
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษาต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบ
การศึกษาคน้ควา้ในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ทฤษฎีการจดัการความรู้ 
 3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์
 4. แนวคิดดา้นการตลาด 
 5. แนวคิดดา้นโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
 6. แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549 
 7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 “เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และสามารถด ารงอยู่
ไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนิน 
ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะกับการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกในยุคโลกาภิวตัน์    
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมไปถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก    
และภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกนัจะตอ้ง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน ในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจทุกระดบั 
ใหมี้ส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน 
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ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว และกวา้งขวางทั้งในดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี (การประมวล และการกลัน่กรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 1.1   บทน า 

 คณะวิจยัของโครงการวิจยั การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และ
วิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั ต าบล
เทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อเป็นการพฒันาความรู้ และสร้าง
ศกัยภาพแก่กลุ่มธุรกิจชุมชน 

 1.1.1 ความเป็นมา 
การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน นบัเป็น

โครงการต่อเน่ืองจากการท างานของกลุ่มพฒันากรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยโครงการดงักล่าวน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนแลกเปล่ียนทรรศนะและสังเคราะห์องคค์วามรู้ในการแกไ้ข ปัญหาความยากจน
ของชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ ตลอดจนเพื่อหาแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ซ่ึงเป็นแผนท่ีไดอ้ญัเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศอีกดว้ย 

1.1.2 ลกัษณะของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ คือ ความพอประมาณ 

หมายถึง ความพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ื้น ความมีเหตุผล 
หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียง ตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุและผล โดยค านึงถึง
เหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผลท่ีคาดวา่จะเกิดจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ การมีภูมิคุม้กนั
ท่ีดีในตวั หมายถึง เตรียมตวัให้พร้อมต่อการรองรับผลกระทบใด ๆ จากการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยต้องตั้งอยู่บนเง่ือนไข 2 ประการ ได้แก่ เง่ือนไข        
ความรอบรู้ รอบคอบ คือ น าวิชาการต่างๆ มาประกอบกนัอยา่งเหมาะสมรอบดา้นในการวางแผน
งานและเง่ือนไขคุณธรรม คือ ตระหนกัในคุณธรรม และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความพากเพียร     
ในการด าเนินชีวิต  นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ย ังทรงมีพระบรมราโชวาทใน                          
พิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือว ันท่ี 18 กรกฎาคม 2517                      
สรุปความ ไดว้่า การพฒันาประเทศตอ้งท าตามล าดบั โดยสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความพอมี พอกิน 
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พอใช ้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ ใชว้ิธีการและอุปกรณ์แบบประหยดัแต่ถูกตอ้งตามหลกั
วิชา เม่ือมีพื้นฐานท่ีมัน่คงและปฏิบติัไดจ้ริง จึงเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นสูงข้ึน         
โดยล าดบัต่อไป อาจถือไดว้า่เป็นกาพระราชทานแนวทางพฒันา แบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคร้ังแรก 
ต่อมาพระองค์ท่านได้ทรงจดัตั้ งศูนย์ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริข้ึน เพื่อท าหน้าท่ี
เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ท่ีมีชีวิตให้ประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง                         
ก่อนน าไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัส าคญัดงัแผนภูมิท่ี 2.1 

 
แสดงแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

         ท่ีมา: งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ, 2550 
 

1.1.3 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ การสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการสังเคราะห์

ความรู้และประสบการณ์ของผูน้ าชุมชน ไปใชป้ระโยชน์ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อจะได้
ก าหนดแนวทางการพฒันา บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 
นอกจากน้ี การท่ีผูน้ าชุมชนไดมี้โอกาสพบปะกนัยงัสามารถเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายกลุ่ม    
ผูป้ฏิบติัตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหค้รอบคลุมทุกภูมิภาคอีกดว้ย 

 
 



 14 

1.2 ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ในการคน้หาความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น โดยทัว่ไปแลว้สามารถท าได ้2 วิธี

ไดแ้ก่ คิดคน้หาความหมายจากเชิงทฤษฎี (Deductive) หรือการกลัน่กรองความหมายโดยการน า
ประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าสังเคราะห์ (Inductive) เพื่อถอดออกมาเป็นขอ้คิดและหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสัมมนาคร้ังน้ีไดถ้อดความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิธีการแบบหลงั คือ
กลัน่กรองขอ้คิดจากประสบการณ์ ของผูป้ฏิบติัจริงในพื้นท่ี โดยเชิญผูน้ าชุมชนจากภูมิภาคต่าง ๆ 
ทัว่ประเทศ มาแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบักิจกรรมท่ีชุมชนของตนเองท าอยู ่ในส่วนท่ีเห็นวา่
เก่ียวขอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แลว้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความ เขา้ใจของแต่ละคน ผา่นประสบการณ์ท่ีเกิดจากกิจกรรมและแนวทาง
ปฏิบติัในแต่ละชุมชน 

1.2.1 กจิกรรมในชุมชนทีส่อดคล้องกบั ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ผูน้ าชุมชนไดใ้ชเ้วลาทบทวนและแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั

กิจกรรมท่ีท าในพื้นท่ีของตนโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเห็นวา่สอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยท่ียงัไม่มีการกล่าวถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงสามารถจดัประเภทกิจกรรมท่ีผูน้ า
ชุมชนเสนอไดเ้ป็น 3 กลุ่มกิจกรรมหลกัประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงันีีี้ 

1.2.1.1  กิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะภาคการเกษตรท่ีไม่ท าลาย ส่ิงแวดลอ้ม   
แต่ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนอยา่งคุม้ค่า ดว้ยการหมุนเวียนทุนธรรมชาติภายในพื้นท่ี และดว้ย
วิธีการท าเกษตรท่ีเนน้ปลูกเพื่อกินเอง ก่อนท่ีผา่นมาชุมชนไดท้  ากิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น กิจกรรมการท าปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผกัและขา้วท่ีปลอดสารพิษ การท าสวนสมุนไพรของชุมชน 
การคิดคน้สารไล่แมลงสมุนไพร การท าถ่านชีวภาพ การรวมกลุ่มขยายพนัธ์ุปลา การแปรรูปผลผลิต
และการท าการ เกษตรผสมผสาน เป็นตน้ 

1.2.1.2  การรวมกลุ่มกันเพื่อท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกชุมชนดว้ยทุนทาง
สังคมท่ีมีอยู ่ชุมชนไดร้วมตวักนัท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดจากความรักและความเอ้ืออาทรของสมาชิก
ในชุมชน เช่น กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด การนมสัการพระให้มาช่วยสอนจริยธรรม และศีลธรรม   
ในโรงเรียนของชุมชน กิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกนั ผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ หรือโรงเรียน
เกษตรกรในหมู่บา้น การร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในวดั การจดัตั้ง
ร้านคา้ท่ีเป็นของชุมชนเอง การจดัท าแผนแม่บทชุมชน การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์การจดัตั้งกองทุน
สวสัดิการ การรวมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และกิจกรรมการผลิตของกลุ่ม
ต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มท าขนมของแม่บา้น หรือรวมกลุ่มเพื่อปลูกพืชผกัสวนครัว นอกจากน้ีชุมชน 
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ยงัไดต้ั้งกองทุนขา้วสารร่วมกบัชุมชนอ่ืน ๆ ในต่างภูมิภาค เพื่อคา้ขายหรือผลิตระหวา่งกนั รวมทั้ง
เพื่อการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์และขยายผลการพฒันาไปยงัเครือข่ายชุมชนอ่ืน ๆ ดว้ย 

1.2.1.3  กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จิตส านึกทอ้งถ่ิน ส่งเสริมวิถีชีวิต และ
วฒันธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนไดริ้เร่ิมกิจกรรม ท่ีมุ่งปลูกฝังจริยธรรมความดีงามและ
จิตส านึกรักทอ้งถ่ินให้เกิดข้ึนแก่สมาชิกของชุมชน เช่น กิจกรรมท่ีปลูกฝังสมาชิกในชุมชนให้มี
ความเอ้ืออาทรต่อกนัมากกวา่ค านึงถึงตวัเงิน หรือวตัถุเป็นพื้นฐานความสัมพนัธ์ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้สมาชิกท าบญัชีอย่างโปร่งใสและสุจริต กิจกรรมการพฒันาครูในชุมชนให้มีคุณภาพและมีจิต
ผกูพนักบัทอ้งถ่ินเป็นส าคญั รวมทั้งกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองก่อนท่ีจะพึ่ง
หรือขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน  

1.2.2 ความหมายเศรษฐกจิพอเพยีง จากมุมมองของชุมชน  
 หลงัจากท่ีผูน้ าชุมชนไดท้บทวนถึงกิจกรรมท่ีตนเองท าอยูแ่ละคิดวา่สอดคลอ้ง

กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ ผูน้ าชุมชน ยงัไดร่้วมกนัคน้หาความหมายและให้ค  านิยาม
เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากประสบการณ์ของแต่ละคน ซ่ึงอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั 
สามารถสรุป และแบ่งแยกความหมายของหลกัปรัชญาดงักล่าว ไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 

1.2.2.1  ระดับจิตส านึก เกิดข้ึนจากการท่ีสมาชิกในชุมชนแต่ละคนตระหนกัถึง
ความสุข และความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี (ความสันโดษ) และรู้สึกถึงความพอเพียง คือ             
การด าเนินชีวิต “อยา่งสมถะ” ประกอบสัมมาอาชีพหาเล้ียงตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ให้อดอยาก 
หรือโลภแล้วตกัตวงหรือเบียดเบียนผูอ่ื้นจนเกินความจ าเป็น แต่คิดเผื่อแผ่แบ่งปันไปยงัสมาชิก             
คนอ่ืน ๆ ในชุมชนดว้ย อยา่งไรก็ตามแมว้า่ระดบัความพอเพียงของสมาชิกแต่ละคนจะไม่เท่าเทียม
กนั แต่สมาชิกทุกคนท่ีด าเนินชีวิตตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเห็นสอดคลอ้งกนัในการยึดมัน่
หลกัการ 3 ประการ คือ 

  1) การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จกัตนเอง รู้จกัพฒันาตนเองดว้ย 
การพยายามท าจิตใจใหผ้อ่งใส รวมทั้งมีความเจริญและมีความเยน็ในใจอยูเ่ป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 

  2) การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ คือเม่ือมีปัญหาจากการด าเนินชีวิต ก็ให้ใชส้ติปัญญาไตร่ตรองหาสาเหตุของปัญหาและแกไ้ข
ไป ตามเหตุและปัจจยั ดว้ยความสามารถและศกัยภาพท่ีตนเองมีอยู ่ก่อนท่ีจะคิดพึ่งผูอ่ื้น และมีการ
ปรึกษาหารือ ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในชุมชน เป็นตน้ 

  3) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จกัลดกิเลส และการลดความตอ้งการ 
ของตนเองลง เพื่อให้เหลือแรงและเวลาในการพฒันาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนท าประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวมไดม้ากข้ึน 
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1.2.2.2  ระดับปฏิบัติจากการท่ีไดจ้ดัเวทีระดมความคิดเห็นให้ผูน้ าแต่ละชุมชน
ทบทวนกิจกรรมท่ีตนเองไดท้  ามา พร้อมกบัสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามมุมมองผูแ้ทนแต่ละชุมชนวา่ มีความเห็นเก่ียวกบัความหมายของหลกัปรัชญา
ดงักล่าววา่อยา่งไร พบวา่ ผูน้ าชุมชนจากแต่ละพื้นท่ีไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งหลากหลาย 
ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแนวทาง ในการน าหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นระดบัปฏิบติั ไดเ้ป็น 4 ขั้น 
โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ขั้นแรกสมาชิกชุมชนควรยึดหลกัการ“พึ่งตนเอง” คือตอ้งพยายาม
พึ่งตนเองให้ได้ ในระดบัครอบครัวก่อน ให้แต่ละครอบครัวมีการบริหารจดัการอย่างพอดีและ
ประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งรู้จกัตนเอง เช่น รู้ขอ้มูลรายรับ-รายจ่ายในครอบครัว
ของตนเอง และสามารถรักษาระดบัการใชจ่้ายของตนไม่ใหเ้ป็นหน้ี และสมาชิกตอ้งรู้จกัดึงศกัยภาพ
ท่ีมีอยูใ่นตนเองออก มาใชใ้หไ้ดเ้กิดประโยชน์ท่ีสุดโดยเฉพาะควรสามารถพึ่งตนเองในเร่ืองปัจจยัส่ี 
ใหไ้ดร้ะดบัหน่ึง 

2) ขั้นท่ีสอง หลงัจากท่ีสมาชิกพึ่งตนเองดา้นปัจจยัส่ีดงักล่าวขา้งตน้
ไดแ้ลว้ สมาชิกทุกคนควรพฒันาตนเองให้สามารถ “อยู่ได้อย่างพอเพียง” คือ ด าเนินชีวิตโดยยึด
หลกัทางสายกลางมชัฌิมาปฏิปทาให้ตนเองอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุล คือ มีความสุขท่ีแท ้ โดยไม่ให้รู้สึก 
ขาดแคลนจนตอ้งเบียดเบียนตนเอง  หรือด าเนินชีวิตอย่างเกินพอดีจนตอ้งเบียดเบียนผูอ่ื้นหรือ
เบียดเบียนส่ิงแวดลอ้ม แต่ใหด้ าเนินชีวติดงัท่ีสมาชิกในภาคเหนือเรียกวา่ เป็นด าเนินชีวิตดว้ยการท า
เกษตรแบบ “แกงโฮะ” คือ ให้มุ่งท าเกษตรแบบพออยูพ่อกิน ปลูกไวกิ้นเองก่อน หากเหลือจึงขาย 
และขยายพนัธ์ุ รวมทั้งสนบัสนุนให้มีการลงแขกเพื่อเสริมสร้างความ สัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกแทน
การใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อทุ่นแรง 

3) ขั้นท่ีสาม สมาชิกในชุมชนควรจะ “อยู่ร่วมกันอย่าง เอือ้อาทร” คือ 
มีความคิดท่ีจะแจกจ่ายแบ่งปันไปให้ผูอ่ื้น ซ่ึงจะท าให้ไดเ้พื่อนและเกิดเป็นวฒันธรรมท่ีดี ท่ีจะช่วย
ลดความเห็นแก่ตวัและสร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึนในจิตใจ เช่น ในการจดัการทรัพยากรป่านั้น 
สมาชิกท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณป่าจะมุ่งเก็บผลผลิตจากป่า เพื่อมาใชใ้นการยงัชีพให้พออยูพ่อกิน พอเหลือ
จึงค่อยแจกจ่ายออกไปดว้ยวธีิใหไ้ม่ใช่ดว้ยวธีิการขาย ซ่ึงเม่ือท าไดด้งัน้ีก็จะท าให้สมาชิกมีทรัพยากร
ใช้หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีอย่างพอเพียงเพราะเก็บไปเพื่อกิน ไม่ได้เก็บไปขายเพื่อเร่งหาเงิน           
ซ่ึงการมีจิตใจท่ีแบ่งปันกนัน้ีจะเป็นพื้นฐานท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคม สร้างเป็นเครือข่าย
เช่ือมโยงระหวา่งสมาชิกต่อไป 

4) ขั้นสุดทา้ย สมาชิกควร “อยู่ดียิ่งขึน้ด้วยการเรียนรู้” คือ ตอ้งรู้จกั
พฒันาตนเอง โดยการเรียนรู้จากธรรมชาติและเรียนรู้ประสบการณ์ในโลกกวา้งดว้ยตนเองหรือจาก               
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การแลกเปล่ียนร่วมกบัผูอ่ื้น ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีทุกคนช่วยกนัพฒันาชีวิตของตนเอง    
และผูอ่ื้นร่วมกนั มีการสืบทอดและเรียนรู้เพื่อพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ินและพฒันาให้เป็นสังคม       
ท่ีมัน่คงและย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชคุ้ณธรรมและวฒันธรรมเป็นตวัน า ไม่ไดใ้ช้
เงินเป็นตวัตั้ง 

1.2.2.3 ระดับปฏิเวธ (ผลทีเ่กดิจากการปฏิบัติ) คือความหมายปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากประสบการณ์ท่ีแลกเปล่ียนกันนั้น ครอบคลุมไปถึงการวดัผลจากการปฏิบติัตาม
หลกัการขา้งตน้ดว้ย กล่าวคือ สมาชิกในแต่ละชุมชนไดพ้ฒันาชีวิตของตนเองให้ดีข้ึนโดยเร่ิมจาก
การพฒันาจิตใจ ให้เกิดความพอเพียงทุกระดบัของการด าเนินชีวิต ทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน 
และขยายไปถึงในระดบัสังคม ดงัน้ี 

  1) ความพอเพียงในระดบัครอบครัว คือ การท่ีสมาชิกในครอบครัว     
มีความเป็นอยูใ่นลกัษณะท่ีพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งทางกายและทางใจ สามารถด าเนิน
ชีวิตไดโ้ดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้งไม่เป็นหน้ีหรือมีภาระดา้นหน้ีสินของตนเองและ
ครอบครัว แต่สามารถหาปัจจยั 4 มาเล้ียงตนเองไดโ้ดยท่ียงัมีเหลือเป็นส่วนออมของครอบครัวดว้ย  

  2) ความพอเพียงในระดบัชุมชน เกิดข้ึนจากการท่ีสมาชิกจากแต่ละ
ครอบครัวในชุมชนมีความพอเพียงในระดบัครอบครัวก่อน ท่ีจะรู้จกัรวมกลุ่มกนัท าประโยชน์     
เพื่อส่วนรวม เช่นบริหารจดัการปัจจยัต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร ภูมิปัญญา หรือศกัยภาพของสมาชิก     
ในทอ้งถ่ิน ท่ีมีอยูใ่ห้สามารถน าไปใชด้ าเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมดุล เพื่อให้เกิดความเป็นอยู ่  
ท่ีพอเพียงของชุมชนโดยรวมในท่ีสุด 

  3) ความพอเพียงในระดบัสังคม เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มของชุมชน
หลายๆแห่งท่ีมีความพอเพียง มาร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกนัพฒันา 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างชุมชน ให้เกิดเป็นสังคม   
แห่งความพอเพียงในท่ีสุด  

1.3 ปฏิสัมพนัธ์โลกาภิวตัน์ กบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ผูน้  าชุมชนท่ีเขา้ร่วมสัมมนาทุกคนเห็นวา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ปรัชญา

ท่ีใชไ้ดเ้ฉพาะครอบครัวหรือชุมชนเท่านั้น แต่เป็นปรัชญาท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดก้บัสังคม
โดยรวม ดงัเห็นไดจ้ากความเห็นร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาวา่การจะด ารงชีวิตอยูไ่ดต้ามหลกัการ
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสมาชิกจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วตามอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์ ควบคู่ไปกบัการพยายามหาหนทางหรือ
วิธีการท่ีจะด ารงชีวิตตามหลกัการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงให้ด าเนินไปได้อย่างสมดุล และ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในยุคโลกาภิวตัน์ โดยการอาศยัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น            
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ตวัสร้างภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบท่ีชุมชนอาจจะไดรั้บจากกระแสโลกาภิวตัน์ ไม่ให้กระแสเหล่านั้น  
เขา้มาท าลายเอกลกัษณ์และวฒันธรรมชุมชน จนชุมชนตอ้งล่มสลายไป 

 ดงันั้น เพื่อใหชุ้มชนต่างๆสามารถด าเนินการไดต้ามแนวทางขา้งตน้ เราซ่ึงเป็นสมาชิก
คนหน่ึงของสังคมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสโลกาภิวตัน์กบัเศรษฐกิจ
พอเพียงก่อนโดยการทบทวนหรือมองยอ้นกลบัไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี 2540 อนัเป็น
เหตุการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมท่ีสังคมไทยไดรั้บจากการเปิดรับ
กระแสโลกาภิวตัน์มากเกินไป โดยไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมของคนและระบบในสังคมใหดี้พอ 

 ความเขา้ใจถึงปัจจยัภายในประเทศท่ีมีส่วนท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือปัจจยัท่ีมี            
ส่วนผลกัดนัใหผ้ลกระทบของวกิฤตแผข่ยายไปทัว่ประเทศในวงกวา้ง จะท าให้เราเขา้ใจปฎิสัมพนัธ์
ระหว่างกระแสโลกาภิวตัน์ และกระบวนการพฒันาประเทศไดดี้ยิ่งข้ึนและความเขา้ใจดงักล่าว            
อาจน าไปสู่ ขอ้เสนอแนะในการพฒันาท่ีใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานภายใตก้ระแส
โลกาภิวตัน์ท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

1.3.1   ปัจจัยทีม่ีส่วนท าให้เกิด วกิฤตเศรษฐกจิในปี 2540 
  วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี 2540 เป็นบทเรียนท่ีดีในการวางแผนการพฒันา

ประเทศ โดยท าใหเ้ห็นความส าคญัของแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย ท่ีเนน้ความพอเพียงเป็นพื้นฐานก่อน ดงัพระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระเจา้อยูห่วั   
ท่ีไดพ้ระราชทานไวว้่า “การเป็นเสือนั้นไม่ส าคญั ส าคญัอยู่ท่ีความพอมีพอกิน” (พระราชด ารัส   
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดาฯลฯ ในพระราชวงัดุสิต     
วนัพฤหสับดีท่ี 4 ธนัวาคม 2540) 

  ผูน้ าชุมชนไดร่้วมกนัระดมความคิดเห็นและทบทวนผลจาก ความผิดพลาดทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เม่ือปี 2540 พบวา่ มีปัจจยัต่างๆ หลายประการท่ีมีส่วนผลกัดนัให้
เกิดวกิฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถจดักลุ่มไดด้งัน้ี 

1.3.1.1  วถิีชีวติทางเศรษฐกจิ  
วถีิชีวติทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อวกิฤตเศรษฐกิจสังคมไทยจ าแนกได ้คือ 
1) อิทธิพลจกัรวรรดินิยมของตะวนัตก จะค่อย ๆ กลืนวฒันธรรมไทย 

และแทรกแซงกิจการภายในประเทศ ครอบง าปัจจยัพื้นฐานของประเทศ และบัน่ทอนความมัน่คง
ของประเทศ ผา่นเคร่ืองมือ 4 อยา่ง ไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน นกัการเมืองท่ีทุจริต ระบบประชาธิปไตย
แบบยดึเสียงขา้งมากเป็นหลกั และส่ือมวลชน 

2) แนวทางการพฒันาของประเทศในช่วงท่ีผ่านมานั้น รัฐจะส่งเสริม  
การพฒันาแบบรวมศูนย์หรือเอาเงินเป็นตวัตั้ งมุ่งกระจายเงินไปสู่ชนบทโดยไม่ค  านึงถึงการหา
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แนวทางเพื่อพฒันาอยา่งย ัง่ยนืส าหรับสมาชิกในชุมชน แต่เนน้ส่งเสริมให้สมาชิกมุ่งผลิตเพื่อส่งออก 
และท ารายไดแ้ทนการปลูกเพื่อใหพ้อเพียงต่อการบริโภคภายในครัวเรือน 

3)  ผลจากการพัฒนาดังกล่าวท าให้สมาชิกในชุมชนคุ้นเคยกับ                 
การก่อหน้ี ไม่สนใจการออม มีการใชจ่้ายฟุ่มเฟือยหรือลงทุนเกินตวั และวางแผนการใชเ้งินโดยขาด
ความรอบคอบ ท าใหข้าดการเตรียมพร้อมในการรับมือกบัวกิฤตเศรษฐกิจ 

1.3.1.2 วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม และอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ี
ส่งผลต่อวกิฤตเศรษฐกิจของสังคมไทย สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงทางสังคมมีส่วนท าให้เกิดวิกฤตในสังคมไทย      
โดยในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ไม่คิดช่วยเหลือสังคม เน่ืองจากระบบการศึกษานั้นเนน้ให้ความส าคญั
กบัใบปริญญามากกวา่เนน้ผลท่ีจะไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน ขณะท่ีสถาบนัส่วนใหญ่มกัไดรั้บอิทธิพล
จากตะวนัตก ท าให้วฒันธรรมท่ีดีงามแต่ดั้ งเดิมถูกท าลาย มีการรับเอาวิถีการด าเนินชีวิตจาก
ต่างประเทศมาโดยไม่ปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย เพราะถูกความเจริญ
ของวฒันธรรมตะวนัตกแทรกเขา้มาในรูปแบบการบริโภคและอุปโภค  เงินกลายเป็นปัจจยัหลกั     
ในการด ารงชีวิต การเนน้สร้างความร ่ ารวย ท าให้เกิดการแยง่ชิงทรัพยากร เช่น ป่าไมแ้ละทรัพยากร
ทางทะเลเพื่อน าไปส่งเสริมความกินดีอยูดี่ทางวตัถุ 

