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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ของนก

เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรโดยเลือกศึกษาจากพ้ืนท่ี  บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคูณวุฒิ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการออกแบบเคร่ืองประดบั และเพื่อประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ชียวชาญ ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์ แบบประเมิน และแบบสอบถาม เพ่ือใชเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

จากการศึกษาพบว่า นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธรเป็นนกท่ีมีลกัษณะ
รูปร่างสวยงาม  มีขนหางคู่กลางท่ีมีแกนยื่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ท่ี
ชดัเจน ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดท่ีไดจ้ากลกัษณะของนกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธรน ามา
ออกแบบเป็นเคร่ืองประดับเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับช้ินงาน มีการ
วิเคราะห์ วสัดุและวตัถุดิบท่ีใช้ในการสร้างตัวเรือนจะใช้โลหะเงิน 
(Silver) ทั้ งหมด ใช้อัญมณีในการประดับตกแต่งตัวเรือน ด้านการ
สร้างสรรคผ์ลงานจะใช้กรรมวิธีการข้ึนตน้แบบแวก็ซ์ โดยการออกแบบ
เขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การกดั CNC การหล่อช้ินงานการ
ขดัตกแต่งช้ินงาน ตลอดจนการประดบัอญัมณี ผลการวิเคราะห์ดงักล่าว
จึงน ามาสู่การออกแบบ เพ่ือพฒันารูปแบบให้มีความสวยงามยิ่งข้ึน โดย
ผูวิ้จยัได้น า แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบมาใช้อ้างอิงประกอบในการ
ออกแบบ เพื่อให้ไดรู้ปแบบไดส้มบูรณ์ ซ่ึงเคร่ืองประดบัชุด “สกุณาพร” 
มีความงดงามและแสดงถึงเอกลกัษณ์ของนกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร สามารถ
ผลิตออกมาเป็นช้ินงานจริง 

ผลการประเมินการออกแบบชุดเคร่ืองประดบัจากเอกลกัษณ์
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ผู ้วิจัยได้รวบรวมสรุปข้อมูลน ามาสร้างแบบ
จ านวน 1 รูปแบบ และผลิตเป็นช้ินงานท่ีสามารถสวมใส่ได้จริง ผูจ้ดัท  า
ได้ท  าการส ารวจความพึงพอใจต่อผูท่ี้ได้รับชมผลงานเคร่ืองประดบัชุด 
“สกุณาพร” โดยไดท้  าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน ผลการการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
กลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองประดับภายในงาน Bangkok gems &  jewelry fair 
จ านวน 100 คน พบว่า ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
(x ̄= 4.12) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.95) ดา้นประโยชน์ใชส้อย 
มีความพึงพอใจในระดบัมาก (x ̄= 4.13) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. 

= 4.49) ดา้นความคิดสร้างสรรค ์มีความพึงพอใจในระดบัมาก (x ̄= 3.99) 
ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.98) 
 
ค าส าคญั: นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร, อนุรักษ,์ เคร่ืองประดบั,เอกลกัษณ์ 
 

Abstract 
This research aims to study the identity of Pseudochelidon 

sirintarae. Selected from the Bung Borapet area in Nakhon Sawan 
province. By collecting data. From the expert group and who multiplies 
the relevant qualifications.To design jewelry and to assess the 
satisfaction of the experts, manufacturers and consumers. The 
instruments used in this study were questionnaires and questionnaires 
for data collection. 
 According to studies, it has been found that Pseudochelidon 
sirintarae the bird is beautiful.  The tail feathers of the middle with a 
stick protruding out a distinct identity. Researchers have the concept of 
the nature. Pseudochelidon sirintarae is designed as an ornament to 
create a unique workpiece. Use has been analyzed. Materials and raw 
materials used in the building will use all silver to make all. The pattens 
mostly came from the colors of the gemstones. The creation process 
will use the method of mastering wax mold, by using Computer desing, 
working drawing CNC milling machine, casting, finishing work. The 
results of this analysis lead to the design. To get the perfect format. 
Which sakunapron jewelry. Beautiful and unique to Pseudochelidon 
sirintarae. Can be produced as a real work piece. 
 The result of the jewelry design evaluation of the identity 
Pseudochelidon sirintarae The researcher collected data from 1 form 
and produce a piece that can actually be worn. The organizers 
conducted a survey on the satisfaction of those who have seen the 
jewelry set “Sakunapron” The satisfaction questionnaire was 
distributed. To analyze the performance the results of the consumer 
satisfaction survey at Bangkok gems & jewelry fair 100 people found. 
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Beauty At the high level of satisfaction (x̄ = 4.12), the standard 
deviation (S.D. = 0.95) Utility At the high level of satisfaction (x̄  = 
4.13), the standard deviation (S.D. = 4.49) Creative At the high level (x ̄
= 3.99), the standard deviation (S.D. = 0.98) 
 
