
 

 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ือง วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพ
ธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย     
อ า เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างภายในพื้นท่ีอ า เภอหางดง คือ หมู่  5                   
ต  าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 11 ต าบลแหวน หมู่ท่ี 8 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง 
จังหวัด เ ชี ยงใหม่  คณะผู ้วิ จ ัยได้ท าก าร ศึกษา ถึงแนวคิด  ทฤษฎี  และ เอกสารงานวิจัย                                  
เพื่อ ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ในการวจิยัคร้ังน้ีคือ  

   1. ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย 
   2. ทฤษฎีการออกแบบเบ้ืองตน้ 
   3. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
   4. แนวคิดดา้นการจดัการการตลาด 
   5. แนวคิดดา้นโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
   6. แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2549 
   7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.  ผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย 
 ผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย นบัเป็นภูมิปัญญาพื้นเมืองของภาคเหนือท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง 
นบัเป็นงานท่ีมีความวจิิตรบรรจง และน่าอนุรักษใ์หรุ่้นลูกรุ่นหลานไวสื้บทอดต่อไปอยา่งยิง่ 
  
 ความเป็นมาของการเดินเส้นลวดลาย 
 หัตถกรรมเป็นงานฝีมือคนไทยท่ีท ามาแต่โบราณ โดยน าว ัตถุดิบท่ีอยู่ใกล้ตัว                   
หรือในทอ้งถ่ินมาดดัแปลงเป็นส่ิงของเคร่ืองใช ้จากขั้นตอนท่ีง่ายจนวิวฒันาการสู่ความละเอียดอ่อน 
ประณีตงดงามในเชิงศิลปะ และประโยชน์ใชส้อย จนสนองความตอ้งการได้เป็นอยา่งดี เป็นการน า
ประโยชน์จากไมใ้นทอ้งถ่ินท่ีมีจ านวนจ ากดั  น ามาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม จนปัจจุบนั                
ท่ีมีการพัฒนาวิธีการผลิต รูปแบบ  และการตลาดจนสามารถกระจายแพร่หลายอย่างทั่วถึง                      
ช่วยสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนนั้นๆ จนสามารถสร้างเป็นอาชีพหลกั และเสริมซ่ึงยงัท าให้คุณภาพชีวิต
ภายในชุมชนดีข้ึน 
 โดยการการเดินเส้นลวดลาย คือ การตกแต่งรายละเอียดให้กับช้ินงานต่างๆ ไม่ว่า                
จะเป็น หม้อดิน ขนัโตก กรอบรูป ฯลฯ ให้มีความสวยงามยิ่งข้ึน โดยสร้างจากวตัถุดิบท่ีมี                  
ราคาไม่แพง หาซ้ือไดง่้าย และเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี จากหมอ้ดิน หรือขนัโตก 
หรือเป็นงานไมท่ี้ดูเรียบๆ  ราคาถูก แต่ถา้น ามาเดินเส้นตกแต่งใหม่ จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินคา้
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า โดยอาศยัเพียงทกัษะฝีมือ ในการท าลวดลายซ่ึงท าไดไ้ม่ยาก 
 การเดินเส้นเร่ิมจากใน บา้นถวาย ต่อมาไดมี้การสอนให้ชาวบา้นไดเ้รียนรู้ในศิลปะ
แขนงน้ี โดยใหมี้การอบรม ฝึกสอน ใหเ้กิดความช านาญ สามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
 ในชุมชนบ้านแหวนมีการเดินเส้น อยู่หลายหมู่บ้าน เพราะเป็นหัตกรรมส่งออก               
ไปยงัต่างประเทศ มกัจะมีพ่อค้ามาสั่งของ ภายในหมู่บ้าน เพื่อจะน าไปจ าหน่ายในตัวเมือง                  
หรือต่างจงัหวดั 
 ส าหรับการการท าผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย ในต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง       
จงัหวดัเชียงใหม่  มีการท าหัตถกรรมชนิดน้ีมานาน ชาวบา้นในชุมชนส่วนใหญ่สืบทอดหัตถกรรม
มาจากบรรพบุรุษ  และน ามาท าจนเกิดเป็นอาชีพ และสร้างรายได้แก่ชุมชน ตวัผูป้ระกอบการ                
ไดเ้ร่ิมท าอาชีพน้ีเม่ือ  10  ปี ก่อน โดยมีสมาชิกในครอบครัวช่วยกนัท าภายในครัวเรือน และน ามาท า
จนเกิดเป็นอาชีพ และสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน    
 ผลิตภัณฑ์ เ ดิน เ ส้นลวดลาย ส่วนใหญ่ของต าบลบ้านแหวน  อ า เภอหางดง                       
จังหวัด เ ชี ยงใหม่  ส่ วนใหญ่จะน า เอาผ ลิตภัณฑ์ไม้  ห รือผลิตภัณฑ์ เค ร่ือง ป้ัน  เซรา มิก                             
มาใช้  เป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างช้ินงาน โดยเป็นการเดินเส้นลวดลายต่างๆ ลงไป           
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บนช้ินงานนัน่เอง ซ่ึงผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีไดแ้ก่ การเดินเส้น กรอบรูป โถ น ้ าตน้ แจกนั รูปป้ันไม้
ต่างๆ  เป็นตน้  
 ความหมายของการออกแบบลวดลาย 

ลวดลายเป็นส่ิงท่ีเราสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป โดยลวดลายนบัเป็นส่ืออยา่งหน่ึงท่ีผูค้น
ตั้งแต่โบราณจนถึงในปัจจุบนัใช้เป็นส่ือในการส่ือสาร เพื่อแสดงออกถึงความคิด ความตอ้งการ            
ของตน ซ่ึงความหมายของลวดลายท่ีแทจ้ริงนั้น ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

ไมเยอร์ (2540) กล่าววา่ การออกแบบ (Design) เป็นการเลือกสรรส่วนประกอบต่างๆ 
ทางดา้นศิลปะ จดัเป็นรูปแบบต่างๆ โดยค านึงถึงการจดัวางในบริเวณวา่ง ความสมดุล การจดัจงัหวะ 
ลีลา และพลงัความเคล่ือนไหว 

พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2539) ลาย หมายถึง รูปแบบทางทศันศิลป์                  
ประเภทหน่ึง ประกอบข้ึนดว้ยเส้นเป็นส าคญั ลกัษณะแบบซ ้ าๆ เป็นหมู่ๆ หรือต่อเน่ืองกนัไป              
มีทั้งลายแบบธรรมชาติ และลายแบบประดิษฐ์ ใชเ้ขียน ป้ัน หรือ แกะสลกั เพื่อตกแต่ง ให้สวยงาม 
ส่วนค าวา่ลวดลายหมายถึง ลายต่างๆ  ท่ีเขียน หรือแกะสลกั  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2544) และไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “ลวดลาย” 
หมายถึง ลายต่างๆ ท่ีเขียนหรือแกะสลกั ฝีมือความสามารถท่ีแสดงใหป้รากฏ 

Wikipedia (2008) “การออกแบบ” หมายถึง การสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างหน่ึง               
ของมนุษยช์าติ ซ่ึงมีประวติั ความเป็นมา และวิวฒันาการควบคู่กนักบัมนุษยโ์ดยตลอด เป็นศาสตร์
สาขาหน่ึงของศิลปะท่ีมนุษย์ ทุกคนต้องรู้จกั และสัมผสักับผลงานการออกแบบอยู่ตลอดเวลา            
ในชีวิต และประสบการณ์ประจ าว ัน ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตาม เพราะการออกแบบนั้ น                     
ก็คือ ความเพียรพยายามของมนุษยใ์นการท่ีจะน าเอาทรัพยากรต่างๆ ในธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
ดัดแปลงข้ึนเป็นส่ิง ท่ีจะเ อ้ืออ านวยความสะดวกสบาย และเกิดคุณประโยชน์เ กิดคุณค่า                    
ต่อการด ารงชีวติของมนุษยส์นอง ความอยาก (Needs) ของมนุษยใ์นท่ีสุดนัน่เอง  

สมศิริ อรุโณทยั (2549: หนา้ 22) กล่าววา่ การออกแบบลวดลาย หมายถึง การเลือกสรร
ส่วนประกอบทางศิลปะมาจดัเป็นลวดลายแบบธรรมชาติ หรือแบบประดิษฐ์ โดยค านึงถึงหลกัการ
ออกแบบ เพื่อน าไปใช้ประดบัตกแต่งงานต่างๆ  ดว้ยวิธีทางจิตรกรรม ประติมากรรม หรือวิธีอ่ืนๆ 
การออกแบบลวดลายต้องอาศัยแหล่งความคิดจินตนาการเพื่อน ามาสร้างสรรค์ลวดลาย                        
ท่ีมาของลวดลายได้แก่  ท่ีมาจากธรรมชาติ และท่ีมาจากส่ิงท่ีมนุษย์ประดิษฐ์สร้างสรรค ์                  
โดยน ามาถ่ายทอดดว้ยรูปแบบต่างๆ  คือ รูปแบบจากเรขาคณิต รูปแบบเลียนแบบธรรมชาติ รูปแบบ
ดดัแปลงธรรมชาติ รูปแบบจากส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง  รูปแบบจากจินตนาการ และการสร้างสรรค ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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กล่าวได้ว่า “การออกแบบลวดลาย” หมายถึง การดัดแปลง หรือการสร้างสรรค ์
ลวดลาย โดยวิธีการเขียน การแกะสลกั พื้นผิว สร้างเป็นผลงานให้ปรากฏเป็นผลงาน โดยน าเอา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็นแรงดลใจในการสร้างสรรคง์าน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์

 
 1.1  การออกแบบลวดลาย 
  การออกแบบลวดลาย ปัจจุบนัเป็นศิลปะประยุกต์แขนงหน่ึง ท่ีน าองค์ประกอบ 
ทางศิลปะใหป้รากฏเป็นรูปแบบในลกัษณะลวดลาย เพื่อเสริมแต่งโครงสร้างส่ิงต่างๆให้มีคุณค่ามาก
ยิง่ข้ึนกวา่เดิมท่ีมีอยู ่
  การปรับปรุงหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ จะเกิดข้ึนได้ก็โดยอาศยัรากฐานส่ิงเก่าหรือ
รูปแบบเก่า เป็นตวัก าหนดเปรียบเทียบความใหม่ของความแปลกไปจากเดิม จึงอาจกล่าวได้ว่า 
รูปแบบลวดลายท่ีปรากฏอยูเ่ดิมนั้น คือท่ีมาของการออกแบบลวดลายปัจจุบนั ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 2.1 
 

 
 

ภาพท่ี  2.1  ลวดลายท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น 
ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 2. 

 
  รูปแบบเดิมท่ีสามารถพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปนั้น มีเพียง 2 แหล่งท่ีมา คือ แหล่งท่ีมา         
จากส่ิงต่างๆในธรรมชาติ และแหล่งท่ีมาจากส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ในอดีตมนุษย์อาจได้อิทธิพล
แนวคิด  เ ก่ียวกับรูปแบบการสร้าง ส่ิงต่างๆจากธรรมชาติเป็นส าคัญ แต่ปัจจุบันรูปแบบ                    
จากธรรมชาติถูกมนุษยท์  าลายเร่ือยมา จนมีปรากฏใหเ้ห็นไม่มากมายเช่นในอดีต ดงันั้น รูปแบบท่ีให้
อิทธิพลแนวคิดแก่มนุษย์ในปัจจุบัน จึงมักเป็นรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ข้ึนโดยมนุษย์ด้วยกันเอง           
เป็นส่วนใหญ่ นบัตั้งแต่เคร่ืองยงัชีพ เคร่ืองใชไ้มส้อย ท่ีอยูอ่าศยั ดงัน้ีเป็นตน้ 
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  จากส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ทั้งท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษยห์รือท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติ หากพิจารณาแยกส่วนประกอบของรูปแบบท่ีปรากฏโดยรวม จะเห็นได ้                   
ถึงส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะโครงสร้าง และลกัษณะลวดลาย 
  ลักษณะรูปแบบส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง คือ ร่างของส่ิงต่างๆ ท่ีคุมกันอยู่เป็นรูป                   
ท าใหส้ามารถแยกชนิด ประเภท  และก าหนดช่ือเรียกรูปลกัษณะโครงสร้างนั้นๆ เพื่อส่ือความเขา้ใจ         
ต่อกนัได ้เช่น บา้น ดอกไม ้งู ผเีส้ือ ถว้ย ชาม  และรถยนต ์เป็นตน้ 
  ลักษณะรูปแบบส่วนท่ี เป็นลวดลาย คือ รูปแบบส่วนท่ีแฝงปนประกอบ                  
รวมอยู่กับโครงสร้าง โดยอาจเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีมาคุมเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างนั้นๆ               
หรือ อาจเป็นส่วนประกอบตกแต่งในรายละเอียดของโครงสร้างแต่ละส่วน 
  ทั้ งส่วนประกอบของรูปแบบท่ีเป็นลักษณะโครงสร้าง และลักษณะลวดลาย               
ท่ีปรากฏให้เห็นแก่ตาน้ีล้วนสามารถให้อิทธิพลต่อแนวคิดในการออกแบบลวดลายได้ทั้ งส้ิน             
ดังนั้ นการท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีมา และแนวคิดในการออกแบบลวดลาย จึงอาจแยกออก                                 
ไดเ้ป็น 2 ประเด็น คือ  ท่ีมาหรือตน้เคา้ทางรูปแบบ  และแนวคิดในการออกแบบ 
  1.1.1  ที่มาหรือต้นเค้าทางรูปแบบ รูปแบบท่ีปรากฏเป็นเคา้โครงแก่ตาในลกัษณะ
ต่างๆนั้น มีตน้ก าเนิดจาก 2 แหล่งท่ีมา คือ จากธรรมชาติ และมนุษยส์ร้าง รูปแบบจากธรรมชาติ               
อาจถือไดว้า่เป็นแม่บทของรูปแบบท่ีส าคญัของมนุษยใ์นอดีต ส่วนในปัจจุบนัอิทธิพลของรูปแบบ         
ท่ี ถูกน ามาก าหนดใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบนั้ น มีทั้ งส่วนท่ีเป็นธรรมชาติแวดล้อม                  
และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ดงันั้น การเรียนรู้ในประเด็นของท่ีมาหรือตน้เคา้ทางรูปแบบ จึงควรแยกศึกษา                     
ทั้ง 2 แหล่งท่ีมา คือ  แหล่งรูปแบบจากธรรมชาติ  และรูปแบบท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนดงัตวัอยา่งภาพท่ี  2.2 
 

 
 

 ภาพท่ี  2.2  รูปแบบ และลวดลายท่ีปรากฏจากการสร้างสรรค ์
        โดยฝีมือมนุษย ์
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 5. 
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  1)  แหล่งรูปแบบจากธรรมชาติ มนุษย์ได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปแบบ                  
และลวดลายของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ มาสร้างสรรคด์ดัแปลงให้เป็นผลงานการออกแบบลวดลาย
อยู่เสมอมา นับตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้ งจากรูปแบบท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า                 
ในอดีต จนกระทัง่ถึงรูปแบบท่ีมองเห็นไดด้ว้ยเคร่ืองช่วยในปัจจุบนัเช่น รูปแบบจากเลนส์ส่องขยาย 
รูปแบบจากกลอ้งจุลทรรศน์ หรือรูปแบบจากดาวเทียม เป็นตน้ ท าให้รูปแบบลวดลาย มีความแปลก
ใหม่ข้ึนมาตลอด ทั้งน้ีเพราะรูปแบบ  และลวดลายจากแหล่งธรรมชาติ เปรียบเสมือนวตัถุดิบ                
ทางความคิด อิทธิพลต่อการออกแบบ  และการสร้างสรรครู์ปแบบของมนุษย ์เป็นอยา่งมา  
 2)  แหล่งรูปแบบที่มนุษย์สร้างขึ้น  ขณะท่ีมนุษย์ในอดีตได้รับอิทธิพล               
กระตุ้นเร้าจากรูปแบบ และลวดลายในธรรมชาติ จนก่อให้เ กิดแนวคิดในการออกแบบ                
สร้างสรรคผ์ลงาน ต่อมาธรรมชาติค่อยๆ  ถูกท าลายลง คงเหลือไวแ้ต่รูปแบบ และลวดลายท่ีถูกสร้าง
ข้ึนใหม่ โดยฝีมือมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ แหล่งรูปแบบในระยะต่อๆ มาของนักออกแบบ จึงได้แก่
ผลงานท่ีคนรุ่นก่อนได้สร้างไว ้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตวัอกัษร รูปแบบอิสระ รูปแบบเรขาคณิต 
รูปแบบผลผลิตหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือรูปแบบตามลทัธิความเช่ือ เหล่าน้ีล้วนเป็นรูปแบบ                   
ท่ีมนุษย ์สร้างข้ึน และกลายมาเป็นแรงบนัดาบใจแก่นักออกแบบรุ่นใหม่ในเวลาต่อมา และกลาย           
เป็นสัญลักษณ์หรือรูปแบบลักษณะสากล จนเป็นท่ีรู้จักกันโดยทั่วไปคล้ายดังรู้จักรูปแบบ                        
จากแหล่งธรรมชาติ  (พีนาลิน  สาริยา, 2549, หนา้  2-7 ) 
  1.1.2   แนวคิดในการออกแบบ  จากการสัมผสัรับรู้รูปแบบท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ                 
หรือรูปแบบท่ีมนุษย์สร้างข้ึน แล้วเอารูปแบบท่ีได้พบเห็นมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ                          
โดยเกิดเป็นกระบวนการทางดา้นการคิด และน าเอาผลสรุปจากการคิดมาถ่ายทอดเป็นพฤติกรรม
ทางการกระท าโดยทัว่ไปการคิดท่ีมีผลต่อการถ่ายทอดสร้างงานนั้น ไดแ้ก่ ความคิดเห็น ความคิด
สร้างสรรค ์  และการคิดหาเหตุผล 
  1)  ความคิดเห็น เป็นอาการท่ีจิตใจน าเอาส่ิงท่ีเคยพบเห็น หรืออาการสัมผสั           
ท่ีเคยรับรู้ท่ีเคยได้รับมาจากท่ีมาหรือต้นเค้าทางรูปแบบ ให้มาปรากฏข้ึนในใจอีกคร้ังหน่ึง                   
เหมือนกับเวลาท่ีได้มาพบเห็นสัมผ ัสของจริงโดยอาศัยความจ า เ ป็นชนวนส าคัญให้นึก                          
ไดภ้าพท่ีปรากฏข้ึนในใจน้ีเรียกวา่จินตภาพ ซ่ึงโดยทัว่ไปความคิดเห็นหรือมโนภาพอาจแบ่งออกได้
เป็น 2 อย่าง คือ  อย่างหน่ึงปรากฏเด่นชัดเหมือนของจริง อีกอย่างหน่ึงส่ิงท่ีคิดเห็นนั้นถูกต่อเติม                
ให้ผิดแผกไปจากของจริง โดยให้ความคิดในลกัษณะน้ีก็กลายเป็นจินตนาการไป  ดงัภาพตวัอย่าง
ภาพท่ี  2.3  และภาพท่ี  2.4  
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ภาพท่ี 2.3  รูปแบบลวดลายท่ีถ่ายทอดสร้างสรรค ์       ภาพท่ี 2.4 รูปแบบลวดลายท่ีถ่ายทอดจาก   

ความคิดเห็นในลกัษณะจินตนาการ                           ความคิดสร้างสรรค ์ 
ท่ีมา :  พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 9.        ท่ีมา :  พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 9.   

