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บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน

บานบากชุมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาสินคาของท่ีระลึกท่ีสะทอนอัตลักษณของแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชน  ศึกษาระดับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก
ในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี และนําเสนอรูปแบบ
สินคาของท่ีระลึกท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและสะทอน           
อัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม งานวิจัยในครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามนักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง 400 คน รวมถึงการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
ตัวแทนกลุมชาวบานจากชุมชน 5 คน กลุมหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดานนโยบายและ
แผนการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ หนวยงานละ 2 คน ซ่ึงวิเคราะหขอมูลโดยการ
บรรยายสรุปความกับการใชสถิติพรรณนา 

ผลการวิจัย พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
สถานภาพสมรส อาชีพสวนใหญคาขาย/ธุรกิจสวนตัว และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยู
ระหวาง 30,001 -  40,000 บาท ความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอของท่ีระลึก
ชุมชนบานบากชุมในปจจุบัน สามารถแบงความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอสินคาท่ี
ระลึกเปน 3 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการสะทอนความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 
ความตองการอยูในระดับมาก ซ่ึงใหความสําคัญเรื่องของผลิตภัณฑของท่ีระลึกสะทอน
ความเปนอัตลักษณดานศิลปหัตถกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด สวน (2) ดานคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ ความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงจะใหความสําคัญเรื่องของ
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ผลิตภัณฑของท่ีระลึกของท่ีระลึกมีความแข็งแรงและคงทน อยูในระดับมากท่ีสุด และ 
(3) ดานคุณคาของงานศิลปะและความงาม ความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงจะให
ความสําคัญเรื่องของผลิตภัณฑของท่ีระลึกผลิตจากวัสดุในทองถิ่นอยูในระดับมากท่ีสุด 
นอกจกน้ีชุมชนตองเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาของท่ีระลึกน้ันชุมชนควรม่ีจะพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนทันสมัยมากขึ้น ใชประโยชนไดอยางหลากหลาย 
การเพ่ิมกิจกรรมใหนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมในการออกแบบของท่ีระลึกเพ่ือเปนการ
เพ่ิมคุณคาทางใจใหกับสินคาสินคาและสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว รวมถึงการ
สงเสริมอาชีพใหกับคนในทองถิ่นเพ่ือสืบทอดภูมิปญญาไมใหสูญหาย โดยอาศัยความ
รวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ี
ระลึกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่นและสอดคลองกับความตองการ
ของนักทองเท่ียวดวย 

ดังน้ันรูปแบบสินคาของท่ีระลึกท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
นักทองเท่ียวและสะทอนอัตลักษณของชุมชนบานบากชุมน้ัน ชุมชนบานบากชุมควรเพ่ิม
คุณคาของผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวชุมชนบานบากชุมซ่ึงถายทอดจากของท่ีระลึกโดย
การส่ือความหมายผานภูมิปญญาชุมชนการดํานํ้าลึกและการทําเฟอรนิเจอรจากไมใตนํ้า 
ท้ังในรูปแบบพวงกุญแจ ของประดับตกแตงโดยการเพ่ิมเรื่องราวความเช่ือในผลิตภัณฑ 
อีกท้ังควรเพ่ิมงานท่ีมีความทันสมัยขึ้น เชน การออกแบบผลิตภัณฑท่ีในแบบสมัยใหม
มากขั้น รวมถึงการใสความคิดสรางสรรคในของท่ีระลึก การสรางรวดลายของท่ีระลึก
บนพ้ืนฐานของอัตลักษณความเปนชุมชนบานบากชุม ซ่ึงถือวาคุมคากับราคาสินคาท่ีได
ซ้ือ 

 

คําสําคัญ: ผลิตภัณฑของท่ีระลึกทางการทองเ ท่ียว เศรษฐกิจเ ชิงสรางสรรค             
 อัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 

Abstract 
This research aims to investigate (1) the cultural identities of 

Bakchum community in Ubon Ratchathani province in order to develop 
tourism souvenirs related to community identities, (2) the tourist’s 
demands toward tourism souvenirs in Bakchum community and (3) the 
models of tourism souvenir related to the tourists’ demands and the 
cultural identities of Bakchum community. This research was both 
qualitative and quantitative research. The researcher collected data by 
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providing 400 questionnaires to Thai tourists and interview 5 community 
headers, 2 officers from local government in tourism organization. The 
results of the research was analyzed by descriptive and statistical analysis. 

The results of the research found that most tourists were male 
between 31-40 years old. They graduated in bachelor degree and worked 
as the business owner. Their incomes were between 30,001-40,000 baht 
per month. In terms of tourists’ demands towards the tourism souvenirs in 
Bakchum community, there were three categories of most tourists favored 
to the tourism souvenirs that could reflect community identities; (1) local 
identities, (2) souvenir attributes, and (3) art and aesthetic values. In terms 
of local identities, the tourists desired the tourism souvenirs that could 
reflect the local identities in the high level, especially the tourism souvenirs 
that could represent community arts and crafts. For the souvenirs 
attributes, the tourists desired the strong and durable tourism souvenirs 
with the highest level. Moreover, for the art and aesthetic values, the 
tourists required tourism souvenirs that made of local materials with the 
highest level. Therefore, in developing the tourism souvenirs in Bakchum 
community, local people should create their souvenirs that could 
represent more community identities. They should increase aesthetic 
values and distinguished into their tourism souvenirs. In addition, increasing 
activities tourists to participate in the created souvenirs in order to 
sentimental value and attract the tourist's demands towards their tourism 
souvenirs. However, in developing the tourism souvenirs requires 
participation of the relevant authorities to souvenirs development in order 
to compliance with local resources and tourist’s demands. 

In conclusion, the characteristic of the tourism souvenir in 
Bakchum community that could reach the tourist’s demands and reflect 
community identities, there should be the increasing of tourism souvenirs 
value towards the interpretation of community identity, local diving and 
furniture making towards to the key chains, decorations and increasing 
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modern designs. Moreover, there should be the story telling and creative 
idea into the tourism souvenirs with the worthiness of products. 

 

Keywords: tourism souvenir; creative economy; cultural identity 
 

บทนํา 
บานบากชุม ตําบลโนนกอ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปนชุมชนหน่ึง

ในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีประกอบดวยจุดเดนดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาชุมชนและ
เขื่อนสิรินธร รวมถึงความโดดเดนทางดานภูมิปญญาชุมชน ไมวาจะเปน การนวดแผน
ไทยและการผลิตผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมแปรรูปจากไมใตเขื่อนสิรินธรท่ีสะทอนถึงภูมิ
ปญญาดํานํ้าลึก บานบากชุมเกิดขึ้นจากการอพยพจากชาวบานโดม โดยมีนายสุขี จิตร
จันทร เขามาอาศัยอยูเปนคนแรกเม่ือประมาณป พ.ศ.2515 เน่ืองจากไดรับผลกระทบ
จากการสรางเขื่อนสิรินธร ตอมาจึงไดมีผูอพยพมาจากชุมชนใกลเคียงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ
จึงไดขอจัดต้ังเปนหมูบาน ช่ือบานบากชุม เน่ืองดวยมีทรัพยากรตนแคนทรายหรือตน
บากเปนจํานวนมาก จึงเปนท่ีมาของชื่อ “บานบากชุม” เม่ือป พ.ศ.2525 โดยมีนายถวิล 
พันธโชติเปนผูใหญบานคนแรกละในปจจุบันมีนายชวน จันทรสมานเปนผูดํารงตําแหนง 
(ขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน; 2559) 

จากการจัดโครงการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่ือ
โครงการ การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว ประจําป
การศึกษา 2557 ณ บานบากชุม ระหวางวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2557 ทําใหทราบถึง
ศักยภาพของบุคลากรชางฝมือในการผลิตเฟอรนิเจอรไมผนวกกับภูมิปญญาการดํานํ้าใต
เขื่อนสิรินธรของชาวบานในชุมชน โดยภูมิปญญาน้ีไดสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพทางดาน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลท่ีมีทักษะท่ีสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ
ทางการทองเท่ียวโดยเฉพาะสินคาของท่ีระลึกทางการทองเท่ียว เน่ืองจากในปจจุบันยัง
ไมมีการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑของท่ีระลึกสําหรับการทองเท่ียวมากอนซ่ึงถือเปน
เรื่องท่ีนาเสียดายสําหรับชุมชนท่ีมีศักยภาพเชนน้ี ผนวกกับความโดดเดนของทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนอยางครบวงจร 
 นอกจากน้ีแลว อนาคตของทรัพยากรไมใตเขื่อนท่ีกําลังจะหมดไปในอนาคต 
ดังเชนคํากลาวของสารวัตรกํานันชุมชนบานบากชุม “อนาคตของอาชีพการผลิต
เฟอรนิเจอรจากไมใตเขื่อนสิรินธรอาจจะหายไปในอนาคตอนัใกลเน่ืองดวยทรัพยากรไม
ใตนํ้าท่ีถูกนําขึ้นมาใชในการผลิตเปนจํานวนมากในแตละเดือน” (นายพงษธร จันทร
สมาน, สัมภาษณ) นอกจากน้ีปญหาการตัดไมทําลายปายังคงมีใหเห็นในชุมชนบานบาก
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ชุมและชุมชนใกลเคียงเน่ืองจากชาวบานท่ีแอบแฝงตัดตนไมในปาเพ่ือนํามาแอบอางเปน
ไมใตนํ้า 
 ดังน้ันดวยปญหาท่ีเกิดขึ้นดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยเกิดคําถามวา “เรา
จะชวยใหชาวชุมชนบานบากชุมใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนเครื่องมือสําคัญตอการสราง
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคของชุมชนเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนไดอยางไร” 
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสินคาท่ีระลึกทางการทองเท่ียวขึ้นเพ่ือให
ประชาชนในชุมชนสามารถนําเศษไมท่ีเหลือจากการผลิตเฟอรนิเจอรขนาดใหญมาใช
ประโยชนในการผลิตของท่ีระลึกแบบตางๆเพ่ือจําหนายใหกับนักทองเท่ียวไดแทนการ
นํามาใชในการเผาถาน อันจะนําไปสูการตอยอดทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงยังเปน
การเพ่ิมมูลคาและคุณคาของผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม และสืบ
สานภูมิปญญาการแปรรูปไมใตนํ้าท่ีเปนอัตลักษณของชุมชนใหยั่งยืน  ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะจัดทําโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกทางการทองเท่ียว
โดยชุมชนบานบากชุมเพ่ือเปนสวนหน่ึงของการใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมในฐานะ
ปจจัยหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในชุมชนอันจะเปนสวนหน่ึงของการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยนืในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนบานบากชุมเพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาสินคาของท่ีระลึกท่ีสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึกใน
พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี 

3. เพ่ือนําเสนอรูปแบบสินคาของท่ีระลึกท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของนักทองเท่ียวและสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม  

 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาโครงการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีการศึกษาคือ บานบาก

ชุม ตําบลโนนกอ อําเภอสิรินธร จังหวัดอบุลราชธานี เน่ืองจากเปนชุมชนหน่ึงในจังหวัด
อุบลราชธานีท่ีประกอบดวยจุดเดนดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาชุมชนและเขื่อนสิ
รินธร รวมถึงความโดดเดนทางดานภูมิปญญาชุมชน ไมวาจะเปน การนวดแผนไทยและ
การผลิตผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมแปรรูปจากไมใตเขื่อนสิรินธรท่ีสะทอนถึงภูมิปญญาดํา
นํ้าลึก ซ่ึงในการศึกษาโครงการวิจัยครั้งน้ีน้ันจะเปนการศึกษาดวยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
ระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากการแจกสอบถามนักทองเท่ียว
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กลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน รวมถึงการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณตัวแทนกลุม
ชาวบานจากชุมชน 5 คน กลุมหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดานนโยบายและแผนการพัฒนา
ชุมชนในดานตางๆ หนวยงานละ 2 คน 

 

กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ศักยภาพของทรัพยากร
ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
วัฒนธรรมในการพัฒนา
รูปแบบสินคาของท่ีระลึก
ของชุมชน 
 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม ย อ ย 
(Focus group) 

การพัฒนาสินคาที่ระลกึทางการทองเที่ยวโดยชุมชนบานบากชุม  
ตําบลโนนกอ อําเภอสิรนิธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

- คุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑของท่ีระลึกใน
ชุมชนบานบากชุมในปจจุบัน 
- ระดับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ
สินคาของท่ีระลึกในชุมชนบานบากชุม 
- อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อ
นํ า ไปสู ก า รพัฒ นา สิ นค า ขอ ง ท่ี ร ะ ลึ ก ท่ี
สะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดย
ชุมชนบานบากชุม  
-  รู ปแบบสิ นค า ขอ ง ท่ี ร ะ ลึ ก ท่ี ส าม า รถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและ
สะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรม  
 

ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(Workshop) การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชน
และผลิตภัณฑของท่ีระลึก  
 

นําเสนอรปูแบบสนิคาของที่ระลกึที่สามารถตอบสนองความตองการของ
นักทองเทีย่วและสะทอนอตัลกัษณของแหลงทองเทีย่วโดยชุมชนบานบากชุม 

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติการ 
 
แบบมีสวนรวม 
(PAR)  

ระดับความตองการของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอสินคา
ของท่ีระลึกในพื้นท่ีแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชนบาก
ชุม 
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เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีเปนโครงการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณเปนขั้นตอนในการศึกษาอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนบานบากชุมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาสินคาของท่ีระลึกท่ี
สะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม  ศึกษาระดับความตองการ
ของนักทองเท่ียวท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม 
จังหวัดอุบลราชธานี นําเสนอรูปแบบสินคาของท่ีระลึกท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวและสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบาก
ชุม ดวยวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจาก
การเก็บแบบสอบถามนักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง 400 คน รวมถึงการเก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณตัวแทนกลุมชาวบานจากชุมชน 5 คน กลุมหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดาน
นโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ หนวยงานละ 2 คน ซ่ึงวิเคราะหขอมูล
โดยการบรรยายสรุปความกับการใชสถิติพรรณนา และสําหรับแนวคิดท่ีผูวิจัยใชในการ
วิเคราะหผลการศึกษาขอมูลน้ันแนวคิดหลัก คือ แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการ
ทองเท่ียว แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของท่ีระลึก แนวคิดการทองเท่ียวโดยชุมชน การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แนวคิดคุณคาอัตลักษณทางวัฒนธรรม  แนวคิด
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น และการออกแบบของท่ีระลึก 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมประชากรในการศึกษาจะจําแนกตามรูปแบบและเครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษาซ่ึงประกอบดวยการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 
การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 
Interview) คนในชุมชน รวมถึงการประชุมกลุมยอย (Focus Group) หนวยงานรัฐ 
เอกชน และนักทองเท่ียว  

แบบสอบถามจะถูกใชเพ่ือใหทราบถึงขอมูลท่ีช้ีวัดไดถึงระดับความตองการ
ของนักทองเท่ียวท่ีมีตอรูปแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนและสินคาของท่ีระลึกในพ้ืนท่ี
แหลงทองเ ท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรูปแบบของ
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยเลือกใชน้ันสามารถจําแนกออกเปน 2 แบบ ดังน้ี 

แบบคําถามเปด Open Ended Question เพ่ือเปดโอกาสใหกลุมตัวอยาง
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี โดยผูวิจัยจะดําเนินการเก็บขอมูลในสวนของ
ชุดแบบสอบถาม 

แบบคําถามปด Close Ended Question โดยผูวิจัยไดพิจารณาถึงขอบเขต
คําตอบท่ีตองการ ซ่ึงคําตอบท่ีกําหนดขึ้นน้ันจะไดมาโดยผานการศึกษาจากแหลงขอมูล
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ตางๆ ซ่ึงผูวิจัยจะสงชุดแบบสอบถามใหแกกลุมเปาหมายอานและตอบคําถามดวย
ตนเอง 

การทดสอบเครื่องมือ 
 1. ความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นมาไปให
นักวิชาการพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) และ
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามใน
การเก็บขอมูลจริง 
 2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นมาและ
ปรับปรุงแกไขแลวไปทําการทดสอบ (pre-test) จํานวน 40 ชุด กับกลุมประชากรท่ีมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบวาคําถามสามารถส่ือความหมายตรง
ตามความตองการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม มีความยากงายเพียงใด จากน้ันจึง
นํามาทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows ในการหาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha  
โดยใชเกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามท่ี Nunnally (1978) ได
เสนอแนะเปนเกณฑการยอมรับไววาคา Alpha Coefficient มากกวาและเทากับ  0.7 
สําหรับงานวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory research) จึงจะสรุปไดวาแบบสอบถามมี
ความนาเชื่อถือสูง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยการลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถามและสัมภาษณใหกับ

นักทองเท่ียว และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับชุมชนบานบากชุม ซ่ึงโครงการวิจัยน้ีผูวิจัยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคูไปกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผูวิจัยจะแจก
แบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลนักทองเท่ียวโดยท่ัวไป ซ่ึงจะถูกใชเพ่ือใหสามารถทราบถึง
ขอมูลท่ีช้ีวัดระดับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกในพ้ืนท่ี
แหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี อีกท้ังผู วิจัยจะมีการ
ดําเนินการใหคนในชุมชนบานบากชุมมีสวนรวมในการกําหนดปญหาการพัฒนา
ผลิตภัณฑของท่ีระลึก การดําเนินการ การวิเคราะหขอมูล แนวทางการแกปญหาและ
การพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกของชุมชน รวมถึงผูวิจัยเขาไปใชชีวิตรวมกับคนใน
ชุมชนและทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือคนปญหาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก 
การดําเนินการ การวิเคราะหขอมูล แนวทางการแกปญหา รวมถึงการพัฒนารูปแบบ
สินคาของท่ีระลึกท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและสะทอนอัต
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ลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม นอกจากน้ียังมีการสัมภาษณเชิงลึก 
เพ่ือใหคนในชุมชนและคนนอกชุมชนในฐานะผูใหขอมูลหลักบอกเลาขอมูลตางๆท่ี
เกี่ยวของตามวัตถุประสงคในการศึกษา 

