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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออนุรักษด์อกเครือเทพรัตน์ซ่ึง

เป็นพันธุ์ไม้หายาก เพ่ือเป็นการเผยแพร่พันธุ์ไม้ชนิดน้ีด้วยการท า
เคร่ืองประดบั และเพ่ือน าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาพร้อม
กบัน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลงานเคร่ืองประดับ เพ่ือน ามาออกแบบ
เคร่ืองประดับ แล้วสร้างแบบประเมินด้านรูปแบบเพ่ือน าไปผลิตเป็น
ตน้แบบเคร่ืองประดบัจริงและประเมินความพึงพอใจ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัในคร้ังน้ีประกอบด้วย แบบประเมิน และแบบสอบถาม เพ่ือใช้
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผลการวิจยัพบวา่ ชุดเคร่ืองประดบั “มาลีมุกดา” มีแนวคิดท่ีได้
จากลักษณะของดอกเครือเทพรัตน์ซ่ึงมีเอกลักษณ์ รูปทรง และสีท่ี
สวยงาม เหมาะท่ีจะน ามาเป็นแบบในการท าเคร่ืองประดับ วสัดุและ
วตัถุดิบท่ีใช้จะใช้โลหะเงิน (Silver) ทั้งหมด ส่วนลวดลายใช้การลงยาสี
เพื่อให้สีของช้ินงานจ้ีดอกไมมี้ความเหมือนดอกเครือเทพรัตน์ นอกจากน้ี
ยงัมีการประดับอญัมณีทั้งพลอยและไข่มุกให้มีความสวยงาม ผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวจึงน ามาสู่การออกแบบเพ่ือพฒันารูปแบบให้มีความ
สวยงามยิ่งข้ึน โดยผู ้วิจัยน าแนวคิด ทฤษฎีการออกแบบมาใช้อ้างอิง
ประกอบในการออกแบบเพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีสมบูรณ์ และสามารถผลิต
ออกมาเป็นช้ินงานได้จริง ผลการประเมินพบว่าด้านความสวยงาม มี
ความพึงพอใจในระดบัมาก ( ̅=4.10) ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึง
พอใจในระดบัมาก ( ̅=4.17) ดา้นประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ( ̅=4.17) 
ค าส าคญั: การอนุรักษพ์นัธ์ุพืช, เอกลกัษณ์, เคร่ืองประดบั 
 

Abstract 
This research aims to conserve a bunch of flowers 

Thepparatia, which is rare. To propagate plants with this type of jewelry 

making and to apply the knowledge gained from the study was 

developed with the application to work. This research was gathered 

from interviews. Data analysis jewelry to design jewelry then creates an 

assessment model to produce a prototype jewelry and satisfaction. The 

instrument used in this study include assessments and questionnaires to 

collect data. The research found that the unique flower bunch 

Thepparatia to design jewelry sets, "Malee Mukdah" concept is derived 

from the appearance of the flower, which is unique for the network 

Thepparat. Beautiful shapes and colors. Suitable to be used as a model 

in making jewelry. Materials and raw materials used to use metal 

(Silver). 

The pattern uses enamel paint to the color of the flower 

pendant is like a bunch of flowers Thepparat. There are also adorned 

gems, precious stones and pearls are beautiful. The results of such 

analysis has led to the development of a model designed to provide a 

more beautiful. The research concept According to the theory, design, 

assembly design in order to complete the form. And can be produced on 

a piece that actually works. The results showed that beauty There are 

many levels of satisfaction ( ̅=4.10). The satisfaction levels ( ̅=4.17) 

Practical aspects There are many levels of satisfaction ( ̅=4.17) 

Keywords: Plant conservation, Identity, Jewelry 

 

