
 

 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน เป็นงานท่ีสร้างอาชีพให้กบัชุมชนหลายชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

และในวนัน้ีก าลงัจะสูญหายไป ดงันั้นงานวิจยั เร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง    
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงตระหนัก        
ในความส าคญัของหตัถกรรมสาขาน้ี จึงรวบรวมขอ้มูล ทฤษฎี แนวคิด บทความ งานวิจยั เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3. แนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4. แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน 

5. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์แนวคิดการออกแบบตราสินคา้และ 

     แนวคิดการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

6.  แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

7.  แนวคิดดา้นโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์และ 

      แนวทางคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ปี พ.ศ. 2549 

8.  การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
9.  แนวทางการวเิคราะห์ทางดา้นการจดัการการตลาดในวสิาหกิจชุมชน 

10.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหตัถกรรมเคร่ืองเงิน 

11.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 วิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีย  ่าแย่ ส่งผลให้เกิดความสนใจแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 
ในความเป็นจริงค าว่าพอเพียงอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน และเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส ท่ีช้ีแนะแนวทางการแก้ไขให้ประชาชนชาวไทยได้รอดพ้น       
จากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื ดงัในพระราชด ารัสท่ีวา่ 
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 “.....อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน. ต้องให้พอประมาณ         
ตามอตัภาพ พดูจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบติัตนก็พอเพียง......” 

 (พระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 2541 อา้งใน ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552 : ระบบออนไลน์) 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวในการด ารงชีวิต                      
ให้ด า เนินไปตามสายกลาง และก้าวพร้อมไปกับกระแสเทคโนโลยีของโลกโลกาภิว ัตน์               
ดว้ยความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ดงัภาพท่ี  2.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัสามห่วงสองเง่ือนไข 
                          ท่ีมา :  คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  
   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 5 
 

 ในทศันะเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มีนักวิชาการ และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ต่างให้ความหมาย 
แนวคิด และหลักการน าไปประยุกต์ใช้ตามความคิดของตนเอง  ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการวิจัย                        
ดงัน้ี 

ทางสายกลาง 

มเีหตุมผีล 
ความพอประมาณ 

มภูีมคุ้ิมกนัในตัวทีด่ี 

เง่ือนไขคุณธรรม 

(ซ่ือสัตย์สุจริต ขยนัอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) 
เง่ือนไขความรู้ 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั) 

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม = ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยนื 
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1.1 โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ์ ดงัภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ ์

ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 28 
 

 โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ ์(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2550 : 29) กล่าวเก่ียวกบัแนวคิดแบบพอเพียง วา่ 

 “ เน่ืองจากการพฒันาประเทศมีทางเลือกหลายทาง แต่ละทางมีผลดีผลเสียแตกต่างกนั 
เรามีความเช่ือวา่การปรับใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางเลือกท่ีเป็นทางรอดของประเทศ
ไทย ส่ิงท่ีเราน าเสนอ คือ ถา้ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนในการด าเนินนโยบายของ
ประเทศ ซ่ึงไม่ใช่แต่ภาครัฐ แต่ส าหรับทุกภาคส่วนของประเทศ จะเป็นทางเลือกท่ีย ั่งยืน                                   
ในการพฒันาประเทศ..... 
 .......ในการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรม ไม่ใช่ส่ิงท่ี   
ท าไม่ได้ ทั้ งยงัเป็นประโยชน์อย่างน้อย 2 เร่ืองด้วยกัน เร่ืองท่ีหน่ึง คือ ความคิดเร่ืองกระบวน       
การเรียนรู้ การพึ่งตนเอง การมีคุณธรรมต่าง ๆ  เร่ืองท่ีสอง คือธุรกิจมีความเส่ียงตอ้งอยู่ในระดบั      
ท่ีเรายอมรับได ้ดงันั้นเราตอ้งบริหารความเส่ียงดว้ยการสร้างภูมิคุม้กนั” 

