
 

 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 งานวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ศกัยภาพ
ธุรกิจชุมชน อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือหาขอ้มูล ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวจิยั ท่ีเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ผลงานวจิยั โดยมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1. บริบทอาํเภอดอยสะเก็ด 

2. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ทฤษฎีการจดัการความรู้ 

4. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ ์

5. แนวคิดดา้นการจดัการการตลาด 

6. แนวคิดดา้นโครงการ “หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 

7. แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2549 

8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. บริบทอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอาํเภอท่ีมีประวติัทางพระพุทธศาสนา คือ ผูค้นใน              

สมยัโบราณเช่ือวา่ภูมิประเทศของอาํเภอดอยสะเก็ดนั้น มีภูเขาลูกหน่ึงซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บพระเกศ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตามตาํนานท่ีมีพญานาคไดส้ร้างเจดียป์ระดิษฐานเส้นพระเกศาไว้
บนภูเขาลูกน้ี และเรียกภูเขาน้ีว่า “ดอยเส้นเกศ” ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงมีวดัตั้งอยู่ และ มีท่ีว่าการอาํเภอ         
ดอยสะเก็ดตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขา นอกจากน้ีคาํวา่ “ดอยเส้นเกศ”  ก็เรียกอีกอยา่งว่า “ดอยสะเด็น” 
เน่ืองจากคนโบราณมีความเช่ืออีกอยา่งหน่ึงวา่ ภูเขาลูกน้ีแยกห่างจากภูเขาลูกอ่ืน ๆ เสมือนเป็นภูเขา
ท่ีกระเด็นออกจากภูเขาทัว่ไป จึงเรียกวา่ “ดอยสะเด็น” ตามภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ แต่ต่อมาก็เพี้ยน
เป็น “ดอยสะเก็ด” จนถึงปัจจุบนั 

 ดอยสะเก็ดนั้นได้จดัตั้ งเป็นอาํเภอ เม่ือปี พ.ศ. 2445 โดยมีตาํบลเชิงดอยเป็นศูนย์กลาง        
ในอาํเภอ ปัจจุบนัมี 14 ตาํบล ได้แก่ ตาํบลเชิงดอย ตาํบลสันปูเลย ตาํบลลวงเหนือ ตาํบลป่าป้อง 
ตาํบลสง่าบา้น ตาํบลป่าลาน ตาํบลตลาดขวญั ตาํบลสําราญราษฎร์ ตาํบลแม่คือ ตาํบลตลาดใหญ่ 
ตาํบลแม่ฮอ้ยเงิน ตาํบลแม่โป่ง ตาํบลป่าเม่ียง ตาํบลเทพเสด็จ 
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ดอยสะเก็ดมีอาณาเขตติดต่อกบัหลายอาํเภอ ท่ีพอสังเกตได้
จากแผนท่ีอาํเภอดอยสะเก็ดในจงัหวดัเชียงใหม่ ทางด้าน
ซา้ยมือ ท่ีภาพ 2.1  ทั้งยงัมีวดัพระธาตุดอยสะเก็ดท่ีเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนชาวดอยสะเก็ด ดงัภาพท่ี 2.2 และ
ดอยสะเก็ดไดพ้ฒันาการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเทศบาล
ตาํบลดอยสะเก็ดท่ีใหบ้ริการกบัประชาชนดงัภาพท่ี 2.3 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีอาํเภอดอยสะเก็ดในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีมา: สารานุกรมวกีิพีเดีย, 2551 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2  วดัพระธาตุดอยสะเก็ดในปัจจุบนั 

 
 

ภาพท่ี 2.3 เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บริบทของสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ประกอบไปดว้ย ท่ีตั้งและอาณาเขต ลกัษณะภูมิประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพทางการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วฒันธรรมของอาํเภอดอยสะเก็ด มีดงัน้ี 

1.1 ทีต่ั้ง และอาณาเขต 
อาํเภอดอยสะเก็ดตั้งอยูท่างตะวนัออกของจงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ี / พื้นท่ี 749 ตร.กม. 

อาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอ และจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 
ทิศเหนือ    ติดต่อกบัอาํเภอแม่แตง และอาํเภอพร้าว 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอเวยีงป่าเป้า (จงัหวดัเชียงราย) 
   และอาํเภอเมืองปาน (จงัหวดัลาํปาง) 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอาํเภอแม่ออน และอาํเภอสันกาํแพง 
ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบัอาํเภอสันทราย 

1.2 ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
พื้นท่ีส่วนมาก บางส่วนเป็นภูเขาท่ีมีป่าไม้สมบูรณ์ บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มสลบักัน                 

มีคลองชลประทานท่ีใชใ้นการทาํการเกษตรมากมายไม่วา่จะมาจาก  เข่ือนแม่กวงไหลผา่นในตาํบล 
หรือจากแหล่งธรรมชาติสําคญั ได้แก่ นํ้ าแม่กวง นํ้ าแม่ดอกแดง  นํ้ าแม่โป่ง นํ้ าแม่ฮ่องฮกั และ              
หนองบวัพระเจา้หลวง 

1.3 โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน คือ ปัจจยัหลกัท่ีเก่ียวกบัระบบสาธารณูปโภค ตลอดจน สถานท่ี                 
ต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการอาํนวยความสะดวกแกคนในชุมชน ดงัน้ี 

1.3.1 การคมนาคม 
การคมนาคมมีถนนสาํคญัท่ีตดัผา่นอาํเภอ คือ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1007

สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศพัท์ 118 และสถานีรถไฟ หมายเลขโทรศพัท์ 1014 สู่ชุมชนทุกตาํบล   
หมู่บา้นซ่ึงมียานพาหนะใช้สัญจรไปมา แต่ละวนัเป็นจาํนวนมากกรมทางหลวงไดป้รับปรุงขยาย
ถนนให้กวา้งและดีข้ึนกว่าเดิม ทาํให้การสัญจรไปมาสะดวกข้ึน แต่มีจุดท่ีตอ้งดาํเนินการเพิ่มเติม  
เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟเขียวไฟแดง) และทางมา้ลายตามเขตชุมชนหนาแน่น หรือท่ีมี   
การสัญจรพลุกพล่าน และบริเวณหนา้สถานศึกษาเป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.4 และ 2.5  สภาพการคมนาคมระหวา่งตาํบล ในอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3.2 ไฟฟ้า และโทรคมนาคม 
ระบบการโทรคมนาคมในอาํเภอดอยสะเก็ด และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสําคญัท่ีให ้                

ความสะดวกรวดเร็วในเวลาน้ี  ได้แก่ ระบบโทรศพัท์บริษทั ทศท คอร์เปเรชั่นจาํกดั (มหาชน)                    
แต่ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะท่ีใหบ้ริการอยูใ่นขณะน้ียงัไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

1.3.3 การใช้ทีด่ิน 
อาํเภอดอยสะเก็ด มีพื้นท่ีทั้งหมด เน้ือท่ี/พื้นท่ี 749 ตร.กม. และพื้นท่ีส่วนมาก

เป็นภูเขาท่ีมีป่าไมส้มบูรณ์ บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มสลบักนั มีคลองชลประทานท่ีใช้ทาํการเกษตร
มากมายไม่วา่จะมาจากเข่ือนแม่กวงไหลผา่นตาํบล หรือจากแหล่งธรรมชาติสําคญั ไดแ้ก่ นํ้ าแม่กวง 
นํ้าแม่ดอกแดง นํ้าแม่โป่ง นํ้าแม่ฮ่องฮกั และหนองบวัพระเจา้หลวง แบ่งการใชท่ี้ดิน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) พื้นท่ีถือครองเพื่อการศึกษา ดังเช่น อุทยานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย                  
ฮ่องไคร้  อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ภูเขาท่ีมีป่าไมส้มบูรณ์เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ลกัษณะน้ี
มากท่ีสุด 

2) พื้นท่ีถือครองเพื่อการดาํเนินกิจการคา้ขาย  และธุรกิจขนาดยอ่ม 
3) พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ 

1.3.4 การประปา 
 การประปาให้บริการราษฎรในเขตอาํเภอดอยสะเก็ด อย่างทั่วถึง และยงัมี

ราษฎรท่ีใช้นํ้ าประปาบาดาลอยูม่าก  เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งใชใ้นการเกษตรกรรม การทาํนา ทาํสวน
และทาํไร่  มีหน่วยงานจดัการตน้นํ้ าในฤดูร้อน เพื่อใช้ทาํการเกษตรกรรม ลดปัญหาการกกัเก็บนํ้ า
จากแหล่งนํ้าธรรมชาติไวใ้ชเ้องในฤดูร้อนของราษฎรบางส่วนท่ีอยูต่น้นํ้า 
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1.4 สภาพทางการศึกษา 
อาํเภอดอยสะเก็ด เป็นอาํเภอปลอดผูไ้ม่รู้หนงัสือ  เด็กในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาภาค

บงัคบั จาํนวนร้อยละ 100 การส่งเสริมดา้นการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และประชาชนให้
การสนบัสนุน และส่งเสริมคนทุกเพศทุกวยั ใหไ้ดรั้บการศึกษา มีแหล่งใหค้วามรู้หลกั ๆ ดงัน้ี 

1) โรงเรียนมธัยม ไดแ้ก่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม โทร.0-5349-5519 
2) มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตลานนา 
 อาํเภอดอยสะเก็ด 

1.5 ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
ลักษณะชุมชนในเขตอําเภอดอยสะเก็ด เป็นชุมชนเมืองก่ึงชนบท การดํารงชีวิต

ประจาํวนัประชากรส่วนใหญ่ยงัคงความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ให้ความสําคญั และนบัถือผูอ้าวุโส  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย มีการพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน ทาํให้ประเพณีวฒันธรรมดั้ งเดิม      
ส่วนใหญ่ยงัคงรักษาสืบทอดจนถึงปัจจุบนั 

ประชาชนในเขตอาํเภอดอยสะเก็ด ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนา
คริสต ์ประเพณีศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของลา้นนาไทย ท่ีปฏิบติัสืบทอดตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

1) ประเพณีป๋ีใหม่เมือง รดนํ้าดาํหวัผูสู้งอาย ุแห่ไมค้ ํ้าโพธ์ิ (วนัสงกรานต)์ 
2) ประเพณีทาํบุญตกับาตร เทศกาลวสิาขบูชา 
3) ประเพณีทาํบุญสลากภตั 
4) ประเพณีวนัยีเ่ป็ง (วนัลอยกระทง) 
5) ประเพณีปอยหลวง 
6) ประเพณีตานขา้วใหม่ วนัเพญ็เดือน 4 เหนือ 
7) การสืบสานการตีกลองหลวง กลองสะบดัชยั กลองมองเซิง 
8) การสืบสานการฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย 
9) การทาํบุญตกับาตรในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาและวนัสาํคญัอ่ืน ๆ เช่น วนัพ่อ 

5 ธนัวามหาราช วนัแม่ 12 สิงหาคม 
1.6 การพฒันาทางสังคม  และวฒันธรรมของอ าเภอดอยสะเกด็ 

จากการพฒันาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม สร้างความกา้วหนา้อยา่งไม่หยุดย ั้ง
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํใหส้ังคมไทยตกอยูใ่นกระแสวตัถุนิยมยอมรับค่านิยมของต่างประเทศ 
ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นศิลปวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปจากวฒันธรรมท่ีดีงามเรียบง่าย ยึดติดกบัอาํนาจ
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ความร่ํารวย กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมนึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม                  
เป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาสังคมมากมายในปัจจุบนั 

อาํเภอดอยสะเก็ดไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์ และปัญหาท่ีตามมา ส่ิงท่ีสามารถป้องกนั
ปัญหาต่าง ๆ ในอาํเภอไดอ้ยา่งดี  คือ การพฒันาแหล่งนํ้ า และเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
โครงการพฒันา จดัระเบียบหมู่บา้น และชุมชน การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.6.1 การพฒันาแหล่งน า้ และเพิม่ประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
การสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์

อนักวา้งใหญ่ แผ่คลุมเทือกเขาท่ีสลับซับซ้อน อนัเป็นแหล่งกาํเนิดของต้นนํ้ า ลาํธารหลายสาย                      
เล้ียงสรรพชีวิตประกอบกนัเป็นสภาวะธรรมชาติท่ีสมดุล แต่ความเจริญทางดา้นวตัถุ และการใช้
ธรรมชาติอยา่งไม่ระมดัระวงัทาํให้พื้นท่ีป่าต่าง ๆ ไดถู้กทาํลายลง ปัจจุบนัเหลือพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ท่ี
เป็นแหล่งอาศยัหากินของสัตวป่์า ท่ีนบัว่าหาไดย้าก ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทาํไร่เล่ือนลอย 
รับจา้งตดัไม ้รวมทั้งการล่าสัตวป่์าเพื่อเป็นอาหาร อยา่งขาดความสาํนึกต่อความสาํคญัของทรัพยากร
ทาํใหส้ภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ในอดีตเร่ิมสูญสลายลง 

ผลการดาํเนินงาน คือ งานก่อสร้างแหล่งนํ้ าศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
และโครงการพฒันาพื้นท่ีป่าขุนแม่กวงฯ โครงการพฒันาพื้นท่ีป่าขุนแม่กวงฯ (งานก่อสร้างฝาย            
ทดนํ้าบา้นตาดเหมยพร้อมระบบส่งนํ้ า) และในพื้นท่ีการพฒันาตามโครงการตั้งอยูท่ี่ตาํบลเทพเสด็จ         
อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีรับประโยชน์จากการพฒันาโครงการน้ีประมาณ 600ไร่
งบประมาณโครงการ 6, 940,000 บาท ระยะเวลาการดาํเนินงานภายในปี 2552  

1.6.2 โครงการพฒันา  จัดระเบียบหมู่บ้าน  และชุมชน ประจ าปี 2552 
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง นอกจาก                  

จะมีกฎหมายควบคุม และบงัคบัใชใ้ห้เป็นหนา้ท่ีของเจา้ของอาคารบา้นเรือน หรือบุคคลโดยทัว่ไป                 
ท่ีต้องปฏิบัติตามแล้ว การส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสําคญั และให้ความร่วมมือในการจดัระเบียบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
ตลอดจนการรักษาอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนอย่างเขา้ใจ และย ัง่ยืน เพื่อให้การดาํเนินงาน
เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดใช้ในมาตรา 50(3) แห่งพรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 และ มาตรา 16(16) (18) แห่ง พรบ. กาํหนดแผน ขั้นตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 การรักษาความสะอาดถนน หรือทางเดิน ท่ีสาธารณะ 
รวมทั้งการกาํจดัขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด จึงจดัโครงการพฒันา และจดัระเบียบหมู่บา้น และชุมชน ประจาํปี 2552 
เพื่อสร้างความสามคัคีระหว่างชุมชน และเทศบาล ดาํเนินการใน 4 หมู่บา้นทุกวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
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และวนัพุธสุดทา้ยของเดือน โดยมีกิจกรรมการทาํความสะอาดในหมู่บา้น และรับประทานอาหาร
ร่วมกนัระหวา่งชุมชน และพนกังานเทศบาล 

ผลการดาํเนินงานโครงการพฒันา จดัระเบียบหมู่บา้น และชุมชนประจาํปี 2552 
1) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้ในกรณีฉุกเฉิน 

(ภยัหนาว) โดยมีประชาชนผูย้ากไร้ใน 4 หมู่บา้นในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด เขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บแจกผา้ห่มกนัหนาวจาํนวน 258 ผนื 

2) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด จดัการประชุมสภาสมยัสามญัสมยัท่ี 4 คร้ังท่ี 1 และ
คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2551 และวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30 น. ณ สํานกังานเทศบาล
ตาํบลดอยสะเก็ด 

3) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด จดัพิธีเปิดซุ้มประตูป้ายหมู่บา้นบา้นโพธ์ิทองเจริญ 
เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ทางเขา้หมู่บา้นให้สวยงาม โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศกัด์ิ เจริญศิริโชติ 
นายอาํเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายซุ้มประตูหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บ้านโพธ์ิทองเจริญ 
รวมถึงประชาชนในหมู่ท่ี 2 เขา้ร่วมพิธีกวา่ 100 คน 

4) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด ได้ทาํการเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนตาํบลเชิงดอย                 
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2543 ซ่ึงทางเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ดยงัได้ให้ความสําคัญ         
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด และบริการครอบคลุมพื้นท่ี    
ทั้งตาํบลเชิงดอยรวมทั้งหมด 13 หมู่บา้น ในเร่ืองสุขภาพ สุขอนามยั โดยมีโครงการเปิดศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชนตาํบลเชิงดอย โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลอาํเภอดอยสะเก็ด ท่ีได้ให้การสนับสนุน
บุคลากร เคร่ืองมือ  และเวชภณัฑ์ดา้นการพยาบาล การเปิดศูนยด์งักล่าว เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด                    
ไดข้ออนุญาตใช้พื้นท่ีสํานักงานสหกรณ์การเกษตรจากท่ีราชพสัดุ มีจาํนวนพื้นท่ี 3 งาน 62 ตรว. 
พร้อมอาคาร 1 หลงั โดยได้รับจากนายสุรศกัด์ิ เจริญศิริโชติ นายอาํเภอดอยสะเก็ดเป็นประธาน     
ในพิธีเปิดศูนย ์โดยมีประชาชนเขา้ร่วมงานเปิดศูนยด์งักล่าวประมาณ 500 คน 

5) เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด จัดโครงการศึกษาดูงานเทศบาลตําบลบ้านธิ                 
อาํเภอบา้นธิ จงัหวดัลาํพูน เพื่อเขา้ศึกษาดูงานเก่ียวกบัเร่ือง การคดัแยกขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
เพื่อนาํมาประยุกต์ใช้  และการปรับปรุงการทาํงานของเทศบาล นอกจากนั้นยงัมีการแข่งขนักีฬา
เช่ือมความสามคัคีระหวา่งเทศบาลทั้ง 2 แห่ง 

6) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด ไดจ้ดังานวนัเด็กเเห่งชาติ ประจาํปี 2552 ในวนัท่ี 10 
มกราคม 2552 โดยในงานประกอบด้วย การแสดงของเด็ก ๆ การเล่นเกมส์ และการจดักิจกรรม
ทางดา้นส่งเสริมสุขภาพ ความคิดสร้างสรรค ์การแจกรางวลัจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้การสนบัสนุน
กิจกรรมอาทิ โรงพยาบาลอาํเภอดอยสะเก็ด สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอดอยสะเก็ด กศน. ชมรม
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เคร่ืองบินเล็กจากแม่โจ้ กองบิน 41 ซ่ึงเด็ก ๆ และผูป้กครองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน        
ต่างไดรั้บความสนุกสนาน ความรู้ และความสุขในวนัเด็กแห่งชาติ ตามคาํขวญัวนัเด็ก “ฉลาดคิด   
จิตบริสุทธ์ิ จุดประกายฝัน ผกูพนัรักสามคัคี” 

1.7 สภาพเศรษฐกจิ 
สภาพทางเศรษฐกิจของอํา เภอดอยสะเก็ด จะปรากฏในสภาพเศรษฐกิจทาง                

การเกษตรกรรม เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะพื้นท่ีของอาํเภอ
ดอยสะเก็ด เป็นภูเขาท่ีมีป่าไมส้มบูรณ์ บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มสลบักนักบัภูเขา มีคลองชลประทาน              
ท่ีใชท้าํการเกษตรมากมาย ทั้งจากเข่ือนแม่กวงไหลผ่านในตาํบล หรือจากแหล่งธรรมชาติท่ีสําคญั
ไดแ้ก่ นํ้ าแม่กวง แม่นํ้ าดอกแดง นํ้ าแม่โป่ง นํ้ าแม่ฮ่องฮกั และหนองบวัพระเจา้หลวง ส่วนท่ีเป็นท่ี
ราบลุ่มซ่ึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพเพาะปลูก  ทาํให้ประชากรอาํเภอดอยสะเก็ดมีอาชีพหลกั                
คือ การทาํการเกษตร ได้แก่ ทาํนา ทาํสวน เป็นหลัก ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ คือ ข้าว 
กระเทียม ปลาโคเน้ีอ โคนม  ไก่เน้ีอ และไก่ไข่ อาชีพรอง ไดแ้ก่ อาชีพรับจา้งทัว่ไป และการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น การผลิตนํ้ าพริกเผา กุนเชียง แคบหมู กล้วยตาก สมุนไพรชง ชาชง 
แชมพ ูและนํ้ายาลา้งจาน มีงานหตัถกรรม คือ การผลิตโคมไฟ ผลิตภณัฑป้์ายช่ือ  กรอบรูป แผน่ภาพ
ติดผนัง ผลิตภัณฑ์ผา้ซ่ินทอมือ ถุงย่ามทอมือ ผา้คลุมไหล่และกระเป๋าผา้ฝ้าย รายได้เฉล่ียของ
ประชากรในตาํบล 19,650 บาท ต่อคนต่อปี ถือเป็นรายไดท่ี้ยงัไม่ดีพอสําหรับเกษตรกร เน่ืองจาก
กลไกการตลาดบางปีก็มีผลผลิตมาก  ทาํให้ราคาผลผลิตตกตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเกษตรกรรม ผูบ้ริโภคต่ืนกลัว เน่ืองจากเกษตรกรใช้สารเคมีในการเกษตรกรรมมากเกิน                  
ความจาํเป็น เป็นต้น และในตําบลตลาดขวญั และตาํบลอ่ืนๆ ยงัมีการส่งเสริม และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเก่ียวกับการเกษตร เพื่อการพฒันาเกษตรกรให้มีความรู้ใหม่ ๆ ในการทาํ
เกษตรกรรมท่ีไม่ต้องพึ่ งสารเคมี โดยการเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบล                  
ดงัภาพท่ี 2.6 และ 2.7 