และผูวิจัยจะมีการประชุมกลุมยอย เพ่ือรับฟงความเห็นของคนในชุมชนและ
คนนอกชุมชน ในประเด็นการรวมกําหนดปญหาดานพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึก การ
ดําเนินการ การวิเคราะหขอมูล แนวทางการแกปญหา ตลอดจนรวมระดมความคิดเห็น
เพ่ือการเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกของชุมชนบานบากชุม ท้ังน้ีผูวิจัย
ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการออกแบบโครงราง (layout) 
เกี่ยวกับผลิตผลิตภัณฑของท่ีระลึกโดยชุมชนเพ่ือนําไปสูการผลิตผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ี
สะทอนอัตลักษณของชุมชน ซ่ึงการเก็บขอมูลจากเอกสารตางๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงในการลงพ้ืนท่ีแตละครั้ง จะตองมีการนัดหมายกับกลุมเปาหมายท่ีตองการ
ไปเก็บขอมูลดวย โดยมีหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการแจงไปยังกลุมเปาหมายเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง และ
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยน้ี ผู ศึกษามีระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
โครงการวิจัย 2 ป (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

การวิเคราะหขอมูลท่ีใชแบบสอบถาม 
ในการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนเชิงปริมาณโดยไดจากแบบสอบถามน้ัน ผูวิจัยจะ

ดําเนินการวิเคราะหโดยใชวิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical package for the 
social sciences-SPSS) ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ  ไ ด แ ก  ค า ค ว า ม ถี่  
(Frequencies) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ท้ังน้ีเพ่ือใหทราบถึงผลการประเมินระดับความตองการของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

การวิเคราะหขอมูลท่ีใชแบบสัมภาษณ 
ในการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนเชิงคุณภาพซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

กับบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับชุมชนบานบากชุม โดยผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดวยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) และสถิติเชิงพรรณนา (Statistical 
Analysis) เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกของชุมชนบาน
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บากชุม  เพ่ือใหทราบถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนบานบากชุมท่ีนําไปสูการ
พัฒนาสินคาของท่ีระลึกท่ีสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน 

 

ผลการศึกษา 
1) อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนบานบากชุมเพ่ือนําไปสูการพัฒนา

สินคาของท่ีระลึกท่ีสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน  
จากผลการศึกษา อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนบานบากชุมเพ่ือนําไปสู

การพัฒนาสินคาของท่ีระลึกท่ีสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน พบวา 
ชุมชนบานบากชุมเปนชุมชนหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีประกอบดวยจุดเดนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาชุมชนและเขื่อนสิรินธร รวมถึงความโดดเดนทางดานภูมิ
ปญญาชุมชน ไมวาจะเปน การนวดแผนไทยและการผลิตผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมแปร
รูปจากไมใตเขื่อนสิรินธรท่ีสะทอนถึงภูมิปญญาดํานํ้าลึก ซ่ึงมีทรัพยากรทางการ
ทองเท่ียวของชุมชนประกอบไปดวย การผลิตเฟอรนิเจอรไมใตนํ้า ศูนยเรียนรูภูมิปญญา
ไมใตนํ้า เรือทองเท่ียว OTOP แพตัดไมใตนํ้า บานปลา สวนยางพารา และคนเอาถาน 
อีกท้ังๆหมดท่ีกลาวมาน้ันลวนแตสงผลใหเกิดอัตลักษณวัฒนธรรมของชุมชนเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาสินคาของท่ีระลึกท้ังดานภูมิปญญา คือ บานบากชุม มีผลิตภณัฑเฟอรนิเจอร
ไมใตนํ้า ไมท่ีไดเปนไมท่ีจมอยูในอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรินธร โดยการนําภูมิปญญาดํานํ้าลึก
เล่ือยไม  โดยใชหนากากปมลมออกซิเจนสงลงไปหายใจ ตอไมท่ีเล่ือยขาดแลว จะมัดไว
ใตแพพาขึ้นฝง ทําการผาแบงช้ินสวนมาประกอบเปนเฟอรนิเจอรตอไป และดานอัต
ลักษณและเอกลักษณ คือ ชุมชนบานบากชุมน้ันมีเฟอรนิเจอรไมใตนํ้าท่ีมีลวดลายเปน
เอกลักษณไมเหมือนท่ีใดนับเปนผลิตภัณฑ OTOP ท่ีโดดเดนและมีความงดงามของ
หมูบานแหงน้ีลวดลายของไมใตนํ้าท่ีเปนเอกลักษณของเฟอรนิเจอรไมใตนํ้าบานบากชุม 
คือ ไมลายฉีกนํ้า และไมลายแมงมาลี ดังน้ันสามารถแบงคุณคาอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของชุมชนบานบากชุมดานตางๆ ดังน้ี 

1.1 คุณคาทางสุนทรียศาสตร (Aesthetic values) 
จากการศึกษาพบวา ชุมชนบานบากชุมเปนชุมชนท่ีต้ังอยูบริเวณ

พ้ืนท่ีติดอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรินธรท่ียังคงความงามทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ เน่ืองจาก
ลักษณะชุมชนเปนชุมชนท่ีติดเขื่อนสิรินธรแลงนํ้าสําคัญท่ีมีความสัมพันธกับคนในพ้ืนท่ี 
ชุมชนใกลเคียงและถือวาเปนอีกหน่ึงชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีท่ีมีอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมท่ีส่ือความหมายใหเห็นถึงความสุนทรียศาสตรของคนในชุมชนบานบากชุม
มากมายเชนจุดชมวิวบานบากชุม ซ่ึงเปนชุมชนทัศนียภาพท่ีสวยงามของเขื่อนสิรินธร 
เปนบริเวณท่ีชาวบานลากไมท่ีตัดมาจากใตนํ้า การทําเฟอรนิเจอรจากไมใตนํ้าเปนอีกอัต
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ลักษณท่ีส่ือความหมายใหเห็นถึงความสุนทรียศาสตรของคนในชุมชนบานบากชุม ดวย
ลวดลายไมฉีกนํ้าและไมลายแมงมาลีซ่ึงเอกลักษณท่ีไมเหมือนท่ีใดจนทําใหเฟอรนิเจอร
ไมไดนํ้าเปนสินคา OTOP และไดรับการยกยองจากกรมพัฒนาชุมชนวาเปนหมูบาน 
OTOP เพ่ือการทองเท่ียว ไมแตละตนท่ีนํามาทําเฟอรนิเจอรมีรูปทรงและชนิดไมท่ี
ตางกัน ชางจะตองใชประสบการณและจินตนาการในการออกแบบวาไมแตละตนควรผา
หรือทําเปนโพรง ความประณีตของชางท่ีแสดงออกมาผานเฟอรนิเจอรแตละชิ้นจนไดรบ
ยกยองวาเปนสินคาท่ีนายกยองของชุมชน 

1.2 คุณคาทางประวัติศาสตร (Historical values) 
คุณคาทางดานน้ีเปนคุณคาของพ้ืนท่ีกับประวัติศาสตรความสําคัญ

ของการกอต้ังพ้ืนท่ีชุมชนบานบากชุม ภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีรวมตัวขึ้นเปนภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชนบานบากชุมและแสดงใหเห็นถึงจุดกําเนิดและพัฒนาการของสังคม
ชุมชนบานบากชุม ซ่ึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีส่ือความหมายใหเห็นคุณคาทาง
ประวัติศาสตรท่ีเปนคุณคาท่ีแสดงถึงความเปนมาความสําคัญทางประวัติศาสตรของ
ชุมชนคือ การอาศัยและพ่ึงพาธรรมชาติมาต้ังแตอดีตจนถึงประจุบันของคนในชุมชน
บานบากชุม การใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนเพ่ิมมูลคาใหแกทรัพยากร
เหลาน้ัน แรกเริ่มจากการนํามาใชเพ่ือปลูกสรางบานเรือน  นํามาเผาถานเพ่ือสรางรายได  
นํามาประดับตกแตงภายในบาน และปจจุบันนําไมใตนํ้ามาเพ่ิมมูลคาโดยการแปรรูปเปน
เฟอรนิเจอรท่ีมีชื่อเสียง 

1.3 คุณคาดานภูมิปญญา (Scientific values) 
เน่ืองจากหมูบานต้ังอยูติดอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรินธรซ่ึงประชากรสวน

