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บทคัดย่อ 

 การออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ 1. เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ที่มต่ีอ
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร 

วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลภาคเอกสาร เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวม วิเคราะห์ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาด้วยการค้นคว้าเก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมา กระบวนการผลิตเครื่องประดับจากดีบุก รูปแบบเครื่องประดับจากดีบุก จากอัตลักษณ์ชุมชนบ้านโนน
เหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร การก าหนดกรอบแนวคิด และอื่นๆ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน ตลอดจนการท าการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน การสัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร และเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาชุมชน  เป็น
การศึกษาเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลด้านความคิดเห็น  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจาดีบุก  
จากอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร จากน้ันสรุปผลโดยการบรรยายสรุป และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากดีบุก และการถอดอัตลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชรเพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบ และเข้าสู่กระบวนการออกแบบร่าง 2  มิติและภาพร่าง 3 มิติ หลังจากน้ันประเมินรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปสู่การสร้าง
ต้นแบบ และข้ันตอนสุดท้ายคือการประมินความพึงพอใจ 

และผลการวิจัยพบว่าชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีแกนน าคือ นางเบญจมาพร เมฆ
ปรีดาวงศ์  เริ่มด าเนินกิจการจากแนวคิดที่คนในครอบครัวมีความรู้เรื่องการสลักดุน จึงคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่ท าให้
เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ ระยะแรกมีเพียงผลิตภัณฑ์พวงกุญแจเท่าน้ัน ต่อมามีการพัฒนาฝีมือและเพ่ิมลวดลายที่
เป็นลายไทย รูปช้าง ศิลปะพ้ืนบ้าน ลงบนผลิตภัณฑ์ เช่น พวงกุญแจลายช้าง แจกัน แก้วเบียร์ จานโชว์ เป็นต้น   
และขยายวงกว้างสู่ความสัมพันธ์กับชุมชน  โดยใช้แรงงานในการผลิตเป็นคนในหมู่บ้าน และให้โอกาสผู้ที่สนใจมา
ศึกษาดูงาน เรียนรู้และการท า จนเป็นที่ที่จัก วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิตภัณฑ์น้ัน คือ ดีบุก ผู้วิจัยมีความคิดสร้าง
ผลงานผ่านเครื่องประดับ โดยในส่วนรูปแบบลวดลายที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับน้ัน  ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากกมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร อาทิเช่น สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ 
ประเพณี พิธีกรรม ได้แก่ เทวรูปพระอิศวร เทวรูปเทวสตรีและเครื่องแต่งกาย รูปช้างและเครื่องทรงช้างวัดช้างรอบ  
ตลับรูปนกพร้อมฝาศิลปะสุโขทัย หงส์ดินเผาศิลปะอยุธยา วัดพระแก้ว เป็นต้น โดยแกะถอดลวดลายแล้วถ่ายทอด
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ความรู้สึกมาในลักษณะลวดลายเลขาคณิต ลวดลายธรรมชาติ และลวดลายอิสระ ใช้ประกอบบรรจ งลายในการ
สร้างสรรค์ลายใหม่ๆ โดยหลักเกณฑในการออกแบบ  ในการน าเอาสวนประกอบหรือโครงสรางของการออกแบบ  
เช่น  เสน  สี  รูปทรง  พ้ืนผิว  ฯลฯ  มาจัดวางรวมกันตองค านึงถึงหลักเกณฑตางๆ  ไดแก ความสมดุล การตัดกัน  
การเนน ขนาด และสัดสวน จังหวะ  และเอกภาพ และรูปทรงส าหรับงานออกแบบเครื่องประดับ ในด้านการ
ประเมินความพึงพอใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากดีบุก ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร โดยท าการประเมินกลุ่มตัวอย่างจ านวน  2  

กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว จ านวน 100 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ (x? = 4.37) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ (S.D = 0.66) ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก และกลุ่มผู้ประกอบหรือกลุ่มชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัด

ก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ (x? = 4.48) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ (S.D = 0.52) ซึ่งมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
ค าส าคัญ: เครื่องประดับ / ดีบุก / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 

Abstract 
 The design of tin ornaments by local wisdom in the identity of Ban Non Lek community. 
Khampangphet The purpose of the research is 1. For designing jewelry from tin with local wisdom 
According to the identity of Ban Non Lek community Khampangphet. 2. To assess consumer 
satisfaction Towards tin jewelry products with local wisdom According to the identity of Ban Non 
Lek community Khampangphet. 