  
ภาพท่ี 2.6 และ 2.7 ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล อาํเภอดอยสะเก็ด 



15 
 

2. ทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ียึดหลกัทางสายกลางท่ีช้ีแนวทางการดาํรงอยู ่และปฏิบติั

ของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัวไปจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหาร
ประเทศ ให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมท่ีจะจดัการต่อผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั      
ในการวางแผน และดาํเนินการทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยดั แต่เป็น               
การดาํเนินชีวติอยา่งสมดุล และย ัง่ยนื เพื่อใหด้าํรงอยูไ่ดใ้นโลกโลกาภิวตัน์ท่ีมีการแข่งขนัสูง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงปรับปรุง และพระราชทานนับเป็นท่ีมาของนิยาม                  
“3 ห่วง 2 เง่ือนไข” ท่ี คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นํามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผา่นช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั” 
บนเง่ือนไข “ความรู้ และ คุณธรรม” ดงัแผนภาพท่ี 2.1 

สรุปกรอบหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภูมิท่ี 2.1 กรอบหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ท่ีมา : กองสารนิเทศสาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2550 

ทางสายกลาง 

นาํไป
สู่ 

ชีวติ/เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดลอ้ม 

สมดุล/มัน่คง/ย ัง่ยนื 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั 
ในตัวทีด่ี 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสัตย์สุจริต สติปัญญา ขันอดทน 

แบ่งปัน) 

เง่ือนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ 

ระมัดระวงั)) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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 อภิชัย พันธเสน ผู ้อาํนวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ได้จัดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงว่า “เป็นข้อเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของ                           
พุทธธรรมอยา่งแทจ้ริง” ทั้งน้ีเน่ืองจากในพระราชดาํรัสหน่ึง ไดใ้ห้คาํอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง                           
“คือความพอประมาณ ซ่ือตรง ไม่โลภมาก และตอ้งไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น” 
 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างย ัง่ยืน ใช้จ่ายเงินท่ี
ไดม้าอยา่งพอเพียง และประหยดั ตามกาํลงัของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกูห้น้ียืมสิน และ
ถา้มีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไวบ้างส่วน ช่วยเหลือผูอ่ื้นบางส่วน และอาจจะใชจ่้ายมาเพื่อปัจจยัเสริม
อีกบางส่วน (ปัจจัยเสริมในท่ีน้ี เช่น การท่องเท่ียว ความบันเทิง เป็นต้น) สาเหตุท่ีแนวทาง             
การดาํรงชีวิตอย่างพอเพียง ไดถู้กกล่าวถึงอย่างกวา้งขวางในขณะน้ี เพราะสภาพในการดาํรงชีวิต
ของสังคมทุนนิยมปัจจุบนัไดถู้กปลูกฝัง หรือกระตุน้ให้เกิดการใชจ่้ายเกินตวัในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
หรือเกินกวา่ปัจจยัการดาํรงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตวั ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวย
ความงาม การแต่งตวัตามแฟชั่น การพนันหรือเส่ียงโชค เป็นต้น จนทาํให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หน้ียืมสินเกิดและเป็นวฏัจกัรท่ีบุคคลหน่ึง       
ไม่สามารถหลุดออกมาได ้ถา้ไม่เปล่ียนแนวทางในการดาํรงชีวติ 
 การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นั้น จาํเป็นตอ้งมีวิธีการ หรือขั้นตอนอย่าง
เป็นลาํดบั เพื่อให้ในการทดสอบและตรวจสอบผลของทฤษฏีเพื่อหาขอ้แกไ้ขในส่วนต่าง ๆ ต่อไป 
โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนําไปประยุกต์ใช้ทั้ งภายในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย                    
กล่าวไดด้งัน้ี 

2.1 ในประเทศไทย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิด และทิศทางพฒันาระบบ

เศรษฐกิจมหภาคของไทย ซ่ึงบรรจุอยู่ใน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10                 
(พ.ศ. 2550-2554) เพื่อมุ่งสู่การพฒันาท่ีสมดุล ย ัง่ยืน และมีภูมิคุม้กนั เพื่อความอยูดี่มีสุข มุ่งสู่สังคม  
ท่ีมีความสุขอย่างย ัง่ยืน หรือท่ีเรียกวา่สังคมสีเขียว ดว้ยหลกัการดงักล่าว แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 น้ี 
จะไม่เน้นเร่ืองตวัเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยงัคงให้ความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจแบบ
ทวลิกัษณ์ หรือระบบเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัระหวา่งเศรษฐกิจชุมชนเมือง และชนบท 

 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ย ังได้ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย ดังเช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในส่วนท่ี 3 แนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ     
และความมัน่คงของประเทศอย่างย ัง่ยืน โดยตอ้งส่งเสริมดาํเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และคาํนึงถึง ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาํคญั 
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 ปัญหาหน่ึงของการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ก็คือ ผูน้าํไปใช้อาจยงัไม่ได้
ศึกษาหรือไม่มีความรู้เพียงพอ ทั้งยงัไม่กล้าวิเคราะห์หรือตั้งคาํถามต่อตวัปรัชญา เน่ืองจากเป็น
ปรัชญาของพระมหากษัตริย์ สมเกียรติ อ่อนวิมล เรียกส่ิงน้ีว่า “วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียง”                          
โดยสมเกียรติมีความเห็นว่า ผูน้าํไปใช้อาจไม่รู้ว่าปรัชญาน้ีแทจ้ริงคืออะไร ซ่ึงอาจเพราะสับสนว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่นั้นเป็นเร่ืองเดียวกนั ทาํให้เขา้ใจผิดว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง
การปฏิเสธอุตสาหกรรมแลว้กลบัไปสู่เกษตรกรรม นอกจากน้ียงัมีความไม่รู้วา่จะนาํปรัชญาน้ีไปใช้
ทาํอะไร กลายเป็นว่าผู ้นําสังคมทุกคน รวมถึงนักการเมืองและรัฐบาล โดยวิจารณ์โครงการ                   
ในยุครัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร ท่ีใช้คาํว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นขอ้อา้งในการทาํกิจกรรมใด ๆ 
เพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีวา่ไดส้นองพระราชดาํรัส หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” ถูกใช้
เพื่อเป็นเคร่ืองมือเพื่อประโยชน์ส่วนตวั และได้วิจารณ์ว่ารัฐบาลยงัไม่ได้ใช้อะไรเลยเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง แต่พูดควบคู่กบัการเอาทุนนิยม 100 เปอร์เซ็นต์ลงไป ซ่ึงรัฐบาลควรตอ้งปรับ
ทิศทางใหม่ เพราะรัฐบาลไม่ไดเ้อาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาและเป็นนโยบายทางวฒันธรรม
และสังคม สมเกียรติยงัมีความเห็นด้วยว่าความไม่เข้าใจน้ี อาจเกิดจากการสับสนว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงกับทฤษฎีใหม่นั้ นเป็นเร่ืองเดียวกัน ทาํให้มีความเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง        
การปฏิเสธอุตสาหกรรมแลว้กลบัไปสู่เกษตรกรรม ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผดิ 

 ส่ิงท่ีสมเกียรติเสนอน้ี สอดคลอ้งกบัท่ี ชนิดา ชิตยบ์ณัฑิตย ์เสนอเช่นกนัวา่ เศรษฐกิจ
พอเพียงมีความหมายท่ีล่ืนไหลไปมา ไม่ผูกติดกบัรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง อาจกล่าวได้ว่า มีนยัยะ
ทางการเมืองแฝงอยู่ในการนาํเสนอเสมอ ดงันั้น ถา้พิจารณาในแง่อุดมการณ์ จาํเป็นตอ้งวิเคราะห์
บริบทของกลุ่มท่ีนาํมาใช้ หรือตีความว่าสร้างความชอบธรรมให้กบัการพฒันารูปแบบใด มีนยัยะ
ทางการเมืองอะไรอยูเ่บ้ืองหลงั 

 นายสุรเกียรติ เสถียรไทย ในฐานะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ไดก้ล่าวเม่ือ
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ในการประชุมสุดยอด The Francophonie Ouagadougou คร้ังท่ี 10    
ท่ี Burkina Faso วา่ ประเทศไทยไดย้ึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กบัการพฒันาแบบยัง่ยืนใน
การพฒันาประเทศทั้งทางดา้นการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการแข่งขนั ซ่ึงเป็นการสอดคล้อง
เป้าหมายแนวทางของนานาชาติในประชาคมโลกโดยยกตวัอย่างการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ               
เม่ือปี 2540 ซ่ึงเม่ือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหา ทาํให้ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของไทยโตไดถึ้งร้อยละ 6.7 

2.2 ในต่างประเทศ 
การประยกุตห์ลกัปรัชญาเพื่อนาํพฒันาประเทศในต่างประเทศนั้น ประเทศไทยไดเ้ป็น

ศูนยก์ลางการแลกเปล่ียน ผ่านทางสํานกังานความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.) 
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โดย สพร.มีหน้าท่ี ประสานงานรับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านต่าง ๆ จากต่างประเทศ  มาสู่
ภาครัฐ แลว้ถ่ายทอดต่อไปยงัภาคประชาชน และยงัส่งผา่นความรู้ท่ีมีไปยงัประเทศกาํลงัพฒันาอ่ืน ๆ 
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้ น สพร. ถ่ายทอดมาไม่ตํ่ ากว่า 5 ปี ประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  (กปร.) และ
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงต่างชาติก็สนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง           
เพราะพิสูจน์แลว้วา่เป็นส่ิงท่ีดี และมีประโยชน์ ซ่ึงแต่ละประเทศมีความตอ้งการประยุกตใ์ชป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัวิถีชีวิต สภาพภูมิศาสตร์ ฯลฯ เช่น พม่า ศรีลงักา เลโซโท 
ซูดาน อฟักานิสถาน บงักลาเทศ ภูฏาน จีน จิบูตี โคลมัเบีย อียิปต์ เอธิโอเปีย แกมเบีย อินโดนีเซีย 
เคนยา เกาหลีใต ้มาดากสัการ์ มลัดีฟส์ ปาปัวนิวกินี แทนซาเนีย เวียดนาม ฯลฯ โดยไดใ้ห้ประเทศ
เหล่าน้ีได้มาดูงาน ในหลายระดับ ทั้งเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนโยบาย จนถึงระดับ
ปลดักระทรวง รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ 
  นายอดิศักด์ิ ภาณุพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจาํกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย                 
ไดก้ล่าวว่า ต่างชาติสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากมาจากพระราชดาํริ ในพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงห่วงใยราษฎรของพระองค์ และอยากรู้ว่าทาํไมรัฐบาลไทยถึงได้นํามาเป็น
นโยบาย ส่วนประเทศท่ีพฒันาแลว้ก็ตอ้งการศึกษาพิจารณา  เพื่อนาํไปช่วยเหลือประเทศอ่ืน 
 กล่าวได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีเกิดจากพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 โดยทรงมีแนวคิดเพื่อช้ีแนวทางการดาํรงอยู่ และปฏิบติั
ของประชาชนในทุกระดับ ทั้ งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดําเนินไปทางสายกลาง                       
มีความพอเพียง และมีความพร้อมท่ีจะจัดการต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้ งภายนอก         
และภายใน ซ่ึงเป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตท่ีมีสมดุล ไม่มากและไม่น้อยเกินไป โดยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงน้ีไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในบางประเทศไดน้้อมนาํ  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นประเทศของตนดว้ย 
 

3. ทฤษฎกีารจัดการความรู้ 
 การท่ีจะพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในตาํบลเชิงดอย ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพท่ีพึงประสงคน์ั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้หลากหลายมาผสมผสานกนั 
ดงันั้น การจดัการความรู้มีความจาํเป็นอย่างยิ่ง ในการจดัหมวดหมู่ ลาํดบัขั้นตอนความรู้ทั้งหลาย 
เพื่อเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ต่าง ๆ นาํมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการต่อไป 
ประกอบไปดว้ยส่วนสาํคญัดงัน้ี 
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3.1 ความหมายของการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้นั้น นบัเป็นวิธีในการรวบรวมองคค์วามรู้ และเพื่อจดัลาํดบัขั้นตอน

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

การจดัการความรู้ในองคก์ร หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ในองคก์รซ่ึงกระจดักระจายอยู่
ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้      
และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรนั้น      
มีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 

วิจารณ์ พานิช (2552 : 21) ไดก้ล่าววา่ การจดัการความรู้ หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่ KM คือ 
เคร่ืองมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กนั ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมาย
ของงาน บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน และบรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ ดงันั้น การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผิด 
เอาการจดัการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดินเข้ามา อนัตรายท่ีจะเกิดตามมา คือ                  
การจดัการความรู้เทียม หรือปลอม เป็นการดาํเนินการเพียงเพื่อให้ได้ช่ือว่ามีการจดัการความรู้
เท่านั้นเอง 

สารานุกรมวกิพิเีดีย (2552) ใหค้วามหมายการจดัการความรู้ (Knowledge management 
- KM) คือ การรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกตใ์ชค้วามรู้ในองคก์ร โดยพัฒนา
ระบบจากขอ้มูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และปัญญาในท่ีสุด การจดัการความรู้ประกอบ
ไปดว้ยชุดของการปฏิบติังานท่ีถูกใชโ้ดยองคก์รต่าง ๆ เพื่อท่ีจะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ 
เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อนันําไปสู่การจดัการสารสนเทศ            
ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํเนินการธุรกิจท่ีดี องค์กรขนาดใหญ่      
โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดการองค์ความรู้โดยมักจะเป็นส่วนหน่ึง       
ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนกการจดัการทรัพยากรมนุษย ์รูปแบบการจดัการองค์
ความรู้โดยปกติจะถูกจดัให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร และประสงคท่ี์จะไดผ้ลลพัธ์เฉพาะ
ดา้น เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
หรือเพื่อเพิ่มระดบันวตักรรมใหสู้งข้ึน 

Davenport and Prusak (1998 : 4) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความรู้ คือ ส่วนผสมของกรอบ
ประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ท่ีเป็นสภาพแวดลอ้ม และกรอบการทาํงาน สําหรับการประเมิน 
และรวมกนัของประสบการณ์ และสาระสนเทศใหม่ 
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Srinivas (1998 : 9) ไดก้ล่าวถึง ช่องว่างของความรู้ (Knowledge Gaps) โดยสรุป
ความหมายวา่ ช่องวา่งของความรู้ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวา่ “ตนเองไม่มีความรู้” เป็นหนทางหน่ึงของ 

สรุปไดว้า่ “การจดัการความรู้” หมายถึง การรวบรวม สร้าง หรือจดัระเบียบองคค์วามรู้
ท่ีมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลสามารถไปศึกษาหาความรู้ต่อไปได ้
หรือสามารถนาํชุดความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีเผยแพร่ และกระจายไปสู่ท่ีต่าง ๆ ได ้ซ่ึงการจดัความรู้นั้น    
มีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญั คือ การพฒันาบุคคล บุคลากรขององคก์รต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกดว้ย 

3.2 การจัดการความรู้เบือ้งต้น 
การพฒันาองค์กร หรือการพฒันาบุคคล จาํเป็นต้องใช้กระบวนการจดัการความรู้          

เพื่อจดัหมวดหมู่ ลาํดบัก่อนหลงั ขั้นตอนของความรู้ และการเติมเต็มขอ้มูลท่ีจาํเป็นให้กบับุคลากร
เหล่านั้น ซ่ึงการจดัการความรู้เบ้ือตน้สามารถแบ่งเป็นหลกัสาํคญั ดงัน้ี 

3.2.1 ประเภทของความรู้ 
ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบองค์ความรู้ท่ีมีอยู่อย่าง

กระจดักระจายมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลสามารถไปศึกษาหาความรู้ต่อไปได ้หรือนาํชุด
ความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีเผยแพร่ และกระจายไปสู่ท่ีต่าง ๆ ได ้ซ่ึงสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อ
สังคม (2551) ไดแ้บ่งประเภทของความรู้ไว ้2 ประเภท คือ 

1) ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ       
เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพูด หรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะ              
ในการทาํงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 

2) ความรู้ท่ีชัดแจง้ (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม 
ถ่ายทอดได ้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ัง
เรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 โดยท่ีความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้ี จะมีวิธีการจดัการท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงการจดัการ ความรู้
เด่นชดัจะเน้นไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได ้เม่ือนาํไปใช้แลว้ เกิดความรู้
ใหม่ ก็นาํมาสรุปไวเ้พื่อใชอ้า้งอิง หรือใหผู้อ่ื้นเขา้ถึงไดต่้อไป (ดูวงจรทางซา้ยในรูป) ส่วนการจดัการ 
“ความรู้ซ่อนเร้น” นั้นจะเน้นไปท่ีการจดัเวที เพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ท่ีอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติั ทาํให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอนันาํไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ท่ีแต่ละคนสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน
ไดต่้อไป (ดูวงจรทางขวาในรูป) 
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ภาพท่ี  2.8  การจดัการความรู้ของมนุษย ์
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551 
 

 ในชีวิตจริงแลว้ ความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้ีจะเปล่ียนสถานภาพสลบัปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา 
บางคร้ัง Tacit ก็ออกมาเป็น explicit และบางคร้ัง explicit ก็เปล่ียนไปเป็น Tacit 

3.2.2 ระดับความรู้ 
 หากจาํแนกระดบัของความรู้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ 

1) ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) นับว่าเป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง รู้อะไร               
เป็นอะไร จะพบในผูท่ี้สําเร็จการศึกษามาใหม่ ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจาํมาไดจ้ากความรู้ 
ชดัแจง้ซ่ึงไดจ้ากการไดเ้รียนมาก แต่เวลาทาํงาน ก็ไม่มัน่ใจมกัจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

2) ความรู้ในเชิงทฤษฏี และเชิงบริบท (Know-How) คือเป็นความรู้เช่ือมโยงกบั
โลกของความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงท่ีซับซ้อนสามารถนําเอาความรู้ชัดแจ้งท่ีได ้                  
มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได ้มกัพบในคนท่ีทาํงานไปหลายปี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็น
ทกัษะ หรือประสบการณ์มากข้ึน 

3) ความรู้ในระดบัท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) คือ เป็นความรู้เชิงเหตุผล
ระหวา่งเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของประสบการณ์แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น และนาํประสบการณ์
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น เป็นผูท้าํงานมาระยะหน่ึงแลว้เกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึก
ของตนเองมาแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้น หรือถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นไดพ้ร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผูอ่ื้นไปปรับใช้
ในบริบทของตนเองได ้

4) ความรู้ในระดบัคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) คือ เป็นความรู้ในลกัษณะ
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ท่ีขบัดนัมาจากภายในตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถสกดั ประมวล วิเคราะห์
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ความรู้ท่ีตนเองมีอยู ่กบัความรู้ท่ีตนเองไดรั้บมาสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมาได ้เช่น สร้างตวัแบบ
หรือทฤษฏีใหม่ หรือนวตักรรม ข้ึนมาใชใ้นการทาํงานได ้  

3.3 ความแตกต่างระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ นบัวา่มีอยา่งมากในปัจจุบนั ถูกนาํมาใชง้านประเภทต่าง ๆ 

ซ่ึงใช้ตามวตัถุประสงค์ และความตอ้งการของบุคคลท่ีนาํมาใช้ ซ่ึงสามารถแยกความแตกต่างของ
ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ ไดด้งัน้ี 

ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้มูลดิบท่ีเกิดจากการทาํงานประจาํวนั ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้มูลใน
ระดบัปฏิบติัการ (transaction process) และเม่ือขอ้มูลดิบเหล่านั้น ไดผ้า่นกระบวนการประมวลผล 
เช่น การจดักลุ่มของขอ้มูลข้ึนเป็นรายงาน หรือการคดัเลือกขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็นออกจากระบบเหล่าน้ี
เป็นต้น เราจะถือว่าผลผลิตท่ีได้จากการประมวลผลข้อมูลดิบเหล่านั้ น  เป็น สารสนเทศ 
(Information) ซ่ึงมีคุณค่าระดบัหน่ึงในการใช้งาน ผูใ้ช้จะเป็นผูก้าํหนดคุณค่าเหล่านั้น สารสนเทศ
หน่ึงๆ อาจมีคุณค่าสําหรับคนกลุ่มหน่ึง แต่อาจไร้คุณค่าสําหรับคนอีกหน่ึงก็ได้ ในทางกลับกัน
สารสนเทศเดิมท่ีเคยไร้คุณค่าสําหรับคนอีกกลุ่มเดิมนั้น อาจมีคุณค่าใหม่ ในภายหลงัก็ได้ ดงันั้น    
การกาํหนดคุณค่าจึงข้ึนอยูก่บั “ความตรงต่อความตอ้งการในการใชง้าน” ส่วนความรู้ (Knowledge) 
เป็นกระบวนการของการขดัเกลา เลือกใช ้และบูรณาการ 

การใช้สารสนเทศ จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ (New knowledge) จึงเกิดข้ึนจาก                            
การผสมผสานความรู้ และประสบการณ์เดิมผนวกกบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ ความรู้ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีอยู่
ภายในบุคคลเป็นความรู้ท่ีไม่ปรากฏชดัแจง้ (tacit knowledge) หากเม่ือความรู้เหล่านั้นถูกถ่ายทอด
ออกมาในรูปของการเขียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ความรู้นั้นก็จะกลายเป็นความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้ 
(explicit knowledge)ความรู้ดังกล่าวจะมีคุณค่าปรากฏ เม่ือนํามาใช้ในกระบวนการตดัสินใจ 
(decision making) ทาํให้สารสนเทศเดิมท่ีเคยไร้คุณค่าสําหรับคนอีกกลุ่มก็ได้ ในทางกลบักนั                              
กบัสารสนเทศเดิมท่ีเคยไร้คุณค่า 

3.4 แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
แนวคิดการทาํแผนจดัการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ได้นาํ

แนวคิดเร่ืองกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) นาํมาประยุกต์ใช้ในการจดัทาํ
แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ดงัท่ี สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (2551) 
ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการจดัการความรู้ไวต้ามแผนภูมิดงัน้ี 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
กระบวนการจัดการความรู้น้ัน (Knowledge Management Process) นับเป็น

กระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้องค์กรเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีทาํให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ 
หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การบ่งช้ีความรู้ เช่น พิจารณาวา่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย จาํเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีมีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 

เราต้องมคีวามรู้เร่ืองอะไร 
เรามคีวามรู้เร่ืองนั้นหรือยงั 

 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเกบ็รวมกนัได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

มกีารแบ่งปันความรู้ให้กนัหรือไม่ 

ความรู้นั้นท าให้เกดิประโยชน์กบั
องค์กรหรือไม่ ท าให้องค์กรดขีึน้

หรือไม่ 

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)  การสร้าง และแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอกรักษาความรู้เก่า กาํจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 

3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต 

4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้มาตรฐาน                  
ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

5) การเขา้ถึงความรู้ เป็นการทาํให้ผูใ้ชค้วามรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ทาํไดห้ลายวธีิการโดยกรณีเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ อาจ
จดัทาํเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจดัทาํเป็น
ระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพี่เล้ียง     
การสับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

7) การเรียนรู้ ควรทําให้ เ กิดการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบ                
การเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ จากนั้นนาํความรู้ไปใช้ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
ซ่ึงจะหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management Process) 

 
แผนภูมิท่ี 2.3  กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2551 : 6 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็น
กรอบความคิดแบบหน่ึง เพื่อให้องค์กรท่ีตอ้งการจดัการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจยั
แวดลอ้มภายในองคก์ร ท่ีจะมีผลกระทบต่อการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) การเตรียมการ และปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดงัเช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนจากผูบ้ริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น) โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทีม หรือหน่วยงาน                      
ท่ีรับผดิชอบมีระบบการติดตาม และประเมินผล กาํหนดปัจจยัแห่งความสาํเร็จชดัเจน 

2) การส่ือสาร เช่น กิจกรรมท่ีทาํให้ทุกคนเขา้ใจ ถึงส่ิงท่ีองคก์รจะทาํประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัทุกคน แต่ละคนจะมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร 

3) กระบวนการ และเคร่ืองมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียน
ความรู้สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเคร่ืองมือ ข้ึนอยู่กบัชนิดของความรู้ 
ลกัษณะขององคก์ร (ขนาด สถานท่ีตั้ง ฯลฯ) ลกัษณะการทาํงาน วฒันธรรมองคก์ร ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเขา้ใจ และตระหนักถึงความสําคญั และหลกัการของ              
การจดัการความรู้ โดยการเรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึง เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล และ
การปรับปรุง 

5) การวดัผล เพื่อให้ทราบว่าการดาํเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ ทั้งมี             
การนาํผลของการวดัมาใชใ้นการปรับปรุงแผน และการดาํเนินการให้ดีข้ึน มีการนาํผลการวดัมาใช้
ในการส่ือสารกบับุคลากรในทุกระดบัให้เห็นประโยชน์ของการจดัการความรู้ และการวดัผลตอ้ง
พิจารณาดว้ยว่าจะวดัผลท่ีขั้นตอนไหนไดแ้ก่ การวดัระบบ (System) การวดัท่ีผลลพัธ์ (Out put)           
หรือวดัท่ีประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Out come) 

6) การยกย่องชมเชย และให้รางวลั เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหา                   
ความตอ้งการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้น และระยะยาว บูรณาการกบัระบบท่ีมีอยู ่ปรับเปล่ียน
ใหเ้ขา้กบักิจกรรมท่ีทาํในแต่ละช่วงเวลา 

3.5 วตัถุประสงค์การจัดการความรู้ 
เป้าหมายหลกัของการจดัการความรู้ คือ การใชป้ระโยชน์จากความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการดาํเนินงาน เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์าร 
1) เพื่อปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
2) เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์และบริการใหม่ ๆ 
3) เพื่อปรับปรุงเทคนิค และกระบวนการ โดยตอ้งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ 

และนาํความรู้นั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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3.6 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
1) ป้อง กันความ รู้ สู ญหา ย  กา รจัดก ารควา ม รู้ทํา ให้อง ค์กา รส าม ารถรักษ า                        

ความเช่ียวชาญ หรือความชาํนาญ และยงัรักษาความรู้ท่ีอาจสูญหายไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง    
ของบุคลากร เช่น การเกษียณอายทุาํงาน หรือการลาออกจากงาน ฯลฯ 

2) เพิ่ ม ประ สิท ธิ ภาพ ใ นก า รตัด สิ นใ จ  โดยป ระ เภท คุณ ภาพ  ค วา ม สะ ดวก                       
ในการเขา้ถึง ความรู้ เป็นปัจจยัของการเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจ เน่ืองจากผูท่ี้มีหนา้ท่ีตดัสินใจ
ตอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

3) ความสามารถในการปรับตัว  และมีความยืดหยุ่น การทําให้ผู ้ปฏิบัติงาน                             
มีความเขา้ใจในงาน และวตัถุประสงคข์องงาน โดยไม่ตอ้งมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงเกิดข้ึน
จะทาํให้ผูป้ฏิบติังานสามารถทาํงานในหน้าท่ีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพฒันา
จิตสาํนึกในการทาํงาน 

4) ความได้เปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงการจดัการความรู้จะสามารถช่วยให้องค์การมี
ความเขา้ใจลูกคา้ แนวโนม้ของการตลาด และการแข่งขนั ทาํให้สามารถลดช่องวา่งและเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขนัได ้

5) การพฒันาทรัพยสิ์น เป็นการพฒันาความสามารถขององคก์ารในการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมี ไดแ้ก่ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 

6) การยกระดบัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงการนาํการจดัการความรู้มาใชเ้ป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และบริการ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ อีกดว้ย 

7) การบริหารลูกคา้การศึกษาความสนใจและศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ จะเป็น
การสร้างความพึงพอใจ เพิ่มยอดขาย และสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์าร 

8) การลงทุนทางทรัพยากรมนุษย ์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ผา่นการเรียนรู้
ร่วมกนั การจดัการดา้นเอกสาร การจดัการกบัความไม่เป็นทางการเพิ่มความสามารถให้แก่องคก์าร
ในการจดั และฝึกฝนบุคลากร 

3.7 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ 
ดงัท่ี สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (2551) ไดก้ล่าววา่ แผนผงัอิชิคะวะ 

(Ishikawa diagram) หรือแผงผงักา้งปลา หรือในช่ืออ่ืนของไทย ดงัเช่น โมเดลปลาทู หรือตวัแบบ
ปลาตะเพียน เป็นกรอบแนวคิดอยา่งง่ายในการจดัการความรู้ โดยใหก้ารจดัการความรู้เปรียบเสมือน
ปลา ซ่ึงประดว้ยส่วนหวั ลาํตวั และหาง มีหนา้ท่ีท่ีต่างกนั ดงัน้ี 
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โมเดลปลาทู 
 

 
 

ภาพท่ี 2.9 โมเดลปลาทู หรือ แผนผงัอิชิคะวะ (Ishikawa diagram) 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้ เพื่อสังคม, 2551 

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

ทิศทางของการจดัการความรู้ โดยก่อนท่ีจะทาํจดัการความรู้ และต้องตอบให้ได้ว่า “จะทาํ KM            
ไปเพื่ออะไร?” โดยส่วน “หวัปลา” น้ีจะตอ้งเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผูด้าํเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด       
โดยมี “คุณเอ้ือ” และ “คุณอาํนวย” คอยช่วยเหลือ 

2) ตวัปลา (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงถือวา่เป็น
ส่วนสาํคญั ซ่ึง “คุณอาํนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุน้ให ้“คุณกิจ” มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นท่ีมีอยู่ในตวั “คุณกิจ” พร้อมการอาํนวยให้เกิดบรรยากาศ                       
การเรียนรู้แบบทีม เกิดการหมุนเวยีน และยกระดบัความรู้ เกิดนวตักรรม 

3) หางปลา (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลงัความรู้” หรือ “ขุมความรู้”    
ท่ีไดจ้ากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ท่ีไดจ้ากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ตวัปลา” ซ่ึงอาจเก็บ
ส่วนของ “หางปลา” น้ีดว้ยวิธีต่างๆ ดงัเช่น ICT ซ่ึงเป็นการสกดัความรู้ท่ีซ่อนเร้นให้เป็นความรู้      
ท่ีเด่นชดันาํไปเผยแพร่ แลกเปล่ียนหมุนเวยีนใช ้พร้อมยกระดบัต่อไป 
 สรุปไดว้่า “การจดัการความรู้” หรือการรวบรวม สร้าง จดัระเบียบองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
อยา่งกระจดักระจายมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลสามารถไปศึกษาหาความรู้ต่อไปได ้หรือ
สามารถนาํชุดความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีเผยแพร่ และกระจายไปสู่ท่ีต่าง ๆ ได้ วิธีการจดัการความรู้น้ี 
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สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในงานวิจยัเร่ือง “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ ์   
และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตาํบลเชิงดอย อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจาก
การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ท่ีหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น           
ดา้นการจดัการการตลาด การเงิน การบญัชีฯลฯ หรือความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งผลิตภณัฑ์ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาดา้นงานหัตถกรรม รวมไปถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง    
กบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงการจดัการความรู้จะช่วยส่งเสริมการลาํดบั
ขั้นตอน ความรู้ท่ีจาํเป็นต่อผูป้ระกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

4. ทฤษฎกีารออกแบบผลติภัณฑ์ 
 การวิจยัเร่ือง “การจดัการความรู้ เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ศกัยภาพ

ของธุรกิจชุมชน อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใช้ทฤษฎี                
การออกแบบผลิตภณัฑ์มาประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างศกัยภาพด้าน              
การออกแบบผลิตภณัฑแ์ก่กลุ่มผูป้ระกอบการต่อไป สามารถแบ่งเน้ือหาสาํคญัไดด้งัน้ี 

4.1 ความหมายของการออกแบบผลติภัณฑ์ 
ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น มีผูรู้้ และนกัวิชาการต่างให้ความหมายของคาํว่า      

การออกแบบผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 727) ให้ความหมายของ “ผลิตภณัฑ์” คือ

หมายถึง ส่ิงท่ีทาํข้ึน 
 สารานุกรมวิกิพีเดีย (2551) กล่าวไวว้า่ “การออกแบบ” คือ การสร้างสรรคท์างศิลปะ

อย่างหน่ึง ของมนุษยช์าติ ซ่ึงมีประวติั ความเป็นมา และวิวฒันาการควบคู่กนักบัมนุษยโ์ดยตลอด 
เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงของศิลปะท่ีมนุษย์ ทุกคนจะต้องรู้จกั และสัมผสักับผลงานการออกแบบ              
อยูต่ลอดเวลาในชีวิต และประสบการณ์ประจาํวนัไม่ว่าจะเป็นยุคสมยัใดก็ตาม เพราะการออกแบบ
คือ ความเพียรพยายามของมนุษยใ์นอนัท่ีจะนาํเอาทรัพยากรต่าง ๆ ในธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
ดดัแปลงข้ึนเป็นส่ิงท่ีจะเอ้ืออาํนวยความสะดวกสบาย และยงัก่อให้เกิดคุณประโยชน์เกิดคุณค่า         
ต่อการดาํรงชีวติของมนุษยส์นอง ความอยาก (Needs) ของมนุษยใ์นท่ีสุดนัน่เอง 

 โกฟ (1965 : 165) ไดก้ล่าวไวว้า่ การออกแบบเป็นการจดัแต่งองคป์ระกอบมูลฐานใน
การสร้างงานศิลปกรรม เคร่ืองจกัร หรือประดิษฐ์กรรมของมนุษย์ การออกแบบจะทาํให้สามารถ
ถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานท่ีผูอ่ื้นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผสัได ้เพื่อให้มี
ความเขา้ใจในผลงานร่วมกนั 

 โดยสามารถรวมความหมายของทั้งสองคาํตามแนวคิดของผูท่ี้เคยใหไ้วด้งัน้ี 

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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 พิชิต เลี่ยมพิพัฒน์ (2518 : 7) ไดใ้ห้ความหมาย การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม      
วา่หมายถึง การวิเคราะห์หาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภณัฑ์ (Function) ขอ้มูล
เก่ียวกบัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์(Consumer, User) และขอ้มูลเก่ียวกบัการตลาด (Market) แลว้นาํมาออกแบบ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพื่อผลิตเป็นจาํนวนมาก (Mass Production) ให้อยู่ในความนิยมของตลาด            
ในราคาพอสมควร 

 วิรุณ ตั้งเจริญ  (2527 : 111) ไดใ้ห้ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product 
Design) ไวคื้อ การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ เพื่อนาํมาใช้สอยในชีวิตประจาํวนัโดยเน้นการผลิต
จาํนวนมาก ในรูปสินคา้เพื่อให้ผา่นไปยงัผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค (Consumer) ในวงกวา้ง โดยท่ีรูปแบบ และ
คุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัสาํคญั ชกัจูง ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความกระหายจะซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

 สาคร คันธโชติ (2528 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ หมายถึง      
การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนดว้ยกรรมวิธีดา้นอุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภณัฑ์ข้อมูล
เก่ียวกบัตลาดแลว้นาํมาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพื่อผลิตเป็นจาํนวนมากๆ ให้อยูใ่นความนิยมของตลาด
ในราคาพอควร 

 วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร (2548 : 15) ให้ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ คือ
กิจกรรมการแกปั้ญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค ์ท่ีไดต้ั้งไว ้(Design is a goal- directed 
problem- solving activity) ซ่ึงเป็นการกระทาํของมนุษยด์ว้ยจุดประสงค์ท่ีตอ้งการผลเป็นส่ิงใหม่ 
โดยมีทั้งท่ีออกแบบ เพื่อสร้างข้ึนใหม่ให้แตกต่างจากของเดิม หรือการปรับปรุงตกแต่งจากของเดิม 
ความสําคญัของการออกแบบเป็นขั้นตอนเบ้ือต้นท่ีจะทาํให้กระบวนการในการผลิตสินคา้ หรือ
ผลิตภณัฑป์ระสบผลสาํเร็จในตลาด และตรงตามเป้าหมาย 

 Lorenz (1986 : Preface) ไดใ้ห้ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ไวว้า่หมายถึง 
การสร้างสรรคอ์งคป์ระกอบต่าง ๆ ทั้งหมดของรูปร่าง และรูปทรง ผลิตภณัฑ์ให้ปรากฏ และสร้าง
ความรู้สึกพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 สรุปความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ว่า หมายถึง เป็นการรวบรวม
แนวความคิด มุมมอง ทฤษฎีต่าง ๆ นาํมาพฒันาใหก้ลายเป็นแนวคิดหลกัในการออกแบบ  และสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการทดสอบ และประมวลผลในด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม              
จากการประกอบกนัข้ึนของผลิตภณัฑ์ จะตอ้งประกอบไปดว้ยลกัษณะทางกายภาพ หรือลกัษณะ 
การบริการ ซ่ึงนักออกแบบจะเป็นผูส้ร้างกรอบความคิดจากการประเมินผลตามแนวคิดต่าง ๆ             
เพื่อนาํมาสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสร้างสรรค์ และระบบมีของเทคโนโลยีท่ีลํ้าหนา้ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 
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4.2 ประวตัิของการออกแบบผลติภัณฑ์ 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ นบัว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างจริงจงัในช่วงศตวรรษ    

ท่ี 20 เป็นตน้มาน้ีเอง มีการแบ่งฐานรากกนัระหว่างการออกแบบ และการผลิตท่ีปรากฏชดัในสมยั
การปฏิวติัอุตสาหกรรม ซ่ึงช่วงแรกนกัออกแบบผลิตภณัฑ์ ก็คือ ช่างฝีมือ หรือวิศวกรเป็นส่วนใหญ่ 
การทาํงานช่วงแรก เรียกว่า “การประดิษฐ์คิดคน้” และถือเป็นการออกแบบทางวิศวกรรม ดงันั้น 
กิจกรรมการสร้างสรรคท่ี์นกัออกแบบนาํเสนอก็ คือ การเขียนแบบทางเทคนิคจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม คร้ังแรกนั้นเกิดข้ึนท่ีประเทศเยอรมนัโดย ในปี ค.ศ. 1907 
บรรดาบริษทัต่าง ๆ ในเยอรมนัได้ว่าจา้งเหล่าช่างฝีมือและสถาปนิกให้ออกแบบผลิตภณัฑ์ เพื่อ                      
การผลิตดว้ยเคร่ืองจกัร ซ่ึงหน่ึงในจาํนวนนกัออกแบบเหล่าน้ีก็มีนกัออกแบบผลิตภณัฑ์คนสําคญั 
คือ Peter Behrens ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาด้านการออกแบบ ของบริษทั AEG.ท่ีเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่                    
ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขณะนั้น Peter Behrens เป็นผูท่ี้เร่ิมสร้างสรรคก์ารทาํงาน 
ท่ีครบถว้นกระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมข้ึนเป็นคนแรก โดยเฉพาะการออกแบบ
แสดงความมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่าง จากผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัทัว่ ๆ ไป  

ภายหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ก่อให้เกิดการกระตุน้ และการขยายตวัทางอาํนาจ   
การผลิตของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 เป็นตน้มา และในระบบการผลิต       
ก็มีการเปล่ียนแปลงหันเข้าสู่การสนองตอบความต้องการของผูบ้ริโภคให้มากข้ึน ด้วยการใช้
ความก้าวหน้าทางระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม และจากพื้นฐานของการลงทุนขนาดใหญ่       
ซ่ึงตอ้งอาศยัความพยายามในการท่ีจะลดตน้ทุนการผลิตและขยายการจาํหน่ายให้มากข้ึน ดงันั้น
ความสมเหตุสมผล ค่ามาตรฐานในวธีิการแกไ้ขปรับปรุงวสัดุ และกระบวนการผลิตจึงเป็นขอ้คาํนึง
ท่ีตามมา ในขณะเดียวกนัความสําคญัของรูปร่าง รูปทรงของผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏแก่สายตาผูบ้ริโภค      
ก็เขา้มาเป็นส่ิงสาํคญัต่อการท่ีจะนาํไปวางจาํหน่าย หรือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ต่อผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

เหตุการณ์ และภาวะทางเศรษฐกิจดงักล่าวจึงทาํให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดเ้จริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว สภาพเศรษฐกิจดีข้ึน ประชาชนมีรายไดม้ากข้ึน ทาํให้เกิดการแข่งขนัด้านการผลิต   
และการตลาดไปอย่างกวา้งขวาง และจากท่ีมีการคาํนึงถึงรูปร่างหน้าตาผลิตภณัฑ์ท่ีสําเร็จออกมา    
ก็ทาํใหมี้การจา้งงานเหล่าช่างฝีมือหรือศิลปิน มาทาํงานร่วมในกระบวนการผลิต และการคิดคน้ดว้ย 
ซ่ึงก็เท่ากับว่าเป็นการกาํเนิดของอาชีพใหม่ข้ึนมาคืออาชีพนักออกแบบผลิตภณัฑ์ ท่ีทาํหน้าท่ี
ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะ เขา้ไปร่วมกบักระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมนบัแต่นั้น 
(Sparke,1986, หน้า 4) การเร่ิมตน้หลายประการดงักล่าวทาํให้เกิดการพฒันาแนวความคิดเก่ียวกบั
การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีเปิดกวา้งแพร่หลายไปทัว่ทั้งยุโรป และอเมริกาโดยเฉพาะ
แนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความสําคญัต่อรูปร่างภายนอกมากกว่าภายใน ท่ีเหมาะสมกบั   
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การบริการ การขาย และการโฆษณา ความสําคญัของการออกแบบเร่ิมมีความเคล่ือนไหวมากข้ึน 
เช่น มีการจดัตั้งสมาคมอุตสาหกรรม และการออกแบบ ข้ึนท่ีประเทศองักฤษ โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อตอ้งการสร้างมาตรฐานของการออกแบบท่ีดี และสมบูรณ์ร่วมกนั และต่อมาปี 1919 มีการจดัตั้ง 
The Staatliche Bauhaus ข้ึนท่ีประเทศเยอรมนันาํโดย Water Gropius ซ่ึงเป็นสถาปนิกชาวเยอรมนั 
สถาบนั Bauhaus แห่งน้ีนบัวา่เป็นสถาบนัสอนออกแบบแนวใหม่ ท่ีนาํเอาหลกัมุ่งเน้นประโยชน์          
ใชส้อยมาพฒันา โดยจะยึดหลกัการสอนท่ีเนน้ย ํ้าความสําคญัของรูปร่าง และรูปทรง ทางเรขาคณิต            
ความถูกต้องแน่นอน ความเรียบง่าย และหลักความประหยดั ดังนั้น สถาบนัแห่งน้ีจึงได้นับว่า             
เป็นตน้แบบของการศึกษาในสมยัใหม่ มีการทดลองออกแบบผลิตภณัฑ์มากมายท่ีให้แนวคิดใหม่
สําหรับวงการอุตสาหกรรมท่ีมีอิทธิพลครอบงาํ และยงัถือเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อมาถึงรุ่นหลัง     
ตราบทุกวนัน้ี (ประชิด ทิณบุตร, 2551) 

4.3 กระบวนการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 กระบวนการออกแบบนั้น เป็นขั้นตอนหลงัจากการวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ 
การตลาด แลว้จึงนาํมาแปลงเป็นสินคา้ เพื่อสนองความตอ้งการ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของนกัออกแบบ
และวิศวกรท่ีเป็นผูดู้แลการออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นการบ่งบอกลักษณะของรูปแบบผลิตภณัฑ ์    
การรวบรวมแนวความคิด การแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ เพื่อมาออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการยอมรับ
จากกลุ่มลูกคา้ รวมถึงผลกาํไรท่ีตามมาดว้ย ดงัท่ี เออเบิน เกลน และคณะ (1980) กล่าวไวด้งัน้ี 

1) โอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ (Opportunity Identification) คือ ขั้นตอนดา้น
การวิเคราะห์การตลาดเป็นส่วนสําคญัอยา่งยิ่ง ท่ีจะหาแนวคิดหลกัของสินคา้ให้สามารถดาํเนินไป
อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ด้านโอกาสของผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงในการทําสินค้า                        
ให้ประสบผลสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการหากลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ความเป็นไปไดท้างการตลาด การเลือก
กลุ่มลูกคา้ การเลือกตลาดการแข่งขนั การนํานวตักรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ซ่ึงถือเป็นโอกาส                
ท่ีจะสามารถสร้างใหสิ้นคา้ประสบความสาํเร็จเหนือคู่แข่งได ้

2) ความตอ้งการของลูกคา้ (Consumer Measurement) หมายถึง ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด       
ในกระบวนการออกแบบ คือ การท่ีสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง จาก                   
การสังเกตพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยการวดัจากปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส่วนใหญ่    
การวดัปริมาณของผูบ้ริโภคนั้นจะมีการนาํเร่ืองของการจดัการการตลาดเขา้มาเป็นส่วนในการคน้หา
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น ความตอ้งการ แรงจูงใจ การใชจ่้ายเงินของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

3) แบบจาํลองของผูบ้ริโภค (Models of Consumers) คือ การช้ีประเด็นถึงการรับรู้ 
ความเขา้ใจ ความพอใจต่อสินคา้ การแบ่งกลุ่มลูกคา้ และสาํรวจคู่แข่งในตลาด จากท่ีกล่าวไปนั้น 
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ลว้นเป็นขอ้มูลสําคญัในการนาํไปใชใ้นการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบ    
ท่ีพึงพอใจต่อลูกคา้ สามารถแข่งขนักับคู่แข่งได้ การท่ีเราสามารถสร้างรูปลกัษณ์ของสินคา้ให้
สวยงาม และมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้จะสามารถทาํให้สินคา้
ประสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนท่ีสาํคญั คือ 

ก. การรับรู้ของกลุ่มลูกค้าหรือผู ้บริโภค เป็นกุญแจสําคัญก่อนกระบวนการ
ออกแบบ โดยเม่ือเราทราบถึงวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีดีในการรับรู้ หรือทศันคติของลูกคา้เป็นอยา่งไร เพื่อนาํ
ขอ้มูลเหล่านั้นมาสร้างสินคา้ เพื่อนาํมาสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ข. ความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้หรือผูบ้ริโภค เป็นส่วนท่ีต่อมาจากการรับรู้ เม่ือ
สามารถรู้ถึงทศันคติได ้หลงัจากนั้นเป็นการวเิคราะห์ดา้นความพึงพอใจในคุณภาพ และรูปแบบของ
สินคา้ ซ่ึงส่งผลต่อการออกแบบรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ดว้ย 

ค. การแบ่งกลุ่มลูกคา้ ส่วนน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการกระบวนการวิเคราะห์
ทางดา้นการตลาดโดยเป็นการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง ผลท่ีตามมาจากการแบ่งกลุ่มลูกคา้นั้น 
สามารถพบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีแทจ้ริง เช่น วยัของลูกคา้ท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ์ พฤติกรรมในการใช้
งาน และยงัรวมไปถึงคู่แข่งท่ีแทจ้ริงของกลุ่มลูกคา้น้ีอีกดว้ย 

4) การคาดการณ์ดา้นการพฤติกรรมตลาด (Prediction of Market Behavior) ส่วนน้ี
เป็นการเลือกช่องทางการส่ือสารจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค หลงัจากท่ีคดัสรรรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์
ท่ีเหมาะสมออกมาแลว้ จะมีการนาํมาเปิดตวัทางส่ือต่าง ๆ เช่น โฆษณา การลด แลก แจก และแถม      
กลยุทธ์ทางการตลาด การประชาสัมพนัธ์ เป็นต้น โดยเป็นการคาดการณ์ว่าส่ือ หรือช่องทาง                  
การส่ือสารในรูปแบบไหนท่ีจะเหมาะสม และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดดี้ท่ีสุดเพื่อเป็นการส่งมอบ
สินคา้ไปสู่สายตาผูบ้ริโภค และเม่ือลูกคา้ไดรั้บส่ือนั้นก็จะสามารถเปรียบเทียบสินคา้กบัสินคา้ตวัอ่ืน 
เป็นการตดัสินใจวา่จะเลือกซ้ือแบบไหน และส่ิงไหนเป็นส่ิงดีท่ีสุดสาํหรับตนเอง 

5) การประเมินผล (Evaluation) คือ เม่ือมีการนาํสินคา้ต่อสายตาผูบ้ริโภคแล้วนั้น 
กระบวนการถัดมาคือการประเมินผล เพื่อคาดการณ์เก่ียวกับการตอบรับของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ และยงัทราบถึงต้นทุนในการทาํการผลิตท่ีแท้จริง ซ่ึงมีปัจจยัเก่ียวข้องท่ีสําคัญ เช่น 
ขอ้จาํกดัทางการเมือง ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัเทคโนโลยี ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัวสัดุ ภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสม   
และความคาดหวงัต่อสินคา้ของกลุ่มผูบ้ริโภค เป็นตน้ โดยประเมินผลจากผลตอบรับจากหลายปัจจยั
เพื่อนาํมาปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หดี้ต่อไป 

6) การกลัน่กรอง (Refinement) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยคือการนาํขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยั
สําคัญ เช่น รูปแบบของกลุ่มลูกค้า มาวิเคราะห์แก้ไขผลิตภัณฑ์นั้ นให้ดีข้ึน เพื่อให้ผลิตภัณฑ ์                     
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มีขอ้บกพร่องน้อยท่ีสุดและถูกนาํเสนอไปอีก เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
และยงัไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากท่ีสุด 

7)  กระบวนการท่ีไดก้ล่าวไปนั้นเป็นขั้นตอนสําคญัอีกรูปแบบหน่ึงในการวิเคราะห์
ทางการตลาด เพื่อหาแนวความคิดหลกัในการออกแบบแลว้จึงนาํมาสู่กระบวนการต่าง ๆ เพื่อผลิต
สินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงยงัมีรูปแบบของกระบวนการออกแบบผูท่ี้มีความรู้
ความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ีไดใ้ห้กระบวนการอีกหลายรูปแบบ ซ่ึงแลว้แต่วา่ผูใ้ชจ้ะนาํรูปแบบไหนมา
ประยกุตใ์ชใ้หต้รงกบัความตอ้งการของตนเอง 

4.4 หลกัการของผลติภัณฑ์ใหม่ทีป่ระสบความส าเร็จ 
 ปัจจุบนัมีการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนมาอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นรูปแบบ

สินคา้ท่ีมีมาก่อน หรือกระทัง่สินคา้ใหม่ ๆ ตามบริบทสังคม โดยการผลิตรูปแบบทั้งอุตสาหกรรม 
(Mass Product) หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน (Hand Made) ผลิตภณัฑ์จะมีทั้งประสบผลสําเร็จ 
กลายเป็นท่ีรู้จกัสามารถขายไดเ้ป็นอย่างดี แต่ในทางตรงกนัขา้มสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ประสบ
ผลสําเร็จก็มีเช่นกนั ผลิตมาแลว้ไม่สามารถขายได ้เป็นตน้ ในส่วนน้ีจะเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
หลกัการของผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อเป็นทางใหผู้ป้ระกอบการนาํไปใชไ้ด ้มีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1) รูปแบบของการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ สามารถจาํแนกออกตามรูปแบบดงัท่ี Booz, 
Allen และ Hamilton ไดแ้บ่งผลิตภณัฑใ์หม่ออกเป็น 6 ประการ คือ 

ก. New to the world product คือ เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อสร้างตลาดใหม่อย่าง
แทจ้ริง 

ข. New product lines คือ เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ซ่ึงยอมใหบ้ริษทัเขา้มาสร้างตลาดเป็น
คร้ังแรก 

ค. Additions to existing product lines เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีออกมาเสริมสาย
ผลิตภณัฑเ์ดิมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด เช่น เพิ่มขนาด รสชาติ ฯลฯ 

ง. Improvements and revisions of existing products เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ซ่ึงเกิดจาก
การปรับปรุง เพิ่มคุณค่า และนาํมาทดแทนผลิตภณัฑเ์ดิม 

จ. Repositioning นับว่า เป็นผลิตภัณฑ์เดิมท่ีนํา เสนอต่อตลาดใหม่ และ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยั และตอบสนองความตอ้งการมากข้ึน 

ฉ. Cost reductions คือ เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่เป็นการลด
ตน้ทุนตํ่ากว่าผลิตภณัฑ์เดิม โดยอาศยัปัจจยัในหลาย ๆ ดา้น เช่น เทคโนโลยีการผลิต ความรู้ วสัดุ
ทดแทน เป็นตน้ 

2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
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สภาวะการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั บริษทัหรือองค์กรท่ีไม่มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่
เส่ียงต่อความลม้เหลว เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูน่ั้นไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนไป
ของผูบ้ริโภค เทคโนโลยี วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้ นลงการแข่งขนัทั้ งในและต่างประเทศสูงข้ึน 
ขณะเดียวกนัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ก็มีความเส่ียงสูง ดงัท่ี จิรพรรณ เล่ียงโรคาพาธ (2550 : 16)     
ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ดงัน้ี 

ก. การขาดความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่บางพื้นท่ี  ทําให้มีการปรับปรุง
ผลิตภณัฑพ์ื้นฐาน เช่น ผงซกัฟอก เหล็ก เป็นตน้ 

ข. การท่ีตลาดแบ่งเป็นสัดส่วนชดัเจน บริษทัควรจะตั้งเป้าหมายท่ีจะนาํผลิตภณัฑ์
ใหม่ออกจาํหน่ายในตลาดท่ีมีขนาดเล็กก่อน ซ่ึงก็ทาํใหย้อดขายและกาํไรตํ่า 

ค. ข้อจาํกัดของสังคมและกฎระเบียบของรัฐบาล เช่น เร่ืองความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงทาํให้ชะลอการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในตลาดยา หรือในเร่ือง
ความยากในการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่และการตดัสินใจโฆษณาก็มีผลต่อความสําเร็จในการนํา
ผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาด 

ง. ตน้ทุนของการนําผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด บางคร้ังบริษทัตอ้งพยายามหา
ความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่มากมาย เพื่อให้สรุปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ไดเ้พียง1 หรือ 2 ผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์การผลิต และการตลาดสูง 

จ. การขาดเงินทุนหมุนเวียน บางคร้ังบริษทัมีความคิดเก่ียวกบับริษทัใหม่ แต่ขาด
เงินทุนในการพฒันา 

ฉ. เร่งเวลาท่ีใชพ้ฒันาใหเ้ร็วข้ึน คู่แข่งขนัมีโอกาสท่ีจะมีความคิดในเร่ืองผลิตภณัฑ์
ใหม่เหมือนกบัเรา การท่ีบริษทัจะเอาชนะคู่แข่งขนัได ้โดยการผลิตสินคา้ออกสู่ตลาดก่อน 

ช. การทาํใหว้งจรชีวิตของผลิตภณัฑ์สั้นลง เม่ือผลิตภณัฑ์ใหม่ประสบความสําเร็จ 
เป็นการง่ายท่ีคู่แข่งจะทาํผลิตภณัฑ์ลอกเลียนแบบออกจาํหน่าย เช่น เม่ือก่อนโซน่ีพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ออกสู่ตลาด บริษทัคู่แข่งตอ้งให้เวลาถึง 3 ปีในการลอกเลียนแบบ แต่ในปัจจุบนัเพียง 6 เดือน
บริษทัอ่ืนสามารถผลิตสินคา้เหมือนกนัออกมาจาํหน่ายไดแ้ลว้ ดงันั้น บริษทัจึงควรทาํให้วงจรชีวิต
ของผลิตภณัฑส์ั้นลง 
 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อาจกล่าวไดว้า่ เป็นรูปแบบการปรับปรุงสินคา้เดิมท่ีตนมี
อยู่ให้เปล่ียนแปลงไปในรูปแบบใหม่ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เดิมไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
หรือรสนิยมของผูบ้ริโภคได้ อีกทั้งคู่แข่งขนัท่ีมีเพิ่มมากข้ึน ผลิตภณัฑ์จะต้องได้รับการพฒันา
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้างศกัยภาพการแข่งขนัอีกทาง โดยการพฒันาน้ีเป็นรูปแบบ
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ของการพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นการอาศยัเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มามีส่วนช่วยในระบบการผลิต อีกทั้ง
ยงัใชร้ะบบคิดใหม่ๆ มาเป็นตวัช่วยในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑอี์กดว้ย 

4.5 การจัดการเร่ืองการออกแบบทีม่ีผลต่อผลติภัณฑ์ใหม่ 
 หลกัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และยงัถือวา่เป็นประเด็นหลกั 

คือ ในการออกแบบจะมีปัจจยัหลายอยา่งมาเป็นองคป์ระกอบในการออกแบบ ซ่ึงนกัออกแบบควร
จะเล็งเห็นความสําคญัในส่วนน้ีอย่างมาก เน่ืองจากการสร้างผลิตภณัฑ์ข้ึนมานั้นไม่ได้เป็นเพียง
ส่วนผสมของวสัดุ และความสวยงามเท่านั้น ยงัมีในส่วนอ่ืนอีกเช่น กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะ
รสนิยมท่ีแตกต่างกนัตามแต่ละช่วงวยั ซ่ึงเป็นเหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีทาํให้ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์               
มีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ สี เป็นตน้ และอีกทั้งในเร่ืองของกลยุทธ์ทางการตลาด             
มีส่วนสาํคญัอีกเช่นกนั เน่ืองจากเป็นการวเิคราะห์ เพื่อหาโอกาสของสินคา้ และหาวิธีสร้างศกัยภาพ
ในการแข่งขนั เพื่อสร้างใหสิ้นคา้ประสบความสาํเร็จ นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นเช่นกนั  

4.6 กลุ่มลูกค้าทีม่ีผลต่อการออกแบบผลติภัณฑ์ 
การออกแบบผลิตภณัฑ์  ส่ิงท่ีสําคญัท่ีเป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรคง์านออกแบบ

คือ พฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างทางเพศ และวยัจึงทาํใหร้สนิยมของลูกคา้นั้น แตกต่าง
กนัออกไป และส่งผลให้การออกแบบผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในด้าน
รูปแบบ และลกัษณะการใช้งานแตกต่างกนัอีกดว้ย เม่ือนักออกแบบจะออกแบบผลิตภณัฑ์ข้ึนมา
ควรจะศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคน กลุ่มลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ โดยการศึกษาถึงพฤติกรรม รสนิยม 
ความชอบ และนาํไปเป็นเกณฑ์ในการสร้างสรรคง์านออกแบบ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้สินคา้
ประสบความสาํเร็จ โดยมีส่วนประกอบสาํคญัดงัน้ี 

1) ความแตกต่างทางเพศท่ีมีผลต่อการออกแบบ  
 “เพศ” หรือ “Gender” คือ ความเป็นชาย และหญิงท่ีแตกต่างตามการกาํหนดสังคม

และวัฒนธรรม คุณค่า การปฏิบัติท่ีควรเป็นหญิงหรือชายเป็นส่ิงท่ีกําหนดสร้างทางสังคม                                  
เฟมินิสต์ แยก Sex กบั Gender เพื่อให้เห็นว่า เพศสรีระอาจเปล่ียนไม่ได ้แต่ Gender เปล่ียนได ้
เพราะเป็นส่ิงท่ีถูกสร้าง และให้คุณค่าทางสังคม Gender จึงเป็นการประกอบสร้างทางสังคม (Social 
Construct) สําหรับสังคมไทยคาํว่า Gender ค่อนขา้งเป็นปัญหาในการแปลภาษาไทย อนัมีอยู ่                    
หลายคาํคือ เพศสภาพ เพศสภาวะ เพศสถานะ หรือเพศภาวะ 

 เพศถือวา่เป็นความแตกต่างทางกายภาพขั้นตน้ของมนุษย ์ความแตกต่างทางกายภาพน้ี
เป็นปัจจยัท่ีมีผลส่งให้พฤติกรรมมนุษยมี์ความแตกต่างกนั เช่น เพศชายจะมีลกัษณะท่ีแข็งแกร่ง 
แสดงความเป็นผูน้าํ ส่วนในเพศหญิงนั้นพฤติกรรมแสดงออกในลกัษณะความอ่อนโยน คอยดูแล
ปกป้องผู ้อ่ืน เป็นต้น ซ่ึงในลักษ ณะพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อรสนิยม ความชอบ                             
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ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ในการออกแบบ “ของท่ีระลึก” จึงควรศึกษาความแตกต่างทางเพศท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมรสนิยมของมนุษย ์เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 
โดยทัว่ไปนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 เพศ คือ 

ก. เพศชาย คือ มนุษยใ์นสังคมท่ีมีความแตกต่างทางกายภาพ หรืออวยัวะสืบพนัธ์ท่ีต่าง
จากเพศหญิง ซ่ึงในสังคมมีการกาํหนดบทบาทของเพศชายไว ้คือ หวัหนา้ครอบครัว เป็นผูท่ี้มีสิทธ์ิ
ตดัสินใจในครอบครัว และเป็นผูท่ี้ตอ้งดูแลเพศท่ีอ่อนแอกวา่ คือ เพศหญิง เป็นตน้ซ่ึงในสังคมไทย
เพศชายจะไดรั้บการยกยอ่งเหนือกวา่เพศหญิงทั้งในภาคปฏิบติั และในทางกฎหมาย โดยเฉพาะก่อน
การเปล่ียนปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ชายมีทั้งอาํนาจและสถานภาพสูง เพศหญิงจะมีสถานะภาพ
ดอ้ยกวา่ชาย เหมือนดงัสุภาษิตไทยท่ีวา่ “ชายเป็นชา้งเทา้หนา้ หญิงเป็นชา้งเทา้หลงั” (สุพตัรา สุภาพ, 
2543 : 68) พฤติกรรมท่ีมีผลจากความแตกต่างทางเพศจะส่งผลต่อลกัษณะการดาํรงชีวิต ความเช่ือ 
จะมีลกัษณะคือ ความเป็นผูน้าํ ปรารถนาในการกา้วข้ึนเป็นผูน้าํในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน ตอ้งการ
ความยอมรับจากคนในสังคม มีความทา้ยทาย ตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ อยูต่ลอดเวลา เป็นตน้ 

ข. เพศหญิง คือ มนุษยใ์นสังคมท่ีมีความแตกต่างทางกายภาพ หรืออวยัวะสืบพนัธ์ท่ีต่าง
จากเพศชาย ซ่ึงในสังคมมีการกาํหนดบทบาทของเพศหญิงไว ้คือ ตอ้งเป็นแม่บา้น ทาํอาหาร ทาํงาน
บา้น มีความสําคญัรองลงมาจากหัวหน้าครอบครัวหรือเพศชายนั่นเอง และมีหน้าท่ีเล้ียงดูบุตร               
เป็นตน้ พฤติกรรมท่ีมีผลจากความแตกต่างทางเพศส่งผลลกัษะการดาํรงชีวติ ความเช่ือ ของเพศหญิง 
คือ มีลกัษณะปรารถนาความร่ืนรมย ์และความสงบสุข ตอ้งการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น เป็นภรรยาท่ีดี 
อยากท่ีจะได้รับการยอมรับจากสังคมเช่นเดียวกับเพศชาย ต้องการเป็นจุดสนใจ มีตอบสนอง
ความชอบส่วนตวั เช่น การซ้ือของท่ีตนชอบ เพื่อเป็นรางวลัแก่ตนเอง ส่ิงสุดทา้ย คือ การประสบ
ความสาํเร็จในชีวติครอบครัว 

จากความแตกต่างทางพฤติกรรมทางเพศ แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการดาํรงชีวิต รสนิยม
ท่ีแตกต่างกัน นักออกแบบสามารถนํา เ ป็นน้ีไปเป็นหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ ์                               
ท่ีตอบสนองต่อเพศต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ทั้งน้ีข้ึนพฤติกรรมทางเพศอาจข้ึนอยูก่บัสภาพสังคมดว้ย
เช่นกนั ดงันั้นก่อนการหาขอ้สรุปจึงควรศึกให้รอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

2) ความแตกต่างของวยัท่ีมีผลต่อการออกแบบ 
การแบ่งลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ท่ีสําคัญอีกประการก็คือ การแบ่งตาม               

ช่วงวยัของมนุษย ์หรือการแบ่งตามลกัษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายพร้อมกบัการเจริญเติบโต
ทางสังคม หรือลกัษณะของความรับผิดชอบทางสังคม ตั้งแต่วยัเด็กจนถึงชราภาพ สามารถแบ่งเป็น
ประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ก. วยัทารก เป็นวยัตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี เป็นวยัท่ีช่วยตวัเองไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ตั้ งแต่การขับถ่ายจนถึงการกิน เป็นวยัท่ีไม่เป็นตัวของตัวเอง ต้องพึ่ งบิดามารดา หรือคนเล้ียง                   
ในด้านร่างกายทารกจะเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างตวัเองกับวิ่งแวดล้อม เร่ิมสนใจส่ิงเร้าและ
แสวงหาประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตวั ตลอดจนมีความพอใจในการดูด กลืน และใชป้ากในลกัษณะ
ต่าง ๆ (Oral Stage) โดยฟันซ่ีแรกจะข้ึนเม่ืออายุ 6-8 เดือน ภายใน 1 ปีทารกจะมีฟัน 4-6 ซ่ี นยัน์ตา
เห็นไดช้ดัเม่ืออาย ุ3 เดือน ไดย้นิเสียงเม่ืออาย ุ2 เดือน ทารกจะไม่ยอมกินอาหารรสจดั 

ข. วยัเด็กตอนตน้ก่อนเขา้โรงเรียน (Preschool Childhood) มีอายุระหวา่ง 2-5 ขวบ 
เป็นวยัพน้จากวยัทารก เด็กจะสนใจต่อส่ิงใหม่ ๆ รอบตวั รวมทั้งการสนใจตวัเอง มีอตัราการเจริญท่ี
ช้าเม่ือเทียบกบัวยัทารก หน้าตาดูเล็ก ลาํตวัยาวกวา้งเป็นสองเท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัตอนเกิดใหม่ 
ส่วนสูงอาจข้ึนอยูก่บักรรมพนัธ์ุ และการเล้ียงดู เป็นวยัท่ีเร่ิมมีอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เป็นวยัด้ือ 
งอแง ชอบเล่น รักอิสระ ชอบทาํอะไรดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

ค. วยัเด็กตอนกลาง ระหว่างอายุ 6-9 ปี เป็นวยัท่ีมกัจะเขา้โรงเรียน เด็กวยัน้ีจึงเป็น
เด็กท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาก เป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อเพราะตอ้งปรับสภาพของตนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ใหม่ เช่น โรงเรียน เพื่อน ครู ระเบียบวินยัต่าง ๆ เป็นตน้ เด็กมีชีวิตส่วนใหญ่อยูก่บัโรงเรียน อยากมี
เพื่อน และมีเร่ืองอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเช่นกนั 

ง. วยัตอนปลาย อายรุะหวา่ง 10-12 ปี เป็นวยัท่ีไม่ตอ้งการความแตกต่างไปจากกลุ่ม
เพื่อน ฉะนั้นจะมีความจงรักภกัดีต่อกลุ่ม และชอบเลียนแบบเพื่อนฝูง เพื่อความเป็นพวกเดียวกนั 
และมีขอ้น่าสังเกตคือ เพศหญิงจะโตเร็วกวา่เพศชายในวยัน้ีจะมีความเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย
เป็นอยา่งมาก และส่งผลต่อภาวะทางดา้นอารมณ์ท่ีลกัษณะของร่างกายเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

จ. วยัรุ่น นับว่าเป็นวยัท่ีเปล่ียนแปลงจากวยัเด็กสู่วยัผูใ้หญ่ เป็นวยัท่ีอยู่ระหว่าง              
ความเป็นเด็กกบัความเป็นผูใ้หญ่ หรือวยัยา่งเขา้สู่ความหนุ่มสาว ซ่ึงไม่อาจกาํหนดลงไปแน่นอนวา่
ควรจะส้ินสุดเม่ือใด แต่พอจะกาํหนดจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและรูปร่างเป็นสาํคญั สามารถ
แบ่งได้คือ ก่อนวยัรุ่น (Pre-Adolescence) ระหว่างอายุ 10-12 ปี วยัแรกรุ่น (Early Adolescence) 
ระหวา่งอาย ุ13-16 ปี และวยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) ระหวา่งอาย ุ17-21 ปี 

สามารถสรุปพฤติกรรมของวยัรุ่นได้ คือ วยัท่ีเร่ิมแตกเน้ือหนุ่มสาว (Puberty) 
จนกระทัง่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อการเจริญดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น มีการแปรปรวน
ของอารมณ์ มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เต็มไปดว้ยความเพอ้ฝัน มีอุดมคติสูงส่ง วยัน้ีเพื่อนมีความหมาย
มากและมกัเห็นวา่เพื่อนเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีขาดเสียมิได ้ในการกระทาํอะไรทุกอยา่งมกัตอ้งอาศยัเพื่อน 
มกัจะขอความคิดเห็น คาํปรึกษา และปรับทุกข์กบัเพื่อน มกัจะคิดว่าบิดามารดาไม่เขา้ใจตนเองพอ 
วยัรุ่นโดยทัว่ไปจะมีความภกัดีต่อกลุ่ม ดา้นร่างกายเป็นวยัท่ีร่างกายมีความเจริญเติบโต เช่น แขนยาว 
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ร่างกายสูงใหญ่ ปัญหาในวยัน้ีมกัจะเป็นความรู้ความสนใจในเร่ืองเพศ ส่วนความตอ้งการของวยัรุ่น
ท่ีเป็นจริง คือ ความตอ้งการของตนเองบวกกบัความตอ้งการของสังคม ดงัเช่น ตอ้งการความรัก 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความเป็นอิสระ การได้รับความยกย่อง มีอุดมคติสูง มีความสนใจ       
ในเร่ืองเพศและเพื่อนต่างเพศ ต้องการการรวมกลุ่ม ต้องการการยอมรับจากผู ้ใหญ่ ต้องการ
แบบอย่างท่ีดี ตอ้งการความปลอดภยั และมัน่คง ตอ้งการประสบการณ์ใหม่ ๆ มีความรู้สึกรุนแรง
ตอ้งการมีอนาคต ตอ้งการความสาํเร็จ เป็นตน้ 

ฉ. วยัผูใ้หญ่ (Adulthood) คือ วยัหนุ่มสาวและวยักลางคนโดยวยัตน้ ๆ หรือวยัหนุ่ม
สาวอาจจะ 22 ปีข้ึนไป วยัน้ีเป็นวยัแห่งการใช้เหตุผล รู้จกัว่าอะไรควร และไม่ควร และรู้ดี รู้ชั่ว 
สามารถเขา้ใจเหตุการณ์ และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล บุคลิกภาพอ่อนโยน และสุขุมข้ึน สมองเจริญ 
และมีประสิทธิภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ เป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงทาง                 
ด้านความสนใจ ทัศนคติ และค่านิยม เป็นวยัผูมี้คุณวุฒิ คือ เจริญด้วยวยั และมีประสบการณ์             
มากพอ จึงมกัเป็นวยัท่ีมีความสุข มีจิตใจหนักแน่น ไม่วู่วาม มีประสบการณ์สูง ตลอดจนเป็น                  
ผูส้ะสม และถ่ายทอดวฒันธรรมแก่รุ่นท่ีเยาวว์ยักวา่ 

ช. วยัชรา (The Old Age) สังคมไทยถือวา่ผูท่ี้ชราแลว้ คือ บุคคลตั้งแต่อายุ 60 ปีข้ึน
ไป หรือแล้วแต่สังคมในแต่ละสังคมนั้ นจะเป็นผู ้ก ําหนด ความต้องการของคนชรา คือ                           
ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ คือการไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นการเงิน เพราะเน่ืองจากเป็นวยัท่ี  
ไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งแต่ก่อน ความตอ้งการในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั ความตอ้งการดา้นอนามยั คนชรา
มกัจะมีสภาพร่างกายอ่อนแอกวา่หนุ่มสาว มีโรคต่าง ๆ มารุมเร้า จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งในวยัน้ีท่ีจะตอ้ง
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ส่วนความตอ้งการด้านการงาน ซ่ึงเป็นการทาํงานเพื่อหารายได้เล็ก ๆ  
นอ้ย ๆ เพื่อมาดาํรงชีวติ อีกทั้งยงัเป็นการใชเ้วลาในต่อละวนัใหมี้ความหมาย ป้องกนัความเบ่ือหน่าย     
ความหดหู่ สุดทา้ยคือความตอ้งการความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ความตอ้งการ
ความรักจากลูกหลาน เป็นตน้ 

สรุปได้ว่าพฤติกรรมของวยัต่าง ๆ ในช่วงอายุของคนนั้น มีผลต่อการออกแบบ
เป็นอยา่งมาก เพราะพฤติกรรมท่ีแตกต่างสามารถส่งผลต่อ พฤติกรรมการใชง้าน รสนิยม ความชอบ 
ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการออกแบบ นักออกแบบจึงควรศึกษาความแตกต่างของวยัให้ถ่องแทก่้อน     
ท่ีจะทาํการออกแบบผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึง เพื่อเป็นการสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความแตกต่างของวยัได้ดีท่ีสุด แต่ความแตกต่างอีกหลายประการท่ีนกัออกแบบควรคาํนึงถึง เช่น 
ความแตกต่างของทางด้านการศึกษา ความแตกต่างทางศาสนา ความแตกต่างด้านเช้ือชาติ และ             
ความแตกต่างของภูมิศาสตร์ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อการอออกแบบผลิตภณัฑ์ไดท้ั้งส้ิน 
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ดงันั้น นกัออกแบบผลิตภณัฑ์จึงเป็นผูท่ี้มีความรอบคอบ และมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์
อยา่งชดัเจนก่อนทาํการออกแบบผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึง 

4.7 ข้อควรค านึงในการออกแบบผลติภัณฑ์ 
การออกแบบผลิตภณัฑ ์ลว้นมีวตัถุประสงคต่์างกนัไป ไม่วา่จะเป็นเร่ืองชนิดผลิตภณัฑ ์

รูปแบบ ลกัษณะการใช้งาน อีกทั้งยงัมีความแตกต่างของกลุ่มผูใ้ช้งานอีกดว้ย แต่ในเร่ืองหลกัการ
ออกแบบของผลิตภณัฑทุ์กชนิด ลว้นอาศยัหลกัการท่ีควรคาํนึงถึงท่ีคลา้ยกนั ดงัน้ี 

1) หนา้ท่ีใชส้อย (Function) นบัวา่เป็นหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสําคญัท่ีสุดเป็น
อนัดบัแรกท่ีตอ้งคาํนึงถึง โดยผลิตภณัฑทุ์กชนิดตอ้งมีหนา้ท่ีใชส้อยถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้คือ 
การท่ีผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึง สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ไดอ้ย่างตรงตาม
ความตอ้งการ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยหน้าท่ีใช้สอยนั้นจะได้มาจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผลิตภณัฑ์ วา่เป็นผลิตภณัฑ์ชนิดไหน ตอบสนองแก่ใคร ผลิตไดอ้ย่างไร ซ่ึงเป็น
กระบวนการด้านการออกแบบ โดยนักออกแบบจะเป็นผูตี้ความต่าง ๆ แล้วนาํมาออกแบบสินคา้ 
โดยคาํนึงถึงประโยชน์ใชส้อยของผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั 

2) ความงาม (Aesthetics) หรือสุนทรียภาพ หรือพูดตรงตามคาํก็จะเห็นไดว้่าเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความงาม ส่ิงสวยงาม ความพอใจ รสนิยมของมนุษยน์ัน่เอง แต่เม่ือกล่าวถึงฐานะ                   
ท่ีเป็นหลกัพื้นฐานท่ีจะมาใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์“ของท่ีระลึก” หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน กล่าวไดว้า่ 
เม่ือมนุษยไ์ดรั้บความตอ้งการในเร่ืองประโยชน์ใช้สอยในอนัแรกแลว้นั้น หลงัจากนั้นมนุษยจ์ะมี
การโหยหา เรียกร้องถึงความตอ้งการขั้นถดัมาคือ ความสวยงาม ซ่ึงจะเป็นไปในรูปแบบพฒันา 
ปรับปรุง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีประดิษฐ์ให้สวยงาม น่าใช ้เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัน้ี ความสวยงาม
นบัว่ามีความสําคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าท่ีใช้สอย ความงามเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ 
เพราะผลิตภณัฑ์สร้างความประทบัใจและดึงดูดใจ เป็นตน้ หรือผลิตภณัฑ์บางอยา่งความงามก็คือ 
หนา้ท่ีใชส้อย เช่น ผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกของโชวต์กแต่งต่าง ๆ ก่อนการซ้ือสินคา้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
จะพิจารณาในเร่ืองประโยชน์ใชส้อยเป็นอยา่งแรก และขอ้พิจารณาถดัมาของผูบ้ริโภคคือความงาม 
ถา้ผูซ้ื้อเกิดความประทบัใจในความงามของผลิตภณัฑ์ มีรูปลกัษณ์ท่ีตรงกบัรสนิยมของกลุ่มลูกคา้   
จะทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้นั้นไปใช ้

3) ความสะดวกสบายในการใช้ ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองของระบบความสัมพนัธ์ของ
ผลิตภณัฑ์ กบัความตอ้งใชง้านของมนุษย ์เพราะผลิตภณัฑ์ถูกสร้างใชม้าเพื่อตอบสนองใน “การใช้
งาน” (Ergonomics) เห็นไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของมนุษย ์
ไม่วา่จะเป็นเร่ือง ขนาดสัดส่วนของมนุษย ์สรีระศาสตร์ (Anthropometry) เพื่อให้ทราบถึง สัดส่วน 
ขนาด และขีดจาํกดัท่ีเหมาะสมสําหรับอวยัวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย ์ทุกเพศ ทุกวยั หรือ
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ศึกษาดา้นจิตวทิยา (Psychology) ของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหลกัการใชง้านท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ซ่ึงขอ้มูล
ท่ีไดก้ล่าวไปนั้นเป็นตวักาํหนดขนาด (Dimensions) สัดส่วน ส่วนเวา้ ส่วนโคง้ หรือส่วนแคบต่าง ๆ 
ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับร่างกาย สรีระหรืออวยัวะมนุษย์ได้เป็นอย่างดีผลท่ีตามมา คือ          
ความสะดวกสบาย ขนาดพอเหมาะ การใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้สามารถใชง้านไดน้าน
โดยไม่มีการเม่ือย หรือลา้ ตลาดระยะเวลาการใช้งาน โดยนกัออกแบบนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลในส่วนน้ีใหม้ากเพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผลงานของตนเอง เพื่อผลิตสินคา้ให้
เหมาะสมกบัการใชง้านของมนุษย ์

4) ความปลอดภยั ในเม่ือผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการในการใช้
งานมนุษย์ โดยมีทั้ งคุณประโยชน์ และในทางตรงกันข้ามก็มีโทษด้วยเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ ์                 
ส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีมาอาํนวยความสะดวก ซ่ึงอาจจะต้องเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี เคร่ืองจักกล 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การออกแบบจึงควรคาํนึกถึงการใช้งานระหว่างมนุษย์กับพลังงานท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดอนัตราย โดยผลิตภณัฑ์ควรมีความปลอดภยั (Safety) ในระหว่างใช้งาน มีเคร่ืองหมาย 
วิธีการ เพื่อบอกวิธีการใชง้านให้ถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้หลีกเล่ียงการใช้งาน              
สี วสัดุ ท่ีส่งผลเสียต่อผูใ้ช ้อีกทั้งวสัดุ หรือกรรมวธีิการผลิตต่าง ๆ ท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

5) โครงสร้างและความแข็งแรง เม่ือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีถูกผลิตมาเพื่อตอบสนอง  
ความตอ้งการของมนุษยน์ั้น จะตอ้งมีความแข็งแรง ทนทาน มีโครงสร้าง (Construction) ท่ีสามารถ
จะรับแรงกด แรงกระแทกท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากหนา้ท่ีการใชง้านท่ีจะตอ้ง
เกิดข้ึนบ่อย ๆ เม่ือใดผลิตภณัฑส์ามารถใชง้านไดเ้พียงคร้ังเดียวหรือนอ้ยคร้ังก็นบัวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ไม่มีคุณภาพ ไม่มีการออกแบบท่ีดี ดงันั้นนกัออกแบบจะตอ้งรู้จกัเลือกใช ้วสัดุ ท่ีมีคุณสมบติัต่างกนั 
สามารถทนทาน รับนํ้ าหนกั ต่อการใชง้าน ไดห้รือไม่ รูปแบบโครงสร้างท่ีหลากหลายท่ีทนทานต่อ
การใช้งานในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์อีกทั้งยงัตอ้งคาํนึงถึงโครงสร้างความแข็งแรงท่ีสามารถ
ก่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้านอีกดว้ย 

6) ราคา (Cost) ถือว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึง ในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค เพราะเม่ือสินคา้ท่ีผลิตออกมาตรงกบัความตอ้งการ มีประโยชน์ใชส้อยท่ีดี มีความสวยงาม 
อีกทั้งยงัแข็งแรง แต่มีราคาท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถซ้ือได ้ผลิตภณัฑ์นั้นก็ถือว่าไม่ประสบผลสําเร็จ 
ตรงกนัข้ามกบัผลิตภณัฑ์ท่ี มีประโยชน์ใช้สอยท่ีดี มีความสวยงาม แข็งแรงทนทาน และมีราคา        
ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ และสามารถซ้ือได ้ผูบ้ริโภคจะหันมาเลือกใช้ในผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาถูกกว่า
อย่างแน่นอน ซ่ึงในดา้นของราคาน้ี จะเป็นการวิเคราะห์ในดา้นการตลาด โดยเป็นการวิเคราะห์ว่า
ตน้ทุนการผลิต วสัดุ การออกแบบ บวกกบักาํไร กลายมาเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือไดข้องกลุ่มลูกคา้ 
และตั้งราคา ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และอีกทั้งยงัตอ้งแข่งขนักบัผูค้า้รายอ่ืนไดอี้กด้วย 
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โดยการผลิต หรือการหาวสัดุทดแทน นบัว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สินคา้ราคาถูกลง 
เพราะ เพื่อเป็นการลดตน้ทุน นักออกแบบจึงควรหาวิธีการ หรือแก้ไข ด้านการผลิต หรือวสัดุท่ี
สามารถลดตน้ทุน เพราะจะส่งผลให้สินคา้สามารถแข่งขนักนัผูอ่ื้นได ้และยงัคงตอ้งนึกถึงคุณภาพ
ของผลิตภณัฑเ์ป็นประการสาํคญัดว้ย 

7) วสัดุ (Material) ในการออกแบบผลิตภณัฑต่์าง ๆ นั้น ควรจะคาํนึงถึงคุณภาพของ
วสัดุท่ีจะนํามาใช้ในการผลิตเป็นส่วนสําคัญ อีกทั้ งคุณภาพนั้ น ยงัต้องตรงกับวตัถุประสงค ์              
การใชง้านของมนุษยอี์กดว้ย เพราะดงัท่ีกล่าวไปแลว้ผลิตภณัฑ์ย่อมจะตอ้งมีการใช้งานเป็นประจาํ       
ถ้าเลือกใช้วสัดุท่ีดีผลิตภณัฑ์ก็จะมีคุณภาพ มีระยะเวลาการใช้งานท่ีนาน และถ้าเป็นวสัดุท่ีไม่ดี       
จะส่งผลต่อการใช้งาน มีระยะเวลาการใช้งานน้อย เป็นตน้ อีกทั้งยงัต้องคาํนึงถึงการดูแลรักษา       
ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต รวมถึงจิตสํานึกท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการเลือกใชว้สัดุท่ีส่งผลดี
ต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือวสัดุท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้(Recycle) เพื่อเป็นการประหยดัทรัพยากร
ของโลกเป็นสาํคญั นกัออกแบบมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะผลกัดนัส่ิงเหล่าน้ีออกมา 

8) กรรมวิธีการผลิต ซ่ึง ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน จะเป็นแบบกรรมวิธีการผลิต
อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะต้องใช้เคร่ืองจกักล มาเป็นตวัช่วยในการผลิตสินค้า เพื่อเป็น                
การผลิตเพื่อตอบสนอง ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีมีจาํนวนมาก ดงันั้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ทุกชนิด 
ควรออกแบบให้สามารถผลิตไดง่้าย และผลิตต่อคร้ังให้ไดใ้นปริมาณมาก ๆ (Production) เพื่อเป็น
การประหยดัค่าวสัดุ แรงงาน เวลา ฯลฯ ซ่ึงเป็นการลดต้นทุกการผลิตไปในตวั หรือการเลือก
กรรมวธีิการ เลือกใชว้สัดุ วธีิผลิตท่ีหลากหลาย ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการผลิตสินคา้นั้น ท่ีจะไม่ทาํให้
ตน้ทุนการผลิตสูงกวา่ท่ีประมาณ เพื่อการลดตน้ทุนการผลิตไปในตวั 

9) การซ่อมแซม ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแล้วว่าผลิตภณัฑ์ทุกชนิดมีระยะเวลาการใช้งาน                 
ซ่ึงในบางคร้ังเม่ือยงัไม่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งทิ้งหรือหยุดใช้ เกิดมีการเสียหายของผลิตภณัฑ์โดยตอ้ง
ซ่อมแซมเพื่อนาํมาใชต่้อ  ซ่ึงส่งผลเสียต่อผูใ้ช ้เป็นการเสียเวลาในการนาํกลบัมาซ่อมแซม ถา้จะให้ดี
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ควรจะออกแบบให้สามารถบาํรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอย่างง่ายดาย 
(Maintenance) ไม่ยุ่งยาก เม่ือมีการชํารุดเสียหายเกิดข้ึน ทั้งมีความสะดวก และง่ายต่อการทาํ                
ความสะอาด เพื่อยดือายกุารใชง้านดว้ย 

10) การขนส่ง เม่ือผลิตภัณฑ์ถูกผลิตออกมาแล้ว มีกระบวนการหลังจากนั้น คือ               
การนาํสินคา้ไปสู่มือผูบ้ริโภค ตอ้งพึ่งพาระบบการขนส่ง (Transportation) เป็นสําคญั โดยการขนส่ง
จะกลายเป็นตน้ทุนท่ีบวกเขา้ไปดว้ยกบัราคาสินคา้ดว้ย ถา้มีการดูแลจดัการเก่ียวกบัระบบขนส่งท่ีดี 
ก็จะทาํให้สามารถลดต้นทุนของสินค้าไปในอีกทางด้วยเช่นกัน ซ่ึงนักออกแบบต้องคาํนึงถึง                
การประหยดั ค่าขนส่งโดยการขนส่งจะสะดวกหรือไม่ ระยะใกล้หรือระยะไกล กินเน้ือท่ี                   
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ในการขนส่งมากน้อยเพียงใด การขนส่งทางบกทางนํ้ าหรือทางอากาศ ต้องทาํการบรรจุหีบห่อ
อยา่งไร ถึงจะทาํใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่เกิดการเสียหายชาํรุด ขนาดของตูค้อนเทนเนอร์บรรทุกสินคา้ หรือ
เน้ือท่ีท่ีใช ้ในการขนส่งมีขนาด กวา้ง ยาว สูง เท่าไหร่ ฯลฯ เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีสําคญัในการออกแบบท่ี
ตอบรับกบัระบบขนส่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

