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บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ือง วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพ
ธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น    
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการ หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 6 
ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 8 ต าบลบา้นแหวน  หมู่ท่ี  9  ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 12 ต าบลบา้นแหวน    
หมู่ ท่ี 13  ต าบลบ้านแหวน หมู่ ท่ี 2  ต าบลหนองควาย และหมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง     
จังหวัด เ ชี ยงใหม่  คณะผู ้วิ จ ัยได้ท าก าร ศึกษา ถึงแนวคิด  ทฤษฎี  และ เอกสารงานวิจัย                                  
เพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ในการวจิยัคร้ังน้ีคือ  

   1. ผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 
   2. ทฤษฎีการออกแบบเบ้ืองตน้ 
   3. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
   4. แนวคิดดา้นการบริหารการผลิต 
   5. แนวคิดดา้นโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
   6. แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2549 
   7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. ผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
 ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน นับเป็นสินค้าท่ีรับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน           
ทั้ งในแวดวงการผลิตแบบอุตสาหกรรม รวมถึงแวดวงงานหัตถกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อุตสาหกรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ และสินคา้หตัถกรรมทอ้งถ่ินดว้ย  
 
 1.1 ความหมายของผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 

คณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (2544) ได้ให้
ความหมายของ ผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น หมายถึง  ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไวใ้ชห้รือตกแต่งประดบัในบา้น  
สถานท่ีต่างๆ เคร่ืองใช้สอย  หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใช้สอย ตกแต่ง หรือให ้                 
เป็นของขวญั รวมทั้ งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมท้องถ่ิน                  
ทั้งน้ี  ไม่รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์ใชห้รือประดบัตกแต่งร่างกาย และสินคา้นั้นตอ้งไม่ผลิตโดย เคร่ืองจกัร
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในลักษณะของโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจักรเป็นหลัก ใช้แรงงานคนเสริม            
โดยไม่ใช้ฝีมือการผลิตของคน  ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก แบ่งเป็น 7 
ประเภท คือ 

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

1.1.2 จักสาน ถักสาน  หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ี                 
เป็นเส้นใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใดๆ เช่น พลาสติก น ามาจกัสาน  หรือถกัสาน ถักทอ             
เป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของจากพลาสติกสาน               
เป็นตน้ 

1.1.3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไมต้น้ไม ้ กล้วยไม ้ ผลไม ้            
ท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑ์ประเภท
ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลัก เช่น ถุงกระดาษ กล่อง               
กระดาษสา ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 

1.1.4 โลหะ หมายถึง  ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึกท่ีท าจาก
โลหะต่างๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นตน้ เป็นส่วนประกอบหลกั เช่น 
ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑภ์าชนะท่ีใชโ้ลหะ ภาชนะท่ีท าจากสเตนเลสทุบ และทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ 
บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ 
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1.1.5 เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภทดิน  
สินแร่  ไปข้ึนรูป และน าไปเผาดว้ยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใชข้องตกแต่งของท่ีระลึกเช่น 
เบญจรงค ์ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่างๆ เป็นตน้ 

1.1.6 เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท าจากผา้ มีการ
ตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้ ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 

1.1.7 และอืน่ ๆได้แก่ ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึกหรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีใชว้สัดุ
อ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก 
ซีเมนต ์เป็นตน้ 
 

1.2 ประวตัิความเป็นมาของผลติภัณฑ์ตกแต่งบ้าน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 
  หัตถกรรมเป็นงานฝีมือคนไทยท่ีท ามาแต่โบราณ โดยน าวตัถุดิบท่ีอยู่ใกล้ตัว             
หรือในท้องถ่ินมาดัดแปลงเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้  จากขั้ นตอนท่ีง่ายจนวิว ัฒนาการสู่ความ
ละเอียดอ่อน ประณีตงดงามในเชิงศิลปะและประโยชน์ใชส้อย จนสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี 
เป็นการน าประโยชน์  จากไมใ้นทอ้งถ่ินท่ีมีจ านวนจ ากดั  น ามาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม      
จนปัจจุบนัท่ีมีการพฒันาวธีิการผลิต รูปแบบ และการตลาดจนสามารถกระจายแพร่หลายอยา่งทัว่ถึง 
ช่วยสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนนั้นๆ จนสามารถสร้างเป็นอาชีพหลกั และเสริมซ่ึงยงัท าให้คุณภาพชีวิต
ภายในชุมชนดีข้ึน ส าหรับการท าผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน ในต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง               
มีการท าหตัถกรรมชนิดน้ีมานาน ชาวบา้นในชุมชน  ส่วนใหญ่สืบทอดหตัถกรรมมาจากบรรพบุรุษ            
และน ามาท าจนเกิดเป็นอาชีพ และสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน  ตวัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดเ้ร่ิมท าอาชีพ
น้ีเม่ือ 10  ปี ก่อน และท าสืบต่อกนัมาเร่ือยๆ โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ก็จะท าผลิตภณัฑ์ตกแต่ง
บา้นเพิ่มเข้าไปจากสินคา้เดิมท่ีมีอยู่  ซ่ึงต าบลบ้านแหวนมีแหล่งค้าส่ง และค้าปลีก ท่ีส าคญั คือ               
บ้านถวาย ซ่ึงเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีเก่ียวกับไม้ หรือผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ท่ีส าคัญ                           
ซ่ึงนกัท่องเท่ียว หรือประชาชนทัว่ไปจะนิยมมาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีน่ีเป็นอยา่งมาก 
  วตัถุดิบท่ีน ามาใชส่้วนใหญ่จะเป็นวสัดุไม ้กระดาษ ท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน หรือทอ้งถ่ิน
ใกลเ้คียง โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะซ้ือวสัดุต่างๆ ท่ีน ามาใชผ้ลิตจากพ่อคา้คนกลาง หรือจาก
กลุ่มผูป้ระกอบการต่างๆ ท่ีอยูใ่นทอ้งท่ี ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้นของต าบลบา้นแหวน ยกตวัอยา่ง
เช่น การเดินเส้นผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกั หรือเดินเส้นผลิตภณัฑ์กรอบรูป กล่องใส่ของ ของท่ีระลึก 
ในรูปแบบต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้ เคร่ืองป้ันดินเผาประดบัตกแต่ง งานทองเหลือง ดีบุก วสัดุท่ีท า            
จากผา้ ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผา้ม่าน งานเทียน งานเพน้ท ์งานเปเปอร์มาเช่ เป็นตน้ 
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กล่าวได้ว่า ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น นับว่ามีประเภทท่ีหลากหลาย และมีรูปแบบ               
ท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงสามารถดดัแปลง หรือน าเอา แนวคิดการออกแบบมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
หลากหลาย   ซ่ึงจะสร้างสรรคใ์หผ้ลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้นมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
 
2.  ทฤษฎกีารออกแบบเบือ้งต้น 
 ทฤษฎีการออกแบบเบ้ืองตน้คือ  เป็นการศึกษาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
ในขั้นพื้นฐานท่ีนักออกแบบควรรู้ไว ้ ซ่ึงรวมไปถึงผูผ้ลิตเองด้วย  เน่ืองจากในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์แต่ละอย่าง  หรือสินคา้ข้ึนมาช้ินหน่ึง นกัออกแบบหรือผูผ้ลิตจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งท าการ
ออกแบบตวัอย่างช้ินงานข้ึนมาก่อน เพื่อเพื่อให้เกิดผลดีในหลายๆ ดา้น เช่น การสร้างสรรค์ผลงาน       
ท่ีแตกต่างไปจากเดิม หรือท่ีมีอยู่ตามทอ้งตลาดทัว่ไป  การลดตน้ทุนได้ค  านวณในเร่ืองระยะเวลา           
ในการผลิตใหส้ั้นลง  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้ ดา้นการตลาด  หรือแมแ้ต่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคก็ตาม  
ส่ิงเหล่าน้ีถา้ผูผ้ลิตหรือผูอ้อกแบบไม่คิด  ไม่ค  านวณ  และไม่ออกแบบใหดี้  อาจเกิดปัญหาตามมาอีก
มากมายทั้งในเร่ืองการขาดทุน  และสินคา้ไม่เป็นท่ีสนใจส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภค  เป็นตน้ 
 2.1  ความหมายของการออกแบบ 
 ค านิยามความหมายของค าวา่ การออกแบบ มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  านิยาม
แตกต่างกนัออกไปตามความเช่ือ และความเขา้ใจ Goldstein (1968) ให้ความเห็นวา่ การออกแบบ 
คือการเลือก และการจดัส่ิงต่างๆ (วตัถุ ส่ิงของ หรือเร่ืองราวเน้ือหา) ด้วยจุดมุ่งหมายสองอย่าง            
คือ เพื่อใหมี้ระเบียบ  และใหมี้ความงาม 
 Bevlin (1980) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ คือ การรวบรวมส่วนต่าง ๆ                   
ใหส้ัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนัทั้งหมด 
 อารี สุทธิพนัธ์ุ (2527) ใหค้วามหมายของการออกแบบไวว้า่ การออกแบบหมายถึง
การรู้จกัวางแผน เพื่อท่ีจะไดล้งมือกระท าตามท่ีตอ้งการ และการรู้จกัเลือกวสัดุ วิธีการเพื่อท าตาม         
ท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบ และคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตามความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับการออกแบบอีกความหมายหน่ึงท่ีให้ไว  ้ หมายถึงการปรับปรุงรูปแบบผลงาน         
ท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือส่ิงต่าง ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้หมาะสม ใหมี้ความแปลกความใหม่เพิ่มข้ึน 
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2527) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ คือ การวางแผนสร้างสรรค์
รูปแบบ โดยวางแผนจดัส่วนประกอบของการออกแบบ ให้สัมพนัธ์กบัประโยชน์ใช้สอยวสัดุ                
และการผลิตของส่ิงท่ีตอ้งการออกแบบนั้น 
 สิทธิศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล (2529) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ เป็นกิจกรรมอนั
ส าคญัประการหน่ึงของมนุษย์ ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีมีอยู่ในความนึกคิด อนัอาจจะเป็นโครงการ                   
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หรือรูปแบบท่ีนกัออกแบบก าหนดข้ึนดว้ยการจดั ท่าทาง ถอ้ยค า เส้น สี แสง เสียง รูปแบบ และวสัดุ        
ต่างๆ โดยมีกฎเกณฑท์างความงาม 
 พาศนา ตัณฑลกัษณ์ (2526: 293) ใหค้วามเห็นวา่ การออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์
โดยมีแบบแผนตามความประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 สรุปไดว้า่ การออกแบบคือ การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ และการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ของเดิมใหดี้ยิง่ข้ึน ดว้ยการใชว้สัดุ และวธีิการท่ีเหมาะสม ตามแบบแผน และจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
 
