
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การวจิยั เร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภ ัณฑ์  และวิเคราะห์ศักยภาพ
ธุรกจิชมุชนกรณีศึกษาต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่คณะผู้วิจัย
ไดศึ้กษาถึงแนวคิด ทฤษฎี  และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประกอบการศึกษาค้นควา้      
ในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ยส่วนตา่ง ๆ ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง 
2. ทฤษฎีการจดัการความรู้ 
3. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
4. แนวคิดดา้นการจดัการการตลาด 
5. แนวคิดดา้นโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
6. แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 
7. งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

 

1. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
“ทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง” (Sufficiency Economy) นับได้วา่เ ป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่ัวทรงมพีระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเ นินชีวิตแกพ่สกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
รวมถึงการพฒันาและบริหารประเทศ ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางสายกลาง ค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมเีหตุผล และการสร้างภูมคิุม้กนั ท่ีดีในตัว ตลอดจนใช ้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตดัสินใจ และการกระท า 

อยา่งไรกต็าม ประชาชนสว่นใหญย่งัมคีวามเขา้ใจหลากหลาย และไมช่ ัดเจนถึงความหมาย
และหลกัแนวคิดท่ีแทจ้ริงของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เ ป็นหลักปรัชญาท่ีมุง่ เน้นความมัน่คง      
และความยัง่ยืนของการพัฒนาอันมีคุณลักษณะ ท่ีส าคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช ้ได้ในทุกระดับ      
ค านิยามของความพอเพียงท่ีประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตัว 
ภายใตเ้ง่ือนไขของการตดัสินใจและการด าเ นินกิจกรรมท่ีต้องอาศัยเ ง่ือนไขความรู้และเ ง่ือนไข
คณุธรรม 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พ ัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อท่ีจะให้พสกนิกรชาวไทยไดเ้ขา้ถึงทางสายกลางของชีวติ และเพื่อคงไวซ่ึ้งทฤษฏีของการพัฒนา
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ท่ีย ัง่ยืน ทฤษฎีน้ีเป็นพื้นฐานการด ารงชีวติซ่ึงอยูร่ะหวา่งสังคมระดับท้องถ่ิน และตลาดระดับสากล 
จุดเดน่ของแนวปรัชญาน้ีคือ แนวทางท่ีสมดุล โดยชาติสามารถทันสมยัและกา้วสู่ความเป็นสากลได ้
โดยปราศจากการตอ่ตา้นกระแสโลกาภิวฒัน์ 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญในชว่งปี พ.ศ. 2540 เมื่อปีท่ีประเทศไทย
ตอ้งการรักษาความมัน่คง และเสถียรภาพเพื่อท่ีจะยืนหยัดในการพึ่ งตนเอง  และพัฒนานโยบาย         
ท่ีส าคญัเพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยการสร้างแนวคิดเศรษฐกจิท่ีพึ่ งตนเองได้ ซ่ึงคนไทย
จะสามารถเล้ียงชีพโดยอยูบ่นพื้นฐานของความพอเพียง  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมีพระราชด าริว า่ มนัไมไ่ด้มีความจ าเ ป็นท่ีเราจะกลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม ่(NIC) พระองค์ได้ทรงอธิบายวา่ ความพอเพียงและการพึ่ งตนเอง คือ   
ทางสายกลางท่ีจะป้องกนัการเปล่ียนแปลงความไมม่ ัน่คงของประเทศได้เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อวา่
สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางสังคมของชมชนุให้ดีข้ึนมปัีจจยั 2 อยา่ง คือ 

1. การผลิตจะตอ้งมคีวามสัมพนัธ์กนัระหวา่ง ปริมาณผลผลิต และการบริโภค 
2. ชมุชนจะตอ้งมคีวามสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง 

1.1   กรอบแนวทางคิดทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 จากการประเมนิผลการพฒันาชว่ง 4 ทศวรรษท่ีผา่นมาชี้ ให้เ ห็นอยา่งช ัดถึงการพัฒนา  

ท่ีขาดสมดุลไมย่ัง่ยืนและเปราะบางตอ่ผลกระทบจากความผันผวนของ ปัจจัยภายนอก จนเกิดเ ป็น
วกิฤตเศรษฐกจิ เมือ่ปี 2540 และนอกจากน้ียังมีปัญหาในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม        
ท่ีกอ่ให้เกดิความเหล่ือมล ้าในการกระจายรายได ้ปัญหาทางสังคม ตลอดจนปัญหาความเ ส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะหน่วยงานหลัก 
ในการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ และได้ตระหนักในปัญหาจากการพัฒนา
ดงักลา่ว จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก  าหนดแนวทางการพัฒนาของประเทศในทิศทางใหม  ่       
ท่ีมุง่สง่เสริมความสมดุลในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอยา่งบูรณาการ  เน้นความยั่ง ยืน
ของการพฒันาเพื่อให้คนรุน่หลงัมคีณุภาพชีวติท่ีไมด่อ้ยหรือดีกวา่คนรุ่นปัจจุบัน  ให้ความส าคัญกบั
กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนทุกระดบัตั้งแตค่รอบครัว ชมุชน และทุกภาคสว่นของสังคม  

ดงันั้น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  (ฉบับท่ี 9)  ส านักงานฯ    
จึงไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  ทรงได้พระราชทาน
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติแกพ่สกนิกรชาวไทย ซ่ึงไดเ้น้นการพัฒนาท่ียึดม ัน่ในทางสายกลาง             
ความพอเพียง ความมเีหตุมีผลในการด าเ นินชีวิต และการสร้างภูมิคุ้มกนัในตัว เอง  ควบคูไ่ปกบั    
การเสริมสร้างความรู้คูก่บัคณุธรรม มาใชเ้ป็นปรัชญาน าทางในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากปัจจุบนัความเขา้ใจในหลกัปรัชญาดังกลา่ว  ยังมีความไมช่ ัดเจน      
และมกีารตีความท่ีหลากหลาย ดงันั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ อยา่งถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส านักงานฯ จึงได้ร่วมกบัส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
จดัท าโครงการพฒันากรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้จัดตั้ง
กลุม่พฒันากรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  เพื่อรับผิดชอบการน าเสนอ
แนวทางการอธิบายหลกัปรัชญาดังกลา่วในรูปทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  และเพื่อใช ้เ ป็นตัวอยา่ง    
การสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบเกีย่วกบัปรัชญาฯ  ตลอดจนเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาฯ 
และกรอบแนวคิดทางทฤษฎีดงักลา่วไปยงัหนว่ยงานและผูท่ี้สนใจทั้งภายในและนอกประเทศตอ่ไป 

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งรว่มกนัในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จุดประกายให้เกิด
แนวคิดในการน าหลกัปรัชญาดงักลา่วไปประยุกต์ใชเ้ป็นหลกัในการด าเ นินชีวิตด้านตา่ง ๆ  เพื่อผล
แหง่การพฒันาอยา่งสมดุลและยัง่ยืน ตลอดจนเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกดิประโยชน์แกว่งการศึกษา 

1.2 การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพยีง 
 การพฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางสายกลาง

และความไมป่ระมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตัว 
โดยใชค้วามรอบรู้ ความรอบคอบ และคณุธรรม ประกอบการตดัสินใจและการกระท า 

 ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 ไดท้ าให้คนไทยหันมาให้ความส าคัญกบัการพัฒนาตาม   
หลกัของเศรษฐกจิพอเพียง ตามค าชี้แนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมากข้ึน สศช. จึงได้เชิญ
ผูท้รงคณุวฒุิจากสาขาตา่ง ๆ  มาร่วมกนักลั่นกรองและสรุปเป็นนิยามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
และอญัเชิญปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพื่อส่ง เสริม    
ให้ประชาชนทุกระดบัมคีวามเขา้ใจเศรษฐกจิพอเพียงและน าไปประกอบการด าเนินชีวติ  

การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง มเีป้าหมายหลกัเพื่อสร้างกระแสสังคมให้มีการน าหลัก
เศรษฐกจิพอเพียงไปใชเ้ป็นกรอบความคิดหรือส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน   
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพียง  ให้ประชาชน
ทุกระดบัสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ไปประยุกต์ใช ้ได้อยา่งเ หมาะสม และปลูกฝัง
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการด ารงชีวติให้อยูบ่นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนน าไปสู่
การปรับแนวทางการพฒันาให้อยูบ่นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง   

ยุทธวธีิในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง  จะมีการด าเ นินการอยา่งเ ป็นขั้นตอนและ
ชดัเจน โดยมขีอบเขตการด าเนินงาน 4 ดา้นควบคูก่นั คือ เชื่อมโยงเครือขา่ยเ รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
พฒันาวชิาการและศึกษาวจิยั สร้างหลกัสูตรและกระบวนการเ รียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงจะเป็นในลักษณะเครือขา่ยและระดมพลังจากทุกภาคส่วน  โดยมี
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คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงเป็นแกนกลางในการด าเ นินงาน  และทูลเกล้าฯ ถวาย
ผลการด าเนินงานขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมยัเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 80 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2540 

การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงน้ี จะเป็นการเสริมพลงัการด าเ นินนโยบายของรัฐบาล  
ท่ีเน้นการพฒันาเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อยา่งม ัน่คงภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์    
โดยให้ความส าคญักบัการสร้างฐานเศรษฐกจิและสังคมในระดบัรากหญา้ให้เข้มแข็ง  ขณะท่ีส่ง เสริม 
การพฒันาประเทศให้มเีสถียรภาพในระดบัระประเทศ สามารถปรับตัวเ ลือกรับส่ิง ท่ีเ ป็นประโยชน์
และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ได ้และน าไปสูค่วามอยูดี่มสุีขของคนไทยในท่ีสุด 

1.3   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
การน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช ้กบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ดงัท่ี อภิชยั พนัธเสน (2545 :7) กลา่ววา่จากการประมวลพระราชด าริจากเอกสารทาง
ราชการและตวัอยา่งท่ีทรงมทีั้งหมดมาศึกษา มกีรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1) การน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการด าเ นิ นชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยี
ชาวบา้น ส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ในราคาประมาใชใ้นการผลิตหยดัใช ้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นั่นคือ ใช ้
เทคโนโลยีท่ีมรีาคาไมแ่พง แตถู่กหลกัวชิาการ 

2) มคีวามพอเพียงโดยการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และวตัถุดิบของท้องถ่ินมาใช ้ใน
การผลิตค านึงถึงการใช ้อยา่งประหยัดและรู้คุณคา่  อีกทั้ง เน้นการกระจายความเ ส่ียงจากการมี
ผลิตภณัฑ์ท่ีหลายหลาย และ/หรือ มคีวามสามารถในการปรับเปล่ียนผลผลิตได้ด้วย 

3) มกีารจา้งงานอยา่งประหยดั โดยใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินเพื่อลดคา่ใชจ้า่ย และเน้นการ
บริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk Management) ไมก่อ่หน้ีจนเกนิขีดความสามารถในการจัดการ 

4) ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกิจท่ีค านึงถึงการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมก ับ
สถานภาพของผูป้ระกอบการ เพื่อหลีกเล่ียงตอ่การเกดิภาวะหน้ีสิน  โดยมีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 

5) มคีวามตระหนักในคณุธรรม ซ่ือสัตย์ไมเ่อาเปรียบตอ่ผู้บริโภค การผลิตสินค้าท่ีมี
คณุภาพ ยุติธรรมตอ่แรงงาน หรือลูกจา้งและผูจ้ าหนา่ยวตัถุดิบ 

6)  เพื่อการประกอบธุรกจิท่ีสร้างความมัน่ใจ ไมโ่ลภมาก ไมค่้าก  าไรเกินควร และไม ่
เน้นก  าไรระยะส้ัน ควรค านึงถึงการคา้ในระยะยาวเป็นหลกัไดแ้ก ่ “ซ้ืองา่ย ขายคลอ่ง” 

7)  การมภีูมคิุม้กนั เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกบัการประกอบธุรกิจ ต้องค านึงถึง
สถานการณ์ตา่ง ๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และเน้นการตอบสนองตลาด
ภายในทอ้งถ่ิน ภูมภิาค ตลาดภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศเป็นหลกัตามล าดบั  
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ปัจจยัเหลา่น้ีจะชว่ยให้วสิาหกจิสามารถพฒันาไดอ้ยา่งม ัน่คงในระยะยาว ซ่ึงจะศึกษา
ไดจ้ากวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสามารถผา่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได้ เพื่อพ ัฒนา
เป็นตวัชี้วดัและก  าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีจะให้การสนับสนุน แทนการเน้นปัจจัยด้านการเ งินแตเ่พียง   
อยา่งเดียวซ่ึงเป็นจุดเน้นส าคญัของการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยรัฐบาล
และหนว่ยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคัญตอ่ไปใ นอนาคต ถ้าหากไมม่ี
การศึกษาในประเด็นทั้ง 1 ขอ้ท่ีกลา่วมาขา้งตน้น้ีอยา่งจริงจัง  เพื่อชว่ยให้อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอ่มเป็นสว่นประกอบในการพฒันาประเทศภายใตยุ้ทธศาสตร์เศรษฐกจิพอเพียงสืบไป  
 

2. ทฤษฎีการจัดการความรู้ 
 การท่ีจะพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการต าบลแมโ่ป่ง  ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม ่ให้มศีกัยภาพท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเ ป็นต้องอาศัยความรู้หลากหลายช ุดมารวมกนั 
ดงันั้น การจดัการความรู้มคีวามจ าเป็นอยา่งย่ิงในการจดัหมวดหมู ่ล าดับขั้นตอนของความรู้ทั้งหลาย 
เพื่อเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการมสี่วนส าคญั คือ 

2.1 ความหมายของการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้นั้น นับเป็นวธีิในการรวบรวมองค์ความรู้ และเพื่อจัดล าดับขั้นตอน

ในการเรียนรู้ โดยมผูีรู้้ ผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลาย คือ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (2548  : 12)  ได้ให้ความหมาย      
ของการจดัการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมอียูใ่นองค์กร ซ่ึงกระจัดกระจาย   
อยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานอยา่งมปีระสิทธิภาพสง่ผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแขง่ขนั 

 วิจารณ์ พานิช (2552 : 21) ไดก้ลา่วไวว้า่ การจดัการความรู้หรือท่ีเ รียกยอ่ ๆ  วา่  KM คือ 
เคร่ืองมอืเพื่อใชใ้นการบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อย 3 ประการพร้อมกนั  ได้แก  ่บรรลุเ ป้าหมายของงาน 
บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรการเ รียนรู้ 
ดงันั้น การจดัการความรู้จึงไมใ่ชเ่ป้าหมายในตวัมนัเอง เมือ่ไรท่ีมกีารเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้
เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เ ร่ิมเ ดินเข้ามา  อันตรายท่ีจะเกิดตามมา คือ การจัดการความรู้เ ทียม 
หรือปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพื่อให้ไดช้ื่อวา่มกีารจดัการความรู้เทา่นั้นเอง 

 สารานุกรมวิกิพเีดีย (2550) ให้ความหมายการจัดการความรู้ (Knowledge management 
- KM) คือ การรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกต์ใช ้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนา
ระบบจากขอ้มลูไปสูส่ารสนเทศ เพื่อให้เกดิ ความรู้ และปัญญาในท่ีสุด การจัดการความรู้ประกอบ
ไปดว้ยชดุของการปฏิบติังานท่ีถูกใชโ้ดยองค์กรตา่ง ๆ เพื่อท่ีจะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช ้และการเ รียนรู้ภายในองค์กร อันน าไปสู่การจัดการสารสนเทศ             
ท่ีมีประ สิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง เ ป็นส่ิง ท่ีจ าเ ป็นส าห รับการด าเ นิน ธุรกิจ ท่ีดี อง ค์กรขน าดใหญ ่           
โดยสว่นมากมกีารจดัสรรทรัพยากรส าหรับการจดัการองค์ความรู้ และมกัเ ป็นส่วนหน่ึงของแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์  รูปแบบการจัดการองค์ความรู้         
โดยปกติจะถูกจดัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององค์กร และประสงค์ท่ีจะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน        
เชน่ เพื่อแบง่ปันภูมปัิญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขันหรือ
เพื่อเพิ่มระดบันวตักรรมให้สูงข้ึน 

Davenport and Prusak (1998 : 4) ไดก้ลา่วไวว้า่ ความรู้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบ
ประสบการณ์ คณุคา่ สารสนเทศ ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมและกรอบการท างาน ส าหรับการประเมิน
และรวมกนัของประสบการณ์และสาระสนเทศใหม ่

