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ศึกษาและพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย
เพื่อการสงออก
Study and Development of Alloy Jewelry in Thailand’s Jewelry 
Industry for export

 ศันสนีย อาจนาฝาย1 

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับไทยเพ่ือการสงออก 2) ออกแบบเคร่ืองประดับโลหะผสมในระบบอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย
เพื่อการสงออกดานคุณภาพใหสามารถแขงขันไปยังตลาดระดับบน โดยการออกแบบใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบเครื่องประดับ
โลหะผสมจากผูจําหนายสินคางานเครื่องประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 วิธีงานดําเนินงานวิจัยไดแบงเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะ
ผสม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกและแบบสอบถามผูประกอบการดานการตลาด
ในการสงออกเครื่องประดับในอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย จํานวน 3 แหง  2) ออกแบบเคร่ืองประดับ
โลหะผสม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกและแบบสอบถามผูเช่ียวชาญดานการผลิต
และออกแบบเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย จํานวน 3 ทาน และประเมินแบบรางการออกแบบ
โดยกลุมตัวอยางดานแนวทางการพัฒนาและดานการออกแบบ จํานวน 3 ทาน 3) ประเมินความพึงพอใจ
ผูจําหนายสินคางานเคร่ืองประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในงานแสดงสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย 
คร้ังท่ี 49 จํานวน 100 คน โดยใชเคร่ืองมือแบบสอบถามความพึงพอใจ 4) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
 ผลการวิจัย ดานแนวทางการพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย เพ่ือ
การสงออก พบวา ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้น มีความตองการสินคาที่แตกตางกัน โดยตลาดสหรัฐ
อเมริกาตองการสินคาเครื่องประดับที่มีรูปแบบคลาสสิค เรียบหรู ไมซับซอน สวนตลาดยุโรป ตองการ
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ความหลากหลายตามกระแสแฟชั่น สามารถสรางสรรคผลงานการออกแบบ ในดานการออกแบบ พบวา 
เคร่ืองประดับ โลหะผสมท่ีไดรับความนิยม และควรท่ีจะนํามาพัฒนาการออกแบบมากท่ีสุด คือ 1) สแตนเลส
เปนโลหะที่เหมาะกับการ ฉลุลวดลาย เพื่อใหเห็นความมันวาวของเนื้อโลหะ ไมเหมาะกับงานที่ซํ้าซอน 
และงานที่ใชฝงอัญมณีจํานวนมาก 2) ทองเหลือง สามารถใชกับงานออกแบบที่ซับซอน พลิ้วไหว 
ฝงอัญมณีได มีคุณสมบัติยืดหยุนและออนตัวไดดี ปจจัยสําคัญในดานคุณภาพที่จะพัฒนาใหสามารถ
เขาสูตลาดระดับบนไดน้ัน คือ การพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิต ใหไดคุณภาพช้ินงานคงท่ี ความพิถีพิถัน
ดานการผลิตและการออกแบบท่ีสรางสรรค อีกท้ังยังตองมีความเปนเอกลักษณในสินคาเคร่ืองประดับไทย 
เพื่อใหแขงขันกับคูแขงสําคัญ อยางเชน จีน และอินเดียได การประเมินความพึงพอใจรูปแบบเครื่องประดับ
โลหะผสมจากผูจําหนายสินคาเครื่องประดับ ในงานสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 49 จํานวน
100 คน มีความพึงพอใจสินคาเครื่องประดับในระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย (x

_  = 3.93)