2) ขาดการถ่ายทอดความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาไปยงัรุ่นลูกหลาน หรือ
ปลูกฝังค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีผิด เช่น ไม่ปลูกฝังให้สมาชิกรู้จกัความพอเพียง ไม่พอใจในส่ิงท่ี
ตนเองมีอยู่ ไม่รู้จกับุญคุณคนไม่ให้ความนบัถือผูสู้งอายุหรือพระสงฆ ์ ไม่รู้จกัหนา้ท่ีการเป็นคนดี 
นับถือคนรวยโดยไม่ค  านึงถึงวิธีการหาเงินของเขาว่าผิดกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งการไม่รู้จกั
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ไทยและไม่ยึดมัน่หรือเขา้ใจในหลกัค าสอนของศาสนา จึงน าเอาหลกั            
ค  าสอนมาใชใ้นทางท่ีผิด และค่านิยมท่ีส่งเสริมความเห็นแก่ตวั ท าให้สมาชิกไม่เห็นอกเห็นใจกนั 
หรือร่วมมือร่วมใจกนัเม่ือเกิดปัญหา 

3) การเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคม และวิถีการด ารงชีวิตของสมาชิก 
ในชนบท และปัญหาโครงสร้างประชากรของชุมชน เน่ืองมาจากสมาชิกในชนบทไม่อยากเป็น
ชาวนา จึงอพยพออกจากทอ้งถ่ินเพื่อไปหางานท าในเมือง ท าใหเ้หลือแต่คนชราและเด็กอยูใ่นชุมชน 
เป็นผลให้ชุมชนขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร สถาบนัครอบครัวจึงล่มสลาย พ่อแม่ตอ้งด้ินรน
เพื่อความอยูร่อดของตนเองท าใหล้ะเลยท่ีจะอบรมและเอาใจใส่ลูก เพื่อน และสังคมภายนอก จึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะสามารถชกัจูงลูก มากกวา่ครอบครัว 

4) นกัธุรกิจและผูป้ระกอบการดา้นส่ือขาดคุณธรรม และขาดจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ โดยมุ่งท าเงินมากกว่าคุณภาพของส่ือ ท าให้ส่ือขาดมาตรฐานหรือเปิดเสรี        
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มากเกินไป ท าให้ผูบ้ริโภคในสังคมไทยขาดขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และมกัถูกส่ือครอบง าได ้ เช่น ส่ือ     
ใหค้วามรู้ท่ีผดิพลาดในดา้นข่าวสารและการสร้างค่านิยมท่ีฟุ้งเฟ้อ หรือเด็กมกัถูกส่ือมอมเมาไดง่้าย 

1.3.1.3 ระบบราชการ การเมือง และกฎหมาย ท่ีส่งผลต่อวิกฤตเศรษฐกิจของไทย 
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการทางการเมืองไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการพฒันา
ระดบัชุมชน จะเห็นไดว้า่ ในอดีตประชาชนไม่สนใจท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกระบวนการ
เลือกตั้ งเพื่อสรรหาคนดีมารับใช้ประเทศ  ท าให้ได้นักการเมืองท่ีไม่มีคุณธรรมมุ่งตักตวง
ผลประโยชน์ให้ตนเอง และยึดระบบอุปถมัภช่์วยเหลือพวกพอ้งสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดข้ึน
ในสังคม ประกอบกบัผูน้ าประเทศไม่มีคุณภาพ การทุจริตและฉ้อราษฎร์บงัหลวงทั้งในระดบัชาติ
และทอ้งถ่ิน ขณะท่ีบุคลากรในระบบของราชการท่ีมีจ านวนขา้ราชการมากจนเกินงาน ท าให้เกิด 
การวา่งงานแฝง 

2) โครงสร้างทางการเมืองท่ีไม่โปร่งใสและกระบวนการวางแผนพฒันา
ไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในประเทศให้เขา้มามีส่วนร่วม หรือยงัคงเป็นแบบรวมศูนยก์ารปกครอง
ไม่กระจายอ านาจไปสู่กลุ่มคนท่ีเป็นรากฐานของสังคมไดอ้ย่างแทจ้ริง ท าให้แนวทางการพฒันา 
ของรัฐไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน เพราะภาครัฐไม่ฟังเสียงคนจากฐานราก จึงไม่รู้
หรือเขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน และท างานลกัษณะท่ีไม่ประสานกนักบัภาคเอกชน
หรือภาคชุมชน 

3) ระบบกฎหมายลา้หลงั ไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัตรวจสอบหรือถ่วงดุล
อ านาจทางการเมืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือเอ้ือให้เกิดความเสมอภาคท่ีเปิดให้ทุกคนภายใน
ชุมชนมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั 

1.3.1.4 ปัจจัยด้านความรู้ เทคโนโลยี และการศึกษา ท่ีส่งผลต่อวิกฤตเศรษฐกิจ
ของสังคมไทย สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1) ปัญหาในการขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี หรือน ามา
ประยกุตใ์ชโ้ดยไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย และทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยท่ีสะสมกนัมา 

2) ปัญหาดา้นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมแต่หลกัวิชา ไม่ไดส้อนให้
คนคิดเป็น ท าเป็น ท าให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้ท่ีมุ่งผลิตเด็กท่ีมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรม บณัฑิต
ส่วนใหญ่ท างานเพื่อสนองผลประโยชน์ของบริษทัธุรกิจหรือนายทุน ไม่ไดเ้ขา้ใจสภาพชุมชนหรือ
ปัญหาสังคมท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่ หรือน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและชุมชนตนเองได ้
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3) ระบบการศึกษาขาดคุณภาพ ไม่จูงใจให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมา
สมคัรใจเป็นครูท่ีดี ขณะท่ีสมาชิกท่ีเป็นนกัศึกษาเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูห้าเล้ียงครอบครัวมา
เป็นภาระของครอบครัวท่ีพอ่แม่พี่นอ้งตอ้งหาเงินมา ส่งเสียใหเ้รียน 

1.3.1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อวกิฤตเศรษฐกิจ
ของสังคมไทย สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1) การท่ีสมาชิกในชุมชนไม่รู้จกัคุณค่าของทรัพยากรหรือการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน ท าให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของปริมาณ      
และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยมีอยา่งสมบูรณ์ ในอดีตท่ีดินถูกใชอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากเกษตรกรผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินไม่รักษา ไม่รู้วิธีการ หรือจดัการใช้ท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ
หรือท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.3.2  โอกาสและภัยคุกคาม จากกระแสโลกาภิวตัน์  
โลกปฎิทศัน์ในปัจจุบนั เป็นโลกท่ีเราตอ้งด ารงชีวิตอยู ่ และรักษาสมดุลภายใต้

กระแสท่ีตรงขา้มกนั ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง อาทิ ชนบท กบั เมือง กายภาพ กบัจิตวิญญาณ 
การอนุรักษ ์กบัการพฒันา อุตสาหกรรมกบัส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ดงัภาพท่ี 2.1 

 
  

ภาพท่ี 2 .1 แผนผงัโลกปฎิทศัน์ การใชชี้วติของคนในปัจจุบนั 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 2551 
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การจะใชชี้วติใหเ้ป็นไปอยา่งสมดุลนั้น ไม่ใช่การตอ้งเลือกขั้วใด ขั้วหน่ึง แต่เป็น
การหาแนวทาง และวถีิชีวติท่ีสามารถน าส่ิงท่ีดีจาก แต่ละกระแสมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อม และเกิดประโยชน์ เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเองและชุมชนจากผลกระทบ            
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เช่นเดียวกบัการด ารงชีวิต อย่างสมดุลภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์        
ซ่ึงหมายถึง การใชชี้วิตให้ได ้อยา่งสมดุล ภายในโลกท่ีมีกระบวนการเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ เขา้เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัตลอดเวลา คือ ไม่วา่จะอยู ่ณ จุดใด ก็สามารถเรียนรู้ สัมพนัธ์ หรือรับผลกระทบ
จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และกวา้งขวาง 

ดงันั้น การจะด ารงชีวิตอย่างสมดุลภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์นั้น จึงจ าเป็นตอ้ง  
ท าความเขา้ใจถึงโอกาส และภยัคุกคาม ขอ้ดีและขอ้เสียท่ีเกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวตัน์ เพื่อจะรู้จกั
เลือกรับหรือน าส่ิงท่ีดีและมีความเหมาะสมมาประยุกตใ์ช ้ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน แต่ละคน
และสังคมไทยโดยรวม ให้สามารถรับมือกบัผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นภยัคุกคามต่อสังคมไทย 
ดงัเช่นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก ภาวะวกิฤตเศรษฐกิจในปี 2540 

1.3.2.1 โอกาส และการใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวตัน์ 
ใช่แต่จะน าโทษมาสู่ชุมชนเพียงอยา่งเดียว หากยงัไดน้ าประโยชน์มากมายมาสู่ชุมชนดว้ย โดยมีส่วน
ท าให้การพฒันาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายครอบคลุมผูค้นในวงกวา้งมากข้ึน เช่น
การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีระบบขอ้มูล ข่าวสาร เครือข่ายเช่ือมโยงระหวา่งชุมชน นอกจากน้ี 
ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ ยงัเป็นโอกาสให้ผูค้นหนักลบัมาคิดทบทวนถึง ขอ้ผิดพลาดของการพฒันา 
ในอดีต เพื่อแกไ้ขและหาแนวทางการพฒันา ท่ีเหมาะสมในอนาคต ตวัอยา่งของการใชป้ระโยชน์
จากกระแสโลกาภิวตัน์มีดงัน้ี 

1) เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ท าให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายของขอ้มูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว และท าให้เราแต่ละคนสามารถรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเท่าทนั ดงันั้น  
หากเราใชป้ระโยชน์จากผลของความกา้วหนา้น้ี โดยรู้จกัจดัการความรู้และข่าวสารท่ีมี รวมทั้งเลือก
รับขอ้มูลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เราก็จะสามารถผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ในด้านต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงจากนโยบายการรวมศูนยไ์ปสู่นโยบายการกระจายอ านาจ      
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการผลกัดนัให้เกิดการแลกเปล่ียนแนวคิด            
ในเชิงสร้างสรรค์ข้ึนได้ในวงกวา้ง ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม                   
ในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์และย ัง่ยนืไดใ้นท่ีสุด 

2) กระแสโลกาภิวตัน์เปิดโอกาสใหเ้กิดการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ระหวา่ง
ชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในรูปของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย                     
เกิดความร่วมมือในลกัษณะท่ีเป็นเพื่อนกนัอย่างไร้พรมแดน โดยลกัษณะของความร่วมมือนั้น        
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จะเกิดข้ึนในทุกทาง ทั้งในแง่การผลิตหรือการตลาด ซ่ึงจะท าให้เกิดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ     
การเพิ่มทางเลือกของตลาด การเพิ่มทางเลือกของสินคา้และการเพิ่มมูลค่าการผลิตดว้ย 

3) ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ท าให้ชุมชนต่าง ๆ หนัมาคิดพึ่งพา
ตนเองมากข้ึน พิจารณาตน้เหตุของปัญหา และทบทวนแนวทางการด ารงชีวิต ในช่วงท่ีผ่านมา        
ท่ีมุ่งเน้นสร้างความฟุ้งเฟ้อหรือมีชีวิตอยู่บนความประมาท มาเป็นการรู้จกัสถานะและศกัยภาพ    
ของตนเองให้มากข้ึน ผา่นการเรียนรู้ร่วมกนั ปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะและจิตส านึกความสามคัคี
ให้ทุกคนรวมกลุ่มกนัเพื่อพึ่งตนเอง และมีการพึ่งพากนัระหวา่งสมาชิก เพื่อสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง
และมีความพร้อมรับมือต่อผลของความเปล่ียนแปลงไดม้ากยิง่ข้ึน 

4) แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาจากภายนอกท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในชุมชน
พร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์ ประกอบกบัการเกิด วิกฤตทางสังคม และการก่อตวัของความเป็น
ชุมชนท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัใหชุ้มชนหนัมาให้ความสนใจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชน ดูแลเอาใจใส่กบัสุขภาพของตนเอง และหาวิธีการ
ป้องกนัโรคต่างๆ ให้มากข้ึน หรือท่ีเรียกว่าเป็นการสร้าง-น า-ซ่อม ดว้ยการพยายามประยุกต์ใช้       
ภูมิปัญญาแพทยแ์ผนไทยท่ีมีอยูแ่ต่เดิมในแต่ละชุมชน มารักษาใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

1.3.2.2 ภัยคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน์ และการเตรียมความพร้อม แมก้ระแส
โลกาภิวตัน์จะน าประโยชน์มากมายมาสู่ชุมชน แต่เราก็จะตอ้งรู้จกัเลือกรับเอาแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
โดยตอ้งเตรียมตวัให้รู้เท่าทนัส่ิงท่ีเขา้มา พิจารณาเลือกรับส่ิงท่ีเขา้มาอยา่งรอบคอบ และรู้จกัสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้ตนเอง มิฉะนั้น กระแสโลกาภิวตัน์ก็สามารถสร้างโทษให้แก่ชุมชนได ้ ตวัอย่าง           
ภยัคุกคามท่ีอาจเกิดจากกระแส โลกาภิวตัน์มีดงัน้ี 

1) หากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันต่าง ๆ ในชุมชนไม่รู้เท่าทัน
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลง หรือเขา้ใจกฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ท่ีมีผลเหนือการตดัสินใจ
ของรัฐ ย่อมมีผลท าให้ประเทศและสังคมไทยโดยรวมมีความ เปราะบาง และรับผลกระทบจาก    
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกไดง่้าย เช่น ตลาดภายในชุมชนอาจถูกท าลาย วิสาหกิจ
ภายในประเทศถูกคุกคาม ก่อให้เกิดการว่างงาน เกษตรกรหรือผูผ้ลิตไม่สามารถขายผลผลิต      
เพราะถูกเอาเปรียบจากอิทธิพลของทุนนิยมต่างชาติ โดยท่ีเราไม่ทนัรู้ตวัประกอบกบัความรวดเร็ว
ของขอ้มูลข่าวสาร อาจส่งผลใหชุ้มชนซ่ึงไม่พร้อมหรือไม่มีการบริหารจดัการท่ีดีพอ ตอ้งเสียเปรียบ
ทางเศรษฐกิจ และสังคม หรือถูกครอบง าทางวฒันธรรมไดโ้ดยง่าย 

ดงันั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบขา้งตน้ รัฐ สังคม และชุมชนจึงตอ้ง
มุ่งมัน่สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีให้เกิดข้ึน ดว้ยการสร้างองคค์วามรู้ โดยสนบัสนุนให้เกิดการ แลกเปล่ียน
และจดัการความรู้ ทางดา้นขอ้มูล ข่าวสารและเทคโนโลยีระหวา่งคนในประเทศ เพื่อให้คนไทย   
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จากทุกภาคส่วนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลให้สามารถน าไปปรับใช้ ไดอ้ย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกบั  
การส่งเสริมใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อป้องกนัการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

2) ความแตกต่างของระดบัการพฒันา มีส่วนท าให้ประเทศหรือชุมชน
เกิดความเสียเปรียบทางดา้นเทคโนโลยี ทางดา้นการผลิต หรือท าให้เกิดความดอ้ยกวา่ในทางการคา้
ได ้ขณะท่ีการมีคนไทยมีความรู้ท่ีไม่เท่าทนัต่างชาติ เป็นการเปิดช่องให้ต่างชาติเขา้มาใชป้ระโยชน์
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย หรือปิดบงัโอกาสไม่ให้คนไทยไดน้ าภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนไปใช ้
ดว้ยการชิงจดสิทธิบตัรเป็นเจา้ของความคิดภูมิปัญญานั้นก่อน 

ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาขา้งตน้ หน่วยงานและองค์กร ภาครัฐ จึงตอ้ง               
เร่งหามาตรการส่งเสริมใหค้นในสังคมไดเ้กิดความเขา้ใจ และรู้เท่าทนัสถานการณ์ รวมทั้งรัฐจะตอ้ง
รู้จกัน ากฎระเบียบสากลท่ีมีอยู ่โดยเฉพาะท่ีมีการเจรจาในองคก์ารการคา้โลก (WTO) มาปกป้องและ
คุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยดว้ย 

3) การรับเอาแนวความคิด แนวทางพฒันาและค่านิยมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัวตัถุนิยมเขา้มาในประเทศ โดยไม่ผา่นการไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ยอ่มมีผลท าให ้
เกิดความเหล่ือมล ้าในการพฒันาและเกิดการเอารัด เอาเปรียบข้ึนในสังคม หรือการรับเอาค่านิยม 
การบริโภคท่ีฟุ้งเฟ้อยอ่มท าให้เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง อนัน าไปสู่การท าลายทรัพยากร
อย่างไม่รู้เท่าทนัไดใ้นท่ีสุด ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลของความเสียเปรียบดงักล่าว ไทยจึงตอ้งเน้น
สร้างฐานแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรู้จกัตนเอง รู้จกัชุมชน และรู้จกัสังคม     
ให้แน่น เพื่อเตรียมความพร้อมของตนและสังคมให้มัน่คง และให้รู้จกัเลือกรับส่ิงท่ีมีประโยชน์     
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ไปพร้อมกบัการเปิดรับกระแสโลกาภิวตัน์ 

4) ประการสุดทา้ย คือ มุ่งสร้างจรรยาบรรณส่ือมวลชน ถือเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีส าคญัในการน าเสนอขอ้มูล และมีบทบาทส าคญัในการกระตุน้ให้เกิดกระแสนิยมท่ีหลัง่ไหล     
เขา้มาพร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์ โดยรัฐจะตอ้งหามาตรการส่งเสริมให้ส่ือ ช่วยเสริมสร้างศกัยภาพ
ดา้นการจดัการของคนและสังคม ใหมี้ประสิทธิภาพ ใหส้ามารถรู้เท่าทนัโลก โดยส่ือจะตอ้งส่งเสริม
ใหเ้กิดร่วมกนัคิด เพื่อให้เตรียมพร้อมรับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที รวมถึง
การกระตุน้ให้เกิดกระแสนิยมในสังคมให้ทุกคนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จิตส านึกสาธารณะและความสามคัคีในสังคมดว้ย  

1.3.3 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยีงภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ 
ผลจากการสังเคราะห์ความเห็นของผูน้ าชุมชนขา้งตน้แสดง ไดใ้ห้เห็นว่าทุกคน

ใหค้วามส าคญักบักระแสโลกาภิวตัน์ วา่เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งเรียนรู้วิธีการท่ีจะจดัการกบักระแสดงักล่าว 
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และตอ้งฉลาดพอท่ีจะใช้ ผลของสถานการณ์ดงักล่าวให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้เราสามารถ อยูร่อด 
ได ้ พร้อมๆไปกบัการรู้จกัเตรียมความพร้อม และสร้างภูมิคุม้กนัของ สังคมให้เกิดข้ึน บนพื้นฐาน
ของการรู้จกัตนเองและรู้จกัเลือกส่ิงต่าง ๆ มาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงในทาง
ปฏิบติั ก็คือ เราสามารถน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นพื้นฐาน ในการเสริมสร้าง
ผลกระทบในแง่บวกท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างชุมชนและกระแสโลกาภิวตัน์ หรือ
น ามาใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับ การสร้างภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบในแง่ลบได ้ดงัน้ี 

1.3.3.1 เพิม่ความรู้ และขีดความสามารถของคนในชุมชน คือ การให้รู้จกัตนเอง
มีศกัยภาพการเรียนรู้ และรู้จกัทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตนเอง ในระดบัท่ีสามารถ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตนมีอยู่ ให้สามารถท าความเขา้ใจผลกระทบของการเปล่ียนแปลงให้เกิดปัญญา
ความรู้คือ รู้เขารู้เรา ทั้งระดบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและระดบัโลก เพื่อจะผลกัดนัให้
เกิดการเตรียมความพร้อมและรู้จกัเลือกใชป้ระโยชน์จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกระแสโลกาภิวตัน์
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.3.3.2 สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึน้ ในระดบัต่าง ๆ ทั้งในระดบั
การจดัการชีวิตตนเอง จดัการภายในครอบครัว การจดัการภายในชุมชน และวิสาหกิจระดบัต่าง ๆ 
โดยอาจเร่ิมตน้จากการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส การจดัท าบญัชีท่ีดี การมีส่วนร่วมรับฟัง
ความคิดของผูอ่ื้น การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และการสนบัสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้าง
เครือข่ายทาง การผลิตและการคา้ขาย รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสารและเทคโนโลยต่ีาง ๆ ดว้ย 

1.3.3.3 ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นองค์รวม เพื่อความสมดุล และย ัง่ยืน หรือ
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมและมุ่งรักษาความสมดุลของการพฒันา 
เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของการใชทุ้น 3 ดา้นอยา่งสมดุลกนั ไดแ้ก่ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ 
และทุนทางทรัพยากร โดยแต่ละทอ้งถ่ินแมจ้ะมีวิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีต่างกันไป         
ตามลกัษณะของสาเหตุและบริบทของแต่ละทอ้งท่ี แต่ก็สามารถสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือ 
เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้งเช่ือมโยงผลประโยชน์ระดบัทอ้งถ่ินและผลประโยชน์
ระดบัชาติเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนัต่อไปได ้ 
 1.4   ปัจจัยในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง 

 การระดมความคิดเห็นของผูน้ าจากชุมชนต่าง ๆ ในช่วงท่ีสามของการพฒันา และเนน้
การเสนอประเด็นจุดแข็งของสังคมไทย ท่ีจะสามารถน ามาใชเ้ป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมกบัหาแนวทางในการน าปัจจยัต่างๆเหล่านั้น มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์การพฒันาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเ้ห็นผลจริงในทางปฏิบติั 
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 ผลจากการระดมความคิดเห็นและเสนอหัวขอ้ปัจจยัต่าง ๆ โดยผูน้ าชุมชนไดร่้วมกนั
ลงคะแนนตามล าดบัความส าคญั พบวา่ สามารถจดักลุ่มประเภทปัจจยัในการขบัเคล่ือนการพฒันา
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้4 กลุ่มปัจจยั โดยเรียงล าดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยัดงัน้ี 

1.4.1 กลุ่มปัจจัยทุนทางสังคม 
 กลุ่มปัจจยัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ กลุ่มทุนทางสังคม ผูน้ าชุมชนร่วมกนัลงคะแนนให้

ความส าคญั และสามารถแบ่งแยกออกเป็น ปัจจยัย่อยต่างๆ ตามล าดบัคะแนน ไดแ้ก่ ภูมิปัญญา 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ศาสนา และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั โดยทุนทาง
สังคมแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 

 1.4.1.1 ทุนทางสังคมที่เป็นรูปธรรม อนัรวมถึงทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรและสมาชิกในสังคมกบัทุนทางสังคมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ดงัเช่น นวตักรรม
ต่าง ๆ ทางดา้นเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 1.4.1.2 ทุนทางสังคมทีเ่ป็นนามธรรม เช่น วฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีเป็นกรอบ
การด าเนินชีวติของสมาชิกในสังคม ความรู้ในสังคม ความสัมพนัธ์ไวว้างใจกนัในชุมชน เป็นตน้ 

1) ภูมิปัญญาและวฒันธรรม ความส าคญัของวฒันธรรมไทย คือ การมี
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน จึงตอ้งใชคุ้ณธรรมน าการพฒันา โดยมี “ระบบดี ระเบียบสวย รวยคุณธรรม” 
วางแผนการจดัการท่ีดีของสภาชุมชน ชุมชนท่ีมีวฒันธรรมและภูมิปัญญา ปกครองไม่ยาก ทั้งน้ี  
ตอ้งบริหารดว้ยปัญญา ท าอะไรก็ตอ้งใชปั้ญญา ซ่ึงเม่ือ “มีปัญหา ปัญญาจึงเกิด” และตอ้งมีจิตใจ 
ท่ีตั้งอยูใ่นวฒันธรรม มิไดมุ้่งเอาชนะกนั แต่เนน้ความพอดี โปร่งใส มีคุณธรรม การใชภู้มิปัญญา
และวฒันธรรมเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือน โดยใชป้ระเพณีของทอ้งถ่ินของตนเอง ตอ้งท าเอง ฝึกเอง 
และเรียนรู้ ดว้ยตนเอง เพราะไม่ท าก็ไม่รู้ หรือไม่ท าก็ไม่มีทางท าได ้ตอ้งหา สถานท่ีสงบฝึกปัญญา 
ซกัถามเม่ือสงสัย รู้ท่ีมาท่ีไป รู้รากเหงา้ตนเอง สร้างส านึกรักบา้นเกิด สร้างนิสัยผูกมดัเช่ือมโยง
ชุมชนโดยการออมทรัพยร่์วมกนัผา่นโครงการพึ่งตนเอง และการใชเ้งินท่ีเหลือจดัสวสัดิการชุมชน 