สรุปไดว้า่ “การจัดการความรู้” หมายถึง การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบองค์ความรู้        
ท่ีมอียูอ่ยา่งกระจดักระจายมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลสามารถไปศึกษาหาความรู้ตอ่ไปได ้
หรือสามารถน าชดุความรู้ตา่ง ๆ เหลา่น้ีเผยแพร ่และกระจายไปสู่ท่ีตา่ง  ๆ ได้ ซ่ึงการจัดความรู้นั้ น     
มวีตัถุประสงค์ท่ีส าคญัคือ การพฒันาบุคคล บุคลากรขององค์กรตา่ง  ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถเทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของโลกดว้ย 

2.2 การจัดการความรู้เบ้ืองต้น 

 การจะพฒันาองค์กร หรือการพฒันาบุคคล จ าเป็นจะตอ้งใช ้กระบวนการจัดการความรู้
เพื่อความรู้ และเติมเต็มขอ้มลูท่ีจ าเป็นให้กบับุคลากร การจดัการความรู้เบ้ืองตน้แบง่ได ้ ดงัน้ี 

 2.2.1 ประเภทของความรู้ 
  ดงัท่ีกลา่วไปแลว้วา่ การรวบรวม สร้าง และการจัดระเบียบองค์ความรู้ท่ีมีอยู ่

อยา่งกระจัดกระจายมาพัฒนาให้เ ป็นระบบ เพื่อให้บุคคลสามารถไปศึกษาหาความรู้ตอ่ไปได ้      
หรือสามารถน าชดุความรู้ตา่ง ๆ เหลา่น้ี เผยแพร่และกระจายไปสู่ท่ีตา่ง  ๆ ได้ ซ่ึงสถาบันส่ง เสริม   
การจดัการความรู้เพื่อสังคม (2551) ไดแ้บง่ประเภทของความรู้ไว ้ 2 ประเภท คือ 

  2.2.1.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ ในคน (Tacit Knowledge) นับวา่เ ป็นความรู้ท่ีได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณแตล่ะบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงตา่ง  ๆ เ ป็นความรู้
ท่ีไมส่ามารถถา่ยทอดออกมาเป็นค าพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง ่าย ดัง เชน่ ทักษะในการท างาน 
งานฝีมอื หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 

  2.2.1.2 ความรู้ทีชั่ดแจ้ง (Explicit Knowledge) เ ป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม 
ถา่ยทอดได ้โดยผา่นวธีิตา่ง ๆ เชน่ การบนัทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คูม่ือตา่ง  ๆ และบางคร้ัง
เรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
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  โดยท่ีความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้ี  มีวิธีการจัดการท่ีแตกตา่งกนั  การจัดการ “ความรู้
เดน่ชดั” เน้นไปท่ีการเขา้ถึงแหลง่ความรู้ ตรวจสอบและตีความได้ เมื่อน าไปใช ้แล้วเกิดความรู้ใหม ่
กน็ ามาสรุปไว ้เพื่อใชอ้า้งอิง หรือให้ผูอ่ื้นเขา้ถึงได ้(ดูวงจรทางซ้ายในรูป) ส่วนการจัดการ  “ความรู้
ซอ่นเร้น” จะเน้นไปท่ีการจดัเวทีเพื่อให้มกีารแบง่ปันความรู้ท่ีอยูใ่นตัวผู ้ปฏิบัติ  ท าให้เกิดการเ รียนรู้
รว่มกนั อนัน าไปสูก่ารสร้างความรู้ใหม  ่ท่ีแตล่ะคนสามารถน าไปใช ้ในการปฏิบัติงานได้ตอ่ไป      
(ดูวงจรทางขวาในรูป) ดงัภาพท่ี 2.1 
 

 

 
ภาพท่ี 2 .1 การจดัการความรู้ของมนุษย์ 
ท่ีมา : สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551 

 
ในชีวติจริง ความรู้ 2 ประเภทน้ี จะสามารถเปล่ียนสถานภาพ  สลับปรับเปล่ียน

ไปตลอดเวลา บางคร้ัง Tacit กอ็อกมาเป็น explicit และบางคร้ัง explicit กเ็ปล่ียนไปเป็น tacit ได ้
2.2.2 ระดับของความรู้ 
 หากจ าแนกระดบัของความรู้ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ 

 2.2.2.1 ความรู้เชิงทฤษฏ ี(Know-What) นับวา่เป็นความรู้เชิงข้อเ ท็จจริง รู้อะไร       
เป็นอะไร จะพบในผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามาใหม ่ๆ ท่ีมคีวามรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจ ามาได้จากความรู้ช ัด
แจง้ซ่ึงไดจ้ากการไดเ้รียนมาก แตเ่วลาท างาน กไ็มม่ ัน่ใจมกัจะปรึกษารุน่พี่กอ่น 

 2.2.2.2 ความรู้เชิงทฤษฏแีละเชิงบริบท (Know-How) นับเป็นความรู้เชื่อมโยง      
กบัโลกของความเป็นจริง ภายใตส้ภาพความเป็นจริงท่ีซับซ้อนสามารถน าเอาความรู้ช ัดแจ้ง ท่ีได้         
มาประยุกต์ใชต้ามบริบทของตนเองได ้และมกัพบในคนท่ีท างานไปหลาย ๆ ปี จนเกิดความรู้ฝังลึก        
ท่ีเป็นทกัษะหรือประสบการณ์มากข้ึน 
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 2.2.2.3 ความรู้ในระดับทีอ่ธิบายเหตุผล  (Know-Why) เ ป็นความรู้เชิง เหตุผล
ระหวา่งเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ตา่ง ๆ ผลของประสบการณ์แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น และน าประสบการณ์
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น เป็นผูท้ างานมาระยะหน่ึงแลว้เกดิความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึก
ของตนเองมาแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นหรือถา่ยทอดให้ผูอ่ื้นไดพ้ร้อมทั้ง รับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช ้
ในบริบทของตนเองได ้

 2.2.2.4 ความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) นับเป็นความรู้ในลักษณะ
ของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีขบัดนัมาจากภายในตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถสกดั ประมวล วิเคราะห์
ความรู้ท่ีตนเองมอียูก่บัความรู้ท่ีตนเองไดรั้บมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหมข้ึ่นมาได้ เชน่ สร้างตัวแบบ
หรือทฤษฏีใหมห่รือนวตักรรม ข้ึนมาใชใ้นการท างานได ้

2.2.3 ความแตกต่างระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
 ขอ้มลู ขา่วสาร และความรู้มอียูม่ากในปัจจุบนั ถูกน ามาใช ้ตามวตัถุประสงค์และ

ความตอ้งการของบุคคลท่ีน ามาใช ้ แยกความแตกตา่งของขอ้มูล ขา่วสาร และความรู้ ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูล (Data) หมายถึง ขอ้มูลดิบท่ีเกิดจากการท างานประจ าวนั ซ่ึงถือวา่เ ป็น

ขอ้มลูในระดับปฏิบัติการ ( transaction process)  และเมื่อข้อมูลดิบเหลา่นั้ น  ได้ผา่นกระบวนการ
ประมวลผล เชน่ การจดักลุม่ขอ้มลูข้ึนเป็นรายงาน หรือการคดัเ ลือกข้อมูลท่ีไมจ่ าเ ป็นออกจากระบบ
เหลา่น้ี เ ป็นต้น จะ ถือวา่ผลผลิตท่ีได้จากการประมวลผลข้อมูลดิบเหลา่นั้ น  เ ป็น  สารสนเทศ 
(Information) ซ่ึงมคีณุคา่ระดบัหน่ึงในการใชง้าน ผูใ้ชจ้ะเป็นผูก้  าหนดคณุคา่เหลา่นั้ น สารสนเทศ
หน่ึง ๆ อาจมคีณุคา่ส าหรับคนกลุม่หน่ึง แตอ่าจไร้คุณคา่ส าหรับคนอีกหน่ึงก็ได้ ในทางกลับกนั
สารสนเทศเดิมท่ีเคยไร้คณุคา่ส าหรับคนอีกกลุม่เ ดิมนั้ น  อาจกลับมามีคุณคา่ใหมใ่นภายหลัง ก็ได้
ดงันั้นการก  าหนดคุณคา่จึง ข้ึนอยูก่บั “ความตรงตอ่ความต้องการในการใช ้งาน”  ส่วน ความรู้ 
(Knowledge) เป็นกระบวนการของการขดัเกลา เลือกใช ้และบูรณาการ 

 การใช ้สารสนเทศ จนเกิดเ ป็นความรู้ใหม ่(New knowledge) ความรู้ใหมจึ่ง
เกดิข้ึนจากการผสมผสานความรู้ และประสบการณ์เดิมผนวกกบัความรู้ใหมท่ี่ได้รับ ความรู้ดังกลา่ว
เป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในบุคคลเป็นความรู้ท่ีไมป่รากฏช ัดแจ้ง  ( tacit knowledge) หากเมื่อความรู้เหลา่นั้ น
ไดถู้กถา่ยทอดออกมาในรูปของการเ ขียนท่ีเ ป็นลายลักษณ์อักษร ความรู้นั้ นก็จะกลายเป็นความรู้      
ท่ีปรากฏชดัแจง้ (explicit knowledge) ความรู้ดงักลา่วจะมคีณุคา่ปรากฏเมื่อน ามาใช ้ในการบวนการ
ตดัสินใจ (decision making) 

2.2.4 แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 แนวคิดการท าแผนการจดัการความรู้ ได้น าแนวคิดกระบวนการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  (Change 
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Management Process) มาประยุกต์ใช ้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)         
โดยสถาบนัสง่เสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (2551) ไดอ้ธิบากระบวนการจดัการความรู้ไว ้ ดงัน้ี 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

แผนภูมท่ีิ 2.1 กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) 
    ท่ีมา : สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551 : 5 

 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) นับวา่เ ป็น
กระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะชว่ยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ 
หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกดิข้ึนภายในองค์กร ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การบ่งช้ีความรู้ เชน่ พิจารณาวา่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ เ ป้าหมาย คืออะไร และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามคีวามรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 

เราต้องมคีวามรู้เร่ืองอะไร 
เรามคีวามรู้เร่ืองน ั้นหรือยัง 

 

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเกบ็รวมกนัได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบรูณ์อย่างไร 

เราน  าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

มกีารแบ่งปันความรู้ให้กนัหรือไม่ 

ความรู้น ั้นท าให้เกดิประโยชนก์บัองค์กร
หรือไม่ ท าให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่ 

1. การบ่งช้ีความรู้  
(Knowledge Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

 
7. การเรียนรู้ (Learning) 
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2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เชน่ การสร้างสรรค์ความรู้ใหม ่แสวงหาความรู้
จากภายนอกรักษาความรู้เกา่ ก  าจดัความรู้ท่ีใชไ้มไ่ดแ้ลว้ 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการเกบ็ความรู้ อยา่งเป็นระบบในอนาคต 

4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ ตวัอยา่งเชน่ การปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ให้เป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ 

5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผูใ้ชค้วามรู้นั้นเข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง ่าย
และสะดวก เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

6)  การแบ่งปันแลกเปลี่ ยนความรู้  ท าได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจดัท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเป็น Tacit Knowledge 
อาจจดัท าเป็นระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุม่คุณภาพและนวตักรรม ช ุมชนแห่งการเ รียนรู้
ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยืมตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

7) การเรียนรู้ ควรท าให้การเ รียนรู้เ ป็นส่วนหน่ึงของงาน ดัง เชน่  เกิดระบบ      
การเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้หลงัจากนั้นน าความรู้ไปใช ้ให้ เกิดการเ รียนรู้และประสบการณ์
ใหม ่ซ่ึงจะหมนุเวยีนตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 
ภาพท่ี 2.2 กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ท่ีมา : สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551: 6 

กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process&Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 
  

Robert Osterhoff 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบความคิดท่ีเน้นให้องค์กรท่ีตอ้งการจดัการความรู้ภายในองค์กรได้มุง่ เน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ท่ีจะมผีลกระทบตอ่การจัดการความรู้ ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ดงัน้ี 

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม  เชน่ กิจกรรมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากผูบ้ริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น) โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
มรีะบบการติดตามและประเมนิผล ก  าหนดปัจจยัแหง่ความส าเร็จชดัเจน 

2) การส่ือสาร เชน่ กจิกรรมท่ีท าให้ทุกคนเข้าใจถึง ส่ิง ท่ีองค์กรจะท าประโยชน์   
ท่ีจะเกดิข้ึนกบัทุกคน แตล่ะคนจะมสีว่นรว่มได้อยา่งไร 

4) กระบวนการและเคร่ืองมือ ชว่ยให้การคน้หา  เขา้ถึง ถา่ยทอด และแลกเปล่ียน
ความรู้สะดวกรวดเ ร็วข้ึน โดยการเ ลือกใช ้กระบวนการและเคร่ืองมือ ข้ึนกบัชนิดของความรู้ 
ลกัษณะขององค์กร (ขนาด สถานท่ีตั้ง ฯลฯ) ลกัษณะการท างาน วฒันธรรมองค์กร ทรัพยากร 

5) การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเขา้ใจ และตระหนักถึงความส าคัญ  และหลักการ
ของการจดัการความรู้ โดยการเรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึง เน้ือหา กลุม่เ ป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล 
ปรับปรุง 

6) การวัดผล  เพื่อให้ทราบวา่การด าเ นินการได้บรรลุเ ป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม ่      
มกีารน าผลของการวดัมาใชใ้นการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีข้ึน มีการน าผลการวดัมาใช ้
ในการส่ือสารกบับุคลากรในทุกระดับให้เ ห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวดัผล       
ตอ้งพิจารณาดว้ยวา่จะวดัผลท่ีขั้นตอนไหนได้แก ่วดัระบบ (System) วดัท่ีผลลัพธ์ (Out put) หรือ
การวดัท่ีประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Out come) 

7) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและการมสีว่นรว่มของบุคลากรในทุกระดับ ข้อควรพิจารณาได้แก ่ค้นหาความต้องการ
ของบุคลากร แรงจูงใจระยะส้ันและระยะยาว และบูรณาการกบัระบบท่ีมีอยูป่รับเปล่ียนให้เข้ากบั
กจิกรรมท่ีท าในแตล่ะชว่งเวลา 

2.3  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
เป้าหมายหลกัของการจดัการความรู้ คือ การใชป้ระโยชน์จากความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการด าเนินงานเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัขององค์การ 
2.3.1   วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้   มดีงัน้ี 

 2.3.1.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  
 2.3.1.2 เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม ่ ๆ 
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 2.3.1.3 เพื่อปรับปรุงเทคนิค และกระบวนการ โดยมีจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้และน าความรู้นั้นไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ 

2.3.2 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ได้ 8 ประการ ดงัน้ี 
 2.3.2.1 ป้องกันความรู้สูญหาย การจัดการความรู้ท าให้องค์การสามารถรักษา

ความเชี่ยวชาญ หรือความช  านาญ  และความรู้ท่ีอาจจะต้องสูญหายไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง         
ของบุคลากร เชน่ การเกษียณอายุท างาน หรือการลาออกจากงาน ฯลฯ 

 2.3.2.2 เพิม่ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ  โดยประเภท คุณภาพ ความสะดวก 
ในการเขา้ถึงความรู้เป็นปัจจยัของการเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจ เ น่ืองจากผู้ท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจ
ตอ้งสามารถตดัสินใจได้อยา่งรวดเร็ว และมคีณุภาพ 

 2.3.2.3 ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น การท าให้ผู ้ปฏิบัติงาน    
มคีวามเขา้ใจในงาน และวตัถุประสงค์ของงาน โดยไมต่อ้งมกีารควบคุมหรือมีการแทรกแซงมากนัก
จะท าให้ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานในหน้าท่ีตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยัง เกิดการพัฒนา
จิตส านึกในการท างาน 

 2.3.2.4 ความได้เปรียบในการแข่งขัน การจดัการความรู้สามารถชว่ยให้องค์กร    
มคีวามเขา้ใจลูกคา้ แนวโน้มของการตลาดและการแขง่ขนั ท าให้สามารถลดชอ่งวา่งและเพิ่มโอกาส
ในการแขง่ขนัได ้

 2.3.2.5 การพฒันาทรัพย์สิน เป็นการพฒันาความสามารถขององค์กรในการใช ้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีม ี ไดแ้ก ่สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 

 2.3.2.6 การยกระดับผลิตภัณฑ์ การน าการจดัการความรู้มาใช ้เพื่อเ ป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และบริการ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มคณุคา่ให้แกผ่ลิตภณัฑ์นั้น ๆ อีกดว้ย 