ใหญประกอบอาชีพทํานา ประมงและบางสวนหันมาปลูกยาพาราดังน้ันคุณคาดานภูมิ
ปญญาของชุมชนบานบากชุมซ่ึงมีความเกี่ยวของโดยตรงกับชุมชนไดแก ภูมิปญญาการ
ดําลึก บานบากชุมมีวิถีชีวิตท่ีอยูติดกับอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรินธร ซ่ึงอางเก็บนํ้าเขื่อนสิริน
ธรเปนเขื่อนท่ีมีระดับนํ้าลึก ชาวบานจึงไดใช ภูมิปญญาหาปลา และหาไมใตนํ้า โดยใน
การหาปลา ผูท่ีดํานํ้าจะใชหนากากท่ีสอดสายยางสงลม จากเครื่องปมลมสงลงไปในนํ้า
ใชหายใจ เพ่ือยิงปลาดวยปนหนังสต๊ิก หรือหาไมและเล่ือยไมใตนํ้า ซ่ึงชวยใหสามารถอยู
ไดนานเปนช่ัวโมง สวนการตัดไม จะดําลงไปครั้งละ 2 คน เม่ือเล่ือยตอไมเสร็จ วิธีการดึง
คือจะเจาะใหเชือกสามารถลอดไมได เอาเชือกรอกมัดแลวใชรอกหมุนขึ้นใหไมขึ้นมาบน
ผิวนํ้าแลวมัดไวใตทองแพลองขึ้นฝง เพ่ือท่ีจะใหชางทําเฟอรนิเจอรในหมูบานมารับซ้ือ
เพ่ือนําไปแบงช้ินสวนและประกอบเปนเฟอรนิเจอรตอไป นอกจากน้ีชุมชนยังมีภูมิ
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ปญญาการนวดแผนไทย เปนการนวดเพ่ือรักษาอาการปวดเม่ือย ผอนคลาย จะนวดดวย
การจับเสนเพ่ือใหลดอาการปวดหรือเม่ือยลา เปนตน 

1.4 คุณคาทางสังคม (Social values) 
ชุมชนบ านบาก ชุม เป นห มู บ านห น่ึ ง ท่ีอยู ใ น พ้ืน ท่ีจั งห วัด

อุบลราชธานีจึงสงผลใหขนบธรรมเนียมประเพณีจะยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืน
ถิ่นอีสาน ซ่ึงเปนประเพณีท่ีสืบทอดมาจากรุนสูรุนซ่ึงมีประโยชนทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ยิ่งไปกวาน้ันยังมีคุณคาทางสังคมท่ีมีความโดเดนอยางมากกับชุมชน การ
ปฏิบัติตามประเพณีพ้ืนถิ่นอีสาน ประเพณีฮีต 12 การจัดเทศกาลบุญของแตละเดือน 
ประเพณีบุญบ้ังไฟซ่ึงจัดขึ้นในทุกๆป ตามความเช่ือของชาวอีสานและเปนการอนุรักษ
ประเพณีท่ีดีงามชุมชนบานบากชุมจึงไดปฏิบัติสืบตอกันมาเปนการสรางความสามัคคี
ของคนในชุมชนบากชุมและหมูบานใกลเคียงและประเพณีบุญเผวด (บุญมหาชาติ) เปน
อีกประเพณีพ้ืนถิ่นอีสานท่ีชุมชนบานบากชุมปฏิบัติมาเปนเวลานานในชวงเดือนมีนาคม 
แตละคุมวัดจะไดกัณฑเทศนมหาชาติ นอกจากน้ียังกระจายไปยังหมูบานใกลเคียง จน
ครบท้ัง 13 กัณฑ เพ่ือใหแตละกัณฑแหตนกัณฑหลอน(ตนเงิน) เพ่ือมาถวายวัด เปนการ
เช่ือมสัมพันธไมตรีกับชุมชนใกลเคียงและเพ่ิมความสามัคคีในชุมชน นอกจากน้ีการต้ัง
บานเรือนท่ีอยูอาศัยต้ังอยูบริเวณท่ีพ้ืนท่ีอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรินธรถือไดวาชุมชนบานบาก
ชุมไดรับประโยชนมากมายจากการต้ังพ้ืนท่ีใกลอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรนธรซ่ึงจะเห็นไดจาก
กิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นมากมายกับท้ังคนในชุมชนและชุมชนใกลเคียงไมวาจะเปน
การทํามาคาขายการใชแหลงนํ้าเปนท่ีทํามาหากินทําการเกษตร การประมง และอื่นๆ 

1.5 คุณคาทางจิตใจ (Spiritual values) 
ชุมชนบานบากชุมนอกจากจะมีคุณคาทางสุนทรียศาสตร  

ประวัติศาสตร ภูมิปญญาและสังคมแลว ยังเพียบพรอมไปดวยคุณคาทางจิตใจท่ีชุมชน
บานบากชุมมีใหกันอยางเหนียวแนนไมวาจะเปนคุณคาท่ีแสดงถึงความสําคัญทางจิต
วิญญาณความรักและหวงแหนท่ีมีตอพ้ืนท่ีภายในชุมชน วัดจึงถือวาเปนศูนยรวมจิตใจ
และท่ียึดเหน่ียวจิตใจ วัดบานบากชุมจึงเปนท่ีๆชุมชนใหความเคารพนับถือ เปนสถานท่ี
จัดงานเทศกาลบุญประเพณีตางๆ ในชวงเทศกาลบุญคนในชุมชนจะผนึกรวมใจกันเพ่ือ
ทําความสะอาด จึงถือวัดบานบากชุมมีความสําคัญตอชุมชนบานบากชุมอยางมาก และ
ดอนปูตาสถานท่ีซ่ึงชุมชนบานบากชุมใหความเคารพเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจําหมูบาน 
พ้ืนท่ีปาชุมชนท่ีอุดมสมบูรณติดอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรินธรท่ีชุมชนบานบากชุมไดอนุรักษ 
ไวใหคนรุนหลังไดศึกษาตามความเชื่อประเพณีของคนอีสานก็จะมีเจาปูตาเปนเจาท่ีคอย
ดูแลปองชุมชนน้ันๆชาวบานจะเคารพและบูชาเจาปูตา ในทุกๆปชุมชนจะจัดงามเล้ียงปู
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ตาเพ่ือใหปูตาชวยปกปองรักษาคนในชุมชน ซ่ึงจะแสดงท่ีเห็นถึงความพรอมเพรียงของ
คนในชุมชนบานบากชุมท่ีพรอมใจกันนํ้าของมาถวายเล้ียงปูตา เปนตน 

2) ระดับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึกในพ้ืนท่ี
แหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี 

2.1 ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว 
จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวสวนใหญ

เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซ่ึงเปนเพศชาย จํานวน 232 คน และเปนเพศหญิง
จํานวน 168 คน เน่ืองจากเพศชายในปจจุบันเริ่มมีความตองการเดินทางทองเท่ียวมาก
ขึ้น เพ่ือหาความสุขใหกับตนเอง ตองการคนหาส่ิงแปลกใหมอยูตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดดานประชากรศาสตรของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดกลาววา เพศความ
แตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ เพศหญิงมี
แนวโนม มีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไมได
มีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมีความตองการท่ีจะ
สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารน้ันดวย นอกจากน้ีเพศหญิง
และเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติท้ังน้ี
เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน สวน
ใหญจะมีอายุระหวาง 31-40 ป เน่ืองจากนักทองเท่ียวท่ีมีอายุอยูในชวงน้ีเปนชวงวัย
ทํางานท่ีมีรายไดม่ันคง ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเดินทางทองเท่ียวมากกวาชวงอายุอื่น  

และสอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน (2538) ไดกลาววา อายุ เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของ
ความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและ
มองโลกในแงดีมากกวาคนท่ีอายุมาก ในขณะท่ีคนอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษ
นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนท่ีมีอายุนอย เน่ืองมาจาก
ผานประสบการณชีวิตท่ีแตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกันคนท่ีมีอายุมาก
มักจะใชส่ือเพ่ือแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาความบันเทิง อีกท้ังสวนใหญมีระดับ
การศึกษาคือปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส เน่ืองจากปจจุบันจํานวนประชากรท้ังเพศ
หญิงและเพศชายมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงสงผลใหมีการสมรสมากขึ้นดวยและ
สังคมปจจุบันเองเปนสังคมท่ีตองพ่ึงพาอาศัยกันทุกคนในสังคมตองอยูดวยกันเปนคู เปน
กลุม เปนสังคม และเปนประเทศ ไมมีใครอยูตัวคนเดียวทุกคนถวนแตตองการเพ่ือน 
ครอบครัว การยอมรับ  และอื่นๆอีกมากมาย ดังน้ันสถานภาพสมรสจึงบงบอกวาทุกคน
มีครอบครัว มีคนรูใจ (คนรัก) มีอะไรหลายๆอยางท่ีคนท่ีอยูตัวคนเดียวไมมี เปนตน ซ่ึง
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ดานอาชีพพบวาสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว เน่ืองจากในปจจุบันคน
สวนใหญหันมาประกอบธุรกิจคาขายและธุรกิจสวนตัวเปนจํานวนมากเพราะมีโอกาส
สรางรายไดสูง กวาการทํางานเปนลูกจาง  มีแรงขับเคล่ือนทางความคิดของตัวเองตลอด 
สามารถควบคุมทุกอยางและตัดสินใจไดดวยตนเอง สามารถปรับเปล่ียนกลไกลและ
วิธีการทํางานของตนเองได และสามารถกําหนดวันหยุด วันพักผอนเพ่ือมีเวลาใหกับ
ครอบครัวไดอยางเต็มท่ีและมีอิสระในการทํางานสูงกวางานประจํา และมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 30,001 -  40,000 บาท และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ แทตติยา ทองใบ 
(2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณ ฑของท่ีระลึก
เพ่ือการทองเท่ียว กรณีศึกษาอําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิเคราะห พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป สวนมากมีอาชีพรับ
ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดตอเดือนประมาณ 10,001-30,000 บาท มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
สรุปขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว 
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2.2 ระดับความตองการของนักทองเท่ียวตอผลิตภัณฑของท่ี
ระลึกชุมชนบานบากชุม 