 จากค ากล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่แนวคิดของ โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ์ ยงัคงสะทอ้นมาจาก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทั้งในแง่ การพึ่งตนเอง การมีคุณธรรม 
และการสร้างภูมิคุม้กนั ท่ีสามารถน ามาปรับใชไ้ดจ้ริงกบัทุกระดบั ทุกหน่วยงาน 

1.2 ดร. จิรายุ อศิรางกูล ณ อยุธยา 

ในความคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
นั้น จิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา   (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2550 : 48-49) กล่าววา่ ในความคิดของเขา เม่ือสรุปถึงสาระส าคญัของแนวคิดหรือปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง ต้องค านึงถึงถึง 3 หลักการ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณในทางสายกลาง            
การมีภูมิคุม้กนันั้น หากน ามาใชก้บับุคคลในครอบครัวควรตอ้งค่อยเป็นค่อยไป จนเกิดความเคยชิน 
และเขาให้ความส าคญัต่อปรัชญาน้ี คือ การไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น หากตอ้งการเก็บ    
ออมเงินควรมีการก าหนดสัดส่วนใหช้ดัเจน โดยใหอ้ยูใ่นความพอใจของตนเองเป็นหลกั ไม่ฝืนหรือ
อดจนเกินไป เพราะเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีค  าตอบท่ีเป็นบรรทดัฐาน แต่ให้ยึดตาม                     
พระราชด ารัสวา่ “ใชไ้ดต้ราบท่ีไม่เบียดเบียนตวัเองและผูอ่ื้นเป็นดีท่ีสุด” 

จากบทความขา้งตน้ท่ีผูว้ิจยัสรุปมา จะเห็นได้ว่าในแนวคิดของ ดร. จิรายุ อิศรางกูล                      
ณ อยุธยา จะมุ่งเน้นไปทางการค่อยเป็นค่อยไป โดยเ ร่ิมจากตัวเองแล้วขยายไปย ังบุคคล           
ภายในครอบครัว โดยใชค้วามรู้ ความมีเหตุผล ในการผลกัดนัให้เกิดความพอเพียงข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็น
ตวัอย่างท่ีดีในการน ามาประยุกต์ใช้ ซ่ึงภาพของ ดร. จิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผูว้ิจยัได้สืบค้น        
ไวท่ี้ภาพท่ี 2.3 

 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.3 ดร. จิราย ุอิศรางกลู ณ อยธุยา 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 46 
 

1.3 ดร. สุขสรรค์ กนัตะบุตร ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพท่ี 2.4 ดร. สุขสรรค ์กนัตะบุตร 

                        ท่ีมา :  มหาวทิยาลยัมหิดล, 2551 : ระบบออนไลน์ 
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 เน่ืองจาก ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร เป็นนักวิจยัและอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ 
รวมทั้งเป็นหน่ึงในคณะกรรมการโครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 181-182) มีทศันะในดา้นน้ีวา่ 

 “..... ว่าไปแลว้แนวความคิดของปรัชญา (เศรษฐกิจพอเพียง) น้ีง่ายมาก คือให้ทุกคน  
ในสังคมอยู่อย่างมีความสุข ซ่ึงความสุขตรงน้ี ไม่ใช่ว่าตอ้งมีเงินมากเป็นพนัล้าน แต่ให้เรารู้จกั
ประมาณตน รู้จกัวา่ความสุขท่ีแทจ้ริงคืออะไร บางทีคนมีเงินมาก ๆ แต่ไม่มีความสุขก็เยอะแยะ และ
หลกัเกณฑข์องความสุข ผมวา่น่าจะเป็นเร่ืองของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวไม่เดือดร้อน ไม่มี
หน้ีสินรุงรัง สามารถอยู่ได้ และมีวิธีการท่ีจดัการกับส่ิงต่าง ๆ ตอบรับกบัการเปล่ียนแปลงของ
กระแสธุรกิจ กระแสเศรษฐกิจ ทั้งของโลกและประเทศ ซ่ึงปรัชญาน้ีในหลวงพระราชทานมาให้
ประชาชนคนไทยเพื่อใหส้ังคมมีความสุข ” 