Keywords:  Pseudochelidon sirintarae, conserve, Jewelery, identity 
 

1. บทน า 
สัตวป่์าเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดส่วนหน่ึงของ

ระบบนิเวศของป่า จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาระบบความ
สมดุลทางธรรมชาติและท าให้ระบบนิเวศมีความมัน่คง การลดลงของ
พ้ืนท่ีป่าในประเทศไทยมีจ านวนลดลงอยา่งรวดเร็ว จึงมีผลกระทบอยา่ง
รุนแรงและเป็นเหตุให้สัตวป่์าลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนั จน
ท าให้สัตวป่์าบางชนิดตอ้งสูญพนัธ์ุไปจากประเทศไทยและบางชนิดท่ี
ปริมาณลดลงจนใกลสู้ญพนัธ์ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ทรงเล็งเห็นถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการ
จดัตั้ งโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชและพนัธุ์สัตว ์ในระหว่างเดือน
มกราคมและกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2511 กิตติ ทองลงยา ไดค้น้พบนกตวัหน่ึงท่ี
มีรูปร่างลกัษณะแตกต่างจากนกนางแอ่นชนิดอ่ืนท่ีจบัได้ นักปักษีวิทยา
ของเมืองไทยต่างมีความเห็นว่าสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิรินธรเทพ
รัตนราชสุดา กิติวฒันาดุลโสภาคย ์(พระยศขณะนั้ น) ทรงเป็นผูท่ี้สน
พระทัยใน เร่ืองธรรมชาติ วิทยาของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ ง  จึงขอ
พระราชทานนามมาตั้งช่ือนกชนิดน้ีว่า นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร นกชนิดน้ี
เป็นนกนางแอ่นขนาดกลาง มีสีด าออกเขียวเหลือบ ตะโพกขาว มีลกัษณะ
เด่นตรงหางท่ีมีขนคู่กลางมีแกนยื่นออกมาเป็นเส้นเรียวแผ่ตรงปลาย นก
เจา้ฟ้าหญิงสิรินธร เป็น 1 ในสัตวป่์าสงวนท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์พนัธุ์
สตัวป่์าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธุ์ไวอ้ยา่งยิง่ 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
     2.1 เพื่อศึกษาเอกลกัษณ์ของนกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร 
      2.2 เพื่อเป็นการออกแบบเคร่ืองประดบั 
      2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้ชียวชาญ ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 ในการวิจัยเร่ืองเค ร่ืองประดับ ชุด “สกุณาพร” เพ่ือการ
ออกแบบเคร่ืองประดบั โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 3.1. ศึกษาเอกลกัษณ์ของนกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธรได้แก่ ขอ้มูล
ด้านความเป็นมา โดยใช้เคร่ืองมือการค้นหาข้อมูล สัมภาษณ์  จาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร 

 3.2. ออกแบบเคร่ืองประดบัจากเอกลกัษณ์ของนกเจา้ฟ้าหญิง
สิรินธร โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองประดับ  (วฒันะ จูฑะวิภาต
2545:113) ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบชุดเคร่ืองประดบั 
และประเมินโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบและการผลิตเคร่ืองประดบั 
 3.3. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย 
และผูบ้ริโภค เคร่ืองประดบัชุด สกุณาพร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองประดบั 6 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริโภคเคร่ืองประดับชุด “สกุณาพร” 
จ  านวน 100 คน เป็นการสุ่มแบบบงัเอิญ 

4. วธีิด าเนินการวจิยั 
 การศึกษาเกลกัษณ์นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร เพ่ือการออกแบบ
เคร่ืองประดบั ผูวิ้จยัไดด้ าเนินงานและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาให้
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีก าหนดไว ้เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 4.1.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาเอกลกัษณ์นกเจา้ฟ้าหญิง
สิรินธร พบวา่ ลกัษณะเด่นของนกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร คือ มีรูปร่าง
สวยงาม และขนหางคู่กลางมีแกนยืน่ออกมา ซ่ึงมาจากตวันกทั้งหมด 

 
รูปท่ี 1 นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร 

 4.2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเคร่ืองประดับจาก
เอกลักษณ์นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ในการออกแบบคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ใช้
แนวความคิดในการออกแบบจากรูปทรงของนกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร มาใช้
ในการออกแบบในการออกแบบร่าง ไดแ้บบร่างเคร่ืองประดบัออกมา 1 
ชุด ประกอบไปดว้ย สร้อยคอ 1 ช้ิน ต่างหู 2 ช้ิน และก าไลขอ้มือ 1 อนั 