 2.2  จุดมุ่งหมายในการออกแบบ  
 ในการออกแบบแต่ละชนิดนั้น ผูอ้อกแบบจะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายเอาไวก่้อนแลว้ว่า
จะออกแบบไปท าไม ดงันั้นจุดมุ่งหมายท่ีกล่าวถึงน้ีจะตอ้งมีความส าคญั พอจะสรุปไดด้งัน้ี  
 2.2.1  การออกแบบเพื่อประโยชน์ผู้ออกแบบโดยมากจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์             
ท่ีจะได้รับเป็นจุดมุ่งหมายแรกของการออกแบบ ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะได้รับมีทั้งประโยชน์ในการ                 
ใชส้อย และประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร การออกแบบเพื่อระโยชน์ในการใชส้อยท่ีส าคญั ไดแ้ก่               
ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรมีแห อวน ไถ เป็นตน้ ประโยชน์เหล่าน้ีจะเน้นประโยชน์ทางกายโดยตรงส าหรับ
ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ การออกแบบหนงัสือ โปสเตอร์ งานโฆษณา ส่วนใหญ่มกั        
จะเนน้การส่ือสารถึงกนัดว้ยภาษา และภาพ ซ่ึงสามารถรับรู้ร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ผูอ้อกแบบจ าเป็น
จะตอ้งมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น ซ่ึงการออกแบบโดยมากมกัจะเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาชุมชน 
ประโยชน์ดา้นน้ีจะเนน้ทางดา้นความศรัทธาเช่ือถือ และการยอมรับตามส่ือท่ีไดรั้บรู้ 
 2.2.2 การออกแบบเพื่อความงาม จุดมุ่งหมายในการออกแบบเพื่อให้เกิดความงาม 
จะเน้นประโยชน์ทางดา้นจิตใจเป็นหลกั ซ่ึงผลจากการออกแบบจะท าให้ผูท่ี้พบเห็นเกิดความสุข 
เกิดความพึงพอใจ การออกแบบประเภทน้ีได้แก่ การออกแบบด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
ตลอดจนงานออกแบบตกแต่ง เช่น ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ออกแบบตกแต่งสนาม เป็นตน้ 
 2.3 ส่วนประกอบของการออกแบบ  
 การสร้างสรรค์ผลงานการออแบบทุกชนิด  ทุกประเภท จะมีส่ิงส าคญัท่ีน ามา
ประกอบกนัข้ึน ส่ิงท่ีกล่าวถึงนั้นไดแ้ก่ ส่วนประกอบของการออกแบบ (elements of design) ในการ
ออกแบบแต่ละคร้ัง จะมีการน าเอาส่วนประกอบขงการออกแบบมาจดัร่วมกนัลกัษณะของการจดั            
จะแตกต่างกนัไปตามความคิด ความเขา้ใจ และความตอ้งการของผูอ้อกแบบนั้น ๆ ส่วนประกอบ
ของการออกแบบท่ีใชอ้อกแบบงานทางดา้นทศันศิลป์ มีดงัต่อไปน้ี  จุด  เส้น  ทิศทาง  รูปร่าง               
และรูปทรง  ขนาด และส่วนสัด  มวล และบริเวณวา่ง  ลกัษณะผวิ  สี  และน ้าหนกัสี 
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 2.3.1  จุด (Dots, point)  
 จุด เป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีสามารถน ามาประกอบกนัให้เป็นเส้น รูปร่าง 
รูปทรง ตลอดจนเป็นภาพ ส าหรับการพิมพภ์าพธรรมชาติในปัจจุบนั จะพิมพใ์ห้เป็นจุดสีขนาดเล็ก
ผสมผสานกนัเป็นจ านวนมาก โดยพิมพเ์พียง 4 สี เม่ือจุดสีทั้ง 4 สีประกอบเขา้ดว้ยกนั จะเกิดการ
ประสานสีให้ดูเป็นภาพสีธรรมชาติได้ ถา้ขยายภาพดูจะเห็นไดช้ดัเจนวา่จุดท่ีประกอบกนัมีความถ่ี
ห่างต่าง ๆ กนั เม่ือประสานจุดดว้ยสายตา จะเห็นเป็นภาพท่ีมีน ้าหนกัสีอ่อนเหมือนธรรมชาติ            
 วตัถุตามธรรมชาติ ตามทฤษฎีของนกัฟิสิกส์ ประกอบไปดว้ยอนุภาคท่ีเล็ก
ท่ีสุด ซ่ึงมีโครงสร้างต่าง ๆ กนั ถ้ามองอนุภาคเหล่านั้นในเชิงของการออกแบบ อนุภาคก็คือจุด
นัน่เอง (อารี สุทธิพนัธ์ุ, 2527) 
 ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จะใหแ้ง่คิดแก่นกัออกแบบเป็นอยา่งมาก เม่ือเรา
มองดูฝักขา้วโพด รวงขา้ว เปลือกของผลไมช้นิดต่าง ๆ เช่น นอ้ยหน่า สาเก ขนุน ทุเรียน จะเห็นจุด
เรียงกนัเป็นกลุ่มเป็นแถวอยา่งมีระเบียบ มีจงัหวะ ดงันั้นพอจะสรุปไดว้า่ เส้น รูปร่าง รูปทรง รวมทั้ง
ลกัษณะผิว เกิดจากจุดทั้งส้ิน ส าหรับการออกแบบจุด ควรค านึงถึงการก าหนดต าแหน่ง (Position) 
และการจดัซ ้ า ๆ กนั (repetition) 
 2.3.2  เส้น (Lines)  
 เส้น เป็นพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อการออกแบบมาก เพราะการออกแบบ          
ให้เป็นรูปร่าง รูปทรง หรือเป็นภาพ จะตอ้งน าเส้นไปประกอบเขา้ดว้ยกนัทั้งส้ิน ลกัษณะของเส้น           
แต่ละอยา่งท่ีใช ้จะให้ความรู้สึกไดดี้ในการรับรู้ เช่น ตึกสูง ๆ จะรู้สึกวา่สง่างาม ส่วนเส้นดา้ยท่ีพนั
กนัยุง่เหยงิจะรู้สึกไม่เป็นระเบียบ เป็นตน้ 
 ลกัษณะของเส้นท่ีใช้ในการออกแบบจ าแนกออกเป็น เส้นตรง เส้นเฉียง       
เส้นซิกแซก เส้นโคง้ เส้นคดเป็นคล่ืนเส้นหยกั ๆ แบบเปลือกหอยแครง เส้นตั้ง และเส้นนอน              
ซ่ึงท่ีจริงแลว้ลกัษณะของเส้นพื้นฐานจะมีเพียงเส้นตรงและเส้นโคง้เท่านั้น นอกนั้นเป็นเส้นท่ีเกิด
จากเส้นตรงหรือเส้นโคง้ หรือเกิดจากการร่วมกนัของเส้นตรงและเส้นโคง้ทั้งส้ิน เช่น เส้นเฉียง เส้น
ซิกแซก เส้นคดเป็นคล่ืน หรือเส้นหยกั ๆ แบบเปลือกหอยแครง  เส้นแต่ละแบบท่ีน าไปใชใ้นการ
ออกแบบ จะใหค้วามรู้สึกในการรับรู้แตกต่างกนัออกไป สรุปไดด้งัน้ี 
 1)  เส้นตั้ง (vertical line) เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึก สูง สง่า มัน่คง แข็ง 
แขง็แรง สงบ ไม่เคล่ือนไหว 
 2)  เส้นนอน (horizontal line) ใหค้วามรู้สึก สงบ ราบเรียบ ไม่มีท่ีส้ินสุด 
 3)  เส้นเฉียง (diagonal line) เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึก ไม่มัน่คง จะล้ม 
อนัตราย หา้ม ไม่ สมดุลย ์เคล่ือนไหว 
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 4)  เส้นซิกแซก (zigzag line) ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหว แหลมคม ท าลาย 
 5)  เส้นโคง้ (curved line) ใหค้วามรู้สึก อ่อนชอ้ย อ่อนนอ้ม เศร้า อ่อนแอ 
 6)  เส้นคดเป็นคล่ืน (wavy line) เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึก เคล่ือนไหวอย่าง     
น่ิมนวล เช่น ระลอกน ้า 
 7)  เส้นหยกัๆ แบบเปลือกหอยแครง (scalloped line) เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึก
คลา้ยเส้น ซิกแซก คือ ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวอยา่งมีจงัหวะ แหลมคมในการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงานแต่ละชนิด ผูอ้อกแบบสามารถเลือกเส้นแบบต่างๆ ไปใชใ้ห้เกิดความงาม และประโยชน์ใช้
สอยไดต้ามความตอ้งการ 
 2.3.3  ทศิทาง (Direction)  
 หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงให้รู้วา่ การอกแบบนั้นจูงใจผูพ้บเห็นในทิศทางใด 
และรู้สึกว่าการออกแบบนั้นมีลกัษณะเช่นใด การออกแบบโดยค านึงถึงทิศทางจะช่วยให้รู้สึก
เคล่ือนไหวไดด้ว้ย เช่น การออกแบบของกลุ่มพิวเจอริสซึม (อารี สุทธิพนัธ์ุ, 2527) 
 ในการออกแบบภาพเขียน บางคร้ังอออกแบบเพื่อให้ดูได้เฉพาะทาง
แนวนอน บางคร้ังก็ให้ดูทุกทิศทาง แลว้แต่ผูดู้จะตั้งภาพในแนวไหน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจุดประสงค ์            
ของผูอ้อกแบบในการก าหนดทิศทางของภาพเป็นส าคญั 
 การออกแบบทิศทาง  มีการใช้ทิศทางในลักษณะต่างๆ เช่น ทิศทาง                   
ท่ีกลมกลืนกนั ทิศทางท่ีตดักนั ทิศทางท่ีกระจายออก ทิศทางท่ีพุ่งเขา้หาศูนยก์ลาง ทิศทางไปทาง
เดียวกนั ทิศทางท่ีสวนกนั ผูอ้อกแบบสามารถเลือกใช้ทิศทางประกอบในการออกแบบ ไดต้าม     
ความตอ้งการ และความเหมาะสม 
 2.3.4  รูปร่าง และรูปทรง (Shape and form)  
 รูปร่าง และรูปทรงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด แต่เม่ือพิจารณาให้ดีแลว้
จะพบวา่ รูปร่างและรูปทรงมีลกัษณะต่างกนั 
 รูปร่าง (Shape) มีลกัษณะเป็น 2 มิติ คือ มีเฉพาะความกวา้ง และความยาว 
เกิดข้ึนจากเส้น และทิศทางท่ีลากมาบรรจบกนั รูปร่างของมนุษย ์สัตว ์หรือส่ิงของใด ๆ ก็ตาม          
จะมีเพียงเส้นรอบนอก ไม่มีปริมาตรหรือมวลมาเก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น รูปวงกลม รูปสามเหล่ียม               
รูปส่ีเหล่ียม หรือรูปเงาของหนงัตลุงท่ีเตน้บนจอ เป็นตน้ 
 รูปทรง (Form)  มีลกัษณะเป็น 3 มิติ คือ มีทั้งความกวา้ง ความยาว และ     
ความหนาหรือความลึกประกอบกนั รูปทรงคือรูปร่างของปริมาตร (volume) หรือมวล (mass) ซ่ึง
เกิดจากการปิดลอ้มพื้นท่ีว่างเหมือนกบับา้น ตู ้และชาม ดงันั้นรูปทรงจะมีการกินระวางเน้ือท่ีใน
อากาศ และมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นตวัเป็นตน เป็นกลุ่มเป็นกอ้นจบัตอ้งได ้ รูปร่าง และรูปทรง
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พื้นฐาน มี 2 ชนิด คือ รูปร่างหรือรูปทรงเรขาคณิต และรูปร่างหรือรูปทรงอิสระ ส าหรับรูปร่าง และ
รูปทรง       ท่ีแสดงออกในการออกแบบ สามารถจ าแนกไดอี้ก 3 ชนิดคือ 
 1)  รูปเหมือนจริง (Realistic) เป็นรูปร่างหรือรูปทรงท่ีเหมือนจริง โดยไม่มี
การตดัทอนดดัแปลงแต่อยา่งใด  
 2)  รูปตดัทอนดดัแปลง (Abstract) ซ่ึงแบ่งกวา้ง ๆ ได ้3 วธีิคือ 
 2.1 เป็นรูปท่ีตดัทอนดดัแปลงใหผ้ดิไปจากความความจริง (distortion)  
 2.2 เป็นรูปท่ีออกแบบใหเ้กินความจริง (exaggeration)  
 2.3 เป็นรูปท่ีน ามาจดัใหม่ (re-arrangement) 
 3)  รูปท่ีไม่มีความหมาย (non-objective) ในการออกแบบรูปร่างหรือรูปทรง
ใหส้ัมพนัธ์กนั มีวธีิการดงัต่อไปน้ี  
 3.1)  ดา้นต่อดา้น  
 3.2)  มุมต่อมุม  
 3.3)  มุมต่อดา้น  
 3.4)  สัมพนัธ์กนัดว้ยสายตา  
 3.5)  ทบัหรือซอ้นกนั  
 3.6)  คาบเก่ียวกนั  
 3.7)  บิด งอ บงักนัหรือเช่ือมกนั 
 (อารี สุทธิพนัธ์ุ, 2527) 
 2.3.5  ขนาดและส่วนสัด (Size and scale)  
 ขนาด (Size)  หมายถึง พื้นท่ีในขอบเขตใดขอบเขตหน่ึง พื้นท่ีนั้นจะเป็น         
2 มิติ หรือ 3 มิติ ก็ได ้เรารู้ขนาดไดด้ว้ยการเปรียบเทียบ ดว้ยการ ประมาณจากประสบการณ์ของเรา 
 ส่วนสัด (Scale) หมายถึงขนาดของส่ิง 2 ส่ิงข้ึนไปท่ีมีความสัมพนัธ์กลมกลืน
กนัอย่างเหมาะเจาะ ความสัมพนัธ์ของขนาด และส่วนสัดในการออกแบบ ควรค านึงถึงส่วนสัด                      
ของผูใ้ช ้และกิจกรรมภายในส่วนสัดนั้นๆ เป็นส าคญั 
 หลกัในการใช้ขนาดและส่วนสัดดังนี ้ 
 1)  ขนาดใกลเ้คียงกนั ใหค้วามรู้สึกกลมกลืนกนั 
 2)  ขนาดต่างกนั ใหค้วามรู้สึกขดักนั 
 3)  ขนาดท่ีสัมพนัธ์กนัเป็นล าดบัต่อเน่ืองกนั ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว 
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 2.3.6  มวลและบริเวณว่าง (Mass and space) 
 มวล (Mass)  หมายถึง เน้ือของวตัถุหรือสสารต่าง ๆ ท่ีกินระวางเน้ือท่ี           
ในอากาศ หรือเป็นเน้ือวตัถุซ่ึงมีปริมาตรนัน่เอง มวลจะมีลกัษณะเป็น 3 มิติ 
 บริเวณวา่ง (Space)  หมายถึงพื้นท่ีวา่ง ซ่ึงแบ่งออกได ้2 อยา่ง ไดแ้ก่ 
 1)  พื้นท่ีภายในตวัวตัถุหรือภายในตวัอาคาร (positive space) 
 2)  พื้นท่ีลอ้มรอบตวัวตัถุหรือลอ้มรอบตวัอาคาร (negative space) 
 ในการออกแบบโดยทัว่ๆ ไป ตวัรูป (Figure) ของส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเด่น 
เช่น รูปคน จดัเป็นพื้นท่ีโพสิทีฟ (positive space) ส่วนพื้นท่ีหลงัหรือพื้นภาพ จดัเป็นพื้นท่ีเนกาทีฟ 
(negative space) แต่บางคร้ังศิลปินหรือผูอ้อกแบบสามารถสร้างสรรค ์โดยสับเปล่ียนพื้นท่ีโพสิทีฟ
ของรูปเดียวกนัใหมี้ลกัษณะต่างกนัได ้ 
 ส าหรับในวงการพิมพโ์ดยปกติ ถา้พิมพสี์ลงไปในพื้นท่ีตวัรูป (Figure) จดัวา่
เป็นภาพ โพสิทีฟ แต่ถา้พิมพสี์ลงไปโดยรอบพื้นท่ีตวัรูป จดัวา่เป็นภาพเนกาทีฟ 
 2.3.7 ลกัษณะผวิ (texture)  
 ลกัษณะผวิ คือลกัษณะของผวิหนา้วตัถุตามธรรมชาติ และผวิหนา้ของวตัถุ 
ท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น ลกัษณะผวิมีหลายชนิด เช่น ผวิหยาบ ผวิละเอียด ผวิดา้น ผวิมนั เป็นตน้ 
 ส าหรับในการออกแบบ ปัจจยัท่ีควรค านึงถึงในการเลือกใชว้สัดุ และ
ลกัษณะผวิ มีดงัต่อไปน้ี 
 1)  ประโยชน์ใชส้อย และอนัตรายของลกัษณะผวิท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
 2)  ความชอบท่ีแตกต่างกนัของเพศและวยั 
 3)  เลือกวสัดุ และลกัษณะผวิใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้ม 
 4)  ลกัษณะผวิท่ีใชใ้นการออกแบบ มีทั้งกลมกลืนกนั และตดักนั 
 2.3.8  สี (Color)  
 สีมีอิทธิพลต่อมนุษยโ์ลกมาก โดยเฉพาะทางดา้นจิตใจสรรพส่ิงในธรรมชาติ
ประกอบไปดว้ยสีหลากหลายสี สีท่ีมองเห็นจ านวนมาก เช่น สีฟ้าของทอ้งฟ้าให้ความรู้สึกสว่าง
สดใส สีเขียวของใบไมใ้ห้ความรู้สึกสดช่ืน สีน ้ าเงินอมเขียวของน ้ าทะเลให้ความรู้สึกสงบลึกลบั             
สีเหลืองอมน ้ าตาลของทะเลทรายให้ความรู้สึกสวา่ง สีท่ีปรากฏจ านวนมากเหล่าน้ี จดัวา่เป็นสีหลกั     
ท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจและบุคลิกภาพของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ในทางตรงกนัขา้มถา้สมมุติใหท้อ้งฟ้า
เป็นสีส้ม ใบไม้ทั้งป่าเป็นสีแดง เราก็คงจะได้พบเห็นบุคลิกภาพของมนุษยใ์นอีกลกัษณะหน่ึง                  
เป็นแน่ อยา่งไรก็ตามสีอ่ืนๆ  ท่ีมีจ  านวนนอ้ยในธรรมชาติ ก็มีอิทธิพลต่อชีวติมนุษยเ์ช่นเดียวกนั 
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 เม่ือเรารู้ถึงความส าคญัของสีซ่ึงมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ล้ว           
เราก็ควรท าความเขา้ใจในเร่ืองอย่างละเอียด เพื่อจะได้เลือกใช้สีประกอบในการออกแบบ ให้มี
ประโยชน์ตรงตามวตัถุประสงคข์องงานออกแบบนั้น ๆ เช่น ในการออกแบบสถานเริงรมยค์วรใช้
โครงสีท่ีสดใส ฉูดฉาด ส่วนสถานพยาบาลควรใชโ้ครงสีท่ีอ่อนหวาน และสงบ เป็นตน้ 
 2.3.9 น า้หนักสี (value of color)  
  น ้ าหนกัของสี หมายถึง น ้ าหนกัอ่อนแก่ของสีเม่ือเทียบกบัน ้ าหนกัอ่อนแก่
ของสีขาวด า ปรากฏการณ์ของภาพธรรมชาติ จะพบวา่มีความแก่อ่อนของสีหลายระดบั วตัถุ 3 มิติ
จะประกอบไปดว้ยสีของแสง และเงา คือ ประกอบดว้ยด้วยสีอ่อนแก่หลายระดบันั่นเอง ดงันั้น             
ใน ธรรมชาติซ่ึงมีวตัถุ 3 มิติจ  านวนมาก เม่ือสัมพนัธ์กบัแสง และเงา ยอ่มปรากฏความอ่อนแก่ของสี
สีเดียว และความอ่อนแก่ของสีหลายสีท่ีมีน ้ าหนกัแตกต่างกนัดว้ย ในการออกแบบโดยใชน้ ้ าหนกัสี 
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดด้งัน้ี 
 1)  ช่วยใหสี้ต่างกนักลมกลืนกนั หรือตดักนั 
 2)  ช่วยใหภ้าพมี 3 มิติ 
 3)  ช่วยใหเ้กิดความรู้สึก หนกั - เบา และเคล่ือนไหว 
 สีท่ีมีน ้ าหนกัใกลเ้คียงกนัเม่ือใช้ร่วมกนัจะกลมกลืนกนั ส่วนสีท่ีมีน ้ าหนกั
ต่างกนัเม่ือใช้ร่วมกันจะเกิดการตดักนั ในการสร้างภาพให้เป็น 3 มิติ จะตอ้งใช้น ้ าหนักของสี
ประกอบกนั เม่ือใชสี้ต่างน ้าหนกัจะพบวา่ สีอ่อนรู้สึกเบา สีแก่รู้สึกหนกั นอกจากนั้นการใชน้ ้ าหนกั
สีสลบักนัยงัช่วยใหรู้้สึกเคล่ือนไหวไดอี้กดว้ย 
 2.3.10 สรุป  
 การออกแบบคือ การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ และการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ของเดิมให้ดียิ่งข้ึน ดว้ยการใชว้สัดุและวิธีการท่ีเหมาะสม ตามแบบแผน และจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการออกแบบแบ่งได ้2 ประการคือ เพื่อประโยชน์ และเพื่อความงาม ส าหรับ         
เพื่อประโยชน์ ไดแ้ก่ ประโยชน์ในการใช้สอย และประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร ส่วนประกอบ
ของการออกแบบท่ีใชอ้อกแบบงานทางดา้นทศันศิลป์ ไดแ้ก่ จุด เส้น ทิศทาง รูปร่าง และรูปทรง 
ขนาด และส่วนสัด มวล และบริเวณวา่ง ลกัษณะผวิ สี และน ้าหนกัสี 
 

3.  ทฤษฎกีารออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product design) หมายถึง การคิดคน้ วางแผน 
เสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์ (creativity) และพฒันา (development) ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 
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*ความงาม 

*ประโยชนใ์ช้
สอย 

*การยศาสตร์ 

การออกแบบอุตสาหกรรม 

มุ่งเนน้การผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใชง้าน 

และลดตน้ทุนในการผลิต 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาแนวความคิด 

และความต้องการของตลาดโดย
ค านึงถึงวัสดุและเทคโนโลย ี

การผลิตในระบบ 

อุตสาหกรรม 

ให้มีประโยชน์ใช้สอย และความงามท่ีเหมาะสมข้ึน โดยการกระท าท่ีเกิดรูปแบบท่ีมองเห็นได ้      
ซ่ึงมีกระบวนการ หรือขั้นตอนแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 การด ารงชีพของมนุษย์นั้น ย่อมอาศยัเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยให ้     
การปฏิบติัภารกิจ และการด าเนินชีวติเป็นไปอยา่งราบร่ืน ดงันั้นการคิดคน้ประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ ข้ึนมา เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ส่ิงเหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบ           
และสร้างสรรค์ข้ึนก็เพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นอนัดับแรก ต่อมาจึงได้วิวฒันาการ ให้มีรูปแบบ               
และความงามท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน ด้วยเหตุดังกล่าวน้ีการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีการพฒันาข้ึน           
ทั้ งวงการอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์  และสถาบันท่ี เ ปิดสอนวิชาการต่างๆ ในด้านน้ี                     
ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นมีความคิดท่ีตรงกับการออกแบบอุตสาหกรรม นั่นคือ ความงาม       
ประโยชน์ใชส้อย และการยศาสตร์  ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 2.1 แนวคิดดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนั 
 ท่ีมา: ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2552 
 