2) ศาสนา ปัจจยัทางดา้นศาสนานบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากศาสนาท าให้คนด าเนินชีวิตตามกรอบคุณธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ หลกัค าสอน
ทางศาสนาเป็นท่ีพึ่งของทุกคนมาตั้งแต่เด็ก โดยส่วนใหญ่คนในวยัเด็กและวยัชราจะให้ความส าคญั
กบัหลกัค าสอนทางศาสนามากกวา่คนในวยัรุ่น ท่ียงัคงด าเนินชีวิตอยา่งคึกคะนอง และมกัหลงไป
ตามความสนุกสนาน ท าให้มีเวลาศึกษาหลกัศาสนานอ้ยกวา่คนในวยัอ่ืน ๆ แต่อยา่งไรก็ตามทุกคน 
ก็ยงัคงตอ้ง ยึดหลกัศาสนาในการด ารงชีวิต โดยคนท่ีปฏิบติัตามหลกัศาสนาอยา่งเคร่งครัดจะไดรั้บ
ความนบัถือจากคนอ่ืน ๆ ในชุมชนเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นไดจ้ากศาสนาพุทธท่ีคนให้ความนบัถือพระ
หรือศาสนาอิสลาม ท่ีมุสลิมทุกคนจะใหค้วามนบัถือโตะ๊ครูเป็นอยา่งมาก 
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ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เรารู้ว่าบาปบุญเป็นเช่นไร หรือสอนให้เช่ือ   
ในกฎแห่งกรรมวา่ท าอยา่งไรไดผ้ลอยา่งนั้น เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจยั ศาสนา   
ทุกศาสนามีหลกัค าสอนโดยพื้นฐาน ท่ีคลา้ยคลึงกนั การท่ีเราตีความให้แต่ละศาสนาแตกต่างกนันั้น 
เป็นส่ิงท่ีพวกเรามาคิดหรือบญัญติักนัเอาเอง และท าให้มีความเห็น ท่ีแตกต่างในหลกัค าเช่ือ ดงันั้น 
ถา้จะให้ด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และเราควรด ารงชีวิตโดยเขา้ใจหลกัค าสอนท่ีแทจ้ริงท่ีอยู่เหนือ        
หลกับญัญติัของแต่ละศาสนา ไม่แบ่งแยกเขาแบ่งแยกเรา 

จากประสบการณ์ของชุมชนต่างพบวา่ โดยทัว่ไปแลว้นั้นคนในชุมชน      
จะกระตือรือร้นท่ีจะรวมกลุ่มกนัเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนและปัญหานั้นส่งผลกระทบกบัผลประโยชน์
ของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ดงันั้น กระบวนการสร้างส านึกร่วมในการร่วมมือกนัแก้ไขปัญหา        
จึงเกิดข้ึนอยา่งธรรมชาติ โดยผา่นการรวมกลุ่มของคนทอ้งถ่ินในการร่วมกนั ใช้เหตุผลวิเคราะห์
ปัญหาและสังเคราะห์แนวทางแกไ้ขตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างและปกป้อง
ผลประโยชน์ร่วมของคนภายในชุมชน  เม่ือการรวมกลุ่มดงักล่าวประสบความส าเร็จ ชุมชนจ าเป็น 
ตอ้งสร้างเครือข่ายกบัชุมชนอ่ืนท่ีประสบกบัปัญหาเดียวกนั เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์
ความรู้และร่วมมือกนัสร้างภูมิคุม้กนั ใหแ้ก่ชุมชนตน ทา้ยสุดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งชุมชน
ยงัสามารถส่งเสริมการพฒันาทางดา้นต่าง ๆ ดว้ย กระบวนการดงักล่าวสรุปไดต้ามแผนภูมิ 2.2  
  

แผนภาพกระบวนการขับเคลื่อนทุนทางสังคม 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 แผนภาพกระบวนการขบัเคล่ือนของทุนทางสังคม 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 2551 

 

ปัญหา ส านึก กระบวนการ 

มาตรการ 

ร่วมมือกนัพฒันา
ด้านต่างๆ 

สร้าง
เครือข่าย 

ค านึงถึง
ผลประโยชน์ 
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1.4.2   กลุ่มปัจจัยการรวมกลุ่ม และชุมชนเข้มแข็ง  
 หน่ึงในพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการพฒันาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ การสร้างเครือข่ายชุมชนเขม้แข็งตาม ความคิดเห็นของกลุ่มเห็นวา่ ควรแบ่งแนวคิด
ออกเป็นสองส่วน คือ การเสริมสร้างความเขม้แขง็ในกลุ่ม และการถกัทอเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ 

 ในส่วนของการเสริมสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มนั้น ทางกลุ่มควรเล็งเห็นถึง                      
ความแข็งแกร่งในตวัผูน้ าชุมชนเอง ซ่ึงจะมีส่วนอย่างมาก ในการกระตุน้ความสนใจของชุมชน                  
ให้รู้จกัเรียนรู้แผนชุมชนอย่างมีระบบ เพื่อการขจดัปัญหาของชุมชนทั้งระยะสั้ นและระยะยาว                   
ความแขง็แกร่งน้ี มีจุดหมายหลกัสุดทา้ยท่ีกลุ่ม โดยกลุ่มตอ้งรู้จกัร่วมคิด เรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิด
และประสบการณ์ทั้งในเชิงการผลิต การตลาด ตลอดจนค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะมีต่อกลุ่มเป็น
หลกัในการตดัสินใจ 

 เม่ือกลุ่มแต่ละกลุ่มมีความเขม้แข็งแลว้ เม่ือนั้นจึงจะถึงเวลา ท่ีจะสามารถขยาย
ออกสู่การสร้างเครือข่ายกบัชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งในรูปแบบ ของการแลกเปล่ียน พบปะ และพูดจากนั              
จนเกิดเครือข่ายท่ีถูกร้อยและถกัทอจนขยายใหญ่และมีความเป็นปึกแผน่ หลกัส าคญัเพื่อการมุ่งสู่
ความส าเร็จของการถกัทอเครือข่ายก็คือ การค้นหากลุ่มเข้มแข็ง และการเรียนรู้จากความส าเร็จและ
ล้มเหลวของกลุ่มที่เข้มแข็ง ซ่ึงจะท าให้เกิดผลดีในการแพร่ขยาย กลุ่มต่าง ๆ จึงตอ้งรู้จกัหนุนเสริม 
ซ่ึงกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนกระบวนความรู้จนท าให้เกิดการเรียนรู้ ในเครือข่าย ทั้งในการผลิต 
ดา้นเทคโนโลย ีและการหาตลาด 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้เครือข่ายมีความมัน่คงและย ัง่ยืน กลุ่มในเครือข่ายจะตอ้ง
ร่วมมือร่วมใจกนัท างานและมีความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั มีความสุจริตใจในการท างาน อนัจะเป็น
ส่วนเสริมให้การสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังขบัเคล่ือนการพฒันาบนพื้นฐานปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง อนัจะน ามาซ่ึง การแกปั้ญหาของชุมชน   
ท่ีมีพื้นฐานจากความขาดแคลนและความยากจนไดส้ าเร็จ 

กระบวนการใชเ้ครือข่าย และชุมชนเขม้แข็งขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.4.2.1  หาวิธีการถ่ายทอดการเรียนรู้และถอดแบบ โดยมีชุมชนหลกั ชุมชนรอง 
และชุมชนเงา เป็นแกนระดบัต่าง ๆ ในการถ่ายทอดสู่ชุมชนลูกข่าย ภายใตห้ลกัสูตรท่ีมีการสร้าง
ร่วมกนั 

1.4.2.2  สร้างความเขม้แขง็แก่บุคลากร โดยสร้างผูน้ า มีตวัตาย ตวัแทน 
1.4.2.3  มีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นการสรุปบทเรียนและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 



 29 

1.4.2.4 ปัจจยัหลกัท่ีควรจะมี เพื่อเกิดเครือข่ายชุมชนท่ีเขม้แข็ง คือ มีสถานท่ีใน
การท างานท่ีพร้อม มีแหล่งทุนหนุนเสริม และมีหลกัสูตรท่ีจะเรียนรู้  

1.4.3  กลุ่มปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และ

ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ท่ีท าให้เรามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย ตั้งแต่ ป่า ดิน ตน้น ้ า 
ทะเล ปลายน ้ า ชายฝ่ังทะเล ทรัพยากรทะเลและภูมินิเวศ ทั้งทางพืชและสัตวต่์าง ๆ กระบวนการใช้
ปัจจยัทางทรัพยากรขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งไดด้งัน้ี 

1.4.3.1 สร้างจิตส านึกในชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กและเยาวชน ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

1.4.3.2 สร้างองค์ความรู้ และการสร้างกลุ่มการเรียนรู้เก่ียวกบัทรัพยากรร่วมกนั
ในหมู่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชน หมัน่ศึกษาวจิยั และการท าความเขา้ใจในศกัยภาพ
ของ ทรัพยากรของชุมชน และของประเทศ 

1.4.3.3 ก าหนดข้อบังคับ ใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งเป็นธรรม และร่วมเฝ้าระวงั
ไม่มีการท าลายทรัพยากรเกิดข้ึน 

1.4.3.4 ส่งเสริมกจิกรรมอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรใหมี้ใชไ้ด ้อยา่งย ัง่ยนื 
1.4.3.5 ถอดบทเรียน ผลความส าเร็จ และความลม้เหลวจากการพฒันาท่ีผา่นมา

ของสังคมไทยและชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่ย ัง่ยนื  
1.4.4   กลุ่มปัจจัยด้านรัฐธรรมนูญและ แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 9 

 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ใชก้ าหนดกฎระเบียบการปกครอง
และการบริหารประเทศ ขณะท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 เปรียบเสมือน   
เขม็ทิศช้ีทิศทางการพฒันาอยา่งเป็นองคร์วมของประเทศให้เกิดความสมดุลและย ัง่ยนื 

 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักท่ีใช้ในการปกครองประเทศมาเป็นเวลานาน  
และมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาไปตามสภาวการณ์ความเปล่ียนแปลงของบา้นเมือง ดงัจะเห็นไดจ้าก
กระบวนการจดัท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปี 2540 ท่ีเกิดจากการบญัญติัโดยสภาร่าง
รัฐธรรมนูญอนั ประกอบดว้ยสมาชิกรัฐสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งจ  านวน 99 คนท าหนา้ท่ีจดัท าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิรูปการเมือง ท่ีมุ่งส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนร่วมในการปกครองและสามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจของรัฐได ้
ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองใหมี้เสถียรภาพและประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 ในขณะเดียวกนั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (2545-2549) 
เป็นแผนท่ีได้อญัเชิญหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ   
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พระเจา้อยูห่วั มาใชเ้ป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารประเทศ เพื่อให้ประเทศ รอดพน้จาก
วิกฤต และเกิดสังคมท่ีเขม้แข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นสังคมแห่ง  
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และเป็นสังคมท่ีสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทร เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 ในช่วงท่ีผา่นมาส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะหน่วยงานของรัฐผูรั้บผดิชอบในการร่างแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 ไดส้นบัสนุนการด าเนินงาน
ในโครงการ และนโยบายต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ส าคญัในรัฐธรรมนูญ ฉบบัปี 2540 ท่ีเนน้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ และยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
เป็นปรัชญาน าทางใน แผนพฒันาฯ ทั้งน้ี ส านกังานฯ ไดด้ าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิด การแปลง
แผนพฒันาฯ ไปสู่ภาคปฏิบติั โดยมีตวัอยา่งโครงการดงัน้ี 

1.4.4.1 โครงการสร้างสรรค์พลังแผ่นดิน โครงการดงักล่าวเป็นโครงการตาม
แนวคิดของรัฐบาล ท่ีจะใชพ้ลงัแผน่ดินของ ประเทศเพื่อแกปั้ญหาหลกั ๆ และแปลงแผนพฒันาฯ
ฉบบัท่ี 9 ไปสู่ภาคปฏิบติัให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม เช่นแกไ้ขปัญหา ความยากจนในระดบัต าบล     
ลดปัญหายาเสพติด ปราบปราม การทุจริตการฉ้อราษฎร์บงัหลวง สร้างพลงัทางสังคม วฒันธรรม 
และปัญญา ตลอดจนศีลธรรม และเร่งปฏิรูประบบบริหาร ราชการแผน่ดินให้เกิดผล ผา่นการอบรม
เครือข่ายการพฒันา ท่ีเป็นวทิยากรกระบวนการการเปล่ียนแปลงในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในเชิงร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบระหวา่งสมาชิกในชุมชนต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
ซ่ึงนบั เป็นการเปล่ียนกระบวนทศัน์การบริหารจากเดิมท่ีรัฐหรือภาคราชการเป็นผูแ้ก้ไขปัญหา
สนองความตอ้งการของประชาชน ในพื้นท่ีต่าง ๆ ทั้งหมด  

1.4.4.2 นโยบายการพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ คณะรัฐมนตรีไดม้อบหมาย
ให้ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าหน้าท่ีประสานหน่วยงาน      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมืองน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
การพฒันา ชนบทและเมืองอยา่งย ัง่ยืน อนัเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 เพื่อให้เกิด
การพฒันาเมืองและชุมชนให้ น่าอยู ่ตามคุณลกัษณะส าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ความน่าอยู ่ไดแ้ก่ เร่ืองคุณภาพชีวิตรวมไปถึงเร่ืองสภาพแวดลอ้มท่ีดี                                
มีความสะดวก สะอาด ปลอดภยั มีระเบียบวนิยั 

2) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือองคค์วามรู้ท่ีสืบทอดกนัมา ซ่ึงตอ้งประยุกตใ์ช้
ให้เกิดประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริม วิจยัต่อยอด หรือเลือกน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มา
ปรับใชก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสม 
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3) เศรษฐกิจฐานรากท่ีเขม้แข็ง คือ การด าเนินกิจกรรม ดา้นการผลิต  
ควรยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น พื้นฐานในการด าเนินชีวิตให้มีความสมดุล มีภูมิคุม้กนั 
และเช่ือมโยงการผลิตชุมชนสู่ภายนอก 

4) การบริหารจดัการท่ีดี คือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม  

1.4.4.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลังท้องถิ่น  
โครงการดงักล่าวอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ     
และสังคมแห่งชาติ อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งประสาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสิทธิเสรีภาพ 
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นรากฐานส าคญั ก่อให้เกิดภูมิคุม้กนัท่ีดีแก่สังคมไทย 
อนัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัองคป์ระกอบหน่ึงนอกเหนือจาก  ความพอประมาณ และความมีเหตุ     
มีผล ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนัเป็นปรัชญาน าทางในแผนพฒันาฯ ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน อนัเป็น                   
แนวทางหน่ึงในยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9         
ในส่วนการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีใหเ้กิดข้ึนทุกภาคส่วนของสังคม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการพฒันาใหเ้กิดประฉบบัท่ี 9  

สรุปไดว้่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการด ารงชีวิตของคนทุกระดับ หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ การเมือง       
การปกครอง ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีเนน้ความส าคญั 3 ประการคือ หน่ึง เนน้ความพอประมาณ การด าเนิน
ชีวิตในทางสายกลาง สอง การด าเนินชีวิตจ าเป็นจะตอ้งอยู่ดว้ยความมีเหตุผล และสาม จะตอ้งมี
ภูมิคุ้มกันชีวิตของตนเองและครอบครัว ซ่ึงผูป้ระกอบการของต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีหลกัยดึเหน่ียวทั้งสามดา้นน้ี ก่อนท่ีสามารถพฒันาไปสู่การด าเนิน
ธุรกิจในสังคมปัจจุบนัอย่างเขม้แข็งได้ เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนันั้น มีอุปสรรค และ
คู่แข่งท่ีมากมาย จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีกลุ่มธุรกิจจะตอ้งสติ มีความเขม้แข็งดา้นจิตใจ ร่างกาย ทั้งชุมชน    
ท่ีเขม้แขง็ เพื่อท่ีจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคท่ี์ส าคญัต่อไปได ้
 

2. ทฤษฎกีารจัดการความรู้ 
 ในการท่ีจะพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้มีศกัยภาพท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้หลากหลายชุดมารวมกนั ดงันั้นการจดัการ
ความรู้นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการท่ีจะจดัหมวดหมู่ ล  าดบัขั้นตอนความรู้ทั้งหลาย เพื่อเป็น                 
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การผสมผสานองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการต่อไป
ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั ดงัน้ี 

2.1   ความหมายของการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้นั้น นบัเป็นวิธีในการรวบรวมองคค์วามรู้ และเพื่อจดัล าดบัขั้นตอน

ในการเรียนรู้ โดยมีผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย คือ 
 ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548 : 12) ไดใ้ห้ความหมายของ

การจดัการความรู้ในองคก์ร หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยู่
ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เ ป็นผู ้รู้  รวมทั้ งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถเชิงแข่งขนัสูงสุด 

 วิจารณ์ พานิช (2551:21) กล่าวว่าการจดัการความรู้หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า KM คือ 
เคร่ืองมือ เพื่อใชใ้นการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 3 ประการไปพร้อม ๆ กนั ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมาย
ของงาน การบรรลุเป้าหมายการพฒันาคน และบรรลุเป้าหมายในการพฒันาองคก์รสู่การเป็นองคก์ร       
แห่งการเรียนรู้ ดงันั้น การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตวัมนัเอง เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผิด 
เอาการจดัการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดินเขา้มา และอนัตรายท่ีจะเกิดตามมา คือ           
การจดัการความรู้เทียมหรือปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่มีการจดัการความรู้เท่านั้น 

 สารานุกรมวกิพิเีดีย (2551) ใหค้วามหมายการจดัการความรู้ (Knowledge management 
- KM) คือ การรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกตใ์ชค้วามรู้ในองคก์ร โดยพฒันา
ระบบจากขอ้มูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ และปัญญาในท่ีสุด การจดัการความรู้ประกอบ
ไปดว้ยชุดของการปฏิบติังานท่ีถูกใชโ้ดยองคก์รต่าง ๆ เพื่อท่ีจะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ 
เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อนัน าไปสู่การจดัการสารสนเทศ           
ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการด าเนินการธุรกิจท่ีดี องค์กรขนาดใหญ่     
โดยส่วนมากมีการจดัสรรทรัพยากรส าหรับการจดัการองคค์วามรู้ โดยมกัเป็นส่วนหน่ึงของแผนก
เทคโนโลยสีารสนเทศหรือแผนกการจดัการทรัพยากรมนุษย ์รูปแบบการจดัการองคค์วามรู้โดยปกติ
จะถูกจดัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคอ์งคก์รและประสงคท่ี์จะไดผ้ลลพัธ์เฉพาะดา้น เช่น เพื่อแบ่งปัน
ภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัหรือเพื่อเพิ่มระดบั
นวตักรรมใหสู้งข้ึน 

 Davenport and Prusak (1998 : 4) ไดก้ล่าววา่ ความรู้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบ
ประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มและกรอบการท างาน ส าหรับการประเมิน
และรวมกนัของประสบการณ์ และสาระสนเทศใหม่ 

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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 สรุปไดว้า่ “การจดัการความรู้” หมายถึง การรวบรวม สร้าง จดัระเบียบองคค์วามรู้ท่ีมี
อยู่ ท่ีกระจัดกระจายมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลสามารถไปศึกษาหาความรู้ต่อไปได ้    
หรือสามารถน าชุดความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีเผยแพร่ และกระจายไปสู่ท่ีต่าง ๆ ได ้ซ่ึงการจดัความรู้นั้น    
มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ การพฒันาบุคคล บุคลากรขององคก์รต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกดว้ย 

2.2   การจัดการความรู้เบือ้งต้น 
 การจะพฒันาองค์กรหรือพฒันาบุคคล จ าเป็นต้องใช้กระบวนการจัดการความรู้       

เพื่อเพื่อความรู้ และเติมเต็มขอ้มูลท่ีจ าเป็นให้กบับุคลากรเหล่านั้น ซ่ึงการจดัการความรู้เบ้ืองตน้
สามารถแบ่งเป็นหลกัส าคญั ดงัน้ี 

 2.2.1  ประเภทของความรู้ 
 ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า การรวบรวม สร้าง และจัดระเบียบองค์ความรู้ท่ีมีอยู ่     

อย่างกระจัดกระจายมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลสามารถไปศึกษาหาความรู้ต่อไปได ้     
หรือสามารถน าชุดความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีเผยแพร่และกระจายไปสู่ท่ีต่างๆ ได้ ซ่ึงสถาบนัส่งเสริม     
การจดัการความรู้เพื่อสังคม (2551) ไดแ้บ่งประเภทของความรู้ไว ้2 ประเภท คือ 

 2.2.1.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) หมายถึง เป็นความรู้ท่ีไดจ้าก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ        
เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะ      
ในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 

 2.2.1.2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึง เป็นความรู้ท่ีสามารถ
รวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผา่นวธีิต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และ
บางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 

 โดยความรู้ทั้ง 2 ประเภท มีวิธีการจดัการต่างกนั การจดัการ “ความรู้เด่นชดั”   
เนน้ไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบและสามารถตีความได ้ เม่ือน าไปใชแ้ลว้เกิดความรู้ใหม่         
ก็น ามาสรุปไว ้เพื่อใชอ้า้งอิง หรือให้ผูอ่ื้นเขา้ถึงไดต่้อไป (ดูวงจรทางซ้ายในรูป) ส่วนการจดัการ 
“ความรู้ซ่อนเร้น” นั้นจะเนน้ไปท่ีการจดัเวทีเพื่อใหมี้การแบ่งปันความรู้ท่ีอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติั ท าให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกนั อนัน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ท่ีแต่ละคนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานได้
ต่อไป ดงัภาพท่ี 2.3 (ดูวงจรทางขวาในรูป) 
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ภาพท่ี 2.3 การจดัการความรู้ของมนุษย ์
 ท่ีมา: สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551 

 
ในชีวิตจริง ความรู้ 2 ประเภทน้ีจะเปล่ียนสถานภาพ และสลบัปรับเปล่ียนไป

ตลอดเวลา บางคร้ัง Tacit ก็ออกมาเป็น explicit และบางคร้ัง explicit ก็เปล่ียนไปเป็น Tacit 
2.2.2    ระดับของความรู้ 

 หากจ าแนกระดบัของความรู้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ 
 2.2.2.1 ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง และรู้อะไร 

เป็นอะไร จะพบในผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามาใหม่ ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจ  ามาไดจ้ากความรู้ 
ชดัแจง้ซ่ึงไดจ้ากการไดเ้รียนมาก แต่เวลาท างาน ก็ไม่มัน่ใจมกัจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

 2.2.2.2 ความรู้เชิงทฤษฏีและในเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เช่ือมโยงกบั
โลกของความเป็นจริง โดยภายใตส้ภาพความเป็นจริงท่ีซบัซอ้นนั้นสามารถน าเอาความรู้ชดัแจง้ท่ีได ้        
มาประยกุตใ์ชต้ามบริบทของตนเองได ้มกัพบในคนท่ีท างานไปหลาย ๆ ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็น
ทกัษะหรือประสบการณ์มากข้ึน 

 2.2.2.3 ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) นบัเป็นความรู้เชิงเหตุผล
ระหวา่งเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แกปั้ญหาท่ีซบัซ้อน และน าประสบการณ์
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น เป็นผูท้  างานมาระยะหน่ึงแลว้เกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึก
ของตนเองมาแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นหรือถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นไดพ้ร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผูอ่ื้นไปปรับใช้
ในบริบทของตนเองได ้
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 2.2.2.4 ความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) เป็นความรู้ในลกัษณะของ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีขบัดนัมาจากภายในตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถสกดั ประมวล วิเคราะห์
ความรู้ท่ีตนเองมีอยู ่กบัความรู้ท่ีตนเองไดรั้บมาสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมาได ้เช่น สร้างตวัแบบ
หรือทฤษฏีใหม่หรือนวตักรรม ข้ึนมาใชใ้นการท างานได ้

