่ระลึกที่จะเลือกซื้อ
กลองมังคละจําลองที่ระลึก
พวงกุญแจ
โคมไฟ
โมบาย
2. เหตุผลที่ซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกจากพิษณุโลก
สามารถนําไปใชงานในชีวิตประจําวันได
เปนของฝาก
ซื้อเพราะชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรม
3. สถานที่ซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึก
รานคาผลิตภัณฑของที่ระลึก
แหลงผลิตโดยตรง
งานจัดแสดงสินคาไทย เชน งาน OTOP
4. เทศกาลที่ซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมของที่ระลึก
เทศกาลปใหม
เทศกาลสงกรานต
วันลอยกระทง

จากตารางที่ 2 พบวาสวนใหญผูใชผลิตภัณฑเลือกซื้อผลิตภัณฑ ของที่ระลึกที่จะเลือกคือ
กลองมังคละจําลองที่ระลึก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 เหตุผลที่ซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึก
จากพิษณุโลกคือสามารถนําไปใชเปนของฝากของที่ระลึกได จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50
สถานที่ซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกสวนใหญซื้อที่งานจัดแสดงสินคาไทย เชน งาน OTOP จํานวน 11
คน คิดเปนรอยละ 55 เทศกาลที่ซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมของที่ระลึกคือเทศกาลปใหม จํานวน 14
คน คิดเปนรอยละ 70
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2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภัณฑ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 3 ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกและ
บรรจุภัณฑเพื่อใชเปนของที่ระลึกประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายการ

ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลความ
X

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. ดานรูปแบบจําลองกลองมังคละจําลอง
1.1 ดานรูปแบบสามารถใชเปนของที่ระลึกไดจริง
4.46 0.58
1.2 ดานวัสดุที่ใชคือไมขนุนมีความเหมาะสม
3.94 0.82
1.3 ดานรูปแบบสามารถตอบสนองการใชงานไดจริง
4.74 0.53
1.4 ดานรูปแบบและสีสันขององคประกอบของกลองมังคละที่ระลึก
4.64 0.69
1.5 รูปแบบเหมาะสมสามารถใชเปนของที่ระลึกใหกับมหาวิทยาลัยได 4.58 0.50
1.6 มีความสวยงามเหมาะสมเนนความเปนอัตลักษณ
4.70 0.46
1.7 รูปแบบเปนอัตลักษณสอดคลองกับความตองการของผูใช
4.36 0.48
รวมเฉลี่ย
4.49 0.58
2. ดานรูปแบบบรรจุภัณฑกลองมังคละจําลอง
2.1 ดานรูปแบบมีมาตรฐานสําหรับการใชงานจริง
4.61 0.22
2.2 รูปแบบลวดลายที่เปนองคประกอบสรางความสวยงาม
4.55 1.12
2.3 รูปแบบบรรจุภัณฑตอบสนองการใชงานไดจริง
4.44 0.66
2.4 โครงสรางของบรรจุภัณฑมีความแข็งแรงคงทน
4.58 0.05
2.5 ใชวัสดุธรรมชาติคือ ไมขนุนในทองถิ่น
4.65 0.23
2.6 ผูใชมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑกลองมังคละที่ระลึก
4.45 0.16
2.7 รูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงามและทันสมัย
4.40 0.32
รวมเฉลี่ย
4.51 0.06

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภัณฑเพื่อ
ใชเปนของที่ระลึกประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ดานรูปแบบจําลองกลองมังคละ
จําลองนั้น อันดับที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานรูปแบบสามารถตอบสนองการใชงานไดจริง อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.74) รองลงมาคือ มีความสวยงามเหมาะสมเนนความเปนอัตลักษณ อยู
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70) โดยรวมดานรูปแบบจําลองกลองมังคละจําลองนั้นอยูในระดับ มาก
( X = 4.49) และดานรูปแบบบรรจุภัณฑกลองมังคละจําลองนั้น พบวา การใชวัสดุธรรมชาติคือ ไม
ขนุนในทองถิ่น มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.65) รองลงมาคือ รูปแบบมีมาตรฐาน
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การใชงานจริง อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61) โดยภาพรวมดานดานรูปแบบบรรจุภัณฑกลอง
มังคละจําลองอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รูปแบบและรูปทรงของกลองมังคละจําลองที่พัฒนาตนแบบที่ระลึกพรอมบรรจุภัณฑโดย
สัมภาษณผูใชผลิตภัณฑกลองมังคละที่ระลึก โดยมีรูปแบบที่ดังแสดงในภาพตอไปนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภาพที่ 15 รูปแบบที่ 1 ภาพกลองมังคละที่ระลึกจําลอง
ที่มาของภาพ ขันแกว สมบูรณ

ภาพที่ 16 รูปแบบที่ 2 ภาพกลองมังคละที่ระลึกจําลอง
ที่มาของภาพ ขันแกว สมบูรณ
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ภาพที่ 17 รูปแบบที่ 3 ภาพกลองมังคละที่ระลึกจําลอง
ที่มาของภาพ ขันแกว สมบูรณ

ภาพที่ 18 รูปแบบที่ 4 ภาพกลองมังคละที่ระลึกจําลอง
ที่มาของภาพ ขันแกว สมบูรณ

ภาพที่ 19 ภาพกลองมังคละที่ระลึกจําลองสําเร็จรูป
ที่มาของภาพ ขันแกว สมบูรณ
31

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ก ลองมั ง คละจํ า ลองเพื่ อ เป น ของที่ ร ะลึ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาตนแบบของผลิตภัณฑกลองมังคละ
จําลองเพื่อเปนของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
ตนแบบผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และ
3) เพื่อประเมิน ความพึงพอใจตน แบบผลิตภั ณฑ กลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ร ะลึ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 20 คน ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน
นักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ประธานชมรมดนตรีพื้นบานมังคละ ประธานหลักสูตรดนตรีไทย สถิติ
ที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. ความตองการรูปแบบกลองมังคละที่ระลึกและบรรจุภัณฑ
1.1 สถานภาพของผูใชผลิตภัณฑกลองมังคละจําลอง พบวาสวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 21-30 ป สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน การศึกษาระดับ ปวส. มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท และมีสมาชิกในครอบครัว 3 คน
1.2 ผูใชผลิตภัณฑเลือกซื้อผลิตภัณฑ ของที่ระลึกที่จะเลือกคื อกลองมังคละจําลองที่
ระลึกเหตุผลที่ซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกจากพิษณุโลกคือสามารถนําไปใชเปนของฝากของที่ระลึกและ
ไดอื่นๆ ได สถานที่ซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกสวนใหญซื้อที่งานจัดแสดงสินคาไทย เชน งาน OTOP
เทศกาลที่ซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมของที่ระลึกคือเทศกาลปใหมและงานอื่นๆได
2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภณ
ั ฑ
2.1 ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภัณฑเพื่อใชเปน
ของที่ระลึกประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ดานรูปแบบจําลองกลองมังคละจําลอง ที่
ระลึกโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.49) และดานรูปแบบบรรจุภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกโดย
รวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51)
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึกประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามยังไมมีผลิตภัณฑของที่
ระลึกที่สื่อความหมายที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนโดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑดานรูปทรงและอัตลักษณ ขอมูลดานวัสดุบรรจุภัณฑ ขอมูลการจัดจําหนายขอมูลความ
ตองการของผูบริโภคในตลาดเปาหมาย สิ่งที่ตองคํานึงในการออกแบบคือตองมีรูปแบบของผลิตภัณฑ
และอัตลักษณแสดงลักษณะเฉพาะถิ่นมีความสามารถในการสื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มีความเปนเอกลักษณ
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภัณฑเพื่อใช
เปนของที่ระลึก ไดแก ดานรูปแบบจําลองกลองมังคละจําลอง อันไดแก สามารถตอบสนองการใชงาน
ไดจริง มีความสวยงามเหมาะสมเนนความเปนอัตลักษณ รูปแบบและสีสันขององคประกอบของกลอง
มังคละที่ระลึก เหมาะสมสามารถใชเปนของที่ระลึกใหกับมหาวิทยาลัยได และดานรูปแบบบรรจุภัณฑ
กลองมังคละจําลอง อันไดแก ใชวัสดุธรรมชาติคือ ไมขนุนในทองถิ่น มีมาตรฐานสําหรับการใชงานจริง
โครงสรางของบรรจุภัณฑมีความแข็งแรงคงทน รูปแบบที่เปนอัตลักษณที่เปนองคประกอบสรางความ
สวยงาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย อินทิพย (2552) ไดศึกษาการศึกษางานและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑของที่ระลึกปูนปลาสเตอรและบรรจุภัณฑของจังหวัดปทุมธานี พบวา ความพึงพอใจจาก
ผูบริโภคที่มีตอของที่ระลึกปูนปลาสเตอรลวดลายบัว พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X
= 4.06) ความพึงพอใจจากผูบริโภคที่มีตอของที่ระลึกปูนปลาสเตอรพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พบวา
ผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.94) ความพึงพอใจจากผูบริโภคที่มีตอของที่ระลึกปูน
ปลาสเตอรหออั ครศิล ปน พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับ มาก ( X = 3.85) สําหรับบรรจุ
ภัณฑความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑผลิตภัณฑของที่ระลึกปูนปลาสเตอรลวดลายบัว มีความพึงพอใจ
ในระดั บ มาก ( X = 3.81) ความพึงพอใจที่ มี ตอ บรรจุภัณ ฑผ ลิ ตภัณ ฑ ข องที่ร ะลึ กปู น ปลาสเตอร
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรของจังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.81) และ
ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ บรรจุ ภั ณ ฑ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก ปู น ปลาสเตอร ห ออั ค รศิ ล ป น ของจั ง หวั ด
ปทุมธานีโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.80) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา
กระแสเสวตร (2558) การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกตนแบบและบรรจุภัณฑสําหรับ
สถานที่ทองเที่ยวเชิงสถาปตยกรรม พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม พบวา ผลิตภัณฑของที่
ระลึ กและบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ สถานที่ ท องเที่ย งเชิ งสถาป ตยกรรมพระราชวังสนามจัน ทร จั ง หวั ด
นครปฐม ประเภทกล อ งดนตรี แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ ไ ดรั บ ความพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มากด ว ยค าเฉลี่ ย
( X =4.11) และงานวิจัยของ ณัฎวรัตน ขจัดภัย (2556) พบวา การออกแบบผลิตภัณฑชุดของที่ระลึก
ที่สะทอนเอกลักษณพื้นถิ่นสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑชุดของที่ระลึกโดยแยกเปนดานการใชงานไดแก ความทนของสินคา คุณภาพ
ของสินคามีขนาดที่เหมาะสมในการใชงาน มีความสะดวกในการขนยาย และเหมาะที่จะเปนของที่
ระลึกของฝาก ซึ่งระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =4.20) ดานหนาที่ ดานการตลาด ไดแก
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ผลิตภัณฑที่ออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม สามารถสื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได
ขนาดมีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดจําหนาย สามารถแสดงเอกลักษณเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ
และผูผลิตมีความเหมาะสมดานราคาอยูในระดับ ( X =4.26)
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกที่ผูวิจัยออกแบบสามารถนําไปพัฒนาเปนของ
ที่ระลึกประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
1.2 กลองมังคละจําลองที่ระลึกสามารถบงบอกถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยได
1.3 ปจจุบันมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในใชของที่ระลึกที่ไมใชภูมิปญญาของ
ทองถิ่นกลองมังคละจําลองเปนผลิตภัณฑที่บอกถึงศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นที่มีชื่อเสียงยาวนาน
2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามควรมีการพัฒนาในดานบรรจุภัณฑของที่ระลึกตอไป
เพื่อใหเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
1.2 ผูบริหารระดับสูงและทุกระดับทุกหนวยงานภายในควรใหความสําคัญในเรื่องของที่
ระลึกที่บงบอกถึงสื่อความหมายและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
1.3 ควรมีการนําผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองใหหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวใหมกี ารพัฒนาและความเหมาะสมในโอกาสตอไป
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แบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองเพื่อเปนของที่ระลึก
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
.....................................................................

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป

3. สถานภาพ
 โสด
 หยาราง / แยกกันอยู

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ขอใหทานใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นทุกขอ ความคิดเห็น
ของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการออกแบบผลิตภัณฑที่ระลึกกลองมังคละจําลอง
กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชอง  ใหตรงกับขอความที่ตองการเลือกมากที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูบริโภค
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
 21-30 ป

 สมรส / อยูดวยกัน
 หมาย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4. ระดับการศึกษา
 ต่ํากวามัธยมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.
 ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................

5. อาชีพ
 นักเรียน / นักศึกษา
 แมบาน
 ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ธุรกิจสวนตัว
 คาขาย
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................
6. รายไดตอเดือน
 ต่ํากวา 5,000 บาท
 15,000-20,000 บาท

 5,000-10,000 บาท
 มากกวา 20,000 บาท ขึ้นไป
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7. สมาชิกในครอบครัว
 1 คน
 3 คน

 2 คน
 4 คนขึ้นไป
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ูลส
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าม

ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกใดมากที่สุด
1. ถาทานไดไปเที่ยวพิษณุโลกทาจะซื้อของที่ระลึกใดมากที่สุด
 กลองมังคละจําลอง
 พวงกุญแจ
 โคมไฟ
 โมบาย
2. ทานซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกจากพิษณุโลกดวยเหตุผลใดมากที่สุด
 สามารถนําไปใชงานในชีวิตประจําวันได
 เปนของฝาก
 ซื้อตามเทศกาล
 ซื้อตามแฟชั่นหรือตามกระแสนิยม
 ซื้อเพราะชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรม
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3. ทานซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกจากที่ใดมากที่สุด
 รานคาผลิตภัณฑของที่ระลึก
 หางสรรพสินคา
 แหลงผลิตโดยตรง
 งานจัดแสดงสินคาไทย เชน งาน OTOP
 อืน่ ๆ โปรดระบุ.......................................................

4. ทานซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมของที่ระลึกในชวงเทศกาลใดมากที่สุด
 เทศกาลปใหม
 วันวาเลนไทน
 เทศกาลสงกรานต
 วันลอยกระทง
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑกลองมังคละจําลองที่ระลึกและบรรจุภัณฑ
ระดับความพึงพอใจ
รายละเอียด
มากที่สุด

มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด
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1. ดานรูปแบบจําลองกลองมังคละจําลอง
1.1 ดานรูปแบบสามารถใชเปนของที่ระลึกไดจริง
1.2 ดานวัสดุที่ใชคือไมขนุนมีความเหมาะสม
1.3 ดานรูปแบบสามารถตอบสนองการใชงานไดจริง
1.4 ดานรูปแบบและสีสันขององคประกอบของกลอง
มังคละที่ระลึก
1.5 รูปแบบเหมาะสมสามารถใชเปนของที่ระลึก
ใหกับมหาวิทยาลัยได
1.6 มีความสวยงามเหมาะสมเนนความเปนอัตลักษณ
1.7 รูปแบบเปนอัตลักษณสอดคลองกับความตองการ
ของผูใช
2. ดานรูปแบบบรรจุภัณฑกลองมังคละจําลอง
2.1 ดานรูปแบบมีมาตรฐานสําหรับการใชงานจริง
2.2 รูปแบบลวดลายที่เปนองคประกอบสรางความ
สวยงาม
2.3 รูปแบบบรรจุภัณฑตอบสนองการใชงานไดจริง
2.4 โครงสรางของบรรจุภัณฑมีความแข็งแรงคงทน
2.5 ใชวัสดุธรรมชาติคือ ไมขนุนในทองถิ่น
2.6 ผูใชมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑกลองมังคละที่
ระลึก
2.7 รูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงามและทันสมัย
ขอเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสัมภาษณ
1. ดานรูปแบบจําลองกลองมังคละจําลองมีขอเสนอแนะอยางไรบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ดานรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑกลองมังคละจําลองมีขอเสนอแนะอยางไรบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ขั้นตอนการสรางกลองมังคละจําลองที่ระลึก

มห
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ภาพที่ 20 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุไดแก ไมขนุน

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการกลึงกลองมังคละจําลองที่ระลึกที่ออกแบบไว

ภาพที่ 22 กลองมังคละจําลองที่ระลึกที่กลึงเสร็จแลว
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ภาพที่ 23 การขึงหนากลองมังคละจําลองที่ระลึก

ภาพที่ 24 กลองมังคละจําลองที่ระลึกที่สําเร็จพรอมใชงาน
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ประวัติผูวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
หนวยงาน
ประวัติการศึกษา
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นายขันแกว สมบูรณ
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