จากผลการศึกษาขางตน พบวา ระดับความตองการของ
นักทองเท่ียวตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกบานบากชุม ดานสะทอนความเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่น นักทองเท่ียวจะใหระดับความตองการอยูในระดับมาก ซ่ึงจะใหความสําคัญเรื่อง
ของผลิตภัณฑของท่ีระลึกสะทอนความเปนอัตลักษณดานศิลปหัตถกรรมนักทองเท่ียวให
อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบของท่ีระลึกของประชิด ทิณ
บุตร (2550) ไดกลาววา ในการออกแบบของท่ีระลึกของขวัญของกํานัลของใชเฉพาะ
ทางน้ันปจจุบันนักออกแบบไดอาศัยการต้ังแนวคิดวิธีคิดหรือจะเรียกวาเปนหลักคิด( 
Main Idea or Main Concept) เพ่ือเปนหลักยึดหรือเปนแนวทางการแตกแขนงทาง
ความคิดออกไปหลากหลายทิศทางโดยนําแนวคิดหลักไปสูการสรางผลงานออกมาอยาง
มีเอกลักษณเฉพาะ (Corporated Objects) หรือจะเรียกงายๆวาเปนชุด (Set) น่ันเอง
วิธีคิดงายๆของการทํางานตามแนวทางน้ีก็คือการคิดหาหลักหรือสัญลักษณแทน
ความคิดของเรา อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบของท่ีระลึกของชยาภรณ 
ชื่นรุงโรจน (2537) ท่ีไดกลาววาการท่ีคนจะเลือกสินคาส่ิงใดส่ิงใดน้ันจะตองเปนท่ีถูกใจ
และมีความนาสนใจชวนใหอยากซ้ือสินคาของท่ีระลึกท่ีนาสนใจซ่ึงควรมีลักษณะคือ เปน
สินคาท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่นเม่ือมีผูกลาวถึงของท่ีระลึกประเภทน้ีแลวทุกคนตอง
รูจักแหลงท่ีมาของส่ิงน้ันไดซ่ึงถือวาเปนเอกลักษณท่ีเกิดมาจากประวัติความเปนมาของ
ทองถิ่นน้ันๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญศรี เจริญวานิชและคณะ (2547) ได
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดสินคาของท่ีระลึกเพ่ือการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
สําหรับดานตัวผลิตภัณฑใหความสําคัญกับประโยชนหลักของตัวผลิตภัณฑมากกวา
รูปลักษณและช่ือเสียงไดแกความปลอดภัยจากสารปนเปอนความเปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นและความทนทานเก็บรักษาไดนานสวนรูปแบบสินคาของท่ีระลึกท่ี
นักทองเท่ียวตองการควรส่ือวัฒนธรรมภูมิปญญาและชุมชนมากกวารูปลักษณภายนอก
โดยเนนคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาตลาดสินคาของท่ีระลึกคือพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบสินคาการโฆษณาประชาสัมพันธและเพ่ิมชนิดสินคาใหหลากหลายผลการวิจัยมี
ขอเสนอแนะคือในการพัฒนาสินคาใหมควรออกแบบสินคาท่ีมีคุณคาทางใจมากกวาเพ่ือ
การบริโภคโดยมีความปลอดภัยความหลากหลายของสินคาใหเลือกความแปลกใหมและ
ความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นกําหนดราคาท่ีเหมาะสมมีคุณภาพจัดจําหนายใหกระจาย
ครอบคลุมพัฒนาบุคลากรและพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการขายหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
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การทองเท่ียวและจําหนายสินคาของท่ีระลึกควรรวมมือกันในการโฆษณาประชาสัมพันธ
สินคาของท่ีระลึกใหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

สวนในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑนักทองเท่ียวจะใหระดับ
ความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงจะใหความสําคัญเรื่องของผลิตภัณฑของท่ีระลึก
ของท่ีระลึกมีความแข็งแรงและคงทนนักทองเท่ียวใหอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดการออกแบบของท่ีระลึกของ ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน (2537) ท่ีไดกลาววา การ
ท่ีคนจะเลือกสินคาส่ิงใดส่ิงใดน้ันจะตองเปนท่ีถูกใจและมีความนาสนใจชวนใหอยากซ้ือ
สินคาของท่ีระลึกท่ีนาสนใจซ่ึงควรมีลักษณะคือ มีการแสดงขั้นตอนการผลิตเพ่ือให
ผูบริโภคมีโอกาสทดลองทําเพ่ือท่ีจะสรางความประทับใจใหเห็นคุณคาของสินคาน้ัน 
และเปนสินคาหายากของท่ีระลึกประเภทน้ีมักจะเปนส่ิงของท่ีนักทองเท่ียวซ้ือและเปน
ส่ิงท่ีเปนของแทและราคาถูกกวาท่ีอื่นเปนตน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญศรี 
เจริญวานิชและคณะ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดสินคาของท่ีระลึกเพ่ือ
การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดสําหรับดานตัวผลิตภัณฑใหความสําคัญกับประโยชนหลักของ
ตัวผลิตภัณฑมากกวารูปลักษณและช่ือเสียงไดแกความปลอดภัยจากสารปนเปอนความ
เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นและความทนทานเก็บรักษาไดนาน รูปแบบสินคาของท่ีระลึกท่ี
นักทองเท่ียวตองการควรส่ือวัฒนธรรมภูมิปญญาและชุมชน 

และดานคุณคาของงานศิลปะและความงามนักทองเท่ียวจะให
ระดับความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงจะใหความสําคัญเรื่องของผลิตภัณฑของท่ี
ระลึกผลิตจากวัสดุในทองถิ่นนักทองเท่ียวใหอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดการออกแบบของท่ีระลึกของชยาภรณ ชื่นรุงโรจน (2537) ท่ีไดกลาววาการท่ีคน
จะเลือกสินคาส่ิงใดส่ิงใดน้ันจะตองเปนท่ีถูกใจและมีความนาสนใจชวนใหอยากซ้ือสินคา
ของท่ีระลึกท่ีนาสนใจซ่ึงควรมีลักษณะคือ เปนสินคาท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่นเม่ือมีผู
กลาวถึงของท่ีระลึกประเภทน้ีแลวทุกคนตองรูจักแหลงท่ีมาของส่ิงน้ันไดซ่ึงถือวาเปน
เอกลักษณท่ีเกิดมาจากประวัติความเปนมาของทองถิ่นน้ันๆ เปนตน อีกท้ังยังสอดคลอง
กับแนวคิดการออกแบบของท่ีระลึก วิรุณ ต้ังเจริญ (2526) ไดกลาววา การศึกษาการ
ออกแบบท่ีดีจึงจําเปนจะตองศึกษาหาความรูความเขาใจในงานออกแบบแตละอยาง
โดยเฉพาะกอนเพ่ือใหการออกแบบสอดคลองกับความเปนจริงหรืออาจใหใกลเคียงกับ
ความเปนจริงไมมากก็นอยไมใชเปนการออกแบบท่ีเล่ือนลอยอยูเหนือความเปนจริง
หรือไมสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดถาเปนเชนน้ันการออกแบบก็จะมีความหมายนอยลง
นอกเหนือจากการศึกษาแนวคิด (Concept) รูปแบบ (Idea) วัสดุอุปกรณ (Material & 
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Equipment) และกระบวนการผลิต (Production) งานออกแบบบางอยางอาจ
เกี่ยวของกับจิตวิทยาเพ่ือการเรียกรองหรือสรางทัศนคติเชนการออกแบบโฆษณาจะตอง
ใชหลักทางจิตวิทยาในทางช้ีชวนหรือการออกแบบทางทัศนศิลปท่ีตองสรางความรูสึก
สํานึกคิดอยางใดอยางหน่ึงใหเกิดขึ้นตอผูชมการศึกษาเฉพาะดานจึงจําเปนตองศึกษา
แนวคิดทางจิตวิทยาน้ันดวยเชนกันการออกแบบของท่ีระลึกเปนงานศิลปะในแบบ
ประยุกตศิลปเน่ืองเพราะเปนการผสมผสานโดยการสรางสรรครูปแบบใหเกิดประโยชน
ท้ังในดานความงามและประโยชนใชสอยโดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปน
หลัก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของแทตติยา ทองใบ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการทองเท่ียวกรณีศึกษา 
อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมยผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยท่ีมีระดับมากท่ีสุดคือการท่ี
ผลิตภัณฑมีรูปรางสีสันความสวยงามความตองการของนักทองเท่ียวตอรูปแบบของ
ผลิตภัณฑของท่ีระลึกมากท่ีสุดคือผลิตภัณฑมีคุณภาพส่ิงท่ีนักทองเท่ียวตองการใหมีการ
พัฒนาตลาดผลิตภัณฑของท่ีระลึกคือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมาก
ขึ้นและมีแนวโนมท่ีจะเดินทางกลับมาเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑในครั้งตอไป 