 
  2)  ความคิดสร้างสรรค์  เป็นแนวทางการคิดท่ีผิดแปลกไปจากแนวคิด                 
แบบทัว่ๆไป  มกัปรากฏออกมาในรูปแบบของผลงานใหม่ๆ อนัเป็นผลมาจากมนุษย์ขยบัขยาย 
เปล่ียนแปลง ปรับปรุงตวัเองให้เจริญกา้วหนา้ข้ึน การคิดสร้างสรรคน้ี์เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึน
ภายในบุคคลแต่ละคน แต่มิได้หมายความว่าแต่ละคนจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ไปเสียหมด                             
เพราะความคิดสร้างสรรค์   เป็นการมอง และการรับรู้ในลักษณะเอกเทศของบุคคลหน่ึง                        
ซ่ึงแสดงออก  และเป็นความส านึกของบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะ 
  3)  ความคิดหาเหตุผล เป็นแนวทางการคิดในการแกปั้ญหา การคิดประเภท
น้ีเร่ิมตน้ดว้ยการมีปัญหาหรือมีงานท่ีจะท า และจบลง ดว้ยการสรุปความคิดเห็นเป็นขั้นสุดทา้ย 
  จากท่ีมาหรือต้นเค้าทางรูปแบบ หลังจากได้พบเห็น สัมผ ัส รับรู้             
และน าเอารูปแบบ ท่ีได้รับรู้นั้ นมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ แนวคิดดังกล่าวอาจแบ่งออก                  
ไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ การคิดลอกเลียนแบบ  การคิดดดัแปลงแบบ  และการคิดสร้างสรรครู์ปแบบ 
  3.1)  การคิดลอกเลียนแบบ เป็นความคิดเห็นอยา่งหน่ึงในการออกแบบ 
โดยพยายามถ่ายทอดรูปแบบให้เหมือนกบัรูปแบบตน้เคา้เดิมท่ีเคยไดส้ัมผสัรับรู้มา ดว้ยการอาศยั
ความจ า  เป็นชนวนส าคญัใหนึ้กได ้ ดงัภาพตวัอยา่งท่ี 2.5 
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 ภาพท่ี 2.5  การถ่ายทอดรูปแบบใหเ้หมือนกบัตน้แบบตน้เคา้เดิม 
          จากธรรมชาติ 

 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 11. 
 
  3.2)  การคิดดัดแปลง เป็นความคิดเห็นอีกลักษณะหน่ึง ท่ีต้องอาศยั
จินตนาการเป็นตวัด าเนินการลดหรือเพิ่ม ให้รูปแบบผิดแผกไปจากต้นเค้าเดิม ซ่ึงจินตนาการน้ี
เกิดข้ึนจากการน าเอารูปแบบส่ิงต่างๆท่ีเคยได้รับรู้หลายคร้ังหลายคราว มานึกรวมเข้าด้วยกัน                  
ในลักษณะท่ีอาจกล่าวได้ว่า เป็นการปฏิบัติงานของจิตในการจัดส่ิงท่ีเคยสังเกตเห็นมาก่อน                   
ใหเ้ขา้รูปเสียใหม่อยา่งวจิิตรพิสดารยิง่ข้ึน  ดงัภาพตวัอยา่งท่ี  2.6 
 

   
   
 ภาพท่ี  2.6  การน าเอารูปแบบจากธรรมชาติมาจดัใหม่ 

     ตามจินตนาการ 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 12. 
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  3.3)  การคิดสร้างสรรค์รูปแบบ เป็นแนวทางการคิดท่ีแตกต่างไปจาก 
การคิดลอกเลียนแบบหรือการคิดดดัแปลง แต่จะอาศยัพื้นฐานประสบการณ์ทั้งสองลกัษณะแนวคิด 
มาสร้างจินตนาการรูปแบบข้ึนใหม่ ให้ผิดแผกแตกต่างไปจากรูปแบบตน้เคา้เดิม เป็นการออกแบบ
ตามความรู้สึกหรือความต้องการของผู ้ออกแบบเอง ผลท่ีเกิดข้ึนคือรูปแบบลวดลายใหม่ๆ                   
ดงัภาพตวัอยา่งท่ี  2.7 
 

 
 
 ภาพท่ี  2.7  ลายท่ีมนุษยผ์กูและคิดคน้ข้ึนมาใหม่ 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 16. 

 

  ในผลงานท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าว ลักษณะ
ลวดลาย ท่ีมาจากแนวคิดลอกเลียนแบบมกัจะถูกปฏิเสธว่ามิใช่เป็นผลงานท่ีเกิดจากการออกแบบ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเง่ือนไขพื้นฐานของการออกแบบ คือ การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือดดัแปลงส่ิงเดิม          
ท่ีมีอยู่ให้แปลกไปจากเดิม ซ่ึงเง่ือนไขของการออกแบบน้ีจะไปสอดคล้อง และรับกับแนวคิด                  
ในล าดบัท่ีสอง และสาม คือ การคิดดดัแปลงแบบ  และการคิดสร้างสรรครู์ปแบบ 
  แต่อย่างไรก็ตาม การคิดลอกเลียนแบบ อาจนบัไดว้า่เป็นพื้นฐาน                  
ของแนวคิดในการออกแบบเป็นขั้นของการศึกษาเรียนรู้หรือเก็บขอ้มูล เพื่อพฒันาแนวคิดไปสู่ล าดบั
ขั้นการดดัแปลง และสร้างสรรคใ์นโอกาสต่อไป 
  จากท่ีมา และแนวคิดในการออกแบบลวดลายท่ีกล่าวมาแลว้นั้น 
พอจะสรุปใหเ้ห็นเป็นตารางได ้คือ 
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                                                  การรับรู้                                               การถ่ายทอด           
 
   
 ท่ีมาหรือตน้เคา้                            แนวคิดในการออกแบบ                          รูปแบบลวดลาย 
 
 ตารางท่ี  2.1  ผงัแสดงท่ีมา และแนวคิดในการออกแบบลวดลาย 
 ท่ีมา :  พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 19. 
    
  สรุป การออกแบบลวดลาย เป็นกระบวนการทางพฤติกรรมนับตั้งแต่
การวางแผน เลือกวัสดุ วิธีการ เพื่อการถ่ายทอดสร้างสรรค์ให้ได้รูปแบบลวดลายใหม่ๆ                
หรือปรับปรุงลวดลายท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้ความแปลกใหม่ยิง่ข้ึน 
  การท่ีจะสร้างสรรค์ลวดลายให้ได้รูปแบบใหม่ๆนั้น จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ในรูปแบบลวดลายท่ีมีอยู่เดิม หรืออาศยัรูปแบบลวดลายท่ีมีอยู่ในเดิมเป็นรากฐาน               
ไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้มีความแปลกใหม่ข้ึน ลวดลายรูปแบบเดิมนั้นอาจกล่าวได้ว่า             
คือ ท่ีมา และแนวคิดในการออกแบบลวดลายใหม่ ซ่ึงแยกท าความเขา้ใจได ้2 ประเด็น คือ 
  ประเด็นแรก รูปแบบลวดลายเดิมนับเป็นท่ีมาหรือตน้เคา้ทางรูปแบบ   
ให้นักออกแบบได้เรียนรู้ศึกษาท าความเข้าใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบคร้ังใหม่                          
ซ่ึงทั้ งรูปแบบ  และลวดลายเดิมน้ีมีปรากฏจาก 2 แหล่งใหญ่ๆคือ รูปแบบลวดลายจากแหล่ง
ธรรมชาติ และรูปแบบลวดลายท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
  ประเด็นท่ีสอง รูปแบบลวดลายเดิมนับเป็นข้อมูลบันดาลใจให้เกิด
แนว คิดในการออกแบบ ซ่ึ งแนว คิดในการออกแบบก็ ย ังแบ่ งออกได้ เ ป็น  3  ลักษณะ                                 
คือ การคิดลอกเลียนแบบ  การคิดดดัแปลงแบบ  และการคิดสร้างสรรครู์ปแบบจากตน้แบบเดิม 
  1.1.3  องค์ประกอบลาย  
  การออกแบบลวดลาย เป็นกระบวนการทางพฤติกรรมนบัตั้งแต่ การวางแผน  
เลือกวสัดุ วธีิการ เพื่อถ่ายทอดสร้างสรรคใ์หไ้ดรู้ปแบบใหม่ๆ ตามท่ีตอ้งการ 
  ลวดลาย หมายถึง แบบหรือรูปท่ีถูกสร้างสรรคป์รุงแต่งข้ึนดว้ยส่วนประกอบ           
อันได้แก่ ตัวลาย ขนาดสัดส่วน ช่วงจังหวะ บริเวณว่าง ทิศทาง และตัวเสริมประกอบอ่ืนๆ                 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใชป้ระกอบตกแต่งโครงสร้างส่ิงต่างๆ ใหมี้คุณค่ามากยิง่ข้ึน 

รูปแบบจากธรรมชาติ
รูปแบบท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

ลอกเลียนตน้แบบ
ดดัแปลงรูปแบบ
สร้างสรรครู์ปแบบ 

เหมือนตน้แบบเดิม
ต่างจากตน้แบบเดิม
รูปแบบใหม่ 



 21 

  ผู ้ออกแบบ ท่ีต้องการออกแบบลวดลาย  จะต้อง มีความ รู้ เ ก่ี ยวกับ
ส่วนประกอบของลายเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการน ามาประกอบสร้างเป็นลาย และตอ้งมีความเขา้ใจ                              
ในหลกัการจดัองคป์ระกอบส่วนยอ่ยๆ เหล่านั้น ดงันั้น ก่อนเขา้สู่รายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัลวดลาย 
จึงควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงส าคญัในการออกแบบลวดลาย 2 ประการ คือ องค์ประกอบลาย                    
และหลกัการจดัองคป์ระกอบลาย  ดงัภาพตวัอยา่ง 2.8 
 

 
  
 ภาพท่ี  2.8  ผูท่ี้มีความเขา้ใจในองคป์ระกอบ และหลกัการจดัภาพ 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 24. 
 
  1)  องค์ประกอบลาย  ลวดลายแต่ละลายท่ีปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบ               
แสดงเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ นั้น เกิดจากการจดัส่วนประกอบส่วนย่อยๆ เขา้ด้วยกัน ให้สัมพนัธ์
เช่ือมโยงอยา่งเหมาะสมกลมกลืนซ่ึงส่วนประกอบยอ่ยแต่ละส่วนน้ี คือ องคป์ระกอบของลาย 
  แต่ละองค์ประกอบจะมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั และสามารถ
กระตุ้นเร้าความรู้สึกจากการรับรู้ ให้แตกต่างกันออกไปด้วย องค์ประกอบหรือส่วนประกอบ               
ท่ีส าคญัของลายมีดังน้ี  ตวัลาย  ขนาดสัดส่วน  ช่วงจงัหวะ  บริเวณว่าง  ทิศทาง  และตวัเสริม
ประกอบลาย  ดงัภาพตวัอยา่งท่ี  2.9 
 



 22 

 
 

 ภาพท่ี 2.9  ลวดลายท่ีเกิดจากการประกอบรวมกนัขององคป์ระกอบ 
  ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 25. 
 
  1.1)  ตัวลาย  ตัวลายนับเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของลาย           
เม่ือน ามาจดัประกอบกนัเป็นลวดลายแลว้ จะแสดงเน้ือหาหรือเร่ืองราวของลายให้ปรากฏแตกต่าง
กนัออกไป ตามรูปแบบท่ีผูกสร้างข้ึนตวัลายโดยพื้นฐานทัว่ไปมกัเกิดจากการน าเอา เส้น หรือ รูป   
มาใช้เป็นตัวลาย หรือน ามาจัดประกอบให้เป็นรูปตัวลาย จากนั้ นก็น าเอาตัวลายท่ีได้ไปใช ้              
เป็นตน้แบบหรือแม่ลาย เพื่อออกแบบจดัประกอบเป็นลวดลายในโอกาสต่อไป 
  เส้นท่ีน ามาใชเ้ป็นตวัลายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เส้นพื้นฐาน 
ทางเรขาคณิต ซ่ึงได้แก่ เส้นตรง และเส้นโคง้ เป็นลกัษณะส าคญั ส่วนเส้นอีกประเภทหน่ึงไดแ้ก่           
เ ส้นประ ดิษฐ์หรือ เ ส้นส ร้างสรรค์  เ ป็นเ ส้นท่ี เ กิดจากการดัดแปลงมาจากเ ส้นพื้ นฐาน                      
ประดิษฐส์ร้างสรรคใ์ห้มีลกัษณะใหม่ต่างไปจากเส้นพื้นฐานเดิม เช่น เส้นขด เส้นคล่ืน เส้นซิกแซก 
และเส้นแฉก เป็นตน้ 
  ส่วนรูปท่ีน ามาใช้เป็นตวัลายนั้นแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท คือ 
รูปแบบธรรมชาติ รูปแบบเรขาคณิต รูปแบบตวัอกัษร รูปแบบตามลทัธิความเช่ือ รูปแบบผลผลิต
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และรูปแบบอิสระ 
  การน าเอาเส้นหรือรูปลกัษณะใดลักษณะหน่ึงมาใช้เป็นตวัลาย           
ก็สามารถสานประกอบกนัเป็นลวดลายจากรูปลกัษณะนั้นแต่เพียงอย่างเดียวได้ หรืออาจน าเอา
รูปแบบหลายๆ ลกัษณะมาผสมผสานจดัเป็นตวัลาย แล้วน าตวัลายท่ีไดไ้ปก าหนดใช้เป็นแม่ลาย 
สร้างลวดลายในลกัษณะต่างๆ ก็ไดเ้ช่นกนั  ดงัภาพตวัอยา่งท่ี 2.10 
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 ภาพท่ี  2.10  ตวัลายท่ีเกิดจากการน าเอาเส้นมาสานประกอบกนั 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 26. 
 
  1.2)  ขนาดสัดส่วน  คุณลกัษณะท่ีเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ เพื่อบ่งบอก              
ถึงสภาพส่วนประกอบอ่ืนๆ ในลายแต่ละลาย วา่มีอตัราส่วนสัมพนัธ์ต่อกนัเป็นอยา่งไร เช่น บ่งบอก
ถึงความหนา  บาง  สั้น  ยาว  หนกั  เบา  ของแม่ลายท่ีมีคุณลกัษณะเป็นเส้น เม่ือสังเกตเปรียบเทียบ             
กันระหว่างตัวลายกับตัวลาย หรือบ่งบอกถึงลักษณะเล็ก ใหญ่ เหมือน ต่างกัน ของแม่ลาย                        
ท่ีมีคุณลกัษณะเป็นรูปเม่ือเปรียบเทียบกนั และบ่งบอกถึงสภาพอตัราส่วนสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัลาย
กับช่วงจงัหวะหรือตัวลายกับบริเวณพื้นว่างว่ามีความถ่ี ห่าง ว่าง แน่น ต่างกันหรือเหมือนกัน             
ดงัภาพตวัอยา่งท่ี  1.11 
 

 
 

 ภาพท่ี  2.11  ขนาดสัดส่วนท่ีต่างกนัของแม่ลายท่ีมีคุณลกัษณะเป็นเส้น  
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 29. 
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  1.3)  ช่วงจังหวะ คือ ช่วงว่างระหว่างตวัลาย บางคร้ังก็เรียกช่องไฟ            
ช่วงจงัหวะเป็นองค์ประกอบส่วนท่ีก าหนดตอน หรือระยะห่างของตวัลายแต่ละตวั ท่ีจะน ามา           
จดัประกอบกนัเป็นลวดลาย ให้ต่อเน่ืองสม ่าเสมอดูสวยงาม หรือเป็นส่วนท่ีก าหนดบงัคบัตวัลาย        
ให้จดัวางอยู่ในต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั เช่น การทิ้งช่วงจงัหวะลายในลกัษณะถ่ี คือ มีช่องไฟแคบ 
หรือการทิ้งช่วงจงัหวะตวัลายในลกัษณะห่าง คือ มีช่องไฟระหวา่งตวัลายกวา้ง  ดงัตวัอยา่งท่ี  2.12 
 

 
   

 ภาพท่ี  2.12  ภาพลวดลายท่ีแสดงเปรียบเทียบถึงการบงัคบัจดัวางตวัลาย   
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 32. 
 

