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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกจังหวัดนครสวรรค์  จากดินไทย -ญี่ ปุ่ น               
มีวัตถุประสงค์ของโครงการพิเศษ ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์   
และการผลิตของที่ระลึกจากดินไทย -ญี่ปุ่น  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก          
จากดินไทย-ญี่ปุ่น ให้มีความเป็นเอกลักษณ์สื่อถึงจังหวัดนครสวรรค์ 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์ จากดินไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้พัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท า
โครงการพิเศษผู้ด าเนินโครงการพิเศษได้แบงงออกเป็น แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือใช้ประเมิน            
ความเหมาะสมด้านรูปแบบของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์จากดินไทย-ญี่ปุ่นและแบบประเมิน     
ความพึงพอใจที่มีตงอรูปแบบของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์ จากดินไทย-ญี่ปุ่น จากกลุงมตัวอยงางจ านวน 
100 คน 
 ผลการด าเนินโครงการพิเศษ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ทงาน ด้านความเหมาะสม
ของรูปแบบของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์ จากดินไทย-ญี่ปุ่น ทีไ่ด้ออกแบบทั้ง 4 ชุด คือชุดเมืองสี่แคว 
ชุดมังกรนครสวรรค์ ชุดบึงบอระเพ็ด และชุดปลาเสือตอ พบวงาผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม ชุดที่ 2 
มังกรนครสวรรค์ มีความเหมาะสมมาก ที่จะน าไปท าเป็นต้นแบบของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์    
จากการประเมินความพึงพอใจของกลุงมตัวอยงาง ผลประเมินด้านความสวยงาม มีระดับความเหมาะสม
มากที่สุด ด้านความโดดเดงน นงาสนใจและด้านประโยชน์ใช้สอยการใช้งาน มีความเหมาะสมมาก     
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุงมตัวอยงางทั้งหมดจ านวน 100 คน ที่มีตงอรูปแบบผลิตภัณฑ์    
ของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์ จากดินไทย-ญี่ปุ่น ในด้านตงางๆ ทั้ง 3 ด้าน อยูงในระดับเหมาะสมมาก 
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Abstract 

Education and product develop of the souvenir Nakhon Sawan Province from 
Clay Thailand - Japan the objectives of the project are as follows: 1. to learn more 
about the province and the production of souvenirs from clay Thailand - Japan 2. To 
develop a model of the gift of land Thailand - Japan. The media is unique to the 
Nakhon Sawan province 3. To evaluate the satisfaction of gift Nakhon Sawan 
Province. Clay Thailand - Japan has developed the tools used in the preparation of 
the project was divided into special projects Evaluation Expert. To justify the form of 
gift Nakhon Sawan Province. Clay Thailand - Japan and Satisfaction with the form of 
gift Nakhon Sawan Province. Clay Thailand - Japan From a sample of 100 people 

The operating results special project 3  experts assessing the form of a gift 
from Nakhon Sawan Province Clay Thailand - Japan has designed four series sets of 
four squares. set The  city four river set Dragon Nakhon Sawan Set Bungboraped And 
Set Siamese tiger fish The results showed that the overall average rate set at 2 
Dragon Sawan. Very appropriate It brings To be a model of the souvenir Nakhon 
Sawan Province. Satisfaction samples the beauty of the rankings in the most 
compelling and useful. Very reasonable satisfaction of the total sample of 100 
people. On the product model Souvenirs Province Clay Thailand - Japan in various 
fields, both in the third degree is very appropriate. 
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ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ผู้ชงวยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ และ
คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ ที่ได้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาตรวจสอบความบกพรงองตงางๆ 
ตลอดระยะเวลาในการจัดท าโครงการพิเศษ 
 
 ผู้จัดท าโครงการพิเศษขอขอบพระคุณ อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต คุณปริญญา จั่นเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ อันเป็น
ประโยชน์ตงอการด าเนินโครงการพิเศษในครั้งนี้ 
 
 ผลงานโครงการพิเศษที่เกิดขึ้น ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการพิเศษที่ก าหนดไว้ใน
การการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์ จากดินไทย-ญี่ปุ่น ผู้ด าเนินโครงการ
พิเศษหวังเป็นอยงางยิ่งวงาจะเป็นประโยชน์หรือแนวทางตงอผู้ที่สนใจจะศึกษา 
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