สรุประดับความตองการของนักทองเท่ียวตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกชุมชน
บานบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี 
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  3) รูปแบบสินคาของท่ีระลึกท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
นักทองเท่ียวและสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุม   

 ผลการศึกษาพบวา หากชุมชนตองการนํารูปแบบสินคาของท่ี
ระลึกท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและสะทอนอัตลักษณของ
แหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุมและเกิดการสรางสรรคมากขึ้นน้ัน ชุมชนบานบาก
ชุมควรผลิตภัณฑของท่ีระลึกสะทอนความเปนอัตลักษณดานศิลปหัตถกรรม มีความ
แข็งแรงและคงทน  และผลิตจากวัสดุในทองถิ่น  จัดให มีการพัฒนาฝ มือให มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ไมวาจะเปน การเพ่ิมทักษะการออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึกใหมีลวดลายสวยงามตรงตามความตองการของนักทองเท่ียว 
การเพ่ิมทักษะการแกะสลักลวดลายตัวหนังสือ และฝกอบรมรูปแบบขั้นตอนการผลิต
สินคาของท่ีระลึกใหมีความละเอียด และชุมชนควรท่ีจะศึกษาดานสะทอนความเปน
เอกลักษณของทองถิ่นใหมากขึ้นรวมถึงควรท่ีจะศึกษาดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
และนอกจากน้ีควรท่ีจะศึกษาดานคุณคาของงานศิลปะและความงามควบคูไปดวย
เพ่ือใหไดรูปแบบสินคาของท่ีระลึกท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว
และสะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นและยังถือไดวาเปน
ดานท่ีสําคัญอยางมากกับรูปแบบสินคาท่ีระลึกเน่ืองจากเปนส่ิงท่ีนอกจากจะชวยกระตุน
ใหนักทองเท่ียวสนใจหรือเลือกซ้ือในตัวสินคาแลวยังเปนส่ิงท่ีถือไดวาดึงดูดใจ
นักทองเท่ียวเปนอยางมากใหเขามาทองเท่ียวและเลือกซ้ือสินคาน้ันๆ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดการออกแบบของท่ีระลึกของชยาภรณ ชื่นรุงโรจน (2537) ท่ีไดกลาววาการท่ีคน
จะเลือกสินคาส่ิงใดส่ิงใดน้ันจะตองเปนท่ีถูกใจและมีความนาสนใจชวนใหอยากซ้ือสินคา
ของท่ีระลึกท่ีนาสนใจซ่ึงควรมีลักษณะคือ เปนสินคาท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่นเม่ือมีผู
กลาวถึงของท่ีระลึกประเภทน้ีแลวทุกคนตองรูจักแหลงท่ีมาของส่ิงน้ันไดซ่ึงถือวาเปน
เอกลักษณท่ีเกิดมาจากประวัติความเปนมาของทองถิ่นน้ันๆ เปนตน อีกท้ังยังสอดคลอง
กับแนวคิดการออกแบบของท่ีระลึกของวิรุณต้ังเจริญ (2526) ไดกลาววา การศึกษาการ
ออกแบบท่ีดีจึงจําเปนจะตองศึกษาหาความรูความเขาใจในงานออกแบบแตละอยาง
โดยเฉพาะกอนเพ่ือใหการออกแบบสอดคลองกับความเปนจริงหรืออาจใหใกลเคียงกับ
ความเปนจริงไมมากก็นอยไมใชเปนการออกแบบท่ีเล่ือนลอยอยูเหนือความเปนจริง
หรือไมสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดถาเปนเชนน้ันการออกแบบก็จะมีความหมายนอยลง
นอกเหนือจากการศึกษาแนวคิด (Concept) รูปแบบ (Idea) วัสดุอุปกรณ (Material & 
Equipment) และกระบวนการผลิต (Production) งานออกแบบบางอยางอาจ
เกี่ยวของกับจิตวิทยาเพ่ือการเรียกรองหรือสรางทัศนคติเชนการออกแบบโฆษณาจะตอง
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ใชหลักทางจิตวิทยาในทางช้ีชวนหรือการออกแบบทางทัศนศิลปท่ีตองสรางความรูสึก
สํานึกคิดอยางใดอยางหน่ึงใหเกิดขึ้นตอผูชมการศึกษาเฉพาะดานจึงจําเปนตองศึกษา
แนวคิดทางจิตวิทยาน้ันดวยเชนกันการออกแบบของท่ีระลึกเปนงานศิลปะในแบบ
ประยุกตศิลปเน่ืองเพราะเปนการผสมผสานโดยการสรางสรรครูปแบบใหเกิดประโยชน
ท้ังในดานความงามและประโยชนใชสอยโดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปน
หลัก 

กลาวโดยสรุป จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสินคาท่ีระลึกทางการทองเท่ียว
โดยชุมชนบานบากชุม ตําบลโนนกอ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงจากผล
การศึกษาเชิงสถิติและผลการสัมภาษณน้ันเปนไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงพบวา หากชุมชน
บานบากชุมตองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกภายในชุมชนออกสูสายตาของ
นักทองเท่ียว ชุมชนควรท่ีจะศึกษาดานสะทอนความเปนเอกลักษณของทองถิ่นใหมาก
ขึ้นรวมถึงควรท่ีจะศึกษาดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ และนอกจากน้ีควรท่ีจะศึกษา
ดานคุณคาของงานศิลปะและความงามควบคูไปดวยเพ่ือใหไดรูปแบบสินคาของท่ีระลึก
ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและสะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นและยังถือไดวาเปนดานท่ีสําคัญอยางมากกับรูปแบบสินคา
ท่ีระลึกเน่ืองจากเปนส่ิงท่ีนอกจากจะชวยกระตุนใหนักทองเท่ียวสนใจหรือเลือกซ้ือในตัว
สินคาแลวยังเปนส่ิงท่ีถือไดวาดึงดูดใจนักทองเท่ียวเปนอยางมากใหเขามาทองเท่ียวและ
เลือกซ้ือสินคาน้ันๆ อีกท้ังชุมชนบานบากชุมควรเพ่ิมมูลคาและคุณคาของผลิตภัณฑ
ทางการทองเท่ียวชุมชนบานบากชุมซ่ึงถายทอดจากของท่ีระลึกโดยส่ือความหมายผาน
ทางอัตลักษณภูมิปญญาทองถิ่นท้ังในลักษณะของพวงกุญแจ ของประดับตกแตง โคมไฟ 
ชุมชนจะตองเพ่ิมความละเอียดและเอกลักษณของช้ินงานท่ีแตกตางสถานท่ีอื่นใหกับ
ผลิตภัณฑใหมากขึ้นกวาน้ี เชน การเพ่ิมงานฝการแกะสลักบนผลิตภัณฑ การเพ่ิมทักษะ
การแกะสลักปายในรูปแบบนูนสูงและนูนตํ่าเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑตามความ
ตองการของลูกคาหรือนักทองเท่ียว ความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ การ
เพ่ิมคุณคาของผลิตภัณฑโดยการเลือกใชไมในผลิตผลิตภัณฑ ใสเรืองราวความเชื่อใหกับ
ผลิตภัณฑเพ่ือดึงดูดใจนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น เพราะนอกเหนือจากตัวสินคาและน้ัน
ดานมูลคานักทองเท่ียวมีความพึงพอใจเปนอยางดีควบคูไปกับคุณคาของของท่ีระลึก
นักทองเท่ียวไดใหขอคิดเห็นวา ชุมชนใชวัสดุท่ีเหลือใชจากการผลิตเฟอรนิเจอรไมใตนํ้า
มาเปนวัสดุในการผลิตของท่ีระลึกกอใหเกิดประโยชนมากขึ้นและโปสการดทําให
นักทองเท่ียวจดจําและระลึกถึงชุมชนบานบากชุมไดเปนอยางดี 
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ดังน้ัน จึงสามารถสรุปรูปแบบสินคาของท่ีระลึกท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวและสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบาน
บากชุม ดังรูปภาพดานลาง 

