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55155307 : สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ์ 
ค าส าคญั   : วฒันธรรม/ไทยทรงด า/อปุกรณ์เสริมอเิลก็ทรอนิกส์/เคร่ืองประดบั  

                   ดวงใจ อชุชิน : ชดุผลติภณัฑ์ผลติภณัฑ์อปุกรณ์เสริมอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคดิ
ความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด า.  

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ. 177 หน้า. 

การวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการศึกษาและการออกแบบผลิตภณัฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดบั 
โดยน าแนวคิดความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด า (กรณีศกึษา:กลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ าเภอปาก
ท่อ จงัหวดัราชบรีุ) โดยการวิจยัครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนไทยทรงด า 
และออกแบบผลติภณัฑ์ตามข้อมลูที่ได้ศกึษา รวมทัง้ศกึษาความต้องการของผู้บริโภค USB Drive และเคร่ืองประดบั 
ที่เป็นผู้หญิง ตัง้แตอ่าย ุ20-50 ปี ที่มีต่อรูปแบบชุดผลิตภณัฑ์ต้นแบบ จ านวน 60 คน คือ  โดยใช้แบบสมัภาษณ์และ
แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาใช้ออกแบบและประเมินผลรูปแบบด้วยแบบสอบถามโดย
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 9  คน จดัท าต้นแบบผลติภณัฑ์ซึง่ประกอบด้วย 1) ผลิตภณัฑ์ USB Drive ที่อยู่
ในรูปของสร้อยคอ   2) ผลิตภณัฑ์ USB Driveที่อยู่ในรูปของสร้อยข้อมือ 3) ผลิตภณัฑ์ USB Drive ที่อยู่ในรูปของ
แหวน และความพงึพอใจของผู้บริโภค USB Drive ที่เป็นเคร่ืองประดบั โดยเป็นผู้หญิง ตัง้แต่อาย ุ20-50 ปี ที่มีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบของชุดผลิตภณัฑ์ต้นแบบ จ านวน 130 คน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

ผลการวิจยัสรุปว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิง ที่มีอายุตัง้แต่ 20-50 ปี จ านวน 130 คน โดยได้ทดลองสวมใส่
ผลติภณัฑ์ต้นแบบ  ได้มีความพงึพอใจตอ่รูปแบบชดุผลติภณัฑ์ต้นแบบในเร่ือง ความเป็นอตัลกัษณ์ไทยทรงด า/ความ
เป็น USB Drive/ความเป็นเคร่ืองประดบั/ความสะดวกในการพกพา โดยอนัดบัท่ี 1 คือ สร้อยข้อมือมีคา่เฉลี่ย   (4.18)   
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (0.07) อนัดบัที่ 2 คือ สร้อยคอมีค่าเฉลี่ย      (4.09) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. (0.06) และอนัดบัที่ 3 คือ แหวนมีค่าเฉลี่ย    (4.04) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (0.06) โดยภาพรวม
ผลงานออกแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัดีทัง้หมด ซึ่งงานทัง้หมดที่ได้ออกแบบนัน้ ผู้วิจยัได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของ 
Function โดยให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจ าวนั มีความแข็งแรง คงทนต่อกรใช้งาน  สามารถพกพาได้สะดวก 
และรูปแบบผลิตภณัฑ์แสดงความเป็นอตัลกัษณ์ของไทยทรงด าที่มีความสวยงาม มีความเหมาะสมกบัประโยชน์ใช้
สอยและสร้างความพงึพอใจตอ่ผู้ที่สนใจผลติภณัฑ์เป็นอยา่งดี  

 
 
ภาควิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร    
ลายมือช่ือนกัศกึษา.................................................. ปีการศกึษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระ.................................................. 
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55155307:  MAJOR: PRODUCT  DESIGNMAJOR 
KEY WORD: Culture / THAISONGDAM / ELECTRONIC COMPONETS /  ACCESSORIES 

     DUANGJAI UTCHIN : THE STUDY AND DESIGN FOR AN ELECTRONIC ACCESSORIES  
COME FROM THE BELIEF AND CULTURE OF THAISONGDAM (CASE STUDY : THAISONGDAM 
WOMAN WEAVING GROUP. BAAN HUA KHAO JEEN  PAKTOR  RAYHABURI). ASST: PROF Dr. RATTHAI  
PORNCHAROEN. Ph.D. 197 pp. 
 

This research is to The study and design for an electronic accessories come from the 
belief and culture of Thaisongdam (case study : Thaisongdam woman weaving group. Baan hua 
khao jeen paktor rayhaburi). The purpose of this research is to study the problems and needs of 
Thaisongdam communities and designed the products according to the studied information. In 
addition, to study the consumer needs of USB Drive and decorationsof women aged 20-50 years 
who interested in the original product series for 60 persons by interviewing and questionnaires. 
The information were used to design and evaluate a questionnaire by specialists and peer 
reviewers for 9 persons. The original products were made including 1) the USB Drive products 
performed as necklaces 2) the USB Drive products performed as bracelets 3) the USB Drive 
products performed as rings. Moreover, the satisfaction of the consumer for USB Drive 
decorations are women aged 20-50 years who were satisfied with the style of the original products 
for 130 persons which were analyzed by using percentage mean and standard deviation. 

The study concluded that consumers who are women aged 20-50 years for 130 persons 
by wearing the original products have satisfied with Thaisongdam identity/being USB Drive/being 
decorations/convenient to carry. The first one is the bracelet with mean 4.18 and the standard 
deviation 0.07, second one is necklace with mean 4.09 and the standard deviation 0.06, third one 
is the ring with mean 4.04 and the standard deviation 0.06. The overall design was good and all 
designed products were made according to the function which are able to use for daily life, strong 
for usage, convenient to carry. In addition the products shown the identity of the beauty of 
Thaisongdam, appropriate to use and satisfaction to those interested in the product as well. 
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สาระนิพนธ์เลม่นีส้ าเร็จได้ด้วยความอนเุคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาสาระนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ และตรวจสอบข้อบกพร่อง จน
สาระนิพนธ์เลม่นีส้ าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอขอบพระคณุในความกรุณาเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ ท่ีให้ค าแนะน า และตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง จนการค้นคว้าอิสระเลม่นีส้ าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์  

ขอขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  ศรีโสภา ท่ีให้ค าแนะน า และตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง จนการค้นคว้าอิสระเลม่นีส้ าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์  

ขอขอบพระคณุกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ท่ี
ให้การสนบัสนนุทัง้ในด้านข้อมลู และสถานท่ีเพ่ือท าการศกึษาตลอดจนการท าแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคณุนาวาอากาศตรี วีระ การะเวก ให้การสนบัสนุนทัง้ในด้านข้อมูลเก่ียวกับ
ความหมายของลายผ้าไทยทรงด า เพ่ือท าการค้นคว้าอิสระ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ไพรัช บางบัวใบให้การสนับสนุนทัง้ในด้านข้อมูลเก่ียวกับ
ความหมายของลายผ้าไทยทรงด า เพ่ือท าการค้นคว้าอิสระ 

ขอขอบพระคณุผู้ทรงคุณวุฒิผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศกัดิ์ สินธุภัค อาจารย์ภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีให้
ข้อเสนอแนะตา่งๆ ในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์สุธิดา  ดงแสนสุข  อาจารย์ประจ าวิชาเคร่ืองโลหะ
และรูปพรรณอญัมณี วิทยาลยัเพาะชา่ง  ท่ีให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ ในด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั 

สุดท้ายขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิประสามทวิชาความรู้แด่ผู้ วิจัย 
ตลอดจนข้อคดิเห็นอนัเป็นประโยชน์ตา่งๆ จนการค้นคว้าอิสระฉบบันีส้ าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์ 

ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การวิจยัในครัง้นีจ้ะมีประโยชน์ตอ่ทา่นผู้สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาและพฒันาผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ตอ่ไป 
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