2.2.3 ความแตกต่างระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
 ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ มีอยา่งมากในปัจจุบนั ถูกน ามาใช้งานประเภทต่าง ๆ 

ซ่ึงใช้ตามวตัถุประสงค์ปละความตอ้งการของบุคคลท่ีน ามาใช้ ซ่ึงเราสามารถแยกความแตกต่าง   
ของขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ ไดด้งัน้ี 

 ข้อมูล (Data) หมายถึง ขอ้มูลดิบท่ีเกิดจากการท างานประจ าวนั ซ่ึงถือว่าเป็น
ขอ้มูลในระดบัปฏิบติัการ (transaction process) และเม่ือขอ้มูลดิบเหล่านั้น ไดผ้่านกระบวนการ
ประมวลผล เช่น การจดักลุ่มของขอ้มูลข้ึนเป็นรายงาน หรือการคดัเลือกขอ้มูลท่ีไม่จ  าเป็นออกจาก
ระบบเหล่าน้ีเป็นตน้ เราจะถือวา่ผลผลิตท่ีไดจ้ากการประมวลผลขอ้มูลดิบเหล่านั้น เป็น สารสนเทศ 
(Information) ซ่ึงมีคุณค่าระดบัหน่ึงในการใชง้าน ผูใ้ชจ้ะเป็นผูก้  าหนดคุณค่าเหล่านั้น สารสนเทศ
หน่ึงๆ อาจมีคุณค่าส าหรับคนกลุ่มหน่ึง แต่อาจไร้คุณค่าส าหรับคนอีกหน่ึงก็ได้ ในทางกลับกัน
สารสนเทศเดิมท่ีเคยไร้คุณค่าส าหรับคนอีกกลุ่มเดิมนั้น อาจกลบัมามีคุณค่าใหม่ภายหลงัก็ได ้ดงันั้น
การก าหนดคุณค่า จึง ข้ึนอยู่กับ “ความตรงต่อความต้องการในการใช้งาน” ส่วน ความรู้ 
(Knowledge) เป็นกระบวนการของการขดัเกลา เลือกใช ้และบูรณาการ 

 การใชส้ารสนเทศ จนกลายมาเป็นความรู้ใหม่ (New knowledge) ความรู้ใหม่  
จึงเกิดข้ึนจากการผสมผสานความรู้ และประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่ท่ีได้รับ ความรู้
ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในบุคคลเป็นความรู้ท่ีไม่ปรากฏชดัแจง้ (tacit knowledge) หากเม่ือความรู้
เหล่านั้นไดถู้กถ่ายทอดออกมาในรูปของการเขียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ความรู้นั้นก็จะกลายเป็น
ความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้ (explicit knowledge) ความรู้ดงักล่าว จะมีคุณค่าปรากฏข้ึนเม่ือถูกน ามาใช ้          
ในกระบวนการตดัสินใจ (decision making)  สารสนเทศเดิมท่ีเคยไร้คุณค่าส าหรับคนอีกกลุ่มก็ได ้
ในทางกลบักนัสารสนเทศเดิมท่ีเคยไร้คุณค่า 

2.2.4   แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 แนวคิดการท าแผนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) 

ไดน้ าแนวคิดเร่ืองกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) มาประยุกตใ์ช้จดัท าแผนการจดัการ
ความรู้ (KM Action Plan) โดยสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (2551) ไดอ้ธิบายถึง
กระบวนการจดัการความรู้ไวต้ามแผนภูมิดงัน้ี 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2.2 กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) 
 ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551 : 5 

 
 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ซ่ึงนบัเป็น

กระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้องค์กรเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ 
หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1) การบ่งช้ีความรู้ เช่น พิจารณาวา่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 

เราต้องมคีวามรู้เร่ืองอะไร 
เรามคีวามรู้เร่ืองนั้นหรือยงั 

 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเกบ็รวมกนัได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

มกีารแบ่งปันความรู้ให้กนัหรือไม่ 

ความรู้นั้นท าให้เกดิประโยชน์กบัองค์กร
หรือไม่ ท าให้องค์กรดขีึน้หรือไม่ 

1. การบ่งช้ีความรู้  
(Knowledge Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 
 (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้  
(Knowledge Codification and 

Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

 

7. การเรียนรู้ (Learning) 
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 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้      
จากภายนอกรักษาความรู้เก่า ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 

 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการเก็บความรู้ อยา่งเป็นระบบในอนาคต 

 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

 5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผูใ้ชค้วามรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้าย     
และสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจดัท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเป็น Tacit Knowledge 
อาจจดัท าเป็นระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

 7) การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน ตวัอยา่งเช่น เกิดระบบ
การเรียนรู้จากสร้างองคค์วามรู้ หลงัจากนั้นน าความรู้ไปใช้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์
ใหม่ ซ่ึงจะหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management Process) 
 

 
แผนภูมิท่ี 2.3 กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

        ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551 : 6 

กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process&Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

Robert Osterhoff 

การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior) 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบความคิดแบบหน่ึงเพื่อให้องคก์รท่ีตอ้งการจดัการความรู้ภายในองคก์ร ไดมุ้่งเนน้ถึงปัจจยั
แวดลอ้มภายในองคก์ร ท่ีจะมีผลกระทบต่อการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น) โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร ทีม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
มีระบบการติดตาม และประเมินผล ก าหนดปัจจยัแห่งความส าเร็จชดัเจน 

2) การส่ือสาร เช่น กิจกรรมท่ีท าให้ทุกคนเขา้ใจ ถึงส่ิงท่ีองค์กรจะท าประโยชน์   
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัทุกคน แต่ละคนจะมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร 

3) กระบวนการและเคร่ืองมือ ช่วยใหก้ารคน้หา  เขา้ถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียน
ความรู้สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเคร่ืองมือ ข้ึนกับชนิดของความรู้ 
ลกัษณะขององคก์ร (ขนาด สถานท่ีตั้ง ฯลฯ) ลกัษณะการท างาน วฒันธรรมองคก์ร ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญั และหลกัการ  
ของการจดัการความรู้ โดยการเรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึง เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล 
ปรับปรุง 

5) การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่      
มีการน าผลของการวดัมาใชใ้นการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีข้ึน มีการน าผลการวดัมาใช้
ในการส่ือสารกบับุคลากรในทุกระดบัให้เห็นประโยชน์ของการจดัการความรู้  และการวดัผลตอ้ง
พิจารณาดว้ยวา่จะวดัผลท่ีขั้นตอนไหนไดแ้ก่ วดัระบบ (System) วดัท่ีผลลพัธ์ (Out put) หรือการวดั      
ท่ีประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Out come) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหา           
ความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้ น และระยะยาว บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู่ หรือ
ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบักิจกรรมท่ีท าในแต่ละช่วงเวลา 

2.3 วตัถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
เป้าหมายหลกัของการจดัการความรู้ คือ การใชป้ระโยชน์จากความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการด าเนินงานเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์าร 
2.3.1  วตัถุประสงค์ของการจัดการความรู้   มีดงัน้ี 

2.3.1.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
2.3.1.2 เพือ่การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ 



 39 

2.3.1.3 เพื่อปรับปรุงเทคนิค หรือกระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา
องคค์วามรู้ และน าความรู้นั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

2.3.2 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ได้ 8 ประการ ดงัน้ี 
 2.3.2.1 ป้องกันความรู้สูญหาย การจดัการความรู้ท าให้องค์การสามารถรักษา

ความเช่ียวชาญ ความช านาญ และความรู้ท่ีอาจสูญหายพร้อมการเปล่ียนแปลงของบุคลากร เช่น    
การเกษียณอายทุ  างาน หรือการลาออกจากงาน ฯลฯ 

 2.3.2.2 เพิม่ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยประเภท คุณภาพ ความสะดวก ใน
การเขา้ถึงความรู้ เป็นปัจจยัของการเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจ เน่ืองจากผูท่ี้มีหน้าท่ีตดัสินใจ
ตอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

 2.3.2.3 ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น การท าให้ผูป้ฏิบติังาน   
มีความเขา้ใจในงาน และวตัถุประสงคข์องงาน โดยไม่ตอ้งมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงเกิดข้ึน 
จะท าให้ผูป้ฏิบติังาน สามารถท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพฒันา
จิตส านึกในการท างาน 

 2.3.2.4 ความได้เปรียบในการแข่งขัน การจดัการความรู้สามารถช่วยให้องคก์ารมี
ความเขา้ใจลูกคา้ แนวโนม้ของการตลาดและการแข่งขนั ท าให้สามารถลดช่องวา่งและเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขนัได ้

 2.3.2.5 การพัฒนาทรัพย์สิน เป็นการพฒันาความสามารถขององคก์ารในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมี ไดแ้ก่ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 

 2.3.2.6 การยกระดับผลิตภัณฑ์ และการน าการจดัการความรู้มาใชเ้ป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และบริการ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ อีกดว้ย 

 2.3.2.7 การบริหารลูกค้า เพื่อการศึกษาความสนใจและความตอ้งการของลูกคา้
จะเป็นการสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มยอดขายและสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์าร 

 2.3.2.8 การลงทุนทางทรัพยากรมนุษย์ นบัเป็นการเพิ่มความสามารถการแข่งขนั   
และผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการด้านเอกสาร  และการจัดการกับความไม่เป็นทางการ                  
เพิ่มความสามารถใหแ้ก่องคก์ารในการจดั และฝึกฝนบุคลากร 

2.4   กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ 
 สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (2551) ยงัไดก้ล่าวถึง แผนผงัอิชิคะวะ 

(Ishikawa diagram) หรือแผงผงักา้งปลา หรือในช่ืออ่ืนของไทยเช่น โมเดลปลาทู หรือตวัแบบปลา
ตะเพียน เป็นกรอบแนวคิดอยา่งง่ายในการจดัการความรู้ โดยใหก้ารจดัการความรู้เปรียบเสมือนปลา 
ซ่ึงประดว้ยส่วนหวั ล าตวัและหาง มีหนา้ท่ีท่ีต่างกนั ดงัน้ี 
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โมเดลปลาทู 

 
 

ภาพท่ี 2.4 โมเดลปลาทู หรือ แผนผงัอิชิคะวะ (Ishikawa diagram) 
            ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551 
 

 “โมเดลปลาทู” เป็นโมเดลเปรียบการจดัการความรู้กบัปลาทูท่ีมี 3 ส่วน คือ 
2.4.1 ส่วน “หัวปลา” 
 หวัปลา (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย วิสัยทศัน์ หรือ

ทิศทางของการจดัการความรู้ โดยก่อนท่ีจะท าจดัการความรู้ ตอ้งตอบให้ไดว้า่ “เราจะท า KM ไป
เพื่ออะไร?” โดย “หวัปลา” น้ีจะตอ้งเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผูด้  าเนินกิจกรรม KM ทั้งหมดโดยมี 
“คุณเอ้ือ” และ “คุณอ านวย” คอยช่วยเหลือ 

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

เป็นส่วนส าคญั ซ่ึง “คุณอ านวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุน้ให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นท่ีมีอยู่ในตวั “คุณกิจ” พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศ       
การเรียนรู้แบบทีม เกิดการหมุนเวยีนและยกระดบัความรู้ เกิดนวตักรรม 

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

ท่ีไดจ้ากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ท่ีไดจ้ากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ตวัปลา” ซ่ึงเราอาจ
เก็บส่วนของ “หางปลา” น้ีดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น ICT ซ่ึงเป็นการสกดัความรู้ท่ีซ่อนเร้นให้เป็นความรู้    
ท่ีเด่นชดั น าไปเผยแพร่ แลกเปล่ียนหมุนเวยีนใช ้พร้อมยกระดบัต่อไป 
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 สรุปไดว้า่ “การจดัการความรู้” หรือการการรวบรวม สร้าง หรือการจดัระเบียบ
องค์ความรู้ท่ีมีอยู่อย่างกระจดักระจายมาพฒันาให้เป็นระบบ และเพื่อให้บุคคลสามารถไปศึกษา     
หาความรู้ต่อไปได ้หรือสามารถน าชุดความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีเผยแพร่ และกระจายไปสู่ท่ีต่าง ๆ ได ้   
ซ่ึงวิธีการของการจดัการความรู้น้ี สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นงานวิจยัเร่ือง “การจดัการความรู้เพื่อ
พฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาด
ขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่”  ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการพฒันา
ศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ท่ีหลากหลายสาขา ไม่วา่จะเป็นดา้นการจดัการ
การตลาด การเงิน การบญัชี ฯลฯ ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม รวมไปถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงการจดัการความรู้จะช่วยส่งเสริมการล าดบัขั้นตอน ความรู้ท่ี
จ  าเป็นต่อผูป้ระกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

3.  การออกแบบผลติภัณฑ์ 
 การวิจยัเร่ือง “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ศกัยภาพ
ธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ์              
มาประยุกตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างศกัยภาพดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์แก่
กลุ่มผูป้ระกอบการต่อไป สามารถแบ่งเน้ือหาไดด้งัน้ี 
 3.1   ความหมายของการออกแบบ 

 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น มีผูรู้้ และนกัวิชาการต่างให้ให้ความหมายของค าวา่
การออกแบบผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 727) ไดใ้ห้ความหมายของ “ผลิตภณัฑ์” 
คือ หมายถึง ส่ิงท่ีท าข้ึน 

 สารานุกรมวิกิพีเดีย (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ “การออกแบบ” หมายถึง การสร้างสรรค์ 
ทางศิลปะอย่างหน่ึงของมนุษยช์าติ ซ่ึงมีประวติั ความเป็นมาและวิวฒันาการควบคู่กนักบัมนุษย ์  
โดยตลอด เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงของศิลปะท่ีมนุษย ์ทุกคนตอ้งรู้จกัและสัมผสัผลงานการออกแบบ
อยูต่ลอดเวลา ในชีวิตและประสบการณ์ประจ าวนั ไม่วา่จะเป็นยุคสมยัใดก็ตาม เพราะการออกแบบ
นั้ นก็คือ ความเพียรพยายามของมนุษย์ในอันท่ีจะน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ ในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดดัแปลงข้ึนเป็นส่ิงท่ีจะเอ้ืออ านวยความสะดวกสบาย และเกิดคุณประโยชน์เกิดคุณค่า
ต่อการด ารงชีวติของมนุษยส์นอง ความอยาก (Needs) ของมนุษยใ์นท่ีสุด 

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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 โกฟ (1965 : 165) ไดก้ล่าวไวว้่า การออกแบบเป็นการจดัแต่งองค์ประกอบมูลฐาน     
ในการสร้างงานศิลปกรรม เคร่ืองจกัร หรือประดิษฐ์กรรมของมนุษย์ การออกแบบจะท าให้เรา
สามารถถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ท่ีผูอ่ื้นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผสัได ้
เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในผลงานร่วมกนั 

โดยสามารถรวมความหมายของทั้งสองค า ตามแนวคิดของผูท่ี้เคยใหไ้ว ้ดงัน้ี 
พิชิต เลี่ยมพิพัฒน์ (2518 : 7) ไดใ้ห้ความหมายการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

วา่หมายถึง การวเิคราะห์หาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ์ (Function) และขอ้มูล
เก่ียวกบัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์(Consumer, User) และขอ้มูลเก่ียวกบัการตลาด (Market) แลว้น ามาออกแบบ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพื่อการผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass Production) ให้อยู่ในความนิยมของตลาด       
ในราคาพอสมควร 

 วิรุณ ตั้งเจริญ (2527 : 111) ได้ให้ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product 
Design) ไวด้งัน้ี คือ การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ เพื่อน ามาใช้สอยในชีวิตประจ าวนั โดยจะเน้น 
การผลิตจ านวนมาก ในรูปสินคา้เพื่อให้ผา่นไปยงัผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค (Consumer) วงกวา้ง โดยท่ีรูปแบบ
และคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัส าคญั ชกัจูง ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความกระหายจะซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

 สาคร คันธโชติ (2528 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ หมายถึง                
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนด้วยกรรมวิธีทางด้านอุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ์
ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดแล้วน ามาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพื่อผลิตเป็นจ านวนมาก ๆ ให้อยู่ในความนิยม 
ของตลาดในราคาพอควร 

 วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร (2548 : 15) ให้ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ คือ
กิจกรรมการแกปั้ญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค ์ท่ีไดต้ั้งไว ้(Design is a goal - directed 
problem - solving activity) ซ่ึงเป็นการกระท าของมนุษยด์ว้ยจุดประสงค์ท่ีตอ้งการผลเป็นส่ิงใหม่ 
โดยมีทั้งท่ีออกแบบเพื่อสร้างข้ึนใหม่ให้แตกต่างจากของเดิม หรือการปรับปรุงตกแต่งจากของเดิม 
ความส าคญัของการออกแบบเป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้ ท่ีจะท าให้กระบวนการในการผลิตสินคา้ หรือ
ผลิตภณัฑป์ระสบผลส าเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย 

 Lorenz (1986 : Preface) ไดใ้ห้ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ไวว้า่ หมายถึง 
การสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมดของรูปร่าง รูปทรง ผลิตภณัฑ์ให้ ปรากฏและสร้าง
ความรู้สึกพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 สรุปไดว้า่ “การออกแบบ” หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้
ให้เหมาะสมมีความแปลกใหม่ข้ึน โดยรวบรวมหรือการจดัองคป์ระกอบทั้งท่ีเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ 
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เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีหลกัเกณฑ์ โดยตอ้งค าน่ึงถึง ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคเป็นหลกั การออกแบบเป็นกระบวนการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในระดบัผลิตภณัฑ์ เพื่อสนอง
ความตอ้งการของมนุษยน์ัน่เอง 

3.2 ประวตัิความเป็นมาของการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 พิชิต เล่ียมพิวฒัน์ (2518)  กล่าวว่า การออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน

อย่างจริงจงัในช่วงศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมาน้ีเอง มีการแบ่งฐานรากกนัระหว่างการออกแบบ 
(Design) และการผลิต (Production) ท่ีปรากฏชดัในสมยัของ การปฏิวติัอุตสาหกรรม (The Industrial 
Revolution) ซ่ึงในช่วงแรก นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์คือ ช่างฝีมือ (Craftsman) หรือวิศวกร (Engineer) 
เป็นส่วนใหญ่ การท างานช่วงแรก ๆ ก็มกัจะเรียกวา่ “การประดิษฐ์คิดคน้” (Invention) และถือเป็น
การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) ดงันั้นในกิจกรรมการออกแบบ (The Design 
Process) ท่ีนกัออกแบบน าเสนอ คือ การเขียนแบบทางเทคนิค (Technical Drawing) และจุดเร่ิมตน้
ของการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) คร้ังแรกนั้นเกิดข้ึนท่ีประเทศเยอรมนั
โดยในปี ค.ศ. 1907 บรรดาบริษทัต่าง ๆ ในเยอรมนัไดว้า่จา้งเหล่าช่างฝีมือและสถาปนิกให้ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เพื่อการผลิตด้วยเคร่ืองจกัร  ซ่ึงหน่ึงในจ านวนนักออกแบบเหล่าน้ีก็มีนักออกแบบ
ผลิตภณัฑ์คนส าคญั คือ Peter Behrens ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาดา้นการออกแบบ ของบริษทั AEG. ท่ีเป็น
ผูผ้ลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขณะนั้น Peter Behrens เป็นผูท่ี้เร่ิม
สร้างสรรค์การท างานท่ีครบถ้วน กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมข้ึนเป็นคนแรก 
โดยเฉพาะการออกแบบแสดงความมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผลิตภณัฑ์โดยทัว่ไปของคู่แข่งขนั 
หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท าให้เกิดการกระตุน้ และการขยายอ านาจการผลิตของสหรัฐอเมริกา
เป็นอย่างมาก ซ่ึงนบัตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1918 เป็นตน้มาระบบการผลิตก็มีการเปล่ียนแปลง หันเขา้สู่     
การสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน ดว้ยการใช้ความก้าวหน้าทางระบบการผลิต    
แบบอุตสาหกรรม (Mass-Production) และพื้นฐานการลงทุนขนาดใหญ่ซ่ึงตอ้งอาศยัความพยายาม
ในการท่ีจะลดต้นทุนการผลิต  และขยายการจ าหน่ายให้มากข้ึน ดังนั้ นความสมเหตุสมผล              
ค่ามาตรฐานในวิธีการแก้ไขปรับปรุงวสัดุ และกระบวนการผลิตจึงเป็นขอ้คิดค านึงท่ีเกิดตามมา   
และในขณะเดียวกนัความส าคญัของรูปร่าง รูปทรงผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏแก่สายตา (Visual Form)      
ก็เขา้มาเป็นส่ิงส าคญัต่อการท่ีจะน าไปวาง จ าหน่ายหรือการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ต่อผูบ้ริโภคดว้ย 

 เหตุการณ์ และภาวะทางเศรษฐกิจดงักล่าวจึงท าให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดเ้จริญเติบโต
อยา่งรวดเร็ว สภาพเศรษฐกิจดีข้ึน ประชาชนมีรายไดม้ากข้ึน ท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นการผลิต และ
การตลาดไปอยา่งกวา้งขวาง และจากท่ีมีการค านึงถึงรูปร่างหนา้ตาของผลิตภณัฑ์ท่ีส าเร็จออกมานั้น 
(The appearance of The final Products) ก็ท าให้มีการจา้งงานเหล่าช่างฝีมือ หรือการจา้งศิลปิน      
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(Art - Workers) มาท างานร่วมในกระบวนการผลิตและการคิดคน้ดว้ย เท่ากบัวา่เป็นตน้ก าเนิดของ
อาชีพนกัออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Designer) ท่ีท  าหนา้ท่ีถ่ายทอดความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะ
เขา้ไปร่วมกบักระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมนบัแต่นั้น (Sparke, 1986, 4) จากการเร่ิมตน้หลาย
ประการดงักล่าว ท าให้เกิดการพฒันาแนวความคิดเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม      
ท่ีเปิดกวา้งแพร่หลาย ไปทัว่ทั้งยโุรปและอเมริกาโดยเฉพาะแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการมุ่งประโยชน์
ใชส้อยท่ีเรียบง่าย (Functional Simplicity) และการให้ความส าคญัต่อรูปร่างภายนอกมากกวา่ภายใน
ท่ีเหมาะสมกบัการบริการ การขาย การโฆษณา ความส าคญัของการออกแบบเร่ิมมีความเคล่ือนไหว
มากข้ึน เช่น มีการจดัตั้งสมาคมอุตสาหกรรม และการออกแบบ (The Design and Industries 
Association) ข้ึนท่ีประเทศองักฤษในปี 1915 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างมาตรฐานการออกแบบท่ีดี 
(Good Design) และสมบูรณ์ร่วมกนั ต่อมาปี 1919 มีการจดัตั้ง THE STAATLICTHES BAUHAUS 
ข้ึนท่ีประเทศเยอรมนัน าโดย WATER GROPIUS สถาปนิกชาวเยอรมนั ผูซ่ึ้งเคยร่วมงานกบั PETER 
BEHRENS ท่ีบริษทั AEG มาแลว้ สถาบนั BAUHAUS แห่งน้ีนบัเป็นสถาบนัสอนออกแบบ       
แนวใหม่ (MODEM MOVEMENT) ท่ีน าเอาหลกัการมุ่งประโยชน์ใชส้อยมาพฒันาโดยยึดหลกัการ
สอนท่ีเน้นย  ้าความส าคญัของรูปร่าง รูปทรง ทางเรขาคณิต (GEOMETRY) ความถูกตอ้งแน่นอน 
(PRECISION) ความเรียบง่าย (SIMPLICITY) และหลกัของความประหยดั (ECOMOMY) ดงันั้น
สถาบนัแห่งน้ีจึงนบัว่าเป็นตน้แบบของการศึกษาทดลองออกแบบผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ มากมายท่ีให้
แนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับวงการอุตสาหกรรมท่ีมีอิทธิพลครอบง า และถือเป็นแนวปฏิบติัมาตราบจน
ทุกวนัน้ี 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ให้ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า        
นักธุรกิจบางรายเช่ือว่าการออกแบบบรรจุภณัฑ์ถือเป็นเคร่ืองส าอางท่ีตกแต่งให้สินคา้สวยงาม     
โดยตอ้งหาเอกลกัษณ์ของสินคา้ของตนให้เจอก่อน เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าอนัดบัแรก เพราะภาพลกัษณ์
ภายนอกของผลิตภณัฑส์ าคญักบัการอยูร่อดในตลาดมากพอ ๆ กบัคุณสมบติัภายในสินคา้ชนิดนั้น 

 ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีการแสดงออกผ่านช่ือการค้า โลโก้ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และสโลแกนของสินคา้ รวมถึงการดีไซน์เว็บไซต์ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยบ่งบอกถึงแนวทาง    
สินคา้อยา่งชดัเจน นัน่หมายความวา่งบท่ีใชจ่้ายไปกบัการฝึกพนกังาน หรือจา้งท่ีปรึกษาเงินเดือนสูง 
การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาจจะสูญเปล่า ถา้หากสินคา้จริง ๆ เป็นไปในทางหน่ึง แต่ภาพลกัษณ์
การแสดงออกและภาษาท่ีส่ือออกมา กลบัเป็นอีกอย่างหน่ึง ดงันั้น การออกแบบผลิตภณัฑ์จึงเป็น
การแสดงออกถึงตวัสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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3.3   กระบวนการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์ The Process of Product Design ตามความหมาย       

ท่ีกล่าวมาแลว้วา่ การออกแบบผลิตภณัฑ์ คือ การก าหนดรูปแบบของผลิตผล หรือผลของการสร้าง
รูปวตัถุให้เกิดเป็นลกัษณะต่าง ๆ ออกมาให้สามารถมองเห็นและสัมผสัไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏเห็น
เป็นรูปร่างลกัษณะท่ีมองเห็น (Visual From) ดงักล่าวจะตอ้งผา่นกระบวนการ ทางการออกแบบ 
(Design process) และการผลิต (production) มาก่อนซ่ึงตอ้งมีล าดบัขั้นตอน และการแก้ปัญหา 
(Problem - Solving) กนัอยา่งเน่ือง จนให้สามารถสนองความตอ้งการทั้งทางหนา้ท่ีทางกายภาพ 
(Physical Function) และส่ือความหมายทางการสร้างสรรคไ์ด ้

 การออกแบบผลิตภณัฑ์โดยทัว่ไปแลว้ คนส่วนใหญ่จะพิจารณาเร่ืองของการออกแบบ
ในแง่ของสี และรูปร่างเน่ืองจากวา่สีและรูปร่าง เป็นลกัษณะการออกแบบท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งโดดเด่น 
ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แต่ก็น่าคิดกนัต่อไปว่าสีสันและรูปร่างเท่านั้น
หรือท่ีจะเป็นหลักใหญ่ ใจความของการออกแบบ ในการออกแบบสี และรูปร่างของผลิตภณัฑ์
แน่นอนยอ่มจะตอ้งมี “ศิลปะ” เขา้มาเก่ียวขอ้งแต่ “ศิลปะ” และ “การออกแบบ” ก็ยงัแตกต่างกนัดว้ย
เหตุท่ีว่าเร่ืองของศิลปะนั้นในแง่ของผูบ้ริโภคยงัดูจะมีวตัถุประสงค์คลุมเครือ แต่ส าหรับเร่ือง      
การออกแบบแลว้ ดูจะมีวตัถุประสงคท่ี์จะแจง้ชดัเจนมากกวา่ตามหลกั 5 W และ 2 H คือ Why? 
Who? Where how? How much? คือ จะออกแบบไปท าไม เพื่อใคร เม่ือไร ท่ีไหน อะไร หรืออยา่งไร 
และมูลค่าเท่าไร ดงันั้น เม่ือมีการ “ออกแบบ” สีสัน และรูปร่างผลิตภณัฑ์จึงตอ้งพิจารณาตามเจตนา
ดงักล่าวน้ีดว้ย ดงันั้น เม่ือนกัออกแบบจะเร่ิมงานออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความทนัสมยั ส่ิงส าคญั    
จึงอยู่ท่ีตอ้งรู้จกัน าวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีว่ามานั้น ผสมผสานความคิดกนัเพื่อให้สินคา้ท่ีมีสีสัน    
และรูปทรงท่ีเหมาะสม 

 การออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น กระบวนการด าเนินงาน อาจจะสลบัซบัซ้อนมีความยุง่ยาก
และอาศยัขอ้มูลประกอบ หลายระดบั ข้ึนอยูก่บัวา่ วตัถุประสงคข์องการออกแบบนั้นมีความตอ้งการ
และการลงทุน ในระดบัใดซ่ึงอาจเป็นการผลิตรายยอ่ยแบบก่ึงอุตสาหกรรม หรือระบบอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่ท่ีมีระบบสายงานและก าลงัการผลิตจ านวนมาก ๆ ก็เป็นได ้แต่ในท่ีน้ีผูเ้ขียนใครขอเสนอ
รูปแบบของกระบวนการออกแบบท่ีเป็นระบบ ตามแบบอุตสาหกรรมท่ีเนน้การผลิตเป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงในกระบวนการท างานการออกแบบ และการผลิตจ าเป็นตอ้งมีการปรึกษา หรืออาศยัขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีแน่นอน เพือ่ประกอบการพิจารณาตดัสินใจใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณภาพตรงกบัตามความตอ้งการ
ในการผลิตออกมา ประกอบดว้ยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 
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3.3.1   กระบวนการของการศึกษาวจัิยเบือ้งต้น  
 กระบวนการศึกษา และการวจิยัเบ้ืองตน้ (Process of Preliminary Research) เป็น

กระบวนการอนัดบัแรกของการเตรียมแผนการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีไดศึ้กษา และการคน้ควา้วิจยั          
และขอ้มูลจากดา้นต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นมโนทศัน์ (Concept) ของผลิตภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ 

 3.3.1.1 การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) หมายถึง การตั้งวตัถุประสงค์
ของการผลิต กลยุทธ์ทางการคา้ ขอบเขตของ วนั/เวลาการลงทุน และแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์
ตลอดจนการก าหนดสถานะของผลิตภณัฑ ์(Situation) ท่ีจะผลิตนั้น ๆ ดว้ย 

 3.3.1.2 ความต้องการด้านโครงสร้าง (Structural Requirements) คือ การก าหนด
โครงสร้าง และหนา้ท่ีทางกายภาพ (Physical Structural Function) ของผลิตภณัฑ์วา่ท าอะไรไดบ้า้ง 
(What it has to do) มีรูปร่างอยา่งไร รูปแบบ (Style) สมยัใหม่ท่ีเรียบง่าย หรือมีการ ตกแต่งลวดลาย
ตามสไตล์งานหตัถกรรมส่วนประกอบในโครงสร้างมีการรับน ้ าหนกั หรือเอ้ืออ านวยความสะดวก
แก่ผูใ้ชอ้ยา่งไร ฯลฯ เช่น การก าหนดความตอ้งการทางโครงสร้างของ ผลิตภณัฑ์เกา้อ้ีวา่นอกจาก   
จะแขง็แรงใชน้ัง่ไดแ้ลว้ จึงยงัสามารถปรับพนกัพิงหลงัใหเ้อนนอนไดด้ว้ย เป็นตน้ 

 3.3.1.3 ความต้องการจะส่ือสารความหมาย (COMMUNICATIVE REQUIRE - 
MENTS) โดยปกติ แลว้ผลิตภณัฑ์ท่ีส าเร็จออกมา โครงสร้างทางรูปร่างหนา้ตาผลิตภณัฑ์จะเป็นส่ือ
แสดงความหมายแทนตวัของมนัเองให้ผูใ้ชท้ราบโดยทนัทีอยูแ่ลว้วา่มนัคืออะไร และใช้ในภารกิจ
แบบไหน เช่นว่า เรามองเห็นผลิตภณัฑ์รูปทรงกระบอกทรงสูง ภายในกลวง  มีพวยริน (Spout)       
ยื่นออกมา จากขอบบนมีฝาปิด มีหูส าหรับจบัถือ เราก็สามารถรับรู้ได้ว่านั่นคือ กาน ้ าใช้ส าหรับ
บรรจุของเหลว ทั้งน้ีเพราะมนุษยเ์ราเกิดการเรียนรู้เคยเห็น เคยใชม้าแลว้ ดงันั้น จึงง่ายแก่การรับรู้
หรือ การระลึกข้ึนมาไดง่้าย แต่ในบางกรณีผูผ้ลิต และผูอ้อกแบบตอ้งการสร้างความแปลกใหม่      
ในรูปร่าง ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์เพื่อเป็นกลยทุธ์ทางการคา้ ใหส้ามารถดึงดูดความสนใจผูใ้ชใ้ห้เกิด
ความรู้สึกใหม่ด้วยการใช้รูปลกัษณะอ่ืน ๆ สีสัน และโครงสร้างท่ีแปลกไปจากมโนทศัน์เดิม       
และในขณะเดียวกันก็ต้องการใช้ข้อมูลข้อความต่าง ๆ เพื่อเห็นการบอกกล่าวให้ทราบถึง             
ชนิดประเภท วิธีการใช ้ตลอดจนเคร่ืองหมายการค้า ตรายี่ห้อ ช่ือผูผ้ลิตเขา้มาช่วยส่ือความหมายใน
ตวัผลิตภณัฑ์ ดงันั้น ความตอ้งการดา้นส่ือความหมายจึงเป็นไปอยา่งควบคู่กนักบัโครงสร้างรูปร่าง
หนา้ตาซ่ึงจะขาดเสียมิได ้

 3.3.1.4 การศึกษาชนิดและประเภทของวัสดุ (Materials) ท่ีจะน ามาใช้ท าเป็น
ผลิตภณัฑน์กัออกแบบควรศึกษาเก่ียวกบัชนิด รูปร่าง และขนาดต่าง ๆ ของวสัดุท่ีมีขายในทอ้งตลาด 
หรือแหล่งของ วตัถุดิบสามารถจดัหาไดง่้ายหรือไม่ มีจ  านวนและปริมาณเท่าใด มีคุณสมบติัและ
โครงสร้างทางกายภาพในแต่ละชนิดเป็นอยา่งไร ฯลฯ ทั้งน้ีก็เพื่อวา่ ผูอ้อกแบบจะไดเ้ลือกใชว้สัดุได้
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ถูกตอ้งกบั ชนิดของงานสามารถก าหนดหรือซ้ือวสัดุไดถู้กตอ้งตามแบบท่ีตอ้งการ เช่น การทดสอบ
การรับน ้าหนกัวสัดุ ความทนทานต่อการดดั โคง้ งอ หรือง่ายต่อการข้ึนรูป เป็นตน้ 

 3.3.1.5 การศึกษากระบวนการผลิต (Production Process) การศึกษาขั้นน้ีนบัวา่
เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีนกัออกแบบจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในกรรมวิธี
ของการสร้าง ผลิตภณัฑ์อนัจะต้องศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่นเทคนิค           
การจดัท า (Technical Performance) 

 3.3.1.6 การศึกษาเศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นการศึกษาพื้นฐานการใชจ่้าย
ตลอดจนศึกษาวิธี ประหยดัและการลงทุนการผลิตในปัจจยัต่าง ๆ ท่ีตอ้งน ามาประเมินราคาร่วมกบั
ราคาขายผลิตภณัฑ์เช่น วิธีการน าวสัดุมาใชใ้ห้ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด (Minimum wastage from raw 
material) วิธีการประหยดัในวิธีการผลิตและกระบวนการทางโครงสร้าง (Economy of Production 
method and Structural Process) วธีิประหยดัในการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง (Economy of 
Storage/Packing Transport) 

 3.3.1.7 การศึกษาขนาดสัดส่วน เป็นการอ านวยความสะดวกสบายดา้นต่าง ๆ 
(Size Operational Ergonomics) อนัไดแ้ก่ การศึกษาขนาดสัดส่วนของมนุษย ์(Human scale) การวดั
ขนาดของผูใ้ชแ้ละการเคล่ือนไหวของมนุษย ์(Users' measurements and Human movement) เพื่อ
เป็นพื้นฐานส าหรับการออกแบบ และการก าหนดรูปร่างรูปทรงตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
มนุษย ์เช่น การถือ การจบั นัง่ เดิน ยืน นอน ในขณะท่ีเกิดพฤติกรรมร่วมกบัผลิตภณัฑ์นั้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากจะศึกษาถึงขนาดสัดส่วนสรีระร่างกายของมนุษย์แล้วนักออกแบบ               
ยงัจะตอ้งศึกษาขนาดสัดส่วนของส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบกาย ( Environ mental Scale ) เช่น สภาพ
ธรรมชาติ ขนาดบ้านเรือน ท่ีพกัอาศยั  สัดส่วนในการขนส่ง การเก็บรักษา การบรรจุตลอดจน
น ้าหนกัของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมาอีกดว้ย 

 3.3.1.8 การส ารวจและวิจัยถึงความต้องการของผู้ใช้ (Consumer Requirements) 
เช่น ความตอ้งการของผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค (Consumer/User Needs) จุดมุ่งหมายเฉพาะทางการตลาด 
(Specific Market Destination) ระดบัชนชั้นในสังคม (Social Class Group) กลุ่มอายุ หรือเพศของ
ผูใ้ช ้(Age/Sex Group) ระดบัรายได ้(Income Group) ระยะเวลาหรืออายุของผลิตภณัฑ์ (Intended 
duration of Product) เช่น ใช้ชัว่คราว ถาวร หรือใช้หมดไป และสถานท่ีน าไปใช้ (Operational 
Location) ซ่ึงตอ้งทราบวา่ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคซ้ือไปจะน า ไปใชใ้นสถานท่ีใด และภาวการณ์เช่นไร 
อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behaviors) 

 3.3.1.9 การศึกษากฎหมาย และหลกัสุขอนามยัสภาพแวดลอ้ม ดา้นกฎหมาย
จะต้องศึกษาถึงข้อบญัญติัต่าง ๆ กฎหมายลิขสิทธ์ิการคุ้มครองผลงาน มาตรฐานผลิตภณัฑ์           
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การประกนัสินคา้ ตราเคร่ืองหมาย ผลิตภณัฑ์ ฯลฯ นอกจากนั้น ยงัจะตอ้งค านึงถึงสุขภาพอนามยั 
อนัเน่ืองจากการใชผ้ลิตภณัฑข์องผู ้บริโภค เช่น อนัตรายจากวตัถุท่ีมีพิษ การบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจาก
โครงสร้างของผลิตภณัฑต์ลอดจนการเกิดมลภาวะต่อสภาพแวดลอ้มอีกดว้ย 

 จากขั้นตอนและวธีิการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ขั้นของการก าหนดรูปแบบ
ทางมโนทศัน์ (Concept) ของผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งอาศยัขอ้มูลและประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ มาประกอบ
เป็นแนวความคิด (Idea) เพื่อการสร้างสรรค์ท่ีมากมายหลายดา้นมีความสลบัซบัซ้อน และเก่ียวพนั 
กบับุคลากรผูช้  านาญการต่างๆ มากมายในอนัท่ีน ามาใชก้ าหนดแบบการส่ือความหมายความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนั ในขั้นตอนของการออกแบบและการผลิตต่อไป 

3.3.2   กระบวนการออกแบบ 
 กระบวนการออกแบบ (The Process of Design) หลงัจากท่ีนกัออกแบบไดศึ้กษา

ขอ้มูลไดแ้นวคิดของชนิดและประเภทของผลิตภณัฑ์แลว้นกัออกแบบจึงด าเนินการออกแบบ โดยมี
ล าดบัขั้นตอนของการท างาน คือ 

 3.3.2.1 การพัฒนาแนวความคิดการออกแบบ ดว้ยการสร้างสรรค์แนวความคิด 
ออกมาในรูปของหน้าท่ีการใช้งาน และรูปทรง ซ่ึงอาจจะเร่ิมต้นด้วยการร่างภาพอย่างหยาบๆ 
(Rough Sketch) หรือทดลองสร้างหุ่นจ าลองข้ึนอยา่งง่าย (Mode Making) เพราะลกัษณะผลิตภณัฑ์
นั้นบางคร้ังการเขียนแสดงให้เห็นเป็นเพียง 2 มิติ นกัออกแบบอาจจะผิดพลาดในเร่ืองของขนาด
สัดส่วน รูปร่าง และโครงสร้างท่ีแทจ้ริงไป หรือผูร่้วมงานไม่อาจจะมองภาพออก และไม่เขา้ใจ      
ใน concept ท่ีแสดงไว ้ดงันั้น การสร้างหุ่นจ าลองประกอบหรืออธิบายแบบในรูป 3 มิติ จะท าให้ง่าย
แก่การมอง และช่วยให้ผูอ่ื้นเขา้ใจในแนวความคิดไดง่้ายข้ึนอีก ทั้งยงัเป็นการศึกษาทดลองรูปแบบ 
ของโครงสร้าง และรูปร่างอยา่งคร่าว ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษาในกระบวนการออกแบบ 
ซ่ึงในการสร้างหุ่นจ าลองง่าย ๆ น้ีส่วนใหญ่มกัใช้วสัดุท่ีสามารถดดัแปลงรูปไดง่้ายรวดเร็ว เช่น     
ใชดิ้นเหนียว ดินน ้ ามนั หรือกระดาษ เป็นตน้ การออกแบบขั้นน้ีจึงกล่าวไดว้า่เป็นขั้นของการศึกษา
ปัญหา และพฒันาแนวความคิดเบ้ืองตน้ (Preliminary Ideas) เพื่อก าหนดปัญหาโดยช้ีเฉพาะในส่ิงท่ี
ตอ้งการ (Problem Definition By Identification of Needs) อนัไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Collect 
data and Information) การวิเคราะห์และประเมินขอ้มูลท่ีไดม้า (Assess/Analyze information)         
ตั้งรายการของความตอ้งการเป็นล าดบัขั้นตอน (Establish and list Needs in order of Priority)         
ตั้งเกณฑ์ส าหรับการประเมินผล (Establish Criteria for Evaluation) ทั้ง 4 ขั้นตอนดงักล่าวก็เป็นผล
เน่ืองมาจากกระบวนการศึกษาวิจยัเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยนกัออกแบบจะน าผลท่ีไดม้า
ตั้งเป็นแนวสมมุติฐานในการออกแบบแลว้ก าหนดข้ึนเป็นโครงร่างภาพตามแนวความคิด (Sketch 
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Idea ) หลาย ๆ แบบ ดว้ยการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัในตลาด ทดลอง และประเมินผลแบบเพื่อ     
การปรับปรุง และวเิคราะห์ความส าคญัตามเกณฑท่ี์ตั้งข้ึนตอนล าดบัต่อมา 

 3.3.2.2 ขั้นตอนการพัฒนาแบบ (Design Refinement) คือ ขั้นตอนการขดัเกลา
แบบร่างท่ีจะตอ้งมีการทดลอง ทดสอบ แนวความคิด อย่างพินิจพิจารณาและตดัสินวา่จะยอมรับ
หรือไม่ยอมรับหรือตอ้งแกไ้ขปรับปรุง แบบอยา่งไรถา้ไม่ผา่นการยอมรับก็ตอ้งกลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ 
ถ้าผ่านการยอมรับก็จะต้องเข้าสู่ขั้นการพฒันาแบบด้วยการรายละเอียดของการจดัท า (Expand 
Performance Specification) เช่น พฒันาส่วนปลีกยอ่ยของแบบ จดัเตรียมขอ้มูลเอกสารประกอบ   
การออกแบบคิดเทคนิคการจดัท าค านวณตน้ทุน ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการศึกษาถึงความเป็น ไปได้
ในแง่ของการผลิต (Feasibility Study) วา่แบบท่ีไดเ้ลือกข้ึนมาพิจารณานั้น มีความเหมาะสมและ
สัมพนัธ์กนัในขนาด สัดส่วน โครงสร้าง หนา้ท่ีใชส้อย วสัดุ กรรมวิธีผลิต การลงทุนและการจดัการ
ดา้นอ่ืน ๆ มากนอ้ยเพียงใด เช่น ผลิตภณัฑ์มีรูปร่างสวยงามดี แต่ใชว้สัดุส้ินเปลืองมาก หรือจะเกิด
เศษวสัดุโดยเปล่าประโยชน์มากเกินไป ผลิตภณัฑ์มีรูปร่างของส่วนยื่น (Spine) ส่วนเวา้ (Curve) 
หรือลวดลายมากเกินไป อาจไม่เหมาะสมกบัการสร้างแม่พิมพห์รือขดัพื้นผวิ (Finishing) คร้ังสุดทา้ย
ท าใหเ้สียเวลา เสียค่าใชจ่้ายสูง ผลิตภณัฑมี์โครงสร้างดี แข็งแรงทนทานใชว้สัดุเหมาะสม แต่อาจจะ
มีน ้าหนกัมาก หรือมีขนาดสัดส่วนท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการบรรจุ การเก็บรักษา ขนส่ง หรือก าจดัซาก 
ซ่ึงอาจจะต้องมีการใช้วสัดุอ่ืนแทน หรือดัดแปลงโครงสร้างให้มีน ้ าหนักเบาลง แต่ยงัคงรักษา     
ความแขง็แรง 

 การให้ขอ้มูลหรือรายละเอียดประกอบการออกแบบดงักล่าว จึงเท่ากบัว่าเป็น
การน าเสนอเพื่อการตดัสินใจในเบ้ืองตน้ (Preliminary Decision) ท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งส่ือแสดง
รายละเอียดของความคิดและมโนภาพต่าง ๆ เพื่อการช้ีแจงให้ผูอ่ื้นไดท้ราบถึงลกัษณะรูปลกัษณะ
หนา้ตา (Feature) สี (Color) ขนาดสัดส่วน (Proportion) ของผลิตภณัฑ์ท่ีจะเกิดข้ึนหรือน าไปพฒันา
แบบดว้ยการเขียนแบบสร้างจริง (Working Drawing) เพื่อการผลิตจริงในล าดบัต่อไป 

3.3.3 การน าเสนอผลงานการออกแบบ 
การน าเสนอผลงานการออกแบบ (Design Presentation) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน  

ท่ีนกัออกแบบ ผูร่้วมงาน ท่ีปรึกษา และผูผ้ลิตมีความเห็นชอบในแบบท่ีแกไ้ขและพฒันาแบบแลว้ 
ผา่นขั้นตอนการ ตดัสินใจท่ีแน่นอนแลว้ ในล าดบัต่อมานกัออกแบบจะตอ้งมีการน าเสนอแบบจริง 
ท่ีจะตอ้งน ามาซ่ึงการส่ือความหมายความเขา้ใจ อ่านแบบได ้และรายละเอียด ประกอบอยา่งละเอียด
รอบคอบ เพื่ออธิบายแบบ หรือท าเสนอต่อผูท่ี้จะตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิต หรือร่วม
ออกแบบ ซ่ึงอาจจะไดแ้ก่ ผูผ้ลิต วศิวกร นกัการตลาด นกักฎหมาย ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ และทีมงาน
ฝ่ายโรงงานการผลิต ฯลฯ ให้เกิดความเขา้ใจในแบบท่ีท าเสนอไดต้รงกนัจวบจนส้ินกระบวนการ 
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โดยปกตินกัออกแบบผลิตภณัฑ์มกัมีวิธีน าเสนอผลงานการออกแบบอยู ่2 ประการ ท่ีเป็นหลกัใหญ่ 
คือ 

 3.3.3.1 การน าเสนอในลักษณะ 2 มิติ (Two Dimension) การน าเสนอแบบ 2 มิติ
น้ีตามปกติเป็นการออกแบบท่ีกินพื้นท่ีบนแผน่ระนาบท่ีรองรับ สามารถตรวจสอบความกวา้ง ยาว
ของระนาบท่ีรองรับได้ ออกมาตามตราส่วนท่ีก าหนด (Scale) แต่ไม่สามารถตรวจสอบความสูง 
หนา หรือลึกได ้โดยทัว่ไปการน าเสนอในลกัษณะ 2 มิติ นิยมใชก้ระดาษเป็นท่ีรองรับ ดว้ยวิธีการ
เขียนแบบ (Mechanical Drawing) ลายเส้นแสดงโครงสร้าง สัดส่วนตลอดจนการขยายรายละเอียด
แบบ (Details) ภาพตดั (Section) ภาพแสดงการประกอบ (Assembly) ของช้ินส่วนต่าง ๆ ประกอบ
ความเขา้ใจหรือส่ือความหมายใหช้ดัเจน 