Method The researcher collected data from the document section. It is the information 
obtained from the study of documents and related research by collecting, analyzing To be used 
as a guideline in education by researching the history Tin production process Tin ornaments From 
the identity of Ban Non Lek community Khampangphet Defining conceptual framework and others 
to bring information to compare, analyze design feasibility in line with current consumer needs As 
well as engaging observations with the community Interview with representatives of Ban Non Lek 
community members Khampangphet And the Department of Community Development officials It 
is a study to prepare information on opinions. To be a guideline for the development of tin jewelry 
styles From the identity of the Ban Non Lek community Khampangphet Then summarize the results 
by briefing. And a workshop on the development of jewelry styles from tin And removing the 
identity of Kamphaeng Phet province for use in the design And go into the process of designing 2D 
sketches and 3D sketches, after which the product model is evaluated by experts and experts. 
Including considering the possibility Improve Then lead to the creation of a prototype And the final 
step is satisfaction assessment. 

And the research found that Ban Non Lek community Khampangphet With a leader, Mrs. 
Benjaphon Mekpridawong Started the business with the idea that family members are 
knowledgeable about carving Therefore inventing products that are beneficial and generating 
revenue Initially, only the key chain products. Later, the skill development and the pattern of Thai 
elephant, folk art. Onto products such as elephant pattern keychains, vases, beer, display plates, 
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etc. And expanding into relationships with communities By using labor to produce people in the 
village And provide opportunities for those interested to study Learn and do Until it is known The 
raw material used for the product is tin. The researcher has the idea to create works through 
jewelry. In which the pattern, pattern used in the design of the jewelry Was inspired by the cultural 
heritage of Kamphaeng Phet province Such as unique architecture Pattern that is the identity of 
the ritual, such as Shiva idol. Female idol and costume Elephant statues and ornaments, Chang 
Rob Temple Bird container with lid, Sukhothai art Terracotta swan, Ayutthaya art, Wat Phra Kaew, 
etc. By removing the pattern and conveying the feeling in the style of geometric patterns Natural 
pattern And free patterns Used to elaborate patterns in creating new designs. By design criteria 
When incorporating design elements or structures such as lines, colors, shapes, textures, etc. into 
consideration, the criteria must be considered. Including balance, contrasting, focusing, size and 
proportion, rhythm and oneness. And shape for jewelry designs In assessing product development 
satisfaction with regard to tin jewelry development With local knowledge According to the identity 
of Ban Non Lek community Khampangphet By evaluating 2 groups of samples, which are 100 

consumers or tourists, with the mean satisfaction at (x?= 4.37) and the standard deviation at (S.D = 
0.66) with a high level of satisfaction And the entrepreneur group or community group, Non Iron 

Khampangphet With the mean of satisfaction at (x?= 4.48) and the standard deviation at (S.D = 0.52) 
with a high level of satisfaction. 
Keywords: Jewelry / Tin / Local Knowledge 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศิลปหัตถกรรมมีความเกี่ยวของกับการด ารงชีวิตโดยทางตรงและทางออมของมนุษยชาติเพราะงานดาน
ศิลปหัตถกรรมนอกจากจะมุงเนนเรื่องของประโยชนใชสอยแลวน้ันยังไดสะทอนถึงคุณคาทางจิตใจ  ท าใหเกิด
สุนทรีย  สรางความสุขและความเบิกบานใจเมื่อไดสัมผัสหรือพบเห็น  คุณคาทางศิลปะของงานศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบ้านมักอย ูในกรอบของขนบประเพณี  ความเชื่อ  และวัฒนธรรมของชุมชน  

ส าหรับศิลปหัตถกรรมของไทยน้ันมีความโดดเดนหลากหลาย  และแตกตางกันออกไปทั้งในรูปแบบที่
พัฒนาข้ึนตามวัฒนธรรมทองถ่ิน  วัสดุที่ใช  ฝมือ  และจินตนาการของชางผูท าหนาที่ในการผลิต  ความส าคัญของ
ช่างน้ัน  วิบูลย  ลี้สุวรรณ  (2539,  หน้า  41)  อธิบายวาเปนผูที่มีบทบาทส าคัญย่ิงในการสรางงานศิลปหัตถกรรม
เพราะเปนผูสราง  และท าใหเกิดงานศิลปหัตถกรรมประเภทตางๆ  หากปราศจากชางเสียแลว  ก็คงไมมีงานเหลาน้ี
ใหไดชื่นชม  ใชสอยอยูทุกวันน้ี  ชางไทยที่ไดผลิตงานศิลปหัตถกรรมน้ันได  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  ชาง
หลวง  และชางพ้ืนบาน  โดยที่ชางหลวงสวนใหญเปนชางที่มีฝมือดี  เพราะไดผานการฝกหัด  และทดสอบฝมือจนได
เขารับใชในราชส านักหรือตามวังเจานาย  สวนชางพ้ืนบานก็จัดเปนชางที่มีฝมือดีเชนกัน  และมีจ านวนมากมาย
กระจายกันอยูตามทองถ่ินตางๆ  ในทุกภาคของประเทศ  ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของชางพ้ืนบาน    อยางหน่ึงคือ
เป็นชางที่ไดรับการฝกฝน  และถายทอดงานชางตามแบบแผนที่เปนขนบธรรมเนียมของผูใชในชุมชนที่ตนเอง
อาศัยอยูจากบรรพบุรุษ  หรือชางพ้ืนบานในทองถ่ิน (วรางคนางค  วรรณตุง  และนิรัช  สุดสังข์,  2554) 

ศิลปะหัตกรรมจากดีบุกของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  ถือไดวาเปนภูมิปญญาชาวบาน     
ภูมิปัญญาชาวบานมีที่มาจากชาวบานไดกลั่นกรองความรู ที่ไดจากประสบการณตรงในวิถีชีวิตของตนเอง
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ประสบการณ์ที่รวมกันในชุมชน  ท่ีมีการถายทอดจากบรรพบุรุษหรือที่เรียกวา  “มรดกทางวัฒนธรรมของหมูบาน” 
ในรูปแบบงานดุล  งานตอกลาย เป็นต้น  ซึ่งเปนประสบการณและภูมิปญญาท่ีคนรุนกอนกลั่นกรองจากชีวิตเอาไว
แลวส่งผ่านใหกับคนรุนหลัง   

จากการศึกษาเรื่องราว ความเชื่อ และแนวคิดในการออกแบบเพ่ือสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑ เครื่องประดับ
จากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  ดังน้ันผูวิจัยจึง
สนใจที่จะน าแนวคิดและองคความร ูที่ไดจากชุมชน   มาท าการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับจากดีบุก  โดย
แต่งเติมผสมผสานมรดกเชิงวัฒนธรรมที่สื่อถึงจังหวัดก าแพงเพชร  เพ่ือเพ่ิมทางเลือกที่หลากหลายใหแกผูบริโภค
เครื่องประดับจากดีบุก  โดยใชการบูรณาการองคความรูใหมกับความสามารถและความถนัดเดิมตามภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และอัตลักษณของชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  
จังหวัดก าแพงเพชร 
  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

กรอบแนวคิดในการท าเรื่องวิจัย การออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินตามอัตลักษณ์
ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร  ผู้ วิจัยโดยใช้กรอบแนวความคิดดังน้ี (ศูนยขอมูลอัญมณีและ
เครื่องประดับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ,  2547) 

1. หลักเกณฑในการออกแบบ  การน าเอาสวนประกอบหรือโครงสรางของการออกแบบ  เชน  เสน  สี  
รูปทรง  พ้ืนผิว ฯลฯ มาจัดวางรวมกันตองค านึงถึงหลักเกณฑตางๆ ไดแก ความสมดุล  การตัดกัน  การเนน  ขนาด  
และสัดสวน  จังหวะ  และเอกภาพ   

2. รูปทรงส าหรับงานออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบรูปทรงส าหรับงานออกแบบเครื่องประดับ  
สามารถแบ่งออกเปน  3  ประเภทใหญๆ  ดังน้ี  1.  รูปทรงธรรมชาติ  2.  รูปทรงอิสระ  3.  รูปทรงเรขาคณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

148 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 

กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

การออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้าน
โนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร 

มรดกทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์ 
จ.ก าแพงเพชร 

1.  สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ 
 

2.  วัฒนธรรมการใช้เครื่องประดับใน
พิธีกรรม 
     -  การใช้ในงานบวช 
     -  การใช้ในงานแต่งงาน 
     -  การใช้ในบุญ 
     -  การใช้ในงานมงคลอื่น 

1.  แหล่งผลิตเครื่องประดับดีบุก 
     ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จ.
ก าแพงเพชร 

3.  ชนิดเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน 
     -  ก าไลข้อมือ 
     -  สร้อยคอ 
     -  แหวน 
     -  ต่างหู 
     -  เข็มกลัด 
     -  หัวรัดเข็มขัด 

4.  การออกแบบรูปทรงส าหรับงาน
ออกแบบเครื่องประดับ   
      -  รูปทรงธรรมชาติ   
      -  รูปทรงอิสระ   
      -  รูปทรงเรขาคณิต 