 

ตัวอยางรางแบบของท่ีระลึกทางการทองเท่ียวของชุมชนบานบากชุม 
ตัวอยางของท่ีระลึกทางการทองเท่ียวท่ีผูวิจัยไดออกแบบและผลิตสงมอบ

ใหกับชุมชนบานบากชุมจากการสกัดอัตลักษณของชุมชนเพ่ือเปนตนแบบสําหรับของท่ี
ระลึกในการผลิตโดยตัวชุมชนเองเพ่ือการทองเท่ียวตอไปในอนาคตสามารถจําแนก
ตัวอยางออกมาได 4 รูปแบบผลิตภัณฑภายใตขอจํากัดเรื่องของเวลาและงบประมาณใน
การดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี ดังแสดงในตารางดานลาง 

 

ตัวอยางของท่ีระลึกของชุมชนบานบากชุม 

 

ผลิตภัณฑจากไม พวงกุญแจลายไม 1 
ความสวยงามของเนื้อไมที่ไดจากใตน้ํา ผานการ
กลึงและแกะสลักของชางผีมือที่มีประสบการณ
ชุมชนบานบากชุม ผานลวดลายไมธรรมชาติ ที่
เปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดใหแกชุมชน การ
เลือกสรรไมในการผลิตพวงกุญแจลายไมเพ่ือ
เปนของที่ระลึก ไมขนุน มีผูอุดหนุนคํ้าชู ไม
มะยม มีผูนิยมชอบเมตตามหานิยม 

โคมไฟ โปสการด

พวงกุญแจ ของประดับตกแตง

ของท่ีระลึกชุมชนบานบากชุม
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ตัวอยางของท่ีระลึกของชุมชนบานบากชุม 

 

ผลิตภัณฑจากไม พวงกุญแจเตาไม 
ความสวยงามของเนื้อไมที่ไดจากใตน้ํา ผานการ
แกะสลักของชางผีมือที่มีประสบการณชุมชน
บานบากชุม ผานการแกะสลักเตาไม ซ่ึงเตาเปน
สัตวมงคลที่มีอายุยืน มีคุณในเรื่องของสติปญญา 
ใหคุณในโชคลาภเงินทอง การเลือกสรรไมใน
การผลิตพวงกุญแจเตาไมเพ่ือเปนของที่ระลึก 
ไมมะขาม มีผูคนเกรงขามใหเกียรติ ไมมะมวง 
อยูเย็นเปนสุข ร่ํารวย ไมราชพฤกษ อํานาจ
วาสนา ไมมะยม มีคนนิยมชมชอบ 

 

ผลิตภัณฑจากไม พวงกุญแจลายไม 2 
ความสวยงามของเนื้อไมที่ไดจากใตน้ํา ผานการ
กลึงและแกะสลักของชางผีมือที่มีประสบการณ
ชุ มชนบ านบากชุม  ผ านลวดลายขอ งไม
ธรรมชาติ ที่เปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดใหแก
ชุมชน การเลือกสรรไมในการผลิตพวงกุญแจ
ลายไมเพ่ือเปนของที่ระลึก เชน ไมขนุน สีเหลือง
สวย มีผูอุดหนุนคํ้าชู เกื้อกูล 

 

ตัวอยางของท่ีระลึกของชุมชนบานบากชุม (ของประดับตกแตง) 

 

ผลิตภัณฑจากไม ชางไมแกะสลักไม 
ความสวยงามของเนื้อไมที่ไดจากใตน้ํา ผานการ
แกะสลักของชางผีมือที่มีประสบการณชมุชนบาน
บากชุม ผานการแกะสลักชางไม ซ่ึงชางเปนสัตว
มงคล เปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ การ
เลือกสรรไมในการผลิตชางไมแกะสลักเพ่ือเปน
ของที่ระลึก ไมสัก อํานาจบารมี ไมพะยูง พยุง
ฐานะใหดีขึ้น ไมมะขาม มีคนเกรงขาม ไมราช
พฤกษ อํานาจวาสนา ไมมะมวง อยูเย็นเปนสุข 
ร่ํารวย 
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ตัวอยางของท่ีระลึกของชุมชนบานบากชุม (ของประดับตกแตง) 

 

ผลิตภัณฑจากไม ปายไมแกะสลกั 
จากภูมิปญญาการนําไมใตน้ําเพ่ือมาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรจาไมของชุมชนบานบาก
ชุม และอีกผลิตภัณฑหนึ่งคือ ปายไมแกะสลัก ไม
ที่ไดจากใตน้ําซ่ึงจะเลือกเฉพาะไมเนื้อแข็งเทานั้น
ที่มาทํา กรรมวิธีการเลือกไม จะเลือกไมที่เปน
มงคลเพ่ือใหลูกกับคาที่มาส่ังซ้ือ ยกตัวอยางเชน 
ไมขนุน มีคนอุดหนุนเกื้อกูล ไมมะมวง ผูอาศัย
ร่ํารวยปองกันภัย ไมกันเกรา ปองกันภัยอันตราย 
ไมสัก อํานาจบุญบารมี ไมมะขาม มีคนเกรงขาม 
มีเกียรติ และสามารถสลักภาษาทองถิ่นประกอบ 
เชน “อยู ดี มี แฮง” หมายถึง อยูดีมีสุข ไดดวย 

 

ผลิตภัณฑจากไม แจกนัลายไม 
ลายไมจากธรรมชาติที่ยังคงเอกลักษณที่โดดเดน
ของเนื้อไม ซ่ึงไมแตละทอนที่มาผลิตเปนแจกัน
จะมีลวดลายของผิวไมที่ตางกันตามอายุและชนิด
ของไม  จึงทําใหแจกันแตละอันที่ผ ลิตขึ้นมี
เอกลักษณเฉพาะแตกตางกันไป ซ่ึงสามารถนํามา
ประยุกตเปนของที่ระลึกรวมกับวัสดุอื่นๆ เชน 
หลอดแกว ขวดแกส เพ่ือเพ่ิมความดึงดูดใจ  

 

ตัวอยางของท่ีระลึกของชุมชนบานบากชุม (โคมไฟและฐานเทียนหอม) 

 

ผลิตภัณฑจากไม  ฐานเทียนหอมตอไม 
ลวดลายความโคงงอของไมแตละชิ้นที่ เปน
เอกลักษณของผลิตภัณฑ ความแข็งของรากไม
และตอไมจากใตน้ํา ที่ยังคงความสวยงามของ
เนื้อผิวไว จากการผสมผสานระหวางไมใตนํากับ
ความทันสมัยจึงทําใหฐานเทียนหอมตอไมแตละ
อันมี ลักษณะรูปรางและเนื้อ ผิวแตกตางกัน
ออกไป 
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ตัวอยางของท่ีระลึกของชุมชนบานบากชุม (โคมไฟและฐานเทียนหอม) 

 

ผลิตภัณฑจากไม  โคมไฟตอไม 
ไมที่นํามาผลิตโคมไฟ เปนไมที่ไดจากธรรมชาติ ที่
ยังคงลวดลาย ผิวไม เนื้อไมที่เปนเอกลักษณของ
ไมแตละชิ้น จากการผสมผสานระหวางไมใตนํา
กับความทันสมัยจึงทําใหผลิตภัณฑโคมไฟแตละ
ชิ้นที่ผลิตออกมานั้นมี ลักษณะลวดลายและ
รูปแบบที่แตกตางกันไป 

 

ผลิตภัณฑจากไม  โคมไฟทอนไม 
ทอนไมเปลือยจากธรรมชาติที่เอกลักษณของ
ผลิตภัณฑ ความสวยงามของเนื้อไมที่แตกตางกัน 
การผสมผสานอยางลงตัวของไมใตและความ
ทันสมัยจึงที่ใหผลิตภัณฑชิ้นนี้มีเอกลักษณเฉพาะ
ของชิ้นงาน โดยสวนของโคมไฟทํามาจากผาหรือ
กระดาษที่ออกแบบลวดลายรวมกับอัตลักษณ
ของจังหวัดอุบลราชธานี  คือ ลวดลายของ
ภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรผาแตม 
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โปสการดชุมชนบานบากชุม 

  

รูปภาพที่ไดเลือกมาสําหรับการเปนแบบของโปสการดสวนใหญจะเกี่ยวกับทัศนียภาพที่สวยงาม
ของเขื่อนสิรินธรเมื่อมองจากชุมชนบานบากชุม ขั้นตอนกรรมวิธีการนําไมใตน้ําเพ่ือนํามาทําเปน
เฟอรนิเจอรที่สรางรายไดใหแกคนในชุมชน การปรับตัวของคนในชุมชนในการอยูรวมกันกับ
ธรรมชาติและนําทรัพยากรที่อยูในชุมชนมาสรางมูลคาเพ่ิม และสรางอาชีพใหแกคนในชุมชน 

 

การอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสินคาท่ีระลึกทางการทองเท่ียวโดยชุมชนบานบาก

ชุม ตําบลโนนกอ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลถึง
องคความรูใหมท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 

จากการศึกษาระดับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก
ในชุมชนบานบากชุมในปจจุบันน้ัน พบวา ดานสะทอนความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 
นักทองเท่ียวจะใหระดับความตองการอยูในระดับมาก ซ่ึงจะใหความสําคัญเรื่องของ
ผลิตภัณฑของท่ีระลึกสะทอนความเปนอัตลักษณดานศิลปหัตถกรรมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด สวนดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ นักทองเท่ียวจะใหระดับความตองการอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ซ่ึงจะใหความสําคัญเรื่องของผลิตภัณฑของท่ีระลึกของท่ีระลึกมีความ
แข็งแรงและคงทนอยูในระดับมากท่ีสุด และดานคุณคาของงานศิลปะและความงาม

- 43 - 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

นักทองเท่ียวจะใหระดับความตองการอยูในระดับมากมากท่ีสุด ซ่ึงจะใหความสําคัญ
เรื่องของผลิตภัณฑของท่ีระลึกผลิตจากวัสดุในทองถิ่นอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงแตกงาน
ไปจากผลงานวิจัยของ แสนศักด์ิ ศิริพานิช และคณะ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเพ่ือการทองเท่ียวยั่งยืนในพ้ืนท่ี ภูเก็ต พังงา 
และกระบ่ี พบวา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตองอาศัยความ
รวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ี
ระลึกพ้ืนเมืองท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่นและความตองการของ
นักทองเท่ียวโดยอาศัยขอมูลทางพฤติกรรมการชื้อสินคาท่ีผูผลิตจําเปนพิจารณาถึงความ
แตกตางของนักทองเท่ียวดวยเชนกัน ตลอดจนควรใหการศึกษาและฝกอบรมเพ่ิมเติม
และการฝกทักษะดานอาชีพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑของท่ีระลึกพ้ืนเมือง  

อีกท้ังงานวิจัยของเพ็ญศรี เจริญวานิช  และคณะ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาตลาดสินคาของท่ีระลึกเพ่ือการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสําหรับดานตัวผลิตภัณฑ ให
ความสําคัญกับประโยชนหลักของตัวผลิตภัณฑมากกวารูปลักษณและช่ือเสียง ไดแก 
ความปลอดภัยจากสารปนเปอน ความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น  และความทนทานเก็บ
รักษาไดนาน รูปแบบสินคาของท่ีระลึกท่ีนักทองเท่ียวตองการควรส่ือวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาและชุมชน มากกวารูปลักษณภายนอกโดยเนน คุณภาพและความสอดคลองกับ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ประเภทสินคาของท่ีระลึกท่ีสอดคลองกับความตองการ คือ 
ประเภทวัตถุทางศิลปะโดยเปนชนิดภาพวาด/ภาพถาย  และประเภทเพ่ือการใชสอยโดย
ชนิดของใชสวนตัว รวมถึงงานวิจัยของแทตติยา ทองใบ ( 2553) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือการทองเท่ียว กรณีศึกษา
อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิเคราะห พบวา ความตองการของนักทองเท่ียวตอ
รูปแบบของผลิตภัณฑของท่ีระลึกมากท่ีสุดคือผลิตภัณฑมีคุณภาพ ส่ิงท่ีนักทองเท่ียว
ตองการใหมีการ พัฒนาตลาดผลิตภัณฑของท่ีระลึกคือ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมี
ความหลากหลายมากขึ้น และมีแนวโนมท่ีจะเดินทางกลับมาเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑในครั้ง
ตอไป และจากการสัมภาษณนักทองเท่ียว พบวา หากชุมชนตองการนํารูปแบบสินคา
ของท่ีระลึกท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและสะทอนอัตลักษณ
ของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนบานบากชุมและเกิดการสรางสรรคมากขึ้นน้ัน ชุมชนบาน
บากชุมควรผลิตภัณฑของท่ีระลึกสะทอนความเปนอัตลักษณดานศิลปหัตถกรรม             
มีความแข็งแรงและคงทน  และผลิตจากวัสดุในทองถิ่น อีกท้ังชุมชนควรผลิตสินคาท่ี
ระลึกท่ีนักทองเท่ียวนิยมซ้ือไปเปนของท่ีระลึกเก็บความทรงจําหรือเปนของฝากน้ันจะ
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เนนความคิดสรางสรรค ความแปลกใหม ประโยชนใชสอย และราคาควรเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา และชุมชนควรมีการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนของตนเองโดยมี
การประชาสัมพันธชุมชนของตนผานส่ือออนไลนตางๆ เชน Facebook/ Internet/ 
หรือผานทางหนวยงานภาครัฐบาลทองถิ่น และจากการสัมภาษณคุณคําภู สุขใจ พบวา 
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนเขามาใหการชวยเหลือในการจัดฝกอบรมทักษะดานการ
พัฒนาฝมือใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ไมวาจะเปน การเพ่ิมทักษะการ
ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึกใหมีลวดลายสวยงามตรงตามความ
ตองการของนักทองเท่ียว ฝกอบรมรูปแบบขั้นตอนการผลิตสินคาของท่ีระลึกใหมีความ
ละเอียด และฝกอบรมทักษะฝมือการแกะสลักลวดลาย ตัวหนังสือ เพ่ือเพ่ิมคุณคาของ
สินคาของท่ีระลึกใหดึงดูดนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันประโยชนท่ีผูวิจัยไดรับจาก
การศึกษาครั้งน้ี ทําใหผูวิจัยไดรับความรูเพ่ิมเติมซ่ึงเปนประโยชนอยางมากตอการ
ดําเนินการซ่ึงพบวา หากชุมชนบานบากชุม ตองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของท่ี
ระลึกภายในชุมชนออกสูสายตาของนักทองเท่ียวน้ัน นอกจากท่ีจะศึกษาความเปน
เอกลักษณของทองถิ่นใหมากขึ้น ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ และศึกษาคุณคาของ
งานศิลปะและความงามควบคูไปดวยแลวน้ัน ชุมชนตองเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาของท่ี
ระลึกน้ันชุมชนควรม่ีจะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความโดเดนทันสมัยมากขึ้น ซ่ึง
จะตองใชประโยชนไดอยางหลากหลาย การเพ่ิมความประณีตความละเอียดแก
ผลิตภัณฑ การเพ่ิมกิจกรรมใหนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมในการออกแบบของท่ีระลึกเอง
เพ่ือเปนการเพ่ิมคุณคาทางใจใหกับสินคาสินคาและสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว 
รวมถึงมีการสงเสริมอาชีพใหกับคนในทองถิ่นเพ่ือสืบทอดภูมิปญญาไมใหสูญหาย และ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกน้ันจะตองอาศัยความรวมมือของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่นและสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวดวย 

ขอเสนอแนะ 
  1. ในการพัฒนาสินคาใหมชุมชนควรออกแบบสินคาท่ีมีคุณคาทางใจมากกวา
เพ่ือการบริโภค โดยผลิตภัณฑควรมีรูปรางสีสันสวยงาม มีความแข็งแรงและคงทน มี
ความปลอดภัย มีความหลากหลายของสินคาใหเลือก มีความแปลกใหม มีความเปน
เอกลักษณเฉพาะถิ่นและสะทอนความเปนอัตลักษณของชุมชน อีกท้ังในการกําหนด
ราคาน้ันควรกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสินคาของท่ีระลึกน้ันๆ รวมถึงสินคาจะตองมี
คุณภาพ 
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  2. ชุมชนควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนเหมาะกับยุคสมัย
ในปจจุบัน เพ่ิมชนิดสินคาใหมีความหลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหนักทองเท่ียวได
เลือกซ้ือมากขึ้น อีกท้ังจะตองสามารถใชประโยชนได  

3. ชุมชนควรสงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือออนไลนตางๆ เชน 
Facebook/ Internet/ หรือผานทางหนวยงานภาครัฐบาลทองถิ่น เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงสินคาของท่ีระลึกใหกับท้ังชุมชนและนักทองเท่ียว เพ่ิมชองทางใน
การจัดจําหนายสินคามากขึ้น เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน  

4. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรเขามาใหความชวยเหลือในการจัด
ฝกอบรมทักษะดานการพัฒนาฝมือใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น เชน การ
เพ่ิมทักษะการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึกใหมีลวดลายสวยงามตรง
ตามความตองการของนักทองเท่ียว ฝกอบรมรูปแบบขั้นตอนการผลิตสินคาของท่ีระลึก
ใหมีความละเอียด และชวยพัฒนาบุคลากรและพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการขายเพ่ือเพ่ิม
ทักษะในการขายและกอใหเกิดความประทับใจแกนักทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมคุณคาของสินคา
ของท่ีระลึกใหดึงดูดนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 
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