 วิธีการเขียนส าหรับงานออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อการน าเสนอ  การออกแบบ 
(Design) และการเขียนแบบ (Mechanical Drawing) เป็นกระบวนการท างานท่ีสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 
เป็นการสานต่อจากการร่างภาพ ท่ีตอ้งน าแนวความคิดสร้างสรรคใ์นผลิตภณัฑ์ท่ีคิดไวอ้ยา่งหยาบ ๆ 
มาเขียนแสดงให้เห็นรูปร่าง ท่ีชดัเจนข้ึนบนพื้นระนาบของกระดาษ โดยการแสดงรูปร่าง ลกัษณะ
ขนาดสัดส่วน สัญลกัษณ์ แสดงรายละเอียด ตลอดจนค าบรรยายต่าง ๆ ท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ ์
เพื่อให้สามารถน าไปเป็นตน้แบบ ยอ่ - ขยาย ท าเป็นแบบจริงได ้การเขียนแบบจึงตอ้งมีการก าหนด
มาตราส่วนบอกขนาดสัดส่วนต่าง ๆ ของรูปร่างผลิตภณัฑ์ไว ้ลกัษณะของการเขียนแบบส าหรับ  
งานออกแบบผลิตภณัฑ ์

1) การเขียนแบบ Orthographic Projection คือ การเขียนภาพฉายเพื่อ
แยกใหเ้ห็นมุมมองดา้นต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ให้สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ทั้งการก าหนดท่ีแน่นอน 
เพื่อสามารถน าไปสร้างเป็นของจริง มุมมองท่ีตอ้งแสดง ไดแ้ก่ ภาพดา้นบนหรือแปลน (Plan or Top 
View) ภาพดา้นหนา้ (Front Elevation) ดา้นหลงั (Back Elevation) และดา้นขา้ง (Side Elevation) 

 2) การเขียนแบบ Pictorial Drawing เป็นการเขียนแบบเพื่อแสดง
ปริมาตรของรูปวตัถุในมุมมองต่างกนัซ่ึงยงัสามารถมองดา้นต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กนั และควรแสดง
ประกอบกนัไปพร้อมกบัการเขียนแบบ Orthographic Projection เพื่อแสดงภาพลวงตา (Illusion) 
ออกมาในลกัษณะแบบมองเห็นเป็นรูป 3 มิติ การเขียนแบบประเภทน้ีนิยมท่ีจะแสดงอยู ่3 วิธีการ 
คือ การเขียนแบบ Oblique การเขียนแบบ Isometric การเขียนแบบ Perspective หรือการเขียน
ทศันียภาพ นิยมน าเสนอ 3 วิธีการดงัเช่น ทศันียภาพแบบจุดเดียว (One - Point Perspective) 
ทศันียภาพแบบ 2จุด (Two - Point Perspective) ทศันียภาพแบบ 3 จุด (Three - Point Perspective) 

 3.3.3.2 การน าเสนอแบบ 3 มิติ (Three Dimension) การน าเสนอแบบ 3 มิติ 
หมายถึง การน าเสนอท่ีแสดงประมาตรของรูปทรงให้สามารถตรวจสอบ หรือสัมผสัดว้ยการสัมผสั 
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โดยกินเน้ือท่ีวา่งในอากาศ และมองเห็นไดร้อบดา้น ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ในบางคร้ังมีภาพร่างภาพ
ให้ดูอยา่งเดียว ก็อาจไม่สร้างความกระจ่างชดัความเขา้ใจและส่ือความหมาย เท่ากบัการท่ีไดเ้ห็น
รูปทรง ท่ีแทจ้ริงได้ดี ดงันั้นนักออกแบบจึงควรจะตอ้งสร้างหุ่นจ าลอง (Model Making) ข้ึนมา
ประกอบการอธิบายในลกัษณะ 3 มิติ ดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้มองเห็นไดง่้ายเขา้ใจไดเ้ร็วข้ึน เช่น วิธี
สร้างหุ่นจ าลอง (Model Making) การข้ึนรูปแบบอยา่งง่าย ๆ (Clay Studies) หุ่นจ าลองเพื่อการศึกษา
รายละเอียด (Scale Model) หุ่นจ าลองใกลเ้คียงของจริง (Mock up) หุ่นจ าลองตน้แบบ (Prototype) 
เป็นหุ่นจ าลองขั้นสุดทา้ย ใชเ้ป็นผลิตภณัฑต์น้แบบของขนาดวสัดุ 

3.3.4 กระบวนการผลติ  
 กระบวนการผลิต (Production) ในกระบวนการผลิตน้ีส่วนใหญ่จะเป็นหน้าท่ี

รับผิดชอบของฝ่ายผลิตท่ีไดรั้บงานเขียนแบบท่ีนกัออกแบบน าเสนอมาให้แลว้ ตอ้งด าเนินการผลิต
ตามแบบและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในรายละเอียดท่ีอธิบายประกอบไว ้หน้าท่ีนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
ขั้นตอนน้ีจึงมีเพียงเป็นผูค้วบคุมคุณภาพการผลิต คอยติดตามแกปั้ญหาขอ้ขอ้งใจท่ีไม่แจ่มชดัท่ี              
อาจส่ือความหมายไม่ตรงกัน ทั้ งน้ีก็เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่ีส าเร็จออกมา มีคุณภาพเป็นไปตาม                
ความตอ้งการท่ีก าหนดร่วมกนัไว ้

3.3.5 การประเมินค่า (Appraisal) 
 ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในกระบวนการผลิต และออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอ้งมี

การประเมินค่าของผลงานออกแบบวา่ เม่ือสร้างจริง และน าไปใชแ้ลว้เกิดผลเช่นไร ตน้ทุนการผลิต
ทั้งหมดเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด และการก าหนดราคาขายเท่าใดจึงจะเหมาะสม ดงันั้น หลกัการตลาด   
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ และปัจจยัพิเศษอ่ืน ๆ จะเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
และปะทะสัมพนัธ์ในกระบวนการสุดทา้ยน้ี ผลท่ีไดรั้บจากการประเมินค่า ประเมินราคา จึงเป็นส่ิงท่ี
สะทอ้นให้เห็นประสิทธิภาพของกระบวนการท างานทั้งหมดท่ีด าเนินมา และจะมีค่าต่อการน า
กลบัไปปรับปรุง หรือขอ้ควรพิจารณาในการผลิต และออกแบบอีกต่อไป หลกัเกณฑ์ในการประเมิน
ค่างานออกแบบพิจารณาไดต้ามหลกัการดงัต่อไปน้ี 

 3.3.5.1 หน้าที่ใช้สอย (Functional) อนัไดแ้ก่ หนา้ท่ีของผลิตภณัฑ์มีคุณลกัษณะ 
และลกัษณะตามท่ีไดก้ าหนดไว ้เช่น หนา้ท่ีในการใชง้าน ความสะดวกสบาย และความปลอดภยั 
ความเหมาะสมกบัการใชง้าน ประโยชน์ใชส้อย เป็นตน้ 

 3.3.5.2 โครงสร้าง (Structure) ไดแ้ก่ การพิจารณาตามโครงสร้างโดยพิจารณาถึง 
รูปร่างลกัษณะ น ้าหนกั ความแขง็แรงทนทาน มีความคงทนในการใชม้ากนอ้ยเพียงใด 

 3.3.5.3 อายุการใช้งาน (Durability) ไดแ้ก่ การพิจารณาถึงอายุ หรือระยะเวลา
ของผลิตภณัฑ ์และวสัดุท่ีใชมี้ความเหมาะประหยดั คุม้ค่า กบัเวลาการใชน้านเพียงใด 
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 3.3.5.4  ยุทธศาสตร์ (Ergonomic) คือ พิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกสบาย 
ของงานออกแบบท่ีมีผลต่อการท าไปใช ้และความเหมาะสมกบัสรีระร่างกายสัดส่วน หรือเหมาะสม
กบัความเคล่ือนไหวของมนุษย ์

 3.3.5.5 การผลิต (Production) ไดแ้ก่ การพิจารณาถึงคุณภาพของการผลิต เช่น 
ความประณีตเรียบร้อยของผลงาน มีการประสานงานท่ีดี แบบและรายละเอียดถูกตอ้งตามท่ีก าหนด 
คุณภาพของผลผลิต 

 3.3.5.6 เศรษฐกจิ (Economics) ไดแ้ก่ การพิจารณาถึงตน้ทุนการผลิต การลงทุน 
ความคุม้ทุน หรือผลก าไร เป็นตน้ 

 3.3.5.7 การส่ือความหมาย (Association) ไดแ้ก่ พิจารณาส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
วา่ผลงานท่ีออกแบบมานั้น สามารถส่ือความหมายไดดี้ ต่อผูใ้ชผู้พ้บเห็น มีการเผยแพร่การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนัอยา่งไดผ้ล 

 3.3.5.8 ความสวยงาม (Aesthetics) ไดแ้ก่ การพิจารณาความงามของผลิตภณัฑ ์
เช่น โครงสร้าง สัดส่วน สีสัน การดึงดูด ความสนใจต่อผูใ้ช ้ฯลฯ เป็นตน้ 

 หลกัการทั้งแปดอยา่งน้ีเป็นเพียงแนวทางกวา้ง ๆ ท่ีน ามาเป็นหลกัการพิจารณา
ซ่ึงอาจจะแตกแขนง แยกสาขาท่ีละเอียดกว่าน้ี ก็แลว้แต่ว่าผูผ้ลิต ผูอ้อกแบบตอ้งการความรัดกุม             
การควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์มากนอ้ยเพียงใด หรืออาจจะข้ึนอยูก่บัการเนน้เพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง
ให้เด่นเป็นพิเศษข้ึนอยูก่บัชนิดและประเภทผลิตภณัฑ์อาจปรับเปล่ียนขั้นตอนไดต้ามความตอ้งการ 
หรือความเหมาะสมท่ีสามารถจะกระท าได ้
 

4. แนวคดิด้านการตลาด 
 การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษาต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จ าเป็นตอ้งประยุกต์ใชแ้นวคิดการตลาด
พื้นฐานมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยมีเน้ือหาท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 4.1   แนวคิดการตลาดพืน้ฐาน 

 “กระบวนการแลกเปล่ียนสินคา้ และบริการจากฝ่ายหน่ึงไปอีกฝ่ายหน่ึงเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ ของแต่ละฝ่ายในตวัสินคา้และบริการนั้น ๆ โดยใช้เงินหรือส่ิงมีค่าแทนเงินเป็นส่ือ   
ในการแลกเปล่ียน” ซ่ึงเป็นนิยมของแนวคิดการตลาด จ าแนกประเด็นส าคญั ไดด้งัน้ี 

 4.1.1 มุมมองการตลาด 
 มุมมองการตลาดในปัจจุบนั แบ่งมุมมองได ้2 ประเด็น คือ หน่ึง มุมมองลูกคา้ 

สอง มุมมองผูข้าย สามารถดูไดด้งัแผนภูมิท่ี  2.4 
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ตารางเปรียบเทียบมุมมองทางการตลาดของลูกค้า และผู้ขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2.4 ตารางเปรียบเทียบมุมมองทางการตลาดของลูกคา้และผูข้าย 
                     ท่ีมา : บุริม โอทะกานนท,์ 2549 : 7 
 

4.1.2 คุณค่าทีลู่กค้าได้รับ (Customer Delivered Value) 
คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ (Customer Delivery Value) นบัเป็นปลายทางของความรู้สึก

รวมสุดทา้ยท่ีมีต่อสินคา้และบริการของบริษทั การท่ีลูกคา้จะรู้สึกว่าสินคา้และบริการท่ีไดรั้บจาก
บริษทันั้น ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ารวมของส่ิงท่ีเขาไดรั้บกบัตน้ทุนรวมท่ีเขาจะตอ้งเสีย
ไปในส่วนของคุณค่ารวมท่ีลูกคา้ไดรั้บ (Total customer value) นั้น ประกอบดว้ยลกัษณะคุณค่า
ดงัต่อไปน้ี 

 4.1.2.1 คุณค่าจากภาพลักษณ์ (Image value) หมายถึง คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บจาก
ตราสินคา้ หรือภาพลกัษณ์ขององคก์ร เช่น รถเบนซ์ยอ่มมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่รถฮุนได เป็นตน้ 

 4.1.2.2 คุณค่าของบุคลากร (Personal value) ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัท่ีมีความรู้ 
ความเขา้ใจในตวัสินคา้ และบริการยอ่มน าเสนอสินคา้ไดดี้กวา่พนกังานท่ีไม่ไดรั้บการอบรม 

 4.1.2.3 คุณค่าของบริการ (Services value) ไดแ้ก่ ร้านคา้ท่ีให้บริการท่ีเหนือกวา่
คู่แข่งยอ่มท าใหลู้กคา้ประทบัใจ และเห็นคุณค่ามากกวา่ร้านท่ีมีบริการไม่ดี 

 4.1.2.4 สินค้า (Product value) ไดแ้ก่ ตวัสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ประณีต ใชว้สัดุท่ีดี
ยอ่มไดรั้บการมองวา่มีคุณค่ามากกวา่สินคา้ท่ีท าข้ึนเทียม หรือเลียนแบบ หรือคุณภาพต ่ากวา่ 

1. ผลติภัณฑ์ใช้แก้ปัญหาได้ 
     (Customer  solution) 
2. ซ้ือในราคาย่อมเยา 
     (Customer cost) 
3. สะดวกในการหาซ้ือ 
    (Convenience) 
4. บอกรายละเอยีดชัดเจน 
    (Communication) 

 Four C’s 

1. ผลติภัณฑ์ตอบสนองความต้องการ 
     (Product) 
2. การตั้งราคาที่เหมาะสม 
     (Price) 
3. ระบบจดัจ าหน่ายกระจายอย่างทั่วถึง 
     (Place) 
4. โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ได้ดึงดูดใจ 
     (Promotion) 

                                          Four P’s 
 

มุมมองลูกค้า มุมมองผู้ขาย 
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4.1.3 ต้นทุนรวมทีลู่กค้าเสียไป (Total Customer Costs) 
ตน้ทุนรวมท่ีลูกคา้เสียไป (Total Customer Costs) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้เสียไป

ทั้งในแง่ของความรู้สึก และตวัเงิน หากตน้ทุนรวมท่ีลูกคา้ไดรั้บนอ้ยกวา่ตน้ทุนรวมท่ีลูกคา้เสียไป    
จะท าใหลู้กคา้อาจรู้สึกไม่คุม้ค่า และไม่พึงพอใจ ตน้ทุนรวมของลูกคา้มีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

 4.1.3.1 ต้นทุนด้านการเงิน (Monetary cost) หมายถึง มูลค่าเป็นตวัเงินท่ีลูกคา้
ตอ้งเสียเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ และบริการ 

 4.1.3.2 ต้นทุนด้านเวลา (Time cost) หมายถึง เวลาท่ีลูกค้าจะต้องเสียไป                
ในการเลือกซ้ือหรือเขา้ไปใชบ้ริการนั้น ๆ 

 4.1.3.3 ต้นทุนด้านแรงงาน พลังงาน (Energy cost) เป็นตน้ทุนท่ีลูกคา้ตอ้งใช้
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้ และบริการนั้น เช่น สินคา้ท่ีลูกคา้อยากได้อยู่ต่างสถานท่ี ท าให้ลูกคา้ตอ้ง
เดินทางไปรับของ 

 4.1.3.4 ต้นทุนด้านจิตใจ (Psychic cost) นบัวา่เป็นตน้ทุนท่ีเกิดในจิตใจท่ีลูกคา้
จะตอ้งเสียไป เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ และบริการ 

4.2    ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
  ในการแข่งขนัเชิงการตลาดสมยัใหม่ จ  าเป็นตอ้งน าเอากลยุทธ์ทั้งหลายทั้งปวงมาใช ้

ในการแข่งขนั ซ่ึงองคก์ร หรือกลุ่มธุรกิจชุมชนจ าเป็นตอ้งน ามาใชใ้นระบบการตลาดสมยัใหม่ 
 4.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาด 

 กลยุทธ์ทางการตลาดนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็นในการจะท าธุรกิจปัจจุบนั ยกตวัอยา่ง
กลยทุธ์ทางการตลาดส าคญัท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้คือ 

 4.2.1.1 การประมวลข้อมูลให้เร็ว เพื่อเป็นการตดัสินใจท่ีเฉียบพลนัโดยการใช ้
IT เทคโนโลยใีนปัจจุบนั ทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 4.2.1.2  การกีดกันคู่แข่ง ไม่ให้เกิด โดยการใช้สินคา้ของตนท่ีมีความตอ้งการ 
ของผูบ้ริโภคสูงมาเป็นเคร่ืองต่อรองเพื่อให้ร้านคา้ไม่รับสินคา้ของคู่แข่ง 

 4.2.1.3  ใช้การตัดราคา จนคู่แข่งท่ีเล็กกวา่อยูไ่ม่ได ้
 4.2.1.4  ท ากจิกรรมตัดหน้าคู่แข่ง ท  าใหกิ้จกรรมคู่แข่งไม่ไดผ้ล 
 4.2.1.5  ใช้การ Lobby ท าใหภ้าษีข้ึนในสินคา้ของคู่แข่ง 

4.2.2   ยุทธศาสตร์การขยายตัว 
 การขยายตวัของธุรกิจ เป็นการขยายการผลิต เพิ่มจ านวนผลิตภณัฑ์ หรือบริการ

ใหม้ากข้ึน สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 4.2.2.1  การขยายธุรกจิเดิม (Intensive Growth) แยกเป็นขอ้ส าคญัไดด้งัน้ี 
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1) กลยุทธ์การเจาะตลาดเดิม (Market Penetration) คือ การท่ีองคก์รเนน้
การท าการตลาดเชิงรุกกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเคยใชสิ้นคา้อยู ่ให้เกิดการใชม้ากข้ึน หรือกลุ่มท่ีเขา้ไม่ถึง 
ก็ใหห้นัมาลองใชสิ้นคา้ขององคก์ร 

2) กลยุทธ์การพฒันาตลาด (Market Development) เป็นกลยุทธ์ท่ีควร
เลือกใช้เม่ือบริษทัพยายามจะขยายตลาดให้กวา้งออกไป โดยการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย
เพื่อท่ีจะท าใหสิ้นคา้ท่ีมีอยูส่ามารถไปถึงมือผูบ้ริโภคได ้

3) กลยุทธ์การพฒันาสินค้า (Product Development) โดยกลยุทธ์         
การพัฒนาสินค้าเกิดจากการท่ีลูกค้าเ ร่ิมลดความนิยมในตัวสินค้าลง ดังนั้ นบริษัทจึงต้อง                    
ท  าการพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อรักษาความนิยมนั้น 

4.2.2.2   การขยายธุรกจิในหลายมิติ (Integration) แยกเป็นขอ้ส าคญัไดด้งัน้ี 
1) การขยายธุรกิจเชิงคืบหน้า (Integration) ซ่ึงเกิดเม่ือบริษทัเห็นลู่ทาง

ในการขยายธุรกิจท่ีมีอยู่คืบหน้าไปยงัส่วนธุรกิจต่อเน่ือง เช่น บริษทั CP เป็นผูผ้ลิตอาหารสัตว ์    
เม่ือเห็นโอกาสเติบโตจึงขยายไปสู่ธุรกิจจดัจ าหน่าย โดยการตั้งบริษทั CP Intertrade ข้ึนมา ซ่ึงเป็น   
ผูจ้ดัจ  าหน่ายแทนผูจ้ดัจ  าหน่ายอ่ืน 

2) การขยายธุรกิจเชิงถอยกลบั (Backward Integration) บริษทัคา้ส่งหรือ
คา้ปลีกท่ีสามารถขายสินคา้ไดใ้นจ านวนมากนั้น พยายามท่ีจะลดตน้ทุนของธุรกิจให้ต ่า โดยการคิด
จดัตั้งโรงงานเป็นของตวัเอง เพราะนอกจากจะสามารถลดตน้ทุนลงได้ต ่าแลว้ยงัสามารถควบคุม
คุณภาพของสินคา้และบริการไดดี้กวา่การรับสินคา้มาขาย เช่น บริษทั MK สุก้ีเคยเป็นเพียงร้านขาย
อาหาร แต่เม่ือธุรกิจเติบใหญ่ข้ึนจึงหนัไปสร้างโรงโรงงานผลิตอาหารเพื่อป้อนใหก้บัร้าน MK สุก้ี 

3) การขยายธุรกิจในระนาบเดียวกนั (Horizontal Integration) บางคร้ัง
การท่ีธุรกิจพยายามตอบรับการแข่งขนันั้น จ  าเป็นจะตอ้งอาศยัความรวดเร็ว และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การสร้างร้านคา้เครือข่าย ซ่ึงในบางคร้ังบริษทัไม่อาจรอไดท่ี้จะตั้งสาขาทีละสาขาได ้เพื่อก้าวรุก
เชิงกลยุทธ์ บางธุรกิจก็ตดัสินใจขยายเครือข่ายร้านคา้โดยเขา้ซ้ือกิจการของร้านคา้ท่ีประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัในทนัที ซ่ึงจะท าใหส้ามารถมีร้านเครือข่ายเพิ่มข้ึนโดยไม่ตอ้งรอสร้าง 

4.2.3 พฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคนบัเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิ่งท่ีเราจ าเป็นตอ้งค านึงถึงก่อนเสมอ 

ไม่ว่าจะเป็นก่อนการผลิต ก่อนการออกแบบ หรือก่อนการวางกลยุทธ์ ซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค          
มีประเด็นส าคญั คือ 

 4.2.3.1 ปัจจัยด้านวฒันธรรม (Culture Factors) ประเทศไทย นบัวา่วฒันธรรมมี
บทบาทในการก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นอยา่งมาก โดยวฒันธรรมสามารถแยกไดด้งัน้ี 
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คือ วฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) เช่น เช้ือชาติ ศาสนา สีผิว พื้นท่ีภูมิศาสตร์ และชนชั้น ของ
สังคม (Social Class) เช่น อาชีพ ฐานะ รายได ้เป็นตน้ 

 4.2.3.2 ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factors) มีดงัต่อไปน้ี คือ หน่ึง กลุ่มอา้งอิง 
(Reference Group) กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น ไดแ้ก่ กลุ่มปฐมภูมิ เช่น เพื่อนสนิท 
เพื่อนบา้น และกลุ่มทุติยภูมิ เช่น ผูน้ าในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ สถาบนั สองครอบครัว (Family) 
และสาม บทบาทและสถานะ (Role and Status) 

 4.2.3.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) แบ่งไดด้งัน้ี ไดแ้ก่ หน่ึง อายุ (Age) 
สอง วงจรของชีวิต (Life Cycle) สาม อาชีพ (Occupation) และ ส่ี โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic 
Circumstance) หา้ การศึกษา (Education) และ หก รูปแบบการด ารงชีวติ (Life Style) 

 4.2.3.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) แบ่งได ้คือ หน่ึง การจูงใจ 
(Motivation) สอง การรับรู้ (Perception) เช่น การเลือกท่ีจะรับขอ้มูล การเลือกท่ีจะแปลขอ้มูลตาม   
ท่ีตวัเองตอ้งการ และการเลือกท่ีจะเก็บขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้ สาม การเรียนรู้ (Learning) และ ส่ี ความเช่ือ
และทศันคติ (Belief and Attitude) 

4.2.4   ผู้บริโภคกบัพฤติกรรมการใช้สินค้า 
 ผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ จ าแนกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และความส าคญั

ของพฤติกรรมของผูซ้ื้อได ้คือ  
 4.2.4.1 พฤติกรรมท่ีตอ้งหาขอ้มูลใหม้ากก่อนการซ้ือ 
 4.2.4.2 พฤติกรรมการท่ีไม่ตอ้งหาขอ้มูลมากก่อนการซ้ือ 
 4.2.4.3 พฤติกรรมการซ้ือดว้ยความเคยชิน 
 4.2.4.4 พฤติกรรมการซ้ือท่ีจุกจิก 

 4.3  ส่วนประสมการตลาด 
 ส่วนประสวมการตลาด นบัเป็นแนวความคิดท่ีส าคญัอย่างหน่ึงทางการตลาด เพราะ

การบริหารการตลาดเพื่อสร้างความพอใจให้กบัลูกคา้ นกัการตลาดจะใช้ส่วนประสมการตลาด    
เป็นเคร่ืองมือส าคญั ซ่ึงตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย (Target market) ท่ีเลือกสรรไว ้

 4.3.1  ส่วนประสมการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคญั     

ในการด าเนินงานการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีองค์กรสามารถควบคุมได้  องค์กรธุรกิจจะตอ้งสร้าง    
ส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด ประกอบดว้ย 