 จากบทความข้างต้นจะเห็นว่า แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ ดร. สุขสรรค ์                
กนัตะบุตร เป็นการน าหลกั 3 ห่วง 2 เง่ือนไข มาใช ้โดยยึดหลกัการใชชี้วิตอย่างมีความสุขโดยรู้จกั
ประมาณตน แมอ้าจเป็นส่วนหน่ึงในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน ามาประยุกต์ใช้ ก็นับว่าเป็น
แนวทางท่ีดี สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัส าหรับบุคคล หน่วยงานทุกระดบั 
 

1.4 ศ.ดร.อภิชัย  พนัธเสน ดงัภาพท่ี 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.5  ศ.ดร.อภิชยั  พนัธเสน 

 ท่ีมา : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2550 : ระบบออนไลน์ 
 

 เม่ือกล่าวถึงหลกัการในการด าเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศ.ดร.อภิชยั  พนัธเสน 
นับว่าเป็นบุคคลหน่ึงท่ีส่งเสริม ผลกัดนั ในด้านการวิจยั เขียนต ารา บทความต่าง ๆ ท่ีมุ่งให้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในความคิด
ท่ีวา่ “เศรษฐศาสตร์พอเพียงอิงศาสนา เป็นยิง่กวา่วทิยาศาสตร์” 
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 ในการวิจัย เร่ืองการวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (อภิชัย พนัธเสน, 2545: บทสรุปผู ้บริหาร) นับว่าเป็นเข็มทิศ                      
ในการพฒันาประเทศไทย เพื่อใหป้ระเทศไทยหนัมาชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี
นอกจากศึกษาพระราชด ารัส ยงัศึกษาโครงการส่วนพระองคจิ์ตรลดา และสหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี ไดข้อ้สรุปหลกัการท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

1) ใชเ้ทคโนโลยท่ีีถูกหลกัวชิาการแต่มีราคาถูก 
2) ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3) เนน้การจา้งงานเป็นหลกั โดยไม่น าเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ยกเวน้ ในกรณี 

ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลิตภณัฑ ์
4) มีขนาดการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
5) ไม่โลภมากจนเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
6) ซ่ือสัตยสุ์จริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค หรือ แรงงาน หรือ

ลูกคา้ ตลอดจนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
7) เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย หรือ มีความสามารถ

ในการปรับเปล่ียนผลผลิตได ้
8) เน้นการบริหารความเส่ียงต ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถ     

ในการบริหารจดัการ 
9) เน้นการใช้ว ัตถุดิบภายในท้องถ่ิน และตอบสนองตลาดในท้องถ่ินภูมิภาค         

ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตามล าดบั เป็นหลกั 
 

1.5 ปัญญา นิรันดร์กุล ดงัภาพท่ี 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาพท่ี 2.6 ปัญญา นิรันดร์กุล 

 ท่ีมา :  ค่ายพุทธบุตร อารยาภิวทัธน์, 2551: ระบบออนไลน์ 
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 ปัญญา นิรันดร์กุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูท่ี้น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีวิต (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 131-133) ส าหรับในความคิดของเขาเม่ือกล่าวถึง 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา่ 
 “เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าให้เราไปจน แต่มีความหมายท่ีลึกซ้ึง เช่น สมยัเขายงัเด็ก
ครอบครัวไม่มีฐานะ และเขาไม่เคยโทษใครวา่ชีวติตอ้งต ่าตอ้ยย  ่าแย ่ รับรู้ถึงความไม่มีเงินของพ่อแม่ 
และใชชี้วติอยา่งไม่เป็นทุกข ์คือ ความพอเพียง...... 
 ......คนเรานั้นเกิดมาไม่เท่าเทียมกนั เม่ือไม่เท่ากนัแลว้ ความเป็นอยู ่นิสัย ส่ิงท่ีตอ้งการ 
ความสามารถก็ไม่เท่ากัน จะให้ทุกคนรวยหรือจนไปทั้ งหมดก็ไม่ได้ แต่ทุกคนเลือกท่ีจะมี                             
ความพอเพียงได”้  
 จากบทความขา้งตน้ของปัญญา นิรันดร์กุล สอดคลอ้งกบัแนวความคิดแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การพึ่งตนเอง และสามารถใชชี้วติอยา่งมีความสุขตลอดเวลา 
 สรุปไดว้่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีสูตรท่ีตายตวั แต่เน้นท่ีการน าพระราชด ารัส          
มาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดความเหมาะสม ภายใตค้วามคิดท่ีจะตอ้งด าเนินชีวิตอยา่งสมถะและมีความสุข
เป็นหลกันัน่เอง 