  1.4)  บริเวณว่าง คือ ส่วนว่างท่ีเป็นพื้นภาพ ภาพๆ หน่ึงจะประกอบ              
ดว้ยส่วนท่ีเป็นรูปกบัส่วนท่ีเป็นพื้น ภาพลวดลายก็เช่นกนัจะประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นรูป คือ ตวัลาย         
และส่วนท่ีเป็นพื้น คือ บริเวณวา่ง หรือฉากหลงัของภาพทั้งหมด บริเวณวา่งต่างไปจาก ช่วงจงัหวะ 
เพราะช่วงจงัหวะหรือช่องไฟเป็นเพียงบริเวณวา่งระหวา่งตวัลายแต่ละตวั แต่บริเวณวา่งจะหมายรวม
ตลอดครอบคลุมทั้งช่วงจงัหวะ และพื้นหลงัหรือส่วนว่างอ่ืนๆ ทั้งหมดในภาพ  ดงัตวัอย่างท่ี  2.13 
และ 2.14 
 

 
  

 ภาพท่ี  2.13 บริเวณวา่งมากใหค้วามรู้สึกโปร่ง สบายตา โล่งไม่อึดอดั 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 33. 
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 ภาพท่ี 2.14  บริเวณวา่งนอ้ยใหค้วามรู้สึกแน่น ทึบ อึดอดั ระรานตา 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 33. 
 
  1.5)  ทิศทาง คือ คุณลักษณะท่ีบ่ง ช้ี ถึงแนวโน้มการเคล่ือนไหว               
ของตวัลาย และส่วนประกอบอ่ืนๆ ว่าจะไปในทางใด  และปรากฏเป็นรูปลักษณะเช่นไร เช่น 
ทิศทางเป็นแถวแนวนอน ทิศทางเป็นแถวแนวด่ิง โคง้ และวงกลม ดงัน้ีเป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นการ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนการเคล่ือนไหวในรูปลักษณะหลายทิศทางนั้น อย่างเช่น                  
รู ปลักษณะแฉก  รูปลักษณะ รัศ มี  รูปลักษณะไขว้ประสานห รือตัดกันดัง น้ี  เ ป็นต้น                           
ส่วนการเคล่ือนไหวในรูปลกัษณะทุกทิศทางไดแ้ก่ การแผเ่ป็นแผน่ผนื 
  ขณะท่ีทิศทางเป็นส่วนประกอบ ท่ีถูกน ามาเพื่อก าหนดแนวโน้ม
การจดัวางตวัลาย ให้ได้ลวดลายท่ีมีลกัษณะรูปแบบท่ีหลากหลายนั้น ทิศทางก็สามารถน ามาใช ้            
เป็นเคร่ืองตรวจสอบ หลงัการปฏิบติัจดัวางตวัลายไปแลว้ว่า เป็นแถวเป็นแนว เหล่ือมล ้ า ต ่าสูงกว่า
กนัหรือไม่  ดงัภาพตวัอยา่งท่ี  2.15 
 

 
 
 ภาพท่ี  2.15  การเคล่ือนไหวของตวัลายไปในทิศทางเดียว 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 34. 
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  1.6)  ตัวเสริมประกอบลาย  คือ ส่วนประกอบอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ 
เช่น พื้นผิว จุด แสงเงา และอ่ืนๆท่ีน ามาจัดประกอบเสริมให้เข้ากับลายแล้ว สามารถสัมพนัธ์
เช่ือมโยงเข้ากับส่วนประกอบพื้นฐานอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน และก่อให้เกิดคุณค่า              
หรือ เพิ่มเนน้ความสมบูรณ์ใหป้รากฏในลวดลายนั้นๆมากยิง่ข้ึน  ดงัภาพตวัอยา่งท่ี  2.16 
 

 
 

 ภาพท่ี  2.16  การเสริมประกอบลายดว้ยนา้หนกัเขม้ 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 36. 
 

  2)  หลักการจัดองค์ประกอบลาย  การเรียนรู้เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ               
ขององค์ประกอบแต่ละส่วน ท าให้ผูอ้อกแบบสามารถเลือกส่วนประกอบเหล่านั้น มาก าหนด                   
จดัเพื่อกระตุน้เร้าความรู้สึกจากการรับรู้ โดยการเนน้คุณลกัษณะเฉพาะเหล่านั้นให้ปรากฏเห็นใน
รูปแบบลวดลาย แต่การน าเอาองค์ประกอบลักษณะต่างๆมาจัดประกอบรวมเข้าด้วยกันนั้ น                 
ใช่จะประกอบได้อย่างเสรีโดยไม่ค  านึงถึงกฎเกณฑ์ใดๆ ทั้ ง น้ีเพราะการจัดส่วนประกอบ                           
ท่ีหลากหลายเหล่านั้น เป็นการสร้างดุลยภาพและเอกภาพให้แก่ส่ิงท่ีขดัแยง้กนั เพื่อรวมตวักนัได้
อย่างมีระเบียบ  และสวยงาม ซ่ึงหลกัในการจดัองค์ประกอบลวดลายมีดงัน้ี เอกภาพ ความสมดุล 
และจุดสนใจ ดงัตวัอยา่งท่ี  2.17 
 

 
 

 ภาพท่ี  2.17 ลวดลายยอ่มเกิดจากการจดัองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนั 
  ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 37. 
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  2.1) เอกภาพ คือ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ความกลมกลืนเข้ากัน          
ได ้โดยการเช่ือมโยงสัมพนัธ์หรือประสานกนัอย่างเป็นระเบียบขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีน ามาจดั             
เขา้ดว้ยกนั ใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในผลรวมของรูปลาย ส่วนเอกภาพของรูปลาย ไดแ้ก่ 
การรวมตวักนัอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบของส่วนประกอบจนเกิดเป็นรูปแบบท่ีสามารถแสดง
ความคิด และความงาม ท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการถ่ายทอดไดอ้ยา่งชดัเจน 
  หลักการจดัองค์ประกอบของลวดลายให้เกิดรูปแบบในลักษณะ
เอกภาพน้ี ยงัอาจแยกความเป็นเอกภาพตามการปรากฏออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  เอกภาพ                 
ในลกัษณะขดัแยง้  และเอกภาพในลกัษณะกลมกลืน 
  เอกภาพในลักษณะขัดแย้ง เป็นการน าเอาองค์ประกอบแต่ละส่วน   
ท่ีต่างกัน มาจัดประกอบรวมเข้าด้วยกัน ย่อมปรากฏความแตกต่างท่ีก่อให้รู้สึกขัดแย้งกัน                
ความขดัแยง้ท่ีปรากฏเห็นได ้เช่น ความขดัแยง้ของลกัษณะรูปทรงท่ีต่างกนั ความขดัแยง้ของขนาด  
ท่ีต่างกัน ความขัดแย้งของทิศทางท่ีต่างกัน และความขัดแยง้ของบริเวณว่างหรือช่วงจังหวะ              
ท่ีต่างกนั เป็นตน้ 
  จากความขัดแยง้ของลักษณะ และรูปทรงท่ีต่างกัน ผูอ้อกแบบ
สามารถท าให้เกิดความกลมกลืนโดยการประสานความขดัแยง้ให้เป็นเอกภาพได ้ดว้ยการก าหนด
เพิ่มตัวกลาง (Transition) เขา้ไป  
  เอกภาพในลักษณะความกลมกลืน  คือ การน าเอาองค์ประกอบ            
ท่ีเหมือนกัน หรือมีลักษณะรูปทรงท่ีคล้ายกันมาจดัประกอบรวมเข้าด้วยกัน โดยการประสาน
เช่ือมโยงใหเ้กิดความเหมาะสมกลมกลืนเป็นระเบียบสวยงามไม่ขดัตา 
  ความกลมกลืนอาจเกิดจากลกัษณะรูปทรงท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั 
ขนาดท่ีเท่าๆกันหรือใกล้เคียงกัน ทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ช่วงจังหวะท่ีเท่าๆ กัน                      
หรือใกล้เคียง เป็นต้น การสร้างเอกภาพในลักษณะกลมกลืนอาจก าหนดด้วยการซ ้ า หรือการ
แปรเปล่ียน 
  ส่วนการสร้างเอกภาพในลักษณะความกลมกลืนอีกลักษณะคือ      
การแปรเปล่ียน การซ ้ านับเป็นเอกภาพขั้นมูลฐานในการจดัองค์ประกอบ ส่วนการแปรเปล่ียน                
เป็นการคล่ีคลายรูปร่าง ลักษณะ ขนาด ทิศทาง บริเวณว่าง หรือช่วงจังหวะช่องไฟจากท่ีเคย
เหมือนกนั คล่ีคลายไปจนกระทัง่แตกต่างกนั โดยอาจค่อยๆ เปล่ียนออกไปอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะนอ้ยๆ 
ตามล าดบั 
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  แม้การแปรเปล่ียนจะท าให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละหน่วย     
แต่การก าหนดหรือการจัดยงัคงอยู่ภายใต้เ ง่ือนไขการซ ้ าอยู่ เช่น รูปร่างลักษณะแปรเปล่ียน                
แต่ยงัรักษาระดบัการซ ้ าช่วงจงัหวะไวห้รือขนาดแปรเปล่ียนแต่ยงัคงซ ้ ารูปลกัษณะ เป็นตน้ 
  2.2) ความสมดุล เป็นคุณลกัษณะส าคญัของเอกภาพ โดยทัว่ไปหมายถึงการ
ถ่วงน ้าหนกัหรือแรงปะทะท่ีเท่ากนั แต่ในทางการจดัองคป์ระกอบลวดลาย อาจมีความหมายรวมไป
ถึงความปรานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีขององค์ประกอบส่วนต่างๆในตวัลายหรือลวดลาย
รูปทรงหน่ึงซ่ึงความสมดุลอาจเกิดข้ึนจากการก าหนดจดัองค์ประกอบ 2 วิธี คือความสมดุลของ             
ส่ิงท่ีขดัแยง้หรือต่างกนั  และความสมดุลของส่ิงท่ีซ ้ าหรือเหมือนกนั ดงัภาพท่ี 2.18  
 

 
 
 ภาพท่ี  2.18 ภาพซา้ยและขวา ลวดลายท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบเหมือนกนั 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 44. 
 
 ความสมดุลของ ส่ิงที่ ขัดแย้งหรือต่างกัน  เ ป็นการน า เอา
ส่ วนประกอบ ท่ี มี รูปลักษณะ ต่า งกันห รือขัดแย้งกัน  มาจัดประกอบรวม เข้า ด้ว ยกัน                                     
ให้ประสานกลมกลืน เกิดการถ่วงน ้ าหนักหรือแรงปะทะขององค์ประกอบส่วนต่างๆ ในลกัษณะ                
ท่ีพอเหมาะพอดีจนรู้สึกวา่มีความสมดุล 
 ความสมดุลของ ส่ิงที่ซ ้ าห รือ เหมือนกัน  เ ป็นการน า เอา
ส่วนประกอบท่ีมีรูปลักษณะเหมือนกัน มาจัดประกอบรวมเข้าด้วยกันให้ประสานกลมกลืน               
เ กิดการถ่วงน ้ าหนักหรือแรงปะทะขององค์ประกอบส่วนต่างๆ ในลักษณะท่ีพอเหมาะ                          
พอดี จนรู้สึกวา่มีความสมดุล 
 เส้นแกนแห่งดุลยภาพ การจดัองคป์ระกอบลงในกรอบโครงสร้าง
รูปลกัษณะใดๆ ก็ตาม เม่ือค านึงถึงเร่ืองความสมดุลจะมีการแบ่งโครงสร้าง โดยรวมน ้ าออกเป็นสอง
ส่วนข้ึนไป  แล้วน าเอาองค์ประกอบจัดใส่ในแต่ละส่วนให้ดูแล้วรู้สึกเท่าๆ กันเป็นการสร้าง                 
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ความสมดุลข้ึนในลักษณะถ่วงดุลซ่ึงกัน และกัน แม้รูปลักษณะขององค์ประกอบท่ีจัดใส่นั้ น                 
จะเหมือนกันหรือต่างกันก็ตาม  เส้นแกนแบ่งกรอบโครงสร้างน้ี ก็คือเส้นแกนแห่งดุลยภาพ                  
ท่ีใชเ้ป็นตวัก าหนดแบ่งโครงสร้างนั้น และใชเ้ป็นหลกัในการสร้างความสมดุล  ดงัภาพท่ี 2.19 
 

 
 
 ภาพท่ี  2.19  แสดงใหเ้ห็นถึงการใชเ้ส้นแกนแห่งดุลยภาพ 
 ท่ีมา : พีนาลิน สาริยา, 2549, หนา้ 47.  
 
  2.3)  จุดสนใจ  เ ป็นการก าหนดตัวลายหรือลวดลาย  ท่ี เ กิดจากการ                        
จดัส่วนประกอบเขา้ดว้ยกนันั้น ปรากฏคุณสมบติัทางกายภาพให้สามารถกระตุน้เร้าความสนใจ               
จากการพบเห็นได้ คุณสมบติัทางกายภาพแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ รูปแบบ และเน้ือหา
เร่ืองราว 
   รูปแบบ ตัวลายหรือลวดลายท่ีสามารถกระตุ้นเร้าความสนใจ           
ด้วยลักษณะท่ีเป็นรูปแบบนั้น ได้แก่ลายท่ีเกิดจากการสร้างสานส่วนประกอบย่อยเข้าด้วยกัน            
เพื่อให้ เ กิดเป็นรูปแบบท่ีไม่อ้างหรือส่ือแทนส่ิงใด เป็นรูปแบบลวดลายท่ีไม่ มี เ ร่ืองราว                  
(Nonobjective ornament) ของคน สัตว ์วตัถุ ส่ิงของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 
  ซ่ึงคุณลักษณะทางกายภาพของลายท่ีแสดงแต่เฉพาะรูปแบบ           
ให้ปรากฏเห็นน้ี อาจเป็นการพัฒนารูปแบบให้ห่างจากความเป็นจริงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ                                      
โดยการจัดส่วนประกอบเข้าด้วยกันให้ปรากฏเป็นความสลับซับซ้อน สวยงามแปลกตา                       
น่าท่ึง โดยไม่ส่ือความหมายถึงส่ิงใด ซ่ึงจุดสนใจเก่ียวกับรูปแบบลวดลายน้ี ยงัอาจแบ่งออกได ้                        
เป็นจุดสนใจในรูปแบบโดยรวม  และจุดสนใจในรูปแบบส่วนใดส่วนหน่ึง 
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  เ นื้ อหา เ ร่ืองราว  คือ  การจัดส่วนประกอบย่อย เ ป็นตัวลาย                  
หรือลวดลายในลักษณะรูปหรือสัญลักษณ์แสดงถึงส่ิงท่ีต้องการบอกกล่าว เล่าหรืออ้างถึง                    
เช่น เน้ือหา เร่ืองราว (Subject matter) ของคน สัตว ์วตัถุ ส่ิงของ เหตุการณ์ ความเช่ือ หรือความจริง
ในธรรมชาติ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
  ซ่ึงจุดสนใจในเน้ือหาเร่ืองราวน้ี ตวัลายหรือลวดลายจะเป็นส่ิงท่ี
กระตุน้ใหผู้พ้บเห็น เกิดความคิดหรือจินตนาการไปตามรูปแบบ หรือจากการกระตุน้เร้าของรูปแบบ 
ส่วนรูปแบบท่ีก าหนดก็จะแตกกนัออกไปตามเน้ือหาเร่ืองราวท่ีตอ้งการแสดง หรือส่ือความหมาย 
เช่น เร่ืองราวของมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัธรรมชาติ ธรรมชาติกบัความงาม มนุษยก์บัจินตนาการ 
  สรุป การออกแบบลวดลายโดยท าความเขา้ใจกบัส่วนประกอบ หรือ
องค์ประกอบลายจะช่วยให้ผูอ้อกแบบสามารถก าหนดสร้างลวดลาย ให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับ จุด มุ่ งหมายได้ ดีกว่ าการจัดโดยไม่ รู้  ห รือไม่ เข้า ใจ เ ก่ี ยวกับ คุณลักษณะ                               
ขององคป์ระกอบของลายเลย 
  ทั้ ง น้ี เพราะจะช่วยให้เข้าใจเ ก่ียวกับความกลมกลืนระหว่าง                    
รูป กบัพื้น ลวดลายกบักรอบภาพ ตวัลายกบัช่องไฟ ขนาดสัดส่วนของตวัลาย หรือในดา้นการเน้น             
ความโดดเด่นของลาย โดยอาศยัพื้นเป็นตวัเสริม ขนาดสัดส่วนเป็นตวัก าหนด ทิศทางเป็นตวักระตุน้
ความรู้สึก ดัง น้ี เ ป็นต้น ซ่ึงล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความเข้าใจในองค์ประกอบลายทั้ ง ส้ิน                      
ดงันั้น ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียว  กบัส่วนประกอบในการออกแบบลวดลายอาจสามารถ
แยกล าดบัได ้เป็น 
  ตอ้งทราบถึงส่วนประกอบแต่ละส่วนของลาย 
  ต้องทราบถึงความส าคัญในคุณลักษณะของส่วนประกอบ                   
ท่ีสามารถใชใ้นการกระตุน้เร้าความรู้สึกจากการรับรู้ได ้
  ตอ้งทราบถึงความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบแต่ละส่วน วา่มีความ
เก่ียวโยง และส่งผลถึงภาพโดยรวมของลายทั้งหมดอยา่งไร 
  สามารถก าหนดเลือกหรือเน้นคุณลักษณะของตัวลายท่ีจะน ามา
สร้างสรรค ์โดยการจดัอนัดบัความส าคญัของตวัลายแต่ละตวั ใหมี้ความส าคญัลดหลัน่กนั 
 