คําสําคัญ : การพัฒนา, เครื่องประดับโลหะผสม, ตลาดระดับบน, ผูประกอบการ

Abstract

The objectives of this research are 1) to study the ways to develop alloy jewelry in Thai 
jewelry industry for exportation, 2) to design alloy jewelry in Thai jewelry industry 
for exportation with the quality that can compete in high-end market by designing 
the jewelry to match European and US market demands, 3) to evaluate the alloy 
jewelry’s design satisfaction of jewelry sellers in European and US market.
 The research can be divided into 4 processes 1) to study how to develop alloy 
jewelry by using tools to gather information which are record and questionnaire from 
3 entrepreneurs in Thai jewelry exportation business 2) to design alloy jewelry using 
information gathering tools which are record and questionnaire from 3 jewelry manu-
facturing and design experts in Thai jewelry industry and to evaluate the design’s draft 
by 6 representative people in jewelry development and design 3) to evaluate the alloy 
jewelry’s design satisfaction of 100 jewelry sellers in European and US market at 49th 
Bangkok Gems and Jewelry Fair using information gathering tools 4) to analyze quali-
tative data using statistical analysis which contains of mean and standard deviation.
 Research result indicates that, in developing alloy jewelry in Thai jewelry industry 
for exportation, European and US markets have different demand in term of products. 
For US market, the most popular jewelry design is classical, elegant and uncomplicated 
while European market follows fashion trend and focused on designing creativity. In design 
process, the most popular types of alloy jewelry which should be developed the 
the most are 1) stainless which is the suitable metal for perforated work to show its shiny 
surface whereas it is not suitable for complicated work or work decorated with a large 
amount of gemstone. 2) brass which can be used in complicated and wavering design setting 
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ปจจุบันอัญมณีและเคร่ืองประดับ เปนสินคาสงออก
หลักของไทยประเภทหน่ึง มีมูลคาการสงออกสูงอยูใน
อันดับที่ 3 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 6 ของ
มูลคาการสงออกโดยรวมของไทยและสหรัฐอเมริกา
เปนตลาดสงออกท่ีสําคัญท่ีสุด แตหากพิจารณาเปน
กลุมประเทศแลวสหภาพยุโรปถือเปนตลาดสงออก
ที่สําคัญที่สุด โดยมีมูลคาการสงออกเครื่องประดับ 
คิดเปนสัดสวนเกือบ 1 ใน 3 หรือประมาณรอยละ 29 
ในขณะท่ีมูลคาการสงออกไปยังสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 21 (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน), 2553)
 จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีทราบกันวาเปน
วิกฤตแฮมเบอรเกอร ซึ่งเปนวิกฤติทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายป พ.ศ. 2551 
จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ยังเกิดปญหา
เศรษฐกิจในกลุมประชาคมยุโรปท่ีมีปญหาจาก
โครงสรางหน้ีท่ีสูงข้ึน และสงผลตอมูลคาการส่ังซ้ือ
อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย สงผล
กระทบถึงอุตสาหกรรมการสงออกเคร่ืองประดับไทย 
โดยเฉพาะ 2 ตลาดใหญ ท้ังสหภาพยุโรปและสหรัฐ
อเมริกาท่ีมีการลดการซ้ือสินคาเคร่ืองประดับท่ีจัดวา
ฟุมเฟอยและไมจําเปนตอการดํารงชีวิต และปจจัย
สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ราคาโลหะทองคําและเงิน
ในตลาดโลกมีราคาปรับตัวสูงข้ึนเร่ือยๆ ทําใหตนทุน
การผลิตสูงขึ้น จําเปนตองปรับกลยุทธการตลาด 

เชน ใชขอจํากัดในการออกแบบสินคาใหมีนํ้าหนัก
เบาลง และอีกทางเลือกหนึ่งคือการนําโลหะผสม
บางชนิดมาใชในการผลิตเครื่องประดับ 
 ปจจุบันเคร่ืองประดับโลหะผสมนับวามีบทบาท
ตออุตสาหกรรมเคร่ืองประดับเพ่ิมข้ึน จัดเปนสินคา
สงออกที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง เนื่องจากไดรับ
ความนิยมจากผูซ้ือมากข้ึน ถือเปนสินคาท่ีสอดคลอง
กับความตองการในระดับตางๆ ทามกลางเศรษฐกิจโลก
ยังไมไดฟนตัวดีนัก ถาตองการจะเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันมากข้ึน ใหแกเคร่ืองประดับโลหะผสมของไทย
ในระยะยาว จึงควรมุงเนนการแขงขันในตลาดระดับบน
ที่ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพสินคา การออกแบบ 
การกําหนดกลยุทธเชิงรุกในการแขงขันในตลาดระดับบน 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน), 2554) 
   จากความสําคัญและปญหาท่ีกลาวมาขางตน 
เปนท่ีมาของการวิจัยในการศึกษาเพ่ือหาแนวทาง
การพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสมในระบบอุตสา-
หกรรมเคร่ืองประดับไทยเพ่ือการสงออก และนําผล
ของการศึกษาท่ีไดมาใชเพ่ือออกแบบเคร่ืองประดับ
โลหะผสมในระบบอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย
เพ่ือการสงออกใหสามารถแขงขันในตลาดระดับบน 
ท้ังดานคุณภาพ การออกแบบใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดหลัก คือ ตลาดยุโรปและสหรัฐ
อเมริกา แลวนําเคร่ืองประดับโลหะผสมท่ีไดออกแบบ

with gemstone because of its flexibility. The major factors in quality development 
to compete in high-end market are the development in technology so that the products 
have consistency in quality, the minuteness in manufacturing and the creativity in design. 
Moreover, Thai jewelry industry needs to have uniqueness so that it can compete with 
important rival markets such as Chinese and Indian markets. The satisfaction evaluation 
in alloy jewelry from 100 jewelry sellers in 49th Bangkok Gems and Jewelry Fair 
indicates that jewelry sellers have very high satisfaction in jewelry with mean of (x

_  = 3.93).

Keyword : development, alloy jewelry, high-end market, entrepreneur
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ไปประเมินความพึงพอใจผูจําหนายสินคางาน
เคร่ืองประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
เพื่อนําไปพัฒนาในขั้นตอไปในอนาคตได

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเคร่ือง
ประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ-
ไทยเพื่อการสงออก
 2. เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดับโลหะผสม
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจรูปแบบ
เคร่ืองประดับโลหะผสมจากผู จําหนายสินคา
เครื่องประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาและพัฒนาเคร่ืองประดับ
โลหะผสมในระบบอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย
เพื่อการสงออก โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ รูปแบบ
สินคาตรงความตองการของตลาดสงออกยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา การแขงขัน ระบบการผลิต แนวทาง
การพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับไทย คุณภาพวัตถุดิบ เทคนิคการผลิต 
ฝมือแรงงานและการออกแบบสรางสรรค โดยมีกลุม
เปาหมาย ดานการพัฒนา คือ กลุมผูประกอบการ
สงออกเครื่องประดับในอุตสาหกรรมไทย เพื่อการ
สงออก ดานการออกแบบ คือ กลุมเชี่ยวชาญดาน
การผูผลิตและออกแบบเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับไทย การประเมินความพึงพอใจรูปแบบ
เคร่ืองประดับโลหะผสม คือ ผูจําหนายสินคาเคร่ือง-
ประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในงานแสดง
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม แบบประเมิน
แบบราง และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัยเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางการพัฒนา
เคร่ืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเคร่ือง
ประดับไทยเพ่ือการสงออก 
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบบันทึกและแบบสอบถามผูประกอบการดาน
การตลาดในการสงออกเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับไทย จํานวน 3 แหง ไดแก 
 1. บริษัท Troll Design Co.,Ltd. ผลิต
และสงออกเคร่ืองประดับเงิน ในตลาดยุโรปและสหรัฐ
อเมริกา ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจมากกวา 15 ป 
 2. Artitude décor craft ออกแบบ ผลิต 
และจําหนายเคร่ืองประดับโลหะแทและโลหะผสม 
เปดดําเนินธุรกิจมากวา 10 ป ดวยรูปแบบที่เปน
เอกลักษณทําใหผลงานของบริษัทได รับเชิญ
ไปแสดงในรายการโทรทัศน ไดแก รายการ X 
Game ทางไทยทีวีสีชอง 3 และรายการคิดรอบทิศ 
ทางโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เปนที่สนใจแก
ผูบริโภคเครื่องประดับชาวตางชาติเปนอยางมาก
 3. บริษัท On body jewelry ผลิตและ
สงออกเคร่ืองประดับเงินตลาดยุโรปและอเมริกา
ดําเนินธุรกิจมามากกวา 15 ป ผลิตงานใหลูกคา
ในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา เนนคุณภาพ สินคา
ราคาสูงอยูในตลาดระดับบน
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเคร่ืองประดับโลหะ
ผสมในระบบอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย เพื่อ
การสงออก
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบบันทึกและแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดาน
การผลิตและออกแบบเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับไทย จํานวน 3 ทาน คือ 
 1. นางวิลาวัณย อติชาติ ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) 
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 2. อาจารยสงา อนุศิลป หัวหนาสาขาวิชา
เคร่ืองโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะชาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มี
ความชํานาญดานการทําตัวเรือนและโลหะเคร่ืองประดับ 
 3. นายดุษฎีบัณฑิต บุญฤาชา เปนเจาของ
บริษัท DB cad Studio ผูเชี่ยวชาญดานการผลิต
ตนแบบเคร่ืองประดับจากคอมพิวเตอรสําหรับลูกคา
ในประเทศและตางประเทศ ดวยประสบการณ 10 ป 
สอบถามขอมูลเพ่ือนํามาพัฒนาเปนแบบราง
เครื่องประดับโลหะผสม 2 ชุด คือ
  ชุดท่ี 1 ออกแบบชุดเคร่ืองประดับโลหะ
ผสม ตลาดยุโรป
  ชุดท่ี 2 ออกแบบชุดเคร่ืองประดับโลหะ
ผสม ตลาดอเมริกา
   นําแบบรางท่ีไดรับการประเมินสูงท่ีสุด
มาผลิตเปนผลงาน (Prototype) 2 ชุด เพ่ือตลาด
ยุโรปและอเมริกา ประกอบดวยสรอยคอ แหวน ตางหู
 ขั้นตอนที่ 3 ป ร ะ เ มิ นค ว าม พึ งพอ ใ จ
ผูจําหนายสินคางานเคร่ืองประดับในตลาดยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
 คือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
รูปแบบเคร่ืองประดับโลหะผสมจากผูจําหนายสินคา
เคร่ืองประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ในงานแสดงสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย 
ครั้งที่ 49 จํานวน 100 คน
 ขั้นตอนที่  4 วิธีการวิเคราะหขอมูล คือ นํา
ขอมูลท่ีไดจากเคร่ืองมือแบบสอบถามผูประกอบการ
และผูเช่ียวชาญดานการผลิตและออกแบบเคร่ือง
ประดับไทย มาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ นําผล
การวิเคราะหท่ีได ออกแบบรางงานวิจัย ประเมินผล
แบบราง เพ่ือผลิตเปนผลงานเคร่ืองประดับโลหะผสม 
แลวนําไปประเมินความพึงพอใจรูปแบบเคร่ืองประดับ
โลหะผสม ผลจากการประเมินแบบรางและประเมิน
ความพึงพอใจรูปแบบเคร่ืองประดับโลหะผสมน้ัน 
วิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
เครื่องประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมไทย เพื่อ
การสงออก ดานตลาดสงออกสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป
     จากวัตถุประสงคงานวิจัย ขอท่ี 1 เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสม
ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย เพื่อการสงออก 
ผูวิจัยไดทําเคร่ืองมือแบบสอบถามผูประกอบการ
สงออกเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ
ไทย จํานวน 3 แหง ไดผลการวิเคราะหดังตอไปน้ี
  1.1 ผลวิเคราะหความตองการในตลาด
สหรัฐอเมริกา
      1)  ง าน ท่ี นิยมในตลาดสห รัฐ
อเมริกา มีลักษณะ คลาสสิกเรียบหรูมาก   
      2) รูปทรงเคร่ืองประดับท่ีใชมาก
ในตลาดสหรัฐอเมริกา คือ รูปทรงธรรมชาติ
มากที่สุด   
   3) รูปแบบผิวเคร่ืองประดับท่ีมี
ยอดการสั่งซื้อมากที่สุด คือ ผิวเรียบมันวาว 
รองลงมา คือ ผิวฉลุลาย
   4) การตกแตงตัวเรือนเคร่ือง
ประดับท่ีไดรับความนิยมและมียอดส่ังซ้ือมากท่ีสุด 
คือ ตกแตงดวยเพชรหรืออัญมณีจํานวนไมมากนัก 
รองลงมา คือ ไมมีการตกแตงดวยเพชรหรืออัญมณี
   5) ประเภทสินคาเคร่ืองประดับ
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในการสั่งซื้อ คือ แหวน 
กําไลขอมือ ตางหู
   6) โลหะผสมในปจจุบันท่ีมีความ
นิยมไดแก สแตนเลส และทองเหลือง ควรไดรับ
การพัฒนาดานคุณภาพการผลิตและฝมือแรงงาน 
มากที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาการออกแบบ
ใหเหมาะสมกับคุณสมบัติโลหะผสมแตละชนิด
   7) การนําเอกลักษณ ไทยมาใช
ในงานเครื่องประดับ เพื่อสรางมูลคาโลหะผสม 
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ท่ีเหมาะสมตอการผลิตและออกแบบ กอใหเกิดความ
นาสนใจในตลาดเปาหมาย มากที่สุด คือ ลวดลาย
ไทยประยุกต รองลงมา คือ วิถีชีวิตในทองถิ่นไทย
  1.2 ผลวิเคราะหความตองการในตลาด
สหภาพยุโรป
      1) ง าน ท่ี นิ ยมในตลาด ยุ โ รป
มีลักษณะตามกระแสแฟชั่นมากที่สุด
      2) รูปทรงเคร่ืองประดับท่ีใชมาก
ในตลาดยุโรป คือ รูปทรงเรขาคณิตมากที่สุด   
      3) รูปแบบผิวเคร่ืองประดับท่ีมียอด
การสั่งซื้อมากที่สุด คือ ผิวเรียบมันวาว รองลงมา
คือ แบบมีพื้นผิว   
       4) การตกแตงตัวเรือนเคร่ือง
ประดับท่ีไดรับความนิยมและมียอดส่ังซ้ือมากท่ีสุด 
คือ ไมมีการตกแตงดวยเพชรหรืออัญมณี รองลงมา 
คือ ตกแตงดวยเพชรหรืออัญมณีจํานวนไมมากนัก
      5) ประเภทสินคาเคร่ืองประดับท่ีไดรับ
ความนิยมมากที่สุดในการสั่งซื้อ คือ แหวน จี้ ตางหู

      6) โลหะผสมในปจจุบันท่ีมีความ
นิยม ไดแก สแตนเลส และทองเหลือง ควรไดรับ
การพัฒนาดานการพัฒนาการออกแบบใหเหมาะสม
กับคุณสมบัติโลหะผสมแตละชนิด มากที่สุด รอง-
ลงมา คือ คุณภาพการผลิตและฝมือแรงงาน
      7) การนําเอกลักษณ ไทยมาใช
ในงานเครื่องประดับ เพื่อสรางมูลคาโลหะผสม 
ท่ีเหมาะสมตอการผลิตและออกแบบ กอใหเกิดความ
นาสนใจในตลาดเปาหมาย มากที่สุด คือ ลวดลาย
ไทยประยุกต รองลงมา คือ วิถีชีวิตในทองถิ่นไทย
 2. ผลการวิเคราะหดานการพัฒนาเคร่ือง
ประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมไทยเพ่ือการสงออก 
     จากวัตถุประสงค ขอท่ี 2 เพ่ือออกแบบ
เคร่ืองประดับโลหะผสมในระบบอุตสาหกรรม
เครื่องประดับไทย เพื่อการสงออกดานคุณภาพ
ใหสามารถแขงขันไปยังตลาดระดับบน โดยการ
ออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ตารางที่  1 แสดงความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับจากคุณสมบัติของ โลหะผสมสแตนเลส
   และทองเหลือง