 2.3.2.7 การบริหารลูกค้า เพื่อการศึกษาความสนใจ และความต้องการของลูกค้า       
จะเป็นการสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มยอดขายและสร้างรายไดใ้ห้แกอ่งค์การ 

 2.3.2.8 การลงทนุทางทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการเพิ่มความสามารถในการแขง่ขัน   
ผา่นการเรียนรู้รว่มกนั การจดัการดา้นเอกสาร การจดัการกบัความไมเ่ ป็นทางการเพิ่มความสามารถ
ให้แกอ่งค์การในการจงัและฝึกฝนบุคลากร 

2.4 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ 
 สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (255 1)  ยังได้กลา่ววา่ แผนผังอิชิคะวะ 

(Ishikawa diagram) หรือแผงผงักา้งปลา หรือในชื่ออ่ืนของไทยดัง เชน่ โมเดลปลาทู หรือตัวแบบ     
ปลาตะเพียนเป็นกรอบแนวคิดอยา่งงา่ยในการจดัการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือน
ปลา ซ่ึงประดว้ยสว่นหัว ล าตวัและหาง มหีน้าท่ีท่ีตา่งกนัดงัน้ี 
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โมเดลปลาท ู
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 โมเดลปลาทู หรือ แผนผงัอิชิคะวะ (Ishikawa diagram) 
  ท่ีมา : สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551 

 
“โมเดลปลาทู” เป็นโมเดลเปรียบการจดัการความรู้กบัปลาทูท่ีม ี 3 สว่น คือ 
2.4.1  ส่วน “หัวปลา”  

หัวปลา (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนท่ีเ ป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือ
ทิศทางของการจัดการความรู้  โดยกอ่นท่ีจะท าจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้วา่ “เราจะท า KM         
ไปเพื่ออะไร?” โดย “หัวปลา” น้ีจะตอ้งเป็นของ “คณุกจิ” หรือ ผู ้ด าเ นินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยม ี
“คณุเอ้ือ” และ “คณุอ านวย” คอยชว่ยเหลือ 

2.4.2   ส่วน “ตัวปลา” 
 ตวัปลา (Knowledge Sharing-KS) เป็นสว่นของการแลกเปล่ียนเ รียนรู้ ซ่ึงถือวา่

เป็นสว่นส าคญั ซ่ึง “คณุอ านวย” จะมบีทบาทมากในการชว่ยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซอ่นเ ร้นท่ีมีอยูใ่นตัว “คุณกิจ” พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศ      
การเรียนรู้แบบทีม เกดิการหมนุเวยีนและยกระดบัความรู้ เกดินวตักรรม 

2.4.3   ส่วน “หางปลา” 
 หางปลา (Knowledge Assets-KA) เป็นสว่นของ “คลงัความรู้” หรือ “ขุมความรู้” 

ท่ีไดจ้ากการเกบ็สะสม “เกร็ดความรู้” ท่ีไดจ้ากกระบวนการแลกเปล่ียนเ รียนรู้ “ตัวปลา” ซ่ึง เราอาจ
เกบ็สว่นของ “หางปลา” น้ีดว้ยวธีิตา่ง ๆ เชน่ ICT ซ่ึง เ ป็นการสกดัความรู้ท่ีซอ่นเ ร้นให้เ ป็นความรู้    
ท่ีเดน่ชดั น าไปเผยแพร ่แลกเปล่ียนหมนุเวยีนใช ้ พร้อมยกระดบัตอ่ไป 
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 สรุปได้วา่ “การจัดการความรู้” หรือการการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบองค์
ความรู้ ท่ีมอียูอ่ยา่งกระจดักระจายมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลสามารถไปศึกษาหาความรู้
ตอ่ไปได ้หรือสามารถน าชดุความรู้ตา่ง ๆ เหลา่น้ี เผยแพร่ และกระจายไปสู่ท่ีตา่ง  ๆ ได้ ซ่ึงวิธีการ
ของการจดัการความรู้น้ี สามารถน ามาประยุกต์ใช ้ในงานวิจัย เ ร่ือง “การจัดการความรู้เพื่อพ ัฒนา   
การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกจิชมุชน ต าบลแมโ่ป่ง  ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม”่ ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากการพฒันาศกัยภาพของกลุม่ธุรกิจช ุมชนจ าเ ป็นต้องอาศัย
ความรู้ท่ีหลากหลายสาขาไมว่า่จะเป็นด้านการจัดการการตลาด การเ งิน การบัญชี  ฯลฯ ความรู้         
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ชมุชนและทอ้งถ่ิน ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกบัภูมิปัญญาท้องถ่ิน และภูมิปัญญา
ดา้นงานหัตถกรรม รวมถึงความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ การออกแบบบรรจุภ ัณฑ์    
ซ่ึงการจดัการความรู้จะชว่ยสง่เสริมการล าดับขั้นตอน ความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่ผู ้ประกอบการได้อยา่งดี 
 

3. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 การวจิยัเร่ือง “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภ ัณฑ์  และวิเคราะห์ศักยภาพ
ธุรกจิชมุชนกรณีศึกษาต าบลแมโ่ป่ง สันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม”่ มีความจ าเ ป็น
อยา่งย่ิงท่ีใชท้ฤษฎีการออกแบบผลิตภ ัณฑ์มาประยุกต์ใช ้ สามารถแบง่เน้ือหาส าคญัไดด้งัน้ี 
 3.1   ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์   

 การออกแบบผลิตภ ัณฑ์  (Product design)  หมายถึง  การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช ้   
เพื่อน ามาใชส้อยในชีวติประจ าวนั โดยเน้นการผลิตจ านวนมากในรูปสินคา้เพื่อให้ผา่นไปสู่ผู ้บริโภค 
(consumer) ในวงกวา้งโดยท่ีรูปแบบและคณุภาพผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถช ักจูงผู ้บริโภค
ให้เกดิความกระหายท่ีจะจา่ยเ งินซ้ือผลิตภ ัณฑ์นั้ น  การออกแบบผลิตภ ัณฑ์จึง เกี่ยวข้องกบัปัจจัย 
หลายดา้นซ่ึงควรพิจารณา คือ 

 3.1.1 การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
 3.2.2 การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนการผลิต 
 3.3.3 การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของผู้บริโภค 
 3.3.4 การออกแบบท่ีมีคณุคา่ทางความงาม 
 สรุปความหมายการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ได้วา่ คือ เ ป็นการรวบรวมแนวคิด มุมมอง 

ทฤษฎีตา่ง ๆ น ามาพฒันาให้กลายเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ และสร้างเ ป็นผลิตภ ัณฑ์ใหม ่     
มกีารทดสอบ และประมวลผลดา้นการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภ ัณฑ์จะต้องประกอบด้วย
ลกัษณะทางกายภาพหรือลักษณะของการบริการ ซ่ึงนักออกแบบจะเป็นผู้สร้างกรอบแนวคิด       
จากการประเมนิผลตาม เพื่อน ามาสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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3.2 ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 การออกแบบผลิตภณัฑ์ นับวา่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงจังในชว่งศตวรรษ    
ท่ี 20 เป็นตน้มาน้ีเอง มกีารแบง่ฐานรากกนัระหวา่งการออกแบบ และการผลิตท่ีปรากฏช ัดในสมยั
ของการปฏิวติัอุตสาหกรรม ซ่ึงในชว่งแรกนักออกแบบผลิตภ ัณฑ์  ก็คือ ช า่งฝีมือ หรือวิศวกรเป็น
สว่นใหญ ่การท างานชว่งแรกเรียกวา่ “การประดิษฐ์คิดคน้” และถือเป็นการออกแบบทางวิศวกรรม 
ดงันั้น กจิกรรมการสร้างสรรค์ท่ีนักออกแบบน า เสนอก็ คือ การเ ขียนแบบทางเทคนิคจุดเ ร่ิมต้น    
ของการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม คร้ังแรกนั้นเกดิข้ึนท่ีประเทศเยอรมนัโดยในปี ค.ศ. 1907 
บรรดาบริษทัตา่ง ๆ ในประเทศเยอรมนัไดว้า่จา้งเหลา่ชา่งฝีมอื และสถาปนิกให้ออกแบบผลิตภ ัณฑ์          
เพื่อการผลิตด้วยเคร่ืองจักร ซ่ึงหน่ึงในจ านวนนักออกแบบเหลา่น้ีก็มีนักออกแบบผลิตภ ัณฑ์           
คนส าคญั คือ Peter Behrens ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาดา้นการออกแบบของบริษัท AEG. เ ป็นผู้ผลิตรายใหญ ่
ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขณะนั้น Peter Behrens เป็นผู้ท่ีเ ร่ิมสร้างสรรค์การท างาน 
ท่ีครบถว้นกระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมข้ึนเป็นคนแรก  โดยเฉพาะการออกแบบ
แสดงความมเีอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่ง จากผลิตภณัฑ์ของคูแ่ขง่ขนัทัว่ ๆ ไป 

 ภายหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 กอ่ให้เกิดการกระตุ้น  และการขยายตัวทางอ านาจ   
การผลิตของสหรัฐอเมริกาเ ป็นอยา่งมากนับตั้งแตปี่ ค.ศ. 1918 เ ป็นต้นมา และในระบบการผลิต       
กม็กีารเปล่ียนแปลงเขา้สูก่ารสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน  ด้วยการใช ้ความกา้วหน้ า
ทางระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม และจากพื้นฐานของการลงทุนขนาดใหญ ่ซ่ึงต้องอาศัย     
ความพยายามในการลดตน้ทุนการผลิต และขยาย การจ าหนา่ยให้มากข้ึน ดังนั้ นความสมเหตุสมผล 
คา่มาตรฐานในวธีิแกไ้ขปรับปรุงวสัดุและกระบวนการผลิตจึงเ ป็นข้อค านึง ท่ีตามมา  ขณะเดียวกนั
ความส าคญัของรูปร่าง รูปทรงของผลิตภ ัณฑ์ท่ีปรากฏแกส่ายตาผู้บริโภคก็เข้ามาเ ป็นส่ิงส าคัญ       
ตอ่การท่ีจะน าไปวางจ าหนา่ย หรือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตอ่ผู ้บริโภคอีกด้วย 

 เหตุการณ์ และภาวะทางเศรษฐกจิดงักลา่วจึงท าให้อุตสาหกรรมตา่ง  ๆ ได้เจริญเติบโต
อยา่งรวดเร็ว สภาพเศรษฐกจิดีข้ึน ประชาชนมีรายได้มากข้ึน  ท าให้เกิดการแขง่ขันด้านการผลิต   
และการตลาดไปอยา่งกวา้งขวาง และจากท่ีมีการค านึงถึงรูปร่างหน้าตาผลิตภ ัณฑ์ท่ีส าเ ร็จออกมา    
กท็ าให้มกีารจา้งงานเหลา่ชา่งฝีมอืหรือศิลปิน มาท างานรว่มในกระบวนการผลิต และการคิดค้นด้วย 
ซ่ึงก็เทา่กบัวา่เ ป็นการก  าเ นิดของอาชีพใหมข้ึ่นมาคืออาชีพนักออกแบบผลิตภ ัณฑ์ ท่ีท าหน้าท่ี
ถา่ยทอดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ เขา้ไปรว่มกบักระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม นับแตน่ั้ น 
(Sparke,1986, 4) การเ ร่ิมต้นหลายประการดังกลา่วท าให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวก ับ        
การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีเปิดกวา้งแพร่หลายไปทั่วทั้ง ยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะ
แนวความคิดท่ีเกีย่วขอ้งกบัการให้ความส าคัญตอ่รูปร่างภายนอกมากกวา่ภายใน  ท่ีเหมาะสมกบั   
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การบริการ การขายและการโฆษณา ความส าคญัของการออกแบบเร่ิมมีความเคล่ือนไหวมากข้ึน เชน่ 
มีการจัดตั้ง สมาคมอุตสาหกรรม และการออกแบบ ข้ึนท่ีประเทศอังกฤษ โดยมีว ัตถุประสง ค์         
เพื่อตอ้งการสร้างมาตรฐานของการออกแบบท่ีดีและสมบูรณ์ร่วมกนั  และตอ่มาปี 1919 มีการจัดตั้ง 
The Staatliche Bauhaus ข้ึนท่ีประเทศเยอรมนัน าโดย Water Gropius สถาปนิกชาวเยอรมนั สถาบัน 
แหง่น้ีนับเป็นสถาบนัสอนออกแบบแนวใหมท่ี่น าเอาหลักการท่ีมุง่ประโยชน์ใช ้สอยมาพัฒนา      
โดยยึดหลกัการสอนท่ีเน้นย ้าความส าคัญของรูปร่าง รูปทรง ทาง เรขาคณิต ความถูกต้องแน ่นอน 
ความเรียบงา่ย และหลกัความประหยดั ดงันั้น สถาบนัแห่ง น้ี จึงได้นับวา่เ ป็นต้นแบบของการศึกษา
ในสมยัใหม ่มกีารทดลองออกแบบผลิตภณัฑ์มากมายท่ีให้แนวคิดใหมส่ าหรับวงการ อุตสาหกรรม  
ท่ีมอิีทธิพลครอบง า ถือเป็นแนวปฏิบติัสืบตอ่มาถึงรุน่หลงัตราบทุกวนัน้ี (ประชิด ทิณบุตร, 2550) 

3.3 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 กระบวนการออกแบบนั้น เป็นขั้นตอนหลังจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 

การตลาด แลว้จึงน ามาแปลงเป็นสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการ สว่นใหญเ่ป็นเ ร่ืองของนักออกแบบ
และวศิวกรท่ีเ ป็นผู้ดูแลการออกแบบผลิตภ ัณฑ์  เ ป็นการบง่บอกลักษณะของรูปแบบผลิตภ ัณฑ์      
การรวบรวมแนวความคิด การแกไ้ขปัญหาดา้นตา่ง ๆ เพื่อน ามาออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภ ัณฑ์
ท่ีไดรั้บการยอมรับจากกลุม่ลูกคา้ และรวมไปถึงผลก  าไรท่ีตามมาดว้ย 

 3.3.1 การออกแบบทีสั่มพนัธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
  การออกแบบผลิตภณัฑ์ ควรพิจารณาถึงคณุภาพของผลิตภ ัณฑ์เ ป็นประการแรก

เพื่อจะไดอ้อกแบบให้ไดค้วามคงทนถาวรมากน้อย  หรือเพื่อให้เหมาะสมกบัการใช ้เพียงช ั่วคราว       
ของผลิตภณัฑ์นั้น เพราะการออกแบบตอ้งค านึงถึงวสัดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกนั  ถา้ออกแบบ
โดยไมไ่ดศึ้กษาถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแล้ว กไ็มส่ามารถออกแบบท่ีเหมาะสมได ้

 3.3.2 การออกแบบทีสั่มพนัธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต 
  ในท่ีน้ีใครข่อย ้าทางดา้นการออกแบบผลิตภ ัณฑ์โดยตรง  ด้วยการผลิตส่ิงของ

เคร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการผลิต ดัง เชน่ เคร่ืองจักรกล หรือเคร่ืองทุน่แรงอ่ืน  ๆ  
ยอ่มเหมาะสมกบัวสัดุท่ีแตกตา่งกนัออกไป วสัดุกบัระบบการผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์ก ัน       
โดยตอ้งพิจารณาถึงวสัดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกนั 

 3.3.3 การออกแบบทีสั่มพนัธ์กับหน้าทีใ่ช้สอย 
  หน้าท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ์แตล่ะชิ้น เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูอ้อกแบบจะต้องพิจารณา 

แมก้ารออกแบบผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีเค ร่ืองกลไกซับซ้อน  ถึงแมผู้้ออกแบบจะไมรู้่ระบบการท างาน
ผลิตภณัฑ์นั้นทั้งหมด แตผู่อ้อกแบบควรจะรู้ระบบการท างานในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการออกแบบ หรือ
แมแ้ตก่ารออกแบบผลิตภ ัณฑ์ท่ีไมเ่กีย่วกบักลไก ผูอ้อกแบบตอ้งท าความเขา้ใจหน้าท่ีใชส้อยดว้ย  
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 3.3.4 การออกแบบทีสั่มพนัธ์กับความต้องการของผู้บริโภค  
 อาจพิจารณาได ้2 ประเด็น ไดแ้ก ่ความต้องการท่ีสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ 

และความตอ้งการท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรม รสนิยม และการใช ้ผลิตภ ัณฑ์นั้ น  ๆ ความต้องการ     
ของผูบ้ริโภคยงัเกีย่วขอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิโดยตรงอีกด้วย  ถ้าสภาพสังคมท่ีก  าลัง เศรษฐกิจตกต ่า
การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพสูง ราคาสูง สินคา้ฟุ่ มเ ฟือย หรือเน้นความงามทางการออกแบบ
มากจนท าให้ผลิตภณัฑ์นั้นราคาสูงข้ึน และการออกแบบเชน่น้ีอาจไมส่อดคล้องกบัความต้องการ
ของผูบ้ริโภคได ้