1. บทน า 
เครือเทพรัตน์ เป็นหน่ึงในพันธ์ุไม้ท่ีได้มีการค้นพบและ

อนุรักษไ์วใ้นโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฯ เครือเทพรัตน์จดัเป็นพนัธุ์ไมท่ี้ส ารวจพบคร้ังแรกโดย ดร.ราชนัย ์ภู่มา 
นกัพฤกษศาสตร์ประจ าหอพรรณไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและ
พนัธ์ุพืช เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 โดยการจัดตั้ งช่ือในคร้ังน้ีเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มี
การจดช่ือสกุลว่า “Thepparatta” ส่วนค าระบุชนิด “thailandica” นั้นตั้ง
ตามช่ือประเทศไทย ซ่ึงเป็นสถานท่ีพบพนัธ์ไมน้ี้คร้ังแรก จากขอ้มูลท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ผูจ้ดัท  าได้มีความสนใจท่ีจะน าดอกเครือเทพรัตน์มาเป็น
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แรงบันดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดับชุด มาลีมุกดา โดยมี
กระบวนการการผลิตตั้งแต่การออกแบบด้วยมือ การข้ึนต้นแบบด้วย
แวก็ซ์ กระบวนการหล่อโลหะ การฝังอญัมณี และการลงยาสี 
 

2. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เ พ่ือเป็นการอนุรักษ์ดอกเครือเทพรัตน์ผ่านการท า

เคร่ืองประดบั 

2 .2 เ พ่ื อออกแบบ เค ร่ื องประดับจ าก เ อกลักษณ์ของ              

ดอกเครือเทพรัตน์ 

2.3 เ พ่ือประเ มินความพึงพอใจของผู ้เ ช่ี ยวชาญ ผู ้ผ ลิต             

ผูจ้  าหน่ายและผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบัชุด “มาลีมุกดา” 

 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 

ในการด าเนินการท าวิจยัเร่ือง ชุดเคร่ืองประดบั “มาลีมุกดา” 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สอดคลอ้งตาม

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาเอกลกัษณ์ของดอกเครือเทพรัตน์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลความ

เป็นมาจนถึงลกัษณะของดอกเครือเทพรัตน์ 

3.2 ออกแบบเคร่ืองประดบัจากเอกลกัษณ์ของดอกเครือเทพ

รัตน์ โดยใชท้ฤษฏีการออกแบบเคร่ืองประดบั 

3.3 ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย 

และผูบ้ริโภค เคร่ืองประดบัชุด “มาลีมุกดา” 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองประดบั จ านวน 6 ท่าน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริโภคเคร่ืองประดับชุด “มาลีมุกดา” 

จ านวน 100 คน เป็นการสุ่มแบบบงัเอิญ 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเอกลักษณ์ดอกเครือเทพรัตน์เพ่ือการออกแบบ

เคร่ืองประดบัเงินชุด “มาลีมุกดา” ผูวิ้จยัไดด้ าเนินงานและวิเคราะห์ขอ้มูล

จากการศึกษาให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีก าหนดไวเ้พ่ือ

วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาเอกลกัษณ์ดอกเครือเทพ

รัตน์เพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบัเงินชุด “มาลีมุกดา” สรุปว่าลวดลาย

ของดอกเครือเทพรัตน์เป็นลายท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีสุด ลกัษณะของ

ลายน้ีอยูท่ี่ลายดอกไมท่ี้มีความโดดเด่นเหมาะสมกบัการน าลวดลายและ

รูปทรงมาประยุกต์ใช้เป็นตวัช้ินงานเคร่ืองประดบัเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์

ให้กบัช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ดอกเครือเทพรัตน์ 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการออกแบบเคร่ืองประดับจาก

เอกลกัษณ์ดอกเครือเทพรัตน์ ในการออกแบบคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชแ้นวคิดใน

การออกแบบจากรูปทรงและลวดลายดอกเครือเทพรัตน์ ซ่ึงเป็นรูปแบบ

จากธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ โดยใช้หลกัการออกแบบและกรอบ

แนวคิดของ วฒันะ จูฑะวิภาค (2545:73-113) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ภาพร่างเคร่ืองประดบัชุด “มาลีมุกดา” 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจกลุ่มผู ้บริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองประดบัชุด “มาลีมุกดา” ประเมินโดยกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบั

ภายในงาน Bangkok gems & Jewelry Fair 2018 คร้ังท่ี 61 จ านวน 100 

คน พบวา่ 

ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅=4.10)          

ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.93) โดยให้ระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด คือตวัช้ินงานเคร่ืองประดบัมาลีมุกดา ( ̅=4.26) ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D. =0.88) 
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  ดา้นประโยชน์ใชส้อย มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( ̅=4.17)     

ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.79) โดยให้ระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด คือ ใช้สวมใส่เพ่ือความสวยงาม ( ̅=4.53) ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D. =0.61) 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

( ̅=3.98) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.97) โดยให้ระดบัความพึง

พอใจมากท่ีสุด คือ รูปทรงและลวดลายมีความเหมาะสมในการใช้งาน 

( ̅=4.09) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.91) 

ความคิดเห็นโดยรวมของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน         

100 คน และผู ้เ ช่ียวชาญประเมินรูปแบบ ซ่ึงผลการประเมินพบว่า 

“เคร่ืองประดบัชุดมาลีมุกดา” ไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมาก ( ̅=4.56) 

ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.13) ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบั ท่ีมีรูปแบบ

ท่ีสวยงาม และเหมาะสมสามารถน าไปผลิตเป็นตน้แบบจริงได ้

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 เคร่ืองประดบัชุด “มาลีมุกดา” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ช้ินงานเคร่ืองประดบัชุด “มาลีมุกดา” 

 

 

 

5. สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาเอกลักษณ์ดอกเครือเทพรัตน์เพ่ือการออกแบบ
เคร่ืองประดบัเงินชุด “มาลีมุกดา” สรุปว่าลวดลายของดอกเครือเทพรัตน์
เป็นลายท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีสุด ลกัษณะของลายน้ีอยูท่ี่ลายดอกไมท่ี้
มีความโดดเด่นเหมาะสมกบัการน าลวดลายและรูปทรงมาประยุกต์ใช้
เป็นตวัช้ินงานเคร่ืองประดบัเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัช้ินงาน สอดคลอ้ง
กบั วฒันะ จูฑะวิภาค (2545:73-113) เร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับ 
กล่าวไวว้่า แมล้กัษณะเด่นของงานออกแบบเคร่ืองประดบัจะเน้นความ
สวยงามประการแรก หากแต่เร่ืองหน้าท่ีใช้สอย ความทนทาน ก็เป็นส่ิงท่ี
นกัออกแบบควรค านึงถึงดว้ยเช่นกนั การออกแบบท่ีดีตอ้งวางโครงสร้าง
ของงานอย่างพอดีเลือกใช้วสัดุให้ตรงกับแบบและหน้าท่ีใช้สอยของ
เคร่ืองประดบั 

การจดัท าปริญญานิพนธ์การศึกษาเอกลกัษณ์ดอกเครือเทพ
รัตน์เพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบัเงินชุด “มาลีมุกดา” ผูจ้ดัท  าไดเ้ร่ิมตน้
ศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ในการท าเคร่ืองประดบัน้ี โดยเร่ิมจากการศึกษา
เก่ียวกับดอกเครือเทพรัตน์ทั้ งลักษณะ รูปร่าง และสีสัน เพ่ือน ามา
ออกแบบให้ไดง้านท่ีสมจริงพร้อมทั้งวิเคราะห์แบบควบคู่กบัการศึกษา
รายละเอียดในเน้ือหาของกระบวนการผลิตและแกปั้ญหาในระหว่างการ
ผลิตเคร่ืองประดบัไดด้ว้ยตนเอง ท าให้ไดช้ิ้นงานเคร่ืองประดบัท่ีมีความ
สวยงาม และเหมาะสมสวมใส่ไดจ้ริง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ในการท าวิจยัควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและส ารวจ

ตลาดก่อนว่าผูบ้ริโภคสนใจเคร่ืองประดับรูปแบบลักษณะใด เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

6.2 รูปแบบและวิธีการสวมใส่เคร่ืองประดบัก็เป็นส่วนหน่ึงท่ี

ควรออกแบบในรูปของ Collection เพ่ือท่ีจะน ามาปรับใช้ได้ในหลาย

โอกาส 

6.3 การท างานควรท าในงานท่ีถนัดเพราะถา้หากท างานท่ีไม่

ถนดัจะส่งผลแก่ช้ินงาน และจะใชเ้วลามากกวา่เดิมในการท างาน 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

การจดัท างานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจาก

ได้รับความช่วยเหลืออยา่งดีจากผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ซ่ึงได้กรุณาให้ค  า

เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัมาโดยตลอด

และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน าและข้อคิดท่ีเป็น

ประโยชน์ 
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