2.  ทฤษฎกีารออกแบบเบือ้งต้น 
 การออกแบบเป็นส่วนส าคัญอย่างหน่ึงในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ด้วยการเพิ่ม
องค์ประกอบด้านความงามท่ีตรงกับรสนิยมของความต้องการของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูป้ระกอบการ
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จ าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองการออกแบบมาประยุกตใ์ชใ้นงานของตนเอง เพื่อพฒันาสินคา้ของตนเอง
ใหมี้คุณภาพต่อไป 
 2.1 ความหมายของการออกแบบ 
 ค านิยามความหมายของค าว่า การออกแบบ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค  านิยาม
แตกต่างกนัออกไปตามความเช่ือ และความเขา้ใจ Goldstein (1968) ให้ความเห็นวา่ การออกแบบ 
คือการเลือก และการจดัส่ิงต่างๆ (วตัถุ ส่ิงของ หรือเร่ืองราวเน้ือหา) ด้วยจุดมุ่งหมายสองอย่าง                 
คือ เพื่อใหมี้ระเบียบ และใหมี้ความงาม 
  Bevlin (1980) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ คือ การรวบรวมส่วนต่างๆ                       
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 เป็นกิจกรรม          
อนัส าคญัประการหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีมีอยู่ในความนึกคิด อนัอาจจะเป็นโครงการ                  
หรือรูปแบบท่ีนักออกแบบก าหนดข้ึนด้วยการจดั ท่าทาง ถ้อยค า เส้น สี แสง เสียง รูปแบบ                          
และวสัดุ ต่างๆ โดยมีกฎเกณฑท์างความงาม 
  พาศนา ตัณฑลกัษณ์ (2526: 293) ใหค้วามเห็นวา่ การออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์
โดยมีแบบแผนตามความประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
  สรุปไดว้า่ การออกแบบคือ การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ และการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ของเดิมใหดี้ยิง่ข้ึน ดว้ยการใชว้สัดุ  และวิธีการท่ีเหมาะสม ตามแบบแผน และจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
โดยอาศยัองคป์ระกอบดา้นความงาม หรือกฎเกณฑข์ององคป์ระกอบของศิลปะนัน่เอง 
 2.2 จุดมุ่งหมายในการออกแบบ 
 ในการออกแบบแต่ละชนิดนั้น ผูอ้อกแบบจะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายเอาไวก่้อนแลว้ว่าจะ
ออกแบบไปท าไม  ดงันั้นจุดมุ่งหมายท่ีกล่าวถึงน้ีจะตอ้งมีความส าคญั พอสรุปอยา่งกวา้ง ๆ ไดด้งัน้ี 
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  2.2.1 การออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย ผูอ้อกแบบโดยมากจะต้องค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นจุดมุ่งหมายแรกของการออกแบบ ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมีทั้งประโยชน์
ในการใชส้อย และประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร การออกแบบเพื่อระโยชน์ในการใชส้อยท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ เช่น อุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรมีแห  อวน ไถ เป็นตน้ ประโยชน์เหล่าน้ีจะเน้นประโยชน์ทางกายโดยตรง
ส าหรับประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ การออกแบบหนงัสือ โปสเตอร์ งานโฆษณา ส่วนใหญ่
มกัจะเนน้การส่ือสารถึงกนัดว้ยภาษา และภาพ ซ่ึงสามารถรับรู้ร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ผูอ้อกแบบ
จ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น ซ่ึงการออกแบบโดยมากมกัจะเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยา
ชุมชน ประโยชน์ดา้นน้ีจะเนน้ทางดา้นความศรัทธาเช่ือถือ  และการยอมรับตามส่ือท่ีไดรั้บรู้ 
  2.2.2 การออกแบบเพื่อความงาม จุดมุ่งหมายในการออกแบบเพื่อให้เกิดความงาม 
จะเน้นประโยชน์ทางดา้นจิตใจเป็นหลกั ซ่ึงผลจากการออกแบบจะท าให้ผูท่ี้พบเห็นเกิดความสุข 
เกิดความพึงพอใจ การออกแบบประเภทน้ีได้แก่ การออกแบบด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
ตลอดจนงานออกแบบตกแต่ง เช่น ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ออกแบบตกแต่งสนาม เป็นตน้ 
 
 2.3 ส่วนประกอบของการออกแบบ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบทุกชนิด ทุกประเภท จะมีส่ิงส าคญัท่ีน ามาประกอบ
กนัข้ึน ส่ิงท่ีกล่าวถึงนั้นไดแ้ก่ ส่วนประกอบของการออกแบบ (Element of design) ในการออกแบบ
แต่ละคร้ัง จะมีการน าเอาส่วนประกอบของการออกแบบมาจดัร่วมกนัลกัษณะของการจดัจะแตกต่าง
กนัไปตามความคิด ความเข้าใจ และความต้องการของผูอ้อกแบบนั้นๆ ส่วนประกอบของ                      
การออกแบบท่ีใชอ้อกแบบงานทางดา้นทศันศิลป์ มีดงัต่อไปน้ี 
  2.3.1 จุด คือ  เป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีสามารถน ามาประกอบกนัให้เป็นเส้น รูปร่าง 
รูปทรง ตลอดจนเป็นภาพ ส าหรับการพิมพภ์าพธรรมชาติในปัจจุบนั จะพิมพใ์ห้เป็นจุดสีขนาดเล็ก
ผสมผสานกนัเป็นจ านวนมาก โดยพิมพเ์พียง 4 สี เม่ือจุดสีทั้ง 4 สีประกอบเขา้ดว้ยกนั จะเกิดการ
ประสานสีให้ดูเป็นภาพสีธรรมชาติได้ ถา้ขยายภาพดูจะเห็นไดช้ดัเจนวา่จุดท่ีประกอบกนัมีความถ่ี
ห่างต่าง ๆ กนั เม่ือประสานจุดด้วยสายตา จะเห็นเป็นภาพท่ีมีน ้ าหนักสีอ่อนเหมือนธรรมชาติ              
วตัถุตามธรรมชาติ ตามทฤษฎีของนกัฟิสิกส์ ประกอบด้วยอนุภาคท่ี เล็กท่ีสุด มีโครงสร้างต่างๆ              
กนัถ้ามองอนุภาคเหล่านั้นในเชิงการออกแบบ อนุภาคก็คือจุดนั่นเอง (อารี สุทธิพนัธ์ุ, 2527) 
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จะให้แง่คิดแก่นักออกแบบเป็นอย่างมาก เม่ือเรามองดูฝักขา้วโพด      
รวงขา้ว เปลือกของผลไมช้นิดต่าง ๆ เช่น นอ้ยหน่า สาเก ขนุน ทุเรียน จะเห็นจุดเรียงกนัเป็นกลุ่ม
เป็นแถวอย่างมีระเบียบ มีจงัหวะ ดงันั้นพอจะสรุปไดว้่า เส้น รูปร่าง รูปทรง รวมทั้งลกัษณะผิว             
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เ กิดจากจุดทั้ ง ส้ิน  ส าหรับการออกแบบ ควรค านึงถึงการก าหนดต าแหน่ง (position)                                   
และการจดัซ ้ าๆ  กนั 
  2.3.2 เส้น  เป็นพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อการออกแบบมาก เพราะการออกแบบ               
ให้เป็นรูปร่าง รูปทรง หรือเป็นภาพ จะตอ้งน าเส้นไปประกอบเขา้ดว้ยกนัทั้งส้ิน ลกัษณะของเส้น       
แต่ละอยา่งท่ีใช ้จะให้ความรู้สึกไดดี้ในการรับรู้ เช่น ตึกสูงๆ จะรู้สึกวา่สง่างาม ส่วนเส้นดา้ยท่ีพนั
กนัยุง่เหยงิจะรู้สึกไม่เป็นระเบียบ เป็นตน้ ลกัษณะของเส้นท่ีใชใ้นการออกแบบจ าแนกเป็น เส้นตรง 
เส้นเฉียง เส้นซิกแซก เส้นโคง้ เส้นคดเป็นเคล่ือน เส้นหยกั ๆ แบบเปลือกหอยแครง เส้นตั้ง และเส้น
นอน ซ่ึงท่ีจริงแลว้ลกัษณะของเส้นพื้นฐานจะมีเพียงเส้นตรง และเส้นโคง้เท่านั้น นอกนั้นเป็นเส้นท่ี
เกิดจากเส้นตรงหรือเส้นโคง้ หรือเกิดจากการร่วมกนัของเส้นตรง และเส้นโคง้ทั้งส้ิน เช่น เส้นเฉียง 
เส้นซิกแซก เส้นคดเป็นคล่ืน หรือเส้นหยกัๆ  แบบเปลือกหอยแครงเส้นแต่ละแบบท่ีน าไปใชใ้นการ
ออกแบบ จะใหค้วามรู้สึกในการรับรู้แตกต่างกนัออกไป พอสรุปไดด้งัน้ี 
   1) เส้นตั้ง (Vertical line) เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึก สูง สง่า มัน่คง แข็งแรง 
สงบ ไม่เคล่ือนไหว 
   2) เส้นนอน (horizontal line) ใหค้วามรู้สึก สงบ ราบเรียบ ไม่มีท่ีส้ินสุด 
   3) เส้นเฉียง (diagonal line) เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึก ไม่มัน่คง จะล้ม 
อนัตราย หา้ม ไม่ สมดุล เคล่ือนไหว 
   4) เส้นซิกแซก (zigzag line) เป็นเส้นท่ีใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหว แหลมคม 
   5) เส้นโคง้ (curved line) เป็นเส้นท่ีใหค้วามรู้สึก อ่อนชอ้ย เศร้า อ่อนแอ 
   6) เส้นคดเป็นเคล่ือน (wavy line) เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึก เคล่ือนไหว        
อยา่งน่ิมนวล เช่น ระลอกน ้า 
   7) เส้นหยกัๆ แบบเปลือกหอยแครง (scalloped line) เป็นเส้นท่ีให้
ความรู้สึกคลา้ยเส้น ซิกแซก คือ ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหวอยา่งมีจงัหวะ แหลมคม 
  2.3.3 ทิศทาง หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงให้รู้ว่า การออกแบบนั้นจูงใจผูพ้บเห็น              
ในทิศทางใด และรู้สึกว่าการออกแบบนั้นมีลกัษณะเช่นใด การออกแบบโดยค านึงถึงทิศทาง              
จะช่วยให้รู้สึกเคล่ือนไหวไดด้ว้ย เช่น การออกแบบของกลุ่มพิวเจอริสซึม (อารี สุทธิพนัธ์ุ, 2527)        
ในการออกแบบภาพเขียน บางคร้ังอออกแบบเพื่อให้ดูไดเ้ฉพาะทางแนวนอน บางคร้ังก็ให้ดูทุก
ทิศทาง แลว้แต่ผูดู้จะตั้งภาพในแนวไหน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจุดประสงค์ของผูอ้อกแบบในการก าหนด
ทิศทางของภาพเป็นส าคญั การออกแบบทิศทาง มีการใช้ทิศทางในลกัษณะต่างๆ เช่น ทิศทาง                  
ท่ีกลมกลืนกนั ทิศทางท่ีตดักนั ทิศทางท่ีกระจายออก ทิศทางท่ีพุ่งเขา้หาศูนยก์ลาง ทิศทางไปทาง
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เดียวกนั ทิศทางท่ีสวนกนั ผูอ้อกแบบสามารถเลือกใชทิ้ศทางประกอบในการออกแบบ ไดต้ามความ
ตอ้งการและความเหมาะสม 
  2.3.4 รูปร่างและรูปทรง มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด แต่เม่ือพิจารณาให้ดีแลว้
จะพบว่า รูปร่าง และรูปทรงมีลกัษณะต่างกนั รูปร่าง (shape) มีลกัษณะเป็น 2 มิติ คือ มีเฉพาะ                 
ความกวา้ง และความยาว เกิดข้ึนจากเส้น และทิศทางท่ีลากมาบรรจบกนั รูปร่างของมนุษย ์สัตว ์            
หรือส่ิงของใดๆ ก็ตาม จะมีเพียงเส้นรอบนอก ไม่มีปริมาตรหรือมวลมาเก่ียวขอ้ง ตวัอย่างเช่น        
รูปวงกลม รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม หรือรูปเงาของหนงัตะลุงท่ีเตน้บนจอ เป็นตน้ รูปทรง (form)    
มีลกัษณะเป็น 3 มิติ คือ มีทั้งความกวา้ง ความยาว และความหนาหรือความลึกประกอบกนั รูปทรง
คือรูปร่างของปริมาตร (volume) หรือมวล (mass) ซ่ึงเกิดจากการปิดลอ้มพื้นท่ีวา่งเหมือนกบับา้น     
ตู ้และชาม ดงันั้นรูปทรงจะมีการกินระวางเน้ือท่ีในอากาศ และมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นตวั               
เป็นตน  เป็นกลุ่มเป็นกอ้นจบัตอ้งได ้ รูปร่าง และรูปทรงพื้นฐานมี 2 ชนิด คือ รูปร่างหรือรูปทรง
เรขาคณิต  และรูปร่างหรือรูปทรงอิสระ ส าหรับรูปร่าง และรูปทรงในการออกแบบจ าแนก                      
ได ้3 ชนิดคือ 
   1)  รูปเหมือนจริง (Realistic) เป็นรูปร่างหรือรูปทรงท่ีเหมือนจริง                  
โดยไม่มีการตดัทอนดดัแปลงแต่อยา่งใด  
   2) รูปตดัทอนดดัแปลง (Abstract) ซ่ึงแบ่งกวา้งๆ ได ้3 วธีิคือ 
    2.1 รูปท่ีตดัทอนดดัแปลงใหผ้ดิไปจากความความจริง (distortion)  
    2.2 เป็นรูปท่ีออกแบบใหเ้กินความจริง (exaggeration)  
    2.3 เป็นรูปท่ีน ามาจดัใหม่ (re-arrangement) 
   3) รูปท่ีไม่มีความหมาย (non-objective) 
  ในการออกแบบรูป ร่างหรือ รูปทรงให้สัมพัน ธ์กัน  มีวิ ธี ก ารดัง ต่อไป น้ี                              
(อารี สุทธิพนัธ์ุ, 2527) ดา้นต่อดา้น มุมต่อมุม มุมต่อดา้น สัมพนัธ์กนัดว้ยสายตา ทบัหรือซ้อนกนั 
คาบเก่ียวกนั บิด งอ บงักนัหรือเช่ือมกนั เป็นตน้ 
  2.3.5 ขนาดและส่วนสัด สามารถแยกได้ดังน้ี ขนาด (Size) หมายถึง พื้นท่ี                        
ในขอบเขตใดขอบเขตหน่ึง พื้นท่ีนั้นจะเป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ ก็ได ้เรารู้ขนาดไดด้ว้ยการเปรียบเทียบ 
ดว้ยการกะ ประมาณจากประสบการณ์เดิมของเรา ส่วนสัด (Scale) หมายถึงขนาดของส่ิง 2 ส่ิงข้ึนไป
ท่ีมีความสัมพนัธ์กลมกลืนกนัอยา่งเหมาะเจาะ ความสัมพนัธ์ของขนาด และส่วนสัดในการออกแบบ 
ควรค านึงถึงส่วนสัดของผูใ้ช้ และกิจกรรมภายในส่วนสัดนั้นๆ เป็นส าคญั หลกัในการใช้ขนาด              
และส่วนสัดดงัน้ี 
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   1) ขนาดใกลเ้คียงกนั ใหค้วามรู้สึกกลมกลืนกนั 
   2) ขนาดต่างกนั ใหค้วามรู้สึกขดักนั 
   3) ขนาดท่ีสัมพนัธ์กนัเป็นล าดบัต่อเน่ืองกนั ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว 
  2.3.6 มวลและบริเวณว่าง แยกไดด้งัน้ี คือ มวล (mass) หมายถึง เน้ือของวตัถุหรือ
สสารต่าง ๆ ท่ีกินระหวา่งเน้ือท่ีในอากาศ หรือเป็นเน้ือวตัถุซ่ึงมีปริมาตรนัน่เอง มวลจะมีลกัษณะ           
เป็น 3 มิติ บริเวณว่าง (space) หมายถึงพื้นท่ีวา่ง ซ่ึงแบ่งออกได ้2 อยา่ง ไดแ้ก่ หน่ึง พื้นท่ีภายใน           
ตวัวตัถุหรือภายในตวัอาคาร (positive space) สอง พื้นท่ีลอ้มรอบตวัวตัถุหรือลอ้มรอบตวัอาคาร      
(negative space) ในการออกแบบโดยทัว่ ๆ ไป ตวัรูป (figure) ของส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเด่น เช่น           
รูปคน จดัเป็นพื้นท่ีโพสิทีฟ (positive space) ส่วนพื้นท่ีหลงัหรือพื้นภาพ จดัเป็นพื้นท่ีเนกาทีฟ 
(negative space)   แต่บางคร้ังศิลปินหรือผูอ้อกแบบสามารถสร้างสรรค ์โดยสับเปล่ียนพื้นท่ีโพสิทีฟ
ของรูปเดียวกนัให้มีลกัษณะต่างกนัได ้  ส าหรับในวงการพิมพโ์ดยปกติถา้พิมพสี์ลงในพื้นท่ีตวัรูป 
(figure) จดัวา่เป็นภาพโพสิทีฟ แต่ถา้พิมพสี์ลงไปโดยรอบพื้นท่ีตวัรูป จดัวา่เป็นภาพเนกาทีฟ 
  2.3.7 ลักษณะผิว คือลกัษณะของผิวหน้าวตัถุตามธรรมชาติ และผิวหนา้ของวตัถุ         
ท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน ลกัษณะผิวมีหลายชนิด เช่น ผิวหยาบ ผิวละเอียด ผิวดา้น ผิวมนั เป็นตน้ 
ส าหรับในการออกแบบ ปัจจยัท่ีควรค านึงถึงในการเลือกใชว้สัดุ และลกัษณะผวิ มีดงัต่อไปน้ี 
   1) ประโยชน์ใชส้อย และอนัตรายของลกัษณะผวิท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
   2) ความชอบท่ีแตกต่างกนัของเพศ และวยั 
   3) เลือกวสัดุ และลกัษณะผวิใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้ม 
   4) ลกัษณะผวิท่ีใชใ้นการออกแบบ มีทั้งกลมกลืนกนั และตดักนั 
  2.3.8 สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์โลกมาก โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ สรรพส่ิง                              
ในธรรมชาติประกอบไปด้วยสีหลากหลายสี สีท่ีมองเห็นจ านวนมาก เช่น สีฟ้าของท้องฟ้า                     
ให้ความรู้สึกสว่างสดใส สีเขียวของใบไม้ให้ความรู้สึกสดช่ืน สีน ้ าเงินอมเขียวของน ้ าทะเล                    
ใหค้วามรู้สึกสงบลึกลบั สีเหลืองอม น ้าตาลของทะเลทรายใหค้วามรู้สึกสวา่ง สีท่ีปรากฏจ านวนมาก
เหล่าน้ี จดัว่า  เป็นสีหลกัท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจ และบุคลิกภาพของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ในทาง
ตรงกนัขา้ม  ถา้สมมุติให้ทอ้งฟ้าเป็นสีส้ม ใบไมท้ั้งป่าเป็นสีแดง เราก็คงจะไดพ้บเห็นบุคลิกภาพ        
ของมนุษยใ์นอีกลกัษณะหน่ึงเป็นแน่ อยา่งไรก็ตามสีอ่ืนๆ ท่ีมีจ  านวนนอ้ยในธรรมชาติ ก็มีอิทธิพล
ต่อชีวติมนุษยเ์ช่นเดียวกนั เม่ือเรารู้ถึงความส าคญัของสีซ่ึงมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ลว้ 
เราก็ควรท าความเข้าใจในเร่ืองอย่างละเอียด เพื่อจะได้เลือกใช้สีประกอบในการออกแบบ                      
ให้มีประโยชน์ตรงตามวตัถุประสงค์ของงานออกแบบนั้นๆ  เช่น ในการออกแบบสถานเริงรมย ์            
ควรใชโ้ครงสีท่ีสดใส ฉูดฉาด ส่วนสถานพยาบาลควรใชโ้ครงสีท่ีอ่อนหวาน และสงบ เป็นตน้ 
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  2.3.9 น ้าหนักของสี หมายถึง น ้ าหนกัอ่อนแก่ของสีเม่ือเทียบกบัน ้ าหนกัอ่อนแก่
ของสีขาวด า ปรากฏการณ์ของภาพธรรมชาติ จะพบวา่มีความแก่อ่อนของสีหลายระดบั วตัถุ 3 มิติ
จะประกอบไปดว้ยสีของแสง และเงา คือ ประกอบดว้ยด้วยสีอ่อนแก่หลายระดบันั่นเอง ดงันั้น                 
ในธรรมชาติซ่ึงมีวตัถุ 3 มิติจ  านวนมาก เม่ือสัมพนัธ์กบัแสง และเงา ยอ่มปรากฏความอ่อนแก่ของสี      
สีเดียว และความอ่อนแก่ของสีหลายสีท่ีมีน ้ าหนกัแตกต่างกนัดว้ย ในการออกแบบโดยใชน้ ้ าหนกัสี 
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดด้งัน้ี 
   1) ช่วยใหสี้ต่างกนักลมกลืนกนั หรือตดักนั 
   2) ช่วยใหภ้าพมี 3 มิติ 
   3) ช่วยให้เกิดความรู้สึก หนกั - เบา และเคล่ือนไหว ท่ีมีน ้ าหนกัใกลเ้คียง
กนัเม่ือใชร่้วมกนัจะกลมกลืนกนั ส่วนสีท่ีมีน ้ าหนกัต่างกนัเม่ือใช้ร่วมกนัจะเกิดการตดักนั ในการ
สร้างภาพใหเ้ป็น 3 มิติ จะตอ้งใชน้ ้ าหนกัของสีประกอบกนั เม่ือใชสี้ต่างกนัน ้ าหนกัจะพบวา่ สีอ่อน
รู้สึกเบา สีแก่รู้สึกหนกั นอกจากนั้นการใชน้ ้าหนกัสีสลบักนัยงัช่วยใหรู้้สึกเคล่ือนไหวไดอี้กดว้ย 
  กล่าวไดว้า่ การออกแบบคือ การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ และการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ของเดิมใหดี้ยิง่ข้ึน ดว้ยการใชว้สัดุ  และวิธีการท่ีเหมาะสม ตามแบบแผน และจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
โดยอาศัยองค์ประกอบด้านความงาม หรือกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบของศิลปะนั่นเอง                   
ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการออกแบบแบ่งได้ 2 ประการคือ เพื่อประโยชน์ใช้สอย และเพื่อความงาม 
ส าหรับเพื่อประโยชน์ใช้สอย ไดแ้ก่ ประโยชน์ในการใช้สอยและประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร 
และประโยชน์การใช้สอย อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั เป็นต้น ส่วนประกอบของ                    
การออกแบบท่ีใชอ้อกแบบงานทางดา้นทศันศิลป์ ไดแ้ก่ จุด เส้น ทิศทาง รูปร่าง และรูปทรง ขนาด
และส่วนสัด มวล และบริเวณวา่ง ลกัษณะผวิ สี และน ้าหนกัสี หรือองคป์ระกอบของศิลปะนัน่เอง 
 