3.3.5 การออกแบบทีมี่คุณค่าทางความงาม 
 เพื่อให้ผูอ้อกแบบตระหนักถึงความงามท่ีมเีอกลักษณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์

แทรกอยูใ่นการออกแบบแตล่ะชิ้น ความประณีตบรรจงในการออกแบบ หรือผลิตภ ัณฑ์เ ป็นคุณคา่
สว่นหน่ึงของความงามอีกด้วย 

3.4 ความส าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 การออกแบบผลิตภ ัณฑ์มีความส าคัญตอ่การพัฒนาธุรกิจ  SME สู ่ความเป็นสากล 
เน่ืองจากจะท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพ ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภค และลดต้นทุน
ในการผลิตท าให้มผีลก  าไรมากข้ึน สง่ผลให้ธุรกจิมคีวามสามารถในการแขง่ขันทางด้าน การตลาด
เพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการส่ง เสริมภาพลักษณ์ของผลิตภ ัณฑ์และบริษัทสู่การสร้างตราสินค้า    
ของตนให้เป็นท่ียอมรับได ้เป้าหมายส าคญัของการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ คือ งานออกแบบท่ีดี เมื่อเข้า
สูก่ระบวนการผลิตท่ีดีจะท าให้เกดิผลิตภ ัณฑ์คุณภาพ การออกแบบผลิตภณัฑ์จึงมีความส าคัญดงัน้ี 

 3.4.1 ความส าคญัในดา้นคณุคา่ทางศิลปะ งานออกแบบท่ีดีท าให้ผลิตภ ัณฑ์มีความงาม
ดึงดูดใจ สามารถตอบสนอง รสนิยมของผูบ้ริโภคได ้

 3.4.2 มปีระสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มกีารเ ลือกวสัดุท่ีดีเพื่อเข้าสู ่กระบวนการผลิต   
ท่ีมปีระสิทธิภาพลงทุนน้อย แตม่ปีริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

 3.4.3 มคีณุภาพทางการบริโภค เชน่ ผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีการออกแบบท่ีดี  มีการใช ้วสัดุท่ีดี     
มกีระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพท าให้ผลิตภณัฑ์ความทนทาน มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 

 3.4.4 มศีกัยภาพในการแขง่ขนัทางพาณิชย์  ผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีความงาม ความคงทนและ
ความปลอดภยัจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดท าให้มยีอดขายสูงสามารถแขง่ขันทางการค้ากบัผลิตภ ัณฑ์
ชนิดเดียวกนัของบริษทัอ่ืน 

 3.4.5 มกีารพฒันาผลิตภ ัณฑ์ใหม ่และเมื่อบริษัทมีก  าไรจากการจ าหน ่ายผลิตภ ัณฑ์        
ท่ีมกีารออกแบบท่ีดี บริษัทจะน าผลก  าไรมาลงทุนเพื่อพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์ใหม ่โดยการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์เดิมหรือสร้างผลิตภ ัณฑ์ใหมท่ี่คลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑ์เดิม 

http://marketing.marketeer.co.th/index.php?id=&title=&fname=&lname=
http://marketing.marketeer.co.th/index.php?id=&title=&fname=&lname=


 28 

 3.4.6 มศีกัยภาพในการรักษาลูกค้าเ ดิม การปรับปรุงผลิตภ ัณฑ์เ ดิม หรือการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่เกีย่วพนักนัข้ึนดว้ย การออกแบบท่ีดีจะชว่ยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเ ดิมไวไ้ด้ 
ในขณะเดียวกนับริษทัยงัสามารถดึงดูดลูกคา้ใหมท่ี่มรีสนิยมอยา่งเดียวกนัไดด้้วย 

 สรุปไดว้า่ การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายส่วนไมว่า่จะเป็น
หน้าท่ีใชส้อย ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ราคา ความสวยงาม การขนส่ง และการซอ่มแซม 
กรรมวธีิการผลิต วสัดุท่ีใช ้ เ ป็นต้น นักออกแบบเป็นผู้มีบทบาทอยา่ง ย่ิงในขั้นตอนน้ี ผลิตภ ัณฑ์       
ท่ีผลิตข้ึนมาจะมคีณุภาพและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือไม ่ข้ึนอยูก่บัแนวคิดการสร้างสรรค์
ของนักออกแบบเป็นส าคญัด้วย 

 

4. แนวคิดด้านการจัดการการตลาด 
 การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวเิคราะห์ศักยภาพของธุรกิจช ุมชน
ต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม  ่จ าเ ป็นต้องประยุกต์ใช ้ความรู้       
การจดัการการตลาดมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของกลุม่ธุรกจิช ุมชน มเีน้ือหาดงัตอ่ไปน้ี 
 4.1   ความหมายของการตลาด การจัดการตลาด 

 การตลาด (Marketing) เป็นตวักระตุน้ท่ีส าคัญท่ีธุรกิจ หรือองค์กรท่ีไมแ่สวงหาก  าไร   
ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการสง่เสริมการบริโภคสินคา้และบริการ ความสัมพนัธ์ของกลยุทธ์ทางการตลาด 
กบัการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นมคีวามส าคญัอยา่งไร แนวคิดด้านการจัดการการตลาดมีความส าคัญ
และมคีวามหมายดงัตอ่ไปน้ี 

 เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ (2548 : 16)  กลา่ววา่ สาขาวิชาการตลาดจะมีต้นก  าเ นิด   
มาจากฐานความรู้ของหลากหลายวิชา  เชน่  จิตวิทยา  เศรษฐศาสตร์  และสถิติ สาขาวิชาการตลาด     
ในปัจจุบนักเ็ป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางไมน่้อยไปกวา่สาขาวชิาอ่ืน  ทั้ง น้ี เ ป็นผลสืบเ น่ืองมาจาก     
การพฒันาการในสาขาวิชาการตลาดท่ีพยายามจะตอบสนองการแขง่ขันท่ีมีอยูอ่ยา่งไมห่ยุดยั้ง         
ในกลุม่การคา้จนยงัผลให้มนีวตักรรมใหม ่ ๆ ทางการตลาดเกดิข้ึนอยา่งสม า่เสมอ 

 ศรา มานะสาบุตร (2551 : 3) กลา่ววา่การตลาดหมายถึง กจิกรรมทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกบั
การเคล่ือนยา้ยสินค้า  และบริการ จากผู้ผลิตไปยังผู ้บริโภคคนสุดท้าย โดยจะผา่นกระบวนการ
แลกเปล่ียน การจัด การการตลาด  (Marketing Management) ก็ใช ้หลักการจัดการทางธุ รกิจ           
โดยทั่วไปในการด าเ นินงานทางการตลาด เ ชน่เ ดียวก ับการด า เ นินงานทางธุรกิจด้านอ่ืน  ๆ         
ดงันั้น การจดัการการตลาด จึงอาจจะหมายถึง “การวางแผนการตลาด การปฏิบัติการทางการตลาด 
และการประเมนิผลการท างานทางการตลาด” 
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 วิชิต อู่ อ้น (2551 : 14) กลา่ววา่การจดัการการตลาดแบบตรงจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
หลกั ๆ อนัไดแ้กก่าร วางแผน การปฏิบติั และการประเมนิผลการตลาดแบบตรง นั่นเอง 

 Dalrymple and Parsons (1995 : 26) กลา่ววา่การตลาดหมายถึง กระบวนการวางแผน
และการน าไปใชซ่ึ้งส่ิงท่ีคิดข้ึนมา การตั้งราคา การสง่เสริมการตลาด และการจัดจ าหน ่ายซ่ึงความคิด 
สินคา้ และบริการ เพื่อสร้างให้เกดิการแลกเปล่ียนท่ีท าให้บุคคลแตล่ะคน องค์กร  และสังคมได้รับ
ความพอใจ ซ่ึงกระบวนการน้ีกระท าภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีอยูล่้อมรอบธุรกิจ ปกติส่วนใหญแ่ล้ว 
การตลาดจะพยายามสร้างก  าไรจากการขายสินคา้และบริการท่ีมกีารสร้าง ความต้องการของผู้บริโภค
ให้ไดรั้บความพอใจ ปัจจุบนัองค์กรท่ีไมแ่สวงหาก  าไรกม็กีารน าความรู้เ ร่ืองการตลาดไปใช ้มากข้ึน 
องค์ประกอบพื้นฐานระบบการตลาด ไดแ้ก ่องค์กรชอ่งทางการกระจายสินคา้ และบริการ และลูกคา้ 

 สรุปไดว้า่ “การจดัการการตลาด” หมายถึง กระบวนการการวางแผน และน าไปใช ้    
ซ่ึงส่ิงท่ีคิดข้ึนมาไมว่า่จะเป็นการตั้งราคา การส่ง เสริมการตลาด การจัดจ าหน ่ายเพื่อสร้างให้เกิด    
การแลกเปล่ียน ท่ีท าให้ บุคคลแตล่ะคนได้รับความพอใ จ เพื่อผลด้านการแข ่งขันทางการค้า           
ของผูผ้ลิต นักลงทุน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการไปสูผู่บ้ริโภคอีกด้วย 

4.2 แนวความคิดการตลาด แนวคิดดา้นการตลาดนั้น เราสามารถแบง่ได ้ 3 ประการ คือ  
 4.2.1 การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า 
  เป็นความคิดพื้นฐานของแนวความคิดการตลาดท่ีต้องผลิตสินค้าตามท่ีลูกค้า

ตอ้งการ นั่นคือ องค์กรธุรกจิตอ้งพิจารณาวา่ลูกค้าขององค์กรธุรกิจเ ป็นใคร และเขามีความอยาก
หรือตอ้งการอะไร ผลท่ีได ้คือ การสร้างสินคา้และบริการท่ีท าให้ความคาดหวงั ท่ีลูกค้าอยากได้รับ
ความพอใจ ตวัอยา่งเชน่ ตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต์ Lexus ในอเมริกาท่ีให้บริการถึงเท่ียงคืน เป็นตน้ 

 4.2.2 การมุ่งผสานความพยายามของบริษทัในทกุด้าน 
  แนวความคิดการตลาดประเด็นท่ีสอง  คือ กิจกรรมการตลาดจะต้องกระท า

รว่มกบักจิกรรมอ่ืน ๆ ภายในองค์กร ภายใต้แนวความคิดการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายการเ งิน ฝ่ายผลิต 

และฝ่ายบุคลากรจะตอ้งท างานรว่มกนัเพื่อท่ีจะท าให้ความตอ้งการของลูกค้าได้รับความพอใจ  เชน่ 
งานหลกัของฝ่ายผลิต คือ การเ รียนรู้ท่ีจะปรับตารางการผลิตท่ีจะท าให้ความต้องการของลูกค้า
ไดรั้บความพอใจภายใตต้น้ทุนท่ีสามารถยอมรับได้ และส่งผลให้ระบบการผลิตมีความยืดหยุน่ไป    
ตามสถานการณ์ 

 4.2.3 พฤติกรรมการด าเนินงาน 
  พฤติกรรมการด าเนินงานการตลาด ควรมุง่ให้องค์กรบรรลุเ ป้าหมายขององค์กร

ท่ีวางไว ้หมายความวา่ แผนการตลาดและเป้าหมายของธุรกจิจะต้องประสานกนั  
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  กลา่วไดว้า่ ในองค์กรจะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง   
ของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ และสามารถเผชิญกบัปัญหาการแขง่ขันเพื่อป้องกนัการสูญเสีย
สว่นครองตลาด (Market Share) การหยุดน่ิงของธุรกจิ หรือแมแ้ตก่ารล้มละลายของธุรกิจ บางธุรกิจ
ให้ความส าคญักบัการผลิต ซ่ึงจะสนใจเฉพาะการลดต้นทุนและเน้นความส าคัญของเทคโนโลยี      
ในการผลิต พยายามคิดคน้ส่ิงใหม ่ๆ โดยไมไ่ดค้ านึงถึงลูกคา้ หรือภาวะการแขง่ขันธุรกิจ ในปัจจุบัน 
ให้ความส าคญักบัการผลิตอยา่งเดียวไมอ่าจประสบความส าเ ร็จได้ แตถ่้าองค์กรมีเ ป้าหมายให้ได้มา
ซ่ึงความพอใจของลูกค้า  ซ่ึง เ ป็นเป้าหมายท่ีทวีความส าคัญมากข้ึนระหวา่งผู้บริหารขององค์กร       
เราเรียกวา่เป็นการให้ความส าคญักบัแนวความคิดการตลาด (Marketing Concept) 

4.3   การจัดการการตลาดแบบองค์รวม (The Holistic Marketing Concept) 
 เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ (2548 : 21) กลา่ววา่  การจัดการการตลาดแบบองค์รวม 

หรือท่ีเ รียกกนัวา่  Holistic Marketing Concept ทั้ง น้ีการจัดการการตลาดแบบองค์รวมถูกกลา่ววา่  
นับเป็นรูปแบบของการจดัการการตลาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 น้ี  (Kotler & Keller 2006) 
โดยสว่นตวัแลว้ผมคิดวา่ฐานความคิดการจดัการการตลาดแบบองค์รวมมองดูคล้ายกบัทฤษฎีเคออส 
(chaos theory) ซ่ึงมองวา่ส่ิงแตล่ะส่ิงมคีวามเกีย่วขอ้งกนัและการเปล่ียนแปลงของส่ิง  ๆ หน่ึงส่งผล
กระทบตอ่ส่ิงอ่ืน ๆ อยา่งกวา้งไกลและลึกล ้ า  ท่ีเ รียกกนัวา่  The Butterfly Effect (James Gleick 1987) 
หรือท่ีหลาย ๆ คนเรียกเป็นภาษาไทยวา่ เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว ทฤษฎีการจัดการการตลาด
แบบองค์รวมพิจารณาปัจจยัหลกั ๆ ไวท้ั้งส้ิน 4 ปัจจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 4.3.1  การตลาดภายในองค์กร  
 การตลาดภายในองค์กร หรือ Internal Marketing มีใจความส าคัญอยูท่ี่การสร้าง

ให้หนว่ยงานในองค์กรแตล่ะหนว่ยงานดูแลซ่ึงกนั และกนัเสมือนหน่ึงดูแลลูกค้า  เพื่อจุดประสงค์    
ในการน าสง่คณุคา่ของสินคา้และบริการไปสู่ลูกค้าอยา่งไมติ่ดขัด  การตลาดภายในองค์กรยังมีผล
ครอบคลุมไปถึงการเลือกจดัจา้งบุคลากร การอบรม และพัฒนาความสามารถบุคลากร การกระตุ้น
ให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

4.3.2   การตลาดแบบผสมผสาน 
 การตลาดแบบผสมผสาน หรือ Integrated Marketing จะเป็นการให้ความส าคัญ

กบัการพิจารณาผลของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมทางการตลาดตอ่ปัจจัย ทางการตลาดอ่ืน  ๆ และ
ภาพรวมขององค์กร  ตัวอยา่งเชน่  การพิจารณาภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงกิจกรรม
ทางการตลาดพื้นฐานในแง ่ Marketing Mix หรือท่ีเ รียกวา่ 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) 
เพื่อให้ปัจจยัแตล่ะปัจจัยมีความสอดคล้องซ่ึงกนัและกนั  ทั้ง น้ีใจความส าคัญของการตลาดแบบ
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ผสมผสาน คือ การมองประโยชน์ของความสัมพนัธ์ของแตล่ะกจิกรรมและประสานประโยชน์นั้ น  ๆ
เพื่อกอ่ให้เกดิแรงบวกในผลลพัธ์หรือท่ีเรียกกนังา่ย ๆ วา่ Synergy 

4.3.3   การตลาดสัมพนัธ์ 
 Relationship marketing หรือการตลาดสัมพันธ์  เ ป็นการความส าคัญด้านพัฒนา

ความรู้ และความเข้าใจตอ่กลุม่ลูกค้าเ ป้าหมาย  (CRM: Customer Relationship Management) และ
กลุม่ท่ีมสีว่นชว่ยสนับสนุน  เชน่  ตัวแทนจ าหน ่าย  ผู ้จัดหาวตัถุดิบ องค์กรการศึกษา  ฯลฯ (PRM: 
Partner Relationship Management) เพื่อประโยชน์แกทุ่ก ๆ ฝ่าย ซ่ึงเกดิจากความสัมพนัธ์ระยะยาว 

4.3.4   ความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม  
 Socially Responsible Marketing หรือความรับผิดชอบทางการตลาดตอ่สังคม 

ทั้งน้ีมมุมองดงักลา่วอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่ผลของการกระท าทางการตลาดอาจจะครอบคลุมไมเ่พียงแต ่
ผูซ้ื้อและผูข้าย แตย่งัสง่ผลกระทบแกบุ่คคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่ ่วมกนัในสังคมอีกด้วย ดังนั้ น  บริษัทผู้ผลิต
ควรจะให้ความค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอ่ช ุมชน  โดยให้ความส าคัญในปัจจัย  เชน่ 
ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มในการผลิต การจ าหนา่ย การบริโภค และการท้ิงหลังจากใช ้ผลิตภ ัณฑ์
ของผูผ้ลิตผลกระทบตอ่สังคมโดยรวมเชน่ การกระตุน้ให้กลุม่คนบางกลุม่ใช ้โทรศัพท์มือถือมากข้ึน 
ซ่ึงไปกระทบกบัเวลาท่ีเคยมใีห้กบักจิกรรมอ่ืน ๆ  เชน่  อา่นหนังสือ หรือพูดคุยกบัคนในครอบครัว 
ผลกระทบตอ่ศีลธรรมอันดีงามของสังคม เชน่  การแสดงเ น้ือหา หรือภาพลอ่แหลมในโฆษณา     
หรือการค านึงเพียงผลก  าไรเป็นหลกัโดยไมค่ านึงวา่การกระท านั้ น  ๆ อาจจะส่งผลเสียตอ่เยาวชน     
ในอนาคตของประเทศ เชน่ การสนับสนุน การตีพิมพ์  การขาย หนังสือประเภทท่ีไมเ่หมาะสมแก ่
เยาวชนในศูนย์หนังสือ ซ่ึงควรจะเป็นแหลง่รวมความรู้ 

 โดยสรุปแลว้การจดัการการตลาดแบบองค์รวมให้ความส าคัญแกปั่จจัยตา่ง  ๆ
โดยถือวา่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงยอ่มส่งผลกระทบตอ่ภาพรวมขององค์กร  ดังนั้ น
นักการตลาดจ าเป็นจะตอ้งท าการตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนของกิจกรรมทางการตลาดตา่ง  ๆ 
ทั้งกอ่นและหลงัการปฏิบติัใช  ้ซ่ึงหมายถึง  ทุก ๆ กิจกรรมทางการตลาดควรจะได้รับการวางแผน
อยา่งดีและถ่ีถว้น อีกทั้งน ามาพิจารณาถึงผลลพัธ์ของกจิกรรมตอ่ภาพรวมองค์กร ทั้งผลดีและผลเสีย 
โอกาสและอุปสรรคท่ีอาจเกดิข้ึนแทนท่ีจะปลอ่ยให้ผลลพัธ์กิจกรรมให้เป็นไปตามโชคชะตา 

4.4   การจัดการการตลาด 
 การจดัการการตลาด เป็นระบบการคา้สมยัใหม ่ท่ีมุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการ

ขอ้ลูกคา้ โดยจะท าการศึกษาความตอ้งการของผู้บริโภควา่ต้องการสินค้าอะไร อยา่งไร แล้วจึงท า
การผลิตให้ตรงกบัความตอ้งการ โดยแบง่เป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
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 4.4.1 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด สามารถแบง่ไดเ้ป็น 4 กลยุทธ์ ดงัน้ี 

 4.4.1.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึงการสร้างแรงจูงใจ หรือสร้างแรงกระตุ้น
การซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นรูปลกัษณ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ หรือบริการนั้น ๆ 

 4.4.1.2 กลยุทธ์ด้านราคา หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ หรือการสร้างแรงกระตุ้น
การซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นราคาของผลิตภ ัณฑ์ หรือบริการนั้น ๆ 

 4.4.1.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย หรือกลยุทธ์ชอ่งทางในการจดัจ าหน ่าย และ
การสนับสนุน การกระจายตวัสินคา้เขา้สูต่ลาด 

 4.4.1.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด หรือการส่ือสาร การตลาดแบบระบบ
ผสมผสาน (IMC) สามารถแบง่เป็นสว่นยอ่ย ๆ ไดด้งัน้ี 

1) กลยุทธ์การโฆษณา 
2) กลยุทธ์การขายโดยใชพ้นักงานขาย 
3) กลยุทธ์การสง่เสริมการขาย 
4) กลยุทธ์การใชข้า่วและการประชาสัมพนัธ์ 
5) กลยุทธ์การตลาดทางตรง 
6) กลยุทธ์การตลาดผา่นอินเตอร์เน็ต 

4.4.2 ส่วนประสมทางการตลาด 
 สว่นประสมทางการตลาด จ าแนกเป็นสว่นท่ีส าคญั ได ้4 ประการ ดงัน้ี 

 4.4.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) ลูกคา้จะพิจารณาส่ิงท่ีน าเสนอ 3 ประการ คือ หน่ึง 
รูปลกัษณ์ และคณุสมบติัของผลิตภณัฑ์ สอง ส่วนประสมบริการและคุณภาพการบริการ และสาม 
ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑ์คณุคา่ของผลิตภณัฑ์นั้น ผลิตภณัฑ์แบง่ไดด้งัน้ี 

  1) สินคา้อุปโภค และบริโภค มี 4 ประเภท คือ หน่ึง สินค้าสะดวกซ้ือ 
(Convenience goods) ได้แก ่สินค้าหลัก สินค้าท่ีซ้ือฉับพลัน  ซ้ือเพราะได้รับแรงกระตุ้นให้เกิด      
การซ้ือทนัทีทนัใด สินคา้ซ้ือในยามฉกุเฉิน เป็นตน้ สอง สินค้าเปรียบเทียบ  (Shopping goods) ได้แก ่
สินคา้เลือกซ้ือท่ีเหมอืนกนัแตข่ายไดใ้นราคาตา่งกนั เชน่ ตูเ้ย็น ทีว ีฯลฯ สินค้าเ ลือกซ้ือท่ีตา่งกนั  เชน่
เส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เป็นตน้ สาม สินค้าเจาะจงซ้ือ  (Special goods) เชน่  รถเบนซ์ ฯลฯ เ ป็นต้น 
และ ส่ี สินคา้ท่ีไมไ่ดเ้สาะแสวงหา เชน่เคร่ืองเตือนภยั เป็นตน้ 

  2) สินคา้อุตสาหกรรม สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท คือ หน่ึง  ประเภท
วตัถุดิบ ไดแ้ก ่ผลิตภณัฑ์เกษตรกรรม เชน่  ผัก ผลไม ้หมู ฯลฯ ผลิตภ ัณฑ์ธรรมชาติ เชน่  แร่ ป่าไม ้
ฯลฯ เป็นตน้ สอง สินคา้ประเภททุน ไดแ้ก ่ส่ิงปลูกสร้างและอาคาร เชน่  ตัวอาคาร ตัวโรงแรม ฯลฯ 
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อุปกรณ์ถาวร เชน่ ลิฟท์ เคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า ฯลฯ เป็นตน้ สาม วสัดุและชิ้นส่วนประกอบในการผลิต 
ได้แก ่วสัดุประกอบ เชน่  เหล็ก ซีเมนต์ ฯลฯ ชิ้นส่วนประกอบ เชน่  มอเตอร์ ยางรถยนต์ ฯลฯ       
เป็นตน้ และ ส่ี อุปกรณ์ประกอบ ไดแ้ก ่อุปกรณ์และเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นโรงงาน  เชน่รถยกของ  แมแ่รง 
ฯลฯ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นส านักงาน เชน่ โต๊ะ เกา้อ้ี ฯลฯ เป็นตน้ 

  3) สินคา้บริการ มลีกัษณะส าคัญ คือ หน่ึง ไมส่ามารถจับต้องได้ ผู ้ขาย
บริการจะตอ้งจดัหา สถานท่ี บุคคล เคร่ืองมอือุปกรณ์ เคร่ืองมือในการติดตอ่ส่ือสารสัญลักษณ์  ราคา 
สอง ไมส่ามารถแบง่แยกได้ คือ ไมส่ามารถแบง่แยกบริการจากผู้ให้บริการได้ไมว่ า่ผู ้ให้บริการ       
จะเป็นบุคคลหรือเคร่ืองจกัร และสามไมแ่นน่อน คณุภาพจะผันแปรไปโดยข้ึนกบัผู้ให้บริการและ
ข้ึนกบัวา่ให้บริการเมือ่ไหร ่ท่ีไหนและอยา่งไร การควบคุมคุณภาพการบริการท าได้ คือ ตรวจสอบ
คดัเลือก และฝึกอบรมพนักงานท่ีให้บริการ และตอ้งสร้างความพอใจให้ลูกคา้ เป็นตน้ 

 4.4.2.2 ราคา (Price) มขีั้นตอนการตั้งราคา คือ หน่ึง  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการตั้งราคาผลิตภ ัณฑ์หรือการวิเคราะห์สถานการณ์  ได้แก ่ปัจจัยภายใน  มเีป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ขององค์กร ปัจจยัภายในองค์กร ตน้ทุน ลกัษณะผลิตภณัฑ์  ลักษณะวงจรชีวิตผลิตภ ัณฑ์ 
โปรแกรมการตลาดท่ีมผีลตอ่ราคา และปัจจัยภายนอก ได้แก ่ความยืดหยุน่ของอุปสงค์ ประเภท    
ของลูกคา้ ผูข้ายวตัถุดิบและปัจจยัการผลิต ภาวการณ์แขง่ขัน ภาวะเศรษฐกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ 
กฎหมาย เป็นตน้ 

 4.4.2.3 การจัดจ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์  (Place) เ ป็นวิธีน าผลิตภ ัณฑ์ออกสู่ตลาด 
ประกอบดว้ยกจิกรรรม ซ่ึงท าให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีหางา่ยส าหรับลูกคา้ เมื่อเขาต้องการซ้ือไมว่า่เมื่อใด
และท่ีไหนกต็าม ลกัษณะของการจดัจ าหนา่ย มดีงัน้ี หน่ึง ก  าหนดโครงสร้างชอ่งทางการจัดจ าหน ่าย 
เป็นเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลางหรือไมผ่า่นก็ได้ สอง 
โครงสร้างของชอ่งทางประกอบดว้ย สถาบนัการตลาด หรือตัวกลางทางการตลาด  ซ่ึงประกอบด้วย
คนกลาง ธุรกจิท่ีชว่ยกระจายตวัสินคา้ ธุรกจิบริการทางการตลาดและธุรกิจท่ีให้บริการทางการเ งิน 
สาม เป็นกจิกรรมการน าผลิตภณัฑ์ออกสูต่ลาด เชน่ การขนสง่ การเก็บรักษา  ฯลฯ ส่ี การจัดจ าหน ่าย
จะอ านวยความสะดวก แกลู่กคา้ทางดา้นตา่ง ๆ คือ ท าให้ผูบ้ริโภคได้ประโยชน์จากการมีโอกาสซ้ือ
สินคา้และเป็นเจา้ของสินคา้ตา่ง ๆ ชว่ยอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี  ชว่ยสร้างอรรถประโยชน์
ด้านเวลา  โดยมีสินค้าพร้อมทุกเวลาท่ีลูกค้าต้องการและมีโอกาสเลือกสินค้าได้หลายรูปแบบ        
โดยองค์ประกอบการจัดจ าหนา่ย ประกอบดว้ย การจดัชอ่งทางการ การกระจายตวัสินคา้ เป็นตน้ 

 4.4.2.4 การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย  (Promotion) มีประเ ด็น ท่ีส าคัญ คือ 
หน่ึง กระบวนการติดตอ่ส่ือสาร  เ ป็นขบวนการทางกายภาพและสังคมท่ีเกี่ยวข้องกบัการแปล
ความหมายของขา่วสาร และวธีิการจากแหลง่ขา่วสาร  หรือผู้ส่งขา่วสารไปยังผู ้รับ  หรือเป็นการส่ง
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ขา่วสาร    การแลกเปล่ียนความคิด หรือขั้นตอนในการส่ือความหมายระหวา่งผู ้ส่งขา่วและผู้รับ
ขา่วสาร และสอง การติดตอ่ส่ือสารทางการตลาดแบบประสมประสานและส่วนประสมการส่ง เสริม
การตลาด (Integrated Marketing Communication) : IMC ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทาง
การตลาด การสง่เสริมการตลาด และลดตน้ทุนทางการตลาด 

4.4.3 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
 วงจรชีวติผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) สามารถแบง่ได ้ 4 ขั้นตอน คือ 
 4.4.3.1 ขั้ นแนะน า  (Introduction stage หรือ Pioneering stage) นับวา่เ ป็นชว่ง

การเจริญเติบโตช ้า  เ น่ืองจากผลิตภ ัณฑ์เ ร่ิมแนะน าในตลาด ส่วนใหญจึ่งยังไมม่ีก  าไรในขั้นน้ี 
เน่ืองจากมคีา่ใชจ้า่ยอยา่งมากในขั้นแนะน าและยอดขายยงัต ่ามาก 

 4.4.3.2 ขั้นเจริญเติบโต (Growth stage) ยอดขายมีกาเจริญเติบโตอยา่งรวดเ ร็ว 
ในขั้นน้ียอดขาย และก  าไรของผลิตภณัฑ์จะมเีพิ่มข้ึน และนับเป็นชว่งท่ียอดขายเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเ ร็ว 
(เพิ่มในสัดสว่นท่ีมากข้ึน) และมกีารขยายตวัดา้นก  าไรอยา่งมาก 

 4.4.3.3 ขั้นเจริญเติบโตเต็มที ่การเติบโตของยอดขายเพิ่มข้ึนช ้า  (เพิ่มในสัดส่วน
ท่ีลดลง) ในขณะท่ีก  าไรมีแนวโน้มคงท่ีหรือลดลง  เ น่ืองจากคูแ่ขง่ขันเพิ่มข้ึน  ท าให้มีบางธุรกิจ      
ตอ้งออกจากตลาดไป หรือขั้นท่ีมยีอดขายเพิ่มข้ึนชา้เน่ืองจากผลิตภ ัณฑ์ประสบความส าเ ร็จจากผู้ซ้ือ
อยา่งเต็มท่ีแลว้ เป็นชว่งก  าไรสูงสุด และเร่ิมลดลงเน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยเพิ่มข้ึนจากการตอ่สู้กบัคูแ่ขง่ขนั 

 4.4.3.4 ขั้นตกต ่า เป็นขั้นท่ียอดขายของผลิตภณัฑ์ลดลงเป็นชว่งระยะท่ียอดขาย
ลดลง และก  าไรลดลงเร่ือย ๆ 

4.4.4 ล าดับขั้นตอนของการตลาดตามเป้าหมาย (STP marketing) 
 การตลาดตามเป้าหมาย  คือ การจัดผลิตภ ัณฑ์  และส่วนประสมทางการตลาด      

ท่ีแตกตา่งกนัเพื่อสนองความต้องการของตลาด ท่ีมลีกัษณะ ความตอ้งการท่ีแตกตา่งกนั แบง่ไดด้งัน้ี 

 4.4.4.1 การแบ่งส่วนตลาด  (Market Segmentation) เ ป็นกิจกรรมการแบง่ส่วน
ตลาดออกเป็นกลุม่ ผูซ้ื้อสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงตามลกัษณะความต้องการ หรือลักษณะเฉพาะอยา่ง
ท่ีคลา้ยคลึงกนัออกเป็นตลาดยอ่ย  หรือส่วนตลาด เพื่อจะเ ลือกเป็นตลาดเป้าหมายเพื่ อการเสนอ
ผลิตภณัฑ์และสว่นประสมการตลาดในแตล่ะตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม แบง่ได ้2 กลุม่ คือ 

  1)  การแบง่สว่นตลาดตามคณุลกัษณะของผูบ้ริโภค  ตัวแปรท่ีส าคัญท่ีใช ้
เป็นเกณฑ์มรีายละเอียดดงัน้ี 

   - แบง่สว่นตลาดทางภูมิศาสตร์  เชน่  ประเทศ รัฐ  ภูมิภาค เชื้อชาติ 
เมอืง ฯลฯ โดยค านึงถึงลกัษณะและพฤติกรรมของ แตล่ะบุคคลในแตล่ะเขตภูมศิาสตร์นั้น 
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   - การแบง่สว่นตลาดตามประชากรศาสตร์  ประกอบไปด้วย ขนาด
ความหนาแนน่ ท าเลท่ีตั้ง อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ หรือเป็นการแบง่ส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้าง
และการกระจายของประชากร 