สรุปได้ว่า การออกแบบผลิตภณัฑ์ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบหลายส่วน เช่น 
เป็นหนา้ท่ีใชส้อย ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ราคา ความสวยงาม การขนส่ง การซ่อมแซม 
กรรมวิธีการผลิต วสัดุท่ีใช้ เป็นต้น ซ่ึงนักออกแบบจะเป็นผู ้มีบทบาทอย่างยิ่งในขั้ นตอนน้ี 
ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาจะมีคุณภาพ และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ ก็ข้ึนอยูก่บัแนวคิด 
การสร้างสรรคข์องนกัออกแบบเป็นสาํคญัดว้ย 

 

5. แนวคดิด้านการจัดการการตลาด 
 การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ ์และวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน

กรณีศึกษาตาํบลเชิงดอย ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จาํเป็นตอ้งประยุกตใ์ช้
ความรู้ทางดา้นการจดัการการตลาดมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยมีเน้ือหา    
ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

5.1 ความหมายของการตลาด การจัดการตลาด 
การตลาด (Marketing) เป็นตวักระตุน้ท่ีสําคญัท่ีธุรกิจ หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหากาํไร 

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการบริโภคสินคา้ และบริการ ในการเขียนเร่ืองการจดัการการตลาด
คร้ังน้ี จะอธิบายถึงการตลาดว่าเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง และจะแสดงให้เห็นถึงว่าองค์กรหรือธุรกิจ             
จะใชส้ําหรับขายสินคา้ และบริการไปยงัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (Prospect) ไดอ้ยา่งไร ดงันั้น เราควรรู้จกั
ความหมายของการตลาดเสียก่อน ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ (2548 : 16) กล่าววา่ สาขาวิชาการตลาดจะมีตน้กาํเนิด    
มาจากฐานความรู้ของหลากหลายวิชา เช่น จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสถิติ สาขาวิชาการตลาด     
ในปัจจุบนัก็เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางไม่นอ้ยไปกวา่สาขาวิชาอ่ืน ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก     
การพฒันาการในสาขาวิชาการตลาดท่ีพยายามจะตอบสนองการแข่งขนัท่ีมีอยู่อย่างไม่หยุดย ั้ง         
ในกลุ่มการคา้จนยงัผลใหมี้นวตักรรมใหม่ ๆ ทางการตลาดเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ 

ศรา มานะสาบุตร (2551 : 3) กล่าววา่การตลาดอาจหมายถึงกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเคล่ือนยา้ยสินค้าและบริการ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดท้าย โดยผ่านกระบวนการ
แลกเปล่ียน การจดัการการตลาด (Marketing Management) ก็ใชห้ลกัการจดัการทางธุรกิจ โดยทัว่ไป
ในการดาํเนินงานทางการตลาดเช่นเดียวกบัการดาํเนินงานทางธุรกิจด้านอ่ืน ๆ ดงันั้นการจดัการ
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การตลาดจึงอาจหมายถึง “การวางแผนการตลาด การปฏิบติัทางการตลาด การประเมินผลการทาํงาน
ทางการตลาด” 

วิชิต อู่ อ้น (2551 : 14) กล่าวว่า การจดัการการตลาดแบบตรงนั้น จะประกอบดว้ย                    
3 ขั้นตอนหลกั ๆ อนัไดแ้ก่ การวางแผน การปฏิบติั และการประเมินผลการตลาดแบบตรงนัน่เอง 

Dalrymple and Parsons (1995 : 26) กล่าววา่การตลาด หมายถึงกระบวนการวางแผน 
และการนาํไปใชซ่ึ้งส่ิงท่ีคิดข้ึนมา การตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด และการจดัจาํหน่ายซ่ึงความคิด 
สินคา้ และบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีทาํให้บุคคลแต่ละคน องคก์ร และสังคม ไดรั้บ
ความพอใจ” ซ่ึงกระบวนการน้ีกระทาํภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ล้อมรอบธุรกิจ ปกติส่วนใหญ่ 
การตลาดจะพยายามสร้างกาํไรจากการขายสินคา้ บริการท่ีมีการสร้างความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
ได้รับความพอใจ ซ่ึงในปัจจุบนัองค์กรท่ีไม่แสวงหากาํไรก็มีการนาํความรู้เร่ืองการตลาดไปใช ้                 
มากข้ึน องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการตลาด ไดแ้ก่ องคก์รช่องทางในการกระจายสินคา้ และ
บริการและลูกคา้ 

สรุปไดว้า่ “การจดัการการตลาด” หมายถึง กระบวนการการวางแผน นาํไปใชซ่ึ้งส่ิงท่ี
คิดข้ึนมา ไม่วา่จะเป็นการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด จดัจาํหน่าย เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียน
ท่ีทาํให้บุคคลแต่ละคนไดรั้บความพอใจ เพื่อผลดา้นการแข่งขนัทางการคา้ ของผูผ้ลิต นักลงทุน      
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์และบริการไปสู่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

5.2 แนวความคิดการตลาด 
แนวคิดดา้นการตลาดนั้น เราสามารถแบ่งได ้3 ประการ คือ  
5.2.1 การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า เป็นความคิดพื้นฐานของแนวความคิด

การตลาดท่ีตอ้งผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ นัน่คือองคก์รธุรกิจตอ้งพิจารณาวา่ลูกคา้ขององคก์ร
ธุรกิจเป็นใคร และเขามีความอยากหรือความตอ้งการอะไร ผลท่ีไดก้็คือการสร้างสินคา้และบริการท่ี
ทาํใหค้วามคาดหวงัท่ีลูกคา้อยากไดไ้ดรั้บความพอใจ ตวัอยา่งเช่น ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์Lexus ใน
ประเทศอเมริกาท่ีแผนกบริการ มีการใหบ้ริการจนถึงเท่ียงคืน เป็นตน้ 

5.2.2 การมุ่งผสานความพยายามของบริษัทในทุกด้าน แนวความคิดการตลาด
ประเด็นท่ีสองก็คือ กิจกรรมการตลาดจะตอ้งกระทาํร่วมกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในองค์กร ภายใต้
แนวความคิดการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต และฝ่ายบุคลากรจะตอ้งทาํงานร่วมกนัเพื่อท่ีจะ
ทาํให้ความตอ้งการของลูกคา้ไดรั้บความพอใจ เช่น งานหลกัของฝ่ายผลิต คือ การเรียนรู้ท่ีจะปรับ
ตารางการผลิตท่ีทาํให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ได้รับความพอใจภายใตต้้นทุนท่ีรับได้คือ             
ทาํใหร้ะบบการผลิตมีความยดืหยุน่ตามสถานการณ์ เป็นตน้ 
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5.2.3 พฤติกรรมการด าเนินงาน คือเป็นพฤติกรรมการดาํเนินงานการตลาด ควรมุ่งให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กรท่ีวางไว ้หมายความว่า แผนการตลาด และเป้าหมายของธุรกิจ
จะตอ้งประสานกนั 
  องค์กรต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม         
ทางเศรษฐกิจ และยงัสามารถเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัเพื่อป้องกนัการสูญเสีย ส่วนครองตลาด 
(Market Share) การหยุดน่ิงของธุรกิจหรือแมแ้ต่การลม้ละลายของธุรกิจ บางธุรกิจให้ความสําคญั
กับการผลิต ซ่ึงจะสนใจเฉพาะการลดต้นทุน และเน้นความสําคัญของเทคโนโลยีในการผลิต 
พยายามคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ โดยไม่ไดค้าํนึงถึงลูกคา้ หรือภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ ซ่ึงในปัจจุบนั      
ใหค้วามสาํคญักบัการผลิตอยา่งเดียวไม่อาจประสบความสาํเร็จได ้ถา้องคก์รมีเป้าหมายท่ีให้ไดม้าซ่ึง
ความพอใจของลูกค้า ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีทวีความสําคญัมากข้ึนในระหว่างผูบ้ริหารขององค์กร 
เรียกวา่เป็นการใหค้วามสาํคญักบัแนวความคิดการตลาด (Marketing Concept) 

5.3 การจัดการการตลาดแบบองค์รวม (The Holistic Marketing Concept) 
 เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ (2548: 6) กล่าวว่าการจดัการการตลาดแบบองค์รวม   

หรือท่ีเรียกกนัวา่ Holistic Marketing Concept ทั้งน้ีการจดัการการตลาดแบบองคร์วมถูกกล่าววา่เป็น
รูปแบบการจดัการตลาดท่ีเหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 น้ี (Kotler & Keller 2006) โดยส่วนตวัแลว้             
ผมคิดว่าฐานความคิดของการจดัการการตลาดแบบองค์รวมมองดูคล้ายกบัทฤษฎีเคออส (chaos 
theory) ซ่ึงมองว่าส่ิงแต่ละส่ิงมีความเก่ียวขอ้งกนัและการเปล่ียนแปลงของส่ิง ๆ หน่ึงจะส่งผล
กระทบต่อส่ิงอ่ืน ๆ อยา่งกวา้งไกล และลึกลํ้าท่ีเรียกกนัวา่ The Butterfly Effect (James Gleick 1987) 
หรือท่ีหลาย ๆ คนเรียกเป็นภาษาไทยวา่ เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว ทฤษฎีการจดัการการตลาด
แบบองคร์วมพิจารณาปัจจยัหลกั ๆ ไวท้ั้งส้ิน 4 ปัจจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 

5.3.1 การตลาดภายในองค์กร หรือ Internal Marketing มีใจความสําคญัอยูท่ี่การสร้าง
ให้หน่วยงานในองค์กรแต่ละหน่วยงานดูแลซ่ึงกนัและกนัเสมือนหน่ึงดูแลลูกคา้ เพื่อจุดประสงค ์  
ในการนาํส่งคุณค่าของสินคา้ และบริการไปสู่ลูกคา้อย่างไม่ติดขดั การตลาดภายในองคก์รยงัมีผล
ครอบคลุมไปถึงการเลือกจดัจ้างบุคลากร การอบรม และการพฒันาความสามารถของบุคลากร           
การกระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์รสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3.2 การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing) ให้ความสําคญัท่ีการพิจารณา
ผลของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมทางการตลาดต่อปัจจยัทางการตลาดอ่ืน ๆ และภาพรวมขององค์กร 
ตวัอยา่งเช่น การพิจารณาภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงกิจกรรมทางการตลาดพื้นฐานในแง่ 
Marketing Mix หรือท่ีเรียกกนัวา่ 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) เพื่อให้ปัจจยัแต่ละปัจจยั    
มีความสอดคล้องซ่ึงกนั และกัน ทั้งน้ีใจความสําคญัของการตลาดแบบผสมผสาน คือ การมอง
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ประโยชน์ของความสัมพนัธ์ของแต่ละกิจกรรม และประสานประโยชน์นั้น ๆ เพื่อก่อให้เกิดแรงบวก
ในผลลพัธ์หรือท่ีเรียกกนัง่าย ๆ วา่ Synergy 

5.3.3 Relationship marketing หรือการตลาดสัมพันธ์ ทั้งน้ีการตลาดสัมพนัธ์ให้
ความสําคญัในการพฒันาความรู้ และความเขา้ใจต่อกลุ่มเป้าหมาย (CRM: Customer Relationship 
Management) และกลุ่มท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุน เช่น ตวัแทนจาํหน่าย และผูจ้ดัหาวตัถุดิบ องค์กร
การศึกษา ฯลฯ (PRM: Partner Relationship Management) เพื่อประโยชน์แก่ทุกๆฝ่าย ซ่ึงเกิดจากผล
ของความสัมพนัธ์ระยะยาว 

5.3.4 Socially Responsible Marketing หรือความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม 
ทั้งน้ีมุมมองดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่ผลของการกระทาํทางการตลาดอาจจะครอบคลุมไม่เพียงแต่
ผูซ้ื้อและผูข้าย แต่ยงัส่งผลกระทบแก่บุคคลอ่ืนๆท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคมอีกดว้ย ดงันั้นบริษทัผูผ้ลิต
ควรจะให้ความคาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อชุมชน โดยให้ความสําคัญในปัจจยั เช่น 
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในการผลิต จาํหน่าย บริโภค และการทิ้งหลงัจากใช้ผลิตภณัฑ์ของ
ผูผ้ลิต ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เช่น การกระตุน้ให้กลุ่มคนบางกลุ่มใชโ้ทรศพัท์มือถือมากข้ึน 
ซ่ึงไปกระทบกบัเวลาท่ีเคยมีให้กบักิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น อ่านหนงัสือ หรือพูดคุยกบัคนในครอบครัว 
ผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม เช่น การแสดงเน้ือหาหรือภาพล่อแหลมในโฆษณา     
หรือการคาํนึงเพียงผลกาํไรเป็นหลกัโดยไม่คาํนึงว่าการกระทาํนั้น ๆ อาจจะส่งผลเสียต่อเยาวชน    
ในอนาคตของประเทศ เช่น การสนบัสนุน การตีพิมพ ์การขาย หนงัสือประเภทท่ีไม่เหมาะสมแก่
เยาวชนในศูนยห์นงัสือ ซ่ึงควรจะเป็นแหล่งรวมความรู้ 
 โดยสรุปแลว้การจดัการการตลาดแบบองคร์วมใหค้วามสาํคญัแก่ปัจจยัต่าง ๆโดยถือวา่
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร ดังนั้ น                   
นกัการตลาดจาํเป็นจะตอ้งทาํการตรวจสอบถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนของกิจกรรมทางการตลาด 
ทั้งก่อน และหลงัการปฏิบติัใช้ ซ่ึงหมายถึงทุก ๆ กิจกรรมทางการตลาดควรจะไดรั้บ การวางแผน
อย่างดี และถ่ีถว้น อีกทั้งมีการนาํมาพิจารณาถึงผลลพัธ์ของกิจกรรมนั้น ๆ ต่อภาพรวมขององค์กร 
ทั้งในแง่ผลดีและผลเสีย โอกาสและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนแทนท่ีจะปล่อยให้ผลลพัธ์ของกิจกรรม
นั้น ๆ เป็นไปตามโชคชะตา 

5.4 การจัดการการตลาด 
การจัดการการตลาด เป็นระบบของการค้าสมัยใหม่  ท่ี มุ่ง เน้นการตอบสนอง                      

ความตอ้งการขอ้ลูกคา้ โดยจะทาํการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภควา่ตอ้งการสินคา้อะไร อยา่งไร   
แลว้จึงทาํการผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการ โดยแบ่งเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัดงัน้ี 
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5.4.1 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
การวางแผนกลยทุธ์การตลาด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ หรือสร้างแรงกระตุน้        

การซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นรูปลกัษณ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หรือบริการนั้น ๆ 
2) กลยุทธ์ด้านราคา หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ หรือการสร้างแรงกระตุ้น              

การซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นราคาของผลิตภณัฑ ์หรือบริการนั้น ๆ 
3) กลยุทธ์ด้านการจดัจาํหน่าย หรือเรียกว่ากลยุทธ์ช่องทางจดัจาํหน่าย และ               

การสนบัสนุน การกระจายตวัสินคา้เขา้สู่ตลาด 
4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด หรือการส่ือสาร การตลาดแบบระบบ

ผสมผสาน (IMC) สามารถแบ่งเป็นส่วนยอ่ย ๆ ไดด้งัน้ี 
ก. กลยทุธ์การโฆษณา 
ข. กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
ค. กลยทุธ์การส่งเสริมการขาย 
ง. กลยทุธ์การใชข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 
จ. กลยทุธ์การตลาดทางตรง 
ฉ. กลยทุธ์การตลาดผา่นอินเตอร์เน็ต 

5.4.2 ส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกเป็นส่วนท่ีสาํคญั ได ้4 ประการ ดงัน้ี 
1) ผลิตภณัฑ์ (Product) ลูกคา้จะพิจารณาส่ิงท่ีนาํเสนอ 3 ประการ คือ หน่ึง 

รูปลกัษณ์ และคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ สอง ส่วนประสมบริการ และคุณภาพบริการ และ สาม 
ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น โดยสามารถแบ่งรูปแบบ
ของผลิตภณัฑอ์อกเป็นสามส่วนใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

ก. สินค้าอุปโภคบริโภค แบ่งได้ 4 ประเภท คือ หน่ึง สินค้าสะดวกซ้ือ 
(Convenience goods) ไดแ้ก่ สินคา้หลกั สินคา้ท่ีซ้ือฉับพลนั ซ้ือเพราะได้รับแรงกระตุน้ให้เกิด                  
การซ้ือทนัทีทนัใด สินคา้ซ้ือในยามฉุกเฉิน เป็นตน้ สอง สินคา้เปรียบเทียบ (Shopping goods)                     
ได้แก่ สินค้าเลือกซ้ือท่ีเหมือนกันแต่ขายได้ในราคาต่างกัน เช่น ตู้เย็น ทีวี ฯลฯ สินค้าเลือกซ้ือ                    
ท่ีต่างกนัเช่นเส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เป็นตน้ สาม สินคา้เจาะจงซ้ือ (Special goods) เช่น รถเบนซ์ 
ฯลฯ เป็นตน้ และ ส่ี สินคา้ท่ีไม่ไดเ้สาะแสวงหา เช่น เคร่ืองเตือนภยั เป็นตน้ 

ข. สินค้าอุตสาหกรรม สามารถจาํแนกได้ 4 ประเภท คือ หน่ึง ประเภท
วตัถุดิบ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เกษตรกรรม เช่น ผกั ผลไม ้หมู ฯลฯ ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ เช่น แร่ ป่าไม ้
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ฯลฯ เป็นตน้ สอง สินคา้ประเภททุน ไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้าง และอาคาร เช่น ตวัอาคาร ตวัโรงแรม ฯลฯ 
อุปกรณ์ถาวร เช่น ลิฟท ์เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ฯลฯ เป็นตน้ สาม วสัดุ และช้ินส่วนประกอบในการผลิต 
ได้แก่ วสัดุประกอบ เช่น เหล็ก ซีเมนต์ ฯลฯ ช้ินส่วนประกอบ เช่น มอเตอร์ ยางรถยนต์ ฯลฯ               
เป็นต้น และ ส่ี อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในโรงงาน เช่น รถยกของ                   
แม่แรง ฯลฯ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นสาํนกังาน เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ เป็นตน้ 

ค. สินค้าบริการ มีลักษณะสําคญั คือ หน่ึง ไม่สามารถจับต้องได้ ผูข้าย
บริการจะตอ้งจดัหา สถานท่ี บุคคล เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารสัญลกัษณ์ ราคา 
สอง ไม่สามารถแบ่งแยกได้ คือ ไม่สามารถแบ่งแยกบริการจากผูใ้ห้บริการได้ไม่ว่าผูใ้ห้บริการ              
จะเป็นบุคคลหรือเคร่ืองจกัร และสามไม่แน่นอน คุณภาพจะผนัแปรไปโดยข้ึนกบัผูใ้ห้บริการ และ
ข้ึนกบัว่าเป็นการให้บริการเม่ือไหร่ ท่ีไหนและอยา่งไร การควบคุมคุณภาพในการบริการทาํได ้คือ 
ตรวจสอบคดัเลือก และฝึกอบรมพนกังานท่ีใหบ้ริการ และตอ้งสร้างความพอใจใหลู้กคา้ เป็นตน้ 

2) ราคา (Price) มีขั้นตอนตั้งราคา คือ หน่ึง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตั้ งราคาผลิตภัณฑ์หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ ปัจจัยภายในมีเป้าหมาย และ
วตัถุประสงค์ขององค์การ ปัจจัยภายในองค์การ ต้นทุน ลักษณะผลิตภัณฑ์ ลักษณะวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ์ โปรแกรมการตลาดท่ีมีผลต่อราคา และปัจจัยภายนอก มี ความยืดหยุ่นของอุปสงค ์
ประเภทของลูกคา้ ผูข้ายวตัถุดิบ และปัจจยัการผลิต ภาวการณ์แข่งขนั ภาวะเศรษฐกิจ จรรยาบรรณ
ของนกัธุรกิจ กฎหมาย เป็นตน้ 

3) การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) เป็นวิธีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
ประกอบดว้ยกิจกรรรม ซ่ึงทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีหาง่ายสําหรับลูกคา้ เม่ือเขาตอ้งการซ้ือไม่วา่เม่ือใด
และท่ีไหนก็ตาม ลักษณะของการจดัจาํหน่าย มีดังน้ี หน่ึง ต้องกาํหนดโครงสร้างของช่องทาง              
การจดัจาํหน่าย เป็นเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ ซ่ึงอาจผ่านคนกลางหรือ   
ไม่ผา่นก็ได ้สอง โครงสร้างของช่องทางประกอบดว้ย สถาบนัการตลาด หรือตวักลางทางการตลาด  
ซ่ึงประกอบด้วยคนกลาง ธุรกิจท่ีช่วยกระจายตวัสินคา้ ธุรกิจให้บริการทางการตลาด และธุรกิจ        
ท่ีใหบ้ริการทางการเงิน สาม เป็นกิจกรรมการนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา 
ฯลฯ ส่ี การจดัจาํหน่ายจะอาํนวยความสะดวก แก่ลูกคา้ทางดา้นต่าง ๆ คือ จะยงัทาํให้ผูบ้ริโภคได้
ประโยชน์จากการมีโอกาสซ้ือสินค้า และเป็นเจ้าของสินคา้ต่าง ๆ และช่วยอาํนวยความสะดวก    
ดา้นสถานท่ีช่วยสร้างอรรถประโยชน์ดา้นเวลาโดยมีสินคา้พร้อมทุกเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ มีโอกาส
เลือกสินคา้ไดห้ลายรูปแบบ องคป์ระกอบการจดัจาํหน่าย คือ ช่องทางกระจายสินคา้เป็นตน้ 

4) การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย (Promotion) มีประเด็นท่ีสําคญั คือ หน่ึง 
กระบวนการติดต่อส่ือสาร เป็นขบวนการทางกายภาพ และสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลความหมาย
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ของข่าวสาร และวิธีการจากแหล่งข่าวสาร หรือผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บหรือเป็นการส่งข่าวสาร     
การแลกเปล่ียนความคิด หรือขั้นตอนในการส่ือความหมายระหวา่งผูส่้งข่าวและผูรั้บข่าวสาร และ
สอง การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบประสมประสาน และส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
(Integrated Marketing Communication) : IMC การใช ้IMC มีจุดประสงค ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทาง
การตลาด การส่งเสริมการตลาด และลดตน้ทุนทางการตลาด 

5.4.3 วงจรชีวติผลติภัณฑ์ 
 วงจรชีวติผลิตภณัฑ ์(Product Life Cycle) สามารถแบ่งได ้4 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นแนะนาํ (Introduction stage หรือ Pioneering stage) เป็นช่วงการเจริญ 
เติบโตช้า เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เร่ิมแนะนาํในตลาด ส่วนใหญ่จึงยงัไม่มีกาํไรในขั้นน้ี และเน่ืองจาก           
มีค่าใชจ่้ายอยา่งมากในขั้นแนะนาํ และยอดขายยงัตํ่ามาก 

2) ขั้นเจริญเติบโต (Growth stage) ยอดขายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว       
ขั้นน้ียอดขาย และกําไรของผลิตภัณฑ์จะมีเพิ่มข้ึน เป็นช่วงท่ียอดขายเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว                       
(เพิ่มในสัดส่วนท่ีมากข้ึน) และมีการขยายตวัดา้นกาํไรอยา่งมาก 

3) ขั้นเจริญเติบโตเต็มท่ี การเติบโตของยอดขายเพิ่มข้ึนช้า (เพิ่มในสัดส่วน                
ท่ีลดลง) ในขณะท่ีกาํไรมีแนวโน้มคงท่ีหรือลดลง เน่ืองจากคู่แข่งขนัเพิ่มข้ึน ทาํให้อาจมีบางธุรกิจ
ตอ้งออกจากตลาดไป หรือเป็นขั้นท่ีมียอดขายเพิ่มข้ึนช้า เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ประสบความสําเร็จ    
จากผูซ้ื้ออยา่งเตม็ท่ีแลว้ และเร่ิมลดลงเน่ืองจากค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากการต่อสู้กบัคู่แข่งขนั 

4) ขั้นตกตํ่า เป็นขั้นท่ียอดขายของผลิตภณัฑ์ลดลง เป็นช่วงระยะท่ียอดขาย
ลดลง และกาํไรลดลงเร่ือย ๆ 

5.4.4 ล าดับขั้นตอนของการตลาดตามเป้าหมาย (STP marketing) 
การตลาดตามเป้าหมาย หมายถึงการจดัผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีแตกต่างกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาด ท่ีมีลกัษณะ ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั แบ่งไดด้งัน้ี 
1) การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) เป็นกิจกรรมการแบ่งส่วนตลาด

ออกเป็นกลุ่ม ผูซ้ื้อสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงตามลักษณะความต้องการหรือลักษณะเฉพาะอย่าง                   
ท่ีคล้ายคลึงกนัออกเป็นตลาดย่อย หรือส่วนตลาด เพื่อจะเลือกเป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อการเสนอ
ผลิตภณัฑ ์และส่วนประสมการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม แบ่งได ้2 กลุ่ม คือ 

ก. การแบ่งส่วนตลาดตามคุณลกัษณะของผูบ้ริโภค ตวัแปรท่ีสําคญัท่ีใชเ้ป็น
เกณฑ์มีรายละเอียด คือ การแบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ รัฐ ภูมิภาค เช้ือชาติ เมือง 
ฯลฯ โดยคาํนึงถึงลกัษณะ และพฤติกรรมของ แต่ละบุคคลในแต่ละเขตภูมิศาสตร์นั้น การแบ่งส่วน
ตลาดตามประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยขนาด ความหนาแน่น ทาํเลท่ีตั้ง อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ 
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หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้าง และการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาด
ตามหลกัจิตวิทยา เป็นการแบ่งตลาดเป็นกลุ่มท่ีแตกต่างกนั โดยถือเกณฑ์ดา้นชั้นของสังคม ค่านิยม 
รูปแบบการดาํรงชีวติ หรือบุคลิกภาพ 

ข. การแบ่งส่วนตลาด ตามการตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลประโยชน์                
ท่ีได้รับ หรือตามเกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ มีการแบ่งตลาดตามพฤติกรรม โดยถือเกณฑ์ความรู้ 
ทศันคติ การใช้หรือพฤติกรรมตอบสนองต่อผลิตภณัฑ์ รวมถึงโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ ปัจจยั    
ท่ีสําคญัมีดงัน้ี โอกาสในการซ้ือ การแสวงหาผลประโยชน์ ผูซ้ื้อเลือกผลิตภณัฑ์โดยมีส่วนกระตุน้   
ในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั เช่น การซ้ือยาสีฟัน ตอ้งการป้องกนัฟันผุ ฟันขาว รสดี ราคาถูก และสถานะ
ของผูใ้ช ้เช่น ผูท่ี้ไม่เคยใช ้ผูท่ี้เคยใช ้ผูเ้ลิกใช ้ฯลฯ อตัราการใช ้ผูซ้ื้อปริมาณมาก ปานกลาง และนอ้ย 
สภาพความภกัดีต่อตราสินคา้ ขั้นความพร้อมของผูซ้ื้อ และทศันคติ เป็นตน้ 

การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้คุณลักษณะท่ีหลากหลาย หรือการแบ่งกลุ่ม                 
ทั้งทีม โดยพยายามรวบรวมตวัแปรหลายตวัเขา้ดว้ยกนั เพื่อสามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน
มากข้ึนและมีขนาดท่ีเล็กลง โดยมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ การแบ่งกลุ่มทั้งทีม บางบริษทัไดท้าํการพฒันา
วธีิการแบ่งกลุ่มทั้งทีมโดยใชด้ชันีการใหค้ะแนนศกัยภาพตามพื้นท่ีของตลาด โดยพิจารณาจากปัจจยั
ดงัน้ี การศึกษาและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ วงจรชีวิตของครอบครัว การเปล่ียนแปลงจาก
ชนบทสู่เมือง เช้ือชาติและจริยธรรม ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เป็นตน้ 

2) การกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) เป็นกลุ่มของผูซ้ื้อท่ีมี                   
ความจาํเป็นหรือมีลักษณะเหมือนกัน ซ่ึงบริษทัตัดสินใจจะเลือกเป็น เป้าหมาย หรือหมายถึง       
การประเมินและเลือกหน่ึงส่วนตลาด หรือมากกวา่ใหเ้ป็นตลาดเป้าหมาย มี 2 ขั้นตอน คือ 

ก. การประเมินส่วนตลาด เป็นการศึกษาส่วนตลาดใน 3 ด้าน คือ หน่ึง 
ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด (Segment size and growth) ในท่ีน้ีจะคาดคะเนยอดขาย
และการเพิ่มข้ึนของยอดขาย สองความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาด(Segment structural  
attractiveness) เป็นการพิจารณาวา่ส่วนตลาดนั้นสามารถเขา้ถึงและสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดนั้นหรือไม่ สาม วตัถุประสงคแ์ละทรัพยากรของบริษทั แมว้า่ความเจริญเติบโตของตลาด 
และความสามารถจูงใจตลาดจะเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ถา้ขดัแยง้กบัวตัถุประสงคบ์ริษทั และมีอุปสรรค
ดา้นความชาํนาญ หรือทรัพยากร ก็จะเกิดปัญหาเกิดข้ึนจากการเลือกส่วนตลาดนั้น 

ข. การเลือกส่วนตลาด ได้แก่ หน่ึง การตลาดท่ีไม่แตกต่างหรือการตลาด      
ท่ีเหมือนกนั เป็นการใช้กลยุทธ์ท่ีมีความครอบคลุมทุกส่วนตลาด โดยมองวา่ตลาดมีความตอ้งการ
เหมือน ๆ กนั บริษทัจะพยายามออกแบบสินคา้และวางโครงการทางการตลาดท่ีดึงดูดใจผูซ้ื้อให้มาก
ท่ีสุด สอง การตลาดท่ีแตกต่างกนัหรือการตลาดมุ่งต่างส่วน เป็นการกาํหนดส่วนตลาดผลิตภณัฑ์
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หรือบริการตั้งแต่สองส่วนข้ึนไป โดยการปรับผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด การกาํหนดราคา 
และวิธีการจดัจาํหน่ายให้เหมาะสมกบัส่วนตลาดนั้น สามการตลาดแบบรวมกาํลงั หรือการตลาด  
มุ่งเฉพาะส่วน เป็นการกาํหนดผลิตภณัฑ์หรือบริการโดยมีเป้าหมายท่ีส่วนตลาดเพียงส่วนเดียว   
โดยปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์เป้าหมายทางการตลาด มีดงัน้ี คือทรัพยากรของบริษทั 
ความคล้ายคลึงกนัของผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ ความคล้ายคลึงกนัของตลาด  
และ ส่ี กลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาดจาํนวนคู่แข่งขนัมาก ถา้ใชก้ารตลาดเหมือนกนัจะเสียเปรียบ 

3) การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (Positioning) หมายถึงการตดัสินใจ และ
กิจกรรมเพื่อสร้างและรักษาแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธุรกิจ (โดยเม่ือเทียบกบัตราสินคา้
ของคู่แข่งขนั) ในจิตใจของลูกคา้ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

ก. คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี                    
หน่ึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ เกิดจากประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพและรูปแบบ                     
สองคุณค่าดา้นบริการ สามคุณค่าดา้นภาพลกัษณ์ เช่น ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงในความเลิศทางดา้น
เทคโนโลย ี

ข. ต้นทุนรวมในสายตาของลูกค้า ได้แก่ หน่ึงราคาในรูปของตัวเงิน                    
สอง ตน้ทุนดา้นเวลา เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งสูญเสียไป สามตน้ทุนดา้นพลงังาน พลงังานหรือความเหน็ด
เหน่ือยหรือความลาํบากตรากตรําท่ีลูกคา้ตอ้งใช้ไป ส่ี ตน้ทุนดา้นจิตวิทยา ความไม่สบายใจหรือ
ความวติกกงัวลของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการใชผ้ลิตภณัฑก์็ตอ้งตีราคาออกมาเป็นตวัเงินดว้ย 

4) หลกัเบ้ืองตน้ในการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี หน่ึงมี
ความสําคัญ สองมีลักษณะเด่น สามมีลักษณะเหนือกว่า ส่ีสามารถส่ือสารได้ ห้าสิทธิพิเศษ                        
หก สามารถรับภาระค่าใชจ่้ายได ้เจด็สามารถสร้างกาํไรได ้แปดมีคุณค่า เนน้คุณค่าในสายตาลูกคา้ 

5) วธีิการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี หน่ึงการกาํหนดตาม
คุณสมบติัหรือลกัษณะของผลิตภณัฑ์ สองการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ตามคู่แข่งขนั และสาม                 
การกาํหนดตามสัญลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม ส่ีการกาํหนดตามผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ ์          
ห้า การกาํหนดตามราคา และ (หรือ) คุณภาพ หก การกาํหนดตามการใช้ หรือจากการนาํไปใช ้     
เจด็ การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ตามผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ แปด การกาํหนดตามระดบัชั้นของผลิตภณัฑ ์
เกา้การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์จากหลายวิธีร่วมกนั สิบกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ตามรูปแบบ                  
การดาํรงชีวติ ไดแ้ก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น เป็นตน้ 

6) แผนภูมิแนวคิดดา้นการจดัการการตลาด แยกออกเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิแนวคิดด้านการจัดการการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2.4 กรอบแนวคิดการจดัการการตลาด 

 
สรุปไดว้่า “การจดัการการตลาด” เป็นกระบวนการทางการคา้ ขาย แลกเปล่ียนสินคา้           

จากผูผ้ลิต ไปสู่ผูบ้ริโภค ในปัจจุบนั เราจาํเป็นตอ้งอาศยั วิธีการ กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสําคญั 

ตลาดเป้าหมาย 
และแบ่งส่วน

ตลาด 
 

ตลาด 
และระบบตลาด 

การตลาด 
และลูกคา้ท่ี

มุ่งหวงั 

ความจาํเป็นและ
ความตอ้งการซ้ือ 

ผลิตภณัฑ์ 

การตลาดเพื่อสร้างความสมัพนัธ์
และเครือข่ายทางการตลาด  

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งคาํนึงถึงคุณค่า 
ตน้ทุน และความพอใจของลูกคา้ 

การแลกเปล่ียน
และการติดต่อ

ธุรกิจ 
 ช่องทาง 

การตลาด 
 

การบริหา
เครือข่าย ปัจจยั

การผลิต 
 

การแข่งขนั 
 

สภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาด 

 

โปรแกรม
การตลาด 

 

หนา้ท่ีการตลาด กิจกรรมการตลาด 
1. การแลกเปล่ียน การซ้ือ การขาย 
2. การกระจายสินคา้ ขนส่ง การเก็บรักษา  
3. การอาํนวยความสะดวกทางการตลาด 
เช่น การจดัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์การเงิน        
การวจิยั เป็นตน้ 

ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสนองความตอ้งผูบ้ริโภค 
4 Ps   4 Cs 

1. ผลิตภณัฑ ์ 1. ตอบความตอ้งการลูกคา้ 
2. ราคา 2. ตน้ทุนของลูกคา้ 
3. การจดัจาํหน่าย 3. ความสะดวกของลูกคา้ 
4. การส่งเสริมการขาย 4. การส่ือสารกบัลูกคา้ 
 

การสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ 

การวางแผนกลยทุธ์ระดบับริษทั 

การวางแผนกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 

การวางแผนกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 

กลยทุธ์การตลาด กลยทุธ์ดา้นการผลิต กลยทุธ์ดา้นการเงิน กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์

ทั้งหมดตอ้งอาศยั 

โดยมวีตัถุประสงค์ 
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เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัในตลาดท่ีสูงข้ึน บริษทัต้อง มีการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีจุดเด่น สร้าง
แนวทางการนาํเสนอ โปรโมชั่น และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยแนวโน้มการแข่งขนัจะอยู่ท่ี             
การออกแบบเป็นสําคญั บริษทัจึงตอ้งทาํการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและออกแบบผลิตภณัฑ์
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

6. แนวคดิด้านโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์” 
จากแนวคิด “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการให้แต่ละหมู่บา้นมีผลิตภณัฑ์

หลกั 1 ประการ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินไปสู่เมือง
ใหญ่ ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดข้ึนเป็นแนวคิด ท่ีสอดคล้องกับการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ กระทรวงมหาดไทย 
(2544, หน้า 7) ดงันั้น ส่ิงท่ีจะทาํให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง สามารถอยู่ไดโ้ดยการพึ่งพาตนเอง 
รัฐบาลจึงเห็นความสําคญัของการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนซ่ึงเป็นท่ีมาของความอยูร่อด 
อยู่ดีมีสุขของคนในครอบครัว  สามารถเล้ียงชีพของตนเองไดโ้ดยท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ตอ้ง
เดินทางไปทาํในเมือง หรือถ่ินไกล ๆ ทิ้งครอบครัว พอ่แม่วยัชราไวท่ี้บา้นซ่ึงอาจเป็นปัญหาสังคมได ้

6.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 9) เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีกรอบ
ทิศทางพฒันาประเทศ ดา้นแนวคิดท่ียึดคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาการพฒันาดงักล่าว  จึงเล็งเห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนด     
แนวทางการพฒันาประเทศในทิศทางใหม่ท่ีมุ่งส่งเสริมความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ เน้นความย ัง่ยืนของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ตั้ งแต่
ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วนของสังคม ในการพฒันา 

ดงันั้น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 สํานักงานฯ จึงได้อญัเชิญ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงไดพ้ระราชทานเป็นแนวทาง 
ในการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงเน้นการพฒันาท่ียึดมัน่ในทางสายกลางความพอเพียง 
ความมีเหตุมีผลในการดาํเนินชีวิต และการสร้างภูมิคุม้กนัในตวั ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความรู้    
คู่กบัคุณธรรม มาใชเ้ป็นปรัชญานาํทางในแผนพฒันา (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
สังคมแห่งชาติ, 2544) 

6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน และการคุ้มครองทางสังคม เป็นเพิ่มทกัษะความรู้
ความสามารถแก่ผูป้ระกอบการอาชีพอิสระ ตลอดจนแรงงานท่ีอยู่ในตลาดแรงงานท่ีมีผีมือให้
สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการวิจยั และถ่ายทอด
ภูมิปัญญาไทย (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544) 
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6.3 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  จากการท่ีกรมการพฒันาชุมชนกระทรวง                  
มหาดไทยร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดัโออีตะ ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นเจา้ของทฤษฏีหน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ ไดร่้วมกนัจดัประชุมข้ึนเพื่อให้ นายกรัฐมนตรีช้ีแจงนโยบายหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2544 ณ ทาํเนียบรัฐนั้นได้มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหลายฝ่ายประกอบด้วย 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งปลดักระทรวงทุกกระทรวง และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
มีสาระสาํคญั คือ แนวทางดาํเนินโครงการ หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และพึ่งพาตนเองได ้โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างงาน  สร้างรายไดด้ว้ย การนาํทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ ์
และบริการท่ีมีจุดเด่น และมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งยงัตอ้ง
สอดคล้องกับวฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดาํเนินนโยบาย
ดงักล่าวเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีจึงไดล้งนามในระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ย คณะกรรมการอาํนวยการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ พ.ศ.2544 เม่ือ
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2544 

เป็นนโยบายท่ีสําคญัท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญ และยกระดบัความเป็นอยู ่
ของคนในชนบทให้ดีข้ึนและย ัง่ยืน โดยอาศยัฐานรากทางภูมิปัญญาทาํให้เกิดการสร้างงานให้กบั
ประชาชนในชนบท  ภายใตก้ระบวนการผลิตท่ีเนน้การใชว้ตัถุดิบในชุมชนทอ้งถ่ิน หรือทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่ในบริเวณรอบ ๆ ทอ้งถ่ิน มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษสืบทอดให้กบัลูกหลาน
หลายชัว่อายคุน และนาํมาพฒันาให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่ามีคุณค่า มีจุดเด่น และมีรูปแบบ
การใช้งานเขา้กบัยุคสมยั และเป็นท่ียอมรับของคนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยภาครัฐ       
จะทาํหน้าท่ีให้การสนับสนุน ตั้ งแต่ด้านความรู้สมัยใหม่ เทคนิคการผลิต การใช้บรรจุภัณฑ์            
ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ คือ 

1) ชุมชนเขม้แขง็ ประชาชนมีรายไดแ้ละมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
2) หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ได้รับการพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และมีคุณค่าเพิ่ม

สูงข้ึน 
3) มูลค่าการจาํหน่าย และการส่งออกสินคา้ และบริการของชุมชนเพิ่มสูงข้ึน 
4) รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนในประเทศไม่นอ้ยกวา่ 25,000 ลา้นบาท 
5) รายไดจ้ากการท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนในต่างประเทศ ซ่ึงจะไม่นอ้ยกว่า 1,000 

ลา้นบาท 
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6.4 ช่องทางการตลาดในประเทศกับต่างประเทศ ช่องทางการสามารถจาํแนกได้ดงัน้ี                      
หน่ึงแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างเครือข่าย สอง ปรับแต่งรูปแบบสินคา้ชุมชน สามอบรมความรู้ด้าน                     
การบริหารจดัการ ดา้นตลาด การผลิต การเงิน ส่ี จดัหาตลาด เงินทุน วตัถุดิบ และหา้ ระบบขอ้มูล 

6.5 การพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วม จาํแนกไดด้งัน้ี หน่ึง เครือข่ายร้านคา้ชุมชน สอง 
ขายผา่นเครือข่ายสารสนเทศ สาม การทาํตลาดแบบสมยัใหม่ เช่น ขายตรง เปิดเครือข่ายรับจา้งผลิต
และผลิตดว้ยตนเอง และส่ี การแลกเปล่ียนสินคา้ 

6.6 แผนงาน โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP  แนวทางดาํเนินโครงการ หน่ึง 
ตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งและพึ่ งพาตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการนํา
ทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตของทอ้งถ่ิน
นั้นๆ ดว้ย ดงันั้น เพื่อใหก้ารดาํเนินนโยบายเป็นไปดงัน้ี 

ก. ยทุธศาสตร์ท่ี  1  เสริมสร้างศกัยภาพ และยกระดบักระบวนการผลิตตามมาตรฐาน 
และคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนแผนงานพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภณัฑ์งานกิจกรรม โดย
กาํหนดและรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์คดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย แผนงาน
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ บริการงานกิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั และพฒันาผลิตภณัฑ ์              
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจยัการผลิต ยกระดบั การแปรรูปการผลิต ยกระดบัการบริการจดัการ
กระบวนการผลิต  แผนงาน สร้างนวตักรรม และมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑง์านกิจกรรม พฒันาแบบ
ผลิตภณัฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุภณัฑ์การสร้างตาํนานผลิตภณัฑ์ จาํนวน 2,000 ผลิตภณัฑ ์ 
การส่งเสริมการจดทะเบียนคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน 

ข. ยทุธศาสตร์ท่ี  2  สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทาง     
ในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายอยา่งเป็นระบบ  แผนงาน เพิ่มช่องทางในการกระจายสินคา้ 
ทั้งในต่างประเทศอยา่งเป็นระบบ งานกิจกรรม การศึกษาและจดัตั้ง (Outlet) ขนาดกลางและขนาด
เล็กให้เหมาะสม แผนงานการประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมดา้นการตลาด งานกิจกรรม พฒันาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า ให้บริการข้อมูลด้านการตลาดแก่ผูผ้ลิตในชุมชน จดังาน
มหกรรมหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตลาดในจังหวดั ส่งเสริม
ช่องทางการจาํหน่าย เพื่อขอรับรองการสั่งซ้ือจากภูมิภาค และต่างประเทศ ศึกษาดูงานดา้นการตลาด 
เพื่อพฒันาศกัยภาพผลิตภณัฑ์ จดักิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์
ดา้นการตลาด 
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ค. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้เ ช่ือมต่อกับ                  
การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งเป็นระบบ และย ัง่ยืน  แผนงานเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้เอ้ือต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน งานกิจกรรมการให้
คาํแนะนาํปรึกษาเพื่อยกระดบัขีดความรู้ ความสามารถและทกัษะของชุมชนรายภาค รายจงัหวดั 
ส่งเสริมกระบวนการประชาคมและวิสาหกิจชุมชน แผนงาน สร้างเครือข่ายการเช่ือมโยงทุกภาค
ส่วนของชุมชน งานกิจกรรมพฒันาการจดัตั้ง หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ตน้แบบ เช่ือมโยงโครงการ  
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ กบัแหล่งท่องเท่ียวและบริการชุมชนในทอ้งถ่ิน รวมถึงเครือข่ายธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) อยา่งเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมการพฒันาแบบรวมกลุ่ม (cluster) 

ง. ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจดัโครงการ แผนงาน บริหาร
จดัการและสนบัสนุนการปฏิบติังาน งานกิจกรรม การบริหารงานของ กอ.นตผ. คณะอนุกรรมการ
และคณะทาํงานชุดต่าง ๆ งานอาํนวยการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทาํงาน นตผ.จงัหวดั อาํเภอ           
ก่ิงอาํเภอ สนบัสนุนการดาํเนินหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัตาํบล การพฒันาระบบสารสนเทศ
ของโครงการแผนงาน ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจในภาพรวมระดบัประเทศ งา นกิจกรรม 
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร ระดบัจงัหวดัและระดบัภาค  แผนงาน ประสารการทาํงาน
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ งานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการประสานงาน 
ระหวา่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  แผนงาน ตรวจตาม และประเมินผล งานกิจกรรมตรวจตาม 
ประเมินผล 

สรุปได้ว่า  “โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วม  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการนาํทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีมีจุดเด่น และมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ           
ทั้ งยงัต้องสอดคล้องกับวฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้ น ๆ ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น                          
แนวทางการพฒันาตามนโยบายของภาครัฐบาล  จึงไดริ้เร่ิมทาํโครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้      
เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาตาํบลเชิงดอย 
ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นการออกแบบ 
และการจดัการใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชนต่อไป 

 

7. แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 
แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 OTOP Product 

Champion ความเป็นมา วตัถุประสงค ์กรอบการคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ คุณสมบติั
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ของผู ้ผ ลิต ผู ้ประกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภัณฑ์ เข้าคัดสรร  จํานวนผลิตภัณฑ์ ท่ีผู ้ผ ลิต 
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้คดัสรรตามประเภทผลิตภณัฑ ์และการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ กล่าวคือ 

7.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product) เป็นนโยบายสําคญั
ของรัฐบาลภายใตก้ารนาํของ อดีตนายกรัฐมนตรี (พนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร) ท่ีตอ้งการส่งเสริม
สนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างชุมชน ให้เขม้แข็งพึ่งตนเองได ้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างงาน สร้างรายไดด้ว้ยการนาํทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP Product Champion) เป็น
แนวคิด ของคณะกรรมการอาํนวยการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีตอ้งการ
ส่งเสริม และสนบัสนุนให้ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดมี้โอกาสพฒันาคุณภาพ มาตรฐานสามารถส่งออกได ้ 
ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global Reaches) 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดับภูมิภาค ดาํเนินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.2547 ซ่ึงการดาํเนินงานท่ีผ่านมาประสบ
ความสําเร็จอย่างดียิ่ง  ก่อให้เกิดรายได้ในทอ้งถ่ิน รวมไปถึงเกิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ชุมชน
อย่างแพร่หลาย ดังนั้ น ในปี 2549 กอ.นตผ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงตําบล        
หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัภูมิภาค ดาํเนินการคดัสรร สุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP Product 
Champion) โดยในปี 2549 เน้น “คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานท่ีกาํหนดเป็นสาํคญั” 

7.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 
สามารถจาํแนกวตัถุประสงคข์องโครงการไดด้งัน้ี 
7.2.1 เพื่อจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product Level) ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ ์

(Product Development) 
7.2.2 เพื่อจดัระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ (Profile) ท่ีจะใชใ้นการทาํงานเชิงบูรณาการ

ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.2.3 เพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ละความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
7.2.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน หรือประชาชน และ

ชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
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7.3 กรอบการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 
กรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
7.3.1 สามารถส่งออกได ้(Exportable) โดยมีความแกร่งของตราสินคา้ (Brand Equity) 
7.3.2 ผลิตอยา่งต่อเน่ืองและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
7.3.3 ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) สร้างความพึง

พอใจแก่ลูกคา้ (Satisfaction) 
7.3.4 มีประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑ ์(Story of Product) 

7.4 คุณสมบัติของผู้ผลติ และผู้ประกอบการทีส่ามารถส่งผลติภัณฑ์เข้าคัดสรร 
 คุณสมบติัผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภณัฑเ์ขา้คดัสรรจาํแนกไดด้งัน้ี 

7.4.1 เป็นผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการ ท่ีมีช่ืออยู่ในการสํารวจ หรือลงทะเบียนผูผ้ลิต
ผูป้ระกอบการ ปี พ.ศ.2549 ของจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

7.4.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเข้าคัดสรร เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้แจ้งไวใ้นการสํารวจ และได้
ลงทะเบียนผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 

7.4.3 ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเขา้คดัสรร ตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด
และหากผลิตภณัฑ์ใดไม่มีขอ้กาํหนดของกฎหมายระบุไวต้อ้งผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใด
อยา่งหน่ึง เช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล  คิว (Qmark)  GAP GMP HACCP และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์เป็นตน้ 

ทั้งน้ี กรณีท่ีผูป้ระกอบการได้ยื่นเร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.)                  
ไวก่้อนการรับสมัคร (อยู่ในระหว่างการพิจารณารับรอง มผช.) สามารถสมัครเข้าคัดสรรได้           
แต่จะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ภายในเดือนกนัยายน ปี พ.ศ. 2549    
จึงจะไดรั้บการพิจารณาใหค้่าคะแนนในระดบัประเทศ 

7.5 จ านวนผลติภัณฑ์ทีผู้่ผลติและผู้ประกอบการสามารถเข้าคัดสรร 
ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถส่งผลิตภณัฑ์ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นการสํารวจ

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

7.6 ประเภทผลติภัณฑ์ทีค่ัดสรร 
ผลิตภณัฑ์ท่ีคดัสรร แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภณัฑ์ ตามนิยามความหมาย        

ท่ีระบุต่อไปน้ี 
7.6.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซ่ึงได้รับ

มาตรฐาน อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช.  มอก. และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ฮาลาล รวมถึง
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มีบรรจุภณัฑเ์พื่อการจาํหน่ายทัว่ไป ประกอบดว้ยผลิตผลทางการเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผกั ผลไม ้
เป็นตน้ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน้ เช่น ขา้วสาร 
เน้ือสัตวส์ด อาหารประมงสด อาหารแปรรูปก่ึงสาํเร็จรูป และ สาํเร็จรูป 

7.6.2 ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ 
สุราแช่  สุรากลัน่ เช่น สาโท อุ ไวน์ เหลา้ขาว 35-40 ดีกรี เป็นตน้ และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภณัฑ์ประเภทชง 
เช่น นํ้าผลไม ้นํ้าสมุนไพร ขิงผงสาํเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นตน้ 

7.6.3 ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอ และผา้ถกัท่ีไดจ้ากเส้นใยธรรมชาติ  
หรือเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุกประเภท
ไดแ้ก่ 

ก. ผา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท่ีทาํจากเส้นใย และเส้นดา้ย โดยนาํมาทอถกั
เป็นผืนมีลวดลายเกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งสําเร็จบนผืนผา้ ทาํดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร 
รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากผา้และเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ส่ิงทอ 
และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้เป็นหลกัและมีวสัดุอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม 

ข. เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้พื่อประดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุ
ทุกประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 

7.6.4 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีไวใ้ช้หรือ
ตกแต่งประดบัในบา้น สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใชส้อย หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชส้อย 
ตกแต่ง หรือใหเ้ป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
ท้องถ่ิน  ทั้ งน้ีไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ หรือประดับตกแต่งร่างกาย และสินค้านั้ นต้องไม่ผลิต      
โดยเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในลกัษณะของโรงงานท่ีใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกัใชแ้รงงานคน
เสริมโดยไม่ใชฝี้มือการผลิตของคน  ผลิตภณัฑป์ระเภทของใช ้ของตกแต่งของท่ีระลึก แบ่งออกเป็น 
7 ประเภทไดแ้ก่ 

ก. ไม ้ หมายถึง ของใช ้ ของตกแต่ง  ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีทาํจากไม ้เป็นหลกั 
เช่น ไมแ้กะสลกั เฟอร์นิเจอร์ กล่องไม ้เป็นตน้ 

ข. จกัสาน ถกัสาน หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีเป็นเส้น
ใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใด ๆ เช่น พลาสติก นาํมาจกัสาน  หรือถกัสาน ถกัทอ เป็นรูปร่าง 
เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานทาํจากเส่ือกก ท่ีใส่ของทาํจากพลาสติกสาน เป็นตน้ 

ค. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไม้ต้นไม ้กล้วยไม้ ผลไม ้                 
ท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติ แต่ทาํจากวสัดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑ์ประเภท
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ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีทาํจากกระดาษสาเป็นหลกั เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ
สา ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 

ง. โลหะ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งของท่ีระลึกท่ีทาํจาก
โลหะต่าง ๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นตน้ เป็นส่วนประกอบหลกั เช่น 
ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑภ์าชนะท่ีใชโ้ลหะ ภาชนะท่ีทาํจากสเตนเลสทุบ และทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ 
บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ 

จ. เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการนําวสัดุประเภทดิน 
สินแร่  ไปข้ึนรูปและนาํไปเผาดว้ยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใช ้ของตกแต่ง และของท่ีระลึก 
เช่น เบญจรงค ์ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่าง ๆ เป็นตน้ 

ฉ. เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุทาํจากผา้ และ
มี การตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้ ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 

ช. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึกหรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้วสัดุ
อ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ทาํจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก 
ซีเมนต ์เป็นตน้ 

7.6.5 ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือมี
สมุนไพรเป็นส่วนประกอบอ้างใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ยาจากสมุนไพร 
เคร่ืองสาํอางสมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นบา้นเรือน เช่น นํ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่หรือ
กาํจดัแมลงและรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดั
ประเภทผลิตภัณฑ์ให้พิจารณาจดัประเภทผลิตภัณฑ์โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงค์หรือประโยชน์               
ในการใชส้อย และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 

7.7 การจัดระดับผลติภัณฑ์ 
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ในปี พ.ศ.2549 จะดาํเนินการคดัสรร

ในระดับประเทศเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ (Specific Criteria)                    
ซ่ึงกําหนดคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  3 ด้าน คือ 
หลกัเกณฑด์า้นผลิตภณัฑแ์ละความเขม้แข็งของชุมชนหลกัเกณฑ์ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด 
และหลกัเกณฑด์า้นมาตรฐานผลิตภณัฑซ่ึ์งจะนาํมากาํหนดกรอบในการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product 
Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนนดงัน้ี 

7.7.1 ระดบั 5 ดาว  (ไดค้ะแนนตั้งแต่  90  คะแนนข้ึนไป) เป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ หรือมีศกัยภาพในการส่งออก 
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7.7.2 ระดบั 4 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 80 - 89 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมี
ศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

7.7.3 ระดบั 3 ดาว  (ไดค้ะแนนระหว่าง 70 - 79 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

7.7.4 ระดบั 2 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 - 69 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีสามารถ
พฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

7.7.5 ระดบั 1 ดาว  (ไดค้ะแนนตํ่ากวา่ 50 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่
ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมากและยากต่อการพฒันา 

สรุปไดว้่า “การคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549” นบัเป็น
โครงการในการคดัสรรผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน หรือผูป้ระกอบการทั้งหลาย เพื่อเป็นการจดัมาตรฐาน 
ดา้นการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจะมีเกณฑ์ท่ีตดัสินระดบัชั้น 
ของผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (ดูในภาคผนวก) โดยผูเ้ช่ียวชาญและคณะกรรมการจะเป็นผูใ้ห้คะแนน     
และลงความเห็น โดยผูป้ระกอบการทั้งหลายจาํเป็นตอ้งรักษากฎเกณฑ์ และพฒันาศกัยภาพตนเอง 
เพื่อเขา้สู่การคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยให้ได ้เพื่อการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนั 
ทั้งยงัสามารถนําเอาระดับชั้นท่ีตนเองได้รับนั้น มาเป็นเคร่ืองรับประกัน ถึงคุณภาพของสินค้า     
ของตนเองไดอี้กดว้ย 

 

8. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษางานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ต่างๆท่ีจะนาํมาประกอบการศึกษา เป็นการนาํความรู้   

ท่ีไดจ้ากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับประยกุต ์และเปรียบเทียบเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน มีดงัน้ี 
อัญชลี  โสมดี (2547) ได้ทาํวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน : กรณีศึกษาชุมชนแม่ก๋อน ตาํบลทุ่งขา้วพวง อาํเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปได้ว่า จากการศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ์ ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ งานหัตถกรรมทุกประเภท วิธีแกไ้ขปัญหาไดเ้สนอแนะวา่ตอ้งมีผูเ้ชียวชาญให้ความรู้ใน
ด้านการออกแบบให้ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของท้องตลาด ออกแบบให้ประหยดัต้นทุน            
ทุ่นค่าใชจ่้าย  แต่มีคุณภาพ  มีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ มีการพฒันารูปแบบ
ของสินค้าอย่างต่อเน่ืองโดยประสานงานกับ ผูน้ําชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี               
การจัดอบรมศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรผูเ้ ช่ียวชาญแต่ละสาขาอาชีพมาให้ความรู้เป็นระยะ ๆ                         
จดัสถานท่ีจาํหน่ายสินค้าในทอ้งถ่ิน ขยายไปทัว่ประเทศ และต่างประเทศมีการประชาสัมพนัธ์   
อย่างเป็นระบบ จดัทาํเวบ็เพ็จเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลสินคา้ของตาํบลทุ่งขา้วพวง เพื่อเป็นการเผยแพร่
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สินค้าอีกทางหน่ึง ปัญหาเก่ียวกับการขาดเงินทุนหมุนเวียน ทั้งท่ีชาวบา้นมีความสามารถ และ
ตอ้งการจะประกอบอาชีพ ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ปัญหาการติดต่อส่ือสารไม่สะดวก   
เป็นปัญหาสาํคญัของชุมชนมีปัญหาดา้นการส่ือสารไดแ้ก่ โทรทศัน์สัญญาณไม่ถึงโทรศพัทใ์ชไ้ม่ได้
หลายหมู่บา้น และด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บา้น เก่ียวกบัถนนท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา 
เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดินลูกรังมีกอ้นหินท่ีไหลมากั้นทางนํ้ าของลาํห้วย ทาํให้การเดินทางยากลาํบาก                  
เป็นปัญหา ท่ีส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า นอกจากนั้ นยงัมีปัญหาการขาดความเข้มแข็ง                 
ของชุมชนและภาครัฐซ่ึงเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งทาํการแกไ้ขต่อไป 

อภิชัย พันธเสน (2545) ได้ทาํการวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดว้่า การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาประยุกตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม จากการประมวลพระราชดาํริจากเอกสาร
ทางราชการและตวัอยา่งท่ีทรงมีทั้งหมดมาศึกษา สามารถไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการดําเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยี
ชาวบา้น ส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ในราคาประมาใชใ้นการผลิตหยดัใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นัน่คือ ใช้
เทคโนโลยท่ีีมีราคาไม่แพง แต่ถูกหลกัวชิาการ 

2) มีความพอเพียงโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวตัถุดิบของทอ้งถ่ินมาใช้ใน
การผลิตคาํนึงถึงการใช้อย่างประหยดัและรู้คุณค่า อีกทั้งเน้นการกระจายความเส่ียงจากการมี
ผลิตภณัฑท่ี์หลายหลาย และ/หรือ มีความสามารถในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดด้ว้ย 

3) มีการจา้งงานอยา่งประหยดั โดยใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินเพื่อลดค่าใชจ่้าย และเนน้การ
บริหารความเส่ียงตํ่า (Down side risk Management) ไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 

4) ความมีเหตุผลในการประกอบธุรกิจท่ีคาํนึงถึงการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบั
สถานภาพของผูป้ระกอบการ เพื่อหลีกเล่ียงต่อการเกิดภาวะหน้ีสิน โดยมีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 

5) มีความตระหนกัในคุณธรรม ซ่ือสัตยไ์ม่เอาเปรียบต่อผูบ้ริโภค การผลิตสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ ยติุธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจา้งและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

6)  เพื่อการประกอบธุรกิจท่ีสร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่คา้กาํไรเกินควร และไม่
เนน้กาํไรระยะสั้น ควรคาํนึงถึงการคา้ในระยะยาวเป็นหลกัไดแ้ก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 

7)  การมีภูมิคุม้กัน เป็นการเตรียมตวัให้พร้อมกบัการประกอบธุรกิจ ตอ้งคาํนึงถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และเน้นการตอบสนองตลาด
ภายในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามลาํดบั  
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ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้วิสาหกิจสามารถพฒันาไดอ้ยา่งมัน่คงในระยะยาว ซ่ึงจะศึกษา
ไดจ้ากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสามารถผา่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได ้เพื่อพฒันา
เป็นตวัช้ีวดัและกาํหนดเป็นเกณฑ์ท่ีจะให้การสนับสนุน แทนการเน้นปัจจยัด้านการเงินแต่เพียง  
อยา่งเดียวซ่ึงเป็นจุดเนน้สาํคญัของการสนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางสําคญัต่อไปในอนาคต ถ้าหากไม่มี
การศึกษาในประเด็นทั้ง 1 ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีอยา่งจริงจงั ทั้งน้ีเพื่อจะช่วยให้อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอ่มเป็นส่วนประกอบการพฒันาประเทศภายใตย้ทุธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงสืบไป  

วีระพงษ์ แสงชูโต (2544)  ทาํการวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
เทคโนโลยีพื้นบา้นในทางวิทยาศาสตร์  ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยดงักล่าวนั้น จาก
การศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํมาอภิปราย โดยแบ่งตามผลการสรุปได ้มีดงัน้ี การจดัแบ่งกลุ่มภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นภาคเหนือตอนบน จากการสํารวจ และศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
เทคโนโลยีพื้นบา้นในภาคเหนือตอนบนทาํให้เกิดขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ 2 ประการ คือ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบา้นมีลกัษณะเป็นพลวตั กล่าวคือ มีการพฒันาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 
โดยผูใ้ชภู้มิปัญญาหรือเทคโนโลยีเหล่านั้นมีใจกวา้ง และสนใจยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเขา้มาในชุมชน 
เม่ือเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ทาํการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใช้ส่ิงเหล่าน้ีให้เหมาะกบัภูมิปัญญาหรือ
เทคโนโลยเีหล่านั้น โดยมิไดท้าํใหห้ลกัการ ภาพรวมของภูมิปัญญา หรือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป
แต่อย่างใด  แต่ทาํให้การทาํงานสะดวก รวดเร็วข้ึน และได้ผลหรือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานดีข้ึน และอีกขอ้ คือ การแสดงถึงความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาของผูใ้ชภู้มิปัญญา
หรือเทคโนโลยี  ฉะนั้น การท่ีจะกล่าวว่า ภูมิปัญญา หรือเทคโนโลยีเหล่าน้ีล้าสมยั ไม่เหมาะสม               
จึงน่าจะเป็นคาํกล่าวท่ีไม่ถูกต้อง เพียงแต่ว่าพื้นฐานความรู้ของผูใ้ช้ อาจมีไม่มากนัก จึงทาํให ้                         
การพฒันาปรับปรุง มีขีดจาํกดั จึงเป็นส่ิงท่ีนกัวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งหลาย ให้ความสนใจและ
ให้ความร่วมมือกบัผูใ้ชภู้มิปัญญา หรือเทคโนโลยีเหล่านั้น ในการใชค้วามรู้ทางวิชาการช่วยพฒันา
ปรับปรุงให้ดีข้ึน อนัจะก่อให้เกิดองคค์วามรู้ และเทคโนโลยีหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ซ่ึงเหมาะสมกบั
สังคมของเรามากกวา่ และจดัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนืท่ีใหป้ระโยชน์ต่อคนไทยดว้ยกนัเอง 

พอสรุปไดว้า่ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เพื่อนําไปประกอบการศึกษาค้นคว้าให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ได้ทําการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ท่ีนํามาประกอบการศึกษา เป็นการนําความรู้ท่ีได้มาปรับประยุกต์ และ
เปรียบเทียบกบังานวจิยัท่ีทาํการศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 