 
แบบร่างสร้อยคอ 
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แบบร่างต่างหู 

 
แบบร่างก าไรขอ้มือ 

 
ภาพเรนเดอร์ 

รูปท่ี 2 แบบร่างเคร่ืองประดบัเงินชุด “สกุณาพร” 
 

 4.3.การน าเสนอเอกลักษณ์ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรผ่าน
เคร่ืองประดบัชุด สกุณาพร ผูจ้ดัท  าไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจต่อผูท่ี้
ได้รับชมผลงานเค ร่ืองประดับชุด “สกุณาพร” โดยได้ท  าการแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ผลการการ
วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อกลุ่มผู ้บริโภคเคร่ืองประดับ
ภายในงาน Bangkok gems &  jewelry fair จ านวน 100 คน พบวา่  

ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจในระดบัมาก (x̄ = 4.12) 
ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.95) โดยให้ระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คือตวัช้ินงานเคร่ืองประดบัสกุณาพร (x̄ = 4.28) ส่วนค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.90) 

ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = 
4.13) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 4.49) โดยให้ระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด คือ ใช้สวมใส่เพ่ือความสวยงาม  (x̄ = 0.90) ส่วนค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.68) 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจในระดบัมาก (x̄ = 
3.99) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.98) โดยให้ระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ รุปทรงและลวดลายมีความเหมาะสมในการใช้งาน  
(x̄ = 4.11) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 1.01) 

ความคิดเห็นโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 100 
คน  และผู ้ เ ช่ี ยวชาญประเมิน รูปแบบ  ซ้ึ งผลการประ เมินพบว่า 
เคร่ืองประดบัชุดสกุณาพร ไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมาก (x̄ = 4.52) 
ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.10) ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบ
สวยงาม และเหมาะสมสามารถน าไปผลิตเป็นตน้แบบจริงได ้
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5. สรุปผลการวจิยั 
 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่และผูเ้ชียวชาญประเมินรูปแบบ ซ้ึงผลการ
ประเมินพบว่า “เคร่ืองประดับชุดสกุณาพร” มีรูปแบบท่ีสวยงามและ
เหมาะสม สามารถน าไปผลิตเป็นตน้แบบจริงได้ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจต่อช้ินงาน “เคร่ืองประดับชุดสกุณาพร” อยู่ในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด เป็นไปตามสมุติฐานของการวิจยั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นรูปแบบและลวดลาย การ
เลือกใช้วสัดุและวตัถุดิบ และเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน พบว่ารูปทรง
ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงท่ีได้มาจากนกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธรมากท่ีสุดส่วน
ลวดลายท่ีใช้ส่วนใหญ่มีไม่มากจะใช้สีของอญัมณีท่ีน ามาประดบัท าให้
เกิดลวดลาย มากกว่าใส่ลวดลายท่ีเป็นลายเส้นหรือลวดลายอ่ืนๆ ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกับ วฒันะ จูฑะวิภาต(2545:113) เร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดบั กล่าวไวว้่า แมล้กัษณะเด่นของงานออกแบบ จะเน้นความ
สวยงามประการแรก หากแต่เร่ืองหน้าท่ีใช้สอย ความทนทาน ก็เป็นส่ิงท่ี
นักออกแบบควรค านึงด้วยเช่นกัน การออกแบบท่ีดีตอ้งวางโครงสร้าง
ของงานอยา่งพอดีเลือกใชว้สัดุให้ตรงกบัแบบและลวดลายหน้าท่ีใช้สอย
และความทนทานของวสัดุท่ีใชใ้ห้ความสมัพนัธ์ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1. ในการท าวิจยัควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและส ารวจ
ตลาดก่อนว่าผูบ้ริโภคสนใจเคร่ืองประดับรูปแบบลักษณะใด เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
 6.2. รูปแบบและวิธีการสวมใส่เคร่ืองประดบัก็เป็นส่วนหน่ึงท่ี
ควรออกแบบในรูปของ Collection เพ่ือท่ีจะน ามาปรับใช้ได้ในหลาย
โอกาส 
 6.3. การใชเ้คร่ืองกดั CNC ในการกดัช้ินงานควรเฝ้าดูการ 
ท างานของเคร่ืองและคอยดูปริมาณ น ้าหล่อเยน็ในเคร่ืองห้ามให้น ้าแห้ง 

7. กติตกิรรมประกาศ 
 การจดัท างานวิจยัฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บ
ความช่วยเหลืออยา่งดีจากผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ซ่ึงไดก้รุณาให้ค  าแนะน า
และขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัมาโดยตลอดและขอ 
กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 
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