 4.3.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีผูผ้ลิตพร้อมจะ
น าสู่ผูบ้ริโภค หรือกลุ่มลูกคา้ 
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 4.3.1.2 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
หรือ บริการ เช่น สถานท่ี หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีก เป็นตน้ 

 4.3.1.3 การก าหนดราคา (Price) ไดแ้ก่ การก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 
ซ่ึงจ าเป็นตน้ค านึงถึง ตน้ทุนการผลิต ผลก าไรท่ีควรไดรั้บ และค านึงถึงราคาท่ีเหมาะสมท่ีผูบ้ริโภค
จะสามารถจ่ายได ้

 4.3.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมในการส่งเสริมการขาย
ของผลิตภณัฑ์ หรือบริการนั้น ๆ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการตลาดจะเป็นตวัช่วยในการขายสินค้า      
และดึงดูดใหผู้บ้ริโภคสนใจมากข้ึน 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จ  าแนกออกใหเ้ห็นแผนภูมิท่ี 2.5 
 

ตารางภาพส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 2.5 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
         ท่ีมา: บุริม โอทะกานนท,์ 2549 : 9 
 

4.3.2   กลยุทธ์ของผลติภัณฑ์ และตราสินค้า  
 กลยทุธ์ของผลิตภณัฑ์ และตราสินคา้ จ าแนกไดด้งัน้ี กลยุทธ์ของสายผลิตภณัฑ ์

(Product line stretching) คือ การสร้างความหากหลายของผลิตภณัฑ์ทั้งในทางกวา้งและทางลึก  
และกลยุทธ์ตราสินคา้ (Branding) คือ สัญลกัษณ์ รูปแบบ หรือทุกอยา่งรวมกนั โดยมีวตัถุประสงค ์ 

ช่องทางการจ าหน่าย 
(Place) 

ราคา 
(Price) 

ผลติภัณฑ์ 
(Product) 

โฆษณา 
(Advertising) 

ประชาสัมพนัธ์ 
(Public  Relations 

Publicity) 

ขายโดยบุคคล 
(Personal  Selling) 

การส่งเสริมการขาย 
(Sales  Promotion) 

ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing  Mix) 

การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
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ท่ีจะสร้างความแตกต่างระหว่างสินคา้ของตนกบัคู่แข่ง การสร้างตราสินคา้นั้น ตอ้งเป็นส่ิงท่ีจดจ า
ง่าย ไม่ซับซ้อนจนเกินไป และมีความโดดเด่น และสุดท้าย คือ กลยุทธ์ด้านบริการ ซ่ึงนับเป็น
ผลิตภณัฑ์ชนิดหน่ึง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนองต่อความตอ้งการ
บริการ (Responsiveness) และความเช่ือมัน่ (Assurance) การเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือให้บริการ (Empathy) 
รวมถึงภาพลกัษณ์รวมการใหบ้ริการ (Tangibles) เป็นตน้ 

4.3.3   กลยุทธ์ด้านราคา 
 กลยุทธ์ดา้นราคา (Price) จะประกอบไปดว้ย หน่ึง ราคา เพื่อเจาะตลาด (Market 

Penetration Pricing) สอง ราคาเพื่อท าให้เกิดการลองใช ้(Price to Product Trial) ราคาเพื่อแยก
กลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน (Segmentation Pricing) สาม ราคาเพื่อให้ไดก้  าไรสูงสุด (Maximum Profit 
Pricing) ส่ี ราคาเพื่อสร้างภาพ (Image Pricing) และหา้ ราคาเพื่อใหอ้ยูร่อด (Survival Pricing) 

 ราคา และเกณฑก์ารก าหนดราคา สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี เกณฑ์การก าหนดราคา 
ประกอบไปดว้ย หน่ึงก าหนดราคาสูงกว่าราคาตลาด (Above market price) สอง ก าหนดท่ีราคา
ตลาด (Market Price) และสาม ก าหนดราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด (Below Market Price) และเกณฑ์
การก าหนดราคาขาย ประกอบไปดว้ย หน่ึง ตั้งจากตน้ทุน (Cost Oriented) สอง ตั้งจากความตอ้งการ
ของตลาด (Demand oriented) และสาม ตั้งจากคู่แข่งขนั (Competition oriented) 

4.3.4   ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place - Distribution Channel) หรือ เป้าหมายของการ

จดัจ าหน่าย ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ คือ หน่ึง กระจายสินคา้ให้ทัว่ถึงทุกจุดขาย (Market Coverage) 
สอง มีตน้ทุนท่ีต ากวา่คู่แข่งขนั (Lower cost than competitors) สาม สินคา้อยูใ่นสภาพดี ไม่เสียหาย 
(Good condition, No damage) ส่ี เกิดก าไรธุรกิจสูงสุด (Maximum Profit) ห้า มีความรวดเร็วกว่า
คู่แข่งในการส่งมอบ (Fast Delivery) และหก สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั (Competitive 
advantage) 

4.3.5   การส่งเสริมการตลาด 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั คือ  
 4.3.5.1 การโฆษณา (Advertising) คือ เป็นการแจง้ข่าวสาร (Informing) โดยเพื่อ

จูงใจ (Persuading) เพื่อเตือนความจ า (Reminder) และการเปล่ียนการรับรู้ (Changing perception) 
ให้แก่ผูบ้ริโภค โดยส่ือท่ีใช ้คือ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณาจดหมายส่ือ On-line 
วทิย ุเป็นตน้ 

 4.3.5.2 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) นบัเป็นการกระตุน้การซ้ือ 
(Stimulating sales) โดยใชค้นท าให้สามารถรับข่าวสารขอ้มูล (Receiving information) ตรวจสอบ
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ตลาด (Market inspection) และสร้างความสัมพนัธ์ (Creating relationship) โดยจ าเป็นตอ้งอาศยั
เทคนิคในการขาย (Selling Techniques) เช่น การเสนอขาย การแสวงหาลูกคา้ การโนม้นา้วและจูงใจ
ลูกคา้ การปิดการขาย การติดตามลูกคา้ เป็นตน้ 

 4.3.5.3 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations & Publicity) มีความส าคญัเป็น
อยา่งมาก เพื่อการประชาสัมพนัธ์ จดักิจกรรม (PR /PB) โดยการสร้างความสัมพนัธ์กบัมวลชนและ
ส่ือ (Public relations) การสร้างภาพลกัษณ์ (Creating image) และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
สถาบนั (Corporate advertising) หรือกระทัง่การแกไ้ขแกไ้ขวิกฤตในช่วงหน่ึง ๆ (Crisis to solution) 
เป็นตน้    โดยมีเทคนิค คือ การแถลงข่าว การพบปะส่ือมวลชน การแจง้ข่าว และการจดักิจกรรม 
Sponsorship รวมถึงจดัสัมมนา เป็นตน้ 

 4.3.5.4 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการกระตุน้การขายโดยวิธี
ต่าง ๆ เช่น การให้ทดลองซ้ือ (Trial purchase) การเร่งตดัสินใจซ้ือ ณ จุดขาย (Immediate purchase) 
สร้างความอยากซ้ือซ ้ า (Repeat purchase) และสกดัคู่แข่ง (Block competitor) มีวิธีการ หรือกิจกรรม
ท่ีส าคญั เช่น สินคา้ตวัอยา่ง ของแถม คูปองส่วนลด แสตมป์ การชิงโชค การแข่งขนั ส่วนลด การให้
ส่วนเพิ่มการรับประกนั 

 สรุปไดว้่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) เป็นแนวความคิดท่ีส าคญั
บางหน่ึงทางการตลาด นกัการตลาดใชส่้วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือ เพื่อสร้างความพอใจ
ให้กบัลูกคา้ซ่ึงจะตอ้งพฒันาให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ส าคญั 4 อยา่ง คือ ผลิตภณัฑ์ (product) การจดัจ าหน่าย (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) 
และราคา (price) ซ่ึงจ าเป็นต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน ของต าบลปาป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นอยา่งมาก ในการท่ีจะพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดของกลุ่ม 

4.4    แนวคิดการสร้างแบรนด์ 
  การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่นั้น 

จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบัการสร้างแบรนด์  เพื่อน าความรู้เล่าน้ีมาพฒันา สร้างสรรค์
แบรนดข์องผูป้ระกอบการใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

 4.4.1  การสร้างแบรนด์ 
 อลิซ (2551 : 17) ไดใ้ห้ความหมายการออกแบบอตัลกัษณ์ (Corporate Identity) 

ได้ว่าเป็นการสร้างบุคลิก และรูปแบบขององค์กรและส่ือสารส่ิงน้ีไปยงัลูกค้าท่ีหลากหลายได ้      
เป็นเพียงกระบวนการหน่ึงในระบบของการสร้างแบรนด์ และเม่ือจะต้องศึกษา ในเร่ือง                          
การออกแบบอตัลกัษณ์นั้น เราควรเขา้ใจและรู้ถึงระบบของการสร้างแบรนด ์ดงัค ากล่าวท่ีวา่ 



 60 

 “The corporate identity is, in effect, the branding and packaging of an entire 
company, and the core of a good identity programme is to capture a company’s style and 
personality and to communicate these to its various audiences. The personality of company need 
to be presented and position in a unique and memorable way; when done properly, corporate 
identity can become a powerful strategic weapon, one which can benefit a company in all aspects 
of its activities.” 

 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่ Corporate Identity เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแบรนด์ และ
เร่ืองของบรรจุภณัฑโ์ดยรวม และแกนหลกัของการสร้างอตัลกัษณ์ คือ เพื่อท่ีจะเป็นการสร้างบุคลิก
และรูปแบบขององคก์รและส่ือสารส่ิงน้ีไปยงัลูกคา้ท่ีหลากหลายได ้บุคลิกภาพขององคก์รตอ้งการ 
ท่ีจะถูกเสนอ และวางต าแหน่งไวอ้ย่างมีเอกภาพ และเฉพาะดา้นและอยูใ่นวิถีทางท่ีน่าจดจ า และ
หลงัจากนั้นแลว้ corporate identity สามารถท่ีจะกลายเป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ส่งผลตอบรับท่ีดีต่อองคก์รได ้

 แบรนด์ (Brand) คือ กลุ่มของความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนจากช่ือเคร่ืองหมาย หรือ
สัญลกัษณ์ท่ีสอดคล้องกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ ความแตกต่างระหว่างช่ือและแบรนด์ ก็คือ ช่ือ
ไม่ได้ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงแต่อย่างใด มนัเป็นเพียงแค่ช่ือหน่ึง ๆ เท่านั้น โดยช่ือดังกล่าวจะ
กลายเป็นแบรนด์ได้ก็ต่อเม่ือมีผูค้นน ามนัไปเช่ือมโยงเขา้กับส่ิงอ่ืน ๆ ด้วยเหตุน้ีเองแบรนด์จึงมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบั “ช่ือเสียง” มากกวา่ 

 แบรนด์ และความรับรู้ คือ แบรนด์เป็นส่ิงท่ีมีความสามารถอย่างชัดเจน             
ในการสร้างผลกระทบต่อมุมมองท่ีบุคคลมีต่อผลิตภณัฑ์ หรือบริการเพียงอย่างเดียว เน่ืองจาก    
พวกเขามกัจะมองผลิตภณัฑ์ดงักล่าวรวมกบัแบรนด์อยู่เสมอ ดว้ยเหตุน้ี ความรับรู้ท่ีพวกเขามีต่อ
ผลิตภณัฑ์จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากแบรนด์ทั้งส้ิน ความรับรู้เป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ความรับรู้ของผูค้นท่ีมีต่ออะไรบางอย่าง ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงมากกว่าข้อเท็จจริง              
ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งมาก ค าถามท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่ตดัสินวา่ผลิตภณัฑ์หรือบริการใดคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดอยา่ง
แทจ้ริง แต่มนัคือการถามวา่ผลิตภณัฑ์หรือบริการใดคือส่ิงท่ีผูค้น “คิด” วา่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด แบรนด ์ 
ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัยอ่มสามารถส่งผลกระทบต่อมุมมองท่ีผูค้นมีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการไดอ้ยา่ง
รุนแรง ดว้ยเหตุน้ีเองถา้ผูค้นมองเห็นช่ือแบรนด์มีระดบับนผลิตภณัฑ์ พวกเขาก็น่าจะมองผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวเป็นสินคา้คุณภาพสูง สินคา้พิเศษ และสินคา้ท่ีมีราคาแพงในท านองเดียวกนัถา้ผูค้นมองเห็น
ช่ือแบรนด์ของสินคา้ลดราคาอยู่บนผลิตภณัฑ์ พวกเขา้ก็น่าจะเกิดความรับรู้ว่าสินคา้ดงักล่าวเป็น
สินคา้คุณภาพต ่า และมีราคาถูกอยา่งแน่นอน 



 61 

 การท างานของแบรนด์มีลกัษณะคลา้ยปริซึม กล่าวคือ ผูค้นจะเกิดความรับรู้ต่อ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมี  แบรนด์จากทั้ งตัวผลิตภัณฑ์ท่ีแท้จริง ( เช่น คุณสมบัติ  และส่วนประกอบท่ี
เฉพาะเจาะจง) และแบรนด์ของผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีแบรนด์เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดไดท้ั้งผลดีและผลเสียต่อ
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  
 
 
  
 
 
ความเฉพาะเจาะจงของ          แบรนด์                     ความรับรู้ 
ผลติภัณฑ์ หรือบริการ  
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2.6 ปริซึมการท างานของแบรนด์ 

                               ท่ีมา : อลิซ, 2551 : 19 
 

 แบรนด์ฐานะเป็นแนวความคิด  โดยพื้นฐานแล้วแบรนด์เป็นแนวความคิด         
ท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึนเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์เช่นเดียวกบัส่ิงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขา้ไดรั้บประสบการณ์
มาในชีวิต แต่ส าหรับผลิตภัณฑ์แล้ว นักการตลาดมักจะพยายามสร้างอิทธิพลต่อคุณสมบัติ          
และความเช่ือมโยงท่ีจะเกิดข้ึนในแนวความคิดของผูบ้ริโภคอยู่เสมอ ดว้ยเหตุน้ีเอง “แนวความคิด
ของแบรนด์ (Brand Concept)” นั้นเป็นวิธีการในการเน้นย  ้าธรรมชาติของแบรนด์ ซ่ึงการวาง
ต าแหน่ง การให้ค  ามัน่สัญญา สาระส าคญั และค านิยามอ่ืนๆ ขา้งตน้จะเป็นการใชค้วามคิดท่ีดีท่ีสุด
ในรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรยายถึงแนวความคิดของแบรนด ์การใหค้  านิยามแก่แบรนด์ในฐานะ
ท่ีเป็นแนวความคิด จะช่วยให้เราสามารถท าความเข้าใจส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับ         
การสร้างแบรนดใ์นแง่ของการจดัการกบัความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเพราะวา่ผูบ้ริโภคจะท าการสร้าง
และใช้แนวความคิดของพวกเขาอย่างต่อเน่ือง พวกเขาจะมีความต่ืนตวัท่ีจะพยายามจดัหมวดหมู่
ให้กบัผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ ส่วนประกอบท่ีส าคญัในการจดัหมวดหมู่ดงักล่าวคือ กระบวนรับรู้ทาง
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จิตวทิยา ดงันั้นการท าความเขา้ใจความรับรับรู้จึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการออกแบบ
แบรนด ์

 ความรับรู้ เราไดเ้รียนรู้มาแลว้ว่าแบรนด์ คือ แนวความคิดท่ีเกิดข้ึนจากผลลพัธ์
ของการจดัแบ่งหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ ดงันั้นเม่ือไหร่ก็ตามท่ีคนเราพบกบัผลิตภณัฑ์ชนิดหน่ึง เราก็จะ
พยายามจดัหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวให้กลายเป็นแนวความคิดท่ีสอดคล้องกบัตวัผลิตภณัฑ ์
วธีิการใชง้านกระบวนการขา้งตน้ ก็คือ กระบวนการทางจิตวิทยาความรับรู้ (Perception) หรือการใช้
ส่ิงเร้ารอบตวัในการสร้าง และตระหนกัถึงแนวความคิดในทนัที 

 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณก าลังขับรถไปตามถนน และได้ยินเสียงไซเรนดังมา            
ในระยะไกล หลงัจากนั้นคุณก็มองเห็นไฟท่ีก าลงักะพริบแลว้ก็ตามมาดว้ยวตัถุขนาดใหญ่ซ่ึงมีสีแดง 
ส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนจากภาพและเสียงท่ีได้ยินท าให้คุณเกิดความรับรู้เก่ียวกบัวตัถุขนาดใหญ่ดงักล่าว     
ข้ึนในทนัทีว่ามนั คือ “รถดบัเพลิง” ท่ีคุณรู้เช่นน้ีก็เพราะในกรณีส่วนใหญ่วตัถุดงักล่าว ซ่ึงคือ
รถดับเพลิงอยู่ในแนวความคิดของคุณอยู่แล้วนั่นเอง จากตวัอย่างขา้งต้นคุณจะพบว่าความรับรู้         
ก็คือ การน าส่ิงเร้าท่ีได้รับมาใช้ในทนัทีเพื่อสร้าง และตระหนักถึงแนวความคิดท่ีควรจะเป็น                                
(ในบางกรณีความรับรู้ท่ีผดิพลาดก็สามารถเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั) 

 ความรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัอย่างรวดเร็ว 
(มนัเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยปราศจากสติท่ีตนรู้) จากตวัอย่างขา้งตน้ คุณไม่จ  าเป็นตอ้งคิด 
อยา่งมีสติเก่ียวกบัแสง และเสียงท่ีคุณไดรั้บเลย แต่แนวความคิดของรถดบัเพลิงก็สามารถก่อตวัข้ึน
ในความคิดของคุณไดจ้ากความรับรู้ท่ีเกิดข้ึนก่อนการตั้งสติ กล่าวคือส่ิงเร้าท่ีคุณจะไดรั้บจะท าให้
คุณด าเนินการจดัแบ่งหมวดหมู่ในทนัทีว่า วตัถุดงักล่าวมรขนาดใหญ่กว่ารถยนต์ทัว่ไป แสงไฟ
กระพริบ และสีแดงเป็นการแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีมีอนัตราย ดังนั้น ส่ิงเร้าทั้งหมดจึงน าคุณไปสู่
กระบวนการจดัแบ่งหมวดหมู่ท่ีเป็นรถดบัเพลิงไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามถา้คุณไม่ทราบมาก่อน
วา่รถดบัเพลิงคืออะไร ส่ิงเร้าเหล่าน้ีก็จะช่วยใหคุ้ณเร่ิมสร้างแนวความคิดเก่ียวกบัวตัถุดงักล่าวข้ึนได้
เช่นกนั 

4.4.2 แนวความคิดหลกัเกีย่วกบัการสร้างแบรนด์ 
แนวความคิดเก่ียวกบัการสร้างแบรนด ์สามารถจ าแนกความส าคญั  ไดด้งัน้ี 
 4.4.2.1  การวางต าแหน่งแบรนด์ การวางต าแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning) 

หมายถึงการส่งความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงตามท่ีตั้งใจเก่ียวกบัแบรนด์ให้แก่จิตใจของผูบ้ริโภค หรือ
หากจะกล่าวอยา่งชดัเจน คือ การวางต าแหน่งแบรนด์มีเป้าหมายหลกัในการท าให้ผูบ้ริโภคเลือกใช้
แบรนด์ดังกล่าว และท าให้ผูบ้ริโภคสามารถอธิบายได้ว่าท าไมการเลือกใช้แบรนด์ข้างต้นจึงมี    
ความเหนือชั้นมากกวา่แบรนดอ่ื์น ๆ 



 63 

1)   พื้นฐานของการวางต าแหน่ง ขอ้ความท่ีระบุถึงต าแหน่งของแบรนด์
มกัจะไดรั้บการพฒันาข้ึนจากผูจ้ดัการแบรนด์ โดยในทางอุดมคติ ขอ้ความดงักล่าวควรจะสามารถ
ระบุความตอ้งการ และเขา้ถึงความรับรู้ของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายได้อย่างลึกซ้ึง ทั้งน้ีผูจ้ดัการ
จ าเป็นตอ้งพฒันาขอ้ความเพื่อระบุต าแหน่งของแบรนด์อยา่งเป็นทางการข้ึน เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าทุกคนในองค์กรมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับแบรนด์ไปในทิศทางเดียวกัน และใช้ข้อความดังกล่าว        
เป็นปัจจัยช้ีน าในการคิดกลวิธีส าหรับการด าเนินงาน ด้วยเหตุน้ีเองข้อความดังกล่าวจึงควร            
ถูกกระจายอย่างทัว่ถึงภายในองค์กร ส่วนประกอบพื้นฐานส าคญัในขอ้ความดงักล่าวนั้นจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยปัจจยัดงัน้ี 

(1.1) การระบุถึง “ผูบ้ริโภคเป้าหมาย” (targeted consumers) โดยยอ่ 
ดว้ยการกล่าวถึงคุณลกัษณะบางประการ เช่น ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัทางจิตวิทยา 
(กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น) เป็นตน้ คุณสมบติัของเป้าหมายเหล่าน้ีมกัจะถูกเลือกข้ึนมาจาก
พื้นฐานของหมวดหมู่สินคา้ และการเลือกใชแ้บรนด ์

(1.2) ขอ้ความเก่ียวกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะสามารถ
ไดรั้บการตอบสนองจากการบริโภคแบรนดข์ององคก์ร หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “กรอบการอา้งอิง” 
(Frame of reference) กรอบของการอา้งอิง คือวตัถุประสงคข์องกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการตอบสนอง
จากการบริโภคแบรนด ์โดยกรอบของการอา้งอิงจะเป็นจะเป็นเคร่ืองช้ีย  ้าไปสู่การเลือกกลุ่มป้าหมาย 
การก าหนดสถานการณ์ในการน าแบรนด์ออกมาใชแ้ละระบุคู่แข่งท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น แบรนด์ท่ีอา้งว่า
ตอบสนองวตัถุประสงคเ์ดียวกนัได)้ 

(1.3) การยืนยนัสาเหตุท่ีท าให้แบรนด์มีความเหนือชั้นมากกว่า
ทางเลือกอ่ืน ในกรอบการอา้งอิง หรือเรียกอีกอยา่งวา่ “จุดสร้างความแตกต่าง” (Point of Different) 

(1.4) หลกัฐานสนบัสนุนค ากล่าวอา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบการอา้งอิง 
และจุดท่ีสร้างความแตกต่าง หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “เหตุผลท่ีท าให้เช่ือ” (Reasons to Believe) 
ส่วนประกอบสุดทา้ยน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากอย่างยิ่ง เม่ือค ากล่าวอ้างค่อนข้างมีความเป็น
นามธรรม (ค ากล่าวอา้งตามความเช่ือ) มากกวา่ค ากล่าวอา้งท่ีมีความชดัเจน (ค ากล่าวอา้งท่ีสามารถ
พิสูจน์ได้) เน่ืองจากค ากล่าวอา้งท่ีมีความชดัเจนมกัจะมีสาเหตุท่ีท าให้น่าเช่ือถือในตวัของมนัเอง    
อยูแ่ลว้ 

การวางต าแหน่งแบรนด์เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทส าคญั ในการสร้างและ
การบริหารแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง ดว้ยการระบุความสัมพนัธ์ของแบรนด์ท่ีมีต่อเป้าหมายของผูบ้ริโภค
อยา่งเฉพาะเจาะจง โดยการวางต าแหน่งจะตอ้งสามารถตอบค าถาม 3 ประการไดด้งัต่อไปน้ี 
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หน่ึง ใครควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้แบรนด์ สอง แบรนด์
เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายบรรลุเป้าหมายเป็นผลส าเร็จ สาม ท าไมผูบ้ริโภคจึงควรเลือกแบรนด์
ดงักล่าวมากกวา่แบรนดอ่ื์น ๆ ท่ีสามารถสร้างผลลพัธ์ในการบรรลุเป้าหมายเดียวกนัไดส้ าเร็จ 

กรอบการอา้งอิงเป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญั มกัถูกมองขา้ม
ไปอยู่เสมอในการวางต าแหน่งแบรนด์ การมองกรอบของการอ้างอิงว่าเป็นเป้าหมายท่ีแบรนด ์   
ตอ้งด าเนินการใหส้ าเร็จนั้น เป็นการเปิดโอกาสใหบ้ริษทัสามารถพิจารณาถึงการแข่งขนั และโอกาส
ในการเจริญเตอบโต ท่ีอยูน่อกเหนือหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี กรอบการอา้งอิง
ยงัสามารถน าเสนอค าแนะน าเก่ียวกบัจุดท่ีสร้างความแตกต่างท่ีน่าจะมีความหมายกบัการบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าวไดอ้ยา่งยอดเยีย่มอีกดว้ย 