3.  ทฤษฎกีารออกแบบผลติภัณฑ์ 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการผสมผสานระหว่าง การท างานแบบ                    
ระบบอุตสาหกรรม  กบัการท างานในลกัษณะของการสร้างสรรค์ศิลปะ ความประณีต และความ
อ่อนช้อย  ซ่ึงผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องพฒันาศักยภาพด้านการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์                  
ใหท้ดัเทียมคู่แข่งได ้              
 ความหมายของการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 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 หรือขั้นตอนแตกต่างกนั ไปตามลกัษณะของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 การด ารงชีพของมนุษย์นั้ น ย่อมอาศัยเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วย              
ให้การปฏิบัติภารกิจ  และการด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบร่ืน  ดังนั้ นการคิดค้นประดิษฐ์ส่ิง                          
ของเคร่ืองใช้ต่างๆ  ข้ึนมา เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว เป็นต้นว่า จอบ เสียม มีด                  
กระบุง ตะกร้า ไมค้าน ฯลฯ หรือเคร่ืองครัว และเคร่ืองใช้อ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ หมอ้ ไห 
ครก เขียง เกา้อ้ี ฯลฯ รวมไปถึงเคร่ืองใชอ้เนกประสงคอ่ื์นๆ เช่น กล่อง หีบ ห่อ ซอง แฟ้ม เป็นตน้ 
ส่ิงเหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบ  และสร้างสรรค์ข้ึนก็เพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นอนัดบัแรก 
ต่อมาจึงไดว้วิฒันาการใหมี้รูปแบบ  และความงามท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จึงมีการพัฒนาข้ึนทั้ งวงการอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถาบันท่ีเปิดสอน           
วชิาการต่างๆ ในดา้นน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 2.20 แนวคิดดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนั 
  ท่ีมา: ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2552 
 
 3.1 ประเภทของผลติภัณฑ์ 
 ผลิตภณัฑแ์บ่งออกตามจุดมุ่งหมายของการใชง้านได ้5 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 3.1.1  ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน ไดแ้ก่ เคร่ืองเรือน เคร่ืองครัว ของเล่น เตารีด 
พดัลม วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ 
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 3.1.2  ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในส านักงาน  ได้แก่ ตู้เอกสาร เคร่ืองอดัส าเนา แฟ้ม           
ชั้นวางของ เป็นตน้ 
 3.1.3  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีบริการแก่ธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น 
บรรจุภณัฑ ์อาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองใชอ่ื้นๆ เป็นตน้ 
 3.1.4  ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรกล ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรในโรงงานต่างๆ เช่น แท่นพิมพ์
หนงัสือ เคร่ืองมือผลิตกระป๋อง เป็นตน้ 
 3.1.5  ผลติภัณฑ์ขนส่ง ไดแ้ก่ รถยนต ์เคร่ืองบิน รถไฟ เรือ เป็นตน้ 
 3.2  หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้ นข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการใช้สอย               
ของผลิตภัณฑ์แ ต่ละประ เภท  ดังนั้ นหลักการส าคัญๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้ น                                  
จึงมีแนวทางกวา้งๆ  ท่ีควรค านึงถึง ดงัน้ี 
 3.2.1  สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น  กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เม่ือน าไปใช ้            
ในทอ้งถ่ินท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้วา่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือถือ สภาพดินฟ้าอากาศ เป็น
ตน้ การออกแบบก็ควรแตกต่างกนัดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการใชส้อย และรูปแบบสอดคลอ้งกบัสังคม             
ในทอ้งถ่ินนั้นๆ ตวัอยา่งเช่น รถยนตท่ี์ออกแบบให้ใชใ้นสภาพภูมิอากาศหนาว กบัสภาพภูมิอากาศ
ร้อนยอ่มมีการออกแบบท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 
 3.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอย หมายถึง การออกแบบ
โดยมุ่งเน้นให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานไดดี้ยิ่ง ตวัอย่างเช่น การออกแบบขวดน ้ ามนัพืช 
เน่ืองจากน ้ ามันมีลักษณะล่ืนได้ง่าย หากมีการเปรอะเป้ือนขวด ย่อมไม่สะดวกต่อการใช้สอย 
ลกัษณะของขวดจึงควรออกแบบใหบ้ริเวณกลางของขวดเล็กลง มีสันเหล่ียม เป็นร้ิว ท าให้ล่ืนไดย้าก 
บางชนิดออกแบบใหมี้ท่ีถือยืน่ออกจากขวดให้จบัไดถ้นดัอีกดว้ย นอกจากนั้นฝาขวด และส่วนอ่ืนๆ 
ก็ออกแบบใหใ้ชส้อยไดอ้ยา่งสะดวก และมีรูปแบบท่ีสวยงามน่าใช ้
 3.2.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างวสัดุ และระยะเวลาในการใชง้าน กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์
บางอยา่งตอ้งเก็บไวไ้ดน้านๆ เช่น สี วสัดุท่ีจะน ามาออกแบบเป็นภาชนะบรรจุสีควรมีความคงทน 
ท าใหสี้อยูไ่ดน้าน ไม่แขง็ตวั  หรือเปล่ียนสภาพเร็วเกินไป เป็นตน้ 
 3.2.4  ความสัมพนัธ์ ระหวา่งผลิตภณัฑ ์กบัขั้นตอนการผลิตควรสอดคลอ้งกนั 
 3.2.5  ระบบการจัดการ (Management) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการผลิต และการตลาด    
การออกแบบไม่ควรค านึงเฉพาะรูปแบบท่ีพิถีพิถนัจนเกินไป ท าให้ตน้ทุนในการผลิตสูง อาจท าให้
เกิดปัญหาต่อการจ าหน่าย และยุง่ยากต่อการผลิตดว้ย 
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 3.2.6  พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer behavior) ในช่วงเวลา โอกาส และ
จงัหวะนั้นๆ ความต้องการของผูบ้ริโภคเป็นอย่างไร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ให้การออกแบบตดัสินใจ               
ไดว้า่ควรเร่ิมตน้งานชนิดใด 
 
 3.3 แนวทางและขั้นตอนในการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 3.3.1  การหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  หมายถึงการตีปัญหา หรือท า
ความเขา้ใจทุกแง่ทุกมุมของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ให้กระจ่าง เป็นตน้วา่ แหล่งท่ีมา ทิศทาง และแนวโนม้
ของผลิตภณัฑใ์นอนาคต อิทธิพล  และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตลาด ผูใ้ช ้วสัดุ โดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 1)  ผลิตภณัฑน์ั้นๆ จะออกแบบใหม่ หรือปรับปรุงแบบเดิมใหดี้ข้ึนเท่านั้น 
 2)  ผูอ้อกแบบควรมีสังกปั (Concept) เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้นเป็นอยา่งดี 
 3)  ควรมีความรู้ และความเขา้ใจในหน้าท่ีใช้สอยทั้งโดยตรง และโดยออ้ม
ของผลิตภณัฑ์นั้นๆ  ด้วย เช่น เก้าอ้ี มีประโยชน์ใช้สอยโดยตรง คือ ใช้นั่งได้อย่างสะดวกสบาย           
ส่วนประโยชน์ใช้สอยทางอ้อม ได้แก่ การออกแบบให้เก้าอ้ีนั้นวางซ้อนๆกันได้อย่างมีระเบียบ                       
และไดป้ริมาณมาก เพื่อสะดวกในการเก็บ และประหยดัเน้ือท่ี สะดวกต่อการขนส่ง เป็นตน้ 
 4)  ควรท าความเขา้ใจคุณสมบติัผลิตภณัฑน์ั้นๆ เป็นอยา่งดี 
 5)  ควรค านึงถึงส่ิงท่ีดึงดูด หรือเร้าใหลู้กคา้ซ้ือผลิตภณัฑ ์
 6)  การใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ  อาจมีลักษณะพิเศษ เช่น การน า
ผลิตภณัฑไ์ปใชท้นัที หรือน าไปเก็บไวก่้อน ส่ิงเหล่าน้ีควรจะน ามาร่วมพิจารณาทั้งส้ิน 
 7)  มีความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ ว่าเป็นของแข็ง 
ของเหลว เป็นผง หรือเป็นก๊าซ เป็นตน้ 
 8)  ควรค านึงถึงสถานท่ีท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นั้น เช่น ในรถ ในเรือ ในห้องน ้ า                
ในสนาม หรือในหอ้งนอน เป็นตน้ 
 9)  พิจารณาถึงกลุ่มสังคม  และบุคคลท่ีใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 10)  ควรค านึงว่าผูซ้ื้อกับผูใ้ช้เป็นคนเดียวกันหรือไม่ ถ้าเป็นคนเดียวกัน              
ก็ออกแบบอย่างหน่ึง แต่ถ้าไม่ใช่คนเดียวกัน การออกแบบควรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ร่วมกนั 
 11)  ควรค านึงถึงระยะเวลาในการใช้งานของผลิตภณัฑ์นั้นๆ  กล่าวคือ 
ผลิตภณัฑเ์ป็นของใชป้ระจ า หรือใชใ้นบางโอกาส 
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 12)  ค  านึงถึงสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ั้นๆวา่มีสภาพอยา่งไร เช่น แผงลอย 
หา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ รวมทั้งใน และต่างประเทศดว้ย 
 13)  ค  านึงถึงผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่แล้วในท้องตลาดว่ามีจุดเด่น จุดด้อย             
เป็นอยา่งไร 
 14)  ผลิตภณัฑ์นั้นๆจะมีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไร เป็นต้นว่า ภายหลัง                
การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นหมดแลว้  ขวดหรือกล่องของผลิตภณัฑน์ั้นๆ อาจน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้
 3.3.2  การส ารวจตลาด  หมายถึง การออกส ารวจตลาด เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริง
ต่างๆเก่ียวกับผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบใหม่ๆ ว่าควรจะมีรูปร่าง หน้าตา
อยา่งไรดี  มีคุณสมบติัพิเศษอยา่งไร จึงจะเป็นท่ีนิยมของผูใ้ช้  ส่วนขั้นตอนในการส ารวจตลาดนั้น 
นักออกแบบจะลงมือเอง หรือให้ ฝ่ายวางแผน และวิจัยตลาดเป็นผู ้ด า เ นินการแทนก็ได ้                         
แลว้นกัออกแบบน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 การส ารวจตลาดท าให้นักออกแบบมีส่วนช่วยแก่ปัญหาทางเศรษฐกิจได ้   
เช่น สามารถออกแบบใหต้น้ทุนการผลิตต ่าลง  แต่คุณภาพคงเดิมหรือดีข้ึน มีความกะทดัรัด สะดวก
ในการใชส้อย และขนส่ง เป็นตน้ 
 3.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การน าขอ้มูล                
ท่ีได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขในจุดต่างๆ ท่ีพบการวิเคราะห์ หรือตีความ                
นกัออกแบบควรไดป้รึกษากบัหลายๆ ฝ่าย เพื่อป้องกนัความผิดพลาด หากวิเคราะห์ หรือตีความ             
ผดิไปอาจท าใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่สมบูรณ์แบบได ้ส่ิงท่ีช่วยใหน้กัออกแบบตดัสินใจให้ดีข้ึนควรค านึงถึง          
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี คือ 
 1)  ปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญ โดยเฉพาะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์
นั้นๆ 
 2)  หากมีผลิตภณัฑ์ชนิดน้ีมาก่อนแล้ว ควรสืบหาปัญหา และควรทราบ            
ดว้ยวา่ไดแ้กไ้ขปัญหาเหล่าน้ีมาแลว้อยา่งไรบา้ง 
 3)  รวบรวม  และสรุปผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางท่ีจะก าหนดรูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ 
 3.3.4  การก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์  คือ การน าผลการวิเคราะห์มาใชป้ระโยชน์  
ในการก าหนดรูปแบบของผลิตภณัฑ์ในลกัษณะการเขียนแบบ การเขียนแบบ และการออกแบบ                     
เป็นงานท่ีด าเนินควบคู่กนั เม่ือมีความคิดในรูปแบบท่ีจะออกแบบแลว้ นกัออกแบบจะใช้วิธีการ
เขียนเพื่อแสดงรายละเอียดของความคิด และในภาพต่างๆ ช้ีแจ้งให้ผูอ่ื้นทราบลักษณะของสี 
สัญลกัษณ์ ขนาด สัดส่วน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจของผูร่้วมงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียน
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แบบ จึงต้อ ง มี รา ยละ เ อี ยดอย่ า งครบถ้วน  เพราะนักออกแบบกับผู ้ผ ลิ ตนั้ น ส่ วนมาก                             
จะเป็นคนละคนเสมอจึงท าให ้ ระบบงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  3.3.5 การสร้างแบบจ าลอง (model) หมายถึง ผลิตภณัฑ์บางชนิด เม่ือก าหนด
รูปแบบ และเขียนแบบแล้ว ถ้ายงัสร้างความเข้าใจได้ไม่แจ่มชัด จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง
ประกอบ เพื่อให้เห็นเป็น 3 มิติ สามารถมองเห็นไดใ้กลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง การพิจารณา
แบบจึงง่ายข้ึน ตวัอย่างเช่น การออกแบบกล่อง เม่ือเขียนแบบแล้วก็ควรท าเป็นกล่องในลกัษณะ
แบบจ าลอง ข้ึน  แบบจ าลองดังก ล่ าวอาจ เล็ ก  ห รือ เท่ ากันกับผ ลิตภัณฑ์ก็ ได้  ทั้ ง น้ี ข้ึน                                    
อยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการท า ซ่ึงแบบจ าลองมีหลายชนิด เช่น 
 1)  การป้ันดว้ยดินเหนียว หรือดินน ้ ามนั (Clay studies) การจ าลองแบบชนิด
น้ีไม่ละเอียด และมีสัดส่วนคลาดเคล่ือนได้ ทั้ งน้ีเป็นการสร้างให้เห็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์              
อยา่งหยาบๆ และเป็นการเร่ิมตน้ศึกษาผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 2)  แบบจ าลองท่ีมีสัดส่วนถูกตอ้ง (Scaled model) หมายถึง แบบจ าลอง
สัดส่วนแน่นอน ขนาดเล็กกวา่ของจริง อาจท าดว้ยวสัดุชนิดใดก็ได ้เช่น โฟม ปูน หรือไม ้เป็นตน้ 
 3)  การจ าลองแบบท่ีใกล้เคียงกบัของจริง (Mock up) หมายถึง ลกัษณะ                   
ของแบบจ าลองจะมีขนาดใกลเ้คียงของจริง โดยพยายามเลียนแบบทั้งรูปร่าง และสีสันให้มากท่ีสุด
หลงัจากนั้นจึงน าไปสร้างเป็นของจริงทั้งขนาด วสัดุ และนายละเอียด เหมือนของจริงทุกประการ 
ซ่ึงเรียกวา่ ตน้แบบ (prototype)  
  กล่าวได้ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์  หมายถึง การคิดค้น วางแผน เสนอแนะ
แนวทางในการสร้างสรรค ์และพฒันา ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้มีประโยชน์ใชส้อย และความงาม          
ท่ีเหมาะสมข้ึน โดยการกระท าท่ีเกิดรูปแบบท่ีมองเห็นตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยจะตอ้ง
อาศยัหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์รวมถึงแนวทาง และขั้นตอนในการออกแบบท่ีเป็นระบบ                
 
