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บทคดัย่อ 
นวตักรรมการออกแบบเคร่ืองประดับรูปแบบการใช้งาน 

2 in 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อแข็งใน
ความสามารถการเป็นสปร่ิงต่อโลหะเหล็กท่ีมีคาร์บอนต ่าด้วยรูปทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผา้แกนกลาง ซ่ึงสามารถดัดงอและคืนตวักลบัเพ่ือใช้สร้าง
กลไก โดยการออกแบบและสร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะการใช้
งานท่ีแตกต่างกันในช้ินงานเดียว เร่ิมศึกษาข้อมูลของพญานาคเพ่ือได้
ทราบถึงความเป็นมาตามความเช่ือของพระพุทธศาสนา ผูวิ้จยัได้รับแรง
บนัดาลใจจากสถาปัตยกรรมนาคของโบราณสถานและศึกษาทฤษฎีต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องส าหรับงานวิจัย ได้แก่ วสัดุท่ีใช้ในการท าเคร่ืองประดับ 
หลกัการออกแบบเคร่ืองประดบั การข้ึนตน้แบบ กระบวนการหล่อโลหะ 
การขดัแต่งตวัเรือน การฝังอญัมณี และการชุบเคลือบผิว สร้างเป็นชุด
เคร่ืองประดบั สรุปเป็นผลจากแบบประเมินความพึงพอใจแบบสุ่ม ดว้ย
ปริมาณจ านวนการเก็บฐานขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 104 คน น ามา
ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากทั้ ง 3 ปัจจัยท่ีก าหนด ได้ดังน้ี ด้านความ
สวยงาม ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 69% ดา้นประโยชน์ใช้สอยระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 58% ด้านความคิดสร้างสรรค์ ระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด 63.5%  

 
ค าส าคญั: นวตักรรม, 2 in 1   
 

Abstract 
The innovation of combinating by various things to be an 

unique product. To study the mechanism moving the connection point, 
and then applied to a piece of work. To design and create jewelry that 
looks like a piece of work for many different applications in a single 
piece. And to provide guidance in the development of other jewelry. 
Further in the future. Start studying the data of the serpent to be aware 
of the history of Buddhism and study of innovative mechanism for 
designing innovative new format, use format 2. Various theories for the 
project, including the material used to make jewels. Design principles 

the starting format Metal casting process and filling embedded jewels 
theory plating create a jewelry collection. The result is a satisfaction 
rating online through Google Form amount to the collection of 
databases from a population of 104 people bring, calculated as a 
percentage from all 3 factors that determine the aesthetic the most 
satisfying 69%, Functional benefits satisfaction level of functionality 
the most satisfying 58%, satisfaction creative side the most satisfying 
63.5% to calculate the percentage sum to create a bar chart. 

 
Keywords:  Innovation, 2 in 1   
 

1. บทน า 
พญานาคเป็นสัญลกัษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความสมบูรณ์ ตาม

ความเช่ือของชาวพุทธ พญานาคมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมไทยมีความเช่ือ
และศรัทธาเฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนาพุทธ พญานาคเป็นกายทิพยก่ึ์งเทพมี
อิทธิฤทธ์ิสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และสัตว์อ่ืนได้ตามสภาวะ 
พญานาคตระกูลวิรูปักษ์เป็นพญานาคตระกูลสีทอง จัดอยู่ในตระกูล
สูงสุดเป็นชนชั้นปกครองมีก าเนิดแบบโอปปาติกะคือเกิดแล้วโตทนัที 
พญานาคในตระกูลน้ีจะอาศยัอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาอยู่ในการ
ปกครองของท้าววิรูปักษ์ ผูป้กครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศ
ตะวนัตก เหตุท่ีมาเกิดเป็นพญานาคเพราะท าบุญเจือดว้ยราคะ พญานาค
ในตระกูลน้ีเป็นเพียงตระกูลเดียวท่ีพญาครุฑไม่สามารถท าร้ายได ้รวมถึง
มนตรา อาลมัพายน์ ก็ไม่ระคายเช่นกนั 

นวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นแนวคิดท่ีเร่ิมเขา้มามีอิทธิพลต่อ
สังคมของมนุษย์ในยุค ปัจจุบันอย่างมาก  นวัตกรรมนั้ น เป็นการ
สร้างสรรค์ ส่ิ งใหม่ๆ  และถือเป็นกลยุทธ์ ท่ีส าคัญ ในการเพ่ิม ขีด
ความสามารถของตนเองและการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่ง
ย ัง่ยืน จึงท าให้นวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นท่ียอมรับขององค์กรและ
ธุรกิจต่างๆ ท่ีไดน้ าเขา้มาใช้เพ่ือสร้างความส าเร็จของส่ิงเหล่านั้นข้ึนมา
งานเคร่ืองประดบัเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีตอ้งใช้แนวทางของนวตักรรม
และเทคโนโลยีในการแข่งขนัทางด้านการตลาด จากการน าเทคโนโลยี
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และนวตักรรมต่างๆ แนวความคิดใหม่หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคย
มีใช้มาก่อน  ทั้ งน้ีผู ้วิจยัจึงคิดริเร่ิมท านวตักรรมใหม่เป็นการพัฒนา
ดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ทนัสมยัและได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
กว่าเดิมส่ิงท่ีผูวิ้จยัท าการประดิษฐ์คิดคน้นั้นคือเคร่ืองประดบัท่ีสามารถ
ประยกุตใ์ชง้านไดถึ้ง 2 รูปแบบ มีความสะดวกแปลกใหม่และยงัคุม้ค่าต่อ
ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึนอีก จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูวิ้จยัไดรั้บแรงบนัดาล
ใจจากพญานาคตระกูลวิรูปักษย์งัไดศึ้กษาความเช่ือเก่ียวกบัพญานาคใน
การท่ีจะท าเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณค่าทางใจและความเช่ือของคนไทย 
เพ่ือสร้างนวตักรรมรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคต่อการใช้
งานได้มากท่ีสุด โดยมีกระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบดว้ยมือ การ
ข้ึนตน้แบบด้วยแว็กซ์ กระบวนการหล่อโลหะ ตกแต่ง ฝัง และการชุบ
เคลือบผิว  

จากแนวคิดท่ีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าผูวิ้จยัศึกษากลไกการ
เคล่ือนไหวจุดเช่ือมต่อแลว้น ามาประยกุตเ์พ่ือออกแบบและสร้างช้ินงาน
เคร่ืองประดบัท่ีมีลักษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกันในช้ินงานเดียว เป็น
แนวทางในการพฒันาเคร่ืองประดบัอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต สร้างรายได้
ให้กบัตนเองอีกทั้งยงัเป็นแนวทางความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะประยุกต์ส่ิง
ใหม่ๆ ให้กบัผูอ่ื้นไดรั้บแรงบนัดานใจให้กบัตนเองและบุคคลอ่ืนๆ ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
     2.1 เพ่ือศึกษากลไกการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อแข็งในการน าเหล็กชุบ
แขง็ท่ีสามารถดดังอไดม้าใชเ้ป็นกลไก 
      2.2 เพ่ือออกแบบและสร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะการใช้
งานท่ีแตกต่างกนัในช้ินงานเดียว 
       

3.วธีิด าเนินการวจิยั 
 ในการด าเนินการท าวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการออกแบบ
เคร่ืองประดบัรูปแบบการใช้งาน 2 in 1 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาขอ้มูลของพญานาคเพื่อไดท้ราบถึงความเป็นมา
ตามความเชื่อของพระพ ุทธศาสนาและศึกษานวตักรรมกลไกมา
ออกแบบให้เป็นนวตักรรมรูปแบบใหม่ 
 3.2 ออกแบบเคร่ืองประดบัลวดลายพญานาคและกลไก
ภายในตวัพญานาค โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบ (ภาณุพงศ ์จงชานสิทโธ
2556:4) ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเคร่ืองประดบัและ
ประเมินโดยผูบ้ริโภคของช้ินงานเคร่ิองประดบั 
 

 
รูปท่ี 1 ส่วนประกอบของป่ินปักผม 

 
 3.3 ประเมินความพึงพอใจของผู ้ผลิตและผู ้บริโภคของช้ินงาน
เคร่ืองประดบั ประเมินโดยแบบสอบถามแบบสุ่ม จากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 104 คน โดยแบ่งหัวเป็น 3 ปัจจยัท่ีก าหนด ได้ดังน้ี ด้านความ
สวยงาม ดา้นประโยชน์ใช้สอย ดา้นความคิดสร้างสรรค์ 
 

4. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 ก ารศ ึกษ าก ารท าว ิจ ยั เรื่อ ง  น ว ตัก รรมก ารออกแบบ
เค ร่ืองประดบั รูปแบบการใช ้งาน 2 in 1 ผู ว้ ิจยัไดด้ าเนินงานและ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเพ่ือให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษานวตักรรมกลไกรูปแบบ
ใหม่ จึงไดอ้อกแบบนวตักรรมกลไกขอ้ต่อแข็ง เร่ิมแบ่งท่อนของตวั
พญานาค และใช้เหล็กชุบแข็งเป็นกลไกภายใน   

 

 
รูปท่ี 2  ภาพสเกตซ์กลไกขอ้ต่อแข็ง  

 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ม ูลการออกแบบเค ร่ืองประดบั
ลวดลายพญานาคและกลไกภายในตวัพญานาค ในการออกแบบคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดการออกแบบ (ภาณุพงศ ์จงชานสิทโธ2556:4) มาใช้
เป็นเกณฑใ์นการออกแบบ 

 
 

    60 mm 

165 mm 
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รูปท่ี 3 ภาพสเกตซ์และขนาดของป่ินและก าไล 

 

              
 

รูปท่ี 4 การข้ึนตน้ช้ินงานเคร่ืองประดบั 
 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจกลุ ่มผูบ้ ริโภคที่ม ีต ่อ
เคร่ืองประดบัช้ินน้ี ประเมินโดยแบบสอบถามแบบสุ่ม จากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 104 คน พบว่า จากความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความสนใจในแต่ละดา้นโดยแยกเป็นประเด็นและจดัล าดบัใน
การด าเนินงาน ดา้นความสวยงามมีความพอใจในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 
69 ดา้นประโยชน์ใช้สอยมีความพอใจในระดบัมากที่สุดร้อยละ 58.5 
ดา้นความคิดสร้างสรรคม์ีความพอใจในระดบัมากที่สุดร้อยละ 63.5 
แสดงถึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากพึงพอใจกบัผลงานท่ีน ามาเสนอ 

 

 
รูปท่ี 5 แผนภูมิแสดงขอ้มูลโดยสรุปของแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 

 
รูปท่ี 6 ภาพช้ินงานเคร่ืองประดบันวตักรรมกลไกป่ินปักผม 

 

5. สรุปผลการวจิยั 
ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมการออกแบบเคร่ืองประดับ 

รูปแบบการใช้งาน 2 in 1 ผูวิ้จยัได้เร่ิมต้นศึกษาข้อมูลต่างๆ ในการท า
เคร่ืองประดับน้ี โดยเร่ิมจากการศึกษานวตักรรมของกระบวนการท า
กลไกในรูปแบบต่างๆ และลวดลายพญานาค เพ่ือน ามาออกแบบให้ได้
งานท่ีสมจริงพร้อมวิเคราะห์แบบควบคู่กับการศึกษารายละเอียดใน
เน้ือหา ดังนั้ นในการด าเนินการวางแผนในแต่ละขั้ นตอนของการ
ด าเนินงานเพ่ือท่ีจะสามารถรู้เก่ียวกบัขั้นตอนกระบวนการผลิต ได้แก่ 
การออกแบบและวิเคราะห์รูปแบบ การข้ึนตน้แบบดว้ยมือ  หล่อตวัเรือน 
แต่งตัวเรือน  ฝังพลอย และชุบ เค ร่ืองประดับ  จึงท าการประเมิน
แบบสอบถามแบบสุ่มด้วยปริมาณจ านวนการเก็บฐานข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 104 คน จากนั้ นสรุปจากความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด นั้ นก็คือ ด้านความ
สวยงามคิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคือ ด้านความคิดสร้างสรรค์คิดเป็น
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ร้อยละ 63.5 และส่วนน้อยมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดก็คือ ดา้นประโยชน์
ใชส้อยคิดเป็นร้อยละ 58.5 

 

6. กติตกิรรมประกาศ 
       การจดัท างานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากได้รับความ
ช่วยเหลืออยา่งดีจากผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ซ่ึงได้กรุณาให้ค  าแนะน าและ
ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัมาโดยตลอดและขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
      7.1 อยากให้มีการสร้างบล็อกขายงานของตนเองเพื่อให้งานของเรา
ออกไปสู่ทอ้งตลาดท าให้มีคนรู้จกังานของเรามากยิง่ข้ึนและมีโอกาส
สร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองไดอี้กมากมาย       
      7.2 เม่ือท ามาเป็นก าไลแลว้ไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
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