4.4.2.2 การออกแบบแบรนด์ จิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคนั้น 
เป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้างแบรนดท่ี์แขง็แกร่ง ดงันั้นเราจึงควรน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานการออกแบบ
แบรนด์ไวเ้สมอ ๆ โดยในขั้นตอนการออกแบบแบรนด์จะตอ้งท าการตดัสินใจท่ีส าคญัหลายคร้ัง   
ในแง่ของการเลือกใช้ช่ือ สี สัญลกัษณ์ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ เพื่อการร่วมกนัสนบัสนุนความรู้           
ท่ีผู ้บริโภค มีต่อผลิตภัณฑ์ให้ด าเนินไปอย่างสอดคล้องกับความตั้ งใจของแบรนด์กระบวน           
การออกแบบแบรนด์ดังกล่าว เป็นขั้นตอนหลักในการเปล่ียนค าบรรยายลักษณะทางการตลาด      
ของแบรนดจ์ากภายในใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถจบัตอ้งได ้และมีความสัมพนัธ์ร่วมดว้ยได ้
การออกแบบแบรนด์ (Brand Design) เป็นขั้นตอนท่ีอยู่ระหว่างการสร้างความชัดเจนให้แก่
แนวความคิดของแบรนดแ์ละการสร้างสรรคง์านโฆษณา หรือการติดต่อส่ือสารประเภทอ่ืน ๆ ท่ีจะมี
ต่อผูบ้ริโภค โดยในทางอุดมคติการออกแบบแบรนด์ควรจะประกอบไปดว้ยการใช้ส่ิงเร้าหลาย ๆ 
อยา่ง การออกแบบแรนดน์ั้น ประกอบไปดว้ยกระบวนการท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) เอกลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate Identity) 
2) รูปภาพ (Illustrations) 
3) สัญลกัษณ์ส าหรับการมองเห็น (Visual Symbol) 
4) สี (Color) 
5) รูปแบบการใชง้าน (Functional Forms) 
สรุปได้ว่า กระบวนการออกแบบแบรนด์ท่ีได้กล่าวไปนั้น นับเป็น

กระบวนการในการออกแบบอตัลกัษณ์ (Corporate Identity) ทั้งส้ิน การท่ีจะเขา้ใจการกระบวนการ
ออกแบบอัตลักษณ์ได้นั้ น ต้องท าความเข้าใจกับเร่ืองของแบรนด์ก่อนเป็นส าคัญเน่ืองจาก             
การออกแบบอตัลกัษณ์เป็นกระบวนการหน่ึงในการสร้างแบรนด์ การศึกษา และเขา้ใจในแก่นหลกั
ของสร้างแบรนด์นั้น จะเป็นตวัช่วยในการสร้างแนวความคิดงานออกแบบอตัลกัษณ์ได้อย่างดี     
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และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างหรือน าไปใชใ้นการออกแบบอตัลกัษณ์องคก์รของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไป 

 

5. แนวคดิด้านโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์” 
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ หรือท่ีเรียกสั้น ๆ ว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการท่ี
รัฐบาลส่งเสริมให้ชาวบา้นในแต่ละต าบลสร้างอาชีพในการผลิตสินคา้ เพื่อออกจ าหน่าย โดยสร้าง
สินคา้ท่ีเป็นสินคา้ประจ าต าบลนั้น ๆ สามารถแยกประเด็นท่ีส าคญัได ้คือ 

5.1   ความเป็นมาโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
  ในห้วงเวลาท่ีประเทศชาติ ก าลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชน       

ทุกระดบั ประสบปัญหาต่าง ๆ ปัญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดบัรากหญา้ เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ
ท่ีถูกรุมเร้า คือ ปัญหาความยากจน รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกบัความยากจน โดยไดแ้ถลง
นโยบายต่อรัฐสภาว่าจะจัดให้มีโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช ้         
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการพฒันาสินคา้โดยรัฐพร้อมท่ีจะเขา้ช่วยเหลือในดา้นความรู้สมยัใหม่ 
และการบริหารจดัการเพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วย
ระบบร้านค้าเครือข่าย และอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพฒันาท้องถ่ิน     
สร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งตนเองไดใ้หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากร 
ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ี
ต้องการของตลาดทั้ งในและต่างประเทศ และได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วนัท่ี 7 
กนัยายน 2544 ข้ึน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ 
หรือเรียกโดยย่อว่า กอ.นตผ ซ่ึงฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี          
(นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอ านาจหน้าท่ี     
ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการด าเนินงาน“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและข้ึนบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต าบลรวมทั้ ง
สนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยทุธศาสตร์และแผนแม่บท อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.1.1   ปรัชญาของ หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
 “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวทางประการหน่ึง ท่ีจะสร้างความเจริญแก่

ชุมชนให้สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึนได้ โดยจากการผลิตหรือ          
จดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง           

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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ท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  
โดยมีหลกัการพื้นฐาน 3 ประการ 

5.1.1.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local yet Global) 
5.1.1.2 การพึง่ตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 
5.1.1.3 สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
ผลิตภณัฑน์ั้น ไม่ไดห้มายถึงตวัสินคา้เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการ

ทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การรักษา 
ภูมิปัญญาไทย การท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อใหก้ลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายท่ีรู้จกักนัแพร่หลายไปทัว่ประเทศ และ
ทัว่โลก 

5.1.2 วตัถุประสงค์ของหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
 จากนโยบายของรัฐบาล ท่ีแถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงาน     
ตามโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 5.1.2.1 สร้างงาน สร้างรายได ้แก่ชุมชน 
 5.1.2.2 สร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดและท าเอง ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 
 5.1.2.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 5.1.2.4 ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 โดยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชน และในการพฒันาผลิตภณัฑ์       

โดยสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
 

6. แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 
แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 OTOP Product 

Champion ความเป็นมา วตัถุประสงค ์กรอบการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ คุณสมบติั
ของผู ้ผ ลิต ผู ้ประกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภัณฑ์ เข้าคัดสรร จ านวนผลิตภัณฑ์ ท่ีผู ้ผ ลิต 
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้คดัสรรตามประเภทผลิตภณัฑ ์และการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ กล่าวคือ 

6.1   ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product) เป็นนโยบายส าคญั

ของรัฐบาลภายใตก้ารน าของ อดีตนายกรัฐมนตรี (พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร) ท่ีตอ้งการส่งเสริม
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สนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างชุมชน ให้เขม้แข็งพึ่งตนเองได ้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างงาน สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP Product Champion) เป็น
แนวคิด ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีตอ้งการ
ส่งเสริม และสนบัสนุนให้ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดมี้โอกาสพฒันาคุณภาพ มาตรฐานสามารถส่งออกได ้ 
ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global Reaches) 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดับภูมิภาค ด าเนินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล    
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 - 2547 ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จ 
อย่างดียิ่ง  ก่อให้เกิดรายไดใ้นทอ้งถ่ิน รวมทั้งเกิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ชุมชนอย่างแพร่หลาย 
ดังนั้ น ในปี 2549  กอ.นตผ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์      
ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP Product Champion)   
โดยในปี 2549 เนน้ “คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนด
เป็นส าคญั” 

6.2   วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 สามารถจ าแนกวตัถุประสงคข์องโครงการไดด้งัน้ี 
 6.2.1 เพือ่จัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ท่ีน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product 

Development) 
 6.2.2 เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ท่ีจะใช้ในการท างานเชิงบูรณาการ

ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.2.3 เพือ่เสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 
 6.2.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และชุมชน    

ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
6.3   กรอบการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 

 กรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 6.3.1 สามารถส่งออกได้ (Exportable) โดยมีความแกร่งของตราสินคา้ (Brand Equity) 
 6.3.2 ผลติอย่างต่อเน่ืองและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
 6.3.3 ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีทั้งคุณภาพ (Quality) และทั้งยงัสร้าง

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (Satisfaction) 
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 6.3.4 มีประวตัิความเป็นมาของผลติภัณฑ์ (Story of Product) 
6.4  คุณสมบัติของผู้ผลติ และผู้ประกอบการทีส่ามารถส่งผลติภัณฑ์เข้าคัดสรร 

 คุณสมบติัของผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภณัฑ์เขา้คดัสรร สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 

  6.4.1 เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ท่ีมีช่ืออยูใ่นการส ารวจ และการลงทะเบียนผูผ้ลิต
ผูป้ระกอบการ ปี พ.ศ.2549 ของจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

  6.4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร นับเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้แจ้งไวใ้นการส ารวจ และ             
ยงัลงทะเบียนผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 

  6.4.3 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร ตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดและ
หากผลิตภัณฑ์ใด ไม่มีข้อก าหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใด        
อยา่งหน่ึง เช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล คิว (Qmark) GAP GMP HACCP รวมไปถึงมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์เป็นตน้ 

  ทั้งน้ี กรณีท่ีผูป้ระกอบการไดย้ืน่เร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) 
ไวก่้อนการรับสมคัร (อยู่ในระหว่างการพิจารณารับรอง มผช.) และสามารถสมคัรเขา้คดัสรรได ้    
แต่จะตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ภายในเดือนกนัยายน 2549 จึงจะ
ไดรั้บการพิจารณาใหค้่าคะแนนในระดบัประเทศ 

6.5   จ านวนผลติภัณฑ์ทีผู้่ผลติและผู้ประกอบการสามารถเข้าคัดสรร 
 ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถส่งผลิตภณัฑ์ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นการส ารวจ

และลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส่งสมคัรเขา้คดัสรรไดร้ายละเอียด 1 ผลิตภณัฑห์ลกั 1 ชุด 

6.6   ประเภทผลติภัณฑ์ทีค่ัดสรร 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีคดัสรร แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภณัฑ์ ตามนิยามความหมาย       

ท่ีระบุต่อไปน้ี 
 6.6.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซ่ึงได้รับ

มาตรฐาน อย. GAP GMP  HACCP Qmark มผช.  มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ฮาลาล และยงัมี
บรรจุภณัฑ์เพื่อการจ าหน่ายทัว่ไป ประกอบด้วย  ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผกั ผลไม ้  
เป็นตน้ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน้ เช่น ขา้วสาร 
เน้ือสัตวส์ด อาหารประมงสด  อาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป 

  6.6.2 ประเภทเคร่ืองดื่ม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ 
สุราแช่  สุรากลัน่ เช่น สาโท อุ ไวน์ เหลา้ขาว 35-40 ดีกรี เป็นตน้ และเคร่ืองด่ืม ท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ 
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ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภณัฑ์ประเภทชง
เช่น น ้าผลไม ้น ้าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นตน้ 

  6.6.3 ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอ และผา้ถกัท่ีไดจ้ากเส้นใยธรรมชาติ  
หรือเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกายจากวสัดุทุกประเภท
ไดแ้ก่ 

 ผ้า หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท่ีท าจากเส้นใย  เส้นด้าย  น ามาทอถักเป็นผืน         
มีลวดลายเกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผา้  ท าดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์  ส่ิงทอ               
และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้เป็นหลกัและมีวสัดุอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม 

 เคร่ืองแต่งกาย   หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประดับตกแต่งร่างกายจากวัสดุ           
ทุกประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 

  6.6.4 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ะลกึ หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์มีไวใ้ชห้รือตกแต่ง
ประดบัในบา้น  สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใช้สอย  หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใช้สอย 
ตกแต่ง หรือใหเ้ป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
ท้องถ่ิน  ทั้ งน้ีไม่รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใช้หรือประดับตกแต่งร่างกาย และสินค้านั้ นต้องไม่ผลิต        
โดยเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในลักษณะโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลัก ใช้แรงงาน        
คนเสริมโดยไม่ใช้ฝีมือการผลิตของคน ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก           
แบ่งออกเป็น 7 ประเภทไดแ้ก่ 

 ไม้  หมายถึง ของใช ้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากไม ้เป็นหลกั เช่น 
ไมแ้กะสลกั เฟอร์นิเจอร์ กล่องไม ้ เป็นตน้ 

 จักสาน  ถักสาน หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีเป็นเส้นใย
ธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใด ๆ เช่น พลาสติก น ามาจกัสาน หรือถกัสาน ถกัทอ เป็นรูปร่าง เช่น 
ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของท าจากพลาสติกสาน เป็นตน้ 

 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไม ้ตน้ไม ้กลว้ยไม ้ผลไม ้ท่ีไม่ใช่
ส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่าง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ  หรือผลิตภณัฑป์ระเภทของใช ้ 
ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลกั เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา  
ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ผลไมป้ระดิษฐ ์เป็นตน้ 

 โลหะ หมายถึง ผลิตภณัฑป์ระเภทของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึกท่ีท าจากโลหะ
ต่าง ๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น 
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ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑภ์าชนะท่ีใชโ้ลหะ ภาชนะท่ีท าจากสเตนเลสทุบ และทองเหลืองชุบฟิวเตอร์  
บรอนซ์  แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ 

 เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภทดิน สินแร่  
ไปข้ึนรูปและน าไปเผาดว้ยความร้อนสูง  เพื่อเป็นภาชนะของใชข้องแต่งของท่ีระลึก เช่น เบญจรงค ์ 
ถว้ยชาม  ภาชนะกระเบ้ือง  เซรามิค  โอ่ง  อ่าง  กระถางต่าง ๆ เป็นตน้ 

 เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึกซ่ึงมีวสัดุท าจากผา้ มีการ       
ตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้  ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 

 และอืน่ ๆ ได้แก่  ของใช ้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใชว้สัดุ
อ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก 
ซีเมนต ์เป็นตน้ 

 6.6.5 ประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรหรือมีสมุนไพร
เป็นส่วนประกอบอา้งใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอาง
สมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใช้ในบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่หรือก าจดัแมลง
และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดัประเภท
ผลิตภณัฑใ์หพ้ิจารณาจดัประเภทผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ หรือประโยชน์ในการใชส้อย 
และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 

6.7  การจัดระดับผลติภัณฑ์ 
 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ในปี พ.ศ.2549 จะด าเนินการคดัสรร

ในระดบัประเทศเท่านั้น โดยใช้หลกัเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ (Specific Criteria) ซ่ึง
ก าหนดคะแนนรวมไว ้100 คะแนน ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ดา้น คือ หลกัเกณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์ และความเข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด              
และหลกัเกณฑด์า้นมาตรฐานผลิตภณัฑซ่ึ์งจะน ามาก าหนดกรอบในการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product 
Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนนดงัน้ี 

 6.7.1 ระดับ 5 ดาว  (ไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป) เป็นสินคา้    
ท่ีมีคุณภาพ หรือมีศกัยภาพในการส่งออก 

 6.7.2 ระดับ 4 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 80 - 89 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมี
ศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

 6.7.3 ระดับ 3 ดาว  (ไดค้ะแนนระหว่าง 70 - 79 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้
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 6.7.4 ระดับ 2 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 - 69 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีสามารถ
พฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

 6.7.5 ระดับ 1 ดาว  (ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 50 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันา   
สู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมากและยากต่อการพฒันา 

 สรุปไดว้่า “การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549” นบัเป็น
โครงการในการคดัสรรผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน หรือผูป้ระกอบการทั้งหลาย เพื่อเป็นการจดัมาตรฐาน 
ดา้นการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจะมีเกณฑ์ท่ีตดัสินระดบัชั้น 
ของผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน โดยผูเ้ช่ียวชาญและคณะกรรมการจะเป็นผูใ้ห้คะแนน และลงความเห็น     
โดยผูป้ระกอบการทั้งหลายจ าเป็นต้องรักษากฎเกณฑ์ และพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อเขา้สู่     
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ใหไ้ด ้เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนั 
ทั้งยงัสามารถน าเอาระดบัชั้นท่ีตนเองไดรั้บนั้น มาเป็นเคร่ืองรับประกนั ถึงคุณภาพสินคา้ของตนเอง
ไดอี้กดว้ย 
 

7. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษางานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ท่ีจะน ามาประกอบการศึกษา เป็นการน าความรู้    
ท่ีไดจ้ากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาปรับประยุกต์ และเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีท าการศึกษา เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยมีดงัต่อไปน้ี 

อัญชลี  โสมดี (2547) ได้ท าวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
เพื่อการแกไ้ขปัญหาความยากจน : กรณีศึกษาชุมชนแม่ก๋อน ในเขตต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชียงดาว              
จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปไดว้่า จากการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบผลิตภณัฑ์ ชุมชนยงัขาดความรู้เก่ียวกบั               
การออกแบบผลิตภณัฑ์หัตถกรรมทุกประเภท วิธีแก้ไขปัญหาได้เสนอแนะว่าต้องมีผูเ้ช่ียวชาญ       
ให้ความรู้ในด้านการออกแบบให้ทันสมยั ตรงกบัความตอ้งการของตลาด ออกแบบให้ประหยดั
ตน้ทุน ทุ่นค่าใชจ่้าย แต่มีคุณภาพ มีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ มีการพฒันา
รูปแบบของสินคา้อย่างต่อเน่ืองโดยประสานงานกบั ผูน้ าชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ให้มีการจดัอบรมศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ มาให้ความรู้เป็นระยะ ๆ 
จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าในทอ้งถ่ิน ขยายไปทัว่ประเทศ และต่างประเทศมีการประชาสัมพนัธ์   
อย่างเป็นระบบ จดัท าเวบ็เพ็จเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลสินคา้ของต าบลทุ่งขา้วพวง เพื่อเป็นการเผยแพร่
สินคา้อีกทางหน่ึง ปัญหาเก่ียวกบัการขาดเงินทุนหมุนเวียน ทั้งท่ีชาวบา้นมีความสามารถ และยงัมี
ความตอ้งการท่ีจะประกอบอาชีพ และปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ปัญหาการติดต่อส่ือสาร   
ไม่สะดวก เป็นปัญหาส าคญัของชุมชนมีปัญหา ด้านการส่ือสาร ได้แก่ โทรทศัน์สัญญาณไม่ถึง 
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โทรศพัทใ์ชไ้ม่ไดห้ลายหมู่บา้น และดา้นการคมนาคมขนส่งระหวา่งหมู่บา้น เก่ียวกบัถนนท่ียงัไม่ได้
รับการพัฒนา เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นดินลูกรังมีก้อนหินท่ีไหลมากั้นทางน ้ าของล าห้วย ท าให ้        
การเดินทางยากล าบาก เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า นอกจากนั้น ยงัมีปัญหา       
การขาดความเขม้แขง็ ของชุมชนและภาครัฐ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งท าการแกไ้ขต่อไป 

วัฒนะ วัฒนาพันธ์ุ และคณะ (2544) ไดท้  าการศึกษา และวิจยัเร่ืองศิลปะพื้นบา้นลา้นนา: 
การเปล่ียนแปลงเพื่อการด ารงอยู่ พอสรุปได้ว่า การส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ินควร        
มีแนวทางการด าเนินงานท่ีครอบคลุมมากกว่าการสร้างกระแสนิยมไทยและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน          
โดยการส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิตงานหตัถกรรมพื้นบา้นซ่ึงสองแนวทางดงักล่าว 
เป็นเพียงการอนุรักษ์วตัถุวฒันธรรมเท่านั้น มิไดช่้วยให้ชุมชนเขา้ใจรากเหงา้ท่ีมาตลอดจนคุณค่า
ความส าคญัของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ควรส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นหลงัเขา้ใจวิธีคิด ความเช่ือ ตลอดจน
วิธีการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงแนวคิด ความเช่ือ ของบรรพบุรุษ        
เป็นการสร้างความตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรม ท่ีส่งผลการอนุรักษไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ปรีชา ป้ันกล า้ และคณะ (2543-2544) ไดท้  าการวจิยั เร่ือง การถ่ายทอดความรู้ดา้นศิลปกรรม
ในงานหัตถกรรมทอ้งถ่ิน ไวว้่า กลุ่มแม่บา้น และช่างฝีมืออิสระมีปัญหาทุกดา้นเพราะขาดความรู้
และประสบการณ์ด้านการจดัการการตลาด ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ความรู้ด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ศิลปะ และการออกแบบเพราะโดยระบบธุรกิจ      
คนเหล่าน้ีเป็นเพียงแรงงานอิสระ หรือลูกจา้งไม่ประจ าของผูป้ระกอบการรายใหญ่ ลกัษณะงานจึง
เป็นการผลิตตามรูปแบบท่ีถูกก าหนดเพื่อผูป้ระกอบการรายใหญ่นิยมใช้ระบบว่าจ้างให้ผลิต                 
ช้ินส่วนงานไม่ไดว้่าจา้งให้ผลิต เป็นช้ินงานส าเร็จ ระบบการผลิตแบบน้ีเรียกว่า “ระบบตดัตอน” 
หรือ “ระบบแบ่งงาน” โดยน าช้ินส่วนต่าง ๆ มาส่งรวมไวท่ี้ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการจะท า
หนา้ท่ีประกอบช้ินงานส าเร็จ ระบบการผลิตแบบน้ีเป็นการตดัโอกาสในการพฒันาความรู้ดา้นศิลปะ      
การออกแบบผลิตภณัฑ ์และโอกาสการเป็นเจา้ของธุรกิจ 

อภิชัย พันธเสน (2545) ได้ท าการวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและ  
ขนาดยอ่มตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดว้่า การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาประยุกตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม จากการประมวลพระราชด าริจากเอกสาร
ทางราชการและตัวอย่างท่ีทรงมีทั้ งหมดมาศึกษา สามารถประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มในเบ้ืองตน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) การน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยี
ชาวบา้น ส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ในราคาประมาใชใ้นการผลิตหยดัใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นัน่คือ ใช้
เทคโนโลยท่ีีมีราคาไม่แพง แต่ถูกหลกัวชิาการ 
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2) มีความพอเพียงโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวตัถุดิบของทอ้งถ่ินมาใช้ใน
การผลิตค านึงถึงการใช้อย่างประหยดัและรู้คุณค่า อีกทั้งเน้นการกระจายความเส่ียงจากการมี
ผลิตภณัฑท่ี์หลายหลาย และ/หรือ มีความสามารถในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดด้ว้ย 

3) มีการจา้งงานอยา่งประหยดั โดยใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินเพื่อลดค่าใชจ่้าย และเนน้การ
บริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk Management) โดยไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถในการ
จดัการ 

4) ความมีเหตุผลในการประกอบธุรกิจท่ีค านึงถึงการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบั
สถานภาพของผูป้ระกอบการ เพื่อหลีกเล่ียงต่อการเกิดภาวะหน้ีสิน โดยมีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 

5) มีความตระหนกัในคุณธรรม ซ่ือสัตยไ์ม่เอาเปรียบต่อผูบ้ริโภค การผลิตสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ ยติุธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจา้งและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 

6)  เพื่อการประกอบธุรกิจท่ีสร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่คา้ก าไรเกินควร และไม่
เนน้ก าไรระยะสั้น ควรค านึงถึงการคา้ในระยะยาวเป็นหลกัไดแ้ก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 

7)  การมีภูมิคุม้กนั เป็นการเตรียมตวัใหพ้ร้อมกบัการประกอบธุรกิจ ตอ้งค านึงถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และเนน้การตอบสนองตลาด
ภายในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั  

ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้วิสาหกิจสามารถพฒันาไดอ้ยา่งมัน่คงในระยะยาว ซ่ึงจะศึกษา
ไดจ้ากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสามารถผา่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได ้เพื่อพฒันา
เป็นตวัช้ีวดัและก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีจะให้การสนับสนุน แทนการเน้นปัจจยัด้านการเงินแต่เพียง  
อยา่งเดียวซ่ึงเป็นจุดเนน้ส าคญัของการสนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคญัต่อไปในอนาคต ถ้าหากไม่มี
การศึกษาในประเด็นทั้ง 1 ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีอยา่งจริงจงั ทั้งน้ีเพื่อจะช่วยให้อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของการพฒันาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจพอเพียงสืบไป  

สรุปได้ว่า ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
เพื่อน าไปประกอบการศึกษาค้นคว้าให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ได้ท าการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยหรือ
วทิยานิพนธ์ต่าง ๆ ท่ีจะน ามาประกอบการศึกษา เป็นการน าความรู้ท่ีไดม้าประยุกต ์และเปรียบเทียบ
กบังานวจิยัท่ีท าการศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 