   - การแบง่สว่นตลาดตามหลักจิตวิทยา  เ ป็นการแบง่ตลาดเป็นกลุม่     
ท่ีแตกตา่งกนั โดยถือเกณฑ์ดา้นช ั้นของสังคม คา่นิยม รูปแบบการด ารงชีวติ หรือบุคลิกภาพ 

  2) การแบง่สว่นตลาดตามการตอบสนอง ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลประโยชน์   
ท่ีได้รับ หรือตามเกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์  มีการแบง่ตลาดตามพฤติกรรมโดยถือเกณฑ์  ความรู้ 
ทศันคติ การใชห้รือพฤติกรรมตอบสนองตอ่ผลิตภ ัณฑ์  รวมถึงโอกาสในการซ้ือผลิตภ ัณฑ์  ปัจจัย     
ท่ีส าคญัมดีงัน้ี โอกาสในการซ้ือ การแสวงหาผลประโยชน์  ผู ้ซ้ือเ ลือกผลิตภ ัณฑ์โดยมีส่วนกระตุ้น  
ในการซ้ือท่ีแตกตา่งกนั เชน่ การซ้ือยาสีฟัน ต้องการป้องกนัฟันผุ  ฟันขาว รสดี ราคาถูก สถานะ  
ของผูใ้ช  ้เชน่ ผูท่ี้ไมเ่คยใช  ้ผูท่ี้เคยใช  ้ผูเ้ลิกใช  ้ฯลฯ อตัราการใช  ้ผูซ้ื้อปริมาณมาก ปานกลาง  และน้อย 
สภาพความภกัดีตอ่ตราสินคา้ ขั้นความพร้อมของผู้ซ้ือ และทศันคติ เป็นตน้ 

  การแบง่สว่นตลาดโดยใชค้ณุลกัษณะท่ีหลากหลาย หรือแบง่กลุม่ทั้ง ทีม 
โดยพยายามรวบรวมตวัแปรหลายตวัเขา้ดว้ยกนั เพื่อจะสามารถก  าหนดกลุม่เ ป้าหมายได้ช ัดเจนมาก
ข้ึนและมขีนาดท่ีเล็กลง โดยมีชื่อเ รียกอีกอยา่งวา่  การแบง่กลุม่ทั้ง ทีม บางบริษัทได้ท าการพัฒนา
วธีิการแบง่กลุม่ทั้งทีมโดยใชด้ชันีการให้คะแนนศกัยภาพตามพื้นท่ีของตลาด โดยพิจารณาจากปัจจัย
ดงัน้ี การศึกษาและอิทธิพลท่ีมผีลตอ่การตดัสินใจซ้ือ วงจรชีวติของครอบครัว และการเปล่ียนแปลง
จากชนบทสูเ่มอืง เชื้อชาติและจริยธรรม ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เป็นตน้ 

 4.4.4.2 การก าหนดตลาดเป้าหมาย  (Market targeting) เ ป็นกลุม่ของผู้ซ้ือท่ีมี
ความจ าเป็น หรือจะมลีกัษณะเหมือนกนั  ซ่ึงบริษัทตัดสินใจจะเ ลือกเป็น  เ ป้าหมาย หรือหมายถึง      
การประเมนิและเลือกหน่ึง หรือมากกวา่หน่ึงสว่นให้เป็นตลาดเป้าหมาย ม ี2 ขั้นตอน คือ 

  1) การประเมนิสว่นตลาด เป็นการศึกษาส่วนตลาดใน  3 ด้าน คือ หน่ึง 
ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด  (Segment size and growth) ในท่ีน้ีจะคาดคะเนยอดขาย
และการเพิ่มข้ึนของยอดขาย สอง ความสามารถการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาด  (Segment structural 
attractiveness) เ ป็นการพิจารณาวา่ส่วนตลาดนั้ น  สามารถเข้าถึง  และตอบสนองความต้องการ     
ของตลาดนั้นหรือไม ่สาม วตัถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัท  แมว้า่ความเจริญเติบโตของตลาด 
และความสามารถจูงใจตลาดจะเป็นท่ีน ่าพอใจ แตถ่้าขัดแย้งกบัวตัถุประสงค์ของบริษัท  และมี
อุปสรรคดา้นความช  านาญหรือทรัพยากรไมเ่พียงพอ กจ็ะมปัีญหาเกดิข้ึนจากการเลือกสว่นตลาดนั้น 

  2) การเลือกสว่นตลาดไดแ้ก ่หน่ึง การตลาดท่ีไมแ่ตกตา่ง  หรือการตลาด     
ท่ีเหมอืนกนั เป็นการใชก้ลยุทธ์ท่ีมคีวามครอบคลุมทุกส่วนตลาด  โดยมองวา่ตลาดมีความต้องการ
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เหมอืน ๆ กนั บริษัทจะพยายามออกแบบสินค้า  และวางโครงการทางการตลาดท่ีดึงดูดใจผู้ซ้ือ       
ให้มากท่ีสุด สอง การตลาดท่ีแตกตา่งกนั  หรือการตลาดมุง่ตา่งส่วน  เ ป็นการก  าหนดส่วนตลาด     
ของผลิตภณัฑ์ หรือบริการตั้งแตส่องส่วนข้ึนไป โดยการปรับผลิตภ ัณฑ์  การส่ง เสริมการตลาด    
การก  าหนดราคา และวธีิการจดัจ าหนา่ยให้เหมาะสมกบัสว่นตลาดนั้น  สาม การตลาดแบบรวมก  าลัง 
หรือการตลาดมุง่เฉพาะส่วน  เ ป็นการก  าหนดผลิตภ ัณฑ์  หรือบริการโดยมีเ ป้าหมายท่ีส่วนตลาด    
เพียงสว่นเดียว ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์เป้าหมายทางการตลาด  มีดัง น้ี  คือทรัพยากร
ของบริษทั ความคลา้ยคลึงผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนวงจรชีวติผลิตภณัฑ์  ความคล้ายคลึงของตลาด เ ป็นต้น 
ส่ี กลยุทธ์ทางการตลาด ถา้จ านวนคูแ่ขง่ขนัมาก ถา้บริษทัใชว้ธีิการตลาดท่ีเหมือนกนัจะเสียเปรียบ 

 4.4.4.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) หมายถึง การตัดสินใจและ
กจิกรรมเพื่อสร้าง และการรักษาแนวความคิดเกี่ยวกบัผลิตภ ัณฑ์ของธุรกิจ  (เมื่อเ ทียบกบัตราสินค้า
ของคูแ่ขง่ขนั) ในจิตใจของลูกคา้ สามารถแบง่ไดด้งัน้ี 

  1) คณุคา่ผลิตภณัฑ์รวมในสายตาของลูกคา้ โดยพิจารณาจากส่ิงตอ่ไปน้ี 
หน่ึง คณุคา่ผลิตภณัฑ์ เกดิจาก ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ของผลิตภ ัณฑ์  ประกอบด้วยคุณภาพและ
รูปแบบ สอง คณุคา่ดา้นบริการ สาม คณุคา่ด้านภาพลักษณ์  เชน่  เ ป็นตราสินค้าท่ีมีชื่อเ สียงมานาน     
มคีวามเป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยี 

  2) ตน้ทุนรวมในสายตาของลูกค้า  มี หน่ึง ราคาในรูปของตัวเ งิน  สอง 
ตน้ทุนด้านเวลา  เวลาท่ีลูกค้าต้องสูญเสียไป สาม ต้นทุนด้านพลังงานหรือความเหน็ดเหน่ือย       
หรือความล าบากตรากตร าท่ีลูกคา้ต้องใช ้ไป และส่ี ต้นทุนในด้านจิตวิทยา  ความไมส่บายใจหรือ
ความวติกกงัวลของลูกคา้ท่ีเกดิข้ึนจากการใชผ้ลิตภณัฑ์กต็้องตีราคาออกมาเป็นตวัเงินด้วย 

 4.4.4.4 หลักเบ้ืองต้นในการก าหนดต าแหน่งผลิ ตภัณฑ์  สามารถแบง่ได้ดัง น้ี 
หน่ึงมคีวามส าคญั สองมลีกัษณะเดน่ สามมลีกัษณะเหนือกวา่ ส่ีสามารถส่ือสารได้ ห้าสิทธิพิเศษ หก
สามารถรับภาระคา่ใชจ้า่ยได ้ เจ็ดสามารถสร้างก  าไรได ้ แปดมคีณุคา่ ทั้งน้ีเน้นคณุคา่ในสายตาลูกคา้ 

 4.4.4.5 วิธีการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ สามารถแบง่ไดด้งัน้ี หน่ึง การก  าหนด
ตามคุณสมบัติ หรือลักษณะของผลิตภ ัณฑ์ สอง การก  าหนดต าแหน่งผลิตภ ัณฑ์ตามคูแ่ขง่ขัน       
สาม การก  าหนดตามสัญลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม ส่ี การก  าหนดตามผลประโยชน์  และคุณคา่ผลิตภ ัณฑ์ 
ห้า การก  าหนดตามราคา และ (หรือ) คุณภาพ หก การก  าหนดตามการใช ้หรือการน าไปใช ้ เ จ็ด     
การก  าหนดต าแหนง่ผลิตภณัฑ์ตามผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ แปด การก  าหนดตามระดับช ั้นของผลิตภ ัณฑ์ เกา้ 
การก  าหนดต าแหนง่ผลิตภ ัณฑ์จากหลายวิธีร่วมกนั  สิบ ก  าหนดต าแหน่งผลิตภ ัณฑ์ตามรูปแบบ    
การด ารงชีวติ ไดแ้ก ่กจิกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 
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ตลาดเป้าหมาย 
และแบ่งส่วนตลาด 

 

ตลาด 
และระบบตลาด 

การตลาด 
และลูกคา้ที่มุ่งหวัง 

ความจ  าเป็นและ
ความต้องการซือ้ 

ผลิตภณัฑ์ 

การตลาดเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์
และเครือข่ายทางการตลาด  

 

ผลิตภณัฑ์ทีต่อ้งค  านึงถึงคณุคา่ 
ตน้ทนุ และความพอใจของลูกคา้ 

การแลกเปล่ียนและ
การตดิตอ่ธุรกจิ 

 

ชอ่งทาง 
การตลาด 

 

การบริหาเครือข่าย 
ปัจจัยการผลิต 

 

การแขง่ขนั 
 

สภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาด 

 

โปรแกรม
การตลาด 

 

หน้าทีก่ารตลาด กจิกรรมการตลาด 
1. การแลกเปล่ียน การซือ้ การขาย 
2. การกระจายสินคา้ ขนส่ง การเกบ็รกัษา  
3. การอ านวยความสะดวกทางการตลาด 
เชน่ การจัดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ การเงิน 
การวจิัย เป็นตน้ 

ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสนองความตอ้งผูบ้ริโภค 
4 Ps   4 Cs 

1. ผลิตภณัฑ์ 1. ตอบความตอ้งการลูกคา้ 
2. ราคา 2. ตน้ทนุของลูกคา้ 
3. การจัดจ าหน่าย 3. ความสะดวกของลูกคา้ 
4. การส่งเสริมการขาย 4. การส่ือสารกบัลูกคา้ 
 

การสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกดิความพึงพอใจ 

การวางแผนกลยุทธ์ระดบับริษทั 

การวางแผนกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ 

การวางแผนกลยุทธ์ระดบัหน้าที ่

กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ดา้นการผลิต กลยุทธ์ดา้นการเงิน กลยุทธ์ดา้นทรพัยากรมนุษย์ 

ท ัง้หมดตอ้งอาศยั 

โดยมวีัตถุประสงค์ 

4.4.5 แผนภูมิแนวคิดด้านการจัดการการตลาด 
 แนวคิดดา้นการจดัการการตลาดนั้น สามารถแยกเป็นแผนผงัไดด้งัแผนภูมท่ีิ 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภูมท่ีิ 2.2 กรอบแนวคิดการจดัการการตลาด 
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สรุปไดว้า่ “การจดัการการตลาด” เป็นกระบวนการทางการค้า ขาย แลกเปล่ียน

สินคา้จากผู้ผลิตไปสู่ผู ้บริโภค ในปัจจุบันเราจ าเ ป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นส าคัญ 
เน่ืองจากสภาวะการแขง่ขันในตลาดท่ีสูง ข้ึน  บริษัทต้องสร้างผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีจุดเดน่ และสร้าง        
แนวทางการน าเสนอความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ โดยแนวโน้มการแขง่ขันอยูท่ี่การออกแบบผลิตภ ัณฑ์
เป็นส าคญั บริษทัจึงตอ้งท าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และออกแบบผลิตภ ัณฑ์เพื่ อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

5. แนวคิดด้านโครงการ “หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์”  
 จากแนวคิด “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการให้แตล่ะหมูบ่้านมีผลิตภ ัณฑ์
หลกั 1 ประการ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้ตัถุดิบทรัพยากรทอ้งถ่ิน ลดปัญหาการอพยพย้ายถ่ินสู่เมืองใหญ ่ 
ถือวา่เป็นการสร้างเศรษฐกจิชมุชนให้เกดิเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกบัการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ กระทรวงมหาดไทย  (2544, 7) ดังนั้ น       
ส่ิงท่ีจะท าให้ชมุชนเกดิความเขม้แข็ง สามารถอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งพาตนเอง รัฐบาลจึงเห็นความส าคัญ
ของการเสริมสร้างความเขม้แข็งของช ุมชน  ซ่ึงนับวา่เ ป็นท่ีมาของความอยูร่อด อยูดี่มีสุขของคน              
ในครอบครัว สามารถเล้ียงชีพของตนเองได ้โดยคนในชมุชนสว่นใหญไ่มต่อ้งเดินทางไปท าในเมือง 
หรือถ่ินไกล ๆ ท้ิงครอบครัว พอ่แมว่ยัชราไวท่ี้บา้นซ่ึงอาจเกดิเป็นปัญหาตอ่สังคมได ้

5.1   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที ่ 9)  
 แผนยุทธศาสตร์ท่ีชี้กรอบทิศทางการพฒันาประเทศ ในแนวคิดท่ียึดคนเป็นศูนย์กลาง

การพฒันา แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไดต้ระหนักในปัญหาจากการพัฒนาดังกลา่ว 
จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก  าหนดแนวทางการพฒันาประเทศ ในทิศทางใหมท่ี่มุง่ส่ง เสริม
ความสมดุลดา้นเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งบูรณาการ เน้นความยั่ง ยืนของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกระดบั ตั้งแตค่รอบครัว ชมุชน และทุกภาคสว่นของสังคม ในการพฒันา 

 ดงันั้น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 ส านักงานฯ จึงได้อัญเชิญ 
“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ทรงได้พระราชทานมาเป็นแนวทาง    
ในการด าเนินชีวติแกพ่สกนิกรชาวไทย ซ่ึงเน้นการพัฒนาท่ียึดม ัน่ในทางสายกลาง  ความพอเพียง 
ความมเีหตุมผีลในการด าเนินชีวติ และการสร้างภูมคิุม้กนัควบคูก่บัการเสริมสร้างความรู้คูค่ ุณธรรม 
มาเป็นปรัชญาในแผนพฒันา (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ สังคม และชาติ, 2544) 
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5.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม 
 เป็นเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถแกผู่้ประกอบการอาชีพอิสระ ตลอดจนแรงงาน     

ท่ีอยูใ่นตลาดแรงงานท่ีมผีีมอืให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
สง่เสริมการวจิยั และถา่ยทอดภูมิปัญญาไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมและชาติ, 2544) 

5.3 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 จากการท่ีกรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทยร่วมกบัผู้วา่ราชการจังหวดัโออีตะ 

ประเทศญี่ปุ่นซ่ึงเ ป็นเจ้าของทฤษฏี หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์ ได้ร่วมกนัจัดประช ุมข้ึนเพื่อให้ 
นายกรัฐมนตรีชี้แจงนโยบาย  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  เมื่อวนั ท่ี 30 เมษายน 2544 ณ ท าเ นียบรัฐ
ไดม้ผูีเ้ขา้ร่วมประช ุมจากหลายฝ่ายประกอบด้วย  ผู ้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตา่ง  ๆ เชน่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ปลดักระทรวงทุกกระทรวง และองค์กรท่ีเกีย่วขอ้ง โดยมีสาระส าคัญ คือ แนวทางด าเ นินโครงการ 
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นการสง่เสริมสนับสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างช ุมชน
ให้เขม้แข็งและพึ่งพาตนเองได ้โดยให้ประชาชนมสีว่นรว่มในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการน า
ทรัพยากรภูมปัิญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมจุีดเดน่  มีมูลคา่เพิ่มเ ป็นท่ีต้องการ
ของตลาดทั้งในและตา่งประเทศ ทั้งยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้ นด้วย 
ดงันั้น เพื่อให้การด าเ นินนโยบายดังกลา่วเป็นไปอยา่งรวดเ ร็ว มีเอกภาพ และมปีระสิทธิภาพ  
นายกรัฐมนตรีจึงได้ลงนามในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย  คณะกรรมการอ านวยการ       
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ แหง่ชาติ พ.ศ.2544 เมือ่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2544 

 โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์  เ ป็นนโยบายส าคัญท่ีมุง่ เน้นสร้างความเจริญ      
และยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในชนบทให้ดีข้ึน และยัง่ยืน โดยอาศยัฐานรากทางภูมิปัญญาท าให้
เกดิการสร้างงานให้กบัประชาชนในชนบท  ภายใตก้ระบวนการผลิตท่ีเน้นการใช ้วตัถุดิบในช ุมชน
ทอ้งถ่ิน หรือทรัพยากร  ท่ีมอียูใ่นบริเวณรอบ ๆ ท้อง ถ่ิน มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษ    
สืบทอดให้กบัลูกหลานหลายช ัว่อายุคน และน ามาพฒันาให้กลายเป็นผลิตภ ัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลคา่  มีคุณคา่ 
มจุีดเดน่ และมรูีปแบบการใชง้านเขา้กบัยุคสมยั และเป็นท่ียอมรับของคนทั้งในและตา่งประเทศ   
โดยภาครัฐท าหน้าท่ีให้การสนับสนุน ตั้งแตด่า้นความรู้สมยัใหม ่เทคนิคการผลิต การใช ้บรรจุภ ัณฑ์
ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 

5.3.1    ชมุชนเขม้แข็ง ประชาชนมรีายไดแ้ละมคีณุภาพชีวติท่ีดี 
5.3.2    หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ไดรั้บการพฒันาคณุภาพ มาตรฐาน มคีณุคา่เพิ่มข้ึน 
5.3.3    มลูคา่การจ าหนา่ย และการสง่ออกสินคา้ และบริการของชมุชนเพิ่มสูงข้ึน 
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5.3.4    รายไดก้ารจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ช ุมชนในประเทศไมน่้อยกวา่ 25,000  ลา้นบาท 
5.3.5    รายไดก้ารจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ช ุมชนในตา่งประเทศไมน่้อยกวา่ 1,000 ลา้นบาท 

5.4 ช่องทางการตลาดในประเทศกับต่างประเทศ 
 ชอ่งทางการสามารถจ าแนกได้ดัง น้ี  หน่ึง  แลกเปล่ียนเ รียนรู้สร้างเครือขา่ย  สอง 

ปรับแตง่รูปแบบสินคา้ชมุชน สาม อบรมความรู้ดา้นการบริหารจัดการ ด้านตลาด การผลิต การเ งิน 
ส่ี จดัหาตลาด เงินทุน วตัถุดิบ และ ห้า ระบบขอ้มลู 

5.5 การพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 การพฒันาโดยประชาชนมสีว่นรว่ม จ าแนกไดด้ัง น้ี  หน่ึง เครือขา่ยร้านค้าช ุมชน  สอง 

ขายผา่นเครือขา่ยสารสนเทศ สาม การท าตลาดแบบสมยัใหม ่ เชน่ขายตรง เ ปิดเครือขา่ยรับจ้างผลิต
และผลิตดว้ยตนเอง และส่ี การแลกเปล่ียนสินคา้ 

5.6 แผนงานโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
 แนวทางด าเนินโครงการ หน่ึง ต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์ ซ่ึง เ ป็นการส่ง เสริมสนับสนุน

กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างช ุมชนให้เข้มแข็งและพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน          
มสีว่นรว่มการสร้างงาน สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากรภูมปัิญญาท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภ ัณฑ์
และบริการท่ีมจุีดเดน่และมีมูลคา่เพิ่มเ ป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในและตา่งประเทศ ทั้งยังต้อง
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวถีิชีวติของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ย ดงันั้นเพื่อให้การด าเ นินนโยบายดังกลา่ว
เป็นไปดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างศกัยภาพและยกระดบักระบวนการผลิต ตามมาตรฐานและ
คณุภาพผลิตภณัฑ์ชมุชนแผนงานพฒันาคณุภาพ และมาตรฐานผลิตภณัฑ์ งานกิจกรรม โดยก  าหนด
และรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์คดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์ไทย  แผนงานส่งเสริม
การพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์  การบริการงานกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์  
เพิ่มประสิทธิภาพการใช ้ปัจจัยการผลิต ยกระดับการแปรรูปการผลิต ยกระดับการบริการ และ      
การจดัการกระบวนการผลิต  แผนงาน สร้างนวตักรรม และมูลคา่เพิ่มให้กบัผลิตภ ัณฑ์งานกิจกรรม 
พฒันาแบบผลิตภณัฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุภ ัณฑ์ และการสร้างต านานผลิตภ ัณฑ์ จ านวน 
2,000 ผลิตภณัฑ์  การสง่เสริมการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และภูมปัิญญา ทอ้งถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 สนับสนุนและสง่เสริมดา้นการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาส และชอ่งทางใน
การเขา้ถึงผูบ้ริโภคและกลุม่เป้าหมายอยา่งเป็นระบบ  แผนงาน เพิ่มชอ่งทางในการกระจายสินค้า   
ทั้งในตา่งประเทศอยา่งเป็นระบบ  งานกจิกรรม การศึกษาและจัดตั้ง  (Outlet)  ขนาดกลางและขนาด
เล็กให้เหมาะสม  แผนงาน การประชาสัมพนัธ์ และสง่เสริมดา้นการตลาด งานกิจกรรม พ ัฒนาและ
สร้างความเขม้แข็งให้กบัตราสินคา้ ให้บริการข้อมูลการตลาดแกผู่้ผลิตในช ุมชน จัดงานมหกรรม  
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หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ สนับสนุนการสร้างเครือขา่ยการตลาดในจงัหวดั สง่เสริมชอ่งทางจ าหน ่าย 
เพื่อขอรับรองการส่ังซ้ือจากภูมภิาคและตา่งประเทศ ศึกษาดูงานด้านการตลาดเพื่อพ ัฒนาศักยภาพ
ผลิตภณัฑ์ จดักจิกรรมดา้นการตลาดเพื่อสง่เสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาด 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 สนับสนุนการพฒันาเครือขา่ยวสิาหกิจช ุมชน ให้สามารถเชื่อมตอ่กบั
การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชมุชนอยา่งเป็นระบบและยัง่ ยืน  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้เอ้ือตอ่การพฒันาวสิาหกจิช ุมชน กิจกรรมให้ค าแนะน า
ปรึกษาเพื่อยกระดบัขีดความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทกัษะของช ุมชนรายภาค รายจังหวดั ส่ง เสริม
กระบวนการประชาคมและวิสาหกิจช ุมชน   แผนงาน สร้างเครือขา่ยการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน     
ของชมุชน งานกจิกรรมพัฒนาการจัดตั้ง  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์ต้นแบบ เชื่อมโยงโครงการ   
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์กบัแหลง่ทอ่งเ ท่ียวและบริการช ุมชนในท้องถ่ิน รวมถึง เครือขา่ยธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) อยา่งเป็นธรรม เพื่อสง่เสริมการพฒันาแบบรวมกลุม่ (cluster) 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดโครงการ  แผนงาน บริหาร
จดัการและสนับสนุนการปฏิบติังาน  งานกจิกรรม การบริหารงานของ กอ.นตผ. คณะอนุกรรมการ
และคณะท างานชดุตา่ง ๆ งานอ านวยการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการท างาน นตผ.จังหวดั อ าเภอ     
กิง่อ าเภอสนับสนุนการด าเนินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดับต าบล การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของโครงการแผนงาน ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจในภาพรวมระดับประเทศ  งานกิจกรรม 
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร ่ขอ้มลูขา่วสาร ระดบัจงัหวดัและระดับภาค แผนงาน ประสานการท างาน
รว่มกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งทั้งใน และตา่งประเทศ งานกจิกรรม สร้างเครือขา่ยประสานงาน 
ระหวา่งหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  แผนงาน ตรวจตามและประเมินผลงานกิจกรรม       
การตรวจตาม ประเมนิผล 
  สรุปได้วา่ “โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์” นับเป็นการส่ง เสริมสนับสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างช ุมชนให้เข้มแข็งและพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มสีว่นรว่มการสร้างงาน สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากรภูมปัิญญาท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภ ัณฑ์
และบริการท่ีมีจุดเ ดน่และมีมูลคา่เพิ่มเ ป็นท่ีต้อ งการของตลาดทั้ง ในและต ่างประเ ทศ ทั้งยัง           
ต้องสอดคล้องกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้ น ๆ ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้เ ล็ง เ ห็นแนวทาง         
การพ ัฒนาตามนโยบายของภาครัฐบาล จึงได้ริ เ ร่ิมท าโครงการวิจัย เ ร่ือง การจัดการความรู้             
เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวเิคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจช ุมชนกรณีศึกษาต าบลแมโ่ป่ง
ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อชว่ยพ ัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภ ัณฑ์     
และการจดัการให้แกก่ลุม่ธุรกจิช ุมชนตอ่ไป 
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6.  แนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 
แนวทางการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์ไทย  ปี พ.ศ.2549 OTOP Product 

Champion ความเป็นมา วตัถุประสงค์ กรอบการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์  คุณสมบัติ
ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการท่ีสามารถสง่ผลิตภ ัณฑ์เข้าคัดสรร จ านวนผลิตภ ัณฑ์ท่ีผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการ
สามารถเขา้คดัสรรตามประเภทผลิตภณัฑ์ และการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ กลา่วได ้ คือ 

6.1   ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์ (One Tambon One Product) เ ป็นนโยบายส าคัญ

ของรัฐบาลภายใตก้ารน าของ อดีตนายกรัฐมนตรี (พนัต ารวจโททักษิณ ชินวตัร)  ท่ีต้องการส่ง เสริม
สนับสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างชมุชน ให้เขม้แข็งพึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างงาน สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากรภูมปัิญญาทอ้งถ่ินมาพัฒนาเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
มจุีดเดน่และมมีลูคา่เพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion) เ ป็น
แนวคิด ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.)  ท่ีต้องการ
สง่เสริม และสนับสนุนให้ผลิตภณัฑ์ชมุชนไดม้โีอกาสพฒันาคณุภาพ มาตรฐานสามารถส่งออกได ้ 
ในแนวทางการเชื่อมโยงมาตรฐานสินค้าจากระดับภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global Reaches) 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์ โดยได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์ระดับภูมิภาค ด าเ นินการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล    
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต ่ปี พ.ศ.2546 - 2547  ซ่ึงการด าเ นินงานท่ีผา่นมาประสบความส าเ ร็จ
อยา่งดีย่ิง  กอ่ให้เกดิรายไดใ้นทอ้งถ่ิน รวมทั้ง เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภ ัณฑ์ช ุมชนอยา่งแพร่หลาย 
ดังนั้ น ในปี 2549  กอ.นตผ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการห น่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์       
ระดับภูมิภาค ด าเ นินการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์ (OTOP Product Champion)    
โดยในปี 2549 เน้น “คณุภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐานท่ีก  าหนด
เป็นส าคญั” 

6.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 สามารถจ าแนกวตัถุประสงค์ของโครงการได้ดงัน้ี 

 6.2.1 เพือ่การจัดระดับผลิ ตภัณฑ์  (Product Level) ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ 
(Product Development) 

 6.2.2 เพือ่จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ท่ีจะใชใ้นการท างานเชิงบูรณาการ
ของทุกฝ่ายท่ีเกีย่วขอ้ง 

 6.2.3 เพือ่เสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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 6.2.4 เพือ่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน  หรือประชาชน และ
ชมุชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

6.3 กรอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 กรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 6.3.1 สามารถส่งออกได้ (Exportable) โดยมคีวามแกรง่ของตราสินคา้ (Brand Equity) 

 6.3.2 ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 

 6.3.3 ความมีมาตรฐาน  (Standardization) โดยมีทั้งคุณภาพ (Quality) และการสร้าง
ความพึงพอใจแกลู่กคา้ (Satisfaction) 

 6.3.4 มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story of Product) 
6.4 คุณสมบัติของผู้ผลิต และผู้ประกอบการทีส่ามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร 
 คณุสมบติัของผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการท่ีสง่ผลิตภณัฑ์เขา้คดัสรร จ าแนกไดด้งัน้ี 

 6.4.1 เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ท่ีมชีื่ออยูใ่นการส ารวจ และการลงทะเบียนผู้ผลิต
ผูป้ระกอบการ ปี พ.ศ.2549 ของจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

 6.4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเ ข้าคัดสรร  เ ป็นผลิตภ ัณฑ์ท่ีได้แจ้งไวใ้นการส ารวจ และได้
ลงทะเบียนผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 

 6.4.3 ผลิตภัณฑ์ทีส่่งเข้าคัดสรร ตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก  าหนด
และหากผลิตภณัฑ์ใดไมม่ขีอ้ก  าหนดของกฎหมายระบุไวต้้องผา่นการรับรองมา ตรฐานอยา่งใด   
อยา่งหน่ึง เชน่ อย. มผช. มอก. ฮาลาล  คิว (Qmark)  GAP GMP HACCP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี กรณีท่ีผูป้ระกอบการไดย่ื้นเร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน (มผช.) 
ไวก้อ่นการรับสมคัร (อยูร่ะหวา่งการพิจารณารับรอง มผช.)  สามารถสมคัรเข้าคัดสรรได้ แตจ่ะต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน (มผช.)  ภายในเดือนกนัยายน 2549 จึงจะได้รับ           
การพิจารณาให้คา่คะแนนในระดบัประเทศ 

6.5 จ านวนผลิตภัณฑ์ทีผู่้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถเข้าคัดสรร 
 ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถสง่ผลิตภ ัณฑ์  ท่ีได้แจ้งไวใ้นการส ารวจ

และลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 ซ่ึง เ ป็นผลิตภ ัณฑ์หลัก ท่ีผา่นการรับรอง
มาตรฐานท่ีก  าหนดไว ้ สง่สมคัรเขา้คดัสรรไดร้ายละเอียด 1 ผลิตภณัฑ์หลกั 1 ชดุ 

6.6 ประเภทผลิตภัณฑ์ทีค่ัดสรร 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีคดัสรร แบง่ออกเป็น 5 กลุม่ประเภทผลิตภณัฑ์ ตามนิยามความหมายท่ีระบุ

ตอ่ไปน้ี 
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 6.6.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซ่ึงได้รับ
มาตรฐาน อย.  GAP GMP HACCP Qmark มผช.  มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  และฮาลาล            
มบีรรจุภณัฑ์เพื่อจ าหนา่ยทัว่ไป ประกอบดว้ยผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เชน่ พืชผัก ผลไม ้เ ป็นต้น
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบและผา่นกระบวนการแปรรูปเบ้ืองต้น เชน่ ข้าวสาร เ น้ือสัตว์สด 
อาหารประมงสด  อาหารแปรรูปกึ่งส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป 

 6.6.2 ประเภทเคร่ืองดื่ม หมายถึง ผลิตภ ัณฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ได้แก ่
สุราแช ่ สุรากลัน่ เชน่ สาโท อุ ไวน์ เหลา้ขาว 35-40 ดีกรี เ ป็นต้น และเคร่ืองด่ืมท่ีไมม่ีแอลกอฮอล์  
ไดแ้กผ่ลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภ ัณฑ์ประเ ภทชง 
เชน่ น ้ าผลไม ้  น ้ าสมนุไพร ขิงผงส าเร็จรูป  มะตูมผง ชาใบหมอ่น ชาจีน เป็นตน้ 

 6.6.3 ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอ และผ้าถักท่ีได้จากเส้นใยธรรมชาติ  
หรือเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดับตกแตง่ร่างกายจากวสัดุทุกประเภท
ไดแ้ก ่

  ผ้า  หมาย ถึง ผลิตภ ัณฑ์ผ้าผืน ท่ีท าจาก เส้นใย เ ส้นด้าย น ามาทอถักเ ป็นผืน             
มลีวดลายเกดิจากโครงสร้างการทอหรือตกแตง่ส าเ ร็จบนผืนผ้า ท าด้วยมือ หรือเคร่ืองจักร  รวมถึง
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากผา้และเคร่ืองนุง่หม่ซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์  ส่ิงทอ และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากผา้เป็นหลกัและมวีสัดุอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบผสม 

  เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภ ัณฑ์ท่ีน ามาใช ้ประดับตกแตง่ร่างกายจากวสัดุ    
ทุกประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 