4.  แนวคิดด้านการจัดการการตลาด 
 การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจ
ชุมชนกรณีศึกษาหมู่ 5 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 11 ต าบลแหวน หมู่ท่ี 8 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 2 
ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าเป็นจะตอ้งประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการจดัการ
การตลาดมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยมีเน้ือหาท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

4.1 ความหมายของการตลาด การจัดการตลาด 
  การตลาด (Marketing) เป็นตวักระตุน้ท่ีส าคญัท่ีธุรกิจหรือองค์กรท่ีไม่แสวงหา
ก าไรใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการบริโภคสินค้า และบริการในการเขียนเร่ืองการจดัการ
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การตลาดคร้ังน้ี จะอธิบายถึงการตลาดวา่เก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง และจะแสดงใหเ้ห็นถึงวา่องคก์รหรือ
ธุรกิจจะใชส้ าหรับขายสินคา้ และบริการไปยงัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (Prospect) ความหมายของการตลาด
เสียก่อน ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
  เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ (2548) กล่าวว่า สาขาวิชาการตลาดจะมีตน้ก าเนิด             
มาจากฐานความรู้ของหลากหลายวิชา เช่น จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสถิติ สาขาวิชาการตลาด            
ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางไม่น้อยไปกว่าสาขาวิชาอ่ืนทั้ งน้ีเป็นผลอันสืบ
เน่ืองมาจากการพฒันาการในสาขาวิชาการตลาดท่ีพยายามจะตอบสนองการแข่งขนัท่ีมีอยู่อย่าง                  
ไม่หยดุย ั้งในกลุ่มการคา้จนยงัผลใหมี้นวตักรรมใหม่ๆ  ทางการตลาดเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
  ศรา มานะสาบุตร (2552) กล่าวว่า การตลาดอาจหมายถึง กิจกรรมทั้ งหมด                     
ท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยสินค้า และบริการ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดท้าย โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปล่ียน การจัดการการตลาด (Marketing Management) ก็ใชห้ลกัการจดัการทาง
ธุรกิจโดย ทัว่ไปในการด าเนินงานทางการตลาดเช่นเดียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจด้านอ่ืนๆ 
ดงันั้น การจดัการการตลาด จึงอาจหมายถึง “การวางแผนการตลาด การปฏิบติัการทางการตลาด 
และการประเมินผลการท างานทางการตลาด” 
  วิชิต  อู่ อ้น (2552)  กล่าวว่า  การจัดการการตลาดแบบตรงจะประกอบ                    
ไปดว้ย 3 ขั้นตอนหลกัๆ อนัไดแ้ก่การ วางแผน การปฏิบติั และการประเมินผล 
  สรุปไดว้า่ “การจดัการการตลาด” หมายถึง กระบวนการการวางแผน และน าไปใช้
ซ่ึงส่ิงท่ีคิดข้ึนมา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การจดัจ าหน่าย เพื่อสร้าง                 
ให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีท าให้บุคคลแต่ละคนได้รับความพอใจ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์     
และบริการไปสู่ผูบ้ริโภค 
 
 4.2 แนวความคิดการตลาด 
  แนวคิดดา้นการตลาดนั้น เราสามารถแบ่งได ้3 ประการ คือ  
  4.2.1 การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า เป็นความคิดพื้นฐานของแนวความคิด
การตลาดท่ีตอ้งผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ นัน่คือองคก์รธุรกิจตอ้งพิจารณาวา่ลูกคา้ขององคก์ร
ธุรกิจเป็นใคร และเขามีความอยากหรือความตอ้งการอะไร ผลท่ีไดก้็คือการสร้างสินคา้ และบริการ
ท่ีท าให้ความคาดหวงัท่ีลูกคา้อยากไดไ้ดรั้บความพอใจ ตวัอยา่งเช่น ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์Lexus 
ในอเมริกาท่ีแผนกบริการท่ีใหบ้ริการจนถึงเท่ียงคืนเป็นตน้ 
  4.2.2 การมุ่งผสานความพยายามของบริษัทในทุกด้าน แนวความคิดการตลาด
ประเด็นท่ีสองก็คือ กิจกรรมการตลาดจะตอ้งกระท าร่วมกบักิจกรรมอ่ืนๆ ภายในองคก์ร ภายใต้
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แนวความคิดการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต และฝ่ายบุคลากรจะตอ้งท างานร่วมกัน        
เพื่อท่ีจะท าให้ความตอ้งการของลูกคา้ไดรั้บความพอใจ เช่น งานหลกัของฝ่ายผลิต คือ การเรียนรู้              
ท่ีจะปรับตารางการผลิตท่ีจะท าใหค้วามตอ้งการของลูกคา้ไดรั้บความพอใจภายใตต้น้ทุนท่ีรับไดผ้ล
คือท าใหร้ะบบการผลิตมีความยดืหยุน่ไปตามสถานการณ์ เป็น 
  4.2.3 พฤติกรรมการด าเนินงาน พฤติกรรมการด าเนินงานการตลาดควรต้อง                 
มุ่งให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ หมายความว่า แผนการตลาด และเป้าหมายของธุรกิจ                   
จะต้องประสานกัน  กล่าวได้ว่า  องค์กรต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเป ล่ียนแปลง                             
ของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และสามารถเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัเพื่อป้องกนัการสูญเสีย
ส่วนครองตลาด (Market Share) การหยุดน่ิงของธุรกิจหรือแมแ้ต่การลม้ละลายของธุรกิจ บางธุรกิจ
ให้ความส าคญักบัการผลิต ซ่ึงจะสนใจเฉพาะการลดตน้ทุน  และเน้นความส าคญัของเทคโนโลยี  
ในการผลิต พยายามคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ โดยไม่ได้ค  านึงถึงลูกคา้หรือ ภาวการณ์แข่งขนั ของธุรกิจ              
ซ่ึงในปัจจุบนั ให้ความส าคญักบัการผลิตอย่างเดียวไม่อาจประสบความส าเร็จได ้ แต่ถา้องค์กรมี
เป้าหมายท่ีจะให้ ได้มาซ่ึงความพอใจของลูกค้า  ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีทวีความส าคญัมากข้ึน                              
ในระหว่างผูบ้ริหารของ องค์กร เราเรียกว่าเป็นการให้ความส าคญักบัแนวความคิดการตลาด                      
(Marketing Concept) 
 
 4.3 การจัดการการตลาดแบบองค์รวม (The Holistic Marketing Concept) 
  เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ (2548) กล่าวว่า การจดัการการตลาดแบบองค์รวม
หรือท่ีเรียกกนัวา่ Holistic Marketing Concept ทั้งน้ีการจดัการการตลาดแบบองคร์วมถูกกล่าวว่า   
เป็นรูปแบบการจดัการการตลาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 น้ี (Kotler & Keller 2006)               
โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าฐานความคิดของการจัดการการตลาดแบบองค์รวมมองดูคล้าย                          
กบัทฤษฎีเคออส (chaos theory) ซ่ึงมองว่าส่ิงแต่ละส่ิงมีความเก่ียวขอ้งกนั และการเปล่ียนแปลง             
ของส่ิงๆ หน่ึงจะส่งผลกระทบต่อส่ิงอ่ืนๆ อย่างกวา้งไกล และลึกล ้ า ท่ีเรียกกนัวา่ The Butterfly 
Effect (James Gleick 1987) หรือท่ีหลายๆ คนเรียกเป็นภาษาไทยวา่ เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว 
ทฤษฎีการจดัการการตลาดแบบองคร์วมพิจารณาปัจจยัหลกัๆ ไวท้ั้งส้ิน 4 ปัจจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 
  4.3.1 การตลาดภายในองค์กร การตลาดภายในองคก์ร หรือ Internal Marketing              
ซ่ึงมีใจความส าคญัอยูท่ี่การสร้างให้หน่วยงานในองคก์รแต่ละหน่วยงานดูแลซ่ึงกนั และกนัเสมือน
หน่ึงดูแลลูกคา้ เพื่อจุดประสงคใ์นการน าส่งคุณค่าของสินคา้ และบริการไปสู่ลูกคา้อย่างไม่ติดขดั 
การตลาดภายในองค์กรยงัมีผลครอบคลุมไปถึง การเลือกจดัจา้งบุคลากร การอบรม และพฒันา
ความสามารถของบุคลากร การกระตุน้ใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  4.3.2 การตลาดแบบผสมผสาน การตลาดแบบผสมผสาน หรือ Integrated 
Marketing ซ่ึงให้ความส าคญัท่ีการพิจารณาผลของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมทางการตลาดต่อปัจจยั            
ทางการตลาดอ่ืนๆ และภาพรวมขององค์กร ตวัอย่างเช่น การพิจารณาภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงกิจกรรมทางการตลาดพื้นฐานในแง่ Marketing Mix หรือท่ีเรียกกนัวา่ 4Ps (Product, 
Price, Place, Promotion) เพื่อให้ปัจจยัแต่ละปัจจยัมีความสอดคลอ้งซ่ึงกนั และกนั ทั้งน้ีใจความ
ส าคญัของการตลาดแบบผสมผสานคือการมองประโยชน์ของความสัมพนัธ์ของแต่ละกิจกรรม          
และประสานประโยชน์นั้นๆ เพื่อก่อใหเ้กิดแรงบวกในผลลพัธ์หรือท่ีเรียกกนัง่ายๆ วา่ Synergy 
  4.3.3 การตลาดสัมพันธ์  Relationship marketing หรือการตลาดสัมพนัธ์                      
ทั้งน้ีการตลาดสัมพนัธ์ให้ความส าคญัในการพฒันาความรู้ และความเขา้ใจต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
(CRM: Customer Relationship Management) และกลุ่มท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุน เช่น ตวัแทนจ าหน่าย 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ องคก์รการศึกษา ฯลฯ (PRM: Partner Relationship Management) เพื่อประโยชน์            
แก่ทุกๆ ฝ่าย ซ่ึงจะเกิดจากผลของความสัมพนัธ์ระยะยาว 
  4.3.4 ความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม Socially Responsible Marketing 
หรือความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม ทั้งน้ีมุมมองดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานท่ีว่าผลของ                  
การกระท าทางการตลาดอาจจะครอบคลุมไม่เพียงแต่ผูซ้ื้อและผูข้าย แต่ยงัส่งผลกระทบแก่บุคคล
อ่ืนๆท่ีอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย ดังนั้ น บริษัทผู ้ผลิตควรจะให้ความค านึงถึงผลกระทบ                          
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อชุมชน โดยให้ความส าคญัในปัจจยั  เช่น ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม                          
ในการผลิต จ าหน่าย บริโภค และการทิ้งหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิต ผลกระทบต่อสังคม
โดยรวม เช่น การกระตุน้ใหก้ลุ่มคนบางกลุ่มใชโ้ทรศพัทมื์อถือมากข้ึน ซ่ึงไปกระทบกบัเวลาท่ีเคยมี
ให้กบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น อ่านหนงัสือ หรือพูดคุยกบัคนในครอบครัว ผลกระทบต่อศีลธรรมอนัดี
งามของสังคม เช่น การแสดงเน้ือหาหรือภาพล่อแหลมในโฆษณา หรือการค านึงเพียงผลก าไร            
เป็นหลกัโดยไม่ค  านึงว่าการกระท านั้นๆ อาจจะส่งผลเสียต่อเยาวชนในอนาคตของประเทศ เช่น     
การสนบัสนุน การตีพิมพ์ การขาย หนงัสือประเภทท่ีไม่เหมาะสมแก่เยาวชนในศูนยห์นังสือ               
ซ่ึงควรจะเป็นแหล่งรวมความรู้ 
  โดยสรุปแล้วการจดัการการตลาดแบบองค์รวมให้ความส าคัญแก่ปัจจัยต่างๆ                 
โดยถือว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร                
ดังนั้น  นักการตลาดจ าเป็นจะต้องท าการตรวจสอบถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนของกิจกรรม              
ทางการตลาดต่างๆทั้งก่อน และหลงัการปฏิบติัใช้ ซ่ึงหมายถึง ทุกๆ กิจกรรมทางการตลาด              
ควรจะไดรั้บการวางแผนอย่างดี และถ่ีถว้นอีกทั้งมีการน ามาพิจารณาถึงผลลพัธ์ของกิจกรรมนั้นๆ   
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ต่อภาพรวมขององคก์ร ทั้งในแง่ผลดี ผลเสีย โอกาส และอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน แทนท่ีจะปล่อย
ใหผ้ลลพัธ์ของกิจกรรมนั้นๆ เป็นไปตามโชคชะตา 
 
 4.4 การจัดการการตลาด 
  การจัดการการตลาด เป็นระบบของการค้าสมัยใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการตอบสนอง              
ความต้องการข้อลูกค้า โดยจะท าการศึกษาความต้องการของผูบ้ริโภคว่าต้องการสินค้าอะไร            
อยา่งไร แลว้จึงท าการผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการ โดยแบ่งเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
  4.4.1 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด สามารถแบ่ง          
ไดเ้ป็น 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
   1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ หรือการสร้างแรง
กระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นรูปลกัษณ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หรือบริการนั้นๆ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ หรือการสร้างแรงกระตุน้
การซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นราคาของผลิตภณัฑ ์หรือบริการนั้นๆ 

3) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย หรือกลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย             
และการสนบัสนุน การกระจายตวัสินคา้เขา้สู่ตลาด 

4)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด หรือการส่ือสาร การตลาด                  
แบบระบบผสมผสาน (IMC) สามารถแบ่งเป็นส่วนยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี 

4.1 กลยทุธ์การโฆษณา 
4.2 กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
4.3 กลยทุธ์การส่งเสริมการขาย 
4.4 กลยทุธ์การใชข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 
4.5 กลยทุธ์การตลาดทางตรง 
4.6 กลยทุธ์การตลาดผา่นอินเตอร์เน็ต 

  4.4.2ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดจ าแนกเป็นส่วนท่ีส าคญั 
ได ้4 ประการ ดงัน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ลูกคา้จะพิจารณาส่ิงท่ีน าเสนอ 3 ประการ คือ    
หน่ึง รูปลักษณ์ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ สอง ส่วนประสมบริการ และคุณภาพบริการ                    
และสาม ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น โดยสามารถ                 
แบ่งรูปแบบของผลิตภณัฑอ์อกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 
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1.1 สินคา้อุปโภคบริโภค มี 4 ประเภทคือ หน่ึง สินคา้สะดวกซ้ือ 
(Convenience goods) ไดแ้ก่ สินคา้หลกั สินคา้ท่ีซ้ือฉบัพลนั ซ้ือเพราะไดรั้บแรงกระตุน้ให้เกิดการ
ซ้ือทนัทีทนัใด สินคา้ซ้ือในยามฉุกเฉิน เป็นตน้ สอง สินคา้เปรียบเทียบ (Shopping goods) ไดแ้ก่ 
สินคา้เลือกซ้ือท่ีเหมือนกนัแต่ขายไดใ้นราคาต่างกนั เช่น ตูเ้ยน็ ทีวี ฯลฯ สินคา้เลือกซ้ือท่ีต่างกนั            
เช่นเส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เป็นตน้ สาม สินคา้เจาะจงซ้ือ (Special goods) เช่น รถเบนซ์ ฯลฯ             
เป็นตน้ และ ส่ี สินคา้ท่ีไม่ไดเ้สาะแสวงหา เช่นเคร่ืองเตือนภยั เป็นตน้ 

1 .2 สินค้า อุตสาหกรรมสามารถจ าแนกได้4  ประเภทคือ                
หน่ึง ประเภทวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เกษตรกรรม เช่น ผกั ผลไม ้หมู ฯลฯ ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ 
เช่น แร่ ป่าไม ้ฯลฯ เป็นตน้ สอง สินคา้ประเภททุน ไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้าง และอาคาร เช่น ตวัอาคาร        
ตวัโรงแรม ฯลฯ อุปกรณ์ถาวร เช่น ลิฟท ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ฯลฯ เป็นตน้ สาม วสัดุ และช้ินส่วน
ประกอบในการผลิต ไดแ้ก่ วสัดุประกอบ เช่น เหล็ก ซีเมนต ์ฯลฯ ช้ินส่วนประกอบ เช่น มอเตอร์ 
ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นตน้ และส่ี อุปกรณ์ประกอบ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในโรงงาน           
เช่นรถยกของ แม่แรง ฯลฯ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นส านกังาน เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ เป็นตน้ 

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

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

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

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

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

2) ขั้นเจริญเติบโต (Growth stage) ยอดขายมีกาเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
ในขั้นน้ียอดขาย และก าไรของผลิตภณัฑ์จะมีเพิ่มข้ึน เป็นช่วงท่ียอดขายเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว                  
(เพิ่มในสัดส่วนท่ีมากข้ึน) และมีการขยายตวัดา้นก าไรอยา่งมาก3 

3) ขั้นเจริญเติบโตเต็มที ่การเติบโตของยอดขายเพิ่มข้ึนชา้ (เพิ่มในสัดส่วน
ท่ีลดลง) ในขณะท่ีก าไรมีแนวโน้มคงท่ีหรือลดลง เน่ืองจากคู่แข่งขนัเพิ่มข้ึนท าให้อาจมีบางธุรกิจ
ตอ้งออกจากตลาดไป หรือเป็นขั้นท่ีมียอดขายเพิ่มข้ึนช้าเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ประสบความส าเร็จ                  
จากผูซ้ื้ออย่างเต็มท่ีแลว้ เป็นช่วงก าไรสูงสุด และเร่ิมลดลงเน่ืองจากค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากการต่อสู้       
กบัคู่แข่ง 

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

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

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

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

การแบ่ง ส่วนตลาดโดยใช้ คุณลักษณะท่ีหลากหลายหรือ                     
การแบ่งกลุ่มทั้งทีม โดยพยายามรวบรวมตวัแปรหลายตวัเขา้ด้วยกนั เพื่อจะสามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากข้ึน และมีขนาดท่ีเล็กลง โดยมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า การแบ่งกลุ่ม                  
ทั้งทีม บางบริษทัได้ท าการพฒันาวิธีการแบ่งกลุ่มทั้งทีมโดยใช้ดัชนีการให้คะแนนศกัยภาพ                 
ตามพื้นท่ีของตลาด โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัน้ี การศึกษาและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ                
วงจรชีวิตของครอบครัว การเปล่ียนแปลงจากชนบทสู่เมือง เช้ือชาติ จริยธรรม ความสามารถ
เคล่ือนยา้ย เป็นตน้ 

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

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

2.2 การเลือกส่วนตลาด มี หน่ึง การตลาดท่ีไม่แตกต่างหรือ
การตลาดท่ีเหมือนกนั เป็นการใชก้ลยุทธ์ท่ีมีความครอบคลุมทุกส่วนตลาด โดยมองวา่ตลาดมีความ
ตอ้งการเหมือนๆ กนั บริษทัจะพยายามออกแบบสินคา้  และวางโครงการทางการตลาดท่ีดึงดูดใจ             
ผูซ้ื้อให้มากท่ีสุด สอง การตลาดท่ีแตกต่างกนัหรือการตลาดมุ่งต่างส่วน เป็นการก าหนดส่วนตลาด
ของผลิตภณัฑ์หรือบริการตั้งแต่สองส่วนข้ึนไป โดยการปรับผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด            
การก าหนดราคา และวธีิการจดัจ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบัส่วนตลาดนั้น สาม การตลาดแบบรวมก าลงั 
หรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน เป็นการก าหนดผลิตภณัฑ์หรือบริการโดยมีเป้าหมายท่ีส่วนตลาด             
เพียงส่วนเดียว โดยปัจจยัท่ีพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์เป้าหมายทางการตลาด  มีดงัน้ี คือทรัพยากร
ของบริษทั ความคลา้ยคลึงกนัของผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ ความคลา้ยคลึงกนั
ของตลาด เป็นตน้ และ ส่ี กลยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาด ถา้จ านวนคู่แข่งขนัมาก ถา้บริษทัใช้
วธีิการตลาดท่ีเหมือนกนัจะเสียเปรียบ 

3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) หมายถึงการตดัสินใจ    
และกิจกรรมเพื่อสร้าง และรักษาแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธุรกิจ (เม่ือเทียบกบัตราสินคา้
ของคู่แข่งขนั) ในจิตใจของลูกคา้ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

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

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

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

5) วิธีการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้ดงัน้ี หน่ึง การ
ก าหนดตามคุณสมบติัหรือลกัษณะของผลิตภณัฑ์ สอง การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตามคู่แข่งขนั 
สาม การก าหนดตามสัญลักษณ์ด้านวฒันธรรม ส่ี การก าหนดตามผลประโยชน์และคุณค่า                    
ของผลิตภณัฑ์ ห้า การก าหนดตามราคา และ (หรือ) คุณภาพ หก การก าหนดตามการใช้หรือการ
น าไปใช้ เจ็ด การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตามผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ แปด การก าหนดตามระดบัชั้น              
ของผลิตภัณฑ์ เก้า การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์จากหลายวิธีร่วมกัน สิบ ก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑต์ามรูปแบบการด ารงชีวติ ไดแ้ก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 
  4.4.5 แผนผังแนวคิดด้านการจัดการการตลาด แนวคิดด้านดารจดัการการตลาด             
นั้น สามารถแยกออกเป็นแผนผงั เพื่อใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย ไดด้งัแผนภูมิท่ี 2.1 
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  แผนผงัแนวคิดด้านการจัดการการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการจดัการการตลาด 
 

ตลาดเป้าหมาย 
และแบ่งส่วนตลาด 

 

ตลาด 
และระบบตลาด 

การตลาด 
และลูกคา้ท่ีมุ่งหวงั 

ความจ าเป็นและ
ความตอ้งการซ้ือ 

ผลิตภณัฑ์ 

 ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งค านึงถึงคุณค่า 
ตน้ทุน และความพอใจของลูกคา้ 

การแลกเปล่ียนและ
การติดต่อธุรกิจ 

 

ช่องทาง 
การตลาด 

 

การบริหาเครือข่าย 
ปัจจยัการผลิต 

 

การแข่งขนั 
 

สภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาด 

 

โปรแกรม
การตลาด 

 

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

ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสนองความตอ้งผูบ้ริโภค 
4 Ps   4 Cs 

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

การสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ 

การวางแผนกลยทุธ์ระดบับริษทั 

การวางแผนกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 

การวางแผนกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 

กลยทุธ์การตลาด กลยทุธ์ดา้นการผลิต กลยทุธ์ดา้นการเงิน กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์

ทั้งหมดตอ้งอาศยั 

โดยมวีตัถุประสงค์ 



 52 

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

  
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                     
ซ่ึงเป็นท่ีมาของความอยู่รอด อยู่ดีมีสุขของคนในครอบครัว  สามารถเล้ียงชีพของตนเองได ้              
โดยท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งเดินทางไปท าในเมือง  หรือถ่ินไกลๆ ทิ้งครอบครัว พ่อแม่วยัชรา
ไวท่ี้บา้นซ่ึงอาจเกิดเป็นปัญหาต่อสังคมได ้
 5.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ (ฉบับที ่9) 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีกรอบทิศทางการพฒันาประเทศในด้านแนวคิด ท่ียึดคน
เป็นศูนย์กลางการพฒันา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ตระหนักในปัญหา          
จากการพฒันาดงักล่าว จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาของประเทศ     
ในทิศทางใหม่ ท่ีมุ่งส่งเสริมความสมดุลในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างบูรณาการ           
เน้นความย ัง่ยืนของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ตั้ งแต่ครอบครัว ชุมชน และทุกภาค            
ส่วนของสังคม ในการพฒันา 
  ดงันั้น แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ส านกังานฯ จึงไดอ้ญัเชิญ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงไดพ้ระราชทานเป็นแนวทาง     
ในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงเน้นการพฒันาท่ียึดมัน่ในทางสายกลางความพอเพียง 
ความมีเหตุมีผลในการด าเนินชีวิต และการสร้างภูมิคุม้กนัในตวั ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความรู้            
คู่กับคุณธรรม มาใช้เป็นปรัชญาน าทางในแผนพฒันา   (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจ สังคม และชาติ, 2544) 
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 5.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน และการคุ้มครองทางสังคม 
  เป็นเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถแก่ผูป้ระกอบการอาชีพอิสระ ตลอดจนแรงงาน
ท่ีอยู่ในตลาดแรงงานท่ีมีผีมือ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี                               
ท่ีเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการวิจยั และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจ และสังคมและชาติ, 2544) 
 5.3 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 
  จากการท่ีกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทยร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดั    
โออีตะ ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นเจ้าของทฤษฏี หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ได้ร่วมกันจดัประชุมข้ึน
เพื่อให้ นายกรัฐมนตรีช้ีแจงนโยบาย  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2544            
ณ ท าเนียบรัฐนั้นไดมี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหลายฝ่ายประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้ งปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยมีสาระส าคัญ                       
คือ แนวทางด าเนินโครงการ  “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” ซ่ึง เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพฒันาท้องถ่ิน  เพื่อสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง และพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วม ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนา                 
เ ป็นผลิตภัณฑ์   และบริการท่ี มี จุดเ ด่น  และมีมูลค่ า เพิ่ม เ ป็น ท่ีต้องการของตลาดทั้ งใน                            
และต่างประเทศ ทั้งยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม  และวถีิชีวติของทอ้งถ่ินนั้นๆ  ดว้ยดงันั้นเพื่อให้
การด าเนินนโยบายดงักล่าวเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  มีเอกภาพ  และประสิทธิภาพ  นายกรัฐมนตรีจึงได้
ลงนามในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย  คณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
แห่งชาติ พ.ศ.2544 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2544 
 นโยบายท่ีส าคัญท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญ  และยกระดับความ เป็นอยู ่               
ของคนในชนบทให้ดีข้ึน และย ัง่ยืน โดยอาศัยฐานรากทางภูมิปัญญาท าให้เกิดการสร้างงาน                
ให้กับประชาชนในชนบท  ภายใต้กระบวนการผลิตท่ีเน้นการใช้ว ัตถุดิบในชุมชนท้องถ่ิน                  
หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ในบริเวณรอบๆ  ทอ้งถ่ิน มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษสืบทอด
ให้กับลูกหลานหลายชั่วอายุคน และน ามาพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่ามีคุณค่า              
มี จุด เ ด่น  มี รูปแบบการใช้งานเข้ากับยุคสมัย  และ เป็นท่ียอมรับของคนทั้ งในประเทศ                          
และต่างประเทศ  โดยภาครัฐจะท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุน  ตั้งแต่ดา้นความรู้สมยัใหม่  เทคนิคการ
ผลิต  การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ี เหมาะสมกับท้องถ่ิน และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ                        
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
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  5.3.1  ชุมชนเขม้แขง็ ประชาชนมีรายได ้ และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
  5.3.2  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และมีคุณค่า
เพิ่มสูงข้ึน 
  5.3.3  มูลค่าการจ าหน่าย และการส่งออกสินคา้ และบริการของชุมชนเพิ่มสูงข้ึน 
  5.3.4  รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของชุมชนในประเทศไม่นอ้ยกว่า 25,000 
ลา้นบาท 
  5.3.5  รายไดจ้ากการท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของชุมชนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
1,000 ลา้นบาท 
 5.4 ช่องทางการตลาดในประเทศกบัต่างประเทศ 
  ช่องทางการสามารถจ าแนกได้ดังน้ี หน่ึง แลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างเครือข่าย                    
สอง ปรับแต่งรูปแบบสินคา้ชุมชน สาม อบรมความรู้ดา้นการบริหารจดัการ ด้านตลาด การผลิต 
การเงิน ส่ี จดัหาตลาด เงินทุน วตัถุดิบ และ หา้ ระบบขอ้มูล 
 5.5 การพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  การพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม จ าแนกไดด้งัน้ี หน่ึง เครือข่ายร้านคา้ชุมชน 
สอง ขายผ่านเครือข่ายสารสนเทศ สาม การท าตลาดแบบสมยัใหม่  เช่นขายตรง เปิดเครือข่าย                 
รับจา้งผลิต และผลิตดว้ยตนเอง และส่ี การแลกเปล่ียนสินคา้ 
 5.6  แผนงาน โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ OTOP 
  แนวทางด าเนินโครงการ หน่ึง ต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง  และพึ่งพาตนเองได ้โดยให้ประชาชนมี      
ส่วนร่วมในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีจุดเด่น  และมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ                             
ทั้งยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม และวถีิชีวติของทอ้งถ่ินดว้ย เพื่อใหก้ารด าเนินนโยบายดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  เสริมสร้างศกัยภาพ  และยกระดบักระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
และคุณภาพผลิตภณัฑ์ของชุมชนแผนงานพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภณัฑ์งานกิจกรรม     
โดยก าหนด และรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์คดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย  
แผนงานส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์  บริการงานกิจกรรมส่งเสริมการวิจยั และพฒันา
ผลิตภัณฑ์  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ยกระดับ การแปรรูปการผลิต  ยกระดับ                   
การบริการ จดัการกระบวนการผลิต  แผนงาน สร้างนวตักรรม และมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ ์                 
งานกิจกรรม  พฒันาแบบผลิตภณัฑ์  เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุภณัฑ์การสร้างต านานผลิตภณัฑ ์
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จ านวน 2,000 ผลิตภณัฑ์  การส่งเสริมการจดทะเบียนคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ิน 
  ยุทธศาสตร์ที่   2   สนับสนุน และส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อ เพิ่มโอกาส                            
และช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค และกลุ่มเป้าหมายอยา่งเป็นระบบ  แผนงาน เพิ่มช่องทางในการ
กระจายสินคา้ ทั้งในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  งานกิจกรรม การศึกษา และจดัตั้ง (OUTLET) 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กให้เหมาะสม แผนงาน การประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมด้านการตลาด     
งานกิจกรรม พฒันา และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัตราสินคา้ ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลิต
ในชุมชน จัดงานมหกรรม หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตลาด              
ในจงัหวดั ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย เพื่อขอรับรองการสั่งซ้ือจากภูมิภาค และต่างประเทศ             
ศึกษาดูงานด้านการตลาด เพื่อพฒันาศกัยภาพผลิตภณัฑ์ จดักิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริม                 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาด 
  ยุทธศาสตร์ที่   3  สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้เช่ือมต่อ                  
กบั การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและย ัง่ยืน  แผนงานเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้เอ้ือต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน งานกิจกรรม                  
การให้ค  าแนะน าปรึกษาเพื่อยกระดับขีดความรู้ ความสามารถ และทักษะของชุมชนรายภาค                  
รายจังหวดั ส่งเสริมกระบวนการประชาคม และวิสาหกิจชุมชน  แผนงาน สร้างเครือข่าย                        
การเช่ือมโยงทุกภาคส่วนของชุมชน  งานกิจกรรมพฒันาการจัดตั้ ง หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
ต้นแบบ เช่ือมโยงโครงการ  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ กับแหล่งท่องเท่ียว และบริการชุมชน              
ในทอ้งถ่ิน  รวมถึงเครือข่ายธุรกิจขนาดกลาง  และขนาดยอ่ม (SMEs) อยา่งเป็นธรรม เพื่อส่งเสริม
การพฒันาแบบรวมกลุ่ม (cluster) 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดโครงการ  แผนงาน 
บริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  งานกิจกรรม การบริหารงานของ กอ.นตผ. 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานชุดต่างๆ  งานอ านวยการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการท างาน นตผ.
จงัหวดั อ าเภอ ก่ิงอ าเภอสนับสนุนการด าเนินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัต าบล การพฒันา
ระบบสารสนเทศของโครงการแผนงาน ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวม
ระดบัประเทศ งานกิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค  
แผนงาน ประสารการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน และต่างประเทศ งานกิจกรรม 
การสร้างเครือข่ายการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  แผนงาน ตรวจตาม
และประเมินผล งานกิจกรรม การตรวจตาม ประเมินผล 
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  สรุปได้ว่า “โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์”เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วม  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนา                      
เ ป็นผลิตภัณฑ์   และบริการท่ี มี จุดเ ด่น  และมีมูลค่ า เพิ่ม เ ป็น ท่ีต้องการของตลาดทั้ งใน                             
และต่างประเทศทั้งยงัตอ้งสอดคล้องกบัวฒันธรรม  และวิถีชีวิตของทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงคณะผูว้ิจยั               
ได้เล็งเห็นแนวทางการพฒันาตามนโยบายของภาครัฐบาล จึงได้ริเร่ิมท าโครงการวิจัยเร่ือง                    
การจัดการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์  และวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษา  ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยพฒันาศกัยภาพ            
ดา้นการออกแบบ  และการจดัการ ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชนต่อไป 
 