  

2. แนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ค าว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ยงัเป็นค าใหม่ท่ียงัไม่คุน้เคยในสังคมไทย แต่ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 มียุทธศาสตร์ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ
ย ัง่ยนื เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการบนฐานความรู้และนวตักรรมใหม่และความเป็นไทยสู่สากล 

2.1 ความหมายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 แม้ย ังไม่ มีการก าหนดความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่ก็มีหน่วยงาน 
นกัวชิาการท่ีใหค้วามหมายท่ีเขา้ใจง่ายข้ึน ดงัน้ี 

 John Howkins (อา้งในส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2552 : 20)  กล่าววา่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์คือการสร้างมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากความคิดของมนุษย ์
 ณรงค์ชยั  อคัรเศรณี (อา้งใน Creative Economy, 2552 : ระบบออนไลน์) ไดแ้สดง
ความคิดเห็นวา่ เศรษฐกิจสร้างสรรคคื์อ การสร้างตน้ทุนหลกัมาจาก “ไอเดีย” หรือความคิดของเรา 
ท่ีคิดให้ต่าง คิดให้เด่น โดยไม่ทิ้งกล่ินอายความเป็นตวัตนของเรา ฉะนั้น “ความคิดสร้างสรรค์” จึง
เป็นกลไกส าคญัท่ีจะผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจไทยกา้วหนา้ได ้
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 Creative Thailand (ม.ป.ป.:ระบบออนไลน์) แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ                   
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา      
ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรม
สมยัใหม่ 
 องค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)(อ้างในส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552 : 21) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ว่า เป็นแนวคิดในการพฒันาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย ์   
ท่ีเกิดจากการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

 สหราชอาณาจกัร (อา้งในมหาวทิยาลยัมหิดล, 2553:ระบบออนไลน์) ไดใ้ห้ความหมาย
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์วา่ เป็นเศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยอุตสาหกรรมท่ีมีรากฐานมาจากความคิด
สร้างสรรคข์องบุคคล ทกัษะความช านาญ และความสามารถพิเศษ ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การสร้างความมัง่คัง่และเกิดข้ึนได้โดยท่ี สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ด้วยการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 องค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) (อา้งในส านักงานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552: 21) ได้ให้ความหมายของค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ 
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (ผลิตภัณฑ์และศิลปะในรูปสินค้าและบริการ ) ท่ีต้องอาศัย                           
ความพยายามในการสร้างสรรคง์านไม่วา่จะท าข้ึนมาโดยทนัทีหรือผา่นกระบวนการผลิตมาก่อน 

 ดังนั้ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ การใช้ความรู้และต้นทุนทางวัฒนธรรมมาผ่าน
กระบวนการคิดเพื่อสร้างมูลคา้สินคา้และบริการ เพื่อสามารถผลกัดนัเศรษฐกิจไทยใหดี้ข้ึน  

2.2 การประเภทของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์เป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัดงัตารางท่ี 2.1     
 

ประเภทสินค้า/บริการ DCMS 
(UK) 

Symbolic 
Textes 

Conce 
ntric 

Cicles 

WIPO UNCTAD UNESCO/ 
UIS 

NESB 

การโฆษณา * * * * * * * 

สถาปัตยกรรม * - * * * