
 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ือง วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพ
ธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม ้    
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งภายในพื้นท่ีอ าเภอหางดง หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง 
ห มู่ ท่ี 5 ต า บ ล บ้ า น แห วนหมู่ ท่ี 8 ต า บ ล บ้ า น แห วน  หมู่ ท่ี 5 ต า บ ล บ้ า น แห วนหมู่ ท่ี  8                                
ต าบล บ้านแหวน หมู่ ท่ี  12 ต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ คณะผู ้วิจ ัยได้
ท าการศึกษา   ถึงแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวจิยั เพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ในการวจิยัคือ  
   1. ผลิตภณัฑก์รอบรูปจากไม ้
   2. ทฤษฎีการออกแบบเบ้ืองตน้ 
   3. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
   4. แนวคิดดา้นการตลาด 
   5. แนวคิดดา้นโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
   6. แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2549 
   7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.  ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้ 
 ความหมายของกรอบรูปไม ้ คือ  ผลิตภณัฑ์ไมซ่ึ้งเป็นผลงานการออกแบบ สร้างสรรค์
จากภูมิปัญญาของคนในท้องถ่ิน ผสมผสานกับความทนัสมยัท าให้เกิดงานท่ีมีความสวยงาม             
โดดเด่นในลวดลายท่ีปรากฏ มีคุณภาพทนทาน เหมาะแก่การน าไปเป็นของฝาก และประดบัตกแต่ง
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านในลกัษณะอ่ืนๆ ไดต้ามตอ้งการ 
 
 1.1 ประวตัิการออกแบบผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้ 
  การออกแบบผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม ้นบัเป็นงานหัตถกรรมพื้นบา้น สามารถพบ
เห็นไดท้ัว่ไปของประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีการท างาน
ประเภทน้ีกนัมาก ทั้งยงัมีเอกลกัษณะเฉพาะตวั ดว้ยเน่ืองจากภูมิปัญญา รวมถึงฝีมืองานหัตถกรรม
ของภาคเหนือท่ีวิจิตรบรรจงท่ีมีมาช้านาน รวมไปถึงเป็นแหล่งวตัถุดิบ ซ่ึงสามารถหาได้ง่าย           
และสามารถน ามาสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่วตัถุดิบจะน ามาจาก        
เศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ท่ีพบเห็นทัว่ไป ในบริเวณบา้นถวาย อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่   ซ่ึงเป็นแหล่งคา้ขายเฟอร์นิเจอร์ และงานหัตถกรรมท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่เลย     
ซ่ึงวตัถุดิบ  ท่ีส าคญั คือ ไมส้ัก ซ่ึงเป็นไมนิ้ยมใช้ท าผลิตภณัฑ์ในอ าเภอหางดง โดยซ้ือจากแหล่ง
ใกล้เคียง  ในหมู่บา้นหรืออ าเภอต่างๆ ท่ีท าเก่ียวกบัไมแ้ปรรูป เช่น เฟอร์นิเจอร์  ของตกแต่งบา้น
ต่างๆ  หรือ ไมเ้ก่าท่ีได้จากบา้นไมเ้ก่า หรือเฟอร์นิเจอร์เก่า ส่วนใหญ่จะใช้เศษเล็กๆ เพราะราคา
ตน้ทุนต ่า และมีรูปแบบการท า 
  ผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม ้อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  มีการท างานหตัถกรรมไม้
แกะสลัก ซ่ึงเป็นการท าตามแบบอย่างของหมู่บ้าน ผลงานต่างๆท่ีน าไปวางขาย บริเวณท่ีท า
ผลิตภณัฑ์ต าบลบา้นแหวนเป็นส่วนใหญ่ เป็นผลงานของช่างจากชุมชนหมู่  2 และชุมชนใกลเ้คียง
ในต าบลขนุคง เป็นผลิตภณัฑท่ี์ท ากนัมานานกวา่ 23 ปี ตั้งแต่บรรพบุรุษ ส าหรับผลิตภณัฑ์กรอบรูป
ไมส้ัก แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม ้ไม่มีการวดัขนาดอย่างแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ ์    
ท่ีไดไ้ม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกไดช้ดัเจนวา่ ขนาดเท่าไหร่ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิตตามออเดอร์  
ท่ีลูกคา้สั่ง ความเป็นอยูข่องผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ักในปัจจุบนัน้ี  มีสภาพ
ความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรม
สมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ๆไปท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถ  ในการใชเ้คร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยั 
  การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ักนั้น เป็นส่ิงท่ีท าสืบทอดภูมิปัญญา 
จากบรรพบุรุษน ามาปรับปรุงให้เข้ากับยุคปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการ        
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ท าท่ีคงรูปแบบต่างๆ เช่น ไมแ้กะสลกัรูปหัวนางอปัสร และผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ักการควบคุม
บริหารจดัการในกลุ่มจะเป็นแบบผูป้ระกอบรายเด่ียว ไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีการพฒันาผลงานจะมีการ
ไปสัมมนา อบรมความรู้ เพื่อน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าพฒันาผลิตภณัฑข์องตน  
  วสัดุ อุปกรณ์และข้ันตอนในการผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 

  วสัดุ- อุปกรณ์ส าหรับการผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ัก 
1. ไมส้ักทอง 
2. กระดาษสา 
3. เคร่ืองมือแกะสลกั 
4. กาว 
5. กระจก 

  ขั้นตอนในการท าผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ัก 
1. คดัไมส้ักทอง ใหไ้ดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ 
2. ตดัไมโ้ดยการแบ่งเป็นขนาดท่ีแต่ละส่วนนั้นจะมีขนาดไม่เท่ากนั 
3. น าไมท่ี้ตดัแลว้มาประกอบกนัใหเ้กิดเป็นลายกรอบรูปท่ีตอ้งการ 
4. น ากระดาษสาท่ีเตรียมไวม้าวาดลวดลายตามตอ้งการหรือท่ีลูกคา้สั่ง 
5. เม่ือไดก้ระดาษสาท่ีวาดเสร็จแลว้ น าไปประกอบกบักรอบไม ้
6. เก็บลายละเอียดใหเ้รียบร้อย 

 
 1.2  ประวตัิการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ 
 สาคร  คนัทโชติ (2547 หน้า 43) การใช้ไม้ในการก่อสร้างหรือใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์งานไมห้รือการใช้ไมผ้ลิตช้ินส่วนของเคร่ืองเรือน ส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นไดช้ดัคือ อายุการ  
ใชง้านมีความคงทนยนืยาว มีลวดลายสีสันสวยงาม มีความแขง็แรงทนทาน มีศกัยภาพในการรับแรง
หรือน ้ าหนกัและรับแรงสั่นสะเทือนไดดี้ การเลือกใชไ้มท่ี้ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกบัการใช้งาน
ช่วยท าใหก้ารสร้างหรือผลิตง่ายข้ึน มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศท่ีใชไ้ดดี้ รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ
ของไม ้เช่น ความสามารถในการยดึเหน่ียวไดด้ว้ยตะปู สกรู สลกัเกลียว และอุปกรณ์ยดึอ่ืนๆเป็นตน้ 
 ปัจจัย ท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์งานไม้คือ  การออกแบบท่ีมี คุณภาพ ดังนั้ นใน              
การออกแบบจะตอ้งมีการเตรียมการออกแบบท่ีดี ซ่ึงกฎเกณฑ์น้ีใช้เป็นหลกัการในการออกแบบ  
และตอ้งพิจารณาถึงส่ิงแวดลอ้มรอบๆขา้งท่ีน าผลิตภณัฑ์นั้นๆไปใช้ประกอบดว้ย ประวติัศาสตร์ 
การออกแบบผลิตภณัฑไ์มเ้ป็นเร่ืองท่ีเก่าแก่มาก ในการออกแบบจะมีลกัษณะเด่นเฉพาะในแต่ละยุค
แต่ละสมยั โดยทัว่ไปการออกแบบผลิตภณัฑไ์มแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
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 1.2.1  รูปแบบเดิม (Traditional)  คือ เป็นการออกแบบท่ีมีรูปแบบเก่าแก่ดั้งเดิม ซ่ึง
ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวอังกฤษยุคแรก รวมทั้ งงานออกแบบท่ีเก่ียวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรมแบบกอธิก (Gothic) รวมถึงการออกแบบรูปแบบดั้งเดิมท่ีเคยปฏิบติัและการสืบทอด
กนัมาจากพระเจา้แผน่ดินและราชินีในช่วงเวลานั้นๆ หรือจากบุคคลท่ีเป็นนกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียง
ในชั้นแนวหนา้ของยคุนั้น นอกจากน้ีแลว้เราจะเห็นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ไมซ่ึ้งเป็นผลพวงจากการ
อพยพยา้ยถ่ินฐานของชนบางกลุ่มซ่ึงไดย้า้ยไปท่ีต่างๆโดยเอารูปแบบดั้งเดิมของศิลปะไปดว้ย 
 1.2.2  รูปแบบทอ้งถ่ิน (Provincial) คือ การดดัแปลงมาจากรูปแบบดั้งเดิมแต่การ
ออกแบบจะมีการประดบัตกแต่งของงานนอ้ยกวา่และท ามาจากไมท่ี้มีอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยันั้นๆ 
 1.2.3  รูปแบบสมัยนิยม (Contemporary)  คือ การรวมเอารูปแบบดั้ งเดิมหรือ
รูปแบบทอ้งถ่ินมาออกแบบให้มีความเป็นแปลกใหม่มากข้ึน อาจเป็นการออกแบบเคร่ืองเรือนหรือ
เคร่ืองตกแต่งบา้นท่ีมีคุณค่าต ่าแต่มีรูปร่างลกัษณะท่ีทนัสมยัมากข้ึนโดยการตกแต่งประกอบเข้า
ดว้ยกนักบั วสัดุอ่ืนๆ เช่น โลหะ เงิน ทองค า เปลือกหอย หรือไข่มุก เป็นตน้ 
 
 1.3  ความหมายของการออกแบบ (Design) 
 การออกแบบ  หมายถึง  การรวบรวมหรือการจดัองค์ประกอบทั้งท่ีเป็นสองมิติ 
และสามมิติเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีหลกัเกณฑ ์การน าองคป์ระกอบของการออกแบบมาจดัรวมกนันั้น นกั
ออกแบบจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและความงามอนัเป็นคุณลกัษณะส าคญัของการออกแบบ  
การออกแบบเป็นศิลปะของมนุษย์เ น่ืองจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงามและสนอง
คุณประโยชน์ทางกายภาพใหแ้ก่มนุษย ์ในการออกแบบน้ีถือวา่ เป็นวิชาปฏิบติัเก่ียวกบัการวิเคราะห์
การสร้างสรรค์และการพฒันา รู้จกัวางแผนจดัขั้นตอน รู้จกัใชว้สัดุและวิธีการผลิตเพื่อผลิตงานให้
ไดต้ามแบบท่ีตอ้งการ  (สาคร  คนัทโชติ ,2547 ,หนา้ 58) 
 
 1.4 ความหมายของผลติภัณฑ์ (Products) 
 ผลิตภัณฑ์  หมายถึง  ส่ิงท่ีมนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์หรือสร้างหรือผลิตข้ึน              
เพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีพ ส าหรับผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปนั้นเร่ิมตน้จากความคิด
บนพื้นฐานของจินตนาการและการประดิษฐ์ การพฒันาความคิดจากแบบร่างและการเขียนแบบ 
ดงันั้นในการออกแบบและเขียนแบบการท างานจะมีการถกปัญหากนัก่อนโดยนกัออกแบบ วิศวกร 
ผูผ้ลิต ผูข้าย และฝ่ายการตลาด เพื่อหาขอ้สรุปก่อนท่ีจะตดัสินใจท าในกระบวนการการออกแบบ
ช้ินส่วนทั้งหมดสาคร  (คนัทโชติ ,2547, หนา้ 58-59) 
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 1.5  ปัจจัยหลกัในการออกแบบงานไม้ 
 ในการออกแบบงานไมมี้ปัจจยัหลกัอยู ่5 อยา่ง คือ 
 1.  รูปร่างของผลิตภณัฑร์วมถึงส่ิงประดบัตกแต่งและอุปกรณ์ท่ีใช ้
 2.  วสัดุท่ีใชร้วมถึงวธีิการผลิตหรือสร้าง 
 3.  งานถูกตอ้งเหมาะสมรวมถึงการใชสี้และผวิหนา้ของช้ินงาน 
 4.  การสร้างหรือผลิตท่ีดีและมีเทคนิคท่ีดีมีคุณภาพ 
 5.  กระบวนการท่ีตอ้งการท าใหเ้ป็นรูปร่างและกรรมวธีิการผลิต 
 ปัจจยัเหล่าน้ีมีความส าคญัท่ีปรากฏให้เห็นว่าการท างานท่ีดีหรือไม่ และท าให้
ช้ินงานท่ีปรากฏดูดีมีคุณภาพ นกัออกแบบควรใชห้ลกัความรู้เบ้ืองตน้ในการออกแบบมาใชไ้ม่วา่จะ
เป็นเร่ืองของเส้น  รูปร่าง  รูปทรง  ขนาดสัดส่วน สีหรือพื้นผิว จะช่วยท าให้งานท่ีออกแบบมีคุณค่า
ตามวตัถุประสงค์ การออกแบบต้องค านึงถึงรูปร่างของผลิตภณัฑ์และส่ิงท่ีน ามาตกแต่งต้องดู
กลมกลืนและเสริมงานให้ดูเด่นข้ึน วสัดุไมเ้ลือกใชไ้มท่ี้มีคุณภาพดี ขนาดสัดส่วนเหมาะสมกบัการ
ใชง้าน การใชสี้ และกระบวนการดดัโคง้งอช้ินงานไม ้เป็นตน้  (สาคร  คนัทโชติ ,2547, หนา้ 59) 
 
 1.6  โครงการงานไม้ (Wood Projects) 
 ในการผลิตผลิตภณัฑ์งานไมเ้ราตอ้งมีการวางแผนงานก่อนท่ีจะด าเนินการในการ
ออกแบบและท าการผลิต โดยทั่วๆ ไป จะมีการวางแผนงานในการก าหนดกิจกรรมของงาน          
ในแต่ละวนัว่าท าอะไรบ้าง  ท าอย่างไร  ท าเม่ือใด  สถานท่ีผลิตแต่ละช้ินส่วนผลิตตรงไหน           
ตอ้งก าหนดหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย มีใครบา้งท่ีต้องรับผิดชอบ ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์อะไรบา้ง       
ใชว้สัดุอะไร  ขั้นตอนวธีิการผลิตเป็นอยา่งไรตั้งแต่เร่ิมแรกจนกระทัง่ไดผ้ลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป รวมถึง
การโฆษณาและการตลาด  การวางแผนงานท่ีดีช่วยลดค่าใชจ่้ายหลายอยา่ง ไม่วา่เป็นเร่ืองของเวลา  
วสัดุ  พลังงาน  ป้องกันการผิดพลาด  และท าให้การปฏิบัติงานง่ายเป็นขั้นตอน ยงัผลให้ตัว
ผลิตภณัฑ์ออกมามีคุณภาพ ในการเลือกโครงการไม้จะรวมถึงกิจกรรมต่างๆเช่น การออกแบบ     
และการพัฒนาแบบ  การเตรียมงานเขียนแบบท างาน การเตรียมงานส าหรั บการใช้แสดง              
การพัฒนาการปฏิบัติงาน รายการวสัดุต่างๆ และการประมาณราคา  ในการปฏิบัติงานท่ีดี             
ต้องมีวางแผนงานท่ีดี  ต้องมีความรู้เร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  วสัดุท่ีน ามาใช้               
และกรรมวิธีการผลิต  ในการออกแบบผลิตภณัฑ์งานไม้นั้นมีมากมายหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการออกแบบนั้นๆ  (สาคร  คนัทโชติ, 2547, หนา้ 137) 
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2.  ทฤษฎกีารออกแบบเบือ้งต้น 
 การออกแบบนับเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ หรือสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ         
ท่ีส าคญักระบวนการหน่ึง ซ่ึงผูท่ี้จะเขา้ใจและสามารถสร้างสรรคก์ารออกแบบท่ีดีไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้ง
อาศยัความรู้ ความสามารถ ทกัษะการปฏิบติั เป็นตน้ โดยการออกแบบมีส่ิงส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
 2.1 ความหมายของการออกแบบ 
  การออกแบบไดมี้ผูรู้้ นกัการศึกษา นกัวชิาการใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
  ค านิยามความหมายของค าวา่ การออกแบบ มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  านิยาม
แตกต่างกนัออกไปตามความเช่ือและความเขา้ใจ Goldstein (1968) ให้ความเห็นวา่ การออกแบบ   
คือการเลือก และการจดัส่ิงต่างๆ (วตัถุ ส่ิงของ หรือเร่ืองราวเน้ือหา) ด้วยจุดมุ่งหมายสองอย่าง        
คือ เพื่อใหมี้ระเบียบ และใหมี้ความงาม 
  Bevlin (1980) ให้ความเห็นวา่ การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมส่วนประกอบ
ต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนัทั้งหมด 
  Wikipedia (2009) ได้ให้ความหมายของการออกแบบ คือ การสร้างสรรค์          
ทางศิลปะอย่างหน่ึง ของมนุษยช์าติ ซ่ึงมีประวติั ความเป็นมาและวิวฒันาการท่ีควบคู่ กนัมากับ
มนุษยโ์ดยตลอด เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงของศิลปะท่ีมนุษย ์ทุกคนจะตอ้งรู้จกัและสัมผสักบัผลงาน
การออกแบบอยู่ตลอดเวลา ในชีวิตและประสบการณ์ประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตาม     
เพราะ การออกแบบนั้ นก็คือความเพียรพยายามของมนุษย์ในอันท่ีจะน าเอาทรัพยากรต่างๆ             
ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มาดดัแปลงข้ึนเป็นส่ิงท่ีจะเอ้ืออ านวย ความสะดวกสบาย และเกิด
คุณประโยชน์เกิดคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของมนุษยส์นองความอยาก (Needs) ของมนุษยใ์นท่ีสุด
นัน่เอง 
  วิรุณ ตั้งเจริญ (2527) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ คือ การวางแผนสร้างสรรค์
รูปแบบ โดยวางแผนจดัส่วนประกอบของการออกแบบ ให้สัมพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อยวสัดุ และ
การผลิตของส่ิงท่ีตอ้งการออกแบบนั้น 
  พาศนา ตัณฑลกัษณ์ (2526: 293) ใหค้วามเห็นวา่ การออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์
โดยมีแบบแผนตามความประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
  อารี สุทธิพนัธ์ุ (2527) ใหค้วามหมายของการออกแบบไวว้า่ การออกแบบหมายถึง
การรู้จกัวางแผน เพื่อท่ีจะไดล้งมือกระท าตามท่ีตอ้งการและการรู้จกัเลือกวสัดุ  วิธีการเพื่อท าตามท่ี
ตอ้งการนั้น โดยให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบ และคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตามความคิด

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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สร้างสรรค์ ส าหรับการออกแบบอีกความหมายหน่ึงท่ีให้ไว  ้ หมายถึงการปรับปรุงรูปแบบผลงาน     
ท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือส่ิงต่าง ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้หมาะสม ใหมี้ความแปลกความใหม่เพิ่มข้ึน 
  สิทธิศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล (2529) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ เป็นกิจกรรม       
อนัส าคญัประการหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีมีอยูใ่นความนึกคิด อนัอาจจะเป็นโครงการหรือ
รูปแบบท่ีนกัออกแบบก าหนดข้ึนดว้ยการจดั ท่าทาง ถอ้ยค า เส้น สี แสง เสียง รูปแบบ และวสัดุ
ต่างๆ โดยมีกฎเกณฑท์างความงาม 
  สรุปไดว้า่ การออกแบบคือ การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ และการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ของเดิมให้ดียิ่งข้ึน ดว้ยการใช้วสัดุและวิธีการท่ีเหมาะสม ตามแบบแผนและจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
โดยอาศยัองคป์ระกอบดา้นความงาม หรือกฎเกณฑข์ององคป์ระกอบของศิลปะนัน่เอง 
 
 2.2 ความส าคัญของการออกแบบ 
  การออกแบบนบัเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสามารถส่งเสริมให้ผลิตภณัฑ์มีคุณค่า 
ทั้งยงัช่วยในเร่ืองของประโยชน์ใช้สอย รูปแบบท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อีกดว้ย โดยการ
ออกแบบมีความส าคญัหลายประการ คือ 
  2.2.1 ในแง่ของการวางแผนการการท างาน งานออกแบบจะช่วยให้การท างาน
เป็นไปตามขั้นตอน อย่างเหมาะสม และประหยดัเวลา ดงันั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง 
แผนการท างานก็ได ้
  2.2.2 ในแง่ของการน าเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความ
เขา้ใจตรงกนัอยา่งชดัเจน  ดงันั้น ความส าคญั คือ เป็นส่ือความหมายเพื่อความเขา้ใจ ระหวา่งกนั 
  2.2.3 เป็นส่ิงที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียด
มากมาย ซับซ้อน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูพ้บเห็นมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนข้ึน  
หรืออาจกล่าวไดว้า่ ผลงานออกแบบ คือ ตวัแทนความคิดของผูอ้อกแบบไดท้ั้งหมด  
  2.2.4 แบบ จะมีความส าคัญอย่างที่สุด ในกรณีท่ี นกัออกแบบกบัผูส้ร้างงานหรือ
ผู ้ผลิตเป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง  นักออกแบบกับผู ้ผลิตในโรงงาน  
หรือถา้จะเปรียบไปแลว้ นกัออกแบบก็เหมือนกบัคนเขียนบทละครนัน่เอง 
 
 2.3 ลกัษณะของ “แบบ” ทีน่ ามาใช้ 
  ดังท่ีว่าไปแล้วว่าการออกแบบ คือ การสร้างสรรค์ แบบอย่าง ต้นแบบ ข้ึนมา       
เพื่อเป็นตวัอยา่ง หรือเป็นตวัแทนความคิดของผูอ้อกแบบ โดยมีรูปแบบดงัน้ี 
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  2.3.1 เป็นภาพวาดลายเส้น (Drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถ่าย (Pictures)  
หรือแบบร่าง (Sketch) แบบท่ีมีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบก่อสร้าง ภาพพิมพ ์ (Printing) ฯลฯ   
ภาพต่างๆ ใชแ้สดงรูปลกัษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบังาน ท่ีเป็น 2 มิติ 
  2.3.2 เป็นแบบจ าลอง (Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหน่ึงท่ีใชแ้สดง  
รายละเอียดของงานไดช้ดัเจนกว่าภาพต่าง ๆ เน่ืองจากมีลกัษณะเป็น 3 มิติ ท าให้สามารถเขา้ใจ       
ในผลงานไดดี้กวา่ นอกจากน้ี แบบจ าลองบางประเภทยงัใชง้านไดเ้หมือนของจริงอีกดว้ยจึงสามารถ
ใชใ้นการทดลอง และทดสอบการท างาน เพื่อหาขอ้บกพร่องได ้
 
 2.4 ประเภทของการออกแบบ 
  การออกแบบนับว่ามีอยู่หลากหลายประเภท และหลายรูปแบบ โดยสามารถ
แบ่งเป็นประเภทท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  2.4.1 การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบ 
เพื่อ การก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ นกัออกแบบสาขาน้ี เรียกวา่ สถาปนิก (Architect) ซ่ึงโดยทัว่ไป
จะตอ้งท างานร่วมกบั วิศวกรและมณัฑนากร โดยสถาปนิก รับผิดชอบเก่ียวกบัประโยชน์ใช้สอย
และความงามของส่ิงก่อสร้าง งานทางสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่  
   1) สถาปัตยกรรมทัว่ไป เป็นการออกแบบส่ิงก่อสร้างทัว่ไป เช่น อาคาร 
บา้นเรือน ร้านคา้ โบสถ ์วหิาร ฯลฯ  
   2) สถาปัตยกรรมโครงสร้างเป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลกัอาคาร  
   3) สถาปัตยกรรมภายใน เป็นการออกแบบท่ีต่อเน่ืองจากงานโครงสร้าง    
ท่ีเป็นส่วนประกอบของอาคาร  
   4) งานออกแบบภูมิทศัน์ เป็นการออกแบบท่ีมีบริเวณกวา้งขวาง  เป็น     
การจดับริเวณพื้นท่ีต่างๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม  
   5) งานออกแบบผงัเมือง เป็นการออกแบบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีองคป์ระกอบ
ซบัซอ้น ประกอบไปดว้ยกลุ่มอาคารจ านวนมาก ระบบภูมิทศัน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 
  2.4.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต 
ผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆงานออกแบบสาขาน้ี มีขอบเขตกวา้งขวางมากท่ีสุด และแบ่งออกไดม้ากมาย  
หลาย ๆ ลักษณะ  นักออกแบบรับผิดชอบเก่ียวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม                  
ของผลิตภณัฑ ์งานออกแบบประเภทน้ีไดแ้ก่  
   1) งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์  
   2) งานออกแบบครุภณัฑ ์ 
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   3) งานออกแบบเคร่ืองสุขภณัฑ ์ 
   4) งานออกแบบเคร่ืองใชส้อยต่างๆ  
   5) งานออกแบบเคร่ืองประดบั อญัมณี  
   6) งานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
   7) งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ ์ 
   8) งานออกแบบผลิตเคร่ืองมือต่าง ๆ   ฯลฯ 
  2.4.3 การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) เป็นการออกแบบเพื่อ      
การผลิต ผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกัน            
ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผูอ้อกแบบคือ วิศวกร  ซ่ึงจะรับผิดชอบ  
ในเร่ืองของประโยชน์ใชส้อย ความปลอดภยัและ กรรมวิธีในการผลิต  บางอยา่งตอ้งท างานร่วมกนั
กบันกัออกแบบสาขาต่าง ๆ ดว้ย งานอกแบบประเภทน้ีไดแ้ก่ 
   1) งานออกแบบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
   2) งานออกแบบเคร่ืองยนต ์ 
   3) งานออกแบบเคร่ืองจกัรกล  
   4) งานออกแบบเคร่ืองมือส่ือสาร  
   5) งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ 
  2.4.4 การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design) เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่ง
ส่ิงต่างๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน นกัออกแบบเรียนวา่ มณัฑนากร  
(Decorator) ซ่ึงมกัท างานร่วมกบัสถาปนิก งานออกแบบประเภทน้ีไดแ้ก่  
   1) งานตกแต่งภายใน (Interior Design)  
   2) งานตกแต่งภายนอก (Exterior Design)  
   3) งานจดัสวนและบริเวณ (Landscape Design)  
   4) งานตกแต่งมุมแสดงสินคา้ (Display) 
   5)การจดับอร์ด  
   6) การตกแต่งบนผวิหนา้ของส่ิงต่าง ๆ เป็นตน้ ฯลฯ 
  2.4.5 การออกแบบส่ิงพิมพ์์ (Graphic Design) เป็นการออกแบบเพื่อทางผลิตงาน
ส่ิงพิมพ ์ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์โปสเตอร์ นามบตัร บตัรต่างๆ งานพิมพล์วดลายผา้ 
งานพิมพภ์าพลงบนส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ งานออกแบบรูปสัญลกัษณ์   เคร่ืองหมายการคา้ ฯลฯ 
 กล่าวได้ว่า  การออกแบบ เ ป็นการน า เอาความคิดท่ี เ ป็นนามธรรมมาแปลง                   
ให้เป็นรูปธรรม และเป็นกระบวนการขั้นตอนในการน าเสนอความคิดของผูอ้อกแบบ ก่อนการ      
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ลงมือปฏิบติัจริง เน่ืองจากเพื่อป้องกนัความเสียหาย และป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ 
โดยการออกแบบจะออกมาเป็นรูปร่างวตัถุ ท่ีสามารถมองเห็น จบัตอ้งได ้ทั้งสามารถตรวจสอบ                
และประเมินผลช้ินงานไดอี้กดว้ย 
 
3.  ทฤษฎกีารออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product design) หมายถึง การคิดคน้ วางแผน 
เสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์ (creativity) และพฒันา (development) ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 
ให้มีประโยชน์ใช้สอย และความงามท่ีเหมาะสมข้ึน โดยการกระท าท่ีเกิดรูปแบบท่ีมองเห็นได ้       
ซ่ึงมีกระบวนการ หรือขั้นตอนแตกต่างกันไปตามลักษณะของผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการดงักล่าว เป็นตน้วา่ จอบ เสียม มีด กระบุง ตะกร้า ไมค้าน ฯลฯ หรือเคร่ืองครัว และเคร่ืองใช้
อ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ หมอ้ ไห ครก เขียง เกา้อ้ี ฯลฯ รวมไปถึงเคร่ืองใชอ้เนกประสงคอ่ื์นๆ 
เช่น กล่อง หีบ ห่อ ซอง แฟ้ม เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบ และสร้างสรรค ์      
เพื่อประโยชน์ใชส้อยเป็นอนัดบัแรก ต่อมาจึงไดว้ิวฒันาการให้มีรูปแบบ และความงามท่ีเหมาะสม
ยิง่ข้ึน ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีการออกแบบผลิตภณัฑจึ์งมีการพฒันาข้ึนในดา้นน้ี 
 
 3.1 ประเภทผลติภัณฑ์ ผลิตภณัฑแ์บ่งออกตามจุดมุ่งหมายของการใชง้านได ้5 ประเภท
ใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 3.1.1  ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน ไดแ้ก่ เคร่ืองเรือน เคร่ืองครัว ของเล่น เตารีด 
พดัลม วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ 
 3.1.2  ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในส านักงาน ไดแ้ก่ ตูเ้อกสาร แฟ้ม ชั้นวางของ เป็นตน้ 
 3.1.3  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีบริการแก่ธุรกิจด้านต่างๆ            
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               
ของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ดงันั้นหลกัการส าคญัๆ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ จึงมีแนวทางกวา้งๆ
ท่ีควรค านึงถึง ดงัน้ี 
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 3.2.1  สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เม่ือน าไปใชใ้น
ทอ้งถ่ินท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้วา่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือถือ สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นตน้ 
การออกแบบก็ควรแตกต่างกนัดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการใช้สอย และรูปแบบสอดคลอ้งกบัสังคมใน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ ตวัอยา่งเช่น รถยนตท่ี์ออกแบบใหใ้ชใ้นสภาพภูมิอากาศหนาว กบัสภาพภูมิอากาศร้อน 
ยอ่มมีการออกแบบท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 
 3.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและประโยชน์ใช้สอย หมายถึง การออกแบบ
โดยมุ่งเน้นให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานไดดี้ยิ่ง ตวัอย่างเช่น การออกแบบขวดน ้ ามนัพืช 
เน่ืองจากน ้ ามันมีลักษณะล่ืนได้ง่าย หากมีการเปรอะเป้ือนขวด ย่อมไม่สะดวกต่อการใช้สอย 
ลกัษณะของขวดจึงควรออกแบบใหบ้ริเวณกลางของขวดเล็กลง มีสันเหล่ียม เป็นร้ิว ท าให้ล่ืนไดย้าก 
บางชนิดออกแบบใหมี้ท่ีถือยืน่ออกจากขวดให้จบัไดถ้นดัอีกดว้ย นอกจากนั้นฝาขวด และส่วนอ่ืนๆ 
ก็ออกแบบใหใ้ชส้อยไดอ้ยา่งสะดวก และมีรูปแบบท่ีสวยงามน่าใช ้
 3.2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและระยะเวลาในการใช้งาน กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์
บางอย่างตอ้งเก็บไวไ้ดน้านๆ เช่น สี วสัดุท่ีจะน ามาออกแบบเป็นภาชนะบรรจุสีควรมีความคงทน 
ท าใหสี้อยูไ่ดน้าน ไม่แขง็ตวั หรือเปล่ียนสภาพเร็วเกินไป เป็นตน้ 
 3.2.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างผลติภัณฑ์ และขั้นตอนการผลิตควรสอดคลอ้งกนั 
 3.2.5  ระบบการจัดการ (Management) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการผลิต และการตลาด    
การออกแบบไม่ควรค านึงเฉพาะรูปแบบท่ีพิถีพิถนัจนเกินไป ท าให้ตน้ทุนในการผลิตสูง อาจท าให้
เกิดปัญหาต่อการจ าหน่าย และยุง่ยากต่อการผลิตดว้ย 
 3.2.6  พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer behavior) ในช่วงเวลา โอกาส และ
จงัหวะนั้นๆ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ให้การออกแบบตดัสินใจไดว้า่
ควรเร่ิมตน้งานชนิดใด 
 
 3.3 แนวทางและขั้นตอนในการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 3.3.1  การหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  หมายถึงการตีปัญหา หรือท า
ความเขา้ใจทุกแง่ทุกมุมของผลิตภณัฑ์นั้นๆให้กระจ่าง เป็นตน้วา่ แหล่งท่ีมา ทิศทาง และแนวโน้ม
ของผลิตภณัฑใ์นอนาคต อิทธิพล และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตลาด ผูใ้ช ้วสัดุ โดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 1)  ผลิตภณัฑน์ั้นจะออกแบบใหม่ หรือปรับปรุงรูปแบบเดิมใหดี้ข้ึนเท่านั้น 
 2)  ผูอ้อกแบบควรมีสังกปั (Concept) เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้นเป็นอยา่งดี 
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 3)  ควรมีความรู้ และความเขา้ใจในหน้าท่ีใช้สอยทั้งโดยตรง และโดยออ้ม
ของผลิตภณัฑ์นั้นๆด้วย เช่น เก้าอ้ี มีประโยชน์ใช้สอยโดยตรง คือ ใช้นั่งได้อย่างสะดวกสบาย     
ส่วนประโยชน์ใช้สอยทางอ้อม ได้แก่ การออกแบบให้เก้าอ้ีนั้นวางซ้อนๆกันได้อย่างมีระเบียบ    
และไดป้ริมาณมาก เพื่อสะดวกในการเก็บ และประหยดัเน้ือท่ี สะดวกต่อการขนส่ง เป็นตน้ 
 4)  ควรท าความเขา้ใจคุณสมบติัผลิตภณัฑน์ั้นๆ เป็นอยา่งดี 
 5)  ควรค านึงถึงส่ิงท่ีดึงดูด หรือเร้าใหลู้กคา้ซ้ือผลิตภณัฑ ์
 6)  การใชส้อยของผลิตภณัฑน์ั้นๆ อาจมีลกัษณะพิเศษ เช่น การน าผลิตภณัฑ์
ไปใชท้นัที หรือน าไปเก็บไวก่้อน ส่ิงเหล่าน้ีควรจะน ามาร่วมพิจารณาทั้งส้ิน 
 7)  มีความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ ว่าเป็นของแข็ง 
ของเหลว เป็นผง หรือเป็นก๊าซ เป็นตน้ 
 8)  ควรค านึงถึงสถานท่ีท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นั้น เช่น ในรถ ในเรือ ในห้องน ้ า      
ในสนาม หรือในหอ้งนอน เป็นตน้ 
 9)  พิจารณาถึงกลุ่มสังคม และบุคคลท่ีใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 10)  ควรค านึงว่าผูซ้ื้อกับผูใ้ช้เป็นคนเดียวกันหรือไม่ ถ้าเป็นคนเดียวกัน        
ก็ออกแบบอยา่งหน่ึง แต่ถา้ไม่ใช่คนเดียวกนัควรออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการร่วมกนั 
 11)  ควรค านึงถึงระยะเวลาในการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ กล่าวคือ 
ผลิตภณัฑเ์ป็นของใชป้ระจ า หรือใชใ้นบางโอกาส 
 12)  ค  านึงถึงสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ั้นๆวา่มีสภาพอยา่งไร เช่น แผงลอย 
หา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ รวมทั้งในและต่างประเทศดว้ย 
 13)  ค  านึงถึงผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู่แลว้ในทอ้งตลาดว่ามีจุดเด่น จุดดอ้ย เป็น
อยา่งไร 
 14)  ผลิตภณัฑ์นั้นๆจะมีประโยชน์ต่อลูกคา้อยา่งไร เป็นตน้วา่ ภายหลงัการ
ใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นหมดแลว้ ขวดหรือกล่องของผลิตภณัฑน์ั้นๆ อาจน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้
 3.3.2  การส ารวจตลาด  หมายถึง การออกส ารวจตลาด เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริง
ต่างๆเก่ียวกับผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบใหม่ๆ ว่าควรจะมีรูปร่าง หน้าตา
อย่างไรดี มีคุณสมบติัพิเศษอย่างไร จึงจะเป็นท่ีนิยมของผูใ้ช้ ส่วนขั้นตอนในการส ารวจตลาดนั้น         
นกัออกแบบจะลงมือเอง หรือใหฝ่้ายวางแผน และวจิยัตลาดเป็นผูด้  าเนินการแทนก็ได ้แลว้     
นกัออกแบบน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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 การส ารวจตลาดท าใหน้กัออกแบบมีส่วนช่วยแก่ปัญหาทางเศรษฐกิจได ้เช่น 
สามารถออกแบบให้ตน้ทุนการผลิตต ่าลง แต่คุณภาพคงเดิมหรือดีข้ึน มีความกะทดัรัด สะดวกใน
การใชส้อย และขนส่ง เป็นตน้ 
 3.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การน าขอ้มูล     
ท่ีได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขในจุดต่างๆท่ีพบการวิเคราะห์ หรือตีความ                
นกัออกแบบควรไดป้รึกษากบัหลายๆฝ่าย เพื่อป้องกนัความผิดพลาด หากวิเคราะห์ หรือตีความผิด
ไปอาจท าให้ผลิตภณัฑ์ไม่สมบูรณ์แบบได ้ส่ิงท่ีช่วยให้นกัออกแบบตดัสินใจให้ดีข้ึนควรค านึงถึง   
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี คือ 
 1)  ปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญ โดยเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 2)  หากมีผลิตภณัฑ์ชนิดน้ีมาก่อนแลว้ ควรสืบหาปัญหา และควรทราบดว้ย
วา่ไดแ้กไ้ขปัญหาเหล่าน้ีมาแลว้อยา่งไรบา้ง 
 3)  รวบรวมและสรุปผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางท่ีจะก าหนดรูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ 
 3.3.4  การก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์  คือ การน าผลการวิเคราะห์มาใชป้ระโยชน์  
ในการก าหนดรูปแบบของผลิตภณัฑ์ในลกัษณะการเขียนแบบ การเขียนแบบ และการออกแบบ     
เป็นงานท่ีด าเนินควบคู่กนั เม่ือมีความคิดในรูปแบบท่ีจะออกแบบแลว้ นกัออกแบจะใชว้ิธีการเขียน 
เพื่อแสดงรายละเอียดของความคิด และในภาพต่างๆช้ีแจง้ให้ผูอ่ื้นทราบลกัษณะของสี สัญลกัษณ์ 
ขนาด สัดส่วน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจของผูร่้วมงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ฉะนั้นการเขียนแบบ
จึงตอ้งมีรายละเอียดอย่างครบถว้น เพราะนกัออกแบบกบัผูผ้ลิตนั้นส่วนมากจะเป็นคนละคนเสมอ 
แต่นกัออกแบบสามารถใชก้ารออกแบบเป็นส่ือในการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ผูผ้ลิตจะอ่านแบบได้
โดยไม่ตอ้งถามผูอ้อกแบบอีก จึงท 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 าลองข้ึน แบบจ าลองดังกล่าวอาจเล็ก หรือเท่ากันกับผลิตภัณฑ์ก็ได้ ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงค์ในการท าแบบจ าลองนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามมาตราส่วนจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เห็น
ใกลเ้คียงกบัแบบจริงได ้และจะช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่ายดว้ยลกัษณะของแบบจ าลองมีหลายชนิด เช่น 
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 1)  การป้ันดว้ยดินเหนียว หรือดินน ้ ามนั (Clay studies) การจ าลองแบบชนิด
น้ี ไม่ละเอียดและมีสัดส่วนคลาดเคล่ือนได้ ทั้ งน้ีเป็นการสร้างให้เห็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์        
อยา่งหยาบๆ และเป็นการเร่ิมตน้ศึกษาผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 2)  แบบจ าลองท่ีมีสัดส่วนถูกตอ้ง (Scaled model) หมายถึง แบบจ าลอง
สัดส่วนแน่นอน ขนดเล็กกวา่ของจริง อาจท าดว้ยวสัดุชนิดใดก็ได ้เช่น โฟม ปูน หรือไม ้เป็นตน้ 
 3)  การจ าลองแบบท่ีใกลเ้คียงกบัของจริง (Make up) หมายถึง ลกัษณะของ
แบบจ าลองจะมีขนาดใกล้เคียงของจริง โดยพยายามเลียนแบบทั้งรูปร่าง และสีสันให้มากท่ีสุด
หลงัจากนั้นจึงน าไปสร้างเป็นของจริงทั้งขนาด วสัดุ และรายละเอียด เหมือนของจริงทุกประการ   
ซ่ึงเรียกวา่ ตน้แบบ (prototype) 
 สรุปไดว้า่ การออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองต่อผูบ้ริโภคอย่างแท้จริง ซ่ึงการออกแบบผลิตภัณฑ์จ  าเป็นต้องมี
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ และกลบัไปแก้ไขได ้
กระบวนการท่ีส าคัญๆ คือ  การหาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ส ารวจตลาด น ามา     
วิ เคราะห์ข้อมูล หลังจากนั้ นถึงก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ สุดท้ายคือการสร้างแบบจ าลอง              
เพื่อใชต้รวจสอบก่อนการผลิตจริงนัน่เอง 
 

4.  แนวคิดด้านการตลาด 
 การท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ และได้รับผลก าไรตอบแทน 
ธุรกิจมีความมั่นคง และย ัง่ยืนนั้น ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ วิธีการ ทางการตลาด          
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อใชล้ดอตัราความเส่ียง หรือวางแผนงานต่างๆ ซ่ึงกล่าวไดว้า่
แนวคิดด้านการตลาดนั้นว่าเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั โดยมีเน้ือหา        
ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

4.1 ความหมายของการตลาด 
 ความหมายของการตลาด ได้มีผู ้รู้นักวิชาการด้านการตลาดสมัยใหม่ ได้ให้

ความหมายไวด้งัน้ี 
พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล (2551)  การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผน             

และบริหารในด้านแนวความคิด การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การจดัจ าหน่ายสินค้า     
หรือบริการ เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความสุขความพอใจ
และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ ตลาด หมายถึง 
หน่ึง ท่ีชุมนุมซ้ือขายของต่าง ๆ รวมทั้งเงินท่ีแลกเปล่ียนกูย้ืมกนั สอง สถานท่ีหรือ อาณาบริเวณทาง
ภูมิศาสตร์ ซ่ึงผูซ้ื้อ และผูข้ายมาพบกนัเพื่อท าธุรกิจหรือบริการเสนอขาย และมีการโอนเปล่ียนมือ
กนัทางกรรมสิทธ์ิตามแต่กรณี สาม สถานท่ีบุคคล องคก์าร หรือสถาบนั ท่ีน าสินคา้หรือบริการไป
จ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค หรือ ผูใ้ชคื้อท าใหสิ้นคา้ หรือบริการเปล่ียนมือ เปล่ียนความเป็นเจา้ของ  

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา  (The American Marketing Association 
AMA.)  ไดใ้ห้ความหมาย ของ การตลาด ใหม่ ไวว้า่ การตลาด หมายถึง“กิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าให้
สินคา้และบริการผ่านจากผูผ้ลิตไปยงั ผูบ้ริโภค เพื่อสนองตอบความ ตอ้งการ และท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดความพึงพอใจและขณะเดียวกนั ก็บรรลุวตัถุประสงค ์ของกิจการ ดว้ย 

สมพงษ์  มหิงสพันธ์ุ (2550) ได้ให้ความหมายของ การตลาด คือ การท่ีผูซ้ื้อ       
และผูข้ายสามารถตกลง แลกเปล่ียน สินคา้และบริการต่างๆ กนัได ้ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ส าคญั 4 อยา่ง คือ หน่ึง ผูซ้ื้อ สอง ผูข้าย สาม สินคา้ และส่ี เง่ือนไขหรือกรรมวธีิการตลาด 

McCarthy (2008) ไดใ้ห้ความหมายของการตลาดไวว้่า การตลาด หมายถึง 
“กิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าให้สินคา้หรือบริการผา่นจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค เพื่อสนองความตอ้งการ
และท าความพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคตลอดจน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัดว้ย” 

Philip Kotler (1998) ไดใ้ห้นิยามของการตลาดวา่ “การตลาด คือ กิจกรรมต่างๆ    
ท่ีมนุษย์กระท าข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการให้เป็นท่ีพอใจโดยผ่าน
กระบวนการการแลกเปล่ียน”  กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการตลาดท่ีส าคญั มีดังน้ี 
จะตอ้งประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสินคา้และการให้บริการ จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค
จะต้องเป็นการตอบสนองต่อความจ าเป็น (Need) รวมถึงความต้องการ (Want) ของมนุษย ์               
หรือผูบ้ริโภคในท่ีน้ี ความจ าเป็น หมายถึง ความตอ้งการในปัจจยัแห่งการด ารงชีวิตท่ีมนุษยข์าด
ไม่ได ้คือ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในขณะท่ี ความตอ้งการ หมายถึง ระดบั
ของความต้องการท่ีอยู่นอกเหนือความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น ความต้องการ
รับประทานหูฉลาม  ถือเป็นอาหารท่ีอยูน่อกเหนือความจ าเป็นดา้นอาหารของมนุษย ์เป็นตน้ จะตอ้ง
มีการแลกเปล่ียน การแลกเปล่ียนในปัจจุบนัไดใ้ชม้าตรฐานเงินตรา (Money System) เป็นเคร่ืองมือ
ในประเมินมูลค่าของสินคา้หรือบริการ 

เราอาจสรุปไดว้า่ ตลาดหมายถึง สถานท่ีๆ ผูซ้ื้อ ผูข้าย ท่ีตอ้งการซ้ือขายแลกเปล่ียน
สินคา้มาพบกนัเพื่อท าการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้และบริการต่างๆ ซ่ึงกนัและกนั โดยกระท า
กิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจท่ีท าใหเ้กิดการน าสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชบ้ริการ
นั้นๆ โดยไดรั้บความพอใจ ขณะเดียวกนัก็บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ 
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4.2 ววิฒันาการเกีย่วกบัแนวความคิดทางการตลาด 

วิวฒันาการเก่ียวกบัแนวความคิดทางการตลาดในปัจจุบนั เราสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ระยะท่ีส าคญั คือ 

4.2.1 ระยะมุ่งความส าคัญที่การผลิต ระยะมุ่งความส าคญัท่ีการผลิต (Production 
Orientation Stage) เป็นระยะแรกของแนวความคิดทางการตลาด บริษทัจะตอ้งมุ่งเน้นหรือให้
ความส าคญัไปท่ีกรรมวธีิในการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตเป็นหลกั โดยจะหาเคร่ืองจกัรท่ีมี
ประสิทธิภาพและพยายามลดตน้ทุนในการผลิตสินคา้ เพื่อผลิตสินคา้ไดใ้นราคาถูก ในยุคน้ีผูผ้ลิตจะ
ใหค้วามส าคญักบัการตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐาน (needs) เป็นหลกั  

42.2. การมุ่งความส าคัญที่การขาย การมุ่งความส าคญัท่ีการขาย (Sales Orientation 
Stage) เป็นระยะท่ีมุ่งการขายโดยพยายามหาวิธีการในขายหรือการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม 
เช่น การใชพ้นกังานขายและการโฆษณา ทั้งน้ีเน่ืองจากในยุคน้ีเร่ิมมีสินคา้ออกมาแข่งขนักนัมากข้ึน 
จึงตอ้งหาวธีิขายท่ีท าใหข้ายไดม้ากท่ีสุด มากกวา่ท่ีค านึงถึงความตอ้งการหรือความพอใจของลูกคา้ 

4.2.3 การมุ่งความส าคัญที่การตลาด การมุ่งความส าคญัท่ีการตลาด (Marketing 
Orientation Stage) เป็นระยะท่ีบริษทัตอ้งให้ความส าคญักบัความตอ้งการของลูกคา้ (Customer 
Orientated) โดยบริษทัจะตอ้งคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ ติดตามตรวจสอบความตอ้งการ                   
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น ในยุคน้ีบริษทัจึงมี เป้าหมายเพื่อสนอง
ความพอใจของลูกคา้และท ายอดขายใหมี้ก าไร โดยผา่นการใชโ้ปรแกรมการตลาดท่ีใชส่้วนประสม
ทางการตลาดต่าง ๆ คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

 
4.2 ความส าคัญของการตลาด 
 กระบวนการทางการตลาดนับว่าจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการประกอบธุรกิจ   

ซ่ึงส าคัญต่อระบบการแลกเปล่ียน ซ้ือ ขาย รวมไปถึงการด ารงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย  โดย
ความส าคญัของการตลาดสามารถแบ่งเป็นระดบัไดด้งัน้ี 

 4.2.1 ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ ระบบเศรษฐกิจในความตอ้งการ
ของทุกประเทศ คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และ
การตลาดจะเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะท าให้ระบบเศรษฐกิจเกิดสภาวการณ์ขา้งตน้ไดด้ว้ยปัจจยั
ต่างๆ เน่ืองจากการตลาดเป็นกลไกหลักในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัว            
และเติบโต การตลาดจะเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภคในสังคมให้สูงข้ึน 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากระบบการแข่งขนัทางการตลาดท่ีจะเป็นปัจจยัให้ผูผ้ลิตเร่งพฒันาสินคา้หรือบริการ  
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ของตนให้มีคุณภาพเกิดความสะดวก และมีราคาต ่ากวา่คู่แข่งขนั การตลาดจะเป็นปัจจยัให้เกิดการ
กระจายรายไดแ้ละการจา้งงานเพิ่มมากข้ึน 

 4.2.2 ความส าคัญต่อองค์กรธุรกิจ ตามท่ีได้กล่าวถึงความส าคญัของการตลาด        
ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจไปแลว้นั้น ท าให้พิจารณาไดว้า่ การตลาด คือ กิจกรรมหลกัประการหน่ึงของ
ภาคธุรกิจ และเป็นเคร่ืองมือของการสร้างผลก าไรหรือน าไปสู่เป้าหมายอ่ืนๆ ขององค์กร              
โดยสามารถประมวลความส าคญัของการตลาดต่อภาคธุรกิจ ไดด้งัน้ี การตลาด เป็นกิจกรรมหลกั
ขององคก์รธุรกิจท่ีจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการขององค์กรไปสู่ผูบ้ริโภค และน า
รายได้มาสู่องค์กรในท่ีสุด การตลาดน ามาซ่ึงความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดขององค์กร เช่น   
การสร้างผลก าไรสูงสุด และในระยะยาวคือการข้ึนเป็นผูน้ าตลาดขององคก์ร หรือแมแ้ต่การเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภค เป็นต้น ความส าคัญต่อหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร 
หน่วยงานภาครัฐ (หมายความรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) และองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร           
เช่น สถาบนัการศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ สามารถน าการตลาดมา
เป็นเคร่ืองมือเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้

 4.2.3 ความส าคัญต่อผู้บริโภค ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์จากการตลาดภายใน
ระบบเศรษฐกิจ ดงัน้ี ผูบ้ริโภคจะสามารถเลือกสรรสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพได้สะดวกมาก
ยิง่ข้ึน การตลาด ท าให้สินคา้หรือบริการมีราคาท่ีถูกลง เม่ือเทียบกบัคุณภาพและความพอใจท่ีไดรั้บ 
ช่วยใหเ้กิดการกระจายสินคา้หรือบริการไปสู่ตลาดไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ส่งผลให้องคก์รธุรกิจสามารถ
บริหารกระบวนการการผลิต และการด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ ใหมี้ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจได ้

กล่าวไดว้่า การตลาดกบัการด าเนินงานขององค์กรประเภทต่างๆ การตลาด   
ถือเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารและจดัการท่ีจะขาดเสียมิได้ ส าหรับการด าเนินงานขององค์กร
ประเภทต่างๆ ทั้งในส่วนท่ีมีการน าการตลาดมาใช้เพื่อการด าเนินงานขององค์กรอยา่งเขม้ขน้และ
การเลือกใช้เพียงบางส่วน เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เป็นตน้ ถึงอย่างไร ถือได้ว่า
การตลาดได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของวิธีคิด และการด าเนินงานขององค์กรทุกประเภทอย่าง            
แยกจากกนัไม่ได ้โดยสามารถท่ีจะประมวลประเภทขององคก์ร และความจ าเป็นต่อการใชก้ารตลาด
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารองค์กรเหล่านั้น ไดด้งัน้ี การตลาดกบัการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ
โดยทัว่ไปแลว้การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ ย่อมมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่าต่อการลงทุนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงนั่นย่อมหมายถึง การสร้างผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร เพื่อเป้าหมายดงักล่าว การตลาดจะเขา้มามีบทบาทอย่างสูงต่อการด าเนินงานขององค์กร
นับตั้ งแต่การก าหนดกรอบการจัดตั้ งเพื่อเร่ิมด าเนินธุรกิจ หรือด าเนินงานตามแผนงานใดๆ          
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ขององคก์รท่ีมีการจดัตั้งแลว้ ซ่ึงในเบ้ืองตน้น้ี อาจจะเกิดจากความสามารถดา้นการผลิตสินคา้หรือ
บริการเป็นหลกั (Product Concept) หรือเกิดข้ึนจากการเล็งเห็นถึงโอกาสหรือช่องวา่งทางการตลาด
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา (Marketing Concept) ของผูบ้ริหารองคก์ร เป็นตน้ 
 

4.3 ปรัชญาในการบริหารการตลาด 
 การเ รียนรู้หลักการบริหารการตลาด ควรท าความเข้าใจถึงปรัชญาหรือ

แนวความคิดในการบริหารการตลาด ท่ีไดมี้การจดัแบ่งออกเป็น 5 แนวความคิด ดงัน้ี 
 4.3.1 แนวคิดเน้นการผลิต (Production Concept) ผูผ้ลิตสินคา้ให้ความส าคญักบั

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต (Productivity) ให้สินคา้ท่ีผลิตไดมี้จ านวน
มากภายใตต้น้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด เพื่อให้การจ าหน่ายสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาต ่า เพราะในช่วง
เวลานั้นผูบ้ริโภคจะพิจารณาซ้ือสินคา้จากปัจจยัดา้นราคา มากกวา่คุณภาพหรือรูปแบบของสินคา้ 

4.3.2 แนวคิดเน้นผลิตภัณฑ์ (Product Concept) เป็นช่วงต่อเน่ืองจากแนวคิดเน้น
การผลิต เพราะเกิดผูผ้ลิตหรือคู่แข่งขนัในตลาดจ านวนมาก ทั้งยงัสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้สามารถผลิตสินคา้ได้มากข้ึน ในขณะท่ีสินค้าจากผูผ้ลิตแต่ละรายไม่มีขอ้แตกต่างด้านราคา
จ าหน่ายมากนกั ผูบ้ริโภคจึงเร่ิมตระหนกัถึงคุณภาพมากกวา่เดิม เช่น รถยนตจ์ะตอ้งมีความทนทาน 
และเร็วข้ึน หรือวิทยุ ท่ีจะตอ้งรับสัญญาณได ้มีคุณภาพเสียงชดัเจนข้ึน เหล่าน้ีเป็นตน้ ผูผ้ลิตจึงหัน
มาใหค้วามส าคญักบัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภค เพื่อสร้างขอ้แตกต่าง
ใหก้บัสินคา้ของตนในตลาด 
  4.3.3 แนวคิดเน้นการขาย (Selling Concept) เป็นแนวคิดท่ีถูกพฒันาข้ึนต่อเน่ือง
จากแนวคิดท่ีเนน้ผลิตภณัฑ ์เพื่อแกปั้ญหายอดขายตกต ่า ทั้งๆ ท่ีสินคา้มีคุณภาพ จึงเนน้ท่ีการขายโดย
พนกังานขายเพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเสนอขายนั้นๆ และสามารถเพิ่มยอดขาย
ให้แก่ผูผ้ลิตไดอ้ย่างมาก การขายจึงเฟ่ืองฟูในยุคดงักล่าวน้ี อย่างไรก็ตาม การขายได้เร่ิมตกต ่าลง
อยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วตามสัดส่วนความเช่ือถือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพนกังานขาย ซ่ึงเป็นเพราะความ
ตอ้งการขายของพนกังานขายในอนัท่ีจะพยายามขายสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภคไดม้ากกว่าคู่แข่งขนั โดย
ไม่ค  านึงถึงคุณภาพและปัจจยัอ่ืนๆ ของสินคา้กบัความจ าเป็นและตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
จึงสร้างความไม่พอใจและเป็นทศันคติในดา้นลบท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพนกังานขายอยา่งมาก 
  4.3.4 แนวคิดเน้นการตลาด (Marketing Concept) แนวคิดน้ีเกิดข้ึนภายหลงัแนวคิด
ดา้นการขายตกต ่าลง และถือเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ กล่าวคือ ไม่ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีการผลิต
สินคา้แลว้จึงคิดหาช่องทางจดัจ าหน่ายออกไปดงัเช่นยุคต่างๆ ท่ีผ่านมา แต่จะเร่ิมตน้จากการศึกษา
และวิเคราะห์ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญัจากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาด าเนินการผลิต
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สินคา้ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผูบ้ริโภคภายใตผ้ลตอบแทนในรูปของก าไรสูงสุดท่ีองค์กรจะ
ไดรั้บ ปัจจุบนัแนวคิดดงักล่าวยงัคงถือเป็นแนวคิดหลกัของการด าเนินธุรกิจทัว่ไป 
  4.3.5 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) เป็นแนวคิดท่ีถูก
พฒันาข้ึนจากความเห็นวา่การด าเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผลก าไร
สูงสุดขององคก์รเท่านั้น ไม่ถือเป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
เพราะการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด สามารถท่ีจะสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมโดยรวมได้
อย่างมีนัยส าคญั เช่น กระตุ้นให้เกิดการบริโภคอย่างไร้เหตุผล เกิดการแบ่งชนชั้นภายในสังคม      
เกิดมลภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีเป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นผลร้ายต่อสังคมในระยะยาวอยา่งยิ่ง ผูบ้ริหาร
การตลาดในปัจจุบนัจึงควรตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัสังคมโดยรวมควบคู่ไปกบัการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 

4.4 การแบ่งส่วนการตลาด  
  การแบ่งส่วนการตลาดเป็นกระบวนการของการแบ่งลูกค้าทั้งหมดท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนัไปสู่ตลาด โดยการแบ่งตลาดตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ดงัน้ี A Accessible หมายถึง          
การแบ่งส่วนตลาดต้องค านึงว่าตลาดย่อยนั้นสามารถเข้าถึงหรืออีกนัยหน่ึงหาซ้ือผลิตภัณฑ ์         
หรือบริการของธุรกิจ รวมถึงเขา้ถึงโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดของบริษทัได ้ M Measurable 
หมายถึง ส่วนแบ่งการตลาดตอ้งสามารถก าหนดเป็นจ านวนหรือตวัเลขท่ีสามารถวดัได ้เช่น กลุ่มคน
อายุ 15 – 30 ปี ซ่ึงมีจ านวน 30,000 คน ในอ าเภอแห่งหน่ึง S Sizable หมายถึง ส่วนแบ่งการตลาด     
ท่ีก าหนดควรเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดท่ีใหญ่พอท่ีจะสามารถด าเนินธุรกิจและสามารถท าก าไรได ้ ตลาด
อาจแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ไดต้ามรูปแบบพื้นฐานต่อไปน้ี 

4.4.1 การแบ่งส่วนตลาดออกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การแบ่ง
ส่วนลูกคา้โดยใช้ลกัษณะของประชากรมาเป็นเกณฑ์วดั เช่น อายุ เพศ เช้ือชาติ รายได ้การศึกษา 
อาชีพ ศาสนา เป็นตน้ 

4.4.2 การแบ่งส่วนตลาดออกตามลักษณะทางจิตวิทยา หมายถึง หมายถึง การแบ่ง
ส่วนลูกค้าโดยใช้ลักษณะทางจิตวิทยามาเป็นเกณฑ์ เช่น บุคลิกภาพ แบบแผนการด าเนินชีวิต 
แรงจูงใจในการใชชี้วติ เป็นตน้  

4.4.3 การแบ่งส่วนตลาดออกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ หมายถึง หมายถึง         
การแบ่งส่วนลูกคา้โดยใชล้กัษณะทางภูมิศาสตร์มาเป็นเกณฑ์วดั เช่น พื้นท่ี จงัหวดั ภาค และความ
หนาแน่นของประชากร เป็นตน้ 
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4.4.4 การแบ่งส่วนตลาดออกตามลักษณะทางประโยชน์ที่ลูกค้าแสวงหา หมายถึง 
การแบ่งส่วนลูกค้าโดยใช้ลักษณะของความต้องการของลูกค้า เป็นเกณฑ์ในการว ัด เช่น              
ความตอ้งการดา้นรสชาติ กล่ิน ความรู้สึก และความตอ้งการดา้นสถานภาพ เป็นตน้ 

4.4.5 การแบ่งส่วนตลาดออกตามความถี่หรือความบ่อยคร้ังของการผลิต หมายถึง 
การแบ่งส่วนลูกคา้โดยใชล้กัษณะของความตอ้งการของลูกคา้เป็นเกณฑ์ในการวดั เช่น ใชบ้่อยคร้ัง 
ใชเ้ป็นประจ า หรือนานๆ คร้ัง เป็นตน้ 

สามารถสรุปผลการแบ่งส่วนการตลาด โดยสามารถดูตามตางรางไดด้งัน้ี 
 
ตารางพืน้ฐานหลกัของการแบ่งส่วนตลาด 

ประชากรศาสตร์ จิตวทิยา ภูมิศาสตร์ ประโยชน์ที่
แสวงหา 

ความถี่ 

- อายุ 
- เพศ 
- เช้ือชาติ 
- รายได ้
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- ศาสนา 

- บุคลิกภาพ 
- แบบแผนการ
ด าเนินชีวติ 
- แรงจูงใจ 

- เขตชานเมือง 
- เขตเมือง/ชนบท 
- เขตเมืองหลวง 
- จงัหวดั 
- ภาค 
- ความหนาแน่นของ
ชุมชน 

- รสชาติ 
- กล่ิน 
- ความรู้สึก 
- สถานภาพ 

 

- ไม่เคยใช ้
- นานๆ คร้ัง 
- บ่อยคร้ัง 
- ใชเ้ป็น
ประจ า 

 

 
ตารางท่ี 2.1 ตารางพื้นฐานหลกัของการแบ่งส่วนตลาด 

 
การแบ่งส่วนตลาดอาจแบ่งออกตามรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงขา้งตน้ ตวัอย่างเช่น 

แบ่งส่วนของตลาดออกเป็นกลุ่มผูมี้รายไดสู้ง รายไดป้านกลางและรายไดต้ ่า ซ่ึงเป็นการแบ่งตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หรืออาจผสมผสานรูปแบบข้างตน้หลายรูปแบบเขา้ด้วยกนัเพื่อ
ก าหนดตลาดเป้าหมายส าหรับผลิตภัณฑ์  ซ่ึง เ ป็นการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์  
 4.5 การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target Market) 
 เม่ือไดมี้การแบ่งส่วนตลาดแลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งเลือกส่วนตลาด หรือเป้าหมาย
เป็นการก าหนดเป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อเป็นการเจาะจงถึงกลุ่มลูกค้าท่ีแท้จริงของตนเอง               
โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
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 การเลือกตลาดเป้าหมาย หมายถึง การเลือกส่วนตลาดหน่ึงส่วนตลาดหรือหลายส่วน
ตลาด หรือทั้งหมดเป็นเป้าหมายส าหรับการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในส่วนท่ีเลือกนั้น      

ก่อนการเลือกตลาดเป้าหมายผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ถึงโอกาสทางการตลาดท่ีจะเกิดข้ึน
ในส่วนตลาดใดๆ ตลอดจนความถนดัของตนเสียก่อนแลว้จึงตดัสินใจเลือกตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์  
ท่ีส าคญัในการเลือกตลาดเป้าหมายแบ่งออกได ้3 แนวทางดว้ยกนั คือ 
  4.5.1 กลยุทธ์ตลาดรวม (Market Aggregation) หรือตลาดทั้งหมด (Mass Market) 
หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่กลยุทธ์ตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั (Undifferentiated Market) ซ่ึงผูป้ระกอบการ
เลือกตลาดทั้งหมดหรือตลาดรวมเป็นตลาดเดียวหรือตลาดเป้าหมาย ทั้งน้ีเน่ืองจากการมองวา่ตลาดมี
ความตอ้งการคลา้ยกนัหรือไม่มีความแตกต่างกนั ในกรณีน้ีบริษทัจึงสามารถใชส่้วนประสมตลาด
เพียงหน่ึงชุดในการสนองตอบความตอ้งการของจ านวนมากในตลาดรวมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  4.5.2 กลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วนเดียว (Single Segment Concentration Strategy) 
หมายถึง การเลือกตลาดเป้าหมายเพียงส่วนเดียวจากส่วนของตลาดเดียว (Single Segment) จากตลาด
รวม (Total Market) จากนั้นจึงก าหนดส่วนประสมการตลาดส าหรับส่วนตลาดท่ีเลือก กลยุทธ์น้ี
เหมาะส าหรับบริษทัขนาดเล็กซ่ึงมีทรัพยากรจ ากดัและมีความช านาญในการผลิตสินคา้ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ ตวัอยา่งเช่น ไนโซรัล ซ่ึงผลิตแชมพูก าจดัรังแคเพียงอยา่งเดียว 
โดยไม่ผลิตแชมพเูพื่อผมประเภทอ่ืน 
  4.5.3 กลยุทธ์หลายส่วนตลาด (Multiple Segment Strategy) หรือกลยุทธ์การตลาด             
ท่ีแตกต่างกนั (Differentiated Marketing) เป็นการเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกนัสอง
กลุ่มข้ึนไป และพฒันาส่วนประสมการตลาดหรือโปรแกรมการตลาดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย          
ซ่ึงแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น โตโยตา้ผลิตรถกระบะ Tiger ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีนิยมใชร้ถกระบะ 
และ ผลิต Camry ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการใชร้ถเก๋ง บริษทัโตโยตา้จะใชส่้วนประสมการตลาด             
หรือแผนการตลาดท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่ม 
 
 4.6 ส่วนประสมทางการตลาด 
  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทั
ตอ้งใช้เป็นเคร่ืองมือร่วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย” ส่วนประสมการตลาด
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ดงัรูปต่อไปน้ี 
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ผลติภัณฑ์ 
(Product) 

ราคา 
(Price) 

การจัดจ าหน่าย 
(Place) 

การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

- คุณภาพ  
- รูปร่างลกัษณะ  
- อุปกรณ์เสริม  
- ตราสินคา้  
- บรรจุภณัฑ์  
- ขนาด  
- การบริการ  
- การรับประกนั  
- การคืนสินคา้  
- การก าหนดต าแหน่ง
ของผลิตภณัฑ์ 

- ราคาตามป้าย  
- ส่วนลด  
- ส่วนยอมให้  
- ระยะเวลาการจ่ายเงิน
ช าระสินคา้  
- การใหเ้ครดิต 
 

- ช่องทางจดัจ าหน่าย  
- การครอบคลุมตลาด  
- ท  าเลท่ีตั้ง  
- การสินคา้คงคลงั  
- การขนส่ง 
 

- การโฆษณา  
- การขายโดยใช้
พนกังาน  
- การส่งเสริมการขาย  
- การใหข้่าวและ
ประชาสัมพนัธ์ 
 

 
ตารางท่ี 2.2  ตารางปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีมา : เน้ือหาประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้  
            คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2552 

 
กล่าวไดว้า่ ส่วนผสมการตลาด หรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้

เป็นเคร่ืองมือร่วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย นั้น ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4 
ประการดงัท่ีกล่าวไปแลว้ โดยในแต่ละส่วนก็จะมีรายละเอียดปลีกยอ่ย ดงัตาราง ซ่ึงผูป้ระกอบจึง
ควรต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และสามารถวางแผนงานของตนเอง เพื่อรับมือกับกลยุทธ์ทาง
การตลาดของคู่แข่งขนัใหไ้ด ้ 
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4.7 ผลติภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ (Production) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง “ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ” ผลิตภณัฑ์รวมถึงสินคา้ บริการ ความคิด ผลิตภณัฑ์เป็นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส าคญัท่ีมีองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑ์ยงัมีความหมาย
นอกเหนือจากรูปร่างลกัษณะท่ีมองเห็นได้ กล่าวคือ เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ใด ๆ เขาก าลงัมองหา
ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ดงัท่ีบริษทัแห่งหน่ึงท าการโฆษณาว่า “ในโรงงานเราผลิต
เคร่ืองส าอาง แต่ในร้านเราจ าหน่ายความหวงั(ของลูกคา้ท่ีจะสวยข้ึน)” แมผู้ผ้ลิตจะผลิตสินคา้        
ซ่ึงเป็นส่ิงมองเห็นจบัตอ้งได ้แต่ลูกคา้ซ้ือสินคา้โดยคาดหวงัถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้นคา้
นั้น 