6.  แนวทางการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 
 แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 OTOP Product 
Champion ความเป็นมา วตัถุประสงค์ กรอบการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์                
คุณสมบัติของผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร จ านวนผลิตภัณฑ์                   
ท่ีผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการสามารถเข้าคัดสรรตามประเภทผลิตภัณฑ์  และการจัดระดับ                      
ผลิตภณัฑ ์กล่าวคือ 

 6.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product) เป็นนโยบาย

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

 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP Product Champion) เป็น
แนวคิด ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีตอ้งการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานท่ีสามารถ                    
ส่งออกได ้ ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global 
Reaches) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์                     
โดยไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรรสุด
ยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย  มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.2547  ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผา่น
มาประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง  ก่อให้เกิดรายไดใ้นทอ้งถ่ิน รวมทั้งเกิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์
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ชุมชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้ น ในปี 2549  กอ.นตผ  จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ                   
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดับภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร  สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP Product Champion)  โดยในปี 2549 เน้น “คุณภาพ  และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์                       
ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดเป็นส าคญั” 

 
 6.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 สามารถจ าแนกวตัถุประสงคข์องโครงการไดด้งัน้ี 

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

6.3 กรอบการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 
กรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

 6.3.1 สามารถส่งออกได้ (Exportable) โดยมีความแกร่งของตราสินค้า 
(Brand Equity) 
 6.3.2 ผลติอย่างต่อเน่ือง และคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
 6 . 3 . 3  คว ามมีม าตรฐาน  (Standardization) โดย มี คุณภาพ  (Quality)           
และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (Satisfaction) 
 6.3.4 มีประวตัิความเป็นมาของผลติภัณฑ์ (Story of Product) 
 

6.4 คุณสมบัติของผู้ผลติ และผู้ประกอบการทีส่ามารถส่งผลติภัณฑ์เข้าคัดสรร 
  คุณสมบัติของผู ้ผลิต และผู ้ประกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร                                 
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

6.4.1 เป็นผู้ผลติและผู้ประกอบการ ท่ีมีช่ืออยูใ่นการส ารวจ ลงทะเบียนผูผ้ลิต
ผูป้ระกอบการ ปี พ.ศ.2549 ของจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 
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6.4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้แจง้ไวใ้นการส ารวจ           
และลงทะเบียนผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 

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

ทั้งน้ี กรณีท่ีผูป้ระกอบการได้ยื่นเร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.) ไวก่้อนการรับสมคัร (อยู่ในระหว่างการพิจารณารับรอง มผช.) สามารถสมคัรเขา้                 
คดัสรรได ้ แต่จะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) ภายในเดือนกนัยายน 2549   
จึงจะไดรั้บการพิจารณาใหค้่าคะแนนในระดบัประเทศ 

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

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

6.6.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร     
หรือมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบอา้งใชป้ระโยชน์ และอาจส่งผลต่อสุขภาพไดแ้ก่ ยาจากสมุนไพร 
เคร่ืองส าอางสมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใช้ในบา้นเรือน เช่น น ้ ายาล้างจานสมุนไพร สมุนไพรไล่             
หรือก าจดัแมลง และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหา             
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ให้พิจารณาจัดประเภทผลิตภัณฑ์  โดยค า นึง ถึงว ัต ถุประสงค์                          
หรือประโยชน์ในการใชส้อย  และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 

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

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

6.7.1 ระดับ 5 ดาว  (ไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป) 
เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ หรือมีศกัยภาพในการส่งออก 

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

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

6.7.4 ระดับ 2 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 - 69 คะแนน) เป็นสินคา้           
ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
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6.7.5 ระดับ 1 ดาว   (ได้คะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน) เป็นสินค้า                    
ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพฒันา 
  สรุปได้ว่า “การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549” 
นับ เ ป็นโครงการในการคัดสรรผ ลิตภัณฑ์ของท้อง ถ่ิน  ห รือผู ้ประกอบการทั้ งหลาย                                     
เพื่อเป็นการจัดมาตรฐาน ด้านการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผู ้ประกอบการเอง                  
ซ่ึงจะมีเกณฑ์ ท่ีตัดสินระดับชั้ นของผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ( ดูในภาคผนวก) โดยผู ้เ ช่ียวชาญ                        
และคณะกรรมการจะเป็นผูใ้หค้ะแนน และลงความเห็น โดยผูป้ระกอบการทั้งหลายจ าเป็นตอ้งรักษา
กฎเกณฑ ์และพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อเขา้สู้การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย 
ให้ได ้เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนั ทั้งยงัสามารถน าเอาระดบัชั้นท่ีตนเองไดรั้บนั้น 
มาเป็นเคร่ืองรับประกนั ถึงคุณภาพของสินคา้ของตนเองไดอี้กดว้ย 
 
7.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจัย เอกสาร บทความ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย เร่ือง วิเคราะห์การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษา                  
กลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 7.1 รายงานการวิจัย เร่ือง การใช้สีธรรมชาติในผลิตภณัฑ์ศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่ :  
The Use of natural color in artifacts and handicrafts in Chiangmai  
  บทคัดย่อ การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง การใช้สีธรรมชาติ                         
ในผลิตภณัฑ์ศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่ ได้แก่ ไม้แกะสลกั กระดาษสา เคร่ืองป้ันดินเผา ผา้ทอ                   
ในประเด็น มีการใชสี้ธรรมชาติในการผลิตหรือไม่  และอยา่งไร ในกลุ่มผูป้ระกอบการซ่ึงคดัเลือก
จากเป็นผูป้ระกอบอาชีพน้ีอยู ่เป็นผูบุ้กเบิกหรือใชอิ้ทธิพลกบัการผลิต ผลิตภณัฑ์ในพื้นท่ี ตลอดจน
เป็นผูท่ี้ชาวบา้นรู้จกั และยอมรับ จ านวน 19 ผูป้ระกอบการในอ าเภอต่างๆ จงัหวดัเชียงใหม่ 
การวิจยัใช้การบนัทึกขอ้มูลจาการสัมภาษณ์ การสังเกต  และศึกษาจากเอกสารแลว้น ามาสรุปผล 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ไม่พบการใชสี้ธรรมชาติกบัผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั 
2. พบการใช้สีธรรมชาติ ในผลิตภณัฑ์กระดาษสา เป็นลกัษณะของการ            

ไม่ฟอกสีกระดาษ  และใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม ้หญา้ ใส่ลงในเน้ือกระดาษสา 
3. พบการใช้ข้ีเถา้จากตน้ไม ้ น ามาท าน ้ าเคลือบส าหรับเคร่ืองป้ันดินเผา

ศิลาดล และพบการใชดิ้นแดง ส าหรับท าสีผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา 
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4. พบการใชสี้ธรรมชาติจากพืช ดิน และสัตวใ์นการยอ้มผา้ทอ ในลกัษณะ
ของการยอ้มร้อน และยอ้มเยน็ 

การวิจัยพบว่า  กระบวนการใช้สีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี ปัจจุบัน
ผูป้ระกอบการ มีกรรมวิธีการผลิตท่ีทนัสมยัมากข้ึน ไม่ใช่กรรมวิธีแบบดัง่เดิม เพื่อท าให้ผลิตภณัฑ ์      
มีคุณภาพ  และสามารถส่งให้ลูกคา้ได้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และพบว่า วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ผลิต               
นบัวนัยิ่งหายากมากข้ึน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัวตัถุดิบท่ีผลิตมาเชิงอุตสาหกรรม ท่ีหาซ้ือไดส้ะดวก              
และหาไดท้ัว่ไป จากการวิจยัยงัพบวา่ ในกระบวนการผลิต มีการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเคมีเขา้มาช่วยในการผลิตผลิตภณัฑ ์
 

7.2 บุษกร นุเกตุ (2548) โครงการวจิยั เร่ือง การด าเนินงานของกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ท่ีไดรั้บ
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์5 ดาว ระดบัจงัหวดั ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการด าเนินงานของกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ท่ีไดรั้บการคดัสรร
สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 5 ดาว ระดบัจงัหวดั ของจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาการด าเนินงาน ปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางเพื่อส่งเสริม และเพิ่ม
ศกัยภาพให้กลุ่มผูผ้ลิตสินค้าท่ีได้รับการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภณัฑ์ 5 ดาว                        
ระดบัจงัหวดั  ของจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ทั้งหมด
จ านวน 43 ราย ท่ีได้รับการพิจารณา  และคัดสรรโดยคณะอนุกรรมการอ านวยการ                                  
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ดงัน้ี 1) อาหาร 8 ราย 2) เคร่ืองด่ืม 1 ราย 3) ผา้ และเคร่ืองแต่งกาย 2 ราย 
4) เคร่ืองใช้ และเคร่ืองประดบัตกแต่ง 16 ราย 5) ศิลปะประดิษฐ์และของท่ีระลึก 13 ราย                         
6) สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร และยา 3 ราย จากนั้นไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม             
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช ้คือ ร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย 

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

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

ด้านการบริหารการเ งิน   และบัญชีพบว่า  กิจการส่วนใหญ่ไม่ มีแผน                        
ด้านการบริหารการเงิน  และบัญชี การบันทึกข้อมูลทางการเงิน  และบัญชีส่วนใหญ่จะใช ้                  
สมุดบนัทึก เงินทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินทุนของเจา้ของเอง จึงท าให้ไม่มีภาระหน้ีสิน ทุกราย                
มีการจัดท างบก าไรขาดทุน  และงบดุลโดยเจ้าหน้า ท่ีการเงิน  และบัญชีของแต่ละกิจการ                               
ทุกรายจะมีการให้เครดิตโดยการให้มดัจ า  ณ วนัสั่งซ้ือ  และจ่ายส่วนท่ีเหลือเม่ือได้รับสินค้า               
การซ้ือขายนิยมใช้เงินสดจึงท าให้ส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสงสัยจะสูญ ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ                 
ส่วนใหญ่จะจดัสรรก าไรเพื่อด าเนินงาน  และพฒันากิจการ รวมทั้งมีนโยบายเงินปันผลตามหุ้น              
ท่ีถือ มีการจดัสรรเงินทุนหมุนเวยีนเป็นค่าวตัถุดิบ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงงาน 
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ด้านการบริหารการตลาด  พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างจังหวดั                         
และนักท่อง เ ท่ียวรวมทั้ งพ่อค้า ส่ง   และปลีก  รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า เ ทียบ                                      
กับปีท่ีผ่านมาพบว่ามีอัตราเพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ  25 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีตรายี่ห้อ                                  
แต่บรรจุภัณฑ์มักท าแบบง่ายๆ ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตาม ทุกรายมีการพัฒนาสินค้า                        
อย่างต่อเน่ืองโดยการสร้างสรรค์ออกแบบใหม่ ส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน             
ด้านราคา สินค้า ทุกผู ้ผ ลิต   และผู ้ประกอบการจะก าหนดราคาสินค้า เองโดยพิจารณา                        
ลูกคา้เป็นรายๆ ไป  และตามรูปแบบผลิตภณัฑ์ ส่วนสถานท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นตลาด                  
ภายในจงัหวดั โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายสองระดบั คือ ผูผ้ลิตพ่อคา้ส่ง  และพ่อคา้ปลีกไปยงั
ผูบ้ริโภค ทุกรายโฆษณาสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต และร่วมงานแสดงสินคา้ควบคู่ไปกบัการลดราคา
สินคา้ และประชาสัมพนัธ์โดยร่วมงานแสดงสินคา้โอกาสต่างๆ  ดว้ย 

ด้านปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า ปัญหาท่ีอยู่ในระดบัมาก                  
คือ  การไม่สามารถพยากรณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกได้ ปัญหาท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ขาด
ความรู้ความช านาญในการวางแผนการจดัการ  แผนการผลิต แผนการเงิน  และบญัชี ไม่มีการ
ทบทวน และปรับปรุงแผน เสียเวลาในการฝึกหดัฝีมือ ขาดการพฒันาทกัษะฝีมือท่ีต่อเน่ือง วตัถุดิบ
ราคาแพงและไม่ไดม้าตรฐาน ตน้ทุนการผลิตสูง ขาดเงินสดหมุนเวียน  และแหล่งเงินทุน ขาดสถาน                          
ท่ีจ  าหน่าย  มีคู่แข่งขนัมาก ขาดความรู้ ในการท าการส่งเสริมการตลาด ขาดความรู้เร่ืองการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ และบรรจุภณัฑ์ และการก าหนดราคา และปัญหาท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ การแบ่งฝ่ายงาน 
ความรับผิดชอบ และอ านาจหนา้ท่ีไม่เหมาะสมกบังาน สมาชิกหรือพนกังานไม่เขา้ใจค าสั่งการ              
ไม่มีการซักถาม ขาดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ความต่อเน่ืองในการควบคุม การช ารุดของเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยีลา้สมยั ค่าจา้งแรงงานสูง ความรู้การบนัทึกบญัชีลูกหน้ีคา้งช าระ และความช่วยเหลือ       
ของรัฐบาล 
 

7.3 พรีะพงษ์ เงินงาม (2546) งานวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของกลุ่มชุมชน
ในโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของกลุ่มชุมชน
ในโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” และเพื่อศึกษา ปัญหา และอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ      
ของกลุ่มชุมชนในการด าเนินโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” จ านวน 77 กลุ่ม                        
จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) รวบรวมข้อมูล                         
โดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก และทดสอบมาตรฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ทดสอบไค-สแควร์               
(Chi-square test) 
  จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การจัดท าระบบบัญชี มีความสัมพันธ์                      
กับความพร้อมของกลุ่มชุมชนในโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” มากท่ีสุดท่ีระดับ                  
ความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (0.01) ส่วนเงินทุนในการด าเนินงานชุมชน และการรับรอง                   
คุณภ าพผ ลิ ตภัณฑ์ ข อ ง ก ลุ่ ม ชุ ม ชน มีค ว า มสั มพัน ธ์ กับ คว ามพ ร้ อมของ ก ลุ่ ม ชุ มชน                                        
ในโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (0.05)                               
ส่วนปัจจัยด้าน ระยะเวลาการด าเนินกลุ่ม จ านวนสมาชิกกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิก                    
แหล่งวตัถุดิบ การใชแ้รงงานในการผลิต สถานท่ีจดัจ าหน่ายหรือร้านคา้ของกลุ่ม ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความพร้อมของกลุ่มชุมชน ในโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” แต่อยา่งใด 

  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอของกลุ่มชุมชน คือ ศักยภาพของกลุ่ม               
และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม  ควรมีการเพิ่มศกัยภาพให้กลุ่มโดยมีการวางแผนบริหารจดัการ
กลุ่ม การจดัหาตลาด ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพราะสมาชิกกลุ่มยงัขาดความรู้  และความช านาญ                  
ในการเพิ่มศกัยภาพการผลิต  และบรรจุภณัฑ์ ดงันั้น ควรให้การสนบัสนุนกลุ่มชุนชนดา้นเงินทุน                
และการจัดหาตลาดช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้ งใน และต่างประเทศ รวมถึงการลดขั้นตอน                  
ในการขอรับ การรับรองคุณภาพสินคา้ หรือผลิตภณัฑใ์หก้บักลุ่มชุมชน 




