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บทคัดย่อ 

 

 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนโดย การใช้หัตถกรรมตีแผ่นโลหะ (แผ่นแร่)  จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม ่ใรการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการตีแผ่นโลหะ เพ่ือประเมินความพ่ึงพอใจผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

การตีแผ่นโลหะ และเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอ่ืน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนการตีแผ่น

โลหะ 

จากการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนที่ใช้หัตถกรรมตีแผ่นโลหะ (แผ่นแร่) มา

ผสมผสานกับการออกแบบ ในท้องตลาดยังไม่นิยมนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มากนัก ซึ่งงานหัตถกรรมเป็นงานฝีมือที่เกิด

จากการตีแผ่นแร่ ที่ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และยังขาดการออกแบบที่เป็นรูปแบบเครื่องเรือนที่สามารถใช้

งานได้ หลังจากการวิจัยพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบ และสร้างต้นแบบได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และชุมชนรอบข้าง มีการตื่นตัวในเรื่อการ สร้างสรรค์งานให้มีความหลากหลายและมีความ

น่าสนใจมากขึ้น โดยผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ในด้านการออกแบบและประโยชน์ใช้สอย ของเครื่องเรือนทั้ง 3 ประเภท คือ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 4 ที่นั่ง 

ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งสบาย และเก้าอ้ีเอนกประสงค์ ได้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

2. ในด้านความงามของเครื่องเรือนทั้ง 3 ประเภทชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 4 ที่นั่ง ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งสบาย ได้ระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ส่วนเก้าอ้ีเอนกประสงค์ได้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

3. ด้านการผลิตของเครื่องเรือนทั้ง 3 ประเภท คือ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 4 ที่นั่ง ชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งสบาย และ

เก้าอ้ีเอนกประสงค์ ได้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 



ค 

 

4. ด้านแนวทางในการจัดจำหน่ายของเครื่องเรือนทั้ง 3 ประเภทชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 4 ที่นั่ง ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่ง

สบาย ได้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ส่วนเก้าอ้ีเอนกประสงค์ได้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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Abstract 

The development of handicraft furniture product format with mineral sheet hit 

of the community enterprise in Sankampaeng District Chiang Mai province aimed at 

studying and developing the furniture products for satisfaction evaluation and giving 

knowledge about the handicraft furniture with mineral sheet hit to other communities. 

The studying of local wisdom information revealed that the handicraft furniture product with 

mineral sheet hit blending with the design was made less as product for marketing. The product 

made of the mineral sheet hit needs to be done by experts with proper model in making product 

for the real use. 

The study found that the products and the model were in a high satisfaction which effected 

to other community enterprise in being interested in product creation as showing below. 

1. The design and functional benefits of the three types of furniture, there were 4-seat table 

set, ,comfortable chair set and chairs, the level of satisfaction of the community was in high. 

2. The beauty of all products, the satisfaction of the community was in good level. 

3. The furniture producing of all products, the satisfaction of the community was in high 

level. 

4. The product distribution for markets, the satisfaction of the community was in good level. 
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