4.7.1 ประเภทของสินค้าหรือผลติภัณฑ์ โดยทัว่ไปเราแบ่งลกัษณะของสินคา้ได ้คือ  
1) สินค้าบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือไปส าหรับ

ผูบ้ริโภคใชใ้นครัวเรือนขั้นสุดทา้ย ในการจดัประเภทของผลิตภณัฑ์ในท่ีน้ีจะพิจารณาเฉพาะสินคา้
บริโภคเพียงเท่านั้น ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นประเภทไดด้งัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 สินคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Goods) คือสินคา้ซ้ึงผูบ้ริโภค
แสวงหาท่ีจะซ้ือบ่อยคร้ัง ทนัทีทนัใด และใช้ความพยายามในการซ้ือค่อนขา้งน้อย (ไม่ตอ้งคิด
ตดัสินใจนาน) สินคา้ในร้านสะดวกซ้ือต่าง ๆ เช่น บุหร่ี ขนมปัง นม ขนมขบเค้ียวในร้าน 7-11 
เคร่ืองด่ืมในตูข้ายสินคา้ และหนงัสือพิมพ ์นิตยสารบนแผงหนงัสือ ลว้นเป็นสินคา้สะดวกซ้ือทั้งส้ิน  

1.2 สินคา้เลือกซ้ือ (Shopping Goods) คือสินคา้ท่ีผูซ้ื้อตอ้งใชเ้วลา
ท าการเปรียบเทียบก่อนการซ้ือ โดยอาจเปรียบเทียบจากร้านท่ีจ าหน่าย ราคา ปริมาณ คุณภาพ 
รูปแบบ สีสัน ฯลฯ เช่น เส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

1.3 สินคา้เจาะจงซ้ือ (Speciality Goods) คือสินคา้ท่ีผูซ้ื้อมีความ
ตอ้งการเฉพาะเจาะจง ดงันั้นผูซ้ื้อจึงมีความตอ้งการสินคา้นั้นจริง ๆ โดยไม่สนใจจะเปรียบเทียบกบั
ยี่ห้ออ่ืน กล่าวอีกนยัหน่ึงมีความภกัดีในตราสินคา้สูง โดยผูซ้ื้อมีความคุน้เคยกบัสินคา้และเต็มใจ     
ท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ตวัอยา่งเช่น กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองเสียง 
เคร่ืองประดบัราคาแพง รถยนตค์นัใหม่ อาหารเสริม ฯลฯ 

1.4 สินคา้ไม่แสวงซ้ือ (Unsought Goods) คือสินคา้หรือบริการ    
ท่ีมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย เช่น โทรศพัท์ท่ีสามารถรับภาพได ้
หรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคไม่มีความตอ้งการหรือไม่เห็นความจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น การประกนัชีวิต
หรือประกนัภยัต่าง ๆ เคร่ืองดบัเพลิงใชใ้นรถยนต ์ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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2) สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ซ่ึงใชไ้ปใน
การผลิตสินคา้อ่ืน หรือเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ (Resale) 
  4.7.2 ผลติภัณฑ์ มีองค์ประกอบทีส่ าคัญ ส าคญั คือ 

1) ผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ์ในดา้นประโยชน์พื้นฐานท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้โดยตรง ประโยชน์พื้นฐานมี   
2 ลกัษณะ คือประโยชน์ใช้สอยของตวัผลิตภณัฑ์ (Functional Benefits) เช่น รถยนตมี์ประโยชน์
พื้นฐานในการเป็นพาหนะในการเดินทางท่ีสะดวกสบาย และประโยชน์พื้นฐานทางดา้นอารมณ์ 
(Emotional Benefits) เป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชห้รือเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ เช่น การด่ืมสุรา    
มียีห่อ้ราคาแพง ผูด่ื้มอาจมีความรู้สึกวา่ตนเองมีระดบัหรือมีสถานภาพสูง 

2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (Formal Product หรือ Tangible Product) หมายถึง 
ลกัษณะทางกายภาพท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัหรือรับรู้ได้ ซ่ึงได้แก่ คุณภาพ รูปร่างลักษณะ 
(Feature) รูปแบบ (Style) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) ตราสินคา้ (Brand) 

3) ผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึงผลประโยชน์เพิ่มเติม 
หรือบริการท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บควบคู่ไปกบัการซ้ือสินคา้ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย บริการต่างๆ ทั้งก่อน             
และภายหลงัการขาย ซ่ึงไดแ้ก่ การติดตั้ง (Installation) การขนส่ง (Transportation) การประกนั 
(Insurance)      การใหสิ้นเช่ือ (Credit) การใหบ้ริการอ่ืนๆ 

4.7.3 วงจรชีวติผลติภัณฑ์ (Product Life Cycle) ผลิตภณัฑ์ก็มีวงจรชีวิ เช่นเดียวกบั
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย คือ เกิด เติบโต เติบโตเต็มท่ี แก่ และ ตายในท่ีสุด ในการพิจารณาถึงวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ์ในระยะใด ๆ เราหมายถึง ระยะของผลิตภณัฑ์อยา่งหน่ึงท่ีแสดงในรูปของยอดขายและ
ก าไร วงจรชีวติผลิตภณัฑมี์ 5 ระยะดว้ยกนั คือ 

1) ขั้นแนะน า (Introduction) เป็นระยะท่ีสินคา้เขา้สู่ตลาดในระยะแรก       
มีเพียงหน่ึงหรือสองยีห่อ้ช่วงน้ีบริษทัพยายามสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้ เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ระยะน้ีบริษทัมียอดขายและก าไรต ่า ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ
ท่ีท าจากหวับุก เช่น คอนยกัก้ี กิฟเฟอร์รีน 

2) ขั้นเจริญเติบโต (Growth) เป็นระยะท่ีมียี่ห้อหลากหลาย มีการแข่งขนั
ระหวา่งยีห่อ้ต่าง ๆ ผูผ้ลิตพยายามความภกัดีในตราสินคา้ และสร้างส่วนครองตลาด (Market Share) 
เร่ิมมีการแข่งขนัมากข้ึน ในระยะน้ีสินคา้จะมียอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและมีก าไรสูงข้ึน เช่น 
อาหารเพื่อสุขภาพ เคร่ืองออกก าลงักาย  

3) ขั้นโตเต็มท่ี (Maturity) เป็นระยะท่ียอดขายเพิ่มข้ึนสู่จุดสูงสุด กล่าวคือ
มียอดขายท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลงและเร่ิมมีก าไรลดต ่าลง ในระยะน้ีสินคา้มีคู่แข่งจ านวนมากและมี
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การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ผูผ้ลิตพยายามปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืนใน
สายตาของผูบ้ริโภค  และพยายามรักษาส่วนครองการตลาดของตนไว ้เช่น กาแฟกระป๋อง 
โทรศพัทมื์อถือระบบอนาลอค 

4) ขั้นตกต ่า (Decline) เป็นระยะท่ีมียอดขายและก าไรลดลง การแข่งขนั
เร่ิมเบาบางเพราะมีคู่แข่งขนับางรายเร่ิมออกจากตลาด รูปแบบผลิตภณัฑ์ลดลง มีการโฆษณาลด
นอ้ยลงเพื่อประหยดัตน้ทุน ตวัอยา่ง 

4.7.4 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หลงัจากบริษทัก าหนดกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์
ใหม่ของบริษทัแลว้ บริษทัจะเขา้สู่กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 6 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นแรก การสร้างความคิด (Idea Generation) เป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์เป็นการคน้หาความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ ซ่ึงเป็นความคิดท่ีมองเห็นลู่ทางท่ีจะ
ขายผลิตภณัฑน์ั้น ในขั้นน้ีจึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาแหล่งความคิด และวธีิการคน้หาความคิด 

2) ขั้นที่สอง การกลั่นกรองและการประเมินความคิด  (Screening and 
Evaluation of Idea) เป็นการพิจาณาวา่ความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสร้างข้ึนจากขั้นท่ีหน่ึงแลว้
น ามากลัน่กรองและประเมินวา่ความคิดใดท่ีจะน ามาวเิคราะห์และพฒันาผลิตภณัฑใ์นขั้นต่อไป 

3) ขั้นที่สาม วิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการพิจารณาวา่
ความคิดผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีคดัเลือกในขั้นท่ี 2 จะมีความเป็นไปไดเ้พียงใดในทางธุรกิจ งานในขั้นน้ี
ประกอบดว้ย หน่ึง ก าหนดลกัษณะผลิตภณัฑ์ สอง คาดคะเนความตอ้งการซ้ือของตลาด ตน้ทุนและ
ก าไรท่ีจะเกิดจากผลิตภณัฑ์ สาม ก าหนดโปรแกรมการพฒันาผลิตภณัฑ์และโปรแกรมการตลาด 
และส่ี ก าหนดภาระความรับผดิชอบเพื่อการศึกษาความเป็นไดส้ าหรับผลิตภณัฑ์  

ขั้นที่ 1 2 3 ที่กล่าวมาน้ัน ต้องน าไปทดสอบความคิด (Concept Testing) 
ซ่ึงหมายถึง การน าความคิดไปทดสอบกบักลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อดูความรู้สึกนึกคิดและการยอมรับ
ความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ถา้ความคิดนั้นมีความเป็นไปไดก้็จะน าไปสู่ขั้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์

4) ขั้นที่ส่ี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นการเปล่ียน
ความคิดท่ีผา่นการวิเคราะห์แลว้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นรูปร่าง (Physical Product) ข้ึนมาประกอบดว้ย 
การพฒันาดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์(Product Prototype) และพฒันาหนา้ท่ีการท างานของผลิตภณัฑ ์

5) ขั้นที่ห้า การทดสอบตลาด (Test Marketing) เป็นการน าผลิตภณัฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดจริงตามแผนการตลาดท่ีก าหนดไว  ้ ขั้นน้ีจึงถือว่าเป็นขั้นแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ 
(Introduction Stage) ซ่ึงเป็นขั้นแรกของวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์
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6) ขั้นที่หก การด าเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นน าผลิตภณัฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดจริงตามแผนการตลาดท่ีก าหนดไว  ้ ขั้นน้ีจึงถือว่าเป็นขั้นแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ 
(Introduction Stage) ซ่ึงเป็นขั้นแรกของวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์

4.7.5 ราคา (Price) หมายถึง “ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายส าหรับส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงเป็นมูลค่า 
(Value) ในรูปของเงินตรา” ดงันั้น ลกัษณะของราคาก็คือ (1) ราคาเป็นมูลค่าของสินคา้และบริการ 
(2) ราคาเป็นจ านวนเงินและ (หรือ) ส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์และบริการ 
กล่าวคือราคาเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้ ฉะนั้นราคาผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึงจึง 
หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑน์ั้นหน่ึงหน่วยในรูปของตวัเงิน 

มูลค่า (Value) คือ “การวดัในเชิงปริมาณของมูลค่าผลิตภณัฑ์เพื่อจูงใจ
ผลิตภณัฑ์เกิดการแลกเปล่ียน” นกัการตลาดตอ้งพยายามเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าท่ีลูกคา้ยอมรับ
และพยายามสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ส าหรับผลิตภณัฑ์ดว้ย ตวัอย่างเช่น น ้ าอดัลมบรรจุ
กระป๋องจะมีมูลค่าสูงกวา่น ้ าอดัลมธรรมดา ขอ้แตกต่างระหวา่งราคาและมูลค่าก็คือ ราคาจะแสดง
มูลค่าของสินคา้ต่อหน่ึงหน่วยเสมอ แต่มูลค่าจะแสดงมูลค่าสินคา้ในรูปหน่ึงหน่วยหรือมากกวา่ก็ได ้ 

อรรถประโยชน์ (Utility) คือ “คุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสนอง
ความตอ้งการของมนุษยใ์ห้พอใจ” ความสามารถในการสนองความตอ้งการให้เกิดความพอใจก็คือ
มูลค่าผลิตภณัฑท่ี์สามารถวดัออกมาในรูปราคา 

ดงันั้นการตั้งราคาจ าเป็นต้องพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ของสินคา้นั้น 
กล่าวคือพิจารณาถึงคุณสมบติัต่างๆ ของสินคา้โดยพยายามสร้างมูลค่า (Value Added) ให้สูงข้ึนใน
สายตาของผูซ้ื้อ จากรูปขา้งล่างแสดงความเก่ียวข้องระหว่างอรรถประโยชน์ มูลค่า และราคา 
กล่าวคือ จุดเร่ิมตน้ของการตั้งราคาผลิตภณัฑ์ตวัใดก็ตาม ตอ้งวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์ (Utility) ซ่ึงก็คือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์นั้นท่ีสามารถสนองความพอใจของมนุษยไ์ด ้
โดยพิจารณาคุณสมบติัเหล่านั้นว่าจะสร้างมูลค่า (Value) เท่าใดในสายตาของลูกคา้ แลว้วดัเป็น
มูลค่าออกมาในรูปสินคา้ต่อหน่วย (Price) 
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รูปแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างอรรถประโยชน์ มูลค่าและราคา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี  2.1 แสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งอรรถประโยชน์ มูลค่าและราคา 
 ท่ีมา : เน้ือหาประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้  
              คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2552 
 
   ความส าคญัของราคา แยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็นคือ หน่ึง ความส าคัญ
ของราคาต่อธุรกจิ ราคาเป็นปัจจยัหลกัในการก าหนดความตอ้งการซ้ือของมนุษย ์ดงันั้น ราคาท าให้
เกิดรายไดจ้ากการขาย โดยน าเอาราคามาคูณกบัปริมาณการขายสินคา้นั้น และเม่ือน ารายไดจ้ากการ
ขายสินคา้ลบดว้ยตน้ทุน และค่าใชจ่้ายทั้งส้ินแลว้ ผลลพัธ์ก็คือก าไร ราคาจึงมีความส าคญัต่อความ
อยู่รอดของธุรกิจ นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแข่งขนั และการไดม้าซ่ึงส่วนครอง
ตลาดของธุรกิจด้วย สอง ความส าคัญของราคาต่อระบบเศรษฐกิจ ราคาในระบบเศรษฐกิจจะ       
เป็นราคาตลาด (Market Price) ของสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ก าหนดโดยผูซ้ื้อทั้งส้ิน และผูข้าย           
ทั้งส้ินของสินคา้นั้น ราคาจึงเป็นตวัก าหนดพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัสรร 

อรรถประโยชน์ 
(Utility) 

มูลค่า 
(Value) 

ราคา 
(Price) 
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ปัจจยัการผลิต และทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน ท่ีดิน ทุน ผูป้ระกอบการ ซ่ึงราคาของปัจจยัการผลิต
เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูผ้ลิตในการตดัสินใจซ้ือและลงทุนในการผลิตสินคา้ใดๆ ดงันั้น ราคาจึงเป็น
กลไกในการก าหนดทิศทางการลงทุนของระบบเศรษฐกิจ และการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิต 
   วัตถุประสงค์ในการตั้งราคา งานการตลาดทุกอย่างรวมทั้งการตั้งราคา 
จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการเอาไว ้ในท่ีน้ีจะพิจารณาเฉพาะวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั
ในการตั้งราคาดงัรูปโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

l 

 

 

  แผนภูมิท่ี 2.2 แสดงวตัถุประสงคใ์นการตั้งราคา 
  ท่ีมา: เน้ือหาประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้  

           คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2552 

ก าไรตามเป้าหมาย 
(Target Return) 

ก าไรสูงสุด 
(Maximize Profits) 

การเพิม่ขึน้ของยอดขาย 
(Increase Sales) 

การเพิม่ขึน้ของส่วนครองตลาด 

(Growth in Market Share) 

เผชิญการแข่งขัน 
(Meeting Competition) 

การรักษาเสถียรภาพของราคา 
(Stabilized Price) 

มุ่งก าไร 
(Profit Oriented) 

มุ่งยอดขาย 
(Sale Oriented) 

มุ่งอืน่ๆ  
(Status Quo) 

วตัถุประสงค์ในการตั้งราคา 
(Principle Objectives) 
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4.7.6 การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) หลงัจากไดศึ้กษาความตอ้งการของ
ลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และเม่ือฝ่ายการผลิตไดผ้ลิตสินคา้ (Product) อยากให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการนั้นแลว้ ธุรกิจตอ้งตั้งราคาสินคา้ (Price) นั้นให้เหมาะสมและจ าเป็นตอ้งน าสินคา้นั้นออก    
สู่ตลาดเป้าหมาย เรียกว่า การจดัจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) ซ่ึงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายประกอบดว้ย 2 หนา้ท่ี คือ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย
และการกระจายตวัสินคา้  

การจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง (สถาบัน          
และกิจกรรม) ท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด” จากความหมายจะเห็น
ว่าลักษณะการจัดจ าหน่ายมีดังน้ี (1) เป็นกิจกรรมการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย                 
(2) โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วย สถาบันการตลาด (Marketing Institution)                  
หรือ Marketing Intermediaries) ประกอบดว้ย คนกลาง ธุรกิจการกระจายสินคา้ ธุรกิจให้บริการ
ทางการตลาด รวมทั้งสถาบนัทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ตวักลางทางการตลาด (Marketing 
Intermediaries)เป็นธุรกิจท่ีช่วยส่งเสริมช่วยขายและจ าหน่ายสินคา้หรือบริการไปยงัผูซ้ื้อขั้นสุดทา้ย
ประกอบดว้ย คนกลาง ธุรกิจการกระจายตวัสินคา้ ธุรกิจใหบ้ริการทางการตลาด และธุรกิจการเงิน 