5.  ภูมิปัญญาช่าง (องค์ความรู้ด้านช่าง
ท าเครื่องประดับดีบุก  และการเรียนรู้)  
      -  วัสดุอุปกรณ์   
      -  เทคนิควิธีการท า   
      -  การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

2.  ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ 
      

3.  ประเพณี  พิธีกรรม 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนน
เหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังน้ี  

1. ประเภทข้อมูลเบื้องต้น  (Primary Data)  มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเป็น 2 ลักษณะคือ 
1.1 การส ารวจพ้ืนที่ที่ศึกษา โดยเดินทางไปส ารวจกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เพ่ือสังเกตข้อมูลโดยทั่วไป  

ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.2. การสัมภาษณ์ การสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดกลุ่มสนทนา  (Focus Group) และการ

ประเมิน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  แบบบันทึก และแบบประเมินของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
ตัวแทนผู้ประกอบหรือกลุ่มชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชรและปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
ชุมชน  และแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. ประเภทข้อมูลข้ันที่สอง (Secondary Data) เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือบทความ 
ต ารา เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งทางวิจัยที่เกี่ยวข้องส าหรับการออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ดังน้ันได้ก าหนดข้ันตอนในการด าเนินงานดังต่อไปน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ได้แก่  กลุ่มที่เอื้อต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจาก

ดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  เพ่ือก้าวสู่ระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ที่  1  เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของ
ชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  คือ   

ประชากร  คือ  ผู้ประกอบหรือเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชน  และกลุ่มชุมชนบ้านโนนเหล็ก  
จังหวัดก าแพงเพชร   

4.  องค์ประกอบของการออกแบบเครื่องประดับ 
     -  เสน  สี  รูปทรง  พ้ืนผิว  ฯลฯ  มาจัดวางรวมกันตองค านึงถึงหลัก
เกณฑตางๆ  ไดแก  ความสมดุล  การตัดกัน  การเนน  ขนาด  และสัดส
วน  จังหวะ  และเอกภาพ 

ออกแบบ  และพัฒนาเครื่องประดับดีบุก 
     -  ออกแบบร่าง  2  มิติ          -  ออกแบบ3  มิติ  (ภาพเสมือน
ผลิตภัณฑ์) 
     -  เขียนแบบรายละเอียด        -  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องประดับ 
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  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  
นักออกแบบ หรือเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาชุมชน  จ านวน  5  คน 
ผู้ประกอบหรือกลุ่มชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน  5  คน 

วัตถุประสงค์ที่  2  เพ่ือประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุกด้วย
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  คือ   

ประชากร  คือ  ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว  และผู้ประกอบการหรือกลุ่มชุมชนบ้านโนนเหล็ก  
จังหวัดก าแพงเพชร     

 
  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  

ผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียว  จ านวน  100  คน 
ผู้ประกอบการหรือกลุ่มชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน  10  คน 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของ
ชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  ดังน้ี 

1. แบบการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือใช้สังเกตสภาพทั่วไปของบรรยากาศภายในชุมชนบ้านโนน
เหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ของกลุ่มตัวแทนสมาชิกผู้ประกอบการหรือกลุ่มชุมชนบ้านโนน
เหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน  5  คน  เก่ียวกับศึกษากระบวนการผลิต  ความต้องการทางเทคโนโลยีการผลิต  
ปัญหา  อุปสรรค์ต่างๆ  ที่เกิดจากกระบวนการผลิต  และศึกษาอัตลักษณ์ของเครื่องประดับดีบุก  เพ่ือทราบถึง
ลวดลาย  และความต้องการผลิตภัณฑ์  ราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษกิจ  รูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค  และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชน 

 3. แบบประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์
ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  โดยนักออกแบบหรือเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชน  จ านวน  5  คน  
และผู้ประกอบการหรือสมาชิกชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน  5  คน 

วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพ่ือประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุก
ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  ดังน้ี 

1. แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว  ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง  
(Purposive sampling)  ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  (พรสนอง  วงศ์สิงห์ทอง,  2550  หน้า  125) จ านวน  100  คน 

 2. แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ประกอบการหรือสมาชิกศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงิน    จ.
ก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
(พรสนอง  วงศ์สิงห์ทอง,  2550  หน้า 125) จ านวน  10  คน 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย  โดยมี
การเก็บข้อมูลดังน้ี 

1. การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร  เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยการ
รวบรวม  วิเคราะห์  จัดกลุ่มของเอกสาร  เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาด้วยการค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความ
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เป็นมา  กระบวนการผลิตเครื่องประดับจากดีบุก  รูปแบบเครื่องประดับจากดีบุก  จากอัตลักษณ์ชุมชนบ้านโนน
เหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  การก าหนดกรอบแนวคิดและอื่นๆ  เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน  

2. ท าการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน  การสัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัด
ก าแพงเพชร  และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชน  เป็นการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลด้านความคิดเห็น  เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจาดีบุก  จากอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  
จากน้ันสรุปผลโดยการบรรยายสรุป    

3. การท าความรู้จักและการท าความเข้าใจกับชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากดีบุก  จากอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัด
ก าแพงเพชร     

4. การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากดีบุก  จากอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในการให้ข้อมูล  และข้อเสนอแนะ  มาท าการออกแบบร่าง  2  มิติ  จ านวน  10  รูปแบบ   

5. ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการหรือสมาชิกชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  
และนักออกแบบหรือเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชน  ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถ่ิน  โดยการ
น าการออกแบบร่าง  2  มิติ  จ านวน  10  รูปแบบ  แล้วน าไปทดสอบเพ่ือคัดเลือกรูปแบบเครื่องประดับจ านวน  3 
รูปแบบ  และเลือกรูปแบบที่ได้คะแนนสูงสุดไปเขียนแบบข้ันผลิต จ านวน  1  รูปแบบที่ผ่านการคัดเลือก  พร้อมทั้ง
ผลิตต้นแบบเครื่องประดับจากดีบุก  จ านวน  1  รูปแบบเครื่องประดับจากดีบุก  จากอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนน
เหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  ประกอบดวย  

1.  สรอยคอ จ านวน 1 เสน   
2.  หัวรัดเข็มขัด จ านวน 1 อัน   

6. ประเมินความพึงพอใจ โดยผู้ประกอบการหรือสมาชิกชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  และ
ผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียว 

7. เสนอผลงานการออกแบบต่อชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือรับข้อเสนอแนะ   และจัดท ารายงานผล  สรุป
ผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์ในเชิง
เหตุผล  (Logic  Approach)  เป็นหลักการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย  
โดยมีการวิเคราะห์  ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ใช้วิธีการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูล
จากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  โดยการจัดระเบียบข้อมูล  และคัด
ข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลที่ขัดแย้งกันออก 
 2.  การวิเคราะห์แบบประเมิน  โดยค่าสิถิติมัธฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเฉลี่ย (Mean)  และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประเมินตามแบบมาตรฐานประเมินค่าระดับ  (Rating Scale)  คือ
เหมาะสมมากท่ีสุด  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย  และใช้อ่านค่าตามอัตราส่วน ดังน้ี 
  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
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1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 3.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  จะแสงดผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายเหตุผล  
ซึ่งสถิติที่ใช้คือ การแจงแจงความถ่ี (Frequenct) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

  
สรุปผลการวิจัย 

การออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  
จังหวัดก าแพงเพชร  ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์  จังหวัดก าแพงเพชร  ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัย ดังน้ี 

จากการศึกษาข้อมูลด้านพ้ืนที่  และกลุ่มตัวแทนสมาชิกชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า
การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร  เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจน
กระบวนการการลงพ้ืนที่การสังเกต  ถ่ายภาพ  โดยมีส่วนร่วมกับชุมชน  พบว่าชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัด
ก าแพงเพชร  โดยมีแกนน าคือ  นางเบญจมาพร เมฆปรีดาวงศ์  เริ่มด าเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2542  จากแนวคิดที่
คนในครอบครัวมีความรู้เรื่องการสลักดุน จึงคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ ระยะแรกมี
เพียงผลิตภัณฑ์พวงกุญแจเท่าน้ัน ต่อมามีการพัฒนาฝีมือและเพ่ิมลวดลายที่เป็นลายไทย รูปช้าง ศิลปะพ้ืนบ้าน ลง
บนผลิตภัณฑ์ เช่น พวงกุญแจลายช้าง แจกัน แก้วเบียร์ จานโชว์ หัวเข็มขัด เครื่องประดับ  โปโรไทด์พิวเตอร์  หัว
เข็มขัดพิวเตอร์  เป็นต้น  และขยายวงกว้างสู่ความสัมพันธ์กับชุมชน  โดยใช้แรงงานในการผลิตเป็นคนในหมู่บ้าน  
และให้โอกาสผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน  เรียนรู้และการท าจนเป็นที่ที่จัก  สถานที่ผลิตต้ังอยู่ที่บ้านเลขที่  55  หมู่  1  
ต าบลสลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร  62140  เบอร์ติดต่อ  055-771722,  081-5504837 