        ความเหมาะสม             สแตนเลส          ทองเหลือง

1. เสน  ลักษณะเสนตรง มากที่สุด ลักษณะเสนโคง มากที่สุด
  รองลงมา คือ เสนเรขาคณิต 
2. ลักษณะผิว  ผิวเรียบ มากที่สุด  ผิวหยาบ มากที่สุด
  รองลงมา คือ ลายฉลุ รองลงมา คือ ผิวมัน
3. แนวทางการออกแบบ  รูปทรงเรขาคณิต มากที่สุด รูปธรรมชาติ มากที่สุด
 รูปแบบตัวเรือน
4. การแตงตัวเรือนที่กับวัสดุ  ทําลวดลายที่เนื้อวัสดุ มากที่สุด การฝงเพชรหรืออัญมณี มากท่ีสุด 

  ในการออกแบบโลหะผสม สแตนเลส 
ทองเหลือง สามารถนํามาออกแบบเพ่ือใชรวมกันได
โดยการใชเทคนิคถอดประกอบ เพื่อใหเกิดความ
หลากหลายในชิ้นงานมากที่สุด รองลงมา คือ 
การเช่ือมประกอบแตละสวนเขาดวยกันโดยมีตัว
ประสาน และการสรางมูลคาโลหะผสมจากการ

สรางสรรคการออกแบบโดยนําเอกลักษณไทย
มาใชในงานเคร่ืองประดับ ท่ีควรนํามาเปนแนวทาง
การออกแบบเพ่ือใหเกิดความนาสนใจและมีความ
เปนไปไดในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
คือ ลวดลายไทยประยุกต
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 3. การประเมินผลความพึงพอใจแบบราง
การออกแบบเครื่องประดับโลหะผสม   
     ในการประเมินผลแบบรางการออกแบบ
เคร่ืองประดับน้ัน ไดนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
มาพัฒนาเคร่ืองมือเห่ือวัดระดับความพึงพอใจ
ของผูจัดจําหนาย สรุปผลไดดังนี้

  1. ชุดเคร่ืองประดับโลหะผสมตลาด
สหรัฐอเมริกา มีเกณฑ ดังนี้ 4.51 - 5.00 = พอใจ
มากที่สุด, 3.51 - 4.50 = พอใจมาก, 2.51 - 3.50 
= พอใจปานกลาง, 1.51 - 2.50 = พอใจนอย, 
1.00 - 1.5 = พอใจนอยท่ีสุด

  
          ชุดที่ 1           ชุดท่ี 2           ชุดท่ี 3

ตารางที่  2 แสดงระดับความพึงพอใจแบบรางเคร่ืองประดับโลหะผสมตลาดสหรัฐอเมริกา จากผูประกอบการ
  เคร่ืองประดับไทยและผูเช่ียวชาญดานการผลิตและออกแบบเคร่ืองประดับ 3 ทาน

 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3

         
 ขอกําหนดความพึงพอใจแบบราง

                  (ตลาดอเมริกา)
 

1.  ความสวยงามของรูปแบบตัวเรือน 3 0.2 3.83 0.56 3.16 0.165

2.  รูปทรงแปลกใหมและรูปแบบที่สรางสรรค 2.33 0.26 4 0.4 3.33 0.45
3.  ความเหมาะสมดานองคประกอบ คือ เสน 2.83 0.168 3.66 0.26 2.5 0.3
 รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว การตกแตง
4. ความเรียบงายของรูปทรง งายตอการผลิต 3.83 0.56 2.83 0.168 2.16 0.165
 ในระบบอุตสาหกรรม
5.  ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดโลหะผสม 3 0.2 3.33 0.45 2.83 0.168
 กับรูปแบบงาน
6.  รูปแบบมีเอกลักษณเครื่องประดับไทย 3 0.2 3.33 0.45 2.66 0.32
 สามารถเผยแพรเปนท่ีนาสนใจ
                    รวม 3 0.23 4.2 0.56 2.77 0.18 

คา
เฉ

ลี่ย
 x_

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น(
SD

)

คา
เฉ

ลี่ย
 x_

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น(
SD

)

คา
เฉ

ลี่ย
 x_

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น(
SD

)



48  ศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยเพื่อการสงออก

  
          ชุดที่ 1           ชุดท่ี 2           ชุดท่ี 3

ตารางที่  3 แสดงระดับความพึงพอใจแบบรางเครื่องประดับโลหะผสมตลาดยุโรป จากผูประกอบการ
  เคร่ืองประดับไทยและผูเช่ียวชาญดานการผลิตและออกแบบเคร่ืองประดับ 3 ทาน

 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3

         
 ขอกําหนดความพึงพอใจแบบราง

                  (ตลาดอเมริกา)
 

1.  ความสวยงามของรูปแบบตัวเรือน 3.33 0.45 3.33 0.45 4 0.4
2.  รูปทรงแปลกใหมและรูปแบบที่สรางสรรค 2.66 0.32 2.66 0.32 4.16 0.56
3.  ความเหมาะสมดานองคประกอบ คือ เสน 3.33 0.45 3.16 0.165 3.66 0.26
 รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว การตกแตง
4. ความเรียบงายของรูปทรง งายตอการผลิต 3.83 0.56 2.5 0.3 3.16 0.165
 ในระบบอุตสาหกรรม
5.  ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดโลหะผสม 3.16 0.165 3.16 0.165 3.33 0.45
 กับรูปแบบงาน
6.  รูปแบบมีเอกลักษณเครื่องประดับไทยสามารถ 2.33 0.26 2.16 0.32 3.66 0.26
 เผยแพรเปนท่ีนาสนใจ
                        รวม 3.1 0.21 2.82 0.20 3.66 0.14

   ผลการวิเคราะหสรุปไดวา  แบบราง
เคร่ืองประดับโลหะผสมตลาดสหรัฐอเมริกาใหชุดท่ี 2 
มีระดับความพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย (x

_  
= 4.2) มีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุดเร่ืองรูปทรงท่ีแปลกใหม
และรูปแบบที่สรางสรรค คาเฉลี่ย (x

_  
= 4) และระดับ

นอยท่ีสุด คือ ความเรียบงายของรูปทรงงายตอการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม คาเฉล่ีย (x

_   
= 2.83) ระดับ

รองลงมา คือ ชุดที่ 1 คาเฉล่ีย (x
_  
= 3) และชุดท่ี 3 

มีระดับความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย (x
_  
= 2.77)

  2. ชุดเคร่ืองประดับโลหะผสมตลาด
ยุโรป มีเกณฑดังนี้ 4.51 - 5.00 = พอใจมากท่ีสุด, 
3.51 - 4.50 = พอใจมาก, 2.51 - 3.50 = พอใจ
ปานกลาง, 1.51 - 2.50 = พอใจนอย, 1.00 - 1.5 = 
พอใจนอยที่สุด
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   ผลการวิเคราะหสรุปไดวา แบบราง
เคร่ืองประดับโลหะผสมตลาดยุโรป ใหชุดท่ี 3 มีระดับ
ความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย (x

_
  = 3.66) มีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองรูปทรงท่ีแปลกใหม
และรูปแบบที่สรางสรรค คาเฉลี่ย (x

_
  = 4.16) 

และนอยที่สุด คือ ความเรียบงายของรูปทรงงาย
ตอการผลิตในระบบอุตสาหกรรม คาเฉลี่ย (x

_
  = 

3.16) ระดับรองลงมา คือ ชุดที่ 1 คาเฉล่ีย (x
_
  

= 3.1) และชุดท่ี 3 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย (x

_
  = 2.82) 

   ผูวิจัยไดนําผลการประเมินแบบราง
มาทําการพัฒนาแบบเพื่อการผลิต ไดผลของการ
ออกแบบ ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบงานเครื่องประดับโลหะผสม ตลาดสหรัฐอเมริกา

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบงานเครื่องประดับโลหะผสม ตลาดยุโรป
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 4. การประเมินผลความพึงพอใจรูปแบบ
เครื่องประดับโลหะผสม  
     จากวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจรูปแบบเคร่ืองประดับโลหะผสม
จากผูจําหนายสินคาเคร่ืองประดับในตลาดยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
      จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
ไดผลิตเคร่ืองประดับโลหะผสมจากการออกแบบ 

ตารางที่ 4  แสดงผลประเมินความพึงพอใจรูปแบบ เคร่ืองประดับโลหะผสมตลาด โดยผูจําหนายสินคา
   งานเคร่ืองประดับในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป จํานวน 100 คน
  5 4 3 2 1
 ขอกําหนดความพึงพอใจ