 3.1 ประเภทผลติภัณฑ์ 
 ผลิตภณัฑแ์บ่งออกตามจุดมุ่งหมายของการใชง้านได ้5 ประเภทใหญ่ๆ  ดงัน้ี 
 3.1.1  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชภ้ายในบา้น ไดแ้ก่ เคร่ืองเรือน เคร่ืองครัว ของเล่น เตารีด 
พดัลม วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ 
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 3.1.2  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในส านักงาน ได้แก่ ตู้เอกสาร เคร่ืองอดัส าเนา แฟ้ม           
ชั้นวางของ เป็นตน้ 
 3.1.3  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีบริการแก่ธุรกิจด้านต่างๆ เช่น           
บรรจุภณัฑ ์อาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองใชอ่ื้นๆ เป็นตน้ 
 3.1.4  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล ได้แก่ เคร่ืองจกัรในโรงงานต่างๆ เช่น แท่นพิมพ์
หนงัสือ เคร่ืองมือผลิตกระป๋อง เป็นตน้ 
 3.1.5  ผลิตภณัฑข์นส่ง ไดแ้ก่ รถยนต ์เคร่ืองบิน รถไฟ เรือ เป็นตน้ 
 3.2  หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้ นข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการใช้สอย               
ของผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท ดงันั้นกลกัการส าคญัๆ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นจึงมีแนวทาง
กวา้งๆ ท่ีควรค านึงถึง ดงัน้ี 
 3.2.1  สภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เม่ือน าไปใชใ้น
ทอ้งถ่ินท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้วา่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือถือ สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นตน้ 
การออกแบบก็ควรแตกต่างกนัด้วย ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการใช้สอย และรูปแบบสอดคล้องกบัสังคม     
ในทอ้งถ่ินนั้นๆ  ตวัอยา่งเช่น รถยนตท่ี์ออกแบบให้ใชใ้นสภาพภูมิอากาศหนาว กบัสภาพภูมิอากาศ
ร้อน ยอ่มมีการออกแบบท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 
 3.2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ และประโยชน์ใชส้อย หมายถึง การออกแบบ
โดยมุ่งเน้นให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานไดดี้ยิ่ง ตวัอย่างเช่น การออกแบบขวดน ้ ามนัพืช 
เน่ืองจากน ้ ามันมีลักษณะล่ืนได้ง่าย หากมีการเปรอะเป้ือนขวด ย่อมไม่สะดวกต่อการใช้สอย 
ลกัษณะของขวดจึงควรออกแบบใหบ้ริเวณกลางของขวดเล็กลง มีสันเหล่ียม เป็นร้ิว ท าให้ล่ืนไดย้าก 
บางชนิดออกแบบใหมี้ท่ีถือยืน่ออกจากขวดให้จบัไดถ้นดัอีกดว้ย นอกจากนั้นฝาขวด และส่วนอ่ืนๆ 
ก็ออกแบบใหใ้ชส้อยไดอ้ยา่งสะดวก และมีรูปแบบท่ีสวยงามน่าใช ้
 3.2.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวสัดุ และระยะเวลาในการใชง้าน กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์
บางอยา่งตอ้งเก็บไวไ้ดน้านๆ เช่น สี วสัดุท่ีจะน ามาออกแบบเป็นภาชนะบรรจุสีควรมีความคงทน 
ท าใหสี้อยูไ่ดน้าน ไม่แขง็ตวั หรือเปล่ียนสภาพเร็วเกินไป เป็นตน้ 
 3.2.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑ ์ขั้นตอนการผลิตควรมีความสอดคลอ้งกนั 
 3.2.5  ระบบการจดัการ (Management) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการผลิต และการตลาด   
การออกแบบไม่ควรค านึงเฉพาะรูปแบบท่ีพิถีพิถนัจนเกินไป ท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูง อาจท าให้
เกิดปัญหาต่อการจ าหน่าย และยุง่ยากต่อการผลิตดว้ย 
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 3.2.6  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer behavior) ในช่วงเวลา โอกาส จงัหวะ
นั้นๆ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ใหก้ารออกแบบตดัสินใจไดว้า่ควร
เร่ิมตน้งานชนิดใด 
 
 3.3 แนวทางและขั้นตอนในการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 3.3.1  การหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์   หมายถึงการตีปัญหา หรือ           
ท  าความเข้าใจทุกแง่ทุกมุมของผลิตภัณฑ์นั้ นๆให้กระจ่าง เป็นต้นว่า  แหล่งท่ีมา ทิศทาง                     
และแนวโน้มของผลิตภณัฑ์ในอนาคต อิทธิพล และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตลาด ผูใ้ช ้
วสัดุ โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 1)  ผลิตภณัฑจ์ะออกแบบใหม่ หรือเพียงปรับปรุงรูปแบบเดิมใหดี้ข้ึนเท่านั้น 
 2)  ผูอ้อกแบบควรมีสังกปั (Concept) เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้นเป็นอยา่งดี 
 3)  ควรมีความรู้ และความเขา้ใจในหน้าท่ีใช้สอยทั้งโดยตรง และโดยออ้ม
ของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ด้วย เช่น เก้าอ้ี มีประโยชน์ใช้สอยโดยตรง คือ ใช้นั่งได้อย่างสะดวกสบาย            
ส่วนประโยชน์ใช้สอยทางออ้ม ได้แก่ การออกแบบใ ห้เก้าอ้ีนั้นวางซ้อนๆกนัได้อย่างมีระเบียบ  
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 นๆว่าเป็นของแข็ง 
ของเหลว เป็นผง หรือเป็นก๊าซ เป็นตน้ 
 8)  ควรค านึงถึงสถานท่ีท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นั้น เช่น ในรถ ในเรือ ในห้องน ้ า           
ในสนาม หรือในหอ้งนอน เป็นตน้ 
 9)  พิจารณาถึงกลุ่มสังคม และบุคคลท่ีใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 10)  ควรค านึงว่าผูซ้ื้อกบัผูใ้ชเ้ป็นคนเดียวกนัหรือไม่ ถา้เป็นคนเดียวกนัแต่
ออกแบบอยา่งหน่ึง แต่ถา้ไม่ใช่คนเดียวกนั การออกแบบควรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการร่วมกนั 
 11)  ควรค านึงถึงระยะเวลาในการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ กล่าวคือ 
ผลิตภณัฑเ์ป็นของใชป้ระจ า หรือใชใ้นบางโอกาส 
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 12)  ค  านึงถึงสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้ นๆ ว่ามีสภาพอย่างไร เช่น               
แผงลอย หา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้รวมทั้งใน และต่างประเทศดว้ย 
 13)  ค  านึงถึงผลิตภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ในทอ้งตลาดวา่มีจุดเด่น จุดดอ้ย อยา่งไร 
 14)  ผลิตภณัฑน์ั้นๆ จะมีประโยชน์ต่อลูกคา้อยา่งไร เป็นตน้วา่ ภายหลงัการ
ใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นหมดแลว้ ขวดหรือกล่องของผลิตภณัฑน์ั้นๆ  อาจน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้
 3.3.2  การส ารวจตลาด  หมายถึง การออกส ารวจตลาด เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริง
ต่างๆเก่ียวกับผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบใหม่ๆ ว่าควรจะมีรูปร่าง หน้าตา
อย่างไรดี มีคุณสมบติัพิเศษอย่างไร จึงจะเป็นท่ีนิยมของผูใ้ช้ ส่วนขั้นตอนในการส ารวจตลาดนั้น 
นักออกแบบจะลงมือเอง หรือให้ฝ่ายวางแผน และวิจยัตลาดเป็นผูด้  าเนินการแทนก็ได้ แล้วนัก
ออกแบบน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 การส ารวจตลาดท าใหน้กัออกแบบมีส่วนช่วยแก่ปัญหาทางเศรษฐกิจได ้เช่น 
สามารถออกแบบให้ตน้ทุนการผลิตต ่าลง แต่คุณภาพคงเดิมหรือดีข้ึน มีความกะทดัรัด สะดวกใน
การใชส้อย และขนส่ง เป็นตน้ 
 3.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การน าขอ้มูล             
ท่ีได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขในจุดต่างๆ ท่ีพบการวิเคราะห์ หรือตีความ                
นกัออกแบบควรไดป้รึกษากบัหลายๆ ฝ่ายเพื่อป้องกนัความผิดพลาด หากวิเคราะห์ หรือตีความผิด
ไปอาจท าใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่สมบูรณ์แบบได ้ส่ิงท่ีช่วยให้นกัออกแบบตดัสินใจให้ดีข้ึนควรค านึงถึงส่ิง
ต่างๆ เหล่าน้ี คือ 
 1)  ปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญ โดยเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 2)  หากมีผลิตภณัฑ์ชนิดน้ีมาก่อนแล้ว ควรสืบหาปัญหา และควรทราบ          
ดว้ยวา่ไดแ้กไ้ขปัญหาเหล่าน้ีมาแลว้อยา่งไรบา้ง 
 3)  รวบรวม และสรุปผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางท่ีจะก าหนดรูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ 
 3.3.4  การก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์  คือ การน าผลการวิเคราะห์มาใชป้ระโยชน์  
ในการก าหนดรูปแบบของผลิตภณัฑ์ในลกัษณะการเขียนแบบ และการออกแบบ เป็นงานท่ีด าเนิน
ควบคู่กัน เม่ือมีความคิดในรูปแบบท่ีจะออกแบบแล้ว นักออกแบจะใช้วิธีการเขียน เพื่อแสดง
รายละเอียดของความคิด และในภาพต่างๆช้ีแจ้งให้ผูอ่ื้นทราบลักษณะของสี สัญลกัษณ์ ขนาด 
สัดส่วน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจของผูร่้วมงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ฉะนั้นการเขียนแบบจึงตอ้งมี
รายละเอียดอย่างครบถ้วน เพราะนกัออกแบบกบัผูผ้ลิตนั้นส่วนมากจะเป็นคนละคนเสมอ แต่นัก
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ออกแบบสามารถใช้การออกแบบเป็นส่ือในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผู ้ผ ลิตจะอ่าน                              
แบบ  ไดโ้ดยไม่ตอ้งถามผูอ้อกแบบอีก  จึงท าใหร้ะบบงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  3.3.5 การสร้างแบบจ าลอง (model) หมายถึง ผลิตภณัฑ์บางชนิด เม่ือก าหนด
รูปแบบ และเขียนแบบแล้ว ถ้ายงัสร้างความเข้าใจได้ไม่แจ่มชัด จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง
ประกอบ เพื่อให้เห็นเป็น 3 มิติ สามารถมองเห็นไดใ้กลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง การพิจารณา
แบบจึงง่ายข้ึน และจะช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่ายดว้ยลกัษณะแบบจ าลองนั้นมีหลายชนิด เช่น 
 1)  การป้ันดว้ยดินเหนียว หรือดินน ้ ามนั (Clay studies) การจ าลองแบบชนิด
น้ี ไม่ละเอียด และมีสัดส่วนคลาดเคล่ือนได้ ทั้ งน้ีเป็นการสร้างให้เห็นรูปแบบของผลิตภัณฑ ์          
อยา่งหยาบๆ และเป็นการเร่ิมตน้ศึกษาผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 2)  แบบจ าลองท่ีมีสัดส่วนถูกตอ้ง (Scaled model) หมายถึง แบบจ าลอง
สัดส่วนแน่นอน ขนาดเล็กกวา่ของจริง อาจท าดว้ยวสัดุชนิดใดก็ได ้เช่น โฟม ปูน หรือไม ้เป็นตน้ 
 3)  การจ าลองแบบท่ีใกลเ้คียงกบัของจริง (Make up) หมายถึง ลกัษณะของ
แบบจ าลองจะมีขนาดใกล้เคียงของจริง โดยพยายามเลียนแบบทั้งรูปร่าง และสีสันให้มากท่ีสุด
หลงัจากนั้นจึงน าไปสร้างเป็นของจริงทั้งขนาด วสัดุ และลายละเอียดเหมือนของจริงทุกประการ      
ซ่ึงเรียกวา่ ตน้แบบ (prototype) 
 สรุปได้ว่า การสร้างแบบจ าลอง กระบวนการส าคญัในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงการออกแบบผลิตภณัฑ์จ าเป็นตอ้งมีเพราะเป็นระบบท่ีสามารถตรวจสอบ และแก้ไขได้เพื่อใช้
ตรวจสอบก่อนการผลิตจริงนัน่เอง 
 
4.  แนวคิดด้านการบริหารการผลติ 
 การผลิตเป็นการสร้างสรรค์สินค้า  และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการมนุษย์                 
ผูซ่ึ้งมีความตอ้งการอย่างไม่ส้ินสุด แต่เน่ืองจากการมีทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดันั้น จึงไดเ้ขา้มา          
เป็นตวัก าหนดบทบาทในกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ดงันั้นจึงท าให้เกิดการบริหารการผลิต          
เพื่อช่วยให้ผลผลิตท่ีออกมามีคุณภาพ และตรงตามความตอ้งการของมนุษย์ อีกประการหน่ึง                 
ช่วยใหเ้ราน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดันั้น มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย 
 การผลิตมีการแปรรูปปัจจยัน าเข้าต่างๆ ผ่านกระบวนการท่ีท าให้ผลผลิตท่ีได้มี
มูลค่าเพิ่มข้ึนมากกว่าปัจจยัน าเขา้ ดงันั้นการผลิตจึงเป็นหน่ึงในหน้าท่ีหลกัของการบริหารธุรกิจ              
ต้องมีสัมพนัธ์เก่ียวกับหน้าท่ีอ่ืน ซ่ึงเร่ิมจากฝ่ายการตลาดมีหน้าท่ีค้นหา เพื่อเสนอส่ิงท่ีลูกค้า              
ตอ้งการ และฝ่ายการเงินจดัสรรเงินทุนทรัพยากรมาให้ฝ่ายการผลิตใช้สร้างส่ิงท่ีลูกค้าตอ้งการ                              
ให้เป็นรูปธรรมข้ึนมา ซ่ึงการด าเนินงานของทั้งสามหน้าท่ีหลกัน้ี ตอ้งมีประสิทธิภาพพร้อม                   



 26 

ทั้งตอ้งประสานงานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหอ้งคก์ารธุรกิจบรรลุเป้าหมายสูงสุด นั้นคือ ก าไร
จาการด าเนินธุรกิจ ดงัภาพท่ี 2.1 และ 2.2 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี  2 .1 หนา้ท่ีหลกัขององคก์ารธุรกิจ 
  ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2002: 7. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมิท่ี  2.2  หนา้ท่ีหลกัของ 3 ฝ่ายขององคก์รธุรกิจท่ีสัมพนัธ์กนั 
  ท่ีมา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2002: 7. 
 
 4.1 ความหมายของการบริหารการผลติ 
  การผลิต (Production/Operations) เป็นการสร้างสินคา้ และบริการโดยใชปั้จจยัการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  โดยท่ีผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการผลิตต้องมี

องค์กร 
Organization 

ระบบการเงิน 
Finance 

ระบบปฏิบัติ 
Operation 

ระบบการตลาด 
Marketing 

ระบบการเงิน 
Finance 

ระบบปฏิบัติ 
Operation 

ระบบการตลาด 
Marketing 
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อรรถประโยชน์ในดา้นหน้าท่ีใชส้อยท่ีเกิดประโยชน์ มีรูปร่างลกัษณะท่ีสวยงาม ผลิตในปริมาณ        
ท่ีเพียงพอกับความตอ้งการ ได้ผลผลิตทนัเวลา และอยู่ ณ สถานท่ีท่ีถูกต้อง ตวัอย่างการผลิต                    
ดงัตาราง 
 
ประเภทการผลติ ตัวอย่าง 
การผลิตสินคา้ การท าฟาร์ม การท าเหมือง การก่อสร้าง การผลิตในโรงงาน ก าลงัการผลิต 
แหล่งเก็บขอ้มูล/ 

การขนส่ง 
คลงัสินคา้ รถบรรทุก การบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Service) 
รถแทก็ซ่ี รถบสั โรงแรม เคร่ืองบิน 

การแลกเปล่ียน การขายปลีก  การขายส่ง  ธนาคาร  การเช่า  การกูย้มื 
ความบนัเทิง หนงั  วทิยแุละโทรทศัน์  คอนเสิร์ต 
การส่ือสาร หนงัสือพิมพ ์ สถานีวทิยแุละโทรทศัน์  โทรศพัท ์ ดาวเทียม  อินเทอร์เน็ต 

 
ตารางท่ี 1.1 ตวัอยา่งของประเภทของการผลิต 

  ท่ีมา : การจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2545 
 
  การบริหารการผลิต (Production / Operations Management) จึงเป็นการบริหา
กระบวนการแปรสภาพปัจจยัน าเขา้ให้กลายเป็นผลผลิตท่ีมีมูลค่ามากกว่าผลรวมของปัจจยัน าเขา้
โดยใชร้ะบบการบริหารการผลิต  
  กระบวนการผลิตมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ อนัไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
  4.1.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) คือทรัพยากรขององค์การท่ีใช้ผลิตทั้งท่ีเป็นสินทรัพย ์    
ท่ีมีตวัตน (Tangible Assets) เช่น วตัถุดิน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible 
Assets) เช่น แรงงาน ระบบการจดัการ ข่าวสาร ทรัพยากรท่ีใชจ้ะตอ้งมีคุณสมบติั และประโยชน์             
ใชส้อยท่ีเหมาะสม และมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า เพื่อให้สินคา้ส าเร็จรูปสามารถแข่งขนัทางดา้นราคา                
ไดใ้นทอ้งตลาด 
  4.1.2 กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เป็นข้ึนตอนท่ีท าให้ปัจจยั
น าเขา้ท่ีผา่นเขา้มามีการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
   1) รูปลกัษณ์ (Physical) โดย การผา่นกระบวนการผลิตในโรงงาน 
   2) สถานท่ี (Location) โดย การขนส่ง การเก็บเขา้คลงัสินคา้ 
   3) การแลกเปล่ียน (Exchange) โดย การคา้ปลีก การคา้ส่ง 
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   4) การใหข้อ้มูล (Informational) โดย การติดต่อส่ือสาร 
   5) จิตวทิยา (Psychological) โดย การนนัทนาการ ฯลฯ 
  4.1.3 ผลผลิต (Output) เป็นผลไดจ้ากระบบการผลิตท่ีมีมูลค่าสูงกว่าปัจจยัน าเขา้             
ท่ีรวมกนัอนัเน่ืองมาจากท่ีได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ                 
คือ สินคา้ (Goods) และบริการ (Service) ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัหลายประการ 
 
 4.2 ววิฒันาการของการบริหารการผลติ 
   การผลิตมีมาตั้งแต่โบราณกาลในยุคประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น การสร้างปิรามิด
ของอียิปต์ การสร้างก าแพงเมืองจีนของประเทศจีน ซ่ึงมีการใช้เทคโนโลยี  และการกะเกณฑ์
แรงงาน ตลอดจนเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่างๆ มาร่วมกนัท าการผลิต แต่ก็ไม่มีแนวคิดเก่ียวกบัวิธีการ
บริหารอย่างมีหลกัเกณฑ์  ส าหรับการผลิตเพื่อการคา้ขายแลกเปล่ียนก็ท าอย่างง่ายๆ โดยใช้ท่ีอยู่
อาศยัเป็นท่ีท าการผลิต งานท่ีท าก็ใชแ้รงงานคน และท าคนเดียวตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จ สินคา้ท่ีท ามกัจะมี
เอกลกัษณ์เฉพาะของตนโดยไม่มีมาตรฐานใดๆ เป็นขอ้ก าหนด 
  จนกระทัง่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ไดเ้กิดการปฏิวติัอุตสาหกรรมข้ึนในยุโรป โดยมีการ
ใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมติัแทนแรงงานคน เคร่ืองจกัรยุคนั้นจะใช้พลงังานไอน ้ า ซ่ึงคิดคน้โดย James 
Watt คนงานจะตอ้งท างานอยา่งเป็นระบบภายในโรงงาน ในขณะเดียวกนั  Adam Smith (ค.ศ. 1776) 
ก็คิดคน้ทฤษฏี “The Wealth of Nations” ซ่ึงจะแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยหลายส่วนให้คนงาน              
แต่ละคนท าเฉพาะงานส่วนท่ีตนถนัด และมีความช านาญ  และเคร่ืองจักรก็ถูกพฒันาให้เป็น
เคร่ืองจกัรใชเ้ฉพาะงาน นอกจากนั้นเพื่อท าให้ตน้ทุนการผลิตช้ินส่วนลดลง  และเกิดขนาดการผลิต
ท่ีประหยดั Eli Whitney (ค.ศ. 1790) ไดคิ้ดคน้ช้ินส่วนท่ีแลกเปล่ียนกนัได ้(Interchangeable Parts) 
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผลิตอย่างมีมาตรฐานพร้อมกบัการพฒันาระบบการควบคุม และระบบ
บญัชี      ตน้ทุนข้ึนมาใช ้
  ในยุคต่อมาช่วงตน้ ค.ศ. 1900 ไดมี้หัวหน้าวิศวกรในโรงงานเหล็กช่ือ Frederick    
W. Taylor ไดพ้ฒันาการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ท่ีวา่ดว้ยการคน้หาวิธีการ
ท างานอย่างเป็นมาตรฐาน และการจูงใจให้คนงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน แนวคิดน้ี              
ถูกน าไปขยายโดย Frank และ Lillian Gilbreth, Henry Genry Gantt และ Henry Ford ผูป้ระดิษฐ์
รถยนต์คนแรกของโลก โดยเฉพาะการผลิตรถยนต ์Ford รุ่น Model T. ท่ีสามารถลดเวลาในการ
ประกอบรถยนต์จาก 720 ชัว่โมง ลงเหลือ 1 ชัว่โมงคร่ึง ท าไดโ้ดยการผลิตอย่างเป็นมาตรฐาน          
ในปริมาณสูง  ซ่ึงเรียกวา่ การผลิตแบบมวลรวม (Mass Production) 
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  หลงัจากให้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ ในการบริหารงานตลอดมา พบว่าคนงาน
บางส่วนไม่ตอบสนองกบัวิธีการดงักล่าว จึงเร่ิมมีการศึกษาด้านจิตใจของคน ดงันั้นในยุคต่อมา              
ซ่ึงเรียกว่า ยุคการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Relation) เม่ือ ค.ศ. 1930 ได้มีการทดลอง                 
ทางจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงมากก็คือ การทดลองท่ีโรงงาน   ฮอวธ์อร์น (Hawthorne Studies) เป็นการ
ทดลองเพื่อศึกษาระดบัของแสงสวา่งในท่ีท างานท่ีมีต่อการเพิ่มผลผลิต โดยการแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 
2 กลุ่ม กลุ่มแรกท างานโดยเพิ่มแสงสวา่งให้มากข้ึน กลุ่มท่ีสองคงระดบัแสงสวา่งเท่าเดิม ปรากฏวา่
ทั้งสองกลุ่มมีผลผลิตเพิ่มข้ึน เม่ือทดลองลดระดบัแสงสวา่งลงปรากฏวา่ผลผลิตก็ยงัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึง
สรุปวา่ไม่เพียงแต่ปัจจยัทางกายภาพ เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ เสียง ความช้ืนฯลฯ จะมีผลต่อคนงาน
เท่านั้น แต่ขวญั  และก าลงัใจก็มีส่วนช่วยใหค้นงานท างานอยา่งเตม็อกเต็มใจ และท าให้สามารถเพิ่ม
ผลผลิตในการท างานได ้
  ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (ค.ศ. 1940 – 1960) สหรัฐอเมริกาไดมี้บทบาท
เพิ่ม ข้ึนในสังคมโลกกลายเป็นประเทศผู ้น าทางอุตสาหกรรม วิทยาการ และเทคโนโลย ี                       
ใหม่ถูกน ามาใช้กับการผลิต เช่น ตัวแบบจ าลอง (Simulation) โปรแกรมเชิงเส้น การวิจัย                    
ขั้นด าเนินงานฯลฯ วิวฒันาการของอุตสาหกรรมไดเ้ปล่ียนโฉมหน้าใหม่ โดยการใช้คอมพิวเตอร์
หรือสมองกลในการวางแผน และควบคุมระบบการท างาน ซ่ึงท าใหส้ามารถลดการใชแ้รงงานคนลง
ไดอ้ยา่งมาก 
  เม่ือ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา ญ่ีปุ่นกลับมามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรม                     
ของโลกเป็นอย่างสูง ญ่ีปุ่นประสบความส าเ ร็จเป็นอย่างมากในการเข้าสู่ตลาดสินค้าของ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลกดว้ยสินคา้ภายใตย้ี่ห้อขั้นน า เช่น SONY, PANASONIC, 
JVC, TOYOTA, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI ฯลฯ ระบบการบริหารงานของญ่ีปุ่นอนัไดแ้ก่ 
การบริหารการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Lean production หรือ Just-in-time Production) และการ
บริหารคุณภาพสมบูรณ์แบบ (Total Quality Management) เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายกนัทัว่
โลก 
  ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 และแนวโน้มในอนาคต ขอ้มูลข่าวสารจะมีบทบาทต่อการ
บริหารการผลิตเป็นอย่างมาก ด้วยการใช้การรวมระบบการผลิตโดยคอมพิวเตอร์  (Computer-
integrated Manufacturing หรือ CIM) การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 
Interchange หรือ EDI) และเวิลด์ไวด์เวบ็ (World Wide Web) ประกอบกบักระแสของโลกาภิวตัน์ 
(Globalization) จะท าให้สามารถสร้างเครือข่ายของการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัด้วยเทคโนโลย ี               
ท่ีกา้วหนา้ได ้
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  จากวิวฒันาการในยุคต่างๆ ทฤษฎีการบริหารการผลิตจึงเป็นผลรวมของศาสตร์
ต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 4.2.1 วิศวกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Engineering) ไดแ้ก่ การวางผงัโรงงาน 
การศึกษางาน การจดัการกระบวนการผลิต 

4.2.2 วิทยาศาสตร์การจัดการ  (Management Science) ได้แก่ สถิติศาสตร์                    
การจดัการ และหลกัเศรษฐศาสตร์เพื่อการพฒันาเพิ่มผลผลิต 

4.2.3 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์                   
กายวภิาคเพื่อการแปลงสภาพวตัถุดิบ และการออกแบบงานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคนงาน 

4.2.4 วิทยาการข้อมูลข่าวสาร (Information Science) ไดแ้ก่ การใช้คอมพิวเตอร์          
ในการเก็บขอ้มูล และประมวลผล ตลอดจนการแพร่กระจายถ่ายทอดขอ้มูลไปยงัหน่วยงานต่างๆ        
ท่ีเก่ียวขอ้ทั้งหมด 
 

4.3 วตัถุประสงค์ในการบริหารการผลติ 
  การบริหารการผลิตเป็นหน่ึงในหนา้ท่ีหลกัของการบริหารธุรกิจ และองคก์ารอนัมี
พนัธะกิจ (Mission) คือผลก าไรท่ีท าให้องค์การอยู่รอด และเจริญเติบโตได้ในระยะยาว เม่ือมี                
การแยกพนัธะกิจออกเป็นวตัถุประสงคข์องแต่ละหนา้ท่ีหลกัจะพบวา่ 

ฝ่ายการตลาด : วตัถุประสงค์หลัก คือ การขยายตวัของส่วนแบ่งตลาด (Market 
Share) และความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) 

ฝ่ายการเงิน : วตัถุประสงค์หลกัคือ ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 
และการรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ (Liquidity) 

ฝ่ายการผลิต :  วตัถุประสงค์หลัก คือ คุณภาพ (Quality) และผลิตภาพ 
(Productivity) แต่แม้คุณภาพ และผลิตภาพคือหัวใจของการผลิต แต่วตัถุประสงค์ทั้ งหมด                   
ของการผลิตจะมีดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 การสร้างคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัคุณภาพท่ีก าหนดได ้
4.3.2 การมีระดบัตน้ทุนท่ีต ่า ซ่ึงแสดงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.3.3 การมีความสามารถท่ีจะส่งผลิตภณัฑไ์ดท้นัเวลาท่ีก าหนดแก่ลูกคา้ 
4.3.4 การมีความยืดหยุ่นท่ีจะปรับปริมาณการผลิตให้เพียงพอกบัความตอ้งการ      

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณภาพ (Quality) เป็นวตัถุประสงค์หลกัของการผลิตท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะการ           

ท่ีลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑ์ยอ่มตอ้งการส่ิงท่ีตรงกบัความคาดหมายของเขา หรือถา้ไดใ้นส่ิงท่ีเหนือกว่า
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ความคาดหมายก็ยิง่พอใจมากข้ึน คุณภาพครอบคลุมความหมายถึงประโยชน์ใชส้อย รูปร่างลกัษณะ
ท่ีดึงดูดใจ คุณค่าทางจิตใจท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์ฯลฯ 

ผลิตภาพ (Productivity) เป็นวตัถุประสงค์ส าคญัท่ีสุดอีกประการหน่ึงของการ
บริหารการผลิต เพราะผลิตภาพคือการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณของปัจจยัน าเขา้ และปริมาณ   
ของผลผลิตจากระบบการผลิต 

ผลิตภาพ = ผลผลิต/ปัจจยัน าเขา้ 
อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ (Productivity growth) เป็นอตัราการเพิ่ม                 

ในผลิตภาพจากช่วงเวลาหน่ึงไปยงัอีกช่วงเวลาถดัไปท่ีซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั อตัราการเจริญเติบโต   
ของผลิตภาพ คือ การเปรียบเทียบระหวา่งผลต่างของผลิตภาพของปีปัจจุบนักบัผลิตภาพของปีก่อน
หนา้ และผลิตภาพของปีก่อนหนา้ 

อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ = (ผลิตภาพของปีปัจจุบนั – ผลิตภาพของปีก่อนหนา้) 
 / ผลิตภาพของปีก่อนหนา้ 

ตวัอยา่ง ถา้ผลิตภาพเพิ่มจาก 100 ไปเป็น 120 ดงันั้นอตัราการเจริญเติบโตจะเป็น 
(120-100) / 100 = 0.20 หรือ 20% 

ผลิตภาพเป็นเกณฑ์วดัประสิทธิภาพของระบบการผลิต  และเป็นเกณฑ์วดัระดบั
มาตรฐานการครองชีพของประเทศเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบ้ืองต้น  (GNP)                           
ด้วยการเพิ่มข้ึนของผลิตภาพเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารการผลิตให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะจะ
สามารถท าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยทั้งในด้านค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลดลง                   
อนัจะช่วยใหก้ารแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งอ่ืนท าไดง่้ายข้ึน หรือท าใหผ้ลก าไรขององคก์ารสูงข้ึน 

การเพิ่มผลิตภาพท าไดห้ลายวธีิ คือ 
1) Efficient คือ ผลผลิตเพิ่มขณะท่ีปัจจยัน าเขา้เท่าเดิม หรือเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย 
2) Downsize คือ ผลผลิตเท่าเดิมแต่ใชปั้จจยัน าเขา้ลดลง 
3) Expand คือ ผลผลิตเพิ่มข้ึนเร็วกวา่ การเพิ่มข้ึนของปัจจยัน าเขา้ 
4) Retrench คือ ผลผลิตลดลงแต่ชา้กวา่การลดลงของปัจจยัน าเขา้ 
5) Breakthroughs คือ ผลผลิตเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีใชปั้จจยัน าเขา้ลดลง 

 
4.4 สาเหตุการเพิม่ขึน้ของผลติภาพ 

4.4.1 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิต  การเพิ่มข้ึนของผลผลิตมีผลจากการใช้
เทคโนโลยีในการผลิต แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งระมดัระวงัไม่ให้คุณภาพของผลผลิตลดลง เพราะ    
การลดตน้ทุนอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินคา้ และบริการได ้
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4.4.2 การเปลีย่นแปลงของปัจจัยน าเข้า อาจมีผลต่อผลิตภาพโดยตรงได ้3 แบบ คือ 
1) แรงงาน การท่ีผลผลิตภาพจะเพิ่มข้ึนได้ต้องอาศยัแรงงานท่ีมีฝีมือ     

และความรู้ 
2) เงินทุน เป็นการจดัสรรเคร่ืองจักรเขา้มาใช้แทนแรงงานคน ดงันั้น            

จึงควรมีการพิจารณาใหเ้หมาะสม 
3) การจดัการ เป็นตวัประสานการใชแ้รงงาน และเงินทุน ใหอ้ยูใ่นสัดส่วน

ท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ และมีผลิตภาพมากข้ึน 
 

4.5 งานบริหารการผลติ 
 การบริหารการผลิตด้านคุณภาพ ผลิตภาพ เวลา ปริมาร  และความยืดหยุ่น               

ดา้นปริมาณ  และผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริหารการผลิตตอ้งด าเนินการตามหนา้ท่ีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
4.5.1 การวางแผนก าหนดกลยุทธ์การผลิต จะเป็นการก าหนดแผนงานกลยุทธ์          

ของแต่ละฝ่าย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางสร้างวธีิการปฏิบติังานของกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละฝ่าย 
4.5.2 การบริหารและควบคุมคุณภาพ เป็นการจดัการให้ทุกส่วนของระบบการผลิต

มีมาตรฐาน โดยพยายามลดความผดิพลาดต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัปัจจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ
ผลิต (transformation) และผลผลิต (output) 

4.5.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง          
ของตลาด โดยอาจน าเอาเทคโนโลย ีและวธีิการท่ีทนัสมยั มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินการผลิต 

4.5.4 การพยากรณ์การผลิต เป็นการคาดหมายความตอ้งการ (Demand) ในอนาคต 
เพื่อวางแผนเชิงปริมาณ อาทิเช่น การวางแผนก าลงัการผลิต การวางแผนก าลงัคน เป็นตน้ 

4.5.5 การวางแผนก าลังการผลิต เป็นการก าหนดระดบัของการลงทุนในเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ และการจดัการก าลงัคน เพื่อใหป้ริมาณการผลิตเพียงพอกบัความตอ้งการ 

4.5.6 การวางแผนการผลติรวม 
4.5.7 การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นตน้ทุนส่วนใหญ่ของการผลิต จึงตอ้งมีการ

จดัการใหป้ริมาณของสินคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะบริการใหก้บัลูกคา้ 
4.5.8 การเลือกท าเลที่ตั้ ง เป็นการลงทุนระยะยาวท่ีต้องการวางแผนอย่างดี                   

เพราะอาจส่งผลไปยงัตน้ทุนของธุรกิจ 
4.5.9 การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางล าดบัของเคร่ืองจกัรตามประเภท

ของการผลิต มีผลต่อการไหลผา่นของงาน 
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4.5.10 การบริหารโครงการ เป็นการควบคุมโครงการให้เสร็จทนัเวลา และเป็นการ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.5.11 การบริหารแรงงานการผลิต เป็นการก าหนดวิธีการท างานแก่คนงานโดย
ค านึงถึงปัจจยัท่ีมีอยู ่

4.5.12 การจัดตารางการผลิต  เป็นการจัดสรรในเร่ืองของต้นทุน และเวลา               
ในการผลิต  เพื่อใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุดใหท้นักบัการส่งมอบงาน 

4.5.13 การบริหารห่วงโซ่ของสินค้า เป็นการบริหารงานตั้งแต่กระบวนการคดัสรร
วตัถุดิบ จนถึงมือผูรั้บโดยค านึงถึงปัจจยัท่ีมีอยู ่

4.5.14 การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ตอ้งมีการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรตลอด
ระยะเวลาการใชง้านโดยตอ้งค านึงถึงตน้ทุนการซ่อม และการบ ารุงรักษาดว้ย 
 

4.6 ประเภทของการผลติ 
 4.6.1 แบ่งตามลกัษณะเฉพาะของผลติภัณฑ์ แบ่งไดด้งัน้ี 
  1) การผลิตตามค าสั่งซ้ือ (Made-to-order) เป็นการผลิตท่ีคุณลักษณะ               

ของผลิตภัณฑ์จะเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิต                    
และวตัถุดิบ ท่ีต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไวล่้วงหน้าได ้
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชต้อ้งเป็นแบบอเนกประสงค ์และผูผ้ลิตตอ้งมีความสามารถ และความช านาญ
หลายอยา่ง เพื่อท าการผลิตส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้ตวัอยา่งของการผลิตตามค าสั่งซ่ือไดแ้ก่ การตดัเยบ็
ชุดววิาห์ การรับสร้างบา้นบนท่ีดินของลูกคา้ การท าผม ฯลฯ  

  2) การผลิตเพื่อรอจ าหน่าย (Made-to-stock) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์              
ท่ีมีคุณลกัษณะเป็นมาตรฐานเดียวกนัตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ การจดัหา
วตัถุดิบ และการเตรียมกระบวนการผลิตสามารถท าไดล่้วงหนา้ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์จะเป็นเคร่ืองมือ
เฉพาะงาน และผูผ้ลิตถูกอบรมมาเพื่อท างานตามหน้าท่ีเฉพาะอย่าง ตวัอย่างของการผลิตเพื่อ                
รอจ าหน่ายไดแ้ก่การผลิตสบู่ การผลิตรถยนต ์การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแบบนกัเรียน ฯลฯ 

  3) การผลิตเพื่อรอค าสั่งซ้ือ (Assembly-to-order) เป็นการผลิตช้ินส่วน            
ท่ีจะประกอบเป็นสินค้าส าเ ร็จรูปได้หลายชนิด ซ่ึง ช้ินส่วนเหล่านั้ นจะมีลักษณะแยกออก                          
เป็นส่วนจ าเพาะหรือโมดูล (Module) โดยผลิตโมดูลรอไวก่้อน เม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้จึงท า                        
การประกอบโมดูลให้เป็นสินคา้ตามลกัษณะท่ีลูกคา้ตอ้งการ จึงนบัไดว้่าการผลิตเพื่อรอค าสั่งซ้ือ             
ไดน้ าเอาลกัษณะของการผลิตเพื่อรอจ าหน่ายซ่ึงมีการผลิตช้ินส่วนเป็นโมดูลมาตรฐานท่ีใชป้ระกอบ
เป็นสินคา้หลายชนิดรอไวม้าผสมเขา้กบัลกัษณะของการผลิตตามค าสั่งซ้ือซ่ึงน าโมดูลมาประกอบ 
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และแต่ง เ ติมรายละ เ อียดให้ สินค้าส า เ ร็จ รูป มีความแตก ต่างกันไปตามความต้องการ                       
ของลูกคา้ เฉพาะราย ตวัอย่างการผลิตเพื่อรอค าสั่งซ้ือ ไดแ้ก่ การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หลายรุ่นท่ีมี                          
การใชอ้ะไหล่เหมือนกนั 
 

 4.6.2 แบ่งตามลกัษณะของระบบการผลติและปริมาณการผลติ มีดงัน้ี 
  1) การผลิตแบบโครงการ (Project Manufacturing) เป็นการผลิตผลิตภณัฑ์

ขนาดใหญ่ราคาแพง และมีลกัษณะเฉพาะตามความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะราย เช่น การสร้างเข่ือน 
การสร้างทางด่วน การต่อเรือด าน ้ า การต่อเคร่ืองบิน ฯลฯ การผลิตแบบโครงการมกัมีปริมาณ           
การผลิตต่อคร้ังน้อยมากหรือผลิตคร้ังละช้ินเดียว และใช้เวลานาน การผลิตจะเกิดข้ึนท่ีสถาน                   
ท่ีตั้งของโครงการ (Site) เม่ือเสร็จงานโครงการหน่ึงจึงยา้ยทั้งคน และวสัดุส่ิงของเคร่ืองมือต่างๆ                    
ไปรับงานใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้จึงเป็นแบบอเนกประสงค์ซ่ึงเคล่ือนยา้ยได้ง่าย  และคนงานต้อง
สามารถท างานไดห้ลายอยา่งจึงตอ้งใชแ้รงงานมีฝีมือท่ีผา่นการอบรมอยา่งดี 

  2) การผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง (Job Shop หรือ Intermit ten Production)             
เป็นการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะหลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีปริมาณการผลิต            
ต่อคร้ังเป็นล็อต มีการเปล่ียนผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตค่อนข้างบ่อย และผลผลิตไม่มีมาตรฐานมากนัก                 
เช่น การบริการคนไข้ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ จะถูกรวมกัน            
ตามหน้าท่ีการใช้งานไวใ้นสถานีการผลิตแยกเป็นหมวดหมู่อยู่ตามส่วนต่างๆ ของผงัโรงงาน              
ในจุดท่ีจะสามารถท าให้กระบวนการผลิตทุกผลิตภัณฑ์สามารถด า เ นินไปตามขั้ นตอน                                
การผลิตท่ีก าหนดไว้อย่างคล่องตัว การเดินเคร่ืองจักรผลิตจะผลิตสินค้าชนิดหน่ึงจนได ้                      
ปริมาณตามท่ีตอ้งการแลว้จึงเปล่ียนไปผลิตสินคา้ชนิดอ่ืนโดยใชเ้คร่ืองจกัชุดเดิม 

  3) การผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production) เป็นการผลิตท่ีคลา้ยกบัการผลิต
แบบไม่ต่อเน่ืองมาก จนบางคร้ังจดัเป็นการผลิตประเภทเดียวกนั แต่จะแตกต่างกนตรงท่ีการผลิต
แบบกลุ่มจะมีลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตแยกเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละกลุ่มจะผลิตตามมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งล็อต ในขณะท่ีการผลิตแบบไม่ต่อเน่ืองจะมีลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์หลากหลาย
มากกว่า ลักษณะการจัดเคร่ืองจักรอุปกรณ์ของการผลิตแบบกลุ่มจะเหมือนกับการผลิตแบบ             
ไม่ต่อเน่ืองคือจดัเคร่ืองจกัรตามหน้าท่ีการใช้งานเป็นสถานีแล้วงานจะไหลผ่านไปแต่ละสถานี
ตามล าดับข้ึนตอนของงาน และเน่ืองจากการผลิตแบบกลุ่มเป็นการผลิตของเป็นล็อต ขั้นตอน              
การผลิตจึงมีแบบแผนล าดับเหมือนกันเป็นกลุ่มๆ ตามล็อตการผลิตเหล่านั้ น การผลิตแบบ                   
กลุ่มน้ีใชไ้ดก้บัการผลิตตามค าสั่งซ้ือ และการผลิตเพื่อรอจ าหน่าย เช่น การเยบ็เส้ือโหล  เป็นตน้ 
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  4) การผลิตแบบไหลผา่น หรือการผลิตตามสายการประกอบ หรือการผลิต
แบบซ ้ า (Line - Flow หรือ Assembly หรือ Repetitive Production) เป็นการผลิตผลิตภณัฑ์                      
ท่ีเหมือนกนัในปริมาณมาก เช่น การผลิตแชมพู และการผลิตรถยนต์ การผลิตแบบไหลผ่านจะมี
เคร่ืองจกัอุปกรณ์เฉพาะของแต่ละสายผลิตภณัฑ์แยกต่างหาก โดยไม่มีการ ใช้เคร่ืองจกัรร่วมกนั
เคร่ืองจักรอุปกรณ์จะเป็นแบบเฉพาะงานส าหรับแต่ละสายผลิตภัณฑ์ เพื่อการผลิตท่ีรวดเร็ว            
และไดป้ริมาณมาก การผลิตแบบน้ีจะเหมาะสมกบัการผลิตเพื่อรอจ าหน่ายหรือใช้ในการประกอบ
โมดูลในการผลิตเพื่อรอค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ต่อไป 

  5) การผลิตแบบต่อเน่ือง (Continuous Process หรือ Continuous Flow 
Production) เป็นการผลิตผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวในปริมาณท่ีมากมายอย่างต่อเน่ืองโดยใช้เคร่ืองจกัร
เฉพาะอยา่ง ซ่ึงมกัจะเป็นการผลิตหรือแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติใหเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตขั้นตอน
ต่อไป เช่น การกลัน่น ้ามนั การผลิตสารเคมี การท ากระดาษ ฯลฯ 
 
 4.7 กลยุทธ์การบริหารการผลติ 
  การบริหารธุรกิจย่อมต้องมีการวางแผนด าเนินการต่างๆในระยะยาว                    
เพื่อเป็นพื้นฐานส าคญัในการก าหนดทิศทางขององค์การ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)                
เป็นการมองการณ์ในอนาคตดว้ยวิสัยทศัน์อนัยาวไกล  เพื่อสร้างแผนงานอนัต่อเน่ือง และด ารงแนว
ทางการด าเนินงานใหถู้กทิศทาง 
  4.7.1 ระดับของแผนงานกลยุทธ์ส าหรับองค์การธุรกจิ แบ่งได ้คือ  
   1) แผนกลยุทธ์ระดบัองค์การ (Corporate - level Strategic Plan)               
เป็นแผนงานท่ีก าหนดพนัธะกิจ (Mission) ขององคก์ารโดยรวม ซ่ึงแสดงโอกาส และช่องทางในการ
ด าเนินธุรกิจ ช่วยจดัสรรทรัพยากรขององค์การอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเปิดช่องทาง                        
ในการท าธุรกิจใหม่ๆ แผนกลยุทธ์ระดบัองค์การวางแนวทางให้แต่ละหน่วยธุรกิจขององค์การ 
(Single Business Unit: SBU) มีกรอบของการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
   2) แผนกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business-level Strategic Plan) เป็นแผนงาน            
ท่ีหน่วยธุรกิจขององค์การจะแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน โดยแสดงถึงวตัถุประสงค์หลัก                  
ของธุรกิจ และวิธีการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น แผนกลยุทธ์ระดบัธุรกิจน้ีต่อเน่ืองมาจากแผนกล
ยทุธ์ระดบัองคก์าร 
   3) แผนกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีหรือผลิตภณัฑ์ (Functional หรือ Product-level 
Strategic Plan) เป็นแผนงานในระดบัฝ่ายของหนา้ท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นทั้งแผนวตัถุประสงค ์และวิธีการ
ด าเนินงานท่ีสืบเน่ืองรายละเอียดต่อจากแผนกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
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 แผนกลยุทธ์การบริหารการผลิตเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร
ประกอบกบัสมรรถนะของทรัพยากรภายในองค์การเอง ดงัท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน          
และสภาวะภายนอกองคก์าร (SWOT Analysis) อนัประกอบดว้ย 
 

ปัจจัยภายใน S – Strength 
จุดแขง็ คือ ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีองคก์ารมี
เหนือผูอ่ื้น เช่น มีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั 

W – Weakness 
จุดอ่อน คือ ขอ้เสียเปรียบท่ีท าให้
องคก์ารดอ้ยกวา่ผูอ่ื้น เช่น ขาดแรงงาน
ท่ีมีฝีมือ 

ปัจจัยภายนอก O – Opportunity 
โอกาส คือ เหตุการณ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ารใหก้า้วสู่ความส าเร็จไดง่้าย
ข้ึน 

T- Threat 
อุปสรรค คือ สถานการณ์ท่ีท าให้
องคก์ารประสบกบัปัญหาหรือความ
ยากล าบากในการบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีตอ้งการ เช่น เศรษฐกิจตกต ่า 
คู่แข่งผลิตสินคา้ใหม่ 

 
ตารางท่ี 1.2 แผนกลยทุธ์การบริหารการผลิต 

  ท่ีมา : การจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2545 
 
  4.7.2 ข้ันตอนของการสร้างแผนกลยุทธ์  มีดงัต่อไปน้ี  
   1) ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดงานหลกั (Primary Task) โดยระบุเป็นพนัธะกิจ 
(Mission) ท่ีบ่งบอกถึงแนวทางในอนาคตขององคก์ารท่ีวางไวอ้ย่างมีวิสัยทศัน์ ไม่กวา้ง ไม่แคบ
เกินไป ระบุเป็นเชิงปริมาณท่ีชดัเจนในทางปฏิบติั และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมหลกัขององคก์าร 
   2) ขั้นตอนท่ี 2 ยึดมัน่ในขอ้ไดเ้ปรียบหลกั (Core Competency) ท่ีองคก์าร
มีเหนือคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ จึงเรียกขอ้ไดเ้ปรียบหลกัไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ Distinctive Competence หรือ 
Competitive Advantage ขอ้ไดเ้ปรียบหลกัควรจะเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ และมีคุณค่าในสายตาลูกคา้ 
โดยท่ีคู่แข่งขนัไม่สามารถเลียนแบบไดง่้าย ขอ้ไดเ้ปรียบหลกัประกอบดว้ยแรงงาน ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ระบบของเทคโนโลย ีตลอดจนความแขง็แกร่งของการปฏิบติัการทางการตลาด และการเงิน 
โดยมีวธีิการในการวางแผนกลยทุธ์โดยยดึขอ้ไดเ้ปรียบหลกัเป็นส าคญั ดงัน้ี 
    2.1 สร้างข้อได้เปรียบหลัก ข้อได้เปรียบหลักมักจะมาจาก
ประสบการณ์ท่ีสะสมมา และความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง แต่ในปัจจุบนัน้ีธุรกิจตอ้งเผชิญ              
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กบัการแข่งขั้นท่ีรุนแรง  และวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์สั้ นลง จึงท าให้ขอ้ได้เปรียบหลกัท่ีมีอยู ่                   
มกัจะไม่คงทน จึงควรทบทวนขอ้ไดเ้ปรียบหลกัท่ีมีอยูเ่สมอเม่ือเวลาผา่นไป 
    2.2 ใชข้อ้ไดเ้ปรียบหลกัให้เป็นประโยชน์ โดยสร้างเสริมคุณค่า
ของขอ้ไดเ้ปรียบหลกัให้เกิดประโยชน์ต่อลูกคา้ หรือท าให้เป็นจุดขายท่ีโดดเด่น หรือสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการใหม่จากขอ้ไดเ้ปรียบหลกัท่ีมีอยู ่
    2.3 ตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงปริมาณจากกลยุทธ์ขององคก์าร ให้ทุกคน
ได้เห็นเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมในทุกระดับชั้ นขององค์การ และเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน 
กระบวนการตั้งวตัถุประสงค์ท่ีจะต้องด าเนินต่อเน่ืองจากระดับบนไปสู่ระดับล่างขององค์การ            
เป็นแผนงานท่ีจดัท าโดยกระบวนการสร้างนโยบาย เรียกวา่ HOSHIN  
   3) ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาเลือกลักษณะท่ีเข้าข่าย (Order Qualifier)             
และลกัษณะท่ีตดัสินใจเลือก (Order Winner) การมีขอ้ไดเ้ปรียบหลกัท่ีไม่มีค่าในสายตาผูบ้ริโภค               
ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เพราะลูกคา้จะซ้ือต่อเม่ือเขาเล็งเห็นคุณค่าของขอ้ไดเ้ปรียบหลกัเท่านั้น       
ความแตกต่างของลกัษณะทั้งสองมีดงัต่อไปน้ี 
    3.1 Order Qualifier เป็นลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นปัจจยั
เบ้ืองตน้ในการเลือกซ้ือของลูกคา้ 
    3.2 Order Winner ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้พิจารณาตดัสินใจซ้ือ
ตวัอยา่งเช่น ถา้ลูกคา้จะเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวดีีโอเทปโดยมีเงินอยูจ่  ากดั การเลือกยี่ห้อท่ีจะซ้ือจะดูจาก
ราคาท่ีไม่เกินเงินท่ีมีอยูซ่ึ่งอาจมีอยู ่3 – 4 ยีห่อ้ แต่ในท่ีสุดลูกคา้ไดต้ดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวีดีโอเทปท่ี
มีหน้าท่ีการท างานหลายหน้าท่ี ดงันั้นราคาท่ีไม่สูงเกินงบประมาณท่ีมีอยู่ และหน้าท่ีการท างาน
หลายหนา้ท่ีเป็นลกัษณะตดัสินใจเลือกจุดส าคญัจะอยูท่ี่การมีลกัษณะท่ีตดัสินใจเลือก เพราะธุรกิจ    
จะด ารงอยูไ่ดต่้อเม่ือมีลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑ ์ไม่ใช่เพียงแต่ลูกคา้สนใจเท่านั้น 

4) ขั้นตอนท่ี 4 วางต าแหน่งขององค์การ โดยการเลือกขอ้ไดเ้ปรียบหลกั
บางข้อท่ีองค์การสามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และน าจุดแข็ง และจุดอ่อนมาสร้าง                   
แผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

 
4.8 วงจรชีวติผลติภัณฑ์ 

  ผลิตภณัฑ์ทุกตวัจะมีช่วงเวลาในการเขา้สู่ตลาดธุรกิจแตกต่างกนัไป ซ่ึงย่อมมีผล   
ให้กลยุทธ์ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั การบริหารการผลิตมีวตัถุประสงค ์        
หลกั 4 ประการ ทั้งด้านคุณภาพ ตน้ทุน เวลา และความยืดหยุ่น แต่ละช่วงของวงจรชีวิตจะ                      
เนน้วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
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4.8.1 ช่วงแนะน า (Introduction Stage) ช่วงน้ียอดขายของผลิตภณัฑ์ยงัค่อนขา้งต ่า 
เพราะลูกคา้ยงัไม่รู้จกัคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์อย่างชัดแจง้ ช่วงน้ีจะไม่มีคู่แข่งในทอ้งตลาด             
เลยกลยุทธ์ขององคก์าร: ช่วงแนะน าน้ีเป็นช่วงจงัหวะเวลาท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเพิ่มส่วนแบ่งรวดเร็ว
ท าช่ือเสียงให้แก่องค์การ ดงันั้นฝ่ายวิจยั และพฒันา และฝ่ายวิศวกรรมออกแบบจึงส าคญัมาก               
และมีบทบาทอยา่งยิ่งในการเนน้คุณภาพให้เป็นจุดขายของผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์การบริหารการผลิต: 
ฝ่ายการผลิตควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ดว้ยเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้า โดยสร้าง
ความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระดบัสูง 

2) ปรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทีละเล็กทีละน้อย                 
จนไดว้ธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

3) ควรผลิตในช่วงสั้นเพื่อทดลองตลาดแลว้ปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะมี
ผลใหมี้ก าลงัการผลิตเกิน และตน้ทุนต่อหน่วยสูงท่ีตอ้งท าการแกไ้ขในช่วงเวลาถดัไป 

4) เนน้การอบรมดา้นเทคนิคเพราะแรงงานท่ีมีอยูต่อ้งมีความช านาญสูง 
5) จ  ากัดจ านวนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ ในช่วงน้ีรูปแบบยังไม่

จ  าเป็นตอ้งหลากหลาย เพื่อลดภาระในการเปล่ียนแบบเม่ือผลิต 
6) สนใจเนน้หนกัดา้นคุณภาพเพื่อใชเ้ป็นจุดหมาย 
7) ก าจดัขอ้บกพร่องท่ีบงัเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ก่อนท่ีลูกคา้จะบอกกัน            

ปากต่อปาก 
4.8.2 ช่วงเจริญเติบโต  (Growth Stage) ยอดขายจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว                       

เพราะผลิตภณัฑ์ติดตลาดแลว้ ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาด และก าไรเพิ่มข้ึน จึงท าให้มีคู่แข่งเร่ิมมาเขา้
ตลาดบา้งกลยุทธ์ขององค์การ: ช่วงเจริญเติบโตน้ีกิจกรรมการตลาดจะมีบทบาทอย่างมาก ราคา                
จะลดลง และมีผลถึงภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ดว้ย และอุปสงคข์องลูกคา้ก็จะเพิ่มข้ึนในภาพรวมของ
ทั้งตลาด จึงตอ้งผลิตในปริมาณท่ีพอเพียงกบัความตอ้งการของลูกคา้ มิฉะนั้นจะเสียส่วนแบ่ง                       
ตลาดไปกลยทุธ์การบริหารการผลิต: ฝ่ายการผลิตควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ควรพยากรณ์การผลิตอยา่งแม่นย  า เช่ือถือได ้เพื่อดูแนวโนม้ผลิตภณัฑ ์
2) ผลิตภณัฑ ์และกระบวนการผลิตตอ้งเท่ียงตรงเช่ือถือได ้
3) ส าหรับบางผลิตภณัฑ์ท่ีเร่ิมมีคู่แข่ง ตอ้งมีการปรับปรุงไม่ให้ด้อยกว่า

ของคู่แข่งขนั เช่น มีสีสัน รูปทรง ขนาดใหลู้กคา้เลือกไดม้ากกวา่ 
4) เพิ่มก าลงัการผลิตใหเ้พียงพอกบัปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ตอ้งการ 
5) กระจายการผลิตใหท้ัว่ถึง และเจา้ถึงลูกคา้เป้าหมายใหก้วา้งท่ีสุด 
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4.8.3 ช่วงอิ่มตัว (Maturity Stage) เป็นช่วงท่ียอดขายในระดบัสูงสุด แต่อตัราการ
เพิ่มของยอดขยายจะต ่ามากหรือคงท่ี คู่แข่งขนัมีมากมายในทอ้งตลาด กลยุทธ์ขององคก์าร: ควรคง
สภาพการลงทุน ระดบัคุณภาพ และระดบัราคาไว  ้ หากถา้สามารถลดราคาไดก้็จะเป็นผลดีต่อการ
แข่งขนัเป็นอย่างมาก และกระจายสินคา้ดว้ยวิธีใหม่ กลยุทธ์การบริหารการผลิต: ฝ่ายผลิตควร
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ใชก้ารออกแบบใหเ้ป็นมาตรฐาน ช่วยลดตนทุนการผลิต 
2) ลดการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ให้ช้าลงเล็กน้อย เพื่อท่ีจะไม่ตอ้งลงทุน

เพิ่มเติมมาก 
3) ใชก้  าลงัการผลิตแบบมุ่งผลรวมท่ีดีท่ีสุด (Optimum Capacity) 
4) ไม่ควรเปล่ียนกระบวนการผลิตบ่อย ควรผลิตคร้ังละมากๆ และเป็น

เวลานาน (ผลิตในช่วงยาว) 
5) ไม่จ  าเป็นตอ้งใชแ้รงงานท่ีมีฝีมือ เฉพาะสายผลิตภณัฑ ์
6) ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์และตดัตน้ทุนท่ีไม่จ  าเป็นออกไปเสียบา้ง 

4.8.4 ช่วงลดลง (Decline Stage) เป็นช่วงท่ียอดขายอยู่ในสภาพท่ีลดลง                      
อยา่งต่อเน่ือง บางผลิตภณัฑ์เร่ิมมีผลิตภณัฑ์ท่ีทดแทนกนัไดม้าแทนท่ี บางธุรกิจเลิก และออกจาก
ตลาดไปเพราะขาดทุน กลยุทธ์ขององค์การ: เน้นการควบคุมตน้ทุน เพราะการแข่งขั้นดา้นราคา          
จะมากในขณะท่ีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน จึงนอ้งพยายามรักษาระดบัก าไรให้ดี กลยุทธ์การบริหารการ
ผลิต: ฝ่ายผลิตควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ปรับผลิตภณัฑใ์หเ้กิดความแตกต่างเพียงเล็กนอ้ย หลีกเล่ียงการลงทุน
จ านวนมาก 

2) พยายามลดตน้ทุนการผลิตลงใหต้ ่าท่ีสุด เพราะการแข่งขนัดา้นราคา         
จะสูงมากอนัเป็นผลมาจากก าลงัการผลิตรวมของอุตสาหกรรมมีมากเกินไป 

3) ก าจดัผลิตภณัฑบ์างตวัท่ีไม่ท าก าไร 
4) เปล่ียนก าลงัการผลิตไปใชผ้ลิตภณัฑอ่ื์นท่ียงัไม่เขา้ช่วงลดลงหรือใช้

ผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ 
 

4.9 แนวโน้มของการผลติในปัจจุบัน 
 ในปัจจุบนัการแข่งขนัของธุรกิจอุตสาหกรรม และทวีเพิ่มข้ึน ขอบเขตของการ

แข่งขนัขยายตวัจากระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ ไปสู่ระดบันานาชาติ การติดต่อส่ือสารท่ีโยงใยโลก
ให้ใกล้กันท าให้ผูบ้ริโภคได้รับข่าวสารข้อมูลเก่ียวกบัสินคา้ และบริการท่ีหลากหลาย  ท าให ้           
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มีทางเลือกมากยิ่งข้ึน การผลิตต้องพยายามปรับปรุงเพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์                   
ใหม่ ให้ดึงดูดใจลูกคา้มากยิ่งข้ึน ท าให้กระแสโลกาภิวตัน์ เขา้มามีอิทธิพลต่อการหาแหล่งวตัถุดิบ                 
แหล่งเงิน  และตลาดของผลิตภณัฑ์ การผลิตไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใช้วตัถุดิบในประเทศท่ีแพงกว่า           
ถา้มีแหล่งอ่ืน  ท่ีถูกกวา่ ธุรกิจสามารถยา้ยฐานการผลิตไปอยูใ่นประเทศท่ีค่าแรงคนงานต ่ากวา่ เพื่อ
ลดตน้ทุนการผลิต หรือเพื่อหลีกเล่ียงขอ้จ ากดัของการกีดกนัทางการคา้ กลยุทธ์การรวมตวักนัทาง
ธุรกิจ ในปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจมีลกัษณะเป็นเครือข่าย (Network) ท่ีเช่ือมโยงกนัตั้งแต่ผูข้าย ผูผ้ลิต         
ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก จนถึงลูกคา้ท่ีเป็นผูใ้ช้ การรวมตวัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั             
ในรูปแบบพนัธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic Alliance) ก่อให้เกิดอ านาจต่อรองกบัคู่คา้มากยิ่งข้ึน 
ดงันั้นการไดม้าซ่ึงปัจจยัการผลิตท่ีมาจากแหล่งวตัถุดิบต่างๆ  มีแนวโนม้จะตอ้งท าเป็นสัญญาระยะ
ยาวหรือสัญญาท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร อนัเป็นความร่วมมือระหว่างกนั และกนัระหว่างคู่คา้                 
ท่ีแน่นแฟ้น  ยิ่ง ข้ึน  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  และการตอบสนองลูกค้าเฉพาะ                                
ราย (Customization) แพร่หลายมากข้ึน ความนิยมในผลิตภณัฑ์มวลชนเร่ิมเส่ือมลง ลูกคา้เร่ิม
ตอ้งการสินคา้ และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการเฉพาะแบบท่ีไม่ซ ้ าใคร การผลิตจึงมีแนวโนม้                  
จะมีปริมาณการผลิตต่อ    Lot ท่ีต  ่าลง ท าให้ตอ้งหาวิธีจะผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายไดใ้นตน้ทุน              
ท่ีต  ่า รวมทั้งตอ้งพยายามคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ดึงดูดใจลูกคา้อยูเ่สมอ ให้ทนักบัวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑท่ี์สั้นลง  และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือความกา้วหนา้ในเทคโนโลย ีทั้งดา้นการผลิตโดยตรง เช่น 
การใช้แสงเลเซอร์  และดา้นอ่ืนๆ เช่นการใช้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต (Internet) การติดต่อการ้าดว้ย
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ลว้นแต่มีผลต่อคุณภาพ ผลิตภาพ ปริมาณ  และตน้ทุนของ
การผลิตเป็นอยา่งมาก 
 
5.  แนวคิดด้านโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์” 
 
 จากแนวคิด “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการให้แต่ละหมู่บา้น                    
มีผลิตภณัฑ์หลกั 1 ประการ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ลดปัญหาการอพยพยา้ย
ถ่ินไปสู่เมืองใหญ่  ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดข้ึนเป็นแนวคิด ท่ีสอดคลอ้ง                    
กับการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
กระทรวงมหาดไทย (2544, หน้า 7) ดงันั้น ส่ิงท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง สามารถอยู่ได ้               
โดยการพึ่ งพาตนเอง รัฐบาลจึงเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      
ซ่ึงเป็นท่ีมาของความอยูร่อด อยูดี่มีสุขของคนในครอบครัว  สามารถเล้ียงชีพของตนเองไดโ้ดยท่ีคน
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ในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งเดินทางไปท าในเมือง หรือถ่ินไกลๆ ทิ้งครอบครัว พ่อแม่วยัชราไวท่ี้บา้น
ซ่ึงอาจเกิดเป็นปัญหาต่อสังคมได ้
  5.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ (ฉบับที ่9) 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีกรอบทิศทางการพฒันาประเทศในดา้นแนวคิด             
ท่ียดึคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไดต้ระหนกัในปัญหา          
จากการพฒันาดงักล่าว จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาของประเทศ  
ในทิศทางใหม่ ท่ีมุ่งส่งเสริมความสมดุลในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างบูรณาการ           
เนน้ความย ัง่ยนืของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดบั ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วน
ของสังคมในการพฒันา 
   ดังนั้ น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 ส านักงานฯ                    
จึงไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงไดพ้ระราชทาน           
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงเนน้การพฒันาท่ียดึมัน่ในทางสายกลางความ
พอเพียง ความมีเหตุมีผลในการด าเนินชีวติ และการสร้างภูมิคุม้กนัในตวั ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้าง
ความรู้คู่กบัคุณธรรม มาใช้เป็นปรัชญาน าทางในแผนพฒันา (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจ สังคม และชาติ, 2544) 
 

5.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน และการคุ้มครองทางสังคม 
 เป็นเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถแก่ผูป้ระกอบการอาชีพอิสระ ตลอดจน

แรงงานท่ีอยู่ในตลาดแรงงานท่ีมีผีมือให้สามารถปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี                     
ท่ีเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการวิจยั และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจ และสังคม และชาติ, 2544) 

 
5.3 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 

  จากการท่ีกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทยร่วมกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั
โออีตะ ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นเจ้าของทฤษฏี หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมกันจัดประชุม                       
ข้ึนเพื่อให้ นายกรัฐมนตรีช้ีแจงนโยบาย  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2544            
ณ ท า เ นียบรัฐนั้ นได้มีผู ้เข้า ร่วมประชุมจากหลายฝ่ายประกอบด้วย   ผู ้บ ริหารระดับสูง                         
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งปลดักระทรวงทุกกระทรวง และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีสาระส าคญั
คือ แนวทางด า เนินโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  ซ่ึง เ ป็นการส่งเสริมสนับสนุน
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กระบวนการพฒันาท้องถ่ิน  เพื่อสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง และพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วม  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนา                     
เป็นผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีมีจุดเด่น และมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ           
ทั้ งยงัต้องสอดคล้องกับวฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้นๆ ด้วย ดังนั้นเพื่อให้การด าเนิน
นโยบายดงักล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีเอกภาพ  และประสิทธิภาพ  นายกรัฐมนตรีจึงได้ลงนาม            
ในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย  คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ 
พ.ศ.2544 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2544 
  เป็นนโยบายท่ีส าคัญท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญ และยกระดับ            
ความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีข้ึน และย ัง่ยืน โดยอาศยัฐานรากทางภูมิปัญญาท าให้เกิดการ               
สร้างงานให้กบัประชาชนในชนบท  ภายใตก้ระบวนการผลิตท่ีเนน้การใชว้ตัถุดิบในชุมชนทอ้งถ่ิน             
หรือ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในบริเวณรอบๆ ทอ้งถ่ิน มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษสืบทอด
ให้กับลูกหลานหลายชั่วอายุคน และน ามาพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่ามีคุณค่า                        
มี จุด เ ด่น  มี รูปแบบการใช้งานเข้ากับยุคสมัย  และ เป็นท่ียอมรับของคนทั้ งในประเทศ                              
และต่างประเทศโดยภาครัฐจะท าหน้า ท่ีให้การสนับสนุน  ตั้ งแ ต่ด้านความรู้สมัยใหม่                         
เทคนิคการผลิต การใช้บรรจุภัณฑ์ ท่ี เหมาะสมกับท้อง ถ่ิน และสอดคล้องกับ เป้าหมาย                          
ของโครงการหน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภณัฑ ์
  5.3.1 ชุมชนเขม้แขง็ ประชาชนมีรายได ้และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
  5.3.2 หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ได้รับการพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และมี
คุณค่าเพิ่มสูงข้ึน 
  5.3.3 มูลค่าการจ าหน่าย และการส่งออกสินคา้ และบริการชุมชนเพิ่มสูงข้ึน 
  5.3.4 รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนในประเทศ ไม่น้อยกวา่ 25,000  
ลา้นบาท 
  5.3.5 รายได้จากการท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
1,000 ลา้นบาท 
 

5.4 ช่องทางการตลาดในประเทศกบัต่างประเทศ 
ช่องทางการสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี หน่ึง แลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายสอง 

ปรับแต่งรูปแบบสินคา้ชุมชน สาม อบรมความรู้ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นตลาด การผลิต การเงิน 
ส่ี จดัหาตลาด เงินทุน วตัถุดิบ และ หา้ระบบขอ้มูล 
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  5.5  การพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
การพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม จ าแนกได้ดังน้ี หน่ึง เครือข่ายร้านค้า

ชุมชน สอง ขายผา่นเครือข่ายสารสนเทศ สาม การท าตลาดแบบสมยัใหม่  เช่นขายตรง เปิดเครือข่าย
รับจา้งผลิต และผลิตดว้ยตนเอง และส่ี การแลกเปล่ียนสินคา้ 
 

5.6  แผนงาน โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ OTOP 
  แนวทางด าเนินโครงการ หน่ึง ต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการพฒันาท้องถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน  สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาพฒันา
เป็นผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีมีจุดเด่น และมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ 
ทั้งยงัต้องสอดคล้องกับวฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้นๆ ด้วย ดังนั้นเพื่อให้การด าเนิน
นโยบายดงักล่าวเป็นไปดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่   1   เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับกระบวนการผลิต             
ตามมาตรฐาน และคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนแผนงานพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน               
ผลิตภณัฑ์งานกิจกรรม โดยก าหนด และรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์คดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย  แผนงานส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์  บริการงานกิจกรรมส่งเสริม            
การวจิยั  และพฒันาผลิตภณัฑ ์เพิ่มประสิทธิภาพการใชปั้จจยัการผลิต ยกระดบั การแปรรูปการผลิต  
ยกระดับการบริการ จัดการกระบวนการผลิต  แผนงาน สร้างนวตักรรม และมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภณัฑ์งานกิจกรรม พฒันาแบบผลิตภณัฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุภณัฑ์การสร้างต านาน
ผลิตภณัฑ์ จ  านวน 2,000 ผลิตภณัฑ์  การส่งเสริมการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญา                
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  สนับสนุน และส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาส              
และช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค และกลุ่มเป้าหมายอยา่งเป็นระบบ  แผนงาน เพิ่มช่องทางในการ
กระจายสินคา้ ทั้งในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  งานกิจกรรม การศึกษา และจดัตั้ง (OUTLET) 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กให้เหมาะสม  แผนงาน การประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมด้านการตลาด  
งานกิจกรรมพฒันา  และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัตราสินคา้ ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลิต
ในชุมชน จัดงานมหกรรม  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตลาด                 
ในจงัหวดั ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย เพื่อขอรับรองการสั่งซ้ือจากภูมิภาค และต่างประเทศ          
ศึกษาดูงานด้านการตลาด เพื่อพฒันาศกัยภาพผลิตภณัฑ์ จดักิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริม              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาด 
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 ยุทธศาสตร์ที่  3  สนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้เช่ือมต่อ
กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ และย ั่งยืน  แผนงานเสริมสร้าง                   
ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน                   
งานกิจกรรม การให้ค  าแนะน าปรึกษาเพื่อยกระดบัขีดความรู้ ความสามารถ และทกัษะของชุมชน
รายภาครายจงัหวดั ส่งเสริมกระบวนการประชาคมและวิสาหกิจชุมชน  แผนงาน สร้างเครือข่าย                 
การเช่ือมโยงทุกภาคส่วนของชุมชน  งานกิจกรรมพฒันาการจัดตั้ ง หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์                 
ต้นแบบ เ ช่ือมโยงโครงการ   หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  กับแหล่งท่องเ ท่ียว และบริการ                        
ชุมชนในท้องถ่ิน รวมถึงเครือข่ายธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) อย่างเป็นธรรม                 
เพื่อส่งเสริมการพฒันาแบบรวมกลุ่ม (cluster) 

 ยุทธศาสตร์ที่   4   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดโครงการ  
แผนงาน บริหารจดัการ และสนบัสนุนการปฏิบติังาน  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  
แผนงาน ประสานการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน และต่างประเทศ งานกิจกรรม 
การสร้างเครือข่ายการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  แผนงาน ตรวจตาม   
และประเมินผล งานกิจกรรม การตรวจตาม ประเมินผล 

สรุปได้ว่า “โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพฒันาท้องถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วม  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนา                  
เป็นผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีมีจุดเด่น และมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ           
ทั้ งย ังต้องสอดคล้องกับว ัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้ นๆ ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น                      
แนวทางการพฒันาตามนโยบายของภาครัฐบาล จึงไดริ้เร่ิมท าโครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้
เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาต าบลเชิงดอย 
อ า เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเ ชียงใหม่  เพื่อ เ ป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ                                  
และการจดัการ ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชนต่อไป 
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6.  แนวทางการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 
 แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 OTOP Product 
Champion ความเป็นมา วตัถุประสงค ์กรอบการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ คุณสมบติั
ของผู ้ผ ลิต ผู ้ประกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภัณฑ์ เข้าคัดสรร จ านวนผลิตภัณฑ์ ท่ีผู ้ผ ลิต 
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้คดัสรรตามประเภทผลิตภณัฑ ์และการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ กล่าวคือ 
 

 6.1 ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product) เป็นนโยบาย

ส าคญัของรัฐบาลภายใตก้ารน าของ อดีตนายกรัฐมนตรี (พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร) ท่ีตอ้งการ
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างชุมชน ให้เขม้แข็งพึ่งตนเองไดใ้ห้ประชาชน           
มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นสินคา้            
ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น และมีมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP Product Champion) 
เป็นแนวคิด ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีตอ้งการ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผลิตภณัฑ์ชุมชนได้มีโอกาสพฒันาคุณภาพ มาตรฐานท่ีสามารถส่งออกได ้             
ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาค สู่สากล (Local Links Global Reaches) 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดับภูมิภาค ด าเนินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล   
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.2547 ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาประสบ
ความส าเร็จอยา่งดียิ่ง  ก่อให้เกิดรายไดใ้นทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเกิดการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ชุมชนอยา่ง
แพร่หลาย ดังนั้ น ในปี 2549  กอ.นตผ  จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล                         
หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP Product 
Champion)  โดยในปี 2549 เน้น “คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานท่ีก าหนดเป็นส าคญั” 

 
 6.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

สามารถจ าแนกวตัถุประสงคข์องโครงการไดด้งัน้ี 
 6.2.1 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
ผลิตภณัฑ ์(Product Development) 
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 6.2.2 เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์  (Profile) ท่ีจะใช้ในการท างาน               
เชิงบูรณาการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.2.3 เพือ่เสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 
 6.2.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน             
และชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

6.3 กรอบการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 
กรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์จ  าแนกไดด้งัน้ี 
6.3.1 สามารถส่งออกได้ (Exportable) ความแกร่งตราสินคา้ (Brand Equity) 
6.3.2 ผลติอย่างต่อเน่ืองและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
6.3.3 ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) และสร้าง

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (Satisfaction) 
6.3.4 มีประวตัิความเป็นมาของผลติภัณฑ์ (Story of Product) 

 
6.4 คุณสมบัติของผู้ผลติ และผู้ประกอบการทีส่ามารถส่งผลติภัณฑ์เข้าคัดสรร 

คุณสมบติัของผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภณัฑ์เข้าคดัสรร 
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

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

6.4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้แจ้งไวใ้นการส ารวจ             
และลงทะเบียนผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ. 2549 

6.4.3 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร ตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดและหากผลิตภณัฑใ์ดไม่มีขอ้ก าหนดของกฎหมายระบุไวต้อ้งผา่นการรับรองมาตรฐานอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง เช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล  คิว (Qmark)  GAP GMP HACCP และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์เป็นตน้ 

ทั้งน้ี กรณีท่ีผูป้ระกอบการไดย้ื่นเร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(มผช.) ไวก่้อนการรับสมคัร (อยูใ่นระหวา่งการพิจารณารับรอง มผช.) สามารถสมคัรเขา้คดัสรรได ้ 
แต่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ภายในเดือนกันยายน 2549                     
จึงจะไดรั้บการพิจารณาใหค้่าคะแนนในระดบัประเทศ 
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  6.5 จ านวนผลติภัณฑ์ทีผู้่ผลติ และผู้ประกอบการสามารถเข้าคัดสรร 
   ผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถส่งผลิตภณัฑ์ ท่ีไดแ้จง้ไว ้           
ในการส ารวจ และลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลัก            
ท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส่งสมคัรเขา้คดัสรรไดร้ายละเอียด 1 ผลิตภณัฑห์ลกั 1 ชุด 
 
  6.6 ประเภทผลติภัณฑ์ทีค่ัดสรร 

ผลิตภัณฑ์ท่ีคัดสรร แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ตามนิยาม
ความหมายท่ีระบุต่อไปน้ี 

6.6.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป        
ซ่ึงไดรั้บมาตรฐาน อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช.  มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ฮาลาล 
และมีบรรจุภณัฑ์เพื่อการจ าหน่ายทัว่ไป ประกอบด้วย  ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผกั 
ผลไม้ เป็นต้นผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวัตถุดิบ  และผ่านกระบวนการแปรรูปเบ้ืองต้น                          
เช่น ขา้วสาร เน้ือสัตวส์ด อาหารประมงสด  อาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป 

6.6.2 ประเภทเคร่ืองดื่ม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
ได้แก่ สุราแช่  สุรากลั่น เช่น สาโท อุ ไวน์ เหล้าขาว 35-40 ดีกรี เป็นต้น และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์   ได้แก่ผลิตภัณฑ์ เค ร่ือง ด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย                 
และผลิตภณัฑ์ประเภทชงเช่น น ้ าผลไม ้น ้ าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน 
เป็นตน้ 

6.6.3 ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอ และผา้ถกัท่ีไดจ้ากเส้นใย
ธรรมชาติ  หรือเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกายจากวสัดุ    
ทุกประเภทไดแ้ก่ 

ผ้า หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท่ีท าจากเส้นใย  เส้นดา้ย  น ามาทอถกั
เป็นผืนมีลวดลายเกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผา้  ท าดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร 
รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ และเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์  ส่ิงทอ 
และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้เป็นหลกั และมีวสัดุอ่ืนๆ  เป็นองคป์ระกอบผสม 

เคร่ืองแต่งกาย   หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประดับตกแต่งร่างกาย               
จากวสัดุทุกประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อย และความสวยงาม 

6.6.4 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก หมายถึง  ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไวใ้ช้
หรือตกแต่งประดบัในบา้น  สถานท่ีต่างๆ เคร่ืองใชส้อย  หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ใช้สอย ตกแต่ง หรือให้เป็นของขวญั รวมทั้ งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน           
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และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีไม่รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใช้หรือประดบัตกแต่งร่างกาย และสินคา้นั้น               
ตอ้งไม่ผลิตโดย เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในลกัษณะของโรงงานท่ีใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั              
ใช้แรงงานคนเสริมโดยไม่ใช้ฝีมือการผลิตของคน  ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้  ของตกแต่ง                 
ของท่ีระลึก แบ่งออกเป็น 7 ประเภทไดแ้ก่ 

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

จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุ             
ท่ีเป็นเส้นใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใดๆ เช่น พลาสติก น ามาจกัสาน  หรือถกัสาน ถกัทอ 
เป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของจากพลาสติกสาน               
เป็นตน้ 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไม้ตน้ไม ้ กล้วยไม ้ 
ผลไม ้ท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑ์
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลัก เช่น ถุงกระดาษ        
กล่องกระดาษสา ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 

โลหะ หมายถึง  ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก            
ท่ีท าจากโลหะต่างๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นตน้ เป็นส่วนประกอบ
หลกั เช่น ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑ์ภาชนะท่ีใช้โลหะ ภาชนะท่ีท าจากสเตนเลสทุบ และทองเหลือง
ชุบฟิวเตอร์ บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ 

เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภท
ดิน  สินแร่  ไปข้ึนรูปและน าไปเผาดว้ยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใชข้องตกแต่งของท่ีระลึก
เช่น เบญจรงค ์ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่างๆ เป็นตน้ 

เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท าจาก
ผา้ มีการตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้ ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 

และอื่น ๆได้แก่ ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึกหรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ           
ท่ีใช้วสัดุอ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ 
กระจก ซีเมนต ์เป็นตน้ 

6.6.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร หรือ           
มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบอ้างใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพได้แก่ ยาจากสมุนไพร 
เคร่ืองส าอางสมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่หรือ
ก าจดัแมลง และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดั
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ประเภทผลิตภณัฑใ์หพ้ิจารณาจดัประเภทผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงคห์รือประโยชน์ในการ
ใชส้อย และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 

6.7 การจัดระดับผลติภัณฑ์ 
การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล  หน่ึงผ ลิตภัณฑ์ไทย  ในปี  พ .ศ .2549                         

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

6.7.1 ระดับ 5 ดาว  (ได้คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป)     
เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ หรือมีศกัยภาพในการส่งออก 

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

6.7.3 ระดับ 3 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 70 - 79 คะแนน) เป็นสินคา้
ท่ีมีคุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

6.7.4 ระดับ 2 ดาว  (ไดค้ะแนนระหว่าง 50 - 69 คะแนน) เป็นสินคา้             
ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

6.7.5 ระดับ 1 ดาว  (ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 50 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถ
พฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพฒันา 
 สรุปได้ว่า  “การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี  พ.ศ.2549 ”                         
นับเป็นโครงการในการคดัสรรผลิตภณัฑ์ของทอ้งถ่ิน หรือผูป้ระกอบการทั้งหลาย เพื่อเป็นการ           
จดัมาตรฐาน ดา้นการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจะมีเกณฑ์ท่ีตดัสิน
ระดบัชั้นของผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (ดูในภาคผนวก) โดยผูเ้ช่ียวชาญ และคณะกรรมการจะเป็นผูใ้ห้
คะแนน และลงความเห็น โดยผูป้ระกอบการทั้งหลายจ าเป็นตอ้งรักษากฎเกณฑ์ และพฒันาศกัยภาพ
ของตนเอง เพื่อเขา้สู้การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ให้ได้ เพื่อเป็นการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการแข่งขนั ทั้งยงัสามารถน าเอาระดบัชั้นท่ีตนเองไดรั้บนั้น มาเป็นเคร่ืองรับประกนั    
ถึงคุณภาพของสินคา้ของตนเองไดอี้กดว้ย 
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7.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษางานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ต่างๆท่ีจะน ามาประกอบการศึกษา การวิจยัเร่ือง 
วิ เคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์  และศักยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล                            
หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่เป็นการน า
ความรู้ ท่ีได้จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาปรับประยุกต์ และเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีท าการศึกษา 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 7.1 ศิริพร ศรีชูชาติ (2548) งานวิจยั เร่ือง ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทของขวญั
และของตกแต่งบา้นของผูส่้งออกในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินคา้  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทของขวญั และของตกแต่ง
บา้นของผูส่้งออกในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม                  
จากผูส่้งออกสินค้าประเภทของขวญั และของตกแต่งบ้านท่ีมีส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ในจังหวดั
เชียงใหม่ และอยู่ในรายนามผูส่้งออกของกรมส่งเสริมการส่งออก จ านวน 34 ราย โดยท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยวธีิการทางสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลจากการศึกษา  พบว่า ผูส่้งออกสินค้าของขวญั และของตกแต่งบ้าน                            
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 12 ปี โดยมีเหตุผลเร่ิมแรกท่ีท า
ให้ส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเน่ืองจากตอ้งการขยายตลาดให้กวา้งข้ึนจึงเร่ิมท าการ
ส่งออก  ผูส่้งออกส่วนใหญ่ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากไม ้ และมีสัดส่วนของสินคา้ท่ีท าการผลิตเอง
ตั้งแต่ร้อยละ 75 ของสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายทั้งหมด โดยมีโชวรู์มภายในประเทศเพียงแห่งเดียว และไม่มี
โชวรู์ม  ของบริษทัในต่างประเทศ แต่ได้มีการจดัตั้งแผนกส่งออกเพื่อท าหน้าท่ีด้านการส่งออก
โดยเฉพาะ และมีการจดับุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีบริหารการส่งออกจ านวน 2 คน นอกจากน้ี ผูส่้งออก
ส่วนใหญ่มีการออกงานแสดงสินคา้ภายในประเทศโดยเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังต่อปี อยา่งไรก็ตาม ผูส่้งออก 
ร้อยละ 41.2 ไม่ไดไ้ปออกงานแสดงสินคา้ยงัต่างประเทศ รวมถึงผูบ้ริหารของบริษทั ร้อยละ 32.4 ก็
ไม่ไดเ้ดินทางไปติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ท่ีต่างประเทศเช่นกนั ผูส่้งออกโดยส่วนใหญ่ไดส่้งสินคา้ออก
ไปยงัต่างประเทศมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยเร่ิมตน้การส่งออกในลกัษณะท่ีลูกค้า
ต่างประเทศจะมาซ้ือสินคา้ท่ีบริษทัเองมากท่ีสุด และวิธีการได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ต่างประเทศ
ในช่วงปีแรก  ของการส่งออกจากการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ภายในประเทศ ผูส่้งออกโดยส่วนใหญ่
ยงัคงมีบทบาทในการท าตลาดต่างประเทศดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลูกคา้ ตลาดหลกัท่ีผู ้
ส่งออกได้ส่งสินคา้ไปจ าหน่าย ได้แก่ ทวีปยุโรป ร้อยละ 91.2 ทวีปเอเชียร้อยละ 82.4                                 
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และทวีปอเมริกาเหนือร้อยละ 73.5 ผูส่้งออกส่วนใหญ่มีสัดส่วนของมูลค่าสินคา้ส่งออกต่อสินคา้             
ท่ีจ  าหน่ายภายในประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 75 ข้ึนไป โดยผูส่้งออกทุกรายไดใ้ชว้ิธีการส่งออกทางตรง 
และมีผูส่้งออกร้อยละ 64.7 เลือกใช้วิธีการส่งออกออ้มร่วมดว้ย ในจ านวนน้ีมีผูส่้งออกท่ีใชก้าร
ส่งออกทางตรงโดยไม่ผา่นตวัแทนการคา้ ร้อยละ 94.1 จากผูส่้งออกทั้งหมด ซ่ึงผูส่้งออกท่ีใชก้าร
ส่งออกทางตรงโดยไม่ผ่านตวัแทนการคา้ไดใ้ช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านผูค้า้ส่งในต่างประเทศ 
ร้อยละ 78.1 ผูน้ าเขา้ร้อยละ 75 ผูค้า้ปลีกในต่างประเทศ ร้อยละ 53.1 ห้างสรรพสินคา้ ร้อยละ 25 
หา้งท่ีมีหลายสาขาร้อยละ 21.9 และผูข้ายสินคา้ผา่นแคตาล็อค ร้อยละ 21.9 นอกจากนั้นมีผูส่้งออกท่ี
ใชก้ารส่งออกทางตรงโดยผา่นตวัแทนการคา้ ร้อยละ 58.8 จากผูส่้งออกทั้งหมด โดยผูส่้งออกเหล่าน้ี
ใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายผา่นตวัแทนผูซ้ื้อ ร้อยละ 100 และผูแ้ทนขายสินคา้ส่งออก ร้อยละ 20 ผู ้
ส่งออกท่ีใชว้ิธีส่งออกทางออ้มร่วมดว้ย ร้อยละ 64.7 จากผูส่้งออกทั้งหมด โดยผูส่้งออกเหล่าน้ีได ้
จดัจ าหน่ายผ่านพ่อคา้คนกลางชาวต่างประเทศ ร้อยละ 86.4 พ่อคา้คนกลางชาวไทยร้อยละ 77.3 
บริษทัการคา้ ร้อยละ 22.7 ตวัแทนผูส่้งออก ร้อยละ 9.1 บริษทัจดัการการส่งออก ร้อยละ 4.5 แต่ไม่มี
ผูส่้งออกรายใดท่ีใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านผูข้ายพ่วง ผูส่้งออกได้ให้ความส าคญักบัปัจจยั                
ในการเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ไปยงัตลาดต่างประเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ จ  านวนตลาดต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ความตอ้งการ
ขอ้มูลการตลาดยอ้นกลบั ความตอ้งการ ไดรั้บประสบการณ์ในการส่งออก การจดัการทางดา้น
บุคลากรดา้นการส่งออก ก าไรท่ีไดรั้บความพร้อมทางดา้นการบริหารงานส่งออก ขนาดตลาด
ต่างประเทศท่ีเป็นเป้าหมาย  และเงินลงทุนเพื่อสร้างช่องทางในการส่งออก ผูส่้งออกส่วนใหญ่ไดใ้ห้
ความส าคัญกับแหล่งการค้าในระดับมากแก่โชว์รูม หรือร้านค้าของบริษัทในเชียงใหม่                         
และความส าคญัระดับปานกลางส าหรับโชว์รูมของกรมส่งเสริมการส่งออก สาขาเชียงใหม่ 
นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการของภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง   
กบัการสนับสนุนการส่งออกโดยรวมในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกงานแสดงสินคา้
ภายในประเทศ และการออกงานแสดงสินคา้ ณ ต่างประเทศ 
 

7.2 น่ิมอนงค์ อ่อนนอก (2543) โครงการวิจยั เร่ือง กระบวนการเรียนรู้ดา้นการจดัการ
การตลาดผลิตภณัฑห์ตัถกรรมในครัวเรือน 

 การวิจยั เร่ือง กระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการการตลาดผลิตภณัฑ์หัตถกรรม              
ในครัวเรือน มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีการเรียนรู้ดา้นการจดัการการตลาด
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมในครัวเรือนของผูผ้ลิตในชุมชน และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัรูปแบบ             
และวธีิการเรียนรู้ดา้นการจดัการการตลาดผลิตภณัฑห์ตัถกรรมในครัวเรือน 
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 วิธีการศึกษาวิจยัใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธี
ผสมผสานกนั ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม 
จากผูอ้าวุโสภายในชุมชน ผูน้ าชุมชน ผูผ้ลิตหัตถกรรมในครัวเรือน ผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีหมู่บา้น                  
ป่าแดด ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ และเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ และองคก์ร
เอกชน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 รูปแบบ และวิธีการเรียนรู้ด้านการจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม                    
ในครัวเรือนของผูผ้ลิต แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

  1.  รูปแบบและวิ ธีการเ รียน รู้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม                     
ในครัวเรือนของผูผ้ลิต ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2533 – 2535 มีรูปแบบการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ 

   1.1 รูปแบบการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัภายนอกชุมชน เป็นการเรียนรู้
จากนักพฒันาขององค์กรเอกชนท่ีเข้าไปส่งเสริม  และสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีวิธีการเรียนรู้            
จากการประชุม การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการออกขายผลิตภณัฑ์ตามงานแสดงสินค้า            
และผลิตภณัฑ์ เน้ือหาการเรียนรู้ด้านผลิตภณัฑ์ การก าหนดราคา  สถานท่ีจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมือง 

   1.2 รูปแบบการเรียนรู้แบบดั้งเดิม เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีชุมชน
มีการถ่ายทอดความรู้ภายในชุมชน โดยมีวิธีการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง และการเรียน                   
รู้จากประสบการณ์ และการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากผูอ่ื้น เน้ือหาดา้นการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
พื้นเมืองเท่านั้น 

  2. รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม                     
ในครัวเรือนของผูผ้ลิต ในระหวา่งปี พ.ศ. 2536 – 2540 มีรูปแบบการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ 

   2.1 รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัภายนอกชุมชน มีการ
เรียนรู้แบบใหม่  และไดรั้บการสนบัสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐ และองคก์รเอกชน โดยมี
วธีิการเรียนรู้ คือ การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน วารสาร นิตยสาร หนงัสือแฟชัน่ 
การออกร้านในงานแสดงสินคา้ และผลิตภณัฑ ์ และการออกร้านในงานเทศกาลผา้ตีนจกแม่แจ่ม 

   2.2 รูปแบบการเรียนรู้แบบดัง่เดิม เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีชุมชน
มีการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนจากการสอน และการปฏิบติัจริงไปพร้อมกนั เป็นการเรียนรู้จากผูท่ี้มี
ความรู้ มีประสบการณ์ โดยมีวิธีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากผู ้น ากลุ่ม และการเรียน                      
รู้จากประสบการณ์ตนเอง และการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากผูอ่ื้น ซ่ึงการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ                   
ได้เรียนรู้เน้ือหาการท าผลิตภณัฑ์ การก าหนดราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมือง 
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 ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัรูปแบบ และวิธีการเรียนรู้ดา้นการจดัการการตลาดผลิตภณัฑ ์  
ในครัวเรือนของผูผ้ลิต พบว่า  ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัภายนอกชุมชน 
ได้แก่ การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ส่ือสารมวลชน การคมนาคม             
และเทคโนโลยีในการส่ือสาร และปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้แบบดั้ งเดิม ได้แก่             
ผูน้  าอาชีพ และองค์กรภายในชุมชน หน้ีสิน และความตอ้งการมีรายไดข้องคนในชุมชน ประเพณี                
และวฒันธรรมของชุมชน  และการผลิตหตัถกรรมในครัวเรือน 

 
7.3 จิตต์ใส แก้วบุญเรือง (2546) การวิจัย เร่ือง การด าเนินโครงการ หน่ึงต าบล              

หน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง 
 การค้นควา้แบบอิสระ เร่ือง การด าเนินโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์           

ท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงาน โครงการ หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง และเพื่อศึกษาปัญหาในการด าเนินงาน 
โครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการประกอบการ
สัมภาษณ์ชุมชน หรือผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมในโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง จ านวน 53 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มชุมชนท่ีผลิต และจ าหน่าย
สินค้าท่ีไม่ใช่อาหาร 2) กลุ่มชุมชนท่ีผลิต และจ าหน่ายสินค้าอาหาร และ 3) กลุ่มชุมชนท่ีผลิต                
หรือจ าหน่ายสินคา้ทั้งสองกลุ่มสินคา้ ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ีร้อยละ 

 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ท่ีประสบ
ความส าเ ร็จในจังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่ด า เนินกิจการเป็นกลุ่ม โดยไม่มีการจดทะเบียน                     
และไดด้ าเนินงานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปีข้ึนไป ชุมชนส่วนใหญ่มีสมาชิกน้อยกว่า 20 คน 
ส่วนใหญ่มีเงินทุนเร่ิมแรกไม่เกิน 10,000 บาท และมีสัดส่วนของชุมชนหรือผู ้ประกอบการ                      
ท่ีมีเงินทุนหมุนเวยีนมากกวา่ 50,000 บาท จ านวนมากท่ีสุด ดา้นการด าเนินงานแต่ละดา้นของชุมชน 

 ดา้นการตลาด ชุมชน หรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั 
ชุมชน หรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนงานดา้นการตลาด กลุ่มลูกคา้ของชุมชนเป็นลูกคา้
ท่ีมาจากจงัหวดั และนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ชุมชนมีการแสดงคุณภาพสินคา้จากวุฒิบตัร หรือถว้ย
รางวลัจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานต่างๆ สินค้าของชุมชนส่วนใหญ่ท่ีตรายี่ห้อของตนเอง               
และมีสัดส่วนของชุมชน หรือผูป้ระกอบการท่ีมีการพฒันารูปแบบสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ
ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้มากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีรูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นแบบเบ้ืองตน้ธรรมดา 
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ชุมชนใช้วิธีพยากรณ์ยอดขายจากยอดขายเดิมมากท่ีสุด และท าการตั้งราคาขายตามตน้ทุนท่ีใช ้           
ในการผลิต และด าเนินงานมากท่ีสุด ในดา้นระดบัราคาสินคา้ ชุมชนใชว้ิธีการตั้งราคาสินคา้เท่ากบั
ผูข้ายรายอ่ืนมากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีพื้นท่ีในการจดัจ าหน่ายสินคา้อยูภ่ายในประเทศ และภายใน
จงัหวดั การจดัจ าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ท าหารจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคโดยตรงท่ีร้านค้าชุมชนเอง               
และในงานแสดงสินคา้ต่างๆ และมีกลุ่มลูกคา้เป็นลูกคา้ต่างจงัหวดั และนกัท่องเท่ียว ในการส่งเสริม
การตลาด ชุมชนส่วนใหญ่มีการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ในงานแสดงสินคา้ต่างๆ และท าการ
ส่งเสริมการขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และคนกลางดว้ยการใหส่้วนลด และแจกฟรีเพื่อการส่งเสริมการขาย 

 ด้านการผลิต ชุมชนหรือผูป้ระกอบการส่วนมากมีการใช้กลยุทธ์การวางแผน
ก าหนดจ านวนการผลิตเท่ากบัจ านวนความตอ้งการโดยไม่มีการเพิ่มลดจ านวนสมาชิก วตัถุดิบของ
ชุมชนเป็นผลผลิตทางการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนมากท่ีสุด ชุมชนไม่มีการ
ส ารองวตัถุดิบไวร้องรับการผลิต วตัถุดิบของชุมชนส่วนใหญ่ท าการจดัซ้ือเป็นประจ าจากผูค้า้ส่งราย
เดิมในทอ้งถ่ิน และมีสัดส่วนของวิธีการใชก้ารสั่งซ้ือทางโทรศพัทม์ากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีการ
จดัแยก หรือตรวจสอบวตัถุดิบ ชุมชนมีการจดัล าดบัขั้นตอนการผลิต  และมีการใช้เทคโนโลยี           
ในการผลิตสินคา้มากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินคา้ และท าการจดัการ
สินคา้ส าเร็จรูปดว้ยการเปรียบเทียบปริมาณ และคุณภาพสินคา้กบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และชุมชน     
มีการจ าหน่ายสินคา้ท่ีเสียหายไม่ไดม้าตรฐานในราคาถูกหรือทิ้งมากท่ีสุด 

 ดา้นการจดัการ และบุคลากร ชุมชนหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนการ
ด าเนินงานเป็นแผนรายเดือนตามผลการท างาน ชุมชนมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน                
เพื่อช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมอาชีพ ชุมชนส่วนใหญ่มีการจดัแบ่ง และมาอบหมายฝ่ายงานมุ่งเนน้
ไปท่ีฝ่ายผลิต และมีสัดส่วนของชุมชนหรือผูป้ระกอบการท่ีมีสายการบงัคบับญัชาเป็น 2 ระดบั คือ            
การบังคับบัญชาระดับสูงสุด มีหัวหน้าหรือประธานชุมชนเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุดกับมี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอีกหน่ึงระดบัเป็นกลุ่มสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด ชุมชนมีการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นรายวนั และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ชุมชนมีการควบคุมคุณภาพการผลิตสินคา้ และมี
สัดส่วนของการใช้คุณภาพเป็นเคร่ืองมือหรือมาตรฐานในการควบคุม และติดตามงานมากท่ีสุด 
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลการท างานของสมาชิก และไม่มีการใช้ข้อมูลแนวโน้มการ
ด าเนินงานของธุรกิจมาประกอบการตดัสินใจ ในดา้นบุคลากร ชุมชนส่วนใหญ่มีสมาชิกเพียงพอ 
และมีนโยบายเปิดรับสมาชิกตลอดเวลา ชุมชนมีการก าหนดความสามารถ และประสบการณ์             
เป็นคุณสมบติัของสมาชิกใหม่ มีการจูงใจสมาชิกดว้ยการจดัการอบรมการท างานให้แก่สมาชิกมาก
ท่ีสุด 
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 ดา้นการเงินและบญัชี ชุมชนหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีแหล่งท่ีมาของเงินทุน
มาจากหน่วยงานรัฐบาล และจากการเข้าร่วมลงทุนของสมาชิก ชุมชนมีปัจจัยอัตราดอกเบ้ีย              
และวงเงินกูย้ืมเป็นปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาจดัหาเงินทุนมากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการ
ใชจ่้ายเงินล่วงหนา้ และมีสัดส่วนของชุมชนท่ีมีกรวางแผนการจ่ายเงินเพื่อการผลิตสินคา้มากท่ีสุด 
ชุมชนมีสมาชิกเป็นผูจ้ดัท าบญัชี หรือรายงานการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนเป็นบญัชีท่ีชุมชน           
จดัท ามากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีการจ่ายช าระค่าวตัถุดิบเป็นเงินสดและไม่มีหน้ีคา้งช าระ สัดส่วน
ของหน้ีคา้งช าระของชุมชนท่ีมีเป็นหน้ีทั้งสองประเภท คือ หน้ีระยะสั้ นและหน้ีระยะยาว ชุมชน              
มีรายได้และเงินทุนพอๆ กนั และลูกคา้ของชุมชนซ้ือสินคา้เป็นเงินมากท่ีสุด ชุมชนไม่มีหน้ีสูญ           
และท าการเจรจากับลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีสงสัยจะสูญมากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อเดือนเป็นค่าวตัถุดิบมากเป็นอนัดบัหน่ึง  และมีสัดส่วนของการจดัสรรก าไรให้แก่
สมาชิกมากกวา่จดัสรรเป็นก าไรสะสมมากท่ีสุด 

 ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานพบว่า ชุมชนหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่          
มีปัญหาการขาดค่าใช้จ่ายทางการตลาด ไม่สามารถจดัท ากิจกรรมการส่งเสริมการตลาดได ้ปัญหา
การผลิตอนัเน่ืองจากการท่ีวตัถุดิบมีราคาแพงสูง เป็นผลให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้ของชุมชนสูงดว้ย 
ปัญหาการขาดการวางแผนการด าเนินงานของสมาชิกในชุมชน และปัญหาการขาดความรู้ 
ความสามารถในการประสานงานในชุมชน และปัญหาการขาดเงินทุนในการด าเนินงาน และบริหาร
ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท ารายงานทางการเงินใหค้รบทุกประเภท 
 

7.4 ศิวรัตน์ กุศล (2548) การวิจยั เร่ือง ศกัยภาพของวิสาหกิจทอ้งถ่ินในหมู่บา้นถวาย        
ในการเขา้สู่โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพของวิสาหกิจทอ้งถ่ิน            
ในหมู่บ้านถวายในการเข้าสู่โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ตลอดจนทราบถึงปัญหา                     
และอุปสรรคต่างๆ ในการพฒันา และปรับปรุงศกัยภาพของวิสาหกิจทอ้งถ่ินในการเขา้สู่โครงการ
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย การสังเกต และการสัมภาษณ์
เชิงลึก  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่วิสาหกิจทอ้งถ่ินในหมู่บา้นถวายจ านวน 3 ราย เป็นวิสาหกิจทอ้งถ่ิน                   
ท่ีมีขนาดของธุรกิจใกลเ้คียงกนั และมีความยินดีท่ีจะให้ขอ้มูลแก่ผูศึ้กษา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
วิเคราะห์ทางดา้น การจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ประกอบกบัการวิเคราะห์ 
SWOT และเกณฑก์ารคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย  

ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพทางด้านการจัดการของวิสาหกิจท้องถ่ินนั้ น             
การบริหารส่วนมากใชร้ะบบการบริหารแบบครอบครัว อ านาจการตดัสินใจข้ึนอยูก่บัเจา้ของกิจการ 
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ปัญหาท่ีพบคือ การบริหารไม่ได้มีการวางแผนงานให้เป็นระบบแบบแผน และขาดบุคคลท่ีจะ                
สืบทอดความรู้งานแกะสลกัไมจ้ากคนรุ่นเก่า ในดา้นศกัยภาพทางดา้นการผลิตพบวา่ สถานท่ีตั้งอยู่
ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ แหล่งแรงงาน ตลาดสินคา้ พลงังาน และสาธารณูปโภคและมีความสามารถใน
การผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ปัญหาท่ีพบคือ การจดัการขยะภายในหมู่บา้น และกระบวนการผลิต
สินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับศกัยภาพดา้นการตลาดพบวา่ มีการเลือก
การผลิตสินคา้ท่ีตนมีความช านาญ และมีความถนดั สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบสินคา้ไดต้ามความ
ตอ้งการของลูกคา้ มีความต่อเน่ืองของตลาดเพราะมีทั้งลูกคา้เก่า และลูกคา้ใหม่ และมีค าสั่งซ้ืออยา่ง
สม ่าเสมอ ปัญหาท่ีพบคือ การขาดเอกลกัษณ์รูปแบบสินคา้ บรรจุภณัฑ์ไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มีการ            
ปิดป้ายบอกราคา ไม่มีการจดัการส่งเสริมการขาย มีการพึ่งพายอดจ าหน่ายสินค้าจากลูกค้า                      
ชาวต่างประเทศมากเกินไป ไม่มีการเสริมสร้างบรรยากาศภายในหมู่บ้านให้เป็นธรรมชาติ                  
และจ านวนร้านคา้ท่ีแข่งขนัในหมู่บา้นมีเพิ่มข้ึน ส่วนศกัยภาพทางดา้นการเงินพบวา่ แหล่งเงินทุน
หลกั ของกิจการมาจากเงินทุนส่วนตวั มีวิธีการช าระค่าวตัถุดิบ และวิธีการช าระเงินของลูกคา้             
ดว้ยการช าระทนัทีดว้ยเงินสด 

ปัญหาท่ีพบ คือ ไม่มีการวางแผนทางการเงินให้เป็นระเบียบแบบแผน  ไม่มีการ
จดัท าระบบบนัทึกบญัชี งบประมาณค่าใชจ่้ายต่างๆ  จึงไม่สามารถทราบผลการด าเนินงาน รายได้
ต้นทุนและก าไรท่ีแท้จริงของกิจการได้ นอกจากน้ียงัมีปัญหาในเร่ืองการเสียภาษีซ ้ าซ้อน                     
การวิเคราะห์ศกัยภาพตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis พบวา่ วิสาหกิจทอ้งถ่ินรายท่ี 1 มี จุดแข็ง
ทางด้านการจดัการ และด้านการตลาดมากท่ีสุด เน่ืองจากมีการรับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใน
ท้องถ่ินมาท างานมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่แรงงาน  และมีหีบหรือลัง                              
เป็นบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่งแก่ลูกคา้ วิสาหกิจทอ้งถ่ินรายท่ี 2 มีจุดแข็งทางดา้นการผลิตมากท่ีสุด 
เน่ืองจากท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นตลาดสินคา้ และมีการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ วิสาหกิจทอ้งถ่ินรายท่ี                         
3 มีจุดแขง็ทางดา้นการเงินมากท่ีสุด เน่ืองจากมีการบนัทึกบญัชีประจ าวนัอยา่งง่ายๆ 

การวิเคราะห์ศกัยภาพตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ไทย พบวา่วิสาหกิจทอ้งถ่ินทั้ง 3 ราย มีผลิตภณัฑ์จดัอยูใ่นระดบั 2 ดาว เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันา             
สู่ระดบั 3 ดาวได ้ และมีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ เน่ืองจากในการผลิตมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีการพฒันารูปแบบ สีสัน ขนาด ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

ขอ้เสนอแนะแก่วิสาหกิจทอ้งถ่ินท่ีส าคญั คือ ในการพฒันาทางดา้นการตลาดควร
หาวธีิการเพิ่มรายไดจ้ากการใชว้ธีิการส่งเสริมการตลาด และการเสนอกลยุทธ์ทางดา้นราคาแก่ลูกคา้ 
และภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้
ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์รวมถึงภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติ 