 

  
 

ภาพที ่2 ลงพ้ืนที่สังเกตสภาพทั่วไปของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร 

 

http://www.thaitambon.com/product/121019153038
http://www.thaitambon.com/product/121019152632
http://www.thaitambon.com/product/121019152632
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ภาพที ่3 ผลิตภัณฑ์ประเภทหัวเข็มขัดจากดีบุกของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร 
 
  ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากลงพ้ืนที่การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ในประเด็น รูปแบบและของลวดลาย  
การเลือกใช้วัสดุ  และเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน  ได้ดังน้ี 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า  วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิตภัณฑ์น้ัน  คือ  ดีบุก  สั่งเป็นวัตถุดิบในลักษณะเป็น
แผ่น  มีน้ าหนักหนักในส่วนหน่ึงเท่าที่สัมผัส  ลักษณะของสีออกเป็นสีตะกั่วคาร์บอน  ในส่วนของกระบวนการผลิต
เวลาท่ีสร้างผลงานที่มีขนาดใหญ่น้ัน  ต้องน าแผ่นดีบุกมากลึงต่อกัน  แล้วค่อยกลึงผิวข้ึนรูปชิ้นงานให้เรียบที่สุดเพ่ือ
ความสวยงามและง่ายในการลงลายในแต่ละชิ้นงาน  ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ผลงาน  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ดีบุกของชุมชนบ้านโนนเหล็ก    โดยคุณเบญจมาพร เมฆปรีดาวงศ์  และครอบครัวที่เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
ผลิตภัณฑ์จากดีบุกจากเริ่มแรกเป็นผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆ  ประเภทของตกแต่งบ้าน  เช่น  พวงกุญแจ  แจกัน  แก้ว
เบียร์ จานโชว์  หลังจากน้ันทางสามีของคุณเบญจมาพร เมฆปรีดาวงศ์  น้ันมีความรู้ความสามารถทางด้านงานวิจิตร
ศิลป์  ชอบวาดภาพงานศิลปกรรมลายไทย  ช้าง  พญานาค  ครุฑ    ฯลฯ  เลยเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน
แบบรูปแบบใหม่โดยอาศัยฝีมือของสามีเป็นคนออกแบบผลงานออกมาแล้วคุณเบญจมาพร เมฆปรีดาวงศ์  มาเป็น
คนแกะและกุนลายผลงานตามแบบ  โดยยึดหลักผลงานที่เน้นลวดลายศิลปกรรมไทย  และถ่ายทอดผลงานให้คน
ชุมชนได้ท าและสร้างรายได้ 

ในส่วนรูปแบบลวดลาย  ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร  อาทิ
เช่น  สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์  ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์  ประเพณี  พิธีกรรม  ได้แก่  เทวรูปพระอิศวร  เทวรูป
เทวสตรีและเครื่องแต่งกาย  รูปช้างและเครื่องทรงช้างวัดช้างรอบ  ตลับรูปนกพร้อมฝาศิลปะสุโขทัย  หงส์ดินเผา
ศิลปะอยุธยา  วัดพระแก้ว  เป็นต้น  โดยแกะถอดลวดลายแล้วถ่ายทอดความรู้สึกมาในลักษณะลวดลายเลขาคณิต  
ลวดลายธรรมชาติ  และลวดลายอิสระ  ใช้ประกอบบรรจงลายในการสร้างสรรคล์ายใหม่ๆ  มีลักษณะการจัดวางเป็น
แบบแผน    

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุก  ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนน
เหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  ได้ท าการออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการให้ข้อมูล  และข้อเสนอแนะ  เพ่ือมาท าการออกแบบร่าง  2  มิติ โดยการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจาก
ทางมรดกทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์  จังหวัดก าแพงเพชร  อาทิเช่น  สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์  ลวดลายที่
เป็นอัตลักษณ์  ประเพณี  พิธีกรรม  เป็นต้น  และในขณะเดียวกันก็ต้องออกแบบให้เป็นแนวทางการออกแบบ  อีก
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ทั้งต้องสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจ าวันโดยให้สอดคล้องกับรสนิยมผู้บริโภคปัจจุบัน  โดยผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดใน
การออกแบบ  (ศูนย์ขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห งชาติ,  
2547)  โดยหลักเกณฑในการออกแบบ  ในการน าเอาสวนประกอบหรือโครงสรางของการออกแบบ  เชน  เสน  สี  
รูปทรง  พ้ืนผิว  ฯลฯ  มาจัดวางรวมกันตองค านึงถึงหลักเกณฑตางๆ  ไดแก  ความสมดุล  การตัดกัน  การเนน  
ขนาด  และสัดสวน  จังหวะ  และเอกภาพ  และรูปทรงส าหรับงานออกแบบเครื่องประดับ  การออกแบบรูปทรง
ส าหรับงานออกแบบเครื่องประดับ  สามารถแบ่งออกเปน  3  ประเภทใหญๆ  คือ  รูปทรงธรรมชาติ  รูปทรงอิสระ  
และรูปทรงเรขาคณิต  ผสมผสานในการสร้างผลงาน 

โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  “เครื่องประดับจากดีบุก”  ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินตามอัตลักษณ์
ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  พร้อมทั้งผลิตต้นแบบเครื่องประดับดีบุก  จ านวน  1  รูปแบบ   ประ
กอบดวย  สรอยคอ จ านวน 1 เสน  หัวรัดเข็มขัด  จ านวน 1 อัน   

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนน
เหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  (ต้นแบบ)  โดยได้รับแรงบันดาลจากมรดกทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์  จังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
 

ภาพที ่4 ข้ันตอนการลงพ้ืนที่ศึกษา  และเก็บข้อมูลด้านมรดกทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์  จังหวัดก าแพงเพชร 
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ภาพที ่5 ข้ันตอนการออกแบบร่าง  ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์  จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 
 

ภาพที ่6 ข้ันตอนการผลิตชิ้นงาน (ต้นแบบ) 
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 ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์  จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัด

ก าแพงเพชร  ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์  จังหวัดก าแพงเพชร  (ต้นแบบ) 

  ในด้านการประเมินความพึงพอใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจาก
ดีบุก  ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร  โดยท าการประเมินกลุ่ม
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ตัวอย่างจ านวน  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียว  จ านวน  100  คน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่       (x̅ 
= 4.37) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ (SD = 0.66) ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก  และกลุ่มผู้ประกอบการหรือ

กลุ่มชุมชนบ้านโนนเหล็ก  จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่  (x̅ = 4.48) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
(SD = 0.52) ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก  
จังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า 

การสื่อสารความหมายเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบลวดลาย เครื่องประดับจากดีบุก  มาจาก
ประสบการณ์ของวิถีชีวิตคนในชุมชน  และมรดกทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์  จังหวัดก าแพงเพชร  โดยมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ส่งผลให้รูปแบบและรูปทรงเครื่องประดับมีลวดลายลักษณะเป็นเลขาคณิต ผสมกลมกลืนกับรูปทรง
ธรรมชาติ และรูปทรงอิสระประกอบลาย  มีลักษณะการจัดวางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยน ามาดัดแปลง  
ปรับปรุงให้เข้ากันแล้วน ามาประกอบข้ึนเป็นลวดลายตามความคิดที่เห็นว่าสวยงามของช่างแต่ละคนที่ถ่ายทอด
ผลงานลวดลายของเครื่องประดับ 

ในการออกแบบเครื่องประดับจากดีบุก  ได้น าอัตลักษณ์ที่โดนเด่นที่เป็นแรงบันดาลใจจากทางมรดกทาง
วัฒนธรรมจากอัตลักษณ์  จังหวัดก าแพงเพชร  อาทิเช่น  สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์  ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์  
ประเพณี  พิธีกรรม  เป็นต้น  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุกในรูปแบบใหม่เพ่ือสร้าง
ทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค มีความสอดคล้องกับแนวความคิดของ  วัชริทร์  จรุงจิตสุนทร  (2548, หน้า  
35)  ได้กล่าวไว้ว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสมผสานปัจจัยด้านต่าง ๆ  ทั้งรูปแบบ  ประโยชน์ใช้สอย  
ความงาม ความสะดวดสบายในการใช้งาน  ความปลอดภัย  ความแข็งแรง  และอื่นๆ  เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์น้ันเข้ากับ
วิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกลมกลืนลงตัว   

จากผลการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากดีบุก  โดยกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ  พบว่าในการ
ออกแบบเครื่องประดับต้องค านึงถึงสวนประกอบหรือโครงสรางของการออกแบบ  เชน  เสน  สี  รูปทรง  พ้ืนผิว  
ฯลฯ  มาจัดวางรวมกันให้เกิดเป็นชิ้นงาน  อีกทั้งตองค านึงถึงหลักเกณฑตางๆ  ไดแก  ความสมดุล  การตัดกัน  การ
เนน  ขนาด  และสัดสวน  จังหวะ  และเอกภาพ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของกับศูนย์ข้อมูลอัญมณีและ
เครื่องประดับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ  (2547)  และส่วนองค์ประกอบในการ
ออกแบบ  พบว่าเป็นการถอดแบบด้านลวดลายจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรที่เป็นจุดเด่น  สื่อ
ความหมายในรูปแบบของภาพลักษณ์ลงบนเครื่องประดับ  สามารถเข้าใจได้ทุกเพศทุกวัย  และมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ  ประเสริฐ  ศิลรัตนา  (2538, หน้า 2)  ได้กล่าวว่าการออกแบบลวดลายปัจจุบันเป็นศิลปะประยุกต์
แขนงหน่ึงที่สร้างสรรค์ประกอบทางศิลปะให้ปรากฏในรูปแบบในลักษณะลวดลาย  เพ่ือเสริมแต่งโครงสร้างสิ่งต่าง ๆ  
ให้มีคุณค่ามากย่ิงข้ึนกว่าเดิมที่มีอยู่  คือ  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่  และมีความต้องการ  2  
ด้าน  คือ  ด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ  และด้านความงามในการออกแบบ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ  วัฒนะ  จูฑะวิภาต  (2545)  ท่ีกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบเครื่องประดับ  คือ 

 1.  ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด  เน้นเรื่องความคิดที่แปลกใหม่ไม่เคยมีผู้ใดคิดมาก่อน  
ความคิดน้ันน ามาใช้ได้จริง  หรือเป็นความคิดที่ไม่ต้องสร้างสรรค์วัตถุก็ได้ 
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 2.  ความคิดสร้างสรรค์ด้านประโยชน์ใช้สอย  ได้แก่  ความคิดดัดแปลงความคิด  สร้างสรรค์วัตถุ  
การน าสิ่งของไปใช้ในหลายๆ  ด้านและการสร้างสิ่งของให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยส าหรับความสร้างสรรค์ด้าน
น้ี  ส่วนใหญ่จะมีผลต่อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.  ความคิดสร้างสรรค์ด้านความงาม  จะมุ่งที่ความแปลกใหม่เป็นหลัก  เป็นความสวยงามท่ีเปลี่ยนแปลง
ได้  ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ด้านความงามน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกด้าน  และเป็นหัวใจของ
การสร้างงานเครื่องประดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในครั้งน้ี  ก่อให้เกิดความรู้จากการศึกษาในด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับจากดีบุกในภาพรวม  และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุก  โดยใช้ตัวอย่างจาก
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  นอกจากน้ีผู้ศึกษางานวิจัยสามารถน าผลการวิจัยครั้งน้ีไปเป็นแนวทางในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุก  หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงได้  โดยการศึกษาข้อมูลความเป็นมาของผลิตภัณฑ์
จากอดีต  หรือผลิตภัณฑ์ในแง่ของวัสดุ  กระบวนการผลิตขอบเขตและหลักการน าเครื่องประดับจากดีบุกไปใช้งาน
ในลักษณะต่าง ๆ  เช่น  การน าสิ่งที่เป็นจุดเด่นในด้านวัสดุ  หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่  แล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อ  
การน าวัสดุอื่น ๆ   เข้ามาร่วมประยุกต์ดัดแปลงเพ่ือเพ่ิมความแปลกใหม่ในด้านความรู้สึกและมุมมอง  และค านึงถึง
ความต้องการ  และพฤติกรรมผู้บริโภคมากท่ีสุด  ซึ่งท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงกับวัตถุประสงค์ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุก  จากชิ้นน้ีสามารถพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาต่อไปได้อีก  
โดยค านึงถึงสัดส่วนมนุษย์  พฤติกรรมผู้บริโภค  การเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยในด้านอื่น ๆ  การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
เข้ามาร่วมพัฒนา  เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  และรูปแบบ เน้นลักษณะเด่นของเครื่องประดับจากดีบุก  จากผลการวิจัย
ในครั้งน้ี  สรุปได้ว่าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุก  สามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ  
การศึกษาข้อมูลที่หลากหลายและมากพอจะท าให้การพัฒนา  ผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด  และเน่ืองจาก
สภาพสังคมวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดีบุก  ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของมนุษย์ 
  2. ควรค านึงถึงการผลิตในรูปแบบเชิงอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย  เพราะในปัจจุบันความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคน้ันมีจ านวนมากข้ึ 
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