1. ความสวยงามของรูปแบบ 14 14 78 78 6 6 2 2 0 0 100 4.04 0.89
 ตัวเรือน
2. รูปทรงแปลกใหมและ 31 31 51 51 14 14 4 4 0 0 100 4.09 0.89
 รูปแบบท่ีสรางสรรค
3. ความเหมาะสมดาน 42 42 46 46 9 9 3 3 0 0 100 4.27 0.88
 องคประกอบ
4. ความเรียบงายของรูปทรง 2 2 53 53 36 36 8 8 1 1 100 3.47 0.90
 งายตอการผลิตในระบบ
 อุตสาหกรรม
5. ความเหมาะสมในการ 24 24 47 47 22 22 7 7 0 0 100 3.88 0.89
 เลือกใชชนิดโลหะผสมกับ
 รูปแบบงาน
6. รูปแบบมีเอกลักษณเครื่อง 18 18 64 64 14 14 3 3 0 0 100 3.94 0.89
 ประดับไทยเปนท่ีนาสนใจ
7. รูปแบบเหมาะสมกับกลุม 7 7 72 72 12 12 9 9 0 0 100 3.77 0.90
 ตลาดระดับกลางถึง
 ตลาดระดับบน
8. คุณภาพการผลิตเครื่อง 13 13 54 54 28 28 5 5 0 0 100 3.75 0.90
 ประดับโลหะผสม
9. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 33 33 52 52 13 13 2 2 0 0 100 4.16 0.88
 เคร่ืองประดับ
      คาเฉล่ียรวม        3.93 0.89

เพ่ือนําผลงานท่ีไดไปประเมินความพึงพอใจรูปแบบ 
โดยผูจําหนายสินคางานเคร่ืองประดับในตลาด
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ในงานแสดงสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับ ครั้งที่ 49 จํานวน 100 คน 
ไดผลการวิเคราะห โดยมีเกณฑ ดังนี้ 4.51 - 5.00 
= พอใจมากท่ีสุด, 3.51 - 4.50 = พอใจมาก, 
2.51 - 3.50 = พอใจปานกลาง, 1.51 - 2.50 
= พอใจนอย, 1.00 - 1.5 = พอใจนอยท่ีสุด
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ผลการวิเคราะหสรุป ไดวา รูปแบบเครื่องประดับ
โลหะผสม อยูในระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย
(x
_
  = 3.93) โดยมีระดับมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสม

ดานองคประกอบ คาเฉล่ีย (x
_
  = 4.27) และนอยท่ีสุด 

คือ ความเรียบงายของรูปทรง งายตอการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม คาเฉลี่ย (x

_
  = 4.27) โดย

มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงรูปแบบใหมีความงาย
ตอการผลิตในระบบอุตสาหกรรมใหมากข้ึน ในเร่ือง
เทคนิคการถอดประกอบ

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับโลหะ
ผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยเพ่ือการ
สงออก สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสม
เพื่อการสงออกนั้น ปจจัยสําคัญ คือ ตองทราบ
ความตองการท่ีแทจริงของตลาดการสงออก ซ่ึงจาก
การศึกษาตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปน้ัน มีความ
ตองการที่แตกตางกันในดานรูปแบบ โดยตลาด
สหรัฐอเมริกาตองการสินคาเคร่ืองประดับท่ีมีรูปแบบ
คลาสสิค เรียบหรู ไมมีความซับซอน สวนตลาด
ยุโรป ตองการความหลากหลายตามกระแสแฟชั่น 
สามารถสรางสรรคผลงานการออกแบบไดมาก  
ซึ่งสอดคลองกับ (ปกรณ โพธิ์แสงดา, 2553) 
กลาวไววา แนวทางคลาสสิกเปนรูปแบบพื้นฐาน 
ไดรับความนิยมตลอดกาลมีรูปแบบเรียบงาย และ
แนวแฟชั่น เปนแบบที่ขึ้นอยูกับรสนิยมของตลาด
ในแตละสมัยตามแฟชั่น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ดังนั้น ในการพัฒนาเครื่องประดับ
โลหะผสม นักออกแบบจําเปนตองทําความเขาใจ
ถึงความตองการเพ่ือนําไปสรางสรรคใหเหมาะสม
และสอดคลองกับตลาดสงออกดังกลาวตอไป
 โลหะผสมท่ี ได รับความนิยมและควร
นํามาพัฒนาเปนสินคาเครื่องประดับมากที่สุด คือ 
สแตนเลสและทองเหลือง ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีแตกตาง 