 6.6.4 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ะลึกหมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไวใ้ช ้ หรือตกแตง่
ประดบัในบา้น สถานท่ีตา่ง ๆ เคร่ืองใชส้อย หรือเคร่ืองเรือนท่ีมวีตัถุประสงค์เพื่อการใช ้สอย ตกแตง่ 
หรือให้เป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นวถีิชีวติภูมปัิญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมท้องถ่ิน  
ทั้งน้ีไมร่วมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใชห้รือประดบัตกแตง่รา่งกาย และสินค้านั้ นต้องไมผ่ลิตโดย เคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมขนาดใหญใ่นลักษณะของโรงงานท่ีใช ้เคร่ืองจักรเป็นหลัก ใช ้แรงงานคนเสริม         
โดยไมใ่ชฝี้มอืการผลิตของคน ผลิตภ ัณฑ์ประเภทของใช ้ ของตกแตง่ ของท่ีระลึก แบง่ออกเป็น        
7 ประเภท ไดแ้ก ่

  ไม้  หมายถึง ของใช ้ ของตกแตง่  ของท่ีระลึก ท่ีมวีสัดุท่ีท าจากไม ้เ ป็นหลัก เชน่ 
ไมแ้กะสลกั  เฟอร์นิเจอร์  กลอ่งไม ้  เป็นตน้  

  จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช ้ของตกแตง่ ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีเ ป็นเส้นใ ย
ธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใด ๆ เชน่ พลาสติก น ามาจกัสาน  หรือถกัสาน ถักทอ เ ป็นรูปร่าง เชน่ 
ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใสข่องท าจากพลาสติกสาน เป็นตน้ 
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  ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไมต้้นไม ้กล้วยไม ้ผลไม ้ท่ีไมใ่ช ่
ส่ิงมชีีวติตามธรรมชาติ แตท่ าจากวสัดุตา่งๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือผลิตภ ัณฑ์ประเภทของใช ้
ของตกแตง่ ของท่ีระลึก ท่ีมวีสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลัก เชน่ ถุงกระดาษ กลอ่งกระดาษสา 
ตน้ไมป้ระดิษฐ์ ผลไมป้ระดิษฐ์  เป็นตน้ 

  โลหะ หมายถึง  ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ของตกแตง่ ของท่ีระลึกท่ีท าจากโลหะ
ตา่ง ๆ เชน่ เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เ ป็นต้น เ ป็นส่วนประกอบหลัก เชน่ 
ชอ้นส้อม มดี ผลิตภณัฑ์ภาชนะท่ีใชโ้ลหะ ภาชนะท่ีท าจากสเตนเลสทุบ และทองเหลืองช ุบฟิวเตอร์ 
บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแตง่สถานท่ีตา่ง ๆ เป็นตน้ 

  เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภทดิน สินแร ่ 
ไปข้ึนรูปและน าไปเผาดว้ยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใชข้องตกแตง่ ของท่ีระลึก ตัวอยา่ง เชน่ 
เบญจรงค์ ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามคิ โอง่ อา่ง กระถางตา่ง ๆ เป็นตน้ 

  เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช ้ หรือของตกแตง่ ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท าจากผ้า       
มกีารตดัเย็บ เชน่ ชดุเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้ ผา้ปูโต๊ะ เป็นตน้ 

  และอื่น ๆ ได้แก่ ของใช ้ของตกแตง่  ของท่ีระลึกหรือผลิตภ ัณฑ์อ่ืน  ๆ ท่ีใช ้วสัดุ
อ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เชน่ ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เ ทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช  ่กระจก 
ซีเมนต์ เป็นตน้ 

 6.6.5 ประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรหรือมีสมุนไพร
เป็นสว่นประกอบอา้งใชป้ระโยชน์และอาจส่งผลตอ่สุขภาพได้แก  ่ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอาง
สมนุไพร วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นบา้นเรือน เชน่ น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไลห่รือก  าจัดแมลง
และรวมถึงผลิตภ ัณฑ์จากสมุนไพรท่ีใช ้ทางการเกษตร ทั้ง น้ี  ในกรณีท่ีมีปัญหาการจัดประเภท
ผลิตภณัฑ์ให้พิจารณาจดัประเภทผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์หรือประโยชน์ในการใช ้สอย 
และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 

6.7 การจัดระดับผลิตภัณฑ์ 
 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ในปี พ.ศ.2549 จะด าเ นินการคัดสรร

ในระดับประเทศเทา่นั้ น โดยใช ้หลักเกณฑ์เฉพาะแตล่ะประเภทผลิตภ ัณฑ์ (Specific Criteria)        
ซ่ึงก  าหนดคะแนนรวมไว ้100 คะแนน ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์
ด้าน ผลิตภ ัณฑ์และความเข้มแ ข็งของช ุมชนหลัก เกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ทา ง การตลาด             
และหลกัเกณฑ์ดา้นมาตรฐานผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะน ามาก  าหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภ ัณฑ์ (Product 
Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามคา่คะแนนดงัน้ี 
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6.7.1 ระดับ 5 ดาว  (ไดค้ะแนนตั้งแต ่90 คะแนนข้ึนไป) เ ป็นสินค้า     
ท่ีมคีณุภาพ หรือมศีกัยภาพในการสง่ออก 

6.7.2 ระดับ 4 ดาว  (ได้คะแนนระหวา่ง 80 - 89 คะแนน) เ ป็นสินค้า         
ท่ีมศีกัยภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสูส่ากลได ้

6.7.3 ระดับ 3 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 70 - 79 คะแนน)  นับวา่เ ป็นสินค้า      
ท่ีมคีณุภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

6.7.4 ระดับ 2 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 - 69 คะแนน)  เ ป็นสินค้าท่ีสามารถ
พฒันาสูร่ะดบั 3 ดาว มกีารประเมนิศกัยภาพเป็นระยะ  

6.7.5 ระดับ 1 ดาว  (ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 50 คะแนน) เ ป็นสินค้าท่ีไมส่ามารถพัฒนา   
สูร่ะดบั 2 ดาวได ้ เน่ืองจากมจุีดออ่นมากและยากตอ่การพฒันา 

สรุปไดว้า่ “การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549” นับเป็น
โครงการในการคดัสรรผลิตภณัฑ์ของทอ้งถ่ิน หรือผูป้ระกอบการทั้งหลาย เพื่อเ ป็นการจัดมาตรฐาน 
ดา้นการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผู้ประกอบการเอง ซ่ึงจะมีเกณฑ์ท่ีตัดสินระดับช ั้น 
ของผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คะแนน และลงความเห็น    
โดยผูป้ระกอบการทั้งหลายจ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษากฎเกณฑ์ และพฒันาศักยภาพของตนเอง เพื่อเข้าสู ่
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ให้ได ้เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพด้านการแขง่ขัน 
ทั้งยงัสามารถน าเอาระดับช ั้นท่ีตนเองได้รับนั้ น มาเ ป็นเคร่ืองรับประกนั ถึงคุณภาพของสินค้า     
ของตนเองไดอี้กดว้ย 
 

7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การศึกษางานวจิยั หรือวทิยานิพนธ์ตา่ง ๆ ท่ีจะน ามาประกอบการศึกษา เ ป็นการน าความรู้  
ท่ีไดจ้ากงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง มาปรับประยุกต์ และเปรียบเทียบกบังานวิจัยท่ีท าการศึกษา เพื่อให้ได้
ขอ้มลูท่ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึน โดยมดีงัตอ่ไปน้ี 

อัญชลี  โสมดี (2547) ไดท้ าการวจิยั เร่ือง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน  : จากกรณีศึกษาช ุมชนแมก๋่อน ต าบลทุง่ข้าวพวง อ าเ ภอเชียงดาว              
จงัหวดัเชียงใหม ่สรุปไดว้า่ จากการศึกษาเกี่ยวกบัรูปแบบผลิตภ ัณฑ์ ช ุมชนยังขาดความรู้เกี่ยวกบั
การออกแบบผลิตภณัฑ์ งานหัตถกรรมทุกประเภท วธีิแกไ้ขปัญหาได้เสนอแนะวา่ต้องมีผู ้เชี่ยวชาญ
ให้ความรู้ในด้านการออกแบบให้ทันสมยั  ตรงกบัความต้องการขอ งท้องตลาด ออกแบบให้
ประหยดัตน้ทุน ทุน่คา่ใชจ้า่ย  แตม่ีคุณภาพ  มีการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลคา่ของสินค้า      
มกีารพฒันารูปแบบของสินคา้อยา่งตอ่เน่ืองโดยประสานงานกบั ผู ้น าช ุมชน หรือองค์กรปกครอง
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สว่นทอ้งถ่ิน ให้มกีารจดัอบรมศึกษาดูงาน เชิญวทิยากรผูเ้ชี่ยวชาญในแตล่ะสาขาอาชีพ มาให้ความรู้
เป็นระยะ ๆ จดัสถานท่ีจ าหนา่ยสินค้าในท้องถ่ิน ขยายไปทั่วประเทศ รวมไปถึงในตา่งประเทศ       
มกีารประชาสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบ จดัท าเว็บเพ็จเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสินค้าของต าบลทุง่ข้าวพวง 
เพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้าอีกทางหน่ึง ปัญหาเกี่ย วกบัการขาดเ งินทุนหมุนเวียน ทั้ง ท่ีชาวบ้าน          
มคีวามสามารถมคีวามตอ้งการท่ีจะประกอบอาชีพ ปัญหาของการขาดการรวมกลุม่อาชีพ ปัญหา 
การติดตอ่ส่ือสารไมส่ะดวก เป็นปัญหาส าคัญของช ุมชนมีปัญหาด้านการส่ือสาร ได้แก ่โทรทัศน์
สัญญาณไมถึ่ง โทรศพัท์ใชไ้มไ่ดห้ลายหมูบ่า้น และดา้นการคมนาคมขนสง่ระหวา่งหมูบ่้าน เกี่ยวกบั
ถนนท่ียงัไมไ่ดรั้บการพฒันา เป็นหลุมเป็นบอ่เป็นดินลูกรังมกีอ้นหินท่ีไหลมาก ั้นทางน ้ าของล าห้วย 
ท าให้การเดินทางยากล าบาก เป็นปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่การขนส่งสินค้า นอกจากนั้ น ยังมีปัญหา
การขาดความเขม้แข็งของช ุมชนและภาครัฐ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งท าการแกไ้ขตอ่ไป 

วัฒนะ วัฒนาพนัธุ์  และคณะ (2544) ไดศึ้กษา และท าการวิจัยเ ร่ืองศิลปะพื้นบ้านล้านนา  : 
การเปล่ียนแปลงเพื่ อการด ารงอยู  ่พอสรุปได้วา่ การส่ง เส ริมและอนุ รักษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน           
ควรมแีนวทางการด าเนินงานท่ีครอบคลุมมากกวา่การสร้างกระแสนิยมไทยและวฒันธรรมท้องถ่ิน          
โดยการสง่เสริมการใชภู้มปัิญญาทอ้งถ่ินในการผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้านซ่ึงสองแนวทางดังกลา่ว 
เป็นเพียงการอนุรักษ์วตัถุวฒันธรรมเทา่นั้น มไิด้ช ว่ยให้ช ุมชนเข้าใจรากเหง้าท่ีมาตลอดจนคุณคา่
ความส าคญัของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ควรสง่เสริมให้เยาวชนรุ่นหลัง เข้าใจวิธีคิด ความเชื่อ ตลอดจน
วธีิการด าเนินชีวติของกลุม่ชาติพนัธ์ตา่ง ๆ ท่ีสามารถเชื่อมโยงแนวคิด ความเชื่อ ของบรรพบุรุษ        
เป็นการสร้างความตระหนักในคณุคา่ของวฒันธรรม ท่ีสง่ผลการอนุรักษ์ไดอ้ยา่งแท้จริง  

ปรีชา ป้ันกล ้า และคณะ (2543-2544) ไดท้ าการวจิยั เร่ือง การถา่ยทอดความรู้ด้านศิลปกรรม
ในงานหัตถกรรมทอ้งถ่ิน ไวว้า่ กลุม่แมบ่้านและชา่งฝีมืออิสระมีปัญหาทุกด้านเพราะขาดความรู้  
และประสบการณ์ด้านการจัดการการตลาด ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ความรู้ด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ศิลปะและการออกแบบเพราะโดยระบบธุรกิจ       
คนเหลา่น้ีเป็นเพียงแรงงานอิสระหรือลูกจ้างไมป่ระจ าของผู้ประกอบการรายใหญ ่ลักษณะงาน       
จึงเป็นการผลิตตามรูปแบบท่ีก  าหนดมาผูป้ระกอบการรายใหญนิ่ยมใช ้ระบบวา่จ้างให้ผลิตชิ้นส่วน
งานไมไ่ดว้า่จา้งให้ผลิต เป็นชิ้นงานส าเร็จ โดยระบบการผลิตแบบน้ีเ รียกวา่  “ระบบตัดตอน” หรือ 
“ระบบแบง่งาน” โดยน าชิ้นสว่นตา่ง ๆ มาส่งรวมไวท่ี้ผู ้ประกอบการ ผู ้ประกอบการจะท าหน้าท่ี
ประกอบชิ้นงานส าเร็จ ระบบการผลิตแบบน้ีเ ป็นการตัดโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะ     
การออกแบบผลิตภณัฑ์ และโอกาสการเป็นเจา้ของธุรกจิ 

วีระพงษ์  แสงชูโต (2544) ท าการวจิยั เร่ือง การวเิคราะห์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยี
พื้นบา้นในทางวทิยาศาสตร์  ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยดังกลา่วนั้ นจากการศึกษาคร้ัง น้ี
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สามารถน ามาอภิปราย โดยแบง่ตามผลการสรุปได้ มีดัง น้ี  การจัดแบง่กลุม่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
เทคโนโลยีพื้นบา้นภาคเหนือตอนบน จากการส ารวจและศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยี
พื้นบา้นในภาคเหนือตอนบนท าให้เกดิขอ้คน้พบท่ีนา่สนใจ 2 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
เทคโนโลยีพื้นบา้นมีลักษณะเป็นพลวตั  กลา่วคือ มีการพัฒนาปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา โดยผู้ใช ้     
ภูมปัิญญาหรือเทคโนโลยีเหลา่นั้นมใีจกวา้งและสนใจยอมรับส่ิงใหม ่ๆ ท่ีเขา้มาในช ุมชน เมื่อเ ห็นวา่
เป็นประโยชน์กท็ าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใชส่ิ้งเหลา่น้ีให้เหมาะสมกบัภูมปัิญญา หรือเทคโนโลยี
เหลา่นั้น โดยมไิดท้ าให้หลกัการหรือภาพรวมของภูมปัิญญาหรือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอยา่งใด  
แตท่ าให้การท างานสะดวก รวดเร็วข้ึนและไดผ้ลหรือผลิตภ ัณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานดีข้ึน 
และอีกขอ้คือ การแสดงถึงความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาของผู้ใช ้ภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยี  
ฉะนั้น การท่ีจะกลา่ววา่ ภูมปัิญญาหรือเทคโนโลยีเหลา่น้ีล้าสมยั ไมเ่หมาะสมจึงน ่าจะเป็นค ากลา่ว    
ท่ีไมถู่กตอ้ง เพียงแตว่า่พื้นฐานความรู้ของผูใ้ชอ้าจมีไมม่าก จึงท าให้การพัฒนาปรับปรุงมีขีดจ ากดั  
จึงเป็นส่ิงท่ีนักวชิาการในศาสตร์ตา่ง ๆ ทั้งหลาย น ่าจะให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกบัผู ้ใช ้ 
ภูมปัิญญา หรือเทคโนโลยีเหลา่นั้น ในการใช ้ความรู้ทางวิชาการไปชว่ยพ ัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน     
อนัจะกอ่ให้เกดิองค์ความรู้ และเกิดเทคโนโลยี หรือ เกิดผลิตภ ัณฑ์ใหม ่ๆ ซ่ึง เหมาะสมกบัสังคม   
ของเรามากกวา่และจดัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยืนท่ีให้ประโยชน์ตอ่คนไทยด้วยกนัเอง 

พอสรุปไดว้า่ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหลง่เ รียนรู้ตา่ง  ๆ
เพื่อน าไปประกอบการศึกษาค้น ควา้ใ ห้สมบูรณ์ย่ิ ง ข้ึน  ได้ท าการ ศึกษาทฤษฎี ง านวิจัยหรือ
วทิยานิพนธ์ตา่ง ๆ ท่ีมาประกอบการศึกษาเป็นการน าความรู้ท่ีได้มาปรับประยุกต์และเปรียบเทียบ
กบังานวจิยัท่ีท าการศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มลูท่ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 

 

 
 




