
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 โครงการวิจยัชุด วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ  าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
  1. แนวคิดดา้นการจดัการการตลาด 
  2. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
  3. หลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
  4. แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2549 
  5. แนวคิดดา้นโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
  6. หลกัเกณฑม์าตรฐานการคดัเลือกผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน 
  7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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1. แนวคิดด้านการจัดการการตลาด 
 ชุดโครงการวิ เคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์  และศักยภาพของธุรกิจชุมชน             
ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ  าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าเป็นจะตอ้งประยุกต์   
ใช้ความรู้ทางด้านการจัดการการตลาดมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน                
โดยมีเน้ือหาท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 ความหมายของการจัดการตลาด 
  การตลาด (Marketing) เป็นตวักระตุน้ท่ีส าคญัท่ีธุรกิจหรือองค์กรท่ีไม่แสวงหา
ก าไรใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการบริโภคสินค้า และบริการในการเขียนเร่ืองการจดัการ
การตลาดคร้ังน้ี จะอธิบายถึงการตลาดว่าเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง และจะแสดงให้เห็นถึงว่าองค์กร 
หรือธุรกิจจะใช้ส าหรับขายสินค้า และบริการไปยงัลูกค้าท่ีคาดหวงั  (Prospect) ความหมาย           
ของการตลาดเสียก่อน ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
  เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ (2548) กล่าวว่า สาขาวิชาการตลาดจะมีตน้ก าเนิด             
มาจากฐานความรู้ของหลากหลายวิชา เช่น จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสถิติ สาขาวิชาการตลาด            
ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกวา้งขวางไม่น้อยไปกว่าสาขาวิชาอ่ืน เป็นผลอนัสืบเน่ืองมาจาก
การพฒันาการในสาขาวิชาการตลาด ท่ีพยายามจะตอบสนองการแข่งขนัท่ีมีอยู่อย่างไม่หยุดย ั้ง        
ในกลุ่มการคา้จนยงัผลใหมี้นวตักรรมใหม่ๆ  ทางการตลาดเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
  ศรา มานะสาบุตร (2552) กล่าวว่า การตลาด อาจหมายถึง กิจกรรมทั้งหมด                     
ท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยสินค้า และบริการ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดท้าย โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปล่ียน การจัดการการตลาด (Marketing Management) ก็ใช้หลกัการจดัการ      
ทางธุรกิจโดย ทัว่ไปในการด าเนินงานทางการตลาดเช่นเดียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจดา้นอ่ืนๆ 
ดงันั้น การจดัการการตลาด จึงอาจหมายถึง “การวางแผนการตลาด การปฏิบติัการทางการตลาด 
และการประเมินผลการท างานทางการตลาด” 
  วชิิต อู่อ้น (2552) กล่าววา่ การจดัการการตลาดแบบตรงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน 
อนัไดแ้ก่การ วางแผน การปฏิบติั และการประเมินผล 
  สรุปไดว้า่ “การจดัการการตลาด” หมายถึง กระบวนการการวางแผน และน าไปใช้
ซ่ึงส่ิงท่ีคิดข้ึนมา ไม่วา่จะเป็นการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การจดัจ าหน่าย เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนท่ีท าให้บุคคลแต่ละคนได้รับความพอใจ เป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ           
ไปสู่ผูบ้ริโภค 
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 1.2 แนวความคิดการตลาด 
  แนวคิดดา้นการตลาดนั้น เราสามารถแบ่งได ้3 ประการ คือ  
  1.2.1 การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า เป็นพื้นฐานแนวความคิดทางการตลาด    
ท่ีตอ้งผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ นัน่คือ องคก์รธุรกิจตอ้งพิจารณาวา่ลูกคา้ขององคก์รธุรกิจเป็น
ใคร และเขามีความอยากหรือความตอ้งการอะไร ผลท่ีไดก้็คือการสร้างสินคา้ และบริการท่ีท าให้
ความคาดหวงัท่ีลูกค้าอยากได้ได้รับความพอใจ  ตวัอย่างเช่น ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ Lexus            
ในอเมริกาท่ีแผนกบริการท่ีใหบ้ริการจนถึงเท่ียงคืน เป็นตน้ 
  1.2.2 การมุ่งผสานความพยายามของบริษัทในทุกด้าน แนวความคิดการตลาด
ประเด็นท่ีสองก็คือ กิจกรรมการตลาดจะตอ้งกระท าร่วมกบักิจกรรมอ่ืนๆ ภายในองคก์ร ภายใต้
แนวความคิดการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต และฝ่ายบุคลากรจะตอ้งท างานร่วมกัน        
เพื่อท่ีจะท าให้ความตอ้งการของลูกคา้ไดรั้บความพอใจ เช่น งานหลกัของฝ่ายผลิต คือ การเรียนรู้              
ท่ีจะปรับตารางการผลิตท่ีจะท าใหค้วามตอ้งการของลูกคา้ไดรั้บความพอใจภายใตต้น้ทุนท่ีรับไดผ้ล
คือ ท าใหร้ะบบการผลิตมีความยดืหยุน่ไปตามสถานการณ์ เป็นตน้ 
  1.2.3 พฤติกรรมการด าเนินงาน พฤติกรรมการด าเนินงานทางการตลาด ควรตอ้ง                 
มุ่งให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ หมายความว่า แผนการตลาด และเป้าหมายของธุรกิจ                   
จะต้องประสานกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า องค์กรต้องปรับตวัให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง                             
ของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และสามารถเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัเพื่อป้องกนัการสูญเสีย
ส่วนครองตลาด (Market Share) การหยุดน่ิงของธุรกิจหรือแมแ้ต่การลม้ละลายของธุรกิจ บางธุรกิจ
ให้ความส าคญักบัการผลิต ซ่ึงจะสนใจเฉพาะการลดตน้ทุน  และเน้นความส าคญัของเทคโนโลยี  
ในการผลิต พยายามคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ โดยไม่ได้ค  านึงถึงลูกคา้หรือ ภาวการณ์แข่งขนั ของธุรกิจ              
ซ่ึงในปัจจุบนั ให้ความส าคญักบัการผลิตอย่างเดียวไม่อาจประสบความส าเร็จได ้ แต่ถา้องค์กร          
มีเป้าหมายท่ีจะให้ได้มาซ่ึงความพอใจของลูกค้า  ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีมีความส าคัญมากข้ึน                              
ในระหว่างผูบ้ริหารขององค์กร เราเรียกว่าเป็นการให้ความส าคัญกับแนวความคิดการตลาด                      
(Marketing Concept) 
 
 1.3 การจัดการการตลาดแบบองค์รวม (The Holistic Marketing Concept) 
  เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ (2548) กล่าวว่า การจดัการการตลาดแบบองค์รวม
หรือท่ีเรียกกนัวา่ Holistic Marketing Concept ทั้งน้ีการจดัการการตลาดแบบองคร์วมถูกกล่าวว่า   
เป็นรูปแบบการจดัการการตลาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในศตวรรษท่ี  21 น้ี (Kotler & Keller 2006)               
โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าฐานความคิดของการจัดการการตลาดแบบองค์รวมมองดูคล้าย                          
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กบัทฤษฎีเคออส (chaos theory) ซ่ึงมองว่าส่ิงแต่ละส่ิงมีความเก่ียวขอ้งกนั และการเปล่ียนแปลง             
ของส่ิงๆ หน่ึงจะส่งผลกระทบต่อส่ิงอ่ืนๆ อย่างกวา้งไกล และลึกล ้ า ท่ีเรียกกนัวา่ The Butterfly 
Effect (James Gleick 1987) หรือท่ีหลายๆ คนเรียกเป็นภาษาไทยวา่ เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว 
ทฤษฎีการจดัการการตลาดแบบองคร์วมพิจารณาปัจจยัหลกัๆ ไวท้ั้งส้ิน 4 ปัจจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1.3.1 การตลาดภายในองค์กร การตลาดภายในองคก์ร หรือ Internal Marketing              
ซ่ึงมีใจความส าคญัอยูท่ี่การสร้างให้หน่วยงานในองคก์รแต่ละหน่วยงานดูแลซ่ึงกนัและกนั เสมือน
หน่ึงดูแลลูกคา้ เพื่อจุดประสงคใ์นการน าส่งคุณค่าของสินคา้ และบริการไปสู่ลูกคา้อย่างไม่ติดขดั 
การตลาดภายในองค์กรยงัมีผลครอบคลุมไปถึง การเลือกจดัจา้งบุคลากร การอบรม และพฒันา
ความสามารถของบุคลากร การกระตุน้ใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 การตลาดแบบผสมผสาน การตลาดแบบผสมผสาน หรือ Integrated 
Marketing ซ่ึงให้ความส าคัญท่ีการพิจารณาผลของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมทางการตลาดต่อ        
ปัจจยัทางการตลาดอ่ืนๆ และภาพรวมขององค์กร ตวัอย่างเช่น การพิจารณาภาพรวมท่ีเกิดข้ึน       
จากการเปล่ียนแปลงกิจกรรมทางการตลาดพื้นฐานในแง่ Marketing Mix หรือท่ีเรียกกนัวา่ 4Ps 
(Product, Price, Place, Promotion) เพื่อให้ปัจจยัแต่ละปัจจยัมีความสอดคล้องซ่ึงกนัและกนั         
ทั้งน้ีใจความส าคญัของการตลาดแบบผสมผสาน คือ การมองประโยชน์ของความสัมพนัธ์ของ       
แต่ละกิจกรรม และประสานประโยชน์นั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดแรงบวกในผลลพัธ์หรือท่ีเรียกกนัง่ายๆ  
วา่ Synergy 
  1.3.3 การตลาดสัมพันธ์  Relationship marketing หรือการตลาดสัมพนัธ์                      
ทั้งน้ีการตลาดสัมพนัธ์ให้ความส าคญัในการพฒันาความรู้ และความเขา้ใจต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
(CRM: Customer Relationship Management) และกลุ่มท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุน เช่น ตวัแทนจ าหน่าย 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ องคก์รการศึกษา ฯลฯ (PRM: Partner Relationship Management) เพื่อประโยชน์            
แก่ทุกๆ ฝ่าย ซ่ึงจะเกิดจากผลของความสัมพนัธ์ระยะยาว 
  1.3.4 ความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม Socially Responsible Marketing 
หรือความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม ทั้งน้ีมุมมองดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานท่ีว่าผลของ                  
การกระท าทางการตลาดอาจจะครอบคลุมไม่เพียงแต่ผูซ้ื้อและผูข้าย แต่ยงัส่งผลกระทบแก่บุคคลอ่ืน
ท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคมอีกดว้ย ดงันั้นบริษทัผูผ้ลิตควรให้ความค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชน 
โดยให้ความส าคญัในปัจจยั เช่น ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในการผลิต การจ าหน่าย การบริโภค 
และการทิ้งหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑข์องผูผ้ลิต ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เช่น การกระตุน้ให้กลุ่มคน
บางกลุ่มใชโ้ทรศพัทมื์อถือมากข้ึน ซ่ึงไปกระทบกบัเวลาท่ีเคยมีให้กบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การอ่าน
หนงัสือ หรือพูดคุยกบัคนในครอบครัว ผลกระทบต่อศีลธรรมอนัดีงามของสังคม เช่น การแสดง
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เน้ือหาหรือภาพล่อแหลมในโฆษณา หรือการค านึงเพียงผลก าไรเป็นหลกัโดยไม่ค  านึงวา่การกระท า
นั้นอาจจะส่งผลเสียต่อเยาวชนในอนาคตของประเทศ เช่น การสนบัสนุน การตีพิมพ ์ การขาย 
หนงัสือประเภทท่ีไม่เหมาะสมแก่เยาวชนในศูนยห์นงัสือ ซ่ึงควรจะเป็นแหล่งรวมความรู้ 
  โดยสรุปแล้วการจดัการการตลาดแบบองค์รวมให้ความส าคัญแก่ปัจจัยต่างๆ                 
โดยถือว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร                
ดังนั้น  นักการตลาดจ าเป็นจะต้องท าการตรวจสอบถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนของกิจกรรม              
ทางการตลาดต่างๆทั้งก่อน และหลงัการใช้ ซ่ึงหมายถึง ทุกกิจกรรมทางการตลาดควรจะไดรั้บการ
วางแผนอยา่งดี และถ่ีถว้น อีกทั้งน ามาพิจารณาถึงผลลพัธ์ของกิจกรรมนั้นๆ ต่อภาพรวมขององคก์ร 
ทั้งในแง่ผลดี ผลเสีย โอกาส และอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน แทนท่ีจะปล่อยให้ผลลพัธ์ของกิจกรรม
นั้นๆ เป็นไปตามโชคชะตา 
 
 1.4 การจัดการการตลาด 
  การจัดการการตลาด เป็นระบบของการค้าสมัยใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการตอบสนอง              
ความต้องการข้อลูกค้า โดยจะท าการศึกษาความต้องการของผูบ้ริโภคว่าต้องการสินค้าอะไร            
อยา่งไร แลว้จึงท าการผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการ โดยแบ่งเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
  1.4.1 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด สามารถ        
แบ่งไดเ้ป็น 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
   1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ หรือการสร้าง      
แรงกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นรูปลกัษณ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หรือบริการนั้นๆ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ หรือการสร้างแรงกระตุน้
การซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นราคาของผลิตภณัฑ ์หรือบริการนั้นๆ 

3) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย หรือกลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย             
และการสนบัสนุน การกระจายตวัสินคา้เขา้สู่ตลาด 

4)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด หรือการส่ือสาร การตลาด                  
แบบระบบผสมผสาน (IMC) สามารถแบ่งเป็นส่วนยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี 

4.1 กลยทุธ์การโฆษณา 
4.2 กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
4.3 กลยทุธ์การส่งเสริมการขาย 
4.4 กลยทุธ์การใชข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 
4.5 กลยทุธ์การตลาดทางตรง 
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4.6 กลยทุธ์การตลาดผา่นอินเตอร์เน็ต 
  1.4.2ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดจ าแนกเป็นส่วนท่ีส าคญั 
ได ้4 ประการ ดงัน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ลูกคา้จะพิจารณาส่ิงท่ีน าเสนอ 3 ประการ คือ    
หน่ึง รูปลักษณ์ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ สอง ส่วนประสมบริการ และคุณภาพบริการ                    
และสาม ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น โดยสามารถ                 
แบ่งรูปแบบของผลิตภณัฑอ์อกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1.1 สินคา้อุปโภคบริโภค มี 4 ประเภทคือ หน่ึง สินคา้สะดวกซ้ือ 
(Convenience goods) ไดแ้ก่ สินคา้หลกั สินคา้ท่ีซ้ือฉบัพลนั ซ้ือเพราะไดรั้บแรงกระตุน้ให้เกิดการ
ซ้ือทนัทีทนัใด สินคา้ซ้ือในยามฉุกเฉิน เป็นตน้ สอง สินคา้เปรียบเทียบ (Shopping goods) ไดแ้ก่ 
สินคา้เลือกซ้ือท่ีเหมือนกนัแต่ขายไดใ้นราคาต่างกนั เช่น ตูเ้ยน็ ทีวี ฯลฯ สินคา้เลือกซ้ือท่ีต่างกนั            
เช่นเส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เป็นตน้ สาม สินคา้เจาะจงซ้ือ (Special goods) เช่น รถเบนซ์ ฯลฯ             
เป็นตน้ และ ส่ี สินคา้ท่ีไม่ไดเ้สาะแสวงหา เช่นเคร่ืองเตือนภยั เป็นตน้ 

1.2 สินค้า อุตสาหกรรมสามารถจ าแนกได้4  ประเภท คือ                
หน่ึง ประเภทวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เกษตรกรรม เช่น ผกั ผลไม ้หมู ฯลฯ ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ 
เช่น แร่ ป่าไม ้ฯลฯ เป็นตน้ สอง สินคา้ประเภททุน ไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้าง และอาคาร เช่น ตวัอาคาร        
ตวัโรงแรม ฯลฯ อุปกรณ์ถาวร เช่น ลิฟท ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ฯลฯ เป็นตน้ สาม วสัดุ และช้ินส่วน
ประกอบในการผลิต ไดแ้ก่ วสัดุประกอบ เช่น เหล็ก ซีเมนต ์ฯลฯ ช้ินส่วนประกอบ เช่น มอเตอร์ 
ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นตน้ และส่ี อุปกรณ์ประกอบ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในโรงงาน           
เช่นรถยกของ แม่แรง ฯลฯ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นส านกังาน เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ เป็นตน้ 

1.3 สินคา้บริการ มีลกัษณะส าคญั คือ หน่ึง ไม่สามารถจบัตอ้ง             
ไดผู้ข้ายบริการจะตอ้งจดัหา สถานท่ี บุคคล เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร
สัญลกัษณ์ ราคา สอง ไม่สามารถแบ่งแยกได ้ คือ ไม่สามารถแบ่งแยกบริการจากผูใ้ห้บริการได ้           
ไม่ว่าผู ้ให้บริการจะเป็นบุคคลหรือเคร่ืองจักร และสามไม่แน่นอน คุณภาพจะผนัแปรไป                     
โดยข้ึนกบัผูใ้ห้บริการ และข้ึนกบัว่าเป็นการให้บริการเม่ือไหร่ ท่ีไหน และอย่างไร การควบคุม
คุณภาพในการบริการท าไดคื้อ ตรวจสอบคดัเลือก และฝึกอบรมพนกังานท่ีให้บริการ และตอ้งสร้าง                 
ความพอใจใหลู้กคา้ เป็นตน้ 

2) ราคา (Price) มีขั้นตอนการตั้งราคา คือ หน่ึง การวิเคราะห์ปัจจยั               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งราคาผลิตภณัฑ์หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน มีเป้าหมาย           
และวตัถุประสงคข์ององคก์าร ปัจจยัภายในองคก์าร ตน้ทุน ลกัษณะผลิตภณัฑ์ ลกัษณะวงจรชีวิต
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ผลิตภณัฑ์ โปรแกรมการตลาดท่ีมีผลต่อราคา และปัจจยัภายนอก มีความยืดหยุ่นของอุปสงค ์
ประเภทของลูกคา้ ผูข้ายวตัถุดิบ และปัจจยัการผลิต ภาวะแข่งขนั ภาวะเศรษฐกิจ จรรยาบรรณ             
ของนกัธุรกิจ กฎหมาย เป็นตน้ 

3) การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) เป็นวิธีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด 
ประกอบดว้ยกิจกรรรม ซ่ึงท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีหาง่ายส าหรับลูกคา้ เม่ือเขาตอ้งการซ้ือไม่วา่เม่ือใด
และท่ีไหนก็ตาม ลกัษณะของการจดัจ าหน่าย มีดงัน้ี  หน่ึงตอ้งก าหนดโครงสร้างของช่องทาง              
การจดัจ าหน่าย เป็นเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้  ซ่ึงอาจผ่านคนกลาง                         
หรือไม่ผ่านก็ได ้สอง โครงสร้างของช่องทางประกอบดว้ย สถาบนัการตลาด หรือตวักลางทาง
การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยคนกลาง ธุรกิจท่ีช่วยกระจายตวัสินคา้ ธุรกิจให้บริการทางการตลาด                
และธุรกิจ ท่ีให้บริการทางการเงิน สาม เป็นกิจกรรมการน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด เช่น การขนส่ง 
การเก็บรักษา ฯลฯ ส่ี การจดัจ าหน่ายจะอ านวยความสะดวก แก่ลูกคา้ทางดา้นต่างๆ คือ ท าให้
ผูบ้ริโภคไดป้ระโยชน์จากการมีโอกาสซ้ือสินคา้ และเป็นเจา้ของสินคา้ต่างๆ ช่วยอ านวยความ
สะดวกดา้นสถานท่ี ช่วยสร้างอรรถประโยชน์ดา้นเวลา โดยมีสินคา้พร้อมทุกเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ                   
และมีโอกาสเลือกสินคา้ได้หลายรูปแบบ โดยองค์ประกอบของการจดัจ าหน่าย ประกอบด้วย        
การจดัช่องทางการ การกระจายตวัสินคา้ เป็นตน้ 

4) การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย  (Promotion) มีประเด็นท่ีส าคญั                     
คือ หน่ึง กระบวนการติดต่อส่ือสาร เป็นขบวนการทางกายภาพ และสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ               
การแปลความหมายของข่าวสาร และวิธีการจากแหล่งข่าวสาร หรือผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บ                    
หรือเป็นการส่งข่าวสาร  การแลกเปล่ียนความคิด หรือขั้นตอนในการส่ือความหมายระหวา่งผูส่้ง
ข่าว  และผูรั้บข่าวสาร และสอง การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบประสมประสาน และส่วน            
ประสมการส่งเสริมการตลาด (Integrated Marketing Communication) : IMC การใช้ IMC                         
มีจุดประสงค ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด  และลดตน้ทุนทางการตลาด  
  1.4.3 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) สามารถแบ่ง
ได ้4 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นแนะน า (Introduction stage หรือ Pioneering stage) เป็นช่วงการ
เจริญเติบโตช้า  เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เร่ิมแนะน าในตลาด ส่วนใหญ่จึงยงัไม่มีก าไรในขั้นน้ี                  
เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายอยา่งมากในขั้นแนะน า และยอดขายยงัต ่ามาก 

2) ขั้นเจริญเติบโต (Growth stage) ยอดขายมีกาเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
ในขั้นน้ียอดขาย และก าไรของผลิตภณัฑ์จะมีเพิ่มข้ึน เป็นช่วงท่ียอดขายเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว                  
(เพิ่มในสัดส่วนท่ีมากข้ึน) และมีการขยายตวัดา้นก าไรอยา่งมาก 
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3) ขั้นเจริญเติบโตเต็มที ่การเติบโตของยอดขายเพิ่มข้ึนชา้ (เพิ่มในสัดส่วน
ท่ีลดลง) ในขณะท่ีก าไรมีแนวโน้มคงท่ีหรือลดลง เน่ืองจากคู่แข่งขนัเพิ่มข้ึนท าให้อาจมีบางธุรกิจ
ตอ้งออกจากตลาดไป หรือเป็นขั้นท่ีมียอดขายเพิ่มข้ึนช้าเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ประสบความส าเร็จ                  
จากผูซ้ื้ออย่างเต็มท่ีแลว้ เป็นช่วงก าไรสูงสุด และเร่ิมลดลงเน่ืองจากค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากการต่อสู้       
กบัคู่แข่ง 

4) ขั้นตกต ่าเป็นขั้นท่ียอดขายของผลิตภัณฑ์ลดลง เป็นช่วงระยะ                     
ท่ียอดขายลดลง  และก าไรลดลงเร่ือยๆ 
  1.4.4 ล าดับขั้นตอนของการตลาดตามเป้าหมาย (STP marketing) การตลาดตาม
เป้าหมาย หมายถึงการจดัผลิตภณัฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั เพื่อสนองความ
ตอ้งการของตลาด ท่ีมีลกัษณะ ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งเป็นล าดบัไดด้งัน้ี 

1) การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) เป็นกิจกรรมการแบ่งส่วน
ตลาดออกเป็นกลุ่ม ผูซ้ื้อสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงตามลกัษณะความตอ้งการ หรือลกัษณะเฉพาะ                 
อยา่งท่ีคลา้ยคลึงกนัออกเป็นตลาดยอ่ย หรือส่วนตลาด เพื่อจะเลือกเป็นตลาดเป้าหมายเพื่อการเสนอ
ผลิตภณัฑ ์และส่วนประสมการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม แบ่งได ้2 กลุ่มคือ 

1.1 การแบ่งส่วนตลาดตามคุณลักษณะของผูบ้ริโภค ตวัแปร                 
ท่ีส าคญัท่ีใช้เป็นเกณฑ์มีรายละเอียดคือ  การแบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ รัฐ               
ภูมิภาค เช้ือชาติ เมือง ฯลฯ โดยค านึงถึงลกัษณะและพฤติกรรมของ แต่ละบุคคลในแต่ละเขต
ภูมิศาสตร์นั้น การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ขนาด ความหนาแน่น                
ท  าเลท่ีตั้ง อาย ุเพศ ศาสนา อาชีพ หรือเป็น การแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้าง และการกระจาย
ของประชากร  การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจิตวิทยา เป็นการแบ่งตลาดเป็นกลุ่มท่ีแตกต่างกัน                
โดยถือเกณฑด์า้นชั้นของสังคม ค่านิยม รูปแบบการด ารงชีวติ หรือบุคลิกภาพ 

1.2 การแบ่งส่วนตลาดตามการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือตามเกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ มีการแบ่งตลาดตามพฤติกรรมโดยถือเกณฑ์
ความรู้ ทศันคติ การใชห้รือพฤติกรรมตอบสนองต่อผลิตภณัฑ์ รวมถึงโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัท่ีส าคญัมีดงัน้ี โอกาสในการซ้ือ การแสวงหาผลประโยชน์ ผูซ้ื้อเลือกผลิตภณัฑ์โดยมีส่วน
กระตุน้ในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั เช่น การซ้ือยาสีฟัน ตอ้งการป้องกนัฟันผุ ฟันขาว รสดี ราคาถูก 
สถานะของผูใ้ช้ เช่น ผูท่ี้ไม่เคยใช ้ผูท่ี้เคยใช้ ผูเ้ลิกใช้ ฯลฯ อตัราการใช้ ผูซ้ื้อปริมาณมาก ปานกลาง 
และนอ้ย สภาพความภกัดีต่อตราสินคา้ ขั้นความพร้อมของผูซ้ื้อ และทศันคติ เป็นตน้ 

การแบ่ง ส่วนตลาดโดยใช้ คุณลักษณะท่ีหลากหลายหรือ                     
การแบ่งกลุ่มทั้งทีม โดยพยายามรวบรวมตวัแปรหลายตวัเขา้ด้วยกนั เพื่อจะสามารถก าหนด
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กลุ่มเป้าหมายไดช้ัดเจนมากข้ึน และมีขนาดท่ีเล็กลง มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า การแบ่งกลุ่มทั้งทีม        
บางบริษทัได้ท าการพฒันาวิธีการแบ่งกลุ่มทั้งทีมโดยใช้ดัชนีการให้คะแนนศกัยภาพตามพื้นท่ี    
ของตลาด โดยพิจารณาจากปัจจัยดังน้ี คือ การศึกษาและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ                
วงจรชีวิตของครอบครัว การเปล่ียนแปลงจากชนบทสู่เมือง เช้ือชาติ จริยธรรม ความสามารถ
เคล่ือนยา้ย เป็นตน้ 

2 การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) เป็นกลุ่มของผูซ้ื้อท่ีมี
ความจ าเป็นหรือมีลกัษณะเหมือนกนั ซ่ึงบริษทัตดัสินใจจะเลือกเป็น เป้าหมาย  หรือหมายถึง                 
การประเมินและเลือกหน่ึง ส่วนตลาดหรือมากกวา่หน่ึงส่วนใหเ้ป็นตลาดเป้าหมาย การก าหนดตลาด
เป้าหมายมี 2 ขั้นตอน คือ 

2.1 การประเมินส่วนตลาด เป็นการศึกษาส่วนตลาดใน 3 ดา้นคือ 
หน่ึง ขนาด  และความเจริญเติบโตของส่วนตลาด (Segment size and growth) ในท่ีน้ีจะคาดคะเน
ยอดขาย  และการเพิ่มข้ึนของยอดขาย สอง ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาด 
(Segment structural attractiveness) เป็นการพิจารณาวา่ส่วนตลาดนั้น สามารถเขา้ถึง และตอบสนอง
ความต้องการของตลาดนั้นหรือไม่ สาม วตัถุประสงค์ และทรัพยากรของบริษทั แม้ว่าความ
เจริญเติบโตของตลาด และความสามารถจูงใจตลาดจะเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ถา้ขดัแยง้กบัวตัถุประสงค์
บริษทั  และมีอุปสรรค ดา้นความช านาญหรือทรัพยากรไม่เพียงพอ จะมีปัญหาเกิดข้ึนจากการเลือก
ส่วนตลาดนั้น 

2.2 การเลือกส่วนตลาด มี หน่ึง การตลาดท่ีไม่แตกต่างหรือ
การตลาดท่ีเหมือนกนั เป็นการใชก้ลยุทธ์ท่ีมีความครอบคลุมทุกส่วนตลาด โดยมองวา่ตลาดมีความ
ตอ้งการเหมือนๆ กนั บริษทัจะพยายามออกแบบสินคา้  และวางโครงการทางการตลาดท่ีดึงดูดใจ             
ผูซ้ื้อให้มากท่ีสุด สอง การตลาดท่ีแตกต่างกนัหรือการตลาดมุ่งต่างส่วน เป็นการก าหนดส่วนตลาด
ของผลิตภณัฑ์หรือบริการตั้งแต่สองส่วนข้ึนไป โดยการปรับผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด            
การก าหนดราคา และวธีิการจดัจ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบัส่วนตลาดนั้น สาม การตลาดแบบรวมก าลงั 
หรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน เป็นการก าหนดผลิตภณัฑ์หรือบริการโดยมีเป้าหมายท่ีส่วนตลาด             
เพียงส่วนเดียว โดยปัจจยัท่ีพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์เป้าหมายทางการตลาด  มีดงัน้ี คือทรัพยากร
ของบริษทั ความคลา้ยคลึงกนัของผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ ความคลา้ยคลึงกนั
ของตลาด เป็นตน้ และ ส่ี กลยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาด ถา้จ านวนคู่แข่งขนัมาก ถา้บริษทัใช้
วธีิการตลาดท่ีเหมือนกนัจะเสียเปรียบ 
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3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) หมายถึงการตดัสินใจ    
และกิจกรรมเพื่อสร้าง และรักษาแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธุรกิจ (เม่ือเทียบกบัตราสินคา้
ของคู่แข่งขนั) ในจิตใจของลูกคา้ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

3.1 คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า  พิจารณา                   
จากส่ิงต่อไปน้ี หน่ึง คุณค่าผลิตภณัฑ ์เกิดจาก ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย
คุณภาพ  และรูปแบบ สอง คุณค่าด้านบริการ สาม คุณค่าด้านภาพลักษณ์เป็นตราสินค้า                       
ท่ีมีช่ือเสียงมานาน มีความเป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยี 

3.2 ตน้ทุนรวมในสายตาของลูกคา้ มี หน่ึง ราคาในรูปของตวัเงิน 
สอง ตน้ทุนดา้นเวลา เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งสูญเสียไป สาม ตน้ทุนดา้นพลงังาน พลงังานหรือความ 
เหน็ดเหน่ือยหรือความล าบากตรากตร าท่ีลูกคา้ตอ้งใชไ้ป ส่ี ตน้ทุนดา้นจิตวิทยา ความไม่สบายใจ
หรือความวติกกงัวลของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน จากการใชผ้ลิตภณัฑก์็ตอ้งตีราคาออกมาเป็นตวัเงินดว้ย 

4) หลักเบื้องต้นในการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
หน่ึง มีความส าคญั สอง มีลกัษณะเด่น สาม มีลกัษณะเหนือกวา่ ส่ี สามารถส่ือสารได ้ห้า สิทธิพิเศษ 
หก สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ เจ็ด สามารถสร้างก าไรได้ และแปดมีคุณค่า ทั้งน้ีเน้นคุณค่า                 
ในสายตาของลูกคา้ 

5) วิธีการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  แบ่งได้ดังน้ี หน่ึง การก าหนด       
ตามคุณสมบัติหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ สอง การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคู่แข่งขัน         
สาม การก าหนดตามสัญลักษณ์ด้านวฒันธรรม ส่ี การก าหนดตามผลประโยชน์และคุณค่า                    
ของผลิตภณัฑ์ ห้า การก าหนดตามราคา และ (หรือ) คุณภาพ หก การก าหนดตามการใช้หรือ         
การน าไปใช ้เจ็ด การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตามผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ แปด การก าหนดตามระดบัชั้น              
ของผลิตภัณฑ์ เก้า การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์จากหลายวิธีร่วมกัน สิบ ก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑต์ามรูปแบบการด ารงชีวติ ไดแ้ก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 
  1.4.5 แผนผังแนวคิดด้านการจัดการการตลาด แนวคิดด้านดารจดัการการตลาด             
นั้น สามารถแยกออกเป็นแผนผงั เพื่อใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย ไดด้งัแผนภูมิท่ี 2.1 
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  แผนผงัแนวคิดด้านการจัดการการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการจดัการการตลาด 
ท่ีมา: คณะบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550 

ตลาดเป้าหมาย 
และแบ่งส่วนตลาด 

 

ตลาด 
และระบบตลาด 

การตลาด 
และลูกคา้ท่ีมุ่งหวงั 

ความจ าเป็นและ
ความตอ้งการซ้ือ 

ผลิตภณัฑ์ 

 ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งค านึงถึงคุณค่า 
ตน้ทุน และความพอใจของลูกคา้ 

การแลกเปล่ียนและ
การติดต่อธุรกิจ 

 

ช่องทาง 
การตลาด 

 

การบริหาเครือข่าย 
ปัจจยัการผลิต 

 

การแข่งขนั 
 

สภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาด 

 

โปรแกรม
การตลาด 

 

หนา้ท่ีการตลาด กิจกรรมการตลาด 
1. การแลกเปล่ียน การซ้ือ การขาย 
2. การกระจายสินคา้ ขนส่ง การเก็บรักษา  
3. การอ านวยความสะดวกทางการตลาด 
เช่น การจดัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์การเงิน การ
วจิยั เป็นตน้ 

ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสนองความตอ้งผูบ้ริโภค 
4 Ps   4 Cs 

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

การสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ 

การวางแผนกลยทุธ์ระดบับริษทั 

การวางแผนกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 

การวางแผนกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 

กลยทุธ์การตลาด กลยทุธ์ดา้นการผลิต กลยทุธ์ดา้นการเงิน กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์

ทั้งหมดตอ้งอาศยั 

โดยมวีตัถุประสงค์ 

การตลาดเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ 
ท่ีดี และเครือข่ายทางการตลาด 
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 สรุปไดว้า่ “การจดัการการตลาด” เป็นกระบวนการทางการคา้ ขาย แลกเปล่ียนสินคา้ 
จากผูผ้ลิต ไปสู่ผูบ้ริโภค ในปัจจุบนั เราจ าเป็นตอ้งอาศยั วิธีการ กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นส าคญั 
เน่ืองจากสภาวะการแข่งขันในตลาดม่ีสูงข้ึน บริษัทต้องมีการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีจุดเด่น              
สร้างแนวทางการน าเสนอโปรโมชั่น และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยแนวโน้มการแข่งขนั                  
จะอยู่ท่ีการออกแบบเป็นส าคญั บริษทัจึงตอ้งท าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  และออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2. ทฤษฏีการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product design) หมายถึง การคิดคน้ วางแผน 
เสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์ (creativity) และพฒันา (development) ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 
ให้มีประโยชน์ใช้สอย และความงามท่ีเหมาะสมข้ึน โดยการกระท าท่ีเกิดรูปแบบท่ีมองเห็นได ้           
ซ่ึงมีกระบวนการ หรือขั้นตอนแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 การด ารงชีพของมนุษย์นั้น ย่อมอาศยัเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยให ้            
การปฏิบัติภารกิจ และการด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบร่ืน ดังนั้ นการคิดค้นประดิษฐ์ส่ิงของ             
เคร่ืองใชต่้างๆ ข้ึนมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว เป็นตน้วา่ จอบ เสียม มีด กระบุง ตะกร้า 
ไมค้าน เป็นตน้ หรือเคร่ืองครัว และเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ หมอ้ ไห ครก เขียง เกา้อ้ี 
เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองใช้อเนกประสงค์อ่ืนๆ เช่น กล่อง หีบ ห่อ ซอง แฟ้ม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี        
มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบ และสร้างสรรคข้ึ์นก็เพื่อประโยชน์ใชส้อยเป็นอนัดบัแรก ต่อมาจึงได้
ววิฒันาการใหมี้รูปแบบ และความงามท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี การออกแบบผลิตภณัฑ์
จึงมีการพฒันาข้ึนทั้งวงการอาชีพนักออกแบบผลิตภณัฑ์ และสถาบันท่ีเปิดสอนวิชาการต่างๆ        
ในดา้นน้ีการออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น มีความคิดท่ีตรงกบัการออกแบบอุตสาหกรรม นัน่คือ ความงาม  
ประโยชน์ใชส้อย  และการยศาสตร์  ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1  
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*ความงาม 

*ประโยชน ์

ใชส้อย 
*การยศาสตร์ 

การออกแบบอุตสาหกรรม 

มุ่งเนน้การผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใชง้าน 

และลดตน้ทุนในการผลิต 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาแนวความคิด 

และความต้องการของตลาดโดย
ค านึงถึงวัสดุและเทคโนโลย ี

การผลิตในระบบ 

อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2.1 ความส าคญัของการออกแบบในชีวติประจ าวนั 
 ท่ีมา: ศิริพรณ์ ปีเตอร์. 
 
 2.1 ประเภทผลติภัณฑ์ 
 ผลิตภณัฑแ์บ่งออกตามจุดมุ่งหมายของการใชง้านได ้5 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 2.1.1  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชภ้ายในบา้น ไดแ้ก่ เคร่ืองเรือน เคร่ืองครัว ของเล่น เตารีด 
พดัลม วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ 
 2.1.2  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในส านักงาน ได้แก่ ตู้เอกสาร เคร่ืองอดัส าเนา แฟ้ม           
ชั้นวางของ เป็นตน้ 
 2.1.3  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีบริการแก่ธุรกิจด้านต่างๆ เช่น  
บรรจุภณัฑ ์อาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองใชอ่ื้นๆ เป็นตน้ 
 2.1.4  ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองจกัรกล ได้แก่ เคร่ืองจกัรในโรงงานต่างๆ เช่น                        
แท่นพิมพห์นงัสือ เคร่ืองมือผลิตกระป๋อง เป็นตน้ 
 2.1.5  ผลิตภณัฑข์นส่ง ไดแ้ก่ รถยนต ์เคร่ืองบิน รถไฟ เรือ เป็นตน้ 
 
 2.2  หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้ นข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการใช้สอย               
ของผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท ดงันั้นกลกัการส าคญัๆ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นจึงมีแนวทาง     
ท่ีควรค านึงถึง ดงัน้ี 
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 2.2.1  สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถ่ิน กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เม่ือน าไปใช ้        
ในทอ้งถ่ินท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้ว่า ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือถือ สภาพดินฟ้าอากาศ          
เป็นตน้ การออกแบบก็ควรแตกต่างกันด้วย ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดการใช้สอย และรูปแบบสอดคล้อง         
กับสังคมในท้องถ่ินนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ท่ีออกแบบให้ใช้ในสภาพภูมิอากาศหนาว                         
กบัสภาพภูมิอากาศร้อน ยอ่มมีการออกแบบท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 
 2.2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ และประโยชน์ใชส้อย หมายถึง การออกแบบ
โดยมุ่งเน้นให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานไดดี้ยิ่ง ตวัอย่างเช่น การออกแบบขวดน ้ ามนัพืช 
เน่ืองจากน ้ ามันมีลักษณะล่ืนได้ง่าย หากมีการเปรอะเป้ือนขวด ย่อมไม่สะดวกต่อการใช้งาน   
ลกัษณะของขวดจึงควรออกแบบใหบ้ริเวณกลางของขวดเล็กลง มีสันเหล่ียม เป็นร้ิว ท าให้ล่ืนไดย้าก 
บางชนิดออกแบบใหมี้ท่ีถือยืน่ออกจากขวดให้จบัไดถ้นดัอีกดว้ย นอกจากนั้นฝาขวด และส่วนอ่ืนๆ 
ก็ออกแบบใหใ้ชส้อยไดอ้ยา่งสะดวก และมีรูปแบบท่ีสวยงามน่าใช ้
 2.2.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวสัดุ และระยะเวลาในการใชง้าน กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์
บางอยา่งตอ้งเก็บไวไ้ดน้านๆ เช่น สี วสัดุท่ีจะน ามาออกแบบเป็นภาชนะบรรจุสีควรมีความคงทน 
ท าใหสี้อยูไ่ดน้าน ไม่แขง็ตวั หรือเปล่ียนสภาพเร็วเกินไป เป็นตน้ 
 2.2.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑ ์ขั้นตอนการผลิตควรมีความสอดคลอ้งกนั 
 2.2.5  ระบบการจดัการ (Management) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการผลิต และการตลาด         
การออกแบบไม่ควรค านึงเฉพาะรูปแบบท่ีพิถีพิถนัจนเกินไป ท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูง อาจท าให้
เกิดปัญหาต่อการจ าหน่าย และยุง่ยากต่อการผลิตดว้ย 
 2.2.6  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer behavior) เป็นการศึกษาช่วงเวลา 
โอกาส  และจงัหวะนั้นๆ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ให้การออกแบบ
ตดัสินใจไดว้า่ควรเร่ิมตน้งานชนิดใด 
 
 2.3 แนวทางและขั้นตอนในการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 2.3.1  การหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  หมายถึงการตีปัญหา หรือ         
ท  าความเข้าใจทุกแง่ทุกมุมของผลิตภัณฑ์นั้ นๆให้กระจ่าง เป็นต้นว่า  แหล่งท่ีมา ทิศทาง                   
และแนวโน้มของผลิตภณัฑ์ในอนาคต อิทธิพล และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตลาด ผูใ้ช ้
วสัดุ โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 1)  ผลิตภณัฑจ์ะออกแบบใหม่ หรือเพียงปรับปรุงรูปแบบเดิมใหดี้ข้ึนเท่านั้น 
 2)  ผูอ้อกแบบควรมีสังกปั (Concept) เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้นเป็นอยา่งดี 
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 3)  ควรมีความรู้ และความเขา้ใจในหน้าท่ีใช้สอยทั้งโดยตรง และโดยออ้ม
ของผลิตภณัฑ์นั้นๆ  ด้วย เช่น เก้าอ้ี มีประโยชน์ใช้สอยโดยตรง คือ ใช้นั่งได้อย่างสะดวกสบาย            
ส่วนประโยชน์ใช้สอยทางออ้ม ได้แก่ การออกแบบให้เก้าอ้ีนั้นวางซ้อนๆ กนัได้อย่างมีระเบียบ           
และไดป้ริมาณมาก เพื่อสะดวกในการเก็บ และประหยดัเน้ือท่ี สะดวกต่อการขนส่ง เป็นตน้ 
 4)  ควรท าความเขา้ใจคุณสมบติัผลิตภณัฑน์ั้นๆ เป็นอยา่งดี 
 5)  ควรค านึงถึงส่ิงท่ีดึงดูด หรือเร้าใหลู้กคา้ซ้ือผลิตภณัฑ ์
 6)  การใชส้อยของผลิตภณัฑน์ั้นๆ อาจมีลกัษณะพิเศษ เช่น การน าผลิตภณัฑ์
ไปใชท้นัที หรือน าไปเก็บไวก่้อน ส่ิงเหล่าน้ีควรจะน ามาร่วมพิจารณาทั้งส้ิน 
 7)  มีความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ ว่าเป็นของแข็ง 
ของเหลว เป็นผง หรือเป็นก๊าซ เป็นตน้ 
 8)  ควรค านึงถึงสถานท่ีท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นั้น เช่น ในรถ ในเรือ ในห้องน ้ า              
ในสนาม หรือในหอ้งนอน เป็นตน้ 
 9)  พิจารณาถึงกลุ่มสังคม และบุคคลท่ีใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 10)  ควรค านึงว่าผูซ้ื้อกับผูใ้ช้เป็นคนเดียวกันหรือไม่ ถ้าเป็นคนเดียวกัน              
ก็ออกแบบอย่างหน่ึง แต่ถ้าไม่ใช่คนเดียวกัน การออกแบบควรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ร่วมกนั 
 11)  ควรค านึงถึงระยะเวลาในการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ กล่าวคือ 
ผลิตภณัฑเ์ป็นของใชป้ระจ า หรือใชใ้นบางโอกาส 
 12)  ค  านึงถึงสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ั้นๆวา่มีสภาพอยา่งไร เช่น แผงลอย 
หา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ รวมทั้งในและต่างประเทศดว้ย 
 13)  ค  านึงถึงผลิตภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ในตลาดวา่มีจุดเด่น จุดดอ้ย เป็นอยา่งไร 
 14)  ผลิตภณัฑ์นั้นๆจะมีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไร เป็นต้นว่า ภายหลัง       
การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นหมดแลว้ ขวดหรือกล่องของผลิตภณัฑน์ั้นๆ อาจน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้
 2.3.2  การส ารวจตลาด หมายถึง การออกส ารวจตลาดเพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงต่างๆ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบใหม่ๆ วา่ควรจะมีรูปร่าง หนา้ตาอยา่งไรดี  
มีคุณสมบติัพิเศษอยา่งไร จึงจะเป็นท่ีนิยมของผูใ้ช ้ส่วนขั้นตอนในการส ารวจตลาดนั้น นกัออกแบบ
จะลงมือเอง หรือให้ฝ่ายวางแผน และวิจัยตลาดเป็นผู ้ด าเนินการแทนก็ได้ แล้วนักออกแบบ                  
น าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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 การส ารวจตลาดท าใหน้กัออกแบบมีส่วนช่วยแก่ปัญหาทางเศรษฐกิจได ้เช่น 
สามารถออกแบบให้ต้นทุนการผลิตต ่าลง แต่คุณภาพคงเดิมหรือดีข้ึน มีความกะทดัรัด สะดวก              
ในการใชส้อย และขนส่ง เป็นตน้ 
 2.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การน าขอ้มูล              
ท่ีได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขในจุดต่างๆท่ีพบการวิเคราะห์ หรือตีความ                
นกัออกแบบควรไดป้รึกษากบัหลายๆฝ่าย เพื่อป้องกนัความผิดพลาด หากวิเคราะห์ หรือตีความผิด
ไปอาจท าให้ผลิตภณัฑ์ไม่สมบูรณ์แบบได ้ส่ิงท่ีช่วยให้นกัออกแบบตดัสินใจให้ดีข้ึนควรค านึงถึง          
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี คือ 
 1)  ปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญ โดยเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 2)  หากมีผลิตภณัฑ์ชนิดน้ีมาก่อนแลว้ ควรสืบหาปัญหา และควรทราบดว้ย
วา่ไดแ้กไ้ขปัญหาเหล่าน้ีมาแลว้อยา่งไรบา้ง 
 3)  รวบรวมและสรุปผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางท่ีจะก าหนดรูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ 
 2.3.4  การก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์  คือ การน าผลการวิเคราะห์มาใชป้ระโยชน์ 
ในการก าหนดรูปแบบของผลิตภณัฑ์ในลกัษณะการเขียนแบบ การเขียนแบบ และการออกแบบ      
เป็นงานท่ีด าเนินควบคู่กนั เม่ือมีความคิดรูปแบบท่ีจะออกแบบแลว้ นกัออกแบบจะใชว้ิธีการเขียน          
เพื่อแสดงรายละเอียดของความคิด และในภาพต่างๆช้ีแจ้งให้ผู ้อ่ืนทราบลักษณะของสี                
สัญลกัษณ์ ขนาด สัดส่วน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจของผูร่้วมงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ฉะนั้น         
การเขียนแบบจึงตอ้งมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น เพราะนกัออกแบบกบัผูผ้ลิตนั้นส่วนมากจะเป็น 
คนละคนเสมอ แต่นักออกแบบสามารถใช้การออกแบบเป็นส่ือในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
ผูผ้ลิตจะอ่านแบบไดโ้ดยไม่ตอ้งถามผูอ้อกแบบอีก จึงท าให ้ระบบงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  2.3.5  การสร้างแบบจ าลอง (model) หมายถึง ผลิตภณัฑ์บางชนิด เม่ือก าหนด
รูปแบบ และเขียนแบบแล้ว ถ้ายงัสร้างความเข้าใจได้ไม่แจ่มชัด จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง
ประกอบ เพื่อให้เห็นเป็น 3 มิติ สามารถมองเห็นไดใ้กลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง การพิจารณา
แบบจึงง่ายข้ึน ตวัอย่างเช่น การออกแบบกล่อง เม่ือเขียนแบบแล้วก็ควรท าเป็นกล่องในลกัษณะ
แบบจ าลองข้ึน แบบจ าลองดังกล่าวอาจเล็ก หรือเท่ากันกับผลิตภัณฑ์ก็ได้ ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงค์ในการท าแบบจ าลองนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามมาตราส่วนจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เห็น
ใกลเ้คียงกบัแบบจริงได ้และจะช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่ายดว้ยลกัษณะของแบบจ าลองมีหลายชนิด เช่น 
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 1)  การป้ันดว้ยดินเหนียว หรือดินน ้ ามนั (Clay studies) การจ าลองแบบชนิด
น้ีไม่ละเอียด และมีสัดส่วนคลาดเคล่ือนได้ ทั้ งน้ีเป็นการสร้างให้เห็นรูปแบบของผลิตภัณฑ ์         
อยา่งหยาบๆ และเป็นการเร่ิมตน้ศึกษาผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 2)  แบบจ าลองท่ีมีสัดส่วนถูกตอ้ง (Scaled model) หมายถึง แบบจ าลอง
สัดส่วนแน่นอน ขนาดเล็กกวา่ของจริง อาจท าดว้ยวสัดุชนิดใดก็ได ้เช่น โฟม ปูน หรือไม ้เป็นตน้ 
 3)  การจ าลองแบบท่ีใกล้เคียงกบัของจริง (Mock up) หมายถึง ลกัษณะ        
ของแบบจ าลองจะมีขนาดใกลเ้คียงของจริง โดยพยายามเลียนแบบทั้งรูปร่าง และสีสันให้มากท่ีสุด
หลงัจากนั้นจึงน าไปสร้างขั้นเป็นช้ินงานของจริงทั้งขนาด วสัดุ และรายละเอียด ซ่ึงเรียกวา่ ตน้แบบ 
(prototype) 
 สรุปไดว้า่ การออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองต่อผูบ้ริโภคอย่างแท้จริง ซ่ึงการออกแบบผลิตภัณฑ์จ  าเป็นต้องมี
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ และกลบัไปแก้ไขได ้
กระบวนการท่ีส าคญัๆ คือ  การหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ส ารวจตลาด น ามาวิเคราะห์
ขอ้มูล หลงัจากนั้นถึงก าหนดรูปแบบผลิตภณัฑ์ สุดทา้ยคือการสร้างแบบจ าลอง เพื่อใช้ตรวจสอบ
ก่อนการผลิตจริงนัน่เอง 
 
3. หลกัเกณฑ์การวเิคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 ชุดโครงการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตอ้งน าเอาทฤษฏีดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์มาประยุกตใ์ช ้โดยมีเน้ือหาท่ีส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 3.1 การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ 
  การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงฤทยั  ธ ารงโชติ  
(2550)  ได้ให้ความหมายของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ หมายถึง  การก าหนดรูปทรง 
ขนาด และวสัดุท่ีจะน ามาผลิตหรือประกอบเป็นภาชนะบรรจุ เพื่อให้สามารถคุ้มครองสินค้า         
หรือผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุอยูใ่นสภาพดี (Contenty) ตั้งแต่การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่งจนกระทัง่
ถึงผูใ้ชสิ้นคา้ ดงันั้น การออกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุ จะตอ้งค านึงถึงส่ิงส าคญั คือ 
  3.1.1 ลักษณะของสินค้า หรือผลิตภณัฑ์ท่ีจะถูกน ามาบรรจุ  ผูอ้อกแบบโครงสร้าง
จะต้องทราบสินค้าท่ีจะน ามาบรรจุมีลักษณะเป็นของแข็งหรือของเหลว น ้ าหนักหรือปริมาตร      
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ของสินค้า  ท่ีจะถูกน ามาบรรจุในภาชนะบรรจุ และสาเหตุท่ีจะท าให้สินค้าเส่ือมคุณภาพ                 
จนไม่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 
  3.1.2 หน้าที่ของภาชนะบรรจุ ผูอ้อกแบบโครงสร้างจะตอ้งออกแบบภาชนะบรรจุ
ให้มีรูปร่างเหมาะสมกบัการจบัมือ น้ิว อ านวยความสะดวกในการน าสินคา้ท่ีบรรจุอยู่ภายในมาใช ้
และภาชนะบรรจุท่ีถูกออกแบบนั้นจะตอ้งใหค้วามคุม้ครอง ปกป้องสินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายในดว้ย 
  3.1.3 คุณสมบัติ และราคาของวสัดุภาชนะบรรจุ  ผูอ้อกแบบโครงสร้างจะตอ้งเลือก
วสัดุภาชนะบรรจุท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการบรรจุ หรือสินคา้ นอกจากนั้น
จะตอ้งพิจารณาถึงราคาวสัดุภาชนะบรรจุการพิมพ์ วิธีการขนส่งสินคา้  และสภาพการเก็บรักษา
สินคา้ ถา้เลือกใชว้สัดุภาชนะบรรจุท่ีมีคุณสมบติัดีเกินไป  จะท าให้ค่าใชจ่้ายของภาชนะบรรจุสูงข้ึน  
ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มตน้ทุนของสินคา้ 
  3.1.4 ประเภทของภาชนะบรรจุ  ผูอ้อกแบบโครงสร้างจะตอ้งทราบวา่ภาชนะบรรจุ
ท่ีจะตอ้งออกแบบโครงสร้างนั้นเป็นภาชนะบรรจุประเภทใด จะตอ้งออกแบบให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ี
การใชง้านของภาชนะบรรจุแต่ละประเภท 
  3.1.5 การผลิตหรือการพับขึ้นรูปภาชนะบรรจุ  ผูอ้อกแบบโครงสร้างจะต้อง
ค านึงถึงเวลาในการผลิต ความตอ้งการเฉพาะท่ีลูกคา้ตอ้งการ การพิมพ์ หรือการใช้วสัดุอ่ืนร่วม      
ในการผลิต นอกจากนั้ นยงัต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้เคร่ืองจักรในการผลิต          
หรือการพบัข้ึนรูปภาชนะบรรจุดว้ย 
  3.1.6 การบรรจุ และการปิดผนึก ผูอ้อกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุเม่ือออกแบบ
โครงสร้างภาชนะบรรจุได้แล้ว จะต้องไม่ลืมว่า ภาชนะบรรจุท่ีได้รับการออกแบบมานั้ น           
เหมาะส าหรับใชบ้รรจุสินคา้ดว้ยคน ดว้ยเคร่ืองจกัร หรือตอ้งใชท้ั้งคนและเคร่ืองจกัรร่วมกนั 
  3.1.7 การเกบ็รักษา และการขนส่ง ผูอ้อกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุจะตอ้งทราบ
ขอ้มูลวา่สินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายในจะเก็บรักษาในสภาพแวดลอ้มแบบใด เช่น ตอ้งเก็บในท่ีเยน็อุณหภูมิ
ประมาณ (-40)0 c หรือเก็บในท่ีท่ีมีความช้ืนสูง  และสินคา้นั้นจะถูกขนส่งโดยทางใด เช่น การขนส่ง
ทางอากาศ ภาชนะบรรจุตอ้งถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง  สามารถรับสภาพการเปล่ียนแปลง
ความดนัอากาศไดอ้ยา่งดี 
  3.1.8 ภาชนะบรรจุน้ันต้องเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผูอ้อกแบบโครงสร้างจะตอ้ง  
ไม่ลืมวา่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มมาก ดงันั้นภาชนะบรรจุท่ีถูกออกแบบมานั้นจะตอ้ง
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้(Reuse) หรือสามารถน ากลบัมาผลิตใชใ้หม่ได ้
(Recycle) 
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  3.2 ปัจจัยทีค่วรพจิารณาในการออกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุ 
   เพื่อให้การออกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไดภ้าชนะบรรจุ
ท่ีมีรูปทรง โครงสร้าง เหมาะสมกบัสินคา้ท่ีบรรจุ วิธีการบรรจุ การเคล่ือนยา้ย การเก็บ การใชว้สัดุ
ของภาชนะบรรจุอย่างประหยดั และคุ้มค่า นักออกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุควรพิจารณา          
ถึงขั้นตอนต่อไปน้ี 
   3.2.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายการใช้ประโยชน์ของภาชนะบรรจุ   นักออกแบบ
โครงสร้างภาชนะบรรจุเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ ไดภ้าชนะบรรจุ ควรเร่ิมตน้การท างานดว้ยการก าหนด
จุดมุ่งหมายในการออกแบบโครงสร้าง เช่น การออกแบบกล่องกระดาษให้มีปริมาตรความจุเท่าเดิม 
แต่ให้ลดตน้ทุนการผลิตลงอีก 5% หรือการออกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุใหม่เพื่อให้รองรับกบั
การจดัจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต หรือหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 
   3.2.2 การศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุ            
ในการออกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุ ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบ ไดแ้ก่ 
    1) ข้อมูลของสินค้าท่ีจะถูกบรรจุ เช่น ลักษณะของสินค้าเทคนิคหรือ
วธีิการบรรจุ ขอ้มูลทางดา้นการตลาดของสินคา้วธีิการจดัส่งและการจดัจ าหน่ายราคาสินคา้ 
    2) หน้าท่ีของภาชนะบรรจุ ในการคุม้ครองปกป้องสินคา้ ตั้งแต่การบรรจุ
จนถึงมือผูใ้ช้สินคา้ว่าภาชนะบรรจุท่ีจะถูกผลิตออกมานั้นมีหน้าท่ีหลกัอยู่ท่ีจุดใดในการคุม้ครอง
สินคา้ 
    3) ข้อมูลของวัสดุภาชนะบรรจุ เช่น สมบัติของว ัสดุภาชนะบรรจุ         
ราคา กรรมวธีิการผลิตหรือการข้ึนรูปเป็นภาชนะบรรจุ 
    4) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต และการออกแบบโครงสร้างภาชนะ
บรรจุ 
    5) นโยบายและงบประมาณในการออกแบบ 
   3.2.3 การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของภาชนะบรรจุ เม่ือได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง        
กบัการออกแบบโครงสร้างภาชนะบรรจุมาครบถว้น ขั้นต่อไปคือ การสเก็ตช์ภาพ (Sketch Design)  
ท่ีแสดงถึงรูปร่าง ลกัษณะ และส่วนประกอบของโครงสร้างภาชนะบรรจุในแบบ 3 มิติ และผลิต
หรือข้ึนรูปเป็นภาชนะบรรจุ ในขั้นตอนน้ีจะมีภาชนะบรรจุตามแนวคิดหลายแบบ (Preliminary 
ldea) เพื่อน ามาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการบรรจุสินคา้ การอ านวยความสะดวกในการน าสินคา้    
ไปใช้ และการค านวณเบ้ืองต้นเก่ียวกับงบประมาณในการผลิตภาชนะบรรจุแล้วจึงพิจารณา    
คดัเลือกแบบร่างไว ้เพื่อพฒันาใหส้มบูรณ์ในขั้นต่อไป 
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  3.3 หลกัการออกแบบกราฟิกส าหรับภาชนะบรรจุ มีดงัน้ี 
   3.3.1 สามารถบ่งบอกข้อมูลท่ีต้องการให้ผู ้บริโภคทราบ ด้วยการอ่านได ้         
อยา่งชดัเจนเช่นช่ือสินคา้ บริษทัผูผ้ลิต และส่วนประกอบ เป็นตน้ 
   3.3.2  ใหภ้าพลกัษณ์หรือสร้างทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์
   3.3.3  จดัองคป์ระกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม สวยงาม ดูง่าย และชดัเจน 
   3.3.4  มีความสะดุดตา เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะส าหรับผลิตภณัฑ ์ 
   3.3.5  มีความแตกต่างจากสินคา้คู่แข่งอยา่งชดัเจน เพื่อใหผู้บ้ริโภคจดจ าไดง่้าย 
   3.3.6  การออกแบบตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และกลยทุธ์ทางการตลาด 
   3.3.7  แบบกราฟิกภาชนะบรรจุท่ีประสบความส าเร็จ ควรเพิ่มยอดขายใหก้บัสินคา้ 
   3.3.8  ภาชนะบรรจุท่ีดีจะตอ้งดูแลว้ทราบทนัทีวา่ ภายในบรรจุสินคา้ประเภทใด 
 
  3.4 ภาชนะบรรจุสินค้า 
   3.4.1 การเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะกับสินค้า จะเป็นการประหยดัคา้ใช้จ่าย
ให้กบัผูผ้ลิต เพราะภาชนะบรรจุท่ีมีความแข็งแรง และมีคุณสมบติัในการป้องกนัสินคา้ดีเกินไป     
จะเป็นการเพิ่มต้นทุนของสินค้า แต่หากเลือกภาชนะบรรจุท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมกับสินค้า       
ไม่สามารถคุม้ครองสินคา้ให้มีคุณภาพดีจากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภค จะท าให้เกิดความเสียหายกบัผูผ้ลิต
สินค้า เน่ืองจากเม่ือลูกค้าได้รับสินค้าท่ีแตกหักจะไม่ยอมรับ หรือไม่ซ้ือสินค้านั้นสินค้าท่ีเป็น       
ของสด เช่น ดอกไม้สด ผกัสด ผลไม้สด หรือตน้ไม้ ยงัมีการหายใจ ดังนั้นภาชนะบรรจุสินค้า
ประเภทน้ีต้องออกแบบให้มีรูระบายอากาศ  หรือเลือกใช้ว ัสดุภาชนะบรรจุท่ียอมให้ไอน ้ า            
และอากาศซึมผ่านได้ดี เพื่อป้องกนัไม่ให้สินคา้เกิดการเห่ียว เฉา หรือเน่าส าหรับสินคา้ประเภท
เปราะหักง่าย เช่น แก้วเจียระไน จานกระเบ้ือง น ้ าหอมบรรจุขวด ต้องการให้ภาชนะบรรจุ               
ท่ีแข็งแรง สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภยัจากแรงกระแทกท่ีอาจเกิดในระหว่างการขนส่ง      
และเคล่ือนยา้ยสินคา้ เป็นตน้ 
   3.4.2 ในการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟ ทางรถยนต์ ทางเรือ   
หรือทางอากาศ สินคา้อาจเกิดความเสียหายไดใ้นระหวา่งการขนส่ง ดงันั้นผูบ้รรจุสินคา้ควรค านึง 
ถึงตวัสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง และการเลือกใชภ้าชนะใหบ้รรจุใหเ้หมาะสม 
   3.4.3 วัสดุกันกระแทก เป็นวสัดุท่ีช่วยไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหายจากแรง
กระแทกแรงกดทบั หรือแรงสั่นสะเทือนท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการขนส่ง วสัดุท่ีนิยมใช้ท าเป็น
ว ัส ดุกันกระแทกมีหลายชนิด  เ ช่น แผ่นกระดาษลูกฟูก  โฟม แผ่นพลาสติกอัดอากาศ                    
หรือฝอยกระดาษ เป็นตน้ 
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  3.5 ปัจจัยทีใ่ช้ในการเลอืกภาชนะบรรจุสินค้า 
  การพิจารณาเลือกภาชนะบรรจุให้เหมาะกบัสินคา้แต่ละชนิด ปัจจยัส าคญัท่ีควร
พิจารณาคือ 
  3.5.1 วัสดุภาชนะบรรจุ วสัดุท่ีนิยมใช้ท าภาชนะบรรจุสินคา้มี 4 ชนิด ซ่ึงภาชนะ
บรรจุท่ีท าจากวสัดุต่างชนิดกนัจะมีคุณสมบติัเด่นต่างกนัดงัน้ี 
   1) แกว้  แกว้เป็นวสัดุภาชนะบรรจุคงรูปท่ีมีความโปร่งใส ป้องกนัการซึม
ผ่านเข้า-ออกของก๊าซ ไอน ้ า และกล่ิน ทนแรงดันอากาศได้สูง สามารถท าความสะอาดได้ง่าย         
ไม่มีกล่ิน ไม่ท าปฏิกิริยากบัสินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายใน และสามารถแต่งเติมสีเพื่อใหมี้สีสันต่างๆ ไดง่้าย 
ไม่มีกล่ิน ไม่ท าปฏิกิริยากบัสินคา้ท่ีบรรจุอยู่ภายใน และสามารถแต่งเติมสีสันเพื่อให้มีสีสันต่างๆ  
ไดง่้าย แต่มีขอ้เสียคือแตกง่าย 
   2) กระดาษ เป็นวสัดุภาชนะท่ีมีน ้ าหนักเบา สามารถพบัเก็บในลกัษณะ   
พบัแบนได ้มีขอบเขตการใชง้านกวา้งขวางสามารถใชก้บัสินคา้หลายชนิด เหมาะกบังานท่ีตอ้งการ
ความสวยงาม พิมพไ์ดง่้าย แต่ภาชานะท่ีท ามาจากกระดาษมีขอ้เสีย คือไม่ทนความช้ืน ถูกท าลายได้
โดยง่าย แต่ภาชนะท่ีท ามาจากกระดาษมีขอ้เสีย คือไม่ทนความช้ืน ถูกท าลายได ้โดยแมลง และสัตว์
กดัแทะ 
   3) โลหะ เป็นวสัดุภาชนะบรรจุคงรูป มีความแข็งแรง ให้ความคุม้ครอง
สินคา้ได้ดีมาก นอกจากนั้นยงัสามารถทนอุณหภูมิสูง และทนความดนัสูงด้วย แต่ภาชนะบรรจุ        
ท่ีท าจากโละมีขอ้เสีย คือ เกิดการกดักร่อนได้ง่าย เปลืองพื้นท่ีในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเก็บ 
   4) พลาสติกท่ีใช้ท าภาชนะบรรจุมีหลายชนิด ดังนั้นวสัดุภาชนะบรรจุ
พลาสติกจึงมีความสามารถในการใช้งานไดห้ลากหลาย ข้ึนกบัคุณสมบติัของเม็ดพลาสติกท่ีน ามา
ข้ึนรูปเป็นภาชนะบรรจุ นอกจากนั้นภาชนะบรรจุพลาสติกยงัมีราคาถูก สามารถผลิตให้มีรูปร่าง
ขนาด สีสันต่างๆไดต้ามความตอ้งการ แต่ภาชนะบรรจุท่ีท าจากพลาสติกมีขอ้เสีย คือ ไม่สามารถ
ยอ่ยสลายตามธรรมชาติ 
  3.5.2  คุณสมบัติของสินค้าและความต้องการ  สินค้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ             
ท่ีแตกต่างกนั และการตอ้งการควบคุม้ครองจากภาชนะบรรจุก็มีความแตกต่างกนั เช่น 
   1) สินค้าท่ีเป็นน ้ าหรือของเหลว ต้องการใช้ภาชนะท่ีไม่ เสียสภาพ          
เม่ือโดนความช้ืน สามารถป้องกนัการร่ัวของสินคา้ ถา้เป็นเคร่ืองด่ืมอดัแก๊ส ภาชนะบรรจุท่ีตอ้งการ
จะตอ้งทนความดนัไดสู้ง ป้องกนัไม่ใหก้๊าซร่ัวออกมาจะท าใหเ้คร่ืองด่ืมอดัก๊าซ 
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   2) สินคา้ท่ีเป็นกรด หรือด่างเขม้ขน้ สินคา้ประเภทน้ีตอ้งการใช้ภาชนะ
บรรจุท่ีทนกรด หรือด่างท่ีเขม้ขน้ 
   3) สินคา้ท่ีเป็นของสด เช่น ผกัสด ผลไมส้ด หรือ ตน้ไม ้สินคา้ ประเภทน้ี
เป็นสินคา้ท่ีบอบบาง ช ้า และเน่าเสียไดง่้าย หากมีรอยช ้ า หรือเกิดแผลข้ึน หรือเกิดแผลข้ึน จะเร่งให้
สินคา้ดอ้ยคุณภาพเร็วยิ่งข้ึน นอกจากนั้นสินคา้ประเภทน้ียงัตอ้งการออกซิเจนส าหรับการหายใจ 
แลว้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ดงันั้นภาชนะบรรจุสินคา้ประเภทน้ี จะตอ้งเป็นภาชนะ
บรรจุคงรูป และแข็งแรง เพื่อป้องกนัไม่ให้ผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุอยู่ภายในบอบช ้ า นอกจากนั้นยงัตอ้ง   
มีการออกแบบอากาศไดเ้พียงพอ เพื่อให้ระบายไอน ้ า ระบายไอน ้ าและก๊าซซ่ึงเกิดจากการหายใจ      
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
   4) สินค้าท่ีบอบบางแตกหักง่าย เช่น เคร่ืองแก้ว จอโทรทัศน์ เคร่ืองแก้ว 
สินค้าเซรามิก หรือกระเบ้ือง สินค้าประเภทน้ีแตกหักได้ง่าย ดังนั้นภาชนะบรรจุท่ีเลือกใช้ต้อง                    
มีความสามารถในการดูดซบัแรงไดดี้เพื่อป้องกนัแรงสั่นสะเทือน หรือแรงกระแทกเพื่อไม่ให้สินคา้
เกิดการแตก 
  3.5.3 คุณสมบัติทางการบรรจุ นอกจากการพิจารณาเลือกวสัดุภาชนะท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์แลว้ ก็จ  าเป็นตอ้งพิจารณาถึงวิธีการบรรจุ และเคร่ืองจกัรส าหรับการบรรจุ
ดว้ย เช่น ในการบรรจุผงเคร่ืองปรุงดว้ยเคร่ืองบรรจุอตัโนมติั วสัดุภาชนะบรรจุหรือภาชนะบรรจุ
ตอ้งมีความเหมาะสมคือ ตอ้งมีความเหนียว ไม่ขาดง่าย สามารถใชเ้ป็นภาชนะบรรจุ และถูกปิดผนึก
ไดด้ว้ยเคร่ืองอตัโนมติั 
  3.5.4 ความสะดวกในการใช้งานและการผลิต  คุณสมบติัขอ้น้ีของภาชนะบรรจุ      
ในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการน าพลาสติกมีความสะดวกในการใชง้าน น ้ าหนกัเบา 
ไม่แตกหกัง่าย และตน้ทุนต ่ากวา่ขวดแกว้มาก 
  3.5.5 ราคาของภาชนะบรรจุ ราคาของภาชนะบรรจุ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีไม่ควรละเลย 
เพราะราคาของภาชนะบรรจุจะถูกบวกเข้าไปกับราคาของสินค้าด้วย หากเลือกภาชนะบรรจุ             
ท่ีมีคุณสมบติัในการคุม้ครองท่ีดี ย่อมมีราคาสูง ซ่ึงจะส่งผลให้สินคา้มีราคาสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงจะท าให ้ 
ไม่สามารถแข่งขนัทางการตลาดได ้ดงันั้นจึงควรเลือกภาชานะบรรจุท่ีมีคุณสมบติัในการคุม้ครอง   
ท่ีพอเหมาะราคาไม่สูงจนเกินไป ในประเทศอุตสาหกรรม ตน้ทุนของภาชนะบรรจุสินคา้จะมีตน้ทุน
ประมาณ 10-50% ของตน้ทุนรวมของสินคา้ 
  3.5.6 คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุท่ีดี ควรอ านวยความสะดวกสบาย 
หรือความเหมาะสมในการใช้งานของผู ้บริโภค มีสีสัน และรูปทรงท่ีดึงดูดใจให้ผู ้บริโภค 
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นอกจากนั้นยงัควรมีคุณสมบติัตามกฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั ของประเทศผูผ้ลิตสินคา้ หรือประเทศ
ผูรั้บซ้ือสินคา้ 
 สรุปไดว้า่ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ นั้น มีอง๕ประกอบหลกัท่ีส าคญัสองประการ คือ หน่ึง
การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ และสองการออกแบบกรฟิก หรือการออกแบบหน้าตา    
ของบรรจุภณัฑ์นั่นเอง ซ่ึงหลักท่ีควรค านึงถึงในการออกแบบทั้งสองประการ คือ การค านึงถึง
ผลิตภณัฑ์ หรือสินค้า ท่ีผูป้ระกอบการต้องการท่ีจะสร้างบรรจุภณัฑ์มารองรับ โดยบรรจุภณัฑ์         
ก็สามารถแบ่งแยกประเภทได้ 3 แบบท่ีส าคญั คือ บรรจุภณัฑ์ชั้นแรก หรือบรรจุภณัฑ์ปฐมภูมิ       
สองบรรจุภณัฑ์ขั้นท่ีสอง หรือบรรจุภณัฑ์ขั้นทุติยภูมิ และสาม คือ บรรจุภณัฑ์ขั้นท่ีสาม หรือบรรจุ
ภณัฑต์ติยภูมิ ผูอ้อกแบบควรค านึงถึงประเภทของบรรจุภณัฑท์ั้งสามให้ดีดว้ย พร้อมทั้งการพิจารณา
วสัดุท่ีจะน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม คงทน และสามารถเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์     
หรือสินคา้ ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการบรรจุภณัฑ์ 
 
4. แนวทางการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 
 แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 OTOP Product 
Champion ความเป็นมา วตัถุประสงค์ กรอบการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์                
คุณสมบัติของผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร จ านวนผลิตภัณฑ์                   
ท่ีผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการสามารถเข้าคัดสรรตามประเภทผลิตภัณฑ์  และการจัดระดับ                      
ผลิตภณัฑ ์กล่าวคือ 
 

 4.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product) เป็นนโยบาย

ส าคญัของรัฐบาล ท่ีตอ้งการส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างชุมชน ให้เขม้แข็ง
พึ่ งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรท่ีเป็น        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นสินคา้ ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น และมีมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP Product Champion)   
เป็นแนวคิด ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีตอ้งการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานท่ีสาม ารถ                    
ส่งออกได ้ ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global 
Reaches) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์                     
โดยไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร   



 36 

สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย  มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.2547  ซ่ึงการด าเนินงาน     
ท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง  ก่อให้เกิดรายได้ในท้องถ่ิน รวมทั้งเกิดการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ชุมชนอยา่งแพร่หลาย ดงันั้น ในปี 2549  กอ.นตผ  จึงไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการ                   
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดับภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร  สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP Product Champion)  โดยในปี 2549 เน้น “คุณภาพ  และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์                       
ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดเป็นส าคญั” 

 
 4.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 สามารถจ าแนกวตัถุประสงคข์องโครงการไดด้งัน้ี 

 4.2.1 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
ผลิตภณัฑ ์(Product Development) 
 4.2.2 เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ท่ีจะใช้ในการท างาน             
เชิงบูรณาการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.2.3 เพือ่เสริมสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 
 4.2.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน              
และชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

4.3 กรอบการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 
กรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

 4.3.1 สามารถส่งออกได้ (Exportable) โดยมีความแกร่งของตราสินค้า 
(Brand Equity) 
 4.3.2 ผลติอย่างต่อเน่ือง และคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
 4.3.3 ความมีมาตรฐาน (Standardization) ประกอบไปดว้ยคุณภาพ (Quality)           
และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (Satisfaction) 
 4.3.4 มีประวตัิความเป็นมาของผลติภัณฑ์ (Story of Product) 
 

4.4 คุณสมบัติของผู้ผลติ และผู้ประกอบการทีส่ามารถส่งผลติภัณฑ์เข้าคัดสรร 
  คุณสมบัติของผู ้ผลิต และผู ้ประกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร                                 
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
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4.4.1 เป็นผู้ผลติและผู้ประกอบการ ท่ีมีช่ืออยูใ่นการส ารวจ ลงทะเบียนผูผ้ลิต
ผูป้ระกอบการ ปี พ.ศ.2549 ของจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

4.4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้แจง้ไวใ้นการส ารวจ           
และลงทะเบียนผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 

4.4.3 ผลติภัณฑ์ทีส่่งเข้าคัดสรร ตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และหากผลิตภณัฑ์ใดไม่มีขอ้ก าหนดของกฎหมายระบุไวต้อ้งผ่านการรับรองมาตรฐาน                 
อยา่งใดอย่างหน่ึง เช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล  คิว (Qmark)  GAP GMP HACCP และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 

ทั้งน้ี กรณีท่ีผูป้ระกอบการได้ยื่นเร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.) ไวก่้อนการรับสมคัร (อยู่ในระหว่างการพิจารณารับรอง มผช.) สามารถสมคัร         
เขา้คดัสรรได ้แต่ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) ภายในเดือนกนัยายน 2549 
จึงจะไดรั้บการพิจารณาใหค้่าคะแนนในระดบัประเทศ 

 
  4.5 จ านวนผลติภัณฑ์ทีผู้่ผลติ และผู้ประกอบการสามารถเข้าคัดสรร 
   ผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถส่งผลิตภณัฑ์ ท่ีไดแ้จง้ไว ้           
ในการส ารวจ และลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผ่าน            
การรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส่งสมคัรเขา้คดัสรรไดร้ายละเอียด 1 ผลิตภณัฑห์ลกั 1 ชุด 
 
  4.6 ประเภทผลติภัณฑ์ทีค่ัดสรร 
  ผลิตภณัฑท่ี์คดัสรรแบ่งเป็น 5 ประเภทผลิตภณัฑ ์ตามนิยามความหมายต่อไปน้ี 

4.6.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป 
ซ่ึงไดรั้บมาตรฐาน อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช.  มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์              
ฮาลาล  และมีบรรจุภณัฑ์เพื่อการจ าหน่ายทัว่ไป ประกอบด้วย  ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เช่น 
พืชผกั ผลไม ้เป็นตน้ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบ  และผ่านกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน้      
เช่น ขา้วสาร เน้ือสัตวส์ด อาหารประมงสด  อาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป 
   4 .6 .2  ประเภทเค ร่ืองดื่ม  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ประเภทเค ร่ือ ง ด่ืม                          
ท่ีมีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุราแช่  สุรากลั่น เช่น สาโท อุ ไวน์ เหล้าขาว 35-40 ดีกรี เป็นต้น                      
และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  ได้แก่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภท        
ชงละลาย และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น น ้ าผลไม้  น ้ าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป  มะตูมผง               
ชาใบหม่อน ชาจีน   เป็นตน้ 
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4.6.3 ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอ และผา้ถกัท่ีไดจ้ากเส้นใย
ธรรมชาติ  หรือเส้นใยสังเคราะห์  ผลิตภัณฑ์ประเภทเส้ือผ้า เคร่ืองประดับตกแต่งร่างกาย                         
จากวสัดุทุกประเภท ไดแ้ก่                      
  ผ้า หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท่ีท าจากเส้นใย  เส้นด้าย  น ามาทอ    
ถกัเป็นผนืมีลวดลายเกิดจากโครงสร้างการทอ หรือตกแต่งส าเร็จบนผนืผา้ ท าดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร 
รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ และเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติ  และเส้นใยสังเคราะห์  ส่ิงทอ 
และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้เป็นหลกั และมีวสัดุอ่ืนๆ เป็นองคป์ระกอบผสม   
  เคร่ืองแต่งกาย  หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ประดับตกแต่งร่างกาย           
จากวสัดุทุกประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อย  และความสวยงาม 
 4.6.4 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก หมายถึง  ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไวใ้ช้
หรือตกแต่งประดบัในบา้น  สถานท่ีต่างๆ เคร่ืองใชส้อย  หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ใช้สอย ตกแต่ง หรือให้เป็นของขวญั รวมทั้ งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน                
และวฒันธรรมท้องถ่ิน  ทั้ งน้ีไม่รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใช้  หรือประดับตกแต่งร่างกาย และสินค้า             
นั้นต้องไม่ผลิตโดย เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในลักษณะของโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัร               
เป็นหลกั ใชแ้รงงานคนเสริมโดยไม่ใชฝี้มือการผลิตของคน  ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ ของตกแต่ง 
ของท่ีระลึก แบ่งออกเป็น 7 ประเภทไดแ้ก่ 
  ไม้  หมายถึง ของใช ้ ของตกแต่ง  ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากไม ้
เป็นหลกัเช่น ไมแ้กะสลกั  เฟอร์นิเจอร์  กล่องไม ้ เป็นตน้ 
 จักสาน ถักสาน  หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุ   
ท่ีเป็นเส้นใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใดๆ เช่น พลาสติก น ามาจกัสาน หรือถกัสาน ถกัทอ       
เป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของจากพลาสติกสาน              
เป็นตน้ 
 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไมต้น้ไม ้ กลว้ยไม ้ 
ผลไม ้ท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ  แต่ท าจากวสัดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑ์
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง  ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลัก เช่น ถุงกระดาษ 
กล่องกระดาษสา ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 
 โลหะ  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้  ของตกแต่ง                  
ของท่ีระลึกท่ีท าจากโลหะต่างๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น                      
เป็นส่วนประกอบหลกั เช่น ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑภ์าชนะท่ีใชโ้ลหะ ภาชนะท่ีท าจากสเตนเลสทุบ  
และทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่างๆ  เป็นตน้ 
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 เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุ
ประเภทดิน  สินแร่  ไปข้ึนรูป   และน าไปเผาดว้ยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใชข้องตกแต่ง
ของท่ีระลึกเช่น เบญจรงค ์ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่างๆ เป็นตน้ 
 เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุ             
ท าจากผา้ มีการตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้ ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 
 และอื่น ๆได้แก่ ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึกหรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 
ท่ีใช้วสัดุอ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ 
กระจก ซีเมนต ์เป็นตน้ 

4.6.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร     
หรือมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบอา้งใชป้ระโยชน์ และอาจส่งผลต่อสุขภาพไดแ้ก่ ยาจากสมุนไพร 
เคร่ืองส าอางสมุนไพร วตัถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือน เช่น น ้ ายาล้างจานสมุนไพร สมุนไพร           
ไล่หรือก าจดัแมลง และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหา             
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ให้พิจารณาจัดประเภทผลิตภัณฑ์  โดยค า นึง ถึงว ัต ถุประสงค ์                         
หรือประโยชน์ในการใชส้อย และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 

 
4.7 การจัดระดับผลติภัณฑ์ 
กา รคัดส รร สุ ด ยอดห น่ึ งต า บล  ห น่ึ ง ผ ลิ ตภัณฑ์ ไทย  ใน ปี  พ . ศ . 2 5 4 9                         

จะด าเนินการ คดัสรรในระดบัประเทศเท่านั้น โดยใช้หลกัเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภณัฑ ์
(Specific Criteria) ซ่ึงก าหนดคะแนนรวมไว ้100 คะแนน ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 3 
ด้าน คือ หลกัเกณฑ์ด้านผลิตภณัฑ์ และความเขม้แข็งของชุมชนหลกัเกณฑ์ด้านความเป็นไปได ้            
ทางการตลาด และหลกัเกณฑ์ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะน ามาก าหนดกรอบในการจดัระดับ
ผลิตภณัฑ ์(Product Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนนดงัน้ี 

4.7.1 ระดับ 5 ดาว  (ไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป) 
เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ หรือมีศกัยภาพในการส่งออก 

4.7.2 ระดับ 4 ดาว  (ได้คะแนนระหว่าง 80 - 89 คะแนน)     
เป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

4.7.3 ระดับ 3 ดาว  (ได้คะแนนระหว่าง 70 - 79 คะแนน)           
เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

4.7.4 ระดับ 2 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 - 69 คะแนน) เป็นสินคา้           
ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
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4.7.5 ระดับ 1 ดาว   (ได้คะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน) เป็นสินค้า                    
ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพฒันา 
  สรุปได้ว่า “การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549” 
นับ เ ป็นโครงการในการคัดสรรผ ลิตภัณฑ์ของท้อง ถ่ิน  ห รือผู ้ประกอบการทั้ งหลาย                                     
เพื่อเป็นการจัดมาตรฐาน ด้านการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผู ้ประกอบการเอง                  
ซ่ึงจะมีเกณฑ์ ท่ีตัดสินระดับชั้ นของผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ( ดูในภาคผนวก) โดยผู ้เ ช่ียวชาญ                        
และคณะกรรมการจะเป็นผูใ้หค้ะแนน และลงความเห็น โดยผูป้ระกอบการทั้งหลายจ าเป็นตอ้งรักษา
กฎเกณฑ ์และพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อเขา้สู้การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย 
ให้ได ้เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนั ทั้งยงัสามารถน าเอาระดบัชั้นท่ีตนเองไดรั้บนั้น 
มาเป็นเคร่ืองรับประกนั ถึงคุณภาพของสินคา้ของตนเองไดอี้กดว้ย 
 
5. แนวคิดด้านโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์” 
 จากแนวคิด “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการให้แต่ละหมู่บา้น                    
มีผลิตภณัฑ์หลกั 1 ประการ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้วตัถุดิบ ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ลดปัญหาการอพยพ      
ยา้ยถ่ินไปสู่เมืองใหญ่  ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดข้ึนเป็นแนวคิด ท่ีสอดคลอ้ง                     
กับการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
กระทรวงมหาดไทย (2544, หน้า 7) ดงันั้น ส่ิงท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง สามารถอยู่ได ้             
โดยการพึ่ งพาตนเอง รัฐบาลจึงเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     
ซ่ึงเป็นท่ีมาของความอยู่รอด อยู่ดีมีสุขของคนในครอบครัว  สามารถเล้ียงชีพของตนเองได ้              
โดยท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งเดินทางไปท าในเมือง  หรือถ่ินไกลๆ ทิ้งครอบครัว พ่อแม่วยัชรา
ไวท่ี้บา้นซ่ึงอาจเกิดเป็นปัญหาต่อสังคมได ้
 
 5.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ (ฉบับที ่9) 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีกรอบทิศทางการพฒันาประเทศในด้านแนวคิด ท่ียึดคน
เป็นศูนย์กลางการพฒันา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ตระหนักในปัญหา          
จากการพฒันาดงักล่าว จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาของประเทศ     
ในทิศทางใหม่ ท่ีมุ่งส่งเสริมความสมดุลในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างบูรณาการ           
เน้นความย ัง่ยืนของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ตั้ งแต่ครอบครัว ชุมชน และทุกภาค            
ส่วนของสังคมในการพฒันา 
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  ดงันั้น แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ส านกังานฯ จึงไดอ้ญัเชิญ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงไดพ้ระราชทานเป็นแนวทาง     
ในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงเน้นการพฒันาท่ียึดมัน่ในทางสายกลางความพอเพียง 
ความมีเหตุมีผลในการด าเนินชีวิต และการสร้างภูมิคุม้กนัในตวั ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความรู้            
คู่กบัคุณธรรมมาใชเ้ป็นปรัชญาน าทางในแผนพฒันา (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
สังคม และชาติ, 2544) 
 5.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน และการคุ้มครองทางสังคม 
  เป็นเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถแก่ผูป้ระกอบการอาชีพอิสระ ตลอดจนแรงงาน
ท่ีอยู่ในตลาดแรงงานท่ีมีผีมือ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี                               
ท่ีเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการวิจยั และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจ และสังคมและชาติ, 2544) 
 5.3 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 
  จากการท่ีกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทยร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดั    
โออีตะ ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นเจ้าของทฤษฏี หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ได้ร่วมกันจดัประชุมข้ึน
เพื่อให้ นายกรัฐมนตรีช้ีแจงนโยบาย  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2544            
ณ ท าเนียบรัฐนั้นไดมี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหลายฝ่ายประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้ งปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยมีสาระส าคัญ                       
คือ แนวทางด าเนินโครงการ  “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” ซ่ึง เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพฒันาท้องถ่ิน  เพื่อสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง และพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วม ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนา                 
เ ป็นผลิตภัณฑ์   และบริการท่ี มี จุดเ ด่น  และมีมูลค่ า เพิ่ม เ ป็น ท่ีต้องการของตลาดทั้ งใน                            
และต่างประเทศ ทั้งยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม  และวถีิชีวติของทอ้งถ่ินนั้นๆ  ดว้ยดงันั้นเพื่อให้
การด าเนินนโยบายดงักล่าวเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  มีเอกภาพ  และประสิทธิภาพ  นายกรัฐมนตรีจึงได้
ลงนามในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย  คณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
แห่งชาติ พ.ศ.2544 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2544 
 นโยบายท่ีส าคัญท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญ  และยกระดับความ เป็นอยู ่               
ของคนในชนบทให้ดีข้ึน และย ัง่ยืน โดยอาศัยฐานรากทางภูมิปัญญาท าให้เกิดการสร้างงาน                
ให้กับประชาชนในชนบท  ภายใต้กระบวนการผลิตท่ีเน้นการใช้ว ัตถุดิบในชุมชนท้องถ่ิน                  
หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ในบริเวณรอบๆ  ทอ้งถ่ิน มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษสืบทอด
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ให้กับลูกหลานหลายชั่วอายุคน และน ามาพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่ามีคุณค่า              
มี จุด เ ด่น  มี รูปแบบการใช้งานเข้ากับยุคสมัย  และ เป็นท่ียอมรับของคนทั้ งในประเทศ                          
และต่างประเทศ  โดยภาครัฐจะท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุน  ตั้งแต่ดา้นความรู้สมยัใหม่  เทคนิคการ
ผลิต  การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ี เหมาะสมกับท้องถ่ิน และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ                        
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
  5.3.1  ชุมชนเขม้แขง็ ประชาชนมีรายได ้ และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
  5.3.2  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และมีคุณค่า
เพิ่มสูงข้ึน 
  5.3.3  มูลค่าการจ าหน่าย และการส่งออกสินคา้ และบริการของชุมชนเพิ่มสูงข้ึน 
  5.3.4  รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของชุมชนในประเทศไม่นอ้ยกว่า 25,000 
ลา้นบาท 
  5.3.5  รายไดจ้ากการท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของชุมชนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
1,000 ลา้นบาท 
 5.4 ช่องทางการตลาดในประเทศกบัต่างประเทศ 
  ช่องทางการสามารถจ าแนกได้ดังน้ี หน่ึง แลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างเครือข่าย                    
สอง ปรับแต่งรูปแบบสินคา้ชุมชน สาม อบรมความรู้ดา้นการบริหารจดัการ ด้านตลาด การผลิต 
การเงิน ส่ี จดัหาตลาด เงินทุน วตัถุดิบ และ หา้ ระบบขอ้มูล 
 5.5 การพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  การพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม จ าแนกไดด้งัน้ี หน่ึง เครือข่ายร้านคา้ชุมชน 
สอง ขายผ่านเครือข่ายสารสนเทศ สาม การท าตลาดแบบสมยัใหม่  เช่นขายตรง เปิดเครือข่าย                 
รับจา้งผลิต และผลิตดว้ยตนเอง และส่ี การแลกเปล่ียนสินคา้ 
 5.6 แผนงาน โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) 
  แนวทางด าเนินโครงการ หน่ึง ต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนการพฒันาท้องถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  และพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน         
มีส่วนร่วมในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีจุดเด่น  และมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ                             
ทั้งยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม และวถีิชีวติของทอ้งถ่ินดว้ย เพื่อใหก้ารด าเนินนโยบายดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  เสริมสร้างศกัยภาพ  และยกระดบักระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
และคุณภาพผลิตภณัฑ์ของชุมชนแผนงานพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภณัฑ์งานกิจกรรม     
โดยก าหนด และรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์คดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย  
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แผนงานส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์  บริการงานกิจกรรมส่งเสริมการวิจยั และพฒันา
ผลิตภัณฑ์  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ยกระดับ การแปรรูปการผลิต  ยกระดับ                   
การบริการ จดัการกระบวนการผลิต  แผนงาน สร้างนวตักรรม และมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ ์                 
งานกิจกรรม  พฒันาแบบผลิตภณัฑ์  เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุภณัฑ์การสร้างต านานผลิตภณัฑ ์
จ านวน 2,000 ผลิตภณัฑ์  การส่งเสริมการจดทะเบียนคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ิน 
  ยุทธศาสตร์ที่   2   สนับสนุน และส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อ เพิ่มโอกาส                            
และช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค และกลุ่มเป้าหมายอยา่งเป็นระบบ  แผนงาน เพิ่มช่องทางในการ
กระจายสินคา้ ทั้งในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  งานกิจกรรม การศึกษา และจดัตั้ง (OUTLET) 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กให้เหมาะสม แผนงาน การประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมด้านการตลาด     
งานกิจกรรม พฒันา และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัตราสินคา้ ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลิต
ในชุมชน จัดงานมหกรรม หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตลาด              
ในจงัหวดั ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย เพื่อขอรับรองการสั่งซ้ือจากภูมิภาค และต่างประเทศ             
ศึกษาดูงานด้านการตลาด เพื่อพฒันาศกัยภาพผลิตภณัฑ์ จดักิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริม                 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาด 
  ยุทธศาสตร์ที่   3  สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้เช่ือมต่อ                  
กบั การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและย ัง่ยืน  แผนงานเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้เอ้ือต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน งานกิจกรรม                  
การให้ค  าแนะน าปรึกษาเพื่อยกระดับขีดความรู้ ความสามารถ และทักษะของชุมชนรายภาค                  
รายจังหวดั ส่งเสริมกระบวนการประชาคม และวิสาหกิจชุมชน  แผนงาน สร้างเครือข่าย                        
การเช่ือมโยงทุกภาคส่วนของชุมชน  งานกิจกรรมพฒันาการจัดตั้ ง หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
ต้นแบบ เช่ือมโยงโครงการ  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ กับแหล่งท่องเท่ียว และบริการชุมชน              
ในทอ้งถ่ิน  รวมถึงเครือข่ายธุรกิจขนาดกลาง  และขนาดยอ่ม (SMEs) อยา่งเป็นธรรม เพื่อส่งเสริม
การพฒันาแบบรวมกลุ่ม (cluster) 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดโครงการ  แผนงาน 
บริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  งานกิจกรรม การบริหารงานของ กอ.นตผ. 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานชุดต่างๆ  งานอ านวยการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการท างาน นตผ.
จงัหวดั อ าเภอ ก่ิงอ าเภอสนับสนุนการด าเนินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัต าบล การพฒันา
ระบบสารสนเทศของโครงการแผนงาน ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวม
ระดบัประเทศ งานกิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค  
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แผนงาน ประสารการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน และต่างประเทศ งานกิจกรรม 
การสร้างเครือข่ายการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  แผนงาน ตรวจตาม
และประเมินผล งานกิจกรรม การตรวจตาม ประเมินผล 
  สรุปได้ว่า “โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์”เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วม  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนา                      
เ ป็นผลิตภัณฑ์   และบริการท่ี มี จุดเ ด่น  และมีมูลค่ า เพิ่ม เ ป็น ท่ีต้องการของตลาดทั้ งใน                             
และต่างประเทศทั้งยงัตอ้งสอดคล้องกบัวฒันธรรม  และวิถีชีวิตของทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงคณะผูว้ิจยั               
ได้เล็งเห็นแนวทางการพฒันาตามนโยบายของภาครัฐบาล จึงได้ริเร่ิมท าโครงการวิจัยเร่ือง                    
การจัดการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษา  ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยพฒันาศกัยภาพ            
ดา้นการออกแบบ  และการจดัการ ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชนต่อไป 
 
6. หลกัเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลอืกผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
 ในการด าเนินโครงการผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ินนั้น รัฐบาลได้ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
ในการคดัเลือกให้ผลิตภณัฑ์ในทอ้งถ่ินเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อน าไปสู่การส่งเสริม
ใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ ไดรั้บเคร่ืองหมายมาตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 
  
 6.1 หลกัเกณฑ์และมาตรการคัดเลอืกผลติภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) 
  “กลุ่มสินคา้ท่ีผลิตโดยชุมชน” ของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
การคดัเลือกผลิตภณัฑ ์(คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ ธนัวาคม 2544) 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
  6.1.1 เกณฑ์เบือ้งต้น เป็นเกณฑท่ี์สินคา้ทุกประเภทท่ีน ามาพิจารณาจะตอ้งผา่นก่อน 
ซ่ึงจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีไม่มีลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   1)  วตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศ 100% 
   2)  วตัถุดิบท่ีน ามาผลิต เป็นของผดิกฎหมายหรือเล่ียงภาษี 
   3)  เป็นสินคา้ท่ีเลียนแบบหรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
   4)  เป็นสินคา้ท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้ม 
  6.1.2 เกณฑ์ที่น ามาใช้ในการคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ  หรือ มีความพร้อม            
ท่ีจะน าไปข้ึนบญัชีโครงการผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน มีดงัน้ี 
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   1)  ด้านตวัสินค้า ประกอบด้วยปัจจยัต่างๆ  คือ ปัจจยัท่ีใช้ในการผลิต 
แบ่งเป็นรายละเอียดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
    1.1  สัดส่วนการใช้วตัถุดิบในการผลิต หมายถึง ปริมาณวตัถุดิบ   
ท่ีใชใ้นการผลิตท่ีไดม้าจากพื้นท่ีในจงัหวดันั้นๆ ต่อปริมาณวตัถุดิบทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิต 
    1.2  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หมายถึง  ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ    
ในการผลิตท่ีสืบสารมาจากบรรพบุรุษในพื้นท่ีนั้นๆ หรือในจงัหวดันั้น 
    1.3  การพฒันาแบบสินคา้  หมายถึง แบบของสินคา้ท่ีชุมชนผลิต
อยูใ่นปัจจุบนัวา่ มีความแตกต่างไปจากสินคา้ดั้งเดิมหรือไม่ และแตกต่างไปมากนอ้ยเพียงใด    
    1.4 คุณภาพสินคา้ หมายถึง สินคา้ท่ีมีคุณภาพสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได้ ซ่ึงได้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นสินคา้ท่ีตอ้งได้รับการรับรอง
คุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา และ ส่วนท่ีเป็นสินคา้ทัว่ไป  ในกรณีสินคา้ทัว่ไปจะตอ้ง    
มีเอกสารแสดงท่ีชดัเจน 
    1.5  กระบวนการผลิต ต่อ ส่ิงแวดล้อม หมายถึง  กรรมวิ ธี
กระบวนการผลิตท่ีชุมชนใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการนั้นมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เพียงใด และชุมชนมีส่วนร่วม หรือมีระบบเข้าไปจดัการแก้ไขผลกระทบของส่ิงแวดล้อมนั้นๆ 
อยา่งไร 
    1.6 การตลาด หรือแหล่งจ าหน่ายสินคา้ หมายถึง ตลาดท่ีน าสินคา้
ชุมชนไปจ าหน่าย อนัประกอบดว้ยตลาดต่างประเทศ ตลาดภายในประเทศในระดบัต่างๆ ได้แก่ 
ตลาดต่างจงัหวดั ตลาดภายในจงัหวดัท่ีผลิต และ ตลาดภายในอ าเภอท่ีผลิต 
    1.7 จ านวนแหล่งจ าหน่ายของชุมชน หมายถึง จ านวนร้านค้า 
แหล่งจ าหน่าย ผูรั้บซ้ือสินคา้ท่ีน าสินคา้ของชุมชนไปจ าหน่าย 
    1.8 การเพิ่มข้ึนของยอดจ าหน่ายเทียบกับปีท่ีแล้ว  หมายถึง 
ประมาณการจ าหน่ายสินคา้ในรอบ 12 เดือนน้ี เทียบกบัปริมาณการจ าหน่ายในรอบ 12 เดือนท่ีแลว้   
    1.9 ความต่อเน่ืองของตลาด  หมายถึง  มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน   
มีการสั่งซ้ือสั่งจา้งผลิตหรือจ าหน่ายต่อเน่ืองเพียงใด 
    1.10 รูปแบบของบรรจุภณัฑ ์หมายถึง  บรรจุภณัฑ ์ฉลาก ท่ีชุมชน
ใชใ้นการบรรจุสินคา้เพื่อใหผู้บ้ริโภคหรือผูซ้ื้อมองเห็น หรือสามารถน าสินคา้ไปยงัแหล่งอ่ืนๆ ได ้
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน หรือ การบริหารจัดการของชุมชน  
จะประกอบด้วยปัจจยัต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต  และจ านวนสมาชิกหมายถึงจ านวนผูผ้ลิตทั้งหมด     
ของชุมชน ประกอบดว้ย สมาชิกของกลุ่มรวมกบัสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนรวมถึงลูกจา้ง 
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ท่ีร่วมท าการผลิต แต่มิไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่ม และอยา่งหน่ึง คือ อายขุองกลุ่มท่ีเร่ิมผลิตเพื่อจ าหน่าย
หมายถึง จ านวนปีนับจากท่ีกลุ่มเร่ิมท าธุรกิจหรือเร่ิมผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่าย ไม่นับรวมการผลิต   
เพื่อใชเ้องหรือเม่ือเร่ิมรวมกลุ่มแต่ยงัมีมีการผลิต 
   3)  การผลิต  ความต่อเน่ืองการผลิต หมายถึง ระยะเวลาท่ีท าการผลิตสินคา้นั้นๆ 
ในแต่ละปี ในกรณีท่ีการผลิตนั้ นไม่ข้ึนต่อฤดูกาล หากเป็นการผลิตท่ีต้องพึ่ งพาฤดูกาลเช่น  
ผลผิลิตทางการเกษตร เป็นตน้ จะพิจารณาในแง่สัดส่วนพื้นท่ีท าการผลิตสินคา้นั้นๆ ต่อพื้นท่ีท่ีท า
การผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน การจดัการดา้นกระบวนการผลิต หมายถึง ระบบการจดัการ    
ท่ีกลุ่มผลิตใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ สินค้าว่ามีกระบวนการผลิตท่ีชัดเจนหรือไม่ มีการควบคุม     
และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑสิ์นคา้ก่อนส่งจ าหน่าย 
   4)  การตลาด ความสามารถในการหาตลาดของกลุ่ม หมายถึง การไดม้าซ่ึง
แหล่งตลาดใหม่ๆ กลุ่มหรือสมาชิกสามารถหามาไดด้ว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง เป็นสัดส่วนเท่าใด
ของยอดขาย 
   5)  ระบบบญัชี และ การเงิน  แบ่งเป็น 
         5.1 กองทุนของกลุ่ม หมายถึง เ งินทุนกลุ่มท่ีได้มาจากการ
ด าเนินงานของกลุ่ม การปันผลจากการด าเนินงานของกลุ่ม การถือหุ้นของสมาชิกหรือการสะสม
เป็นกองทุนหมู่บา้น เพื่อใชใ้นการด าเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่ม ซ่ึงไม่รวมถึงกองทุนหมู่บา้นหรือเงิน
กูย้มืจากแหล่งต่างๆ 
    5.2 ระบบการบนัทึกบญัชี หมายถึง การบนัทึกค่าใช้จ่าย รายรับ 
รายจ่าย ตามระบบบญัชีอย่างชดัเจน กลุ่มสามารถรู้ไดว้่าตน้ทุนในการผลิตเท่าใด ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเป็นอยา่งไร รวมถึงรายรับของกลุ่ม 
    5.3 สัดส่วนการลงทุนของกลุ่ม หมายถึง สัดส่วนของมูลค่า
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงานท่ีเป็นของกลุ่มเอง ต่อมูลค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานทั้งหมด ซ่ึงอาจจะเป็นอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ียมืมาจากหน่วยงานราชการ 
   6)  และอ่ืนๆ ได้แก่ การบริหารจดัการกลุ่ม หมายถึง การบริหารจดัการ
กลุ่มท่ีมีระเบียบโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน มีกฎกติกา ระเบียบปฏิบติัของกลุ่มท่ีชดัเจนทั้งท่ีก าหนด
เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือตกลงร่วมกนั รวมทั้งกลุ่มท่ีจะข้ึนทะเบียนอย่างเป็นทางการและกลุ่ม
รวมตวักนัเองโดยธรรมชาติ และระบบเครือข่าย หมายถึง จ านวนกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงการผลิต
ร่วมกนั อาจเป็นการรวบรวมสินคา้อยา่งเดียวหรือเป็นการน าสินคา้จากกลุ่มหน่ึงเพื่อมาเป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตของอีกกลุ่มหน่ึงก็ได ้
 



 47 

7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ชุดโครงการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ น างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา      
ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
 7.1 สนิท สัตโยภาส และคณะ (2549) ไดท้  าการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันา
วสิาหกิจชุมชน ดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนดา้นการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่สู่ความย ัง่ยืน มีวตัถุประสงค ์         
เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียวของต าบลบา้นแหวน เพื่อพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรม 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวในต าบลบา้นแหวน เพื่อน าภูมิปัญญา   
จากชุมชนพฒันาเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนในชุมชน เพื่อพฒันาสินคา้ท่องถ่ินสู่มาตรฐาน
สินคา้ชุมชน (OTOP) และเพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนบา้นแหวนสู่วิสาหกิจชุมชน
ระดับประเทศ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ คณะผูบ้ริหารองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลบา้นแหวน ผูใ้หญ่บา้น ปราชญ์ชาวบา้น ตวัแทนชาวบา้น ผูน้ าชุมชน และก านนัต าบล
บา้นแหวน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ เวทีประชาคม การสนทนากลุ่ม การศึกษา
ดูงาน การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การประชุมแบบมีส่วนร่วม และแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชว้ธีิการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล และการบรรยาย 
  ผลการวิจัย  พบว่า  ต าบลบ้านแหวนมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมประจ าต าบล                  
ช่ือ “ศูนยข์อ้มูลหตัถกรรมไมแ้กะสลกับา้นแหวน” ซ่ึงมีขอ้มูลดา้นหตัถกรรม ดานประเพณีทอ้งถ่ิน    
ดา้นอาหารพื้นบา้น และดา้นศิลปะการแสดง ต าบลบา้นแหวนมีแผนท่ีแสดงเส้นทางการท่องเท่ียว
ภายในต าบล โรงเรียนในต าบลบ้านแหวนมีหลักสูตรท้องถ่ินไวใ้ช้จัดการศึกษาให้กับเยาวชน         
ในท้องถ่ิน จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้าน “สะล้อซอซึง” การเดินเส้นลวดลาย          
ตกแต่งผลิตภณัฑ์ การแกะสลกัพระไม ้การฟ้อนหริภุญไชย และมคัคุเทศก์ชุมชนฉบบัภาษาองักฤษ 
นอกจากน้ีต าบลบา้นแหวนยงัมีขอ้มูลพื้นท่ีท่ีจะพฒันาธุรกิจชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชนระดบัประเทศ 
ทั้งดา้นคุณภาพการผลิต ดา้นการตลาด การท าบญัชี และการท าแผนธุรกิจ 
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 7.2 บุษกร นุเกตุ (2548) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การด าเนินงานของกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้         
ท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์5 ดาว ระดบัจงัหวดั ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการด าเนินงานของกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ท่ีไดรั้บการคดัสรร
สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 5 ดาว ระดบัจงัหวดั ของจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาการด าเนินงาน ปัญหา  อุปสรรคในการท างาน และแนวทางเพื่อส่งเสริม และเพิ่มศกัยภาพ
ให้กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 5 ดาว ระดบัจงัหวดั       
ของจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ทั้งหมดจ านวน 43 ราย 
ท่ีไดรั้บการพิจารณา  และคดัสรรโดยคณะอนุกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  ดงัน้ี   
1) อาหาร 8 ราย 2) เคร่ืองด่ืม 1 ราย 3) ผา้ และเคร่ืองแต่งกาย 2 ราย 4) เคร่ืองใช้ และเคร่ืองประดบั
ตกแต่ง 16 ราย 5) ศิลปะประดิษฐ์และของท่ีระลึก 13 ราย 6) สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร และยา 3 ราย 
จากนั้นไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ คือ ร้อยละ 
ความถ่ี และค่าเฉล่ีย 

ผลของการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ประเภทผลิตภณัฑ์อยู่ในประเภทเคร่ืองใช ้                      
และเคร่ืองประดบัตกแต่งมากท่ีสุด ลกัษณะการด าเนินงานเป็นกลุ่ม ด าเนินการมากกว่า 10 ปี                    
มีสมาชิกมากกวา่ 51 คน ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ กิจการส่วนใหญ่จะมีแผนระยะสั้น (1-3 ปี) 
ซ่ึงทุกรายมีเป้าหมายท่ีจะขยายฐาน  และรักษาลูกคา้ มีการทบทวน  และปรับปรุงแผนงานทุกเดือน 
มีการแบ่งงาน  และหนา้ท่ีรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์  มีการแบ่งฝ่าย
งานตามหน้าท่ีท่ีเ ก่ียวข้องกัน และการก าหนดอ านาจหน้าท่ีใช้ทั้ งรวม  และกระจายอ านาจ                   
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยลดความซ ้ าซ้อนของงาน  และการปฏิบัติงานคล่องตัวมากข้ึน              
ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะสั่งการสมาชิกหรือพนกังานโดยตรง ลกัษณะผูน้ าส่วนใหญ่            
ท่ีพบคือเป็นแบบประชาธิปไตย    ส่วนปัจจยัท่ีใช้ในการจูงใจสมาชิกหรือพนักงานให้ปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การท่ีหัวหน้ากลุ่มผูผ้ลิตหรือเจา้ของสถานประกอบการทุกรายจะเลือก               
การให้รางวลัในรูปตวัเงิน เช่นเพิ่มเงินเดือนค่าจา้ง เปอร์เซ็นต์ยอดขาย โบนสั เป็นตน้ ควบคู่                      
ไปกบัการปรับเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน อย่างไรก็ตามผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการทุกรายจะควบคุม    
ด้านปฏิบติัการ  และการผลิต โดยมุ่งคุณภาพงาน และควบคุมวิธีการปฏิบติังานของสมาชิก              
หรือพนกังาน 

ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์พบวา่ ทุกกิจการมีการรับคนเขา้ท างานตลอดทั้งปี 
ทั้งน้ีผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการจะใชว้ธีิขอความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนในการบอกต่อชกัชวนแรงงาน
ท่ีมีความช านาญ  และประสบการณ์ อยา่งไรก็ตาม การคดัคนเขา้ท างานส่วนใหญ่เป็นระบบอุปถมัภ ์
ส่วนบางรายใช้ระบบคุณธรรมโดยพิจารณาจากประวติัการศึกษา  การสัมภาษณ์ ประสบการณ์       
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ท างานของผูส้มัครทุกรายมีการฝึกอบรมพนักงานในสถานท่ีท างาน  ทั้ งในและนอกเวลา                   
ส่วนค่าตอบแทนจะก าหนดตามความสามารถโดยพิจารณาตามจ านวนวนั และเวลาท่ีท างาน                 
ซ่ึงจะจ่ายเป็นรายวนั สวสัดิการท่ีใหแ้ก่สมาชิก  หรือพนกังานส่วนใหญ่ คือ ผา่นระบบประกนัสังคม 
กรณีเกิดความขดัแยง้ในองค์กร ส่วนใหญ่จะให้คู่กรณีประนีประนอมกันเองด้านการบริหาร            
การผลิต พบว่า กิจการส่วนใหญ่จะผลิตสินคา้ให้พอดีกบัความตอ้งการของตลาดโดยคงจ านวน
แรงงานไว  ้ การเลือกท าเลท่ีตั้ งโรงงานจะพิจารณาจากความใกล้แหล่งแรงงาน  และวตัถุดิบ                   
การวางผงัโรงงานทั้ งหมดจะจัดให้หน่วยผลิตเดียวกันอยู่รวมกลุ่มกัน วตัถุดิบส่วนใหญ่                         
ได้มาจากภายในจงัหวดัทั้งหมด ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการตรวจสอบวตัถุดิบ                     
ณ  จุดรับซ้ือ หากไม่ไดม้าตรฐานจะคืน ณ จุดรับซ้ือ เช่นเดียวกนักบัเม่ือผลิตเสร็จก็จะตรวจสอบ
ผลิตภณัฑ์ทุกช้ิน หากไม่ไดม้าตรฐานจะน ากลบัไปแกไ้ขจนไดม้าตรฐาน กิจการใชก้ าลงัการผลิต
ระหว่างร้อยละ50-70 มากท่ีสุดในการผลิตสินค้า  เพื่อตอบสนองคามต้องการของลูกค้า                   
ส่วนใหญ่จะมีเคร่ืองมือในการผลิตเพียงพอ ส่วนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ส่วนใหญ่จะมีการแกไ้ข
เม่ือเกิดการช ารุด หรือเกิดปัญหา 

ด้านเงิน และบญัชีพบว่า กิจการส่วนใหญ่ไม่มีแผนด้านการบริหารการเงิน         
และบญัชี การบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน  และบญัชีส่วนใหญ่จะใช้สมุดบนัทึก เงินทุนส่วนใหญ่       
จะเป็นเงินทุนของเจา้ของกิจการเอง จึงท าให้ไม่มีภาระหน้ีสิน ทุกรายมีการจดัท างบก าไรขาดทุน  
และงบดุลโดยเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชีของแต่ละกิจการทุกรายจะมีการใหเ้ครดิตโดยการให้มดัจ า 
ณ วนัสั่งซ้ือ  และจ่ายส่วนท่ีเหลือเม่ือไดรั้บสินคา้  การซ้ือขายนิยมใชเ้งินสดท าให้ส่วนใหญ่ไม่มีหน้ี 
ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะจดัสรรก าไรเพื่อด าเนินงาน  และพฒันากิจการ รวมทั้ง            
มีนโยบายเงินปันผลตามหุ้นท่ีถือ มีการจดัสรรเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าวตัถุดิบ ค่าวสัดุอุปกรณ์       
ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงงาน 

ดา้นการบริหารการตลาด พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่นั้นเป็นลูกคา้ท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั                         
และนกัท่องเท่ียวรวมทั้งพ่อคา้ส่ง  และปลีก รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้เทียบกบัปีท่ีผา่นมาพบวา่  
มีอตัราเพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ 25 ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จะมีตรายี่ห้อแต่บรรจุภณัฑ์มกัท าแบบง่ายๆ 
ไม่ไดม้าตรฐานอยา่งไรก็ตาม ทุกรายมีการพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ืองโดยสร้างสรรค์ออกแบบใหม่ 
ส่วนใหญ่ไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ดา้นราคาสินคา้ทุกผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการจะก าหนด
ราคาสินคา้เองโดยพิจารณาลูกคา้เป็นรายๆ ไป  และตามรูปแบบผลิตภณัฑ์ ส่วนสถานท่ีจ าหน่าย
ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดภายในจงัหวดั โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายสองระดบั คือ ผูผ้ลิตพ่อคา้ส่ง  
และพ่อคา้ปลีกไปยงัผูบ้ริโภค ทุกรายโฆษณาสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต และร่วมงานแสดงสินค้า     
ควบคู่ไปกบัการลดราคาสินคา้ และประชาสัมพนัธ์โดยร่วมงานแสดงสินคา้โอกาสต่างๆ  ดว้ย 
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ด้านปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า ปัญหาท่ีอยู่ในระดบัมาก                  
คือ การไม่สามารถพยากรณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกได ้ เป็นปัญหาท่ีจดัอยู่ในระดบัปานกลาง คือ             
ขาดความรู้ความช านาญในการวางแผนการจดัการ แผนการผลิต แผนการเงิน  และบญัชี ไม่มีการ
ทบทวน และปรับปรุงแผน เสียเวลาในการฝึกหดัฝีมือ ขาดการพฒันาทกัษะฝีมือท่ีต่อเน่ือง วตัถุดิบ
ราคาแพงและไม่ไดม้าตรฐาน ตน้ทุนการผลิตสูง ขาดเงินสดหมุนเวียน  และแหล่งเงินทุน ขาดสถาน                          
ท่ีจ  าหน่าย  มีคู่แข่งขนัมาก ขาดความรู้ ในการท าการส่งเสริมการตลาด ขาดความรู้เร่ืองการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ และบรรจุภณัฑ์ และการก าหนดราคา และปัญหาท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ การแบ่งฝ่ายงาน 
ความรับผิดชอบ และอ านาจหนา้ท่ีไม่เหมาะสมกบังาน สมาชิกหรือพนกังานไม่เขา้ใจค าสั่งการ              
ไม่มีการซักถาม ขาดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ความต่อเน่ืองในการควบคุม การช ารุดของเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยีลา้สมยั ค่าจา้งแรงงานสูง ความรู้การบนัทึกบญัชีลูกหน้ีคา้งช าระ และความช่วยเหลือ       
ของรัฐบาล 
 
 7.3 สุรางค์พร ไชยวงศ์ (2548) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ศักยภาพของกลุ่มแกะสลัก             
อ  าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู ในการเขา้สู่โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการองค์กร 
การตลาด และการเงิน ของกลุ่มไมแ้กะสลกั ในอ าเภอแม่ทา และศกัยภาพดา้นการจดัการองค์กร 
การตลาด การเงิน และการผลิตของสมาชิกกลุ่มไมแ้กะสลกั โดยใช้เกณฑ์ SWOT และเกณฑ์       
การคดัสรรหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ พ.ศ. 2547 ขอ้มูลรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ ประธาน 
เหรัญญิก ของกลุ่มไมแ้กะสลกั สมาชิกกลุ่มไมแ้กะสลกัจ านวน 3 กรณี และคณะกรรมการคดัสรร
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์พ.ศ. 2547 จ านวน 2 คน 
  จากการศึกษาศักยภาพของกลุ่มไม้แกะสลัก ซ่ึงมีสมาชิก 108 ราย พบว่า                  
กลุ่มไมแ้กะสลกัมีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเป็นประจ า 
ประธานกลุ่มไมแ้กะสลกั มีความสามารถในการบริหารจดัการ และมีความพร้อมในการท างาน
ให้กบักลุ่มไมแ้กะสลกั นอกจากน้ีกลุ่มไมแ้กะสลกัไดรั้บความช่วยเหลือจากสหกรณ์จงัหวดัล าพูน 
โดยส่งเจา้หนา้ท่ีมาอบรมเร่ืองการจดัท าบญัชี และองคก์ารบริหารสวนต าบลทาช่วยประชาสัมพนัธ์
สินคา้ การรวมกลุ่มช่วยใหส้มาชิกมีช่องทางการจ าหน่าย และมีเงินทุนหมุนเวยีน 
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 7.4 วีระพงษ์  แสงชูโต (2544) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
เทคโนโลยีพื้นบ้านในทางวิทยาศาสตร์ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยดังกล่าวนั้ น  
จากศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน ามาอภิปรายโดยแบ่งตามผลการสรุปไดด้งัน้ี การจดัแบ่งกลุ่มภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นในภาคเหนือตอนบน จากการส ารวจและศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
เทคโนโลยีพื้นบา้นในภาคเหนือตอนบนท าให้เกิดขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ 2 ประการคือ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบา้นมีลกัษณะเป็นพลวตั กล่าวคือ มีการพฒันาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 
โดยผูใ้ช้ภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยีเหล่านั้นมีใจกวา้งและสนใจยอมรับส่ิงใหม่ๆ ท่ีเขา้มาในชุมชน 
และเม่ือเห็นวา่เป็นประโยชน์ ก็ท  าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใชส่ิ้งเหล่าน้ีให้เหมาะกบัภูมิปัญญาหรือ
เทคโนโลยเีหล่านั้น โดยมิไดท้  าใหห้ลกัการหรือภาพรวมของภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลง
ไปแต่อยา่งได ้แต่ท าให้การท างานสะดวก รวดเร็วข้ึน และไดผ้ลหรือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานดีข้ึน และอีกประการหน่ึงคือ การแสดงถึงความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาของผูใ้ช้
ภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยี  ฉะนั้ น การท่ีจะกล่าวว่าภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยีเหล่าน้ีล้าสมัย                 
จึงไม่เหมาะสมนกั น่าจะเป็นค ากล่าวท่ีไม่ถูกตอ้ง  เพียงแต่วา่พื้นฐานความรู้ของผูใ้ชอ้าจมีไม่มากนกั            
จึงท าให้การพฒันาปรับปรุงมีขีดจ ากดั จึงเป็นส่ิงท่ีนกัวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งหลาย น่าจะให้
ความสนใจและให้ความร่วมมือกับผู ้ใช้ภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยีเหล่านั้ นในการใช้ความรู้               
ทางวิชาการไปช่วยพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซ่ึงเหมาะสมกับสังคมของเรามากกว่าและจัดเป็นการพัฒนาแบบยัง่ยืนท่ี                     
ใหป้ระโยชน์ต่อคนไทยดว้ยกนัเอง 