จากการศึกษา พบวาสแตนเลสเปนโลหะผสม
ที่เหมาะกับการนํามาฉลุลวดลาย เพื่อใหเห็นถึง
ความมันวาวของเนื้อโลหะ ไมเหมาะกับงานที่มี
ลักษณะซํ้าซอน และงานที่ใชฝงอัญมณีจํานวนมาก 
สวนโลหะทองเหลืองนั้น มีคุณสมบัติที่สามารถ
ใชกับงานออกแบบที่ซับซอน พลิ้วไหว สามารถฝง
อัญมณีได เพราะคุณสมบัติความยืดหยุนและออนตัว
ไดดี สอดคลองกับ (อารี สุทธิพันธุ, 2532) ซึ่ง
กลาววา ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการเลือกใชวัสดุ
และลักษณะผิว มีดังตอไปนี้ 1) ประโยชนใชสอย 
และอันตรายของลักษณะผิวท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
2) ความชอบที่แตกตางกันของเพศและวัย 3) เลือก
วัสดุและลักษณะผิวใหเหมาะกับสภาพแวดลอม 
4) ลักษณะผิวที่ใชในการออกแบบ มีทั้งกลมกลืน
กันและตัดกัน 
    ในการออกแบบเคร่ืองประดับท่ีสรางสรรคน้ัน 
(วัฒนะ จูฑะวิภาค, 2545) ไดกลาวไววา งาน
เคร่ืองประดับทุกช้ินตองมีความโดดเดนในตัวเอง 
กอนออกแบบตองทราบความตองการของกลุม
เปาหมายวาตองการสิ่งใด ความงามนั้นเปนเรื่อง
มุมมองของแตละคน อยางไรก็ตาม มีหลัก
การออกแบบอยู 3 ประการ คือ ความเปนหนวย
เดียวกัน ความสมดุล และความสัมพันธทางศิลปะ 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลแบบ-
สอบถามผูเช่ียวชาญดานการผลิตและออกแบบ
เคร่ืองประดับไทย นอกจากความสวยงามตามหลัก
การออกแบบแลว การสรางสรรคเอกลักษณไทย
ในตัวสินคาเครื่องประดับก็มีความสําคัญ ซึ่งเปน
สวนชวยในการแขงขันสรางความโดดเดนไดอีก
ทางหนึ่ง และจากการออกแบบเครื่องประดับโลหะ
ผสมในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชลวดลายไทย โดยเลือก
ลายกระจังท่ีมีท่ีมาจากดอกบัว ดวยตัวของลวดลาย
ที่บงบอกถึงวิถีชีวิตของคนไทย และเปนลวดลาย
ท่ีไมมีความซับซอนมากนัก เหมาะกับการนํามาสราง
งานเครื่องประดับที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสอดคลองกับ 
(ถิรภาพ อาจสงคราม, 2554) ไดกลาววา ศิลปะไทย 
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(Thai Traditional Art) มีลักษณะพิเศษกวาศิลปะ
ของชาติอื่นๆ คือ มีลายไทย เปนเครื่องตกแตง 
ซ่ึงทําใหมีรูปแบบเฉพาะตัว มีความออนหวาน ละมุม
ละไม สอดแทรกจิตวิญญาณของคนไทยอยูในงาน
อยางลงตัว การวาดภาพเลาเรื่องที่สรางสรรคขึ้น
จากจินตนาการของชางเขียนเปนลวดลายท่ี
ประดิษฐขึ้น โดยมีธรรมชาติเปนแรงบันดาลใจ 
ดัดแปลง ออกแบบ ตัดทอนขึ้นใหม เชน ตาออย 
กามปู เปลวไฟ รวงขาว ดอกบัว ฯลฯ 
 การพัฒนาสินคาเคร่ืองประดับโลหะผสม
ในกลุมตลาดระดับบนนั้น ถือไดวาเปนตลาด
จําหนายสินคาเคร่ืองประดับท่ีเนนดานคุณภาพ
และการออกแบบของสินคา ควรมีรายละเอียดใน
ชิ้นงานที่มากขึ้น ใชเทคโนโลยีการผลิตใหมีความ
กาวหนา ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวน
การผลิต มีการพัฒนารูปแบบของสินคาที่มีความ
เปนสากลตรงกับความตองการของลูกคา (อานนท 
เศรษฐเกรียงไกร, 2552) ดังนั้น หากตองการ
จะเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงสําคัญ
ในตลาดการสงออกเคร่ืองประดับโลหะผสมน้ัน 
จึงควรมีการพัฒนาดานคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต
สินคาใหมีคุณภาพและรูปแบบการพัฒนาท่ีดีข้ึน 
ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพ
ตลอดจนพัฒนาปจจัยพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวก การศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
เคร่ืองจักร การพัฒนาตนแบบวัสดุการผลิต ตลอดจน
การพัฒนาทักษะบุคลากรดานเทคโนโลยีการผลิต
ทุกระดับ เพื่อใหอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย 
ยังคงเปนสินคาสงออกท่ีสรางมูลคาอยูในระดับ
ตนๆ ใหกับประเทศไทยตอไปไดในอนาคต
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