1) คนกลาง (Middleman) หมายถึง อิสระท่ีด าเนินงานเป็นตวัเช่ือมระหวา่ง
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  

1.1 พ่อคา้คนกลาง (Merchant Middlemen) หมายถึง คนกลาง      
ท่ีมีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ท่ีเขาด าเนินการ เช่น พอ่คา้ส่ง พอ่คา้ปลีก และพอ่คา้ผูข้ายต่อ เป็นตน้  

1.2 ตวัแทนคนกลาง (Agent Middlemen) หมายถึง “คนกลาง      
ท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ท่ีเขาด าเนินการ” เช่น ตวัแทนผูผ้ลิต นายหนา้ เป็นตน้  

2) ธุรกิจที่ท าหน้าที่กระจายตัวสินค้า (Physical Distribution Firm)        
เป็นธุรกิจท่ีช่วยเก็บรักษาสินค้าและเคล่ือนยา้ยตวัสินค้าจากจุดเร่ิมต้นไปยงัจุดหมายปลายทาง   
ดงันั้นจึงประกอบดว้ยธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจคลงัสินคา้และการบริหารสินคา้คงเหลือ  

3) ธุรกจิให้บริการทางการตลาด (Marketing Services Agencies) เป็นธุรกิจ
ท่ีช่วยในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาดท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ธุรกิจการ
วจิยัตลาด บริษทัตวัแทนโฆษณา ธุรกิจเก่ียวกบัส่ือ ธุรกิจใหค้  าปรึกษาทางการตลาด ฯลฯ 

4) สถาบันการเงิน (Financial Institution) คือบริษทัต่างๆ ท่ีช่วยจดัหาเงิน
และประกันคุณความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการขายสินค้า ได้แก่ ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทั
ประกนัภยั ฯลฯ  
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4.7.7 ช่องทางการจัดจ าหน่าย จากลักษณะของการจัดจ าหน่ายซ่ึงเป็นการน า
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงตอ้งผ่านช่องทางการจดัจ าหน่าย จึงตอ้งศึกษาลกัษณะของ       
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิ    
ของผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยไปยงัตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่ายอาจประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง         
ท่ีเก่ียวขอ้งในช่องทางการจดัจ าหน่ายและผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (Consumer or 
Industrial Users) การศึกษาช่องทางการจดัจ าหน่ายจะมีประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาดงัน้ี 

1) จ านวนระดบัของช่องทาง 
2) ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์ริโภคและผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
3) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดจ านวนระดบัของช่องทาง 
4) ความหนาแน่นของคนกลางในช่องทาง 
5) การคา้ปลีกและประเภทของการคา้ปลีก  
6) การคา้ส่งและประเภทของการคา้ส่ง  

จ านวนระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง จ านวนระดบัคนกลางภายใน
เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปตลาด ในการขาย
อาจไม่ตอ้งผา่นคนกลางถา้ไม่ผา่นคนกลาง เราเรียกวา่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรง หรือช่องทาง
ศูนยร์ะดบั ถา้ตอ้งผ่านคนกลาง หรือท่ีเราเรียกว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม ช่องทางออ้ม
ประกอบดว้ยหลายวิธี เช่น ถา้ผ่านเฉพาะพ่อคา้ปลีก เราเรียกว่า ผ่านคนกลางหน่ึงระดบั ถา้ผ่าน      
ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกดว้ย เราเรียกวา่ผา่นคนกลางสองระดบั เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) หรือการขายทางตรง 
(Direct Selling) หรือการตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรือ การจดัจ าหน่ายทางตรง (Direct 
Distribution) ซ่ึงหมายถึง การขายผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมโดย
ไม่มีคนกลาง ช่องทางน้ีผูผ้ลิตตอ้งท าหน้าท่ีการตลาดเอง ถือว่าเป็นช่องทางท่ีสั้ นท่ีสุด นิยมใช้
ส าหรับสินคา้อุตสาหกรรม แต่อยา่งไรก็ตามมีการน าไปใชส้ าหรับสินคา้บริโภคท่ียา้ยยาก ช่องทางน้ี
จะมุ่งความส าคญัท่ีการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) กล่าวคือ ใชพ้นกังานขายติดต่อ
โดยตรงกบัลูกคา้ ช่องทางน้ีจะรวมถึงการขายทางไปรษณีย ์(Direct Mail Selling) และการขาย     
ตามบา้น (House to House Selling) ดงัรูป 
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  แผนภูมิท่ี  2.3  ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรง 
  ท่ีมา : เน้ือหาประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้  
             คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2552 
 

2) ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบทางอ้อม (Indirect Channel) ซ่ึงหมายถึง 
เส้นทางท่ีสินคา้ท่ีเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตโดยตอ้งผ่านคนกลางไปยงัลูกคา้ ซ่ึงคนกลางช่วยท าหนา้ท่ี
ขายและหนา้ท่ีการตลาดอ่ืนๆ ท าให้ขายส้ินคา้ไดจ้  านวนมากข้ึน และช่วยขยายตลาดไดก้วา้งขวาง 
จากความหมายคนกลางและช่องทางการจดัจ าหน่ายจะเห็นว่าคนกลางเป็นสถาบนัในช่องทาง       
การจัดจ าหน่ายท่ีช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์และ  (หรือ) กรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ์เคล่ือนย้าย                    
หรือเปล่ียนแปลงจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  ดงัรูปท่ี 2 ถ้าผ่านระดบัผูค้า้ปลีกเรียกว่า ช่องทาง          
การจดัจ าหน่ายหน่ึงระดบั ถา้ผ่านผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกเรียกว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายสองระดบั    
และถา้ผา่นตวัแทน ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกเรียกวา่ช่องทางการจดัจ าหน่ายสามระดบั  ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
แผนภูมิท่ี 2.4 ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้มโดยผา่นคนกลางในระดบัต่างๆ 

  ท่ีมา : เน้ือหาประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้  
           คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2552 

 

ผู้ผลติ 
 

ผู้บริโภค 
 

ผู้บริโภค 
 

ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 
 

ผู้ผลติ 
 

ผู้ค้าปลกี 
 

ผู้บริโภค 
 

ผู้ผลติ 
 

ผู้ค้าส่ง 
 

ผู้ค้าปลกี 
 

ผู้บริโภค 
 

ผู้ผลติ 
 

ตัวแทน 
 

ผู้ค้าส่ง 
 

ผู้ค้าปลกี 
 

ผู้บริโภค 
 

ช่องทางการจ าหน่าย 1 ระดับ 
 

ช่องทางการจ าหน่าย 2 ระดับ 
 

ช่องทางการจ าหน่าย 3 ระดับ 
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4.7.8 การกระจายตัวสินค้า มีผูใ้ห้ความหมายของการกระจายตวัสินคา้ และค า       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายตวัสินคา้ไวด้งัน้ี การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม 
หรืออาจหมายถึง การขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบ          
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น ดงัรูป 

 
 
แผนภูมิท่ี 2.5 ตวัอยา่งการกระจายตวัสินคา้ 
ท่ีมา : เน้ือหาประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้ คณะบริหาร

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2552 
 

การบริหารการกระจายตัวสินค้า  (Physical Distribution Management) เป็นการ
พฒันาและด าเนินงานระบบการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดงันั้น การเคล่ือนยา้ยสินคา้
จึงประกอบด้วย หน่ึง การเคล่ือนยา้ยสินค้าส าเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยงัลูกค้าขั้นสุดท้าย สอง      
การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบและปัจจยัการผลิตจากแหล่งเสนอขายมายงัแหล่งการผลิต องค์ประกอบ     
ของการกระจายตวัสินคา้มี 5 ระบบยอ่ย ดงัน้ี 

1) ท าเลที่ตั้ งคลังสินค้าและการคลังสินค้า (Inventory Location and 
Warehousing) ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งการเลือกสถานท่ีตั้งของคลงัสินคา้ว่าควร      
จะเก็บสินคา้ไวท่ี้ไหน ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคลงัสินคา้ (Warehousing) เป็นกิจกรรมของ      
การกระจายตวัสินคา้ท่ีประกอบดว้ยการเก็บรักษา การจดัหมวดหมู่ การแบ่งแยกและการเตรียม
ผลิตภณัฑ์       เพื่อการขนส่ง” ธุรกิจมีทางเลือกท่ีจะด าเนินงานโดยมีคลงัสินคา้ของตนเอง (Private 
Warehouse) หรือไปใชบ้ริการของคลงัสินคา้สาธารณะ (Public Warehouse) 
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2) การจัดการวัสดุ (Material Handing) เป็นการเลือกใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ 
ท่ีเหมาะสมในการจดัการวตัถุดิบและปัจจยัการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสามารถท าให้เกิด
การสูญเสียท่ีเกิดจากการแตกหัก เน่าเสียและขโมยน้อยท่ีสุด อุปกรณ์เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพ
สามารถท าใหล้ดตน้ทุนและเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจดัการดงักล่าว อุปกรณ์เคร่ืองมือในการจดัการวสัดุ
ไดแ้ก่ สายพาน รถยก ลอ้เล่ือน ลิฟท ์ตูเ้ก็บสินคา้ (Container) เป็นตน้ 

3) การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) หมายถึง กิจกรรม       
ในการเก็บรักษาสินคา้คงเหลือให้มีขนาดและประเภทของสินคา้ในปริมาณท่ีเหมาะสม สินคา้
คงเหลือส าหรับหลายบริษทัจะแสดงถึงขนาดของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมส้ินคา้คงเหลือ
คือ การควบคุมการลงทุนและการข้ึนลงของส้ินค้าให้เกิดน้อยท่ีสุดโดยสามารถรับค าสั่งซ้ือ          
ของลูกคา้ไดท้นัทีและถูกตอ้ง 

4) การด าเนินงานเกีย่วกบัค าส่ังซ้ือ (Order Processing) เป็นขั้นตอนในการ
จดัการตามใบสั่งซ้ือของลูกคา้” ประกอบดว้ยการจดัท าเอกสารการขาย การให้สินเช่ือ การจดัเตรียม
ในการเก็บสินคา้ การเก็บหน้ีท่ีตอ้งช าระ 

5) การขนส่ง (Transportation) เป็นหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนยา้ยสินคา้
ไปยงัลูกคา้ ฝ่ายบริหารตอ้งตดัสินใจถึงประเภทของการขนส่งและพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง วิธีการ
ขนส่งหลกัท่ีนิยมในปัจจุบนัมี 5 ประเภท ดงัน้ี 

5.1 การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกท่ีนิยม
ใชม้าก โดยเฉพาะการขนส่งภายในประเทศเพราะสะดวก รวดเร็ว มีเวลาใหเ้ลือกมาก 

5.2 การขนส่งโดยรถไฟ (Railroads) เหมาะส าหรับการขนส่ง
สินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัมาก ขนาดใหญ่มีปริมาณมาก และตอ้งมีการขนส่งระยะทางไกล เพราะค่าใชจ่้าย
ถูก ความปลอดภยัสูง สินคา้ท่ีนิยมใชบ้ริการรถไฟไดแ้ก่ ปูนซีเมนต ์หินทราย น ้ามนั เป็นตน้ 

5.3 การขนส่งทางเคร่ืองบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทางอากาศ 
ท่ีรวดเร็วและค่าขนส่งสูงท่ีสุด เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีเสียง่าย หรือราคาแพง เช่น ดอกไม ้เพชร ฯลฯ 

5.4 การขนส่งทางเรือ (Water Way) เป็นการขนส่งทางน ้ า            
ท่ีประหยดัค่าขนส่ง เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีคนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือคลงัสินคา้ท่ีอยู่
ใกลท้างน ้า เช่น ซุง ขา้วเปลือก แร่ ถ่าน ฯลฯ 

5.5 การขนส่งทางท่อ (Pipelines) เป็นการขนส่งสินค้าท่ีเป็น
ของเหลวหรือแก๊ส เช่น น ้ามนั 
 กล่าวได้ว่า การตลาด เป็นองค์ประกอบส าคัญของการประกอบธุรกิจในสมัยใหม่              
ซ่ึงผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งศึกษา และให้ความส าคญักบัองค์ประกอบด้านต่างๆ โดยรายเอียด
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ปลีกย่อยต่างๆ เหล่าน้ี จะเป็นหนทางในการวางกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพ    
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และส่งมอบคุณค่าของผลิตภณัฑสู่์กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
5.  แนวคิดด้านโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์” 

จากแนวคิด “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการให้แต่ละหมู่บา้นมีผลิตภณัฑ์
หลกั 1 ประการ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินไปสู่      
เมืองใหญ่  ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดข้ึนเป็นแนวคิด ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของ  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ กระทรวงมหาดไทย 
(2544, หน้า 7) ดงันั้น ส่ิงท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง สามารถอยู่ไดโ้ดยการพึ่งพาตนเอง 
รัฐบาลจึงเห็นความส าคญัของการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนซ่ึงเป็นท่ีมาของความอยูร่อด 
อยู่ดีมีสุขของคนในครอบครัว  สามารถเล้ียงชีพของตนเองไดโ้ดยท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ตอ้ง
เดินทางไปท างานในเมือง ทิ้งครอบครัว พอ่แม่วยัชราไวท่ี้บา้นซ่ึงอาจเป็นปัญหาต่อสังคมได ้
 
  5.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที ่9) 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีกรอบทิศทางการพฒันาประเทศในดา้นแนวคิด    
ท่ียดึคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไดต้ระหนกัในปัญหา          
จากการพฒันาดงักล่าว จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาของประเทศ    
ในทิศทางใหม่ ท่ีมุ่งส่งเสริมความสมดุลในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างบูรณาการ           
เนน้ความย ัง่ยนืของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดบั ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วน
ของสังคม ในการพฒันา 
   ดงันั้น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ส านกังานฯจึงได้
อญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้พระราชทาน           
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงเน้นการพฒันาท่ียึดมัน่ในทางสายกลาง  
ความพอเพียง ความมีเหตุมีผลในการด าเนินชีวิต และการสร้างภูมิคุม้กนัในตวั ควบคู่ไปกบัการ
เสริมสร้างความรู้คู่กบัคุณธรรม มาใช้เป็นปรัชญาน าทางในแผนพฒันา (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจ สังคม และชาติ, 2544) 
 

5.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม 
  เป็นเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแก่ผู ้ประกอบการอาชีพอิสระ 

ตลอดจนแรงงานท่ีอยู่ในตลาดแรงงานท่ีมีผีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม                
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และเทคโนโลยี ท่ี เปล่ียนแปลง ส่งเสริมการวิจัย  และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมและชาติ, 2544) 

 
5.3 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 

  จากการท่ีกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทยร่วมกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั
โออีตะ ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นเจ้าของทฤษฏี หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ได้ร่วมกันจดัประชุมข้ึน
เพื่อให้ นายกรัฐมนตรีช้ีแจงนโยบาย หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2544             
ณ ท า เ นียบรัฐนั้ นได้มีผู ้เข้า ร่วมประชุมจากหลายฝ่ายประกอบด้วย   ผู ้บ ริหารระดับสูง                         
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งปลดักระทรวงทุกกระทรวง และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีสาระส าคญั
คือ แนวทางด า เนินโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  ซ่ึง เ ป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน  เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วม  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ           
ทั้ งยงัต้องสอดคล้องกับวฒันธรรมและวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้น ๆ ด้วย ดังนั้นเพื่อให้การด าเนิน
นโยบายดงักล่าวเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  มีเอกภาพและประสิทธิภาพ  นายกรัฐมนตรีจึงไดล้งนามใน
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย  คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ 
พ.ศ.2544 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2544 
  เป็นนโยบายท่ีส าคัญท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญและยกระดับ            
ความเป็นอยูข่องคนในชนบทให้ดีข้ึนและย ัง่ยืน โดยอาศยัฐานรากทางภูมิปัญญาท าให้เกิดการสร้าง
งานให้กับประชาชนในชนบท  ภายใตก้ระบวนการผลิตท่ีเน้นการใช้วตัถุดิบในชุมชน ท้องถ่ิน     
หรือ  ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในบริเวณรอบๆทอ้งถ่ิน มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษสืบทอด
ใหก้บัลูกหลานหลายชัว่อายคุน และน ามาพฒันาใหก้ลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่ามีคุณค่า มีจุดเด่น         
มีรูปแบบการใช้งานเข้ากับยุคสมัย และเป็นท่ียอมรับของคนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ          
โดยภาครัฐจะท าหน้าท่ีให้การสนับสนุน  ตั้ งแต่ด้านความรู้สมยัใหม่ เทคนิคการผลิต การใช ้     
บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
    5.3.1 ชุมชนเขม้แขง็ ประชาชนมีรายไดแ้ละมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
    5.3.2  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานและมีคุณค่าเพิ่มสูงข้ึน 
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    5.3.3 มูลค่าการจ าหน่าย และการส่งออกสินคา้ และบริการของ
ชุมชนเพิ่มสูงข้ึน 
    5.3.4 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในประเทศ           
ไม่นอ้ยกวา่ 25,000  ลา้นบาท 
    5.3.5 รายไดจ้ากการท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนในต่างประเทศไม่
นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท 
 

5.4 ช่องทางการตลาดในประเทศกบัต่างประเทศ 
ช่องทางการตลาดสามารถจ าแนกได้ดัง น้ี หน่ึง แลกเปล่ียนเรียนรู้         

สร้างเครือข่าย สอง ปรับแต่งรูปแบบสินค้าชุมชน สาม อบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการ           
ดา้นตลาด การผลิต การเงิน ส่ี จดัหาตลาด เงินทุน วตัถุดิบ และ หา้ ระบบขอ้มูล 
 
  5.5 การพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

การพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม จ าแนกไดด้งัน้ี หน่ึง เครือข่ายร้านคา้
ชุมชน สอง ขายผา่นเครือข่ายสารสนเทศ สาม การท าตลาดแบบสมยัใหม่  เช่นขายตรง เปิดเครือข่าย
รับจา้งผลิตและผลิตดว้ยตนเอง และส่ี การแลกเปล่ียนสินคา้ 
 

5.6 แผนงาน โครงการ โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ OTOP 
  แนวทางด าเนินโครงการ หน่ึง ต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการพฒันาท้องถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน  สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาพฒันา
เป็นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ทั้งยงัต้องสอดคล้องกับวฒันธรรมและวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้นๆ ด้วย ดังนั้ นเพื่อให้การด าเนิน
นโยบายดงักล่าวเป็นไปดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่   1   เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับกระบวนการผลิต             
ตามมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนแผนงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน               
ผลิตภณัฑ์งานกิจกรรม โดยก าหนดและรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์คดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย  แผนงานส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์  บริการงานกิจกรรมส่งเสริม   
การวจิยั และพฒันาผลิตภณัฑ ์เพิ่มประสิทธิภาพการใชปั้จจยัการผลิต ยกระดบั การแปรรูปการผลิต  
ยกระดับการบริการ จัดการกระบวนการผลิต  แผนงาน สร้างนวตักรรม และมูลค่าเพิ่มให้กับ
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ผลิตภณัฑ์งานกิจกรรม พฒันาแบบผลิตภณัฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุภณัฑ์การสร้างต านาน
ผลิตภณัฑ์ จ  านวน 2,000 ผลิตภณัฑ์  การส่งเสริมการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญา      
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาส              
และช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายอยา่งเป็นระบบ  แผนงาน เพิ่มช่องทางในการ
กระจายสินค้า ทั้งในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  งานกิจกรรม การศึกษาและจดัตั้ง (OUTLET) 
ขนาดกลางและขนาดเล็กให้เหมาะสม  แผนงาน การประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมด้านการตลาด  
งานกิจกรรม พฒันาและสร้างความเขม้แข็งให้กบัตราสินคา้ ให้บริการขอ้มูลดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลิต
ในชุมชน จัดงานมหกรรม  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตลาด                 
ในจังหวดั ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย เพื่อขอรับรองการสั่งซ้ือจากภูมิภาคและต่างประเทศ          
ศึกษาดูงานด้านการตลาด เพื่อพฒันาศกัยภาพผลิตภณัฑ์ จดักิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริม              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้เช่ือมต่อ
กบัการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและย ัง่ยืน  แผนงานเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้เอ้ือต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน  งานกิจกรรม            
การให้ค  าแนะน าปรึกษาเพื่อยกระดับขีดความรู้ ความสามารถและทักษะของชุมชนรายภาค             
รายจังหวัด ส่งเสริมกระบวนการประชาคมและวิสาหกิจชุมชน  แผนงาน สร้างเครือข่าย               
การเช่ือมโยงทุกภาคส่วนของชุมชน  งานกิจกรรมพฒันาการจัดตั้ ง หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
ต้นแบบ เช่ือมโยงโครงการ  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ กับแหล่งท่องเท่ียวและบริการชุมชน           
ในทอ้งถ่ิน  รวมถึงเครือข่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริม    
การพฒันาแบบรวมกลุ่ม (cluster) 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจดัโครงการ  แผนงาน 
บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน   งานกิจกรรม การบริหารงานของ กอ.นตผ. 
คณะอนุกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ งานอ านวยการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการท างาน นตผ.
จงัหวดั อ าเภอ ก่ิงอ าเภอสนับสนุนการด าเนินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัต าบล การพฒันา
ระบบสารสนเทศของโครงการแผนงาน ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวม
ระดบัประเทศ งานกิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร ระดบัจงัหวดัและระดบัภาค  
แผนงาน ประสารการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ งานกิจกรรม 
การสร้างเครือข่ายการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  แผนงาน ตรวจตาม  
และประเมินผล งานกิจกรรม การตรวจตาม ประเมินผล 
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สรุปได้ว่า “โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพฒันาท้องถ่ิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่ งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วม  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนา            
เป็นผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีมีจุดเด่น และมีมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ           
ทั้ งย ังต้องสอดคล้องกับว ัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้ น ๆ ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น             
แนวทางการพฒันาตามนโยบายของภาครัฐบาล จึงไดริ้เร่ิมท าโครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้
เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาต าบลเชิงดอย 
อ า เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเ ชียงใหม่  เพื่อ เ ป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ                   
และการจดัการใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชนต่อไป 
 
6.  แนวทางการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 

แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 OTOP Product 
Champion ความเป็นมา วตัถุประสงค ์กรอบการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ คุณสมบติั
ของผู ้ผ ลิต ผู ้ประกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภัณฑ์ เข้าคัดสรร จ านวนผลิตภัณฑ์ ท่ีผู ้ผ ลิต 
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้คดัสรรตามประเภทผลิตภณัฑ ์และการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ กล่าวคือ 

 
 6.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product)                   

เป็นนโยบายส าคญัของรัฐบาลภายใตก้ารน าของ อดีตนายกรัฐมนตรี ท่ีตอ้งการส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนการพฒันาท้องถ่ิน สร้างชุมชน ให้เข้มแข็งพึ่ งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน         
การสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ      
มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

  การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product 
Champion) เป็นแนวคิด ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ 
(กอ.นตผ.) ท่ีต้องการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานท่ีสามารถส่งออกได้  ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินค้าจากระดับภูมิภาค                     
สู่สากล (Local Links Global Reaches) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ                         
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์         
ระดับภูมิภาค ด าเนินการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546                     
และปี พ.ศ.2547  ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง  ก่อให้เกิดรายได ้                 
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ในทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเกิดการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ชุมชนอยา่งแพร่หลาย ดงันั้น ในปี 2549  กอ.นตผ                
จึงไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร    
สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP Product Champion)  โดยในปี 2549 เน้น “คุณภาพ                 
และมาตรฐานของผลิตภณัฑต์อ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดเป็นส าคญั” 

 
 6.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 
  สามารถจ าแนกวตัถุประสงคข์องโครงการไดด้งัน้ี 

   6.2.1 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) 
  6.2.2 เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ท่ีจะใช้ในการ
ท างานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6.2.3 เพือ่เสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 
  6.2.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
ประชาชน และชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

6.3 กรอบการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 
 กรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สามารถจ าแนก
ไดด้งัน้ี 
  6.3.1 สามารถส่งออกได้ (Exportable) โดยมีความแกร่งของตรา
สินคา้ (Brand Equity) 
  6.3.2 ผลิตอย่างต่อเน่ืองและคุณภาพคงเดิม (Continuous & 
Consistent) 
  6.3.3 ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality)           
และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (Satisfaction) 
  6.3.4 มีประวตัิความเป็นมาของผลติภัณฑ์ (Story of Product) 
 

6.4 คุณสมบัติของผู้ผลติ และผู้ประกอบการทีส่ามารถส่งผลติภัณฑ์เข้าคัดสรร 
   คุณสมบติัของผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภณัฑ์เขา้คดัสรร 
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
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    6.4.1 เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ท่ีมีช่ืออยู่ในการส ารวจ 
ลงทะเบียนผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ ปี พ.ศ.2549 ของจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 
    6.4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นการ
ส ารวจและลงทะเบียนผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 
    6.4.3 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและหากผลิตภณัฑใ์ดไม่มีขอ้ก าหนดของกฎหมายระบุไวต้อ้งผา่นการรับรอง
มาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล คิว (Qmark) GAP GMP HACCP             
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 
   ทั้งน้ี กรณีท่ีผูป้ระกอบการไดย้ื่นเร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.) ไวก่้อนการรับสมคัร (อยูใ่นระหวา่งการพิจารณารับรอง มผช.) สามารถสมคัรเขา้คดั
สรรได ้ แต่จะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ภายในเดือนกนัยายน 2549   
จึงจะไดรั้บการพิจารณาใหค้่าคะแนนในระดบัประเทศ 
 
  6.5 จ านวนผลติภัณฑ์ทีผู้่ผลติและผู้ประกอบการสามารถเข้าคัดสรร 
   ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถส่งผลิตภณัฑ์ ท่ีไดแ้จง้ไว ้           
ในการส ารวจและลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลัก            
ท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส่งสมคัรเขา้คดัสรรไดร้ายละเอียด 1 ผลิตภณัฑห์ลกั 1 ชุด 
 
  6.6 ประเภทผลติภัณฑ์ทีค่ัดสรร 
   ผลิตภณัฑ์ท่ีคดัสรร แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภณัฑ์ ตามนิยาม
ความหมายท่ีระบุต่อไปน้ี 
    6.6.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
แปรรูป ซ่ึงไดรั้บมาตรฐาน อย. GAP GMP  HACCP Qmark มผช.  มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์              
ฮาลาล  และมีบรรจุภัณฑ์เพื่อการจ าหน่ายทั่วไป ประกอบด้วย  ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค           
เช่น พืชผกั ผลไม ้เป็นตน้ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบและผา่นกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน้ 
เช่น ขา้วสาร เน้ือสัตวส์ด อาหารประมงสด  อาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป 
    6.6.2 ประเภทเคร่ืองดื่ม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์  ได้แก่  สุราแช่   สุรากลั่น  เ ช่น สาโท อุ  ไวน์  เหล้าขาว 35 -40 ดีกรี  เ ป็นต้น                      
และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  ได้แก่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภท        
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ชงละลาย และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น น ้ าผลไม้  น ้ าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป  มะตูมผง               
ชาใบหม่อน ชาจีน   เป็นตน้ 
   6.6.3 ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอ และผา้ถกัท่ีได้
จากเส้นใยธรรมชาติ  หรือเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย         
จากวสัดุทุกประเภทไดแ้ก่                      
    ผ้า หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท่ีท าจากเส้นใย  เส้นด้าย  
น ามาทอถกัเป็นผืนมีลวดลายเกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผา้  ท าดว้ยมือ หรือ
เคร่ืองจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใย
สังเคราะห์  ส่ิงทอ และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้เป็นหลกัและมีวสัดุอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม   
    เคร่ืองแต่งกาย  หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ประดบัตกแต่ง
ร่างกายจากวสัดุทุกประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 
   6.6.4 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง  ของที่ระลึก  หมายถึง  
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไวใ้ช้หรือตกแต่งประดับในบ้าน  สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใช้สอย  หรือเคร่ืองเรือน           
ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใชส้อย ตกแต่ง หรือให้เป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นวิถีชีวิต
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีไม่รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใชห้รือประดบัตกแต่งร่างกาย 
และสินค้านั้นต้องไม่ผลิตโดย เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในลักษณะของโรงงานท่ีใช้
เคร่ืองจกัรเป็นหลกั ใช้แรงงานคนเสริมโดยไม่ใช้ฝีมือการผลิตของคน  ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ 
ของตกแต่ง ของท่ีระลึก แบ่งออกเป็น 7 ประเภทไดแ้ก่ 
   ไม้  หมายถึง ของใช้  ของตกแต่ง  ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุ   
ท่ีท  าจากไม ้เป็นหลกั เช่น ไมแ้กะสลกั  เฟอร์นิเจอร์  กล่องไม ้ เป็นตน้ 
   จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก 
ท่ีมีวสัดุท่ีเป็นเส้นใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใดๆ เช่น พลาสติก น ามาจกัสาน  หรือถกัสาน ถกั
ทอ เป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของท าจากพลาสติก
สาน เป็นตน้ 
   ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไมต้น้ไม ้ 
กลว้ยไม ้ ผลไม ้ท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือ
ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลัก เช่น ถุง
กระดาษ กล่องกระดาษสา ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 
   โลหะ หมายถึง  ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ ของตกแต่ง                  
ของท่ีระลึกท่ีท าจากโลหะต่างๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น             
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เป็นส่วนประกอบหลกั เช่น ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑภ์าชนะท่ีใชโ้ลหะ ภาชนะท่ีท าจากสเตนเลสชุบ  
และทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ 
   เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน า
วสัดุประเภทดิน  สินแร่  ไปข้ึนรูปและน าไปเผาดว้ยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใชข้องตกแต่ง
ของท่ีระลึก เช่น เบญจรงค ์ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่างๆ เป็นตน้ 
   เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก      
ท่ีมีวสัดุท าจากผา้ มีการตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้ ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 
   และอื่น ๆได้แก่ ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึกหรือ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีใชว้สัดุอ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด                
เปเปอร์มาเช่ กระจก ซีเมนต ์เป็นตน้ 

 6.6.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จาก
สมุนไพร หรือมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบอ้างใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพได้แก่          
ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอางสมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใช้ในบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร 
สมุนไพรไล่หรือก าจดัแมลงและรวมถึงผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรท่ีใชท้างการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมี
ปัญหาการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ให้พิจารณาจัดประเภทผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์          
หรือประโยชน์ในการใชส้อย และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 
 

6.7 การจัดระดับผลติภัณฑ์ 
   การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ในปี พ.ศ.2549                         
จะด าเนินการ คดัสรรในระดบัประเทศเท่านั้น โดยใช้หลกัเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภณัฑ ์
(Specific Criteria) ซ่ึงก าหนดคะแนนรวมไว ้100 คะแนน ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 3 
ดา้น คือ หลกัเกณฑ์ดา้นผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ดา้นความเป็นไปไดท้าง
การตลาด และหลักเกณฑ์ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซ่ึงจะน ามาก าหนดกรอบในการจัดระดับ
ผลิตภณัฑ ์(Product Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนนดงัน้ี 
    6.7.1 ระดับ 5 ดาว  (ไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนน
ข้ึนไป) 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 ้
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    6.7.4 ระดับ 2 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 - 69 คะแนน)           
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
    6.7.5 ระดับ 1 ดาว  (ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 50 คะแนน) เป็นสินคา้
ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมากและยากต่อการพฒันา 
 
 สรุปไดว้่า “การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549” นับเป็น
โครงการในการคดัสรรผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน หรือผูป้ระกอบการทั้งหลาย เพื่อเป็นการจดัมาตรฐาน 
ดา้นการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจะมีเกณฑ์ท่ีตดัสินระดบัชั้น  
ของผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (ดูในภาคผนวก) โดยผูเ้ช่ียวชาญและคณะกรรมการจะเป็นผูใ้ห้คะแนน      
และลงความเห็น โดยผูป้ระกอบการทั้ งหลายจ าเป็นต้องรักษากฎเกณฑ์ และพฒันาศักยภาพ         
ของตนเอง เพื่อเขา้สู้การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ให้ได้ เพื่อเป็นการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการแข่งขนั ทั้งยงัสามารถน าเอาระดบัชั้นท่ีตนเองไดรั้บนั้น มาเป็นเคร่ืองรับประกนั  
ถึงคุณภาพของสินคา้ของตนเองไดอี้กดว้ย 
 
7.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โครงการวิจยั เร่ือง วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ ์
และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์
กรอบรูปจากไม ้อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 7.1 พรีะพงษ์ เงินงาม (2546) งานวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของกลุ่มชุมชน
ในโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของกลุ่มชุมชน
ในโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” และเพื่อศึกษา ปัญหา และอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของ
กลุ่มชุมชนในการด าเนินโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” จ านวน 77 กลุ่ม จากการสุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
และทดสอบมาตรฐานโดยใชส้ถิติวเิคราะห์ทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square test) 
  จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การจัดท าระบบบัญชี มีความสัมพันธ์          
กบัความพร้อมของกลุ่มชุมชนในโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” มากท่ีสุดท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์(0.01) ส่วนเงินทุนในการด าเนินงานชุมชน และการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์



 54 

ของกลุ่มชุมชนมีความสัมพันธ์กับความพร้อมของกลุ่มชุมชนในโครงการ “หน่ึงต าบล                 
หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์(0.05) ส่วนปัจจยัดา้น ระยะเวลาการด าเนินกลุ่ม 
จ านวนสมาชิกกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิก แหล่งวตัถุดิบ การใชแ้รงงานในการผลิต สถานท่ีจดั
จ าหน่ายหรือร้านค้าของกลุ่ม ไม่มีความสัมพนัธ์กับความพร้อมของกลุ่มชุมชน ในโครงการ        
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” แต่อยา่งใด 
  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอของกลุ่มชุมชน คือ ศกัยภาพของกลุ่ม และการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกกลุ่ม ควรมีการเพิ่มศกัยภาพให้กลุ่มโดยมีการวางแผนบริหารจดัการกลุ่ม การจดัหา
ตลาด ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพราะสมาชิกกลุ่มยงัขาดความรู้ และความช านาญในการเพิ่มศกัยภาพ
การผลิตและบรรจุภณัฑ์ ดงันั้น ควรให้การสนบัสนุนกลุ่มชุนชนดา้นเงินทุน และการจดัหาตลาด
ช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการลดขั้นตอนในการขอรับ การรับรอง
คุณภาพสินคา้ หรือผลิตภณัฑใ์หก้บักลุ่มชุมชน 
 
 7.2 วรุณวดี ใจสบาย (2548) งานวิจยั เร่ือง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อโครงการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1) ศึกษาบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ จงัหวดัเชียงใหม่ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะพื้นฐาน ความรู้ ความเขา้ใจและการวางแผนการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีต่อโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”           
และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีต่อโครงการ     
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ 

ประชากรท่ีการศึกษาคร้ังน้ี คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวนทั้งส้ิน 94 ราย ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method)  
  ผลการศึกษาพบวา่ ระยะเวลาท่ีก่อตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉล่ีย 8.05 ปี ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 78.7 เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก พื้นท่ีเฉล่ียในเขตรับผิดชอบคือ 72.8 
ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรเฉล่ียในพื้นท่ีรับผิดชอบคือ 6,511.8 คน รายไดเ้ฉล่ีย 4,577,095 
บาท และไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในปีงบประมาณ 2546 เฉล่ีย 4,302,919 บาท จ านวนประเภท
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สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งเฉล่ีย 4.23 ประเภท 
ความรู้ความเข้าใจในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัสูง และการวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านการส่งเสริมอาชีพ         
และพฒันาผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.22) โดยมีบทบาทในการส่งเสริมให้พฒันา
อาชีพกลุ่มเดิม และสร้างอาชีพกลุ่มใหม่มากท่ีสุด ส่วนบทบาทดา้นการตลาดมีค่าเท่ากบัระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 1.68) ทั้งน้ีเป็นบทบาทในการช่วยจ าหน่าย และประชาสัมพนัธ์สินคา้ทางอินเตอร์เน็ตประจ า
ต  าบลมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า จ านวนประเภทสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
ความรู้ความเข้าใจโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  และการวางแผนการด าเนินโครงการ         
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบับทบาท   
ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลต่อโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในจงัหวดัเชียงใหม่           
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ปัญหาและอุปสรรคขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขาด
การประสานงานและให้ความร่วมมือในการสนบัสนุนดา้นอาชีพแก่ชุมชนอยา่งเต็มท่ี รวมถึงการ
ขาดงบประมาณด าเนินการ ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญเฉพาะดา้นในการเผยแพร่ 
แนะน าความรู้ในการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน ตลอดจนขาดการติดตามประเมินผล  
  ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี คือ หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนท่ีมีหน้าท่ี       
ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้ความรู้ ความเขา้ใจ เทคโนโลยีการผลิต การจดัท าบญัชี รวมถึงการตลาด            
ในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลตามประเด็นท่ียงัไม่เขา้ใจ เพื่อจะ
สามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์นโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์และสามารถพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 
 

7.3 ศิวรัตน์ กุศล (2548) การวิจยั เร่ือง ศกัยภาพของวิสาหกิจทอ้งถ่ินในหมู่บา้นถวาย        
ในการเขา้สู่โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพของวิสาหกิจทอ้งถ่ิน    
ในหมู่บา้นถวายในการเขา้สู่โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ตลอดจนทราบปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ในการพฒันา และปรับปรุงศกัยภาพของวิสาหกิจทอ้งถ่ินในการเขา้สู่โครงการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก        
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่วิสาหกิจทอ้งถ่ินในหมู่บา้นถวายจ านวน 3 ราย เป็นวิสาหกิจทอ้งถ่ินท่ีมีขนาด
ของธุรกิจใกลเ้คียงกนั และมีความยินดีท่ีจะให้ขอ้มูลแก่ผูศึ้กษา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์
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ทางดา้น การจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ประกอบกบัการวิเคราะห์ SWOT    
และเกณฑก์ารคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย  

ผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพทางด้านการจดัการของวิสาหกิจทอ้งถ่ินนั้น การ
บริหารส่วนมากใช้ระบบการบริหารแบบครอบครัว อ านาจการตดัสินใจข้ึนอยู่กบัเจา้ของกิจการ 
ปัญหาท่ีพบคือ การบริหารไม่ได้มีการวางแผนงานให้เป็นระบบแบบแผนและขาดบุคคลท่ีจะ        
สืบทอดความรู้งานแกะสลกัไมจ้ากคนรุ่นเก่า ในดา้นศกัยภาพทางดา้นการผลิตพบวา่ สถานท่ีตั้งอยู่
ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ แหล่งแรงงาน ตลาดสินคา้ พลงังานและสาธารณูปโภคและมีความสามารถในการ
ผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ปัญหาท่ีพบคือ การจดัการขยะภายในหมู่บา้นและกระบวนการผลิต
สินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับศกัยภาพดา้นการตลาดพบวา่ มีการเลือก
การผลิตสินค้าท่ีตนมีความช านาญและมีความถนัด  สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบสินค้าได้ตาม     
ความตอ้งการของลูกคา้ มีความต่อเน่ืองของตลาดเพราะมีทั้งลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ และมีค าสั่งซ้ือ
อยา่งสม ่าเสมอ ปัญหาท่ีพบคือ การขาดเอกลกัษณ์รูปแบบสินคา้ บรรจุภณัฑ์ไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มี
การปิดป้ายบอกราคา ไม่มีการจดัการส่งเสริมการขาย มีการพึ่งพายอดจ าหน่ายสินคา้จากลูกคา้      
ชาวต่างประเทศมากเกินไป ไม่มีการเสริมสร้างบรรยากาศภายในหมู่บ้านให้เป็นธรรมชาติ           
และจ านวนร้านคา้ท่ีแข่งขนัในหมู่บา้นมีเพิ่มข้ึน ส่วนศกัยภาพทางดา้นการเงินพบวา่ แหล่งเงินทุน
หลกัของกิจการมาจากเงินทุนส่วนตวั มีวธีิการช าระค่าวตัถุดิบและวธีิการช าระเงินของลูกคา้ดว้ยการ
ช าระทนัทีดว้ยเงินสด 

ปัญหาท่ีพบคือ ไม่มีการวางแผนทางการเงินให้เป็นระเบียบแบบแผน ไม่มีการ
จดัท าระบบบนัทึกบญัชี งบประมาณค่าใชจ่้ายต่างๆ จึงไม่สามารถทราบผลการด าเนินงาน รายได้
ตน้ทุนและก าไรท่ีแท้จริงของกิจการได้ นอกจากน้ียงัมีปัญหาในเร่ืองการเสียภาษีซ ้ าซ้อนการ
วเิคราะห์ศกัยภาพตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis พบวา่ วสิาหกิจทอ้งถ่ินรายท่ี 1 มี จุดแข็งทางดา้น
การจดัการและดา้นการตลาดมากท่ีสุด เน่ืองจากมีการรับเด็กนกัเรียนจากโรงเรียนในทอ้งถ่ินมา
ท างานมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่แรงงาน และมีหีบหรือลงัเป็นบรรจุภณัฑ์เพื่อการ
ขนส่งแก่ลูกคา้ วสิาหกิจทอ้งถ่ินรายท่ี 2 มีจุดแขง็ทางดา้นการผลิตมากท่ีสุด เน่ืองจากท่ีตั้งโรงงานอยู่
ในตลาดสินคา้และมีการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ วิสาหกิจทอ้งถ่ินรายท่ี 3 มีจุดแข็งทางดา้น
การเงินมากท่ีสุด เน่ืองจากมีการบนัทึกบญัชีประจ าวนัอยา่งง่ายๆ 

การวิเคราะห์ศกัยภาพตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ไทย พบวา่วสิาหกิจทอ้งถ่ินทั้ง 3 ราย มีผลิตภณัฑจ์ดัอยูใ่นระดบั 2 ดาว เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่
ระดับ 3 ดาวได้ และมีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ  เน่ืองจากในการผลิตมีผลกระทบ                   
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีการพฒันารูปแบบ สีสัน ขนาด ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์
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ขอ้เสนอแนะแก่วิสาหกิจทอ้งถ่ินท่ีส าคญัคือ ในการพฒันาทางดา้นการตลาดควร
หาวธีิการเพิ่มรายไดจ้ากการใชว้ิธีการส่งเสริมการตลาดและการเสนอกลยุทธ์ทางดา้นราคาแก่ลูกคา้ 
และภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้
ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์รวมถึงภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติ 
 

7.4 จิตต์ใส แก้วบุญเรือง (2546) การวิจัย เร่ือง การด าเนินโครงการ หน่ึงต าบล         
หน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง 

 การค้นควา้แบบอิสระ เร่ือง การด าเนินโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์           
ท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงานโครงการ “หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์” ท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง และเพื่อศึกษาปัญหาในการด าเนินงาน 
โครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการประกอบการ
สัมภาษณ์ชุมชน หรือผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมในโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง จ านวน 53 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มชุมชนท่ีผลิตและจ าหน่าย
สินคา้ท่ีไม่ใช่อาหาร 2) กลุ่มชุมชนท่ีผลิตและจ าหน่ายสินคา้อาหาร และ 3) กลุ่มชุมชนท่ีผลิตหรือ
จ าหน่ายสินคา้ทั้งสองกลุ่มสินคา้ ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ีร้อยละ 

 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง ส่วนใหญ่ด าเนินกิจการเป็นกลุ่ม โดยไม่มีการจดทะเบียนและได้
ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 5 ปีข้ึนไป ชุมชนส่วนใหญ่มีสมาชิกนอ้ยกวา่ 20 คน ส่วนใหญ่มี
เงินทุนเร่ิมแรกไม่เกิน 10,000 บาท และมีสัดส่วนของชุมชนหรือผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนหมุนเวียน
มากกวา่ 50,000 บาท จ านวนมากท่ีสุด ดา้นการด าเนินงานแต่ละดา้นของชุมชนสรุปไดด้งัน้ี 

 ดา้นการตลาด ชุมชน หรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั 
ชุมชน หรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนงานดา้นการตลาด กลุ่มลูกคา้ของชุมชนเป็นลูกคา้
ท่ีมาจากจงัหวดั และนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ชุมชนมีการแสดงคุณภาพสินคา้จากวุฒิบตัร หรือถว้ย
รางวลัจากการเขา้ร่วมแข่งขนัในงานต่างๆ สินคา้ของชุมชนส่วนใหญ่ท่ีตรายี่ห้อของตนเอง และมี
สัดส่วนของชุมชน หรือผูป้ระกอบการท่ีมีการพฒันารูปแบบสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์อยู่เสมอตามค า
สั่งซ้ือของลูกคา้มากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีรูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นแบบเบ้ืองตน้ธรรมดา ชุมชนใช้
วิธีพยากรณ์ยอดขายจากยอดขายเดิมมากท่ีสุด และท าการตั้งราคาขายตามตน้ทุนท่ีใช้ในการผลิต 
และด าเนินงานมากท่ีสุด ในดา้นระดบัราคาสินคา้ ชุมชนใชว้ิธีการตั้งราคาสินคา้เท่ากบัผูข้ายรายอ่ืน
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มากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีพื้นท่ีในการจดัจ าหน่ายสินคา้อยูภ่ายในประเทศและภายในจงัหวดั การ
จดัจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่ท าหารจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคโดยตรงท่ีร้านคา้ชุมชนเอง และในงานแสดง
สินคา้ต่างๆ และมีกลุ่มลูกคา้เป็นลูกคา้ต่างจงัหวดั และนกัท่องเท่ียว ในการส่งเสริมการตลาด ชุมชน
ส่วนใหญ่มีการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ในงานแสดงสินคา้ต่างๆ และท าการส่งเสริมการขาย
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และคนกลางดว้ยการใหส่้วนลดและแจกฟรีเพื่อการส่งเสริมการขาย 

 ด้านการผลิต ชุมชนหรือผูป้ระกอบการส่วนมากมีการใช้กลยุทธ์การวางแผน
ก าหนดจ านวนการผลิตเท่ากบัจ านวนความตอ้งการโดยไม่มีการเพิ่มลดจ านวนสมาชิก วตัถุดิบของ
ชุมชนเป็นผลผลิตทางการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนมากท่ีสุด ชุมชนไม่มีการ
ส ารองวตัถุดิบไวร้องรับการผลิต วตัถุดิบของชุมชนส่วนใหญ่ท าการจดัซ้ือเป็นประจ าจากผูค้า้ส่ง  
รายเดิมในทอ้งถ่ิน และมีสัดส่วนของวิธีการใช้การสั่งซ้ือทางโทรศพัท์มากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่      
มีการจดัแยก หรือตรวจสอบวตัถุดิบ ชุมชนมีการจดัล าดบัขั้นตอนการผลิตและมีการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตสินคา้มากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินคา้ และท าการจดัการ
สินคา้ส าเร็จรูปดว้ยการเปรียบเทียบปริมาณ และคุณภาพสินคา้กบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และชุมชน  
มีการจ าหน่ายสินคา้ท่ีเสียหายไม่ไดม้าตรฐานในราคาถูกหรือทิ้งมากท่ีสุด 

 ด้านการจดัการและบุคลากร ชุมชนหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผน   
การด าเนินงานเป็นแผนรายเดือนตามผลการท างาน ชุมชนมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน   
เพื่อช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมอาชีพ ชุมชนส่วนใหญ่มีการจดัแบ่งและมาอบหมายฝ่ายงานมุ่งเนน้
ไปท่ีฝ่ายผลิต และมีสัดส่วนของชุมชนหรือผูป้ระกอบการท่ีมีสายการบงัคบับญัชาเป็น 2 ระดับ      
คือ การบังคับบัญชาระดับสูงสุด มีหัวหน้าหรือประธานชุมชนเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุดกับ                
มีผู ้ใต้บังคับบัญชาอีกหน่ึงระดับเป็นกลุ่มสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด ชุมชนมีการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นรายวนัและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ชุมชนมีการควบคุมคุณภาพการผลิต
สินคา้ และมีสัดส่วนของการใชคุ้ณภาพเป็นเคร่ืองมือหรือมาตรฐานในการควบคุมและติดตามงาน
มากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลการท างานของสมาชิก และไม่มีการใชข้อ้มูลแนวโนม้
การด าเนินงานของธุรกิจมาประกอบการตดัสินใจ ในด้านบุคลากร ชุมชนส่วนใหญ่มีสมาชิก
เพี ยงพอ และมีนโยบาย เ ปิด รับสมา ชิกตลอดเวลา  ชุมชนมีการก าหนดความสามารถ                     
และประสบการณ์เป็นคุณสมบติัของสมาชิกใหม่ มีการจูงใจสมาชิกดว้ยการจดัการอบรมการท างาน
ใหแ้ก่สมาชิกมากท่ีสุด 

 ดา้นการเงินและบญัชี ชุมชนหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีแหล่งท่ีมาของเงินทุน
มาจากหน่วยงานรัฐบาลและจากการเขา้ร่วมลงทุนของสมาชิก ชุมชนมีปัจจยัอตัราดอกเบ้ียและ
วงเงินกู้ยืมเป็นปัจจยัท่ีใช้พิจารณาจดัหาเงินทุนมากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการ        
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ใช้จ่ายเงินล่วงหน้าและมีสัดส่วนของชุมชนท่ีมีกรวางแผนการจ่ายเงินเพื่อการผลิตสินคา้มากท่ีสุด 
ชุมชนมีสมาชิกเป็นผูจ้ดัท าบญัชี หรือรายงานการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเป็นบญัชีท่ีชุมชนจดัท า
มากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีการจ่ายช าระค่าวตัถุดิบเป็นเงินสดและไม่มีหน้ีคา้งช าระ สัดส่วนของหน้ี
คา้งช าระของชุมชนท่ีมีเป็นหน้ีทั้งสองประเภท คือ หน้ีระยะสั้นและหน้ีระยะยาว ชุมชนมีรายได ้ 
และเงินทุนพอๆ กนั และลูกคา้ของชุมชนซ้ือสินคา้เป็นเงินมากท่ีสุด ชุมชนไม่มีหน้ีสูญและท าการ
เจรจากบัลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีสงสัยจะสูญมากท่ีสุด ชุมชนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อ
เดือนเป็นค่าวตัถุดิบมากเป็นอนัดบัหน่ึง และมีสัดส่วนของการจดัสรรก าไรให้แก่สมาชิกมากกว่า
จดัสรรเป็นก าไรสะสมมากท่ีสุด 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพบว่า ชุมชนหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่    
มีปัญหาการขาดค่าใช้จ่ายทางการตลาด ไม่สามารถจดัท ากิจกรรมการส่งเสริมการตลาดได ้ปัญหา
การผลิตอนัเน่ืองจากการท่ีวตัถุดิบมีราคาแพงสูง เป็นผลให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้ของชุมชนสูงดว้ย 
ปัญหาการขาดการวางแผนการด าเนินงานของสมาชิกในชุมชน และปัญหาการขาดความรู้ 
ความสามารถในการประสานงานในชุมชนและปัญหาการขาดเงินทุนในการด าเนินงาน และการขาด
ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท ารายงานทางการเงินใหค้รบทุกประเภท 




