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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอัตลักษณทองถ่ินประจําภาคเหนือตอนลาง และสรางรูปแบบ
เรขศิลปบนบรรจุภัณฑของที่ระลึก เพื่อเปนการสงเสริมการขายและเผยแพรช่ือเสียงใหเปนที่รูจักและนิยม
อยางแพรหลายอีกทางหน่ึง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย แบบสอบถามเชิงสํารวจ
เกี่ยวกับอัตลักษณทองถ่ินภาคเหนือตอนลาง แบบสํารวจความพึงพอใจชุดรูปแบบเรขศิลปภาคเหนือตอนลาง 
และประเมินประสิทธิภาพชุดรูปแบบเรขศิลปภาคเหนือตอนลาง 

การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับอัต
ลักษณทองถ่ินประจําภาคเหนือตอนลาง และขอมูลที่ไดจากการสงแบบสอบถามกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 
ผูประกอบการของที่ระลึกจังหวัดภาคเหนือตอนลาง และลูกคาหรือนักทองเที่ยว โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
กลุม (Cluster sampling) 9 จังหวัดและวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในรอบ 3 สัปดาห 
จํานวน 100 คน และไดรับแบบสอบถามเชิงสํารวจและแบบสํารวจความพึงพอใจกลับคืนมา 100 คน คิดเปน
รอยละ 100 รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทางการออกแบบ จํานวน 5 ทาน 

การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS/PC+ (Statistical Package 
for the Social Sciences/Personal Computer Plus) เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลหาคารอยละ คาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปดังน้ี 
 (1) การสํารวจขอมูลเบื้องตน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการของที่ระลึกจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง และลูกคาหรือนักทองเที่ยว โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) 9 
จังหวัดและวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในรอบ 3 สัปดาห จํานวน 100 คน กลุม
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 15-20 ป สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,001-10,000 และ 20,001-30,000 บาท ภาพรวมเห็นวา 
จังหวัดภาคเหนือตอนลางที่มีคนรูจักและนึกถึงมากที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสถานที่ทองเที่ยวทาง
ศาสนา วัด วิหาร เปนที่นาจดจํา การเดินทางสวนใหญเดินทางดวยรถยนตสวนตัว ตักบาตรเทโวที่จังหวัด
อุทัยธานีเปนประเพณีที่รูจักมากที่สุด นักทองเที่ยวนิยมซื้ออาหาร และนํามาเปนของฝากหรือของที่ระลึก 



(2) การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจชุดรูปแบบเรขศิลปภาคเหนือตอนลาง กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ ผูประกอบการของที่ระลึกจังหวัดภาคเหนือตอนลาง และลูกคาหรือนักทองเที่ยว โดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) 9 จังหวัด และวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใน
รอบ 3 สัปดาห จํานวน 100 คน สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 41 ปข้ึนไป สถานภาพโสด อาชีพแมบาน/พอบาน 
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 20,001-30,000 บาท กลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจชุดรูปแบบเรขศิลปภาคเหนือตอนลาง รูปแบบที่ 2 มากที่สุด คือ จํานวน 47 คน (รอยละ 47) รองลงมา 
รูปแบบที่ 5 จํานวน 22 คน (รอยละ 22) และรูปแบบที่ 3 จํานวน 13 คน (รอยละ 13)  

(3) การวิเคราะหขอมูลประเมินประสิทธิภาพชุดรูปแบบเรขศิลปภาคเหนือตอนลาง พบวาผูเช่ียวชาญ
ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเรขศิลปภาคเหนือตอนลางภาพรวมมีความคิดเห็นวาสัมพันธกับอัตลักษณ
ทองถ่ินอยูในเกณฑมาก (x̄  = 4.00) รายขอสีสามารถบงบอกและสื่อถึงความเปนภาคเหนือตอนลาง และ
ภาพรวมเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชในการออกแบบบรรจุภัณฑของที่ระลึกอยูในเกณฑมาก (x̄ = 4.40) 
รูปแบบสามารถสื่อสารแนวทางอัตลักษณทองถ่ินภาคเหนือตอนลาง และขนาดสัดสวนสัมพันธกับการมองและ

การยอขยายอยูในเกณฑมาก (x̄ = 3.80), และลวดลายสามารถบงบอกและสื่อถึงความเปนภาคเหนือตอนลาง
อยูในเกณฑมาก (x̄  = 3.60) 
 
การอภิปรายผล 
 (1)  อัตลักษณประจําภาคเหนือตอนลาง ควรสื่อถึงสถานที่ทองเที่ยวทางศาสนา วัด วิหาร อุทยาน
แหงชาติ และโบราณสถานทางประวัติศาสตร, เทศกาลงานประเพณี, ภาษาพูด, การแตงกาย, คําขวัญ และ
สินคาพื้นเมืองของที่ระลึก  
 (2) การวิเคราะหความเช่ือมโยงขอมูลระหวางจังหวัดภาคเหนือตอนลางที่นึกถึงมากที่สุดกับจังหวัดที่
อยากมีสวนรวมงานมากที่สุด ไมมีความสัมพันธกัน กลาวคือ ประเพณีตักบาตรเทโว ที่จังหวัดอุทัยธานี มีคน
อยากรวมงานมากที่สุด แตมีผูนึกถึงนอยที่สุด แสดงใหเห็นวาเทศกาลงานประเพณีไมมีผลตอการจดจําหรือ
ระลึกถึงของนักทองเที่ยว แตขนาดและความเจริญทางกายภาพมีผลตอการสรางความจด จําไดดีกวา  

(3) การออกแบบชุดรูปแบบเรขศิลปภาคเหนือตอนลาง รูปแบบที ่2 ไดแรงบันดาลใจการออกแบบมา
จากสายนํ้าแหงชีวิต 
 (4) ประสิทธิภาพของการออกแบบชุดรูปแบบเรขศิลปภาคเหนือตอนลาง ภาพรวมอยูในเกณฑมาก 
คาเฉลี่ย 4.00 ดานภาพรวมสีสามารถบงบอกและสื่อถึงความเปนภาคเหนือตอนลาง และภาพ รวมเหมาะสม
กับการนําไปประยุกตใชในการออกแบบบรรจุภัณฑของที่ระลึก อยูในเกณฑมาก คาเฉลี่ย 4.40 รอง ลงมา คือ 
รูปแบบสามารถสื่อสารแนวทางอัตลักษณทองถ่ินภาคเหนือตอนลาง และขนาดสัดสวนสัมพันธกับการมองและ
การยอขยายอยูในเกณฑมาก คาเฉลี่ย 3.80 สวนที่นอยที่สุด คือ ลวดลายสามารถบงบอกและสื่อถึงความเปน
ภาคเหนือตอนลางอยูในเกณฑ คาเฉลี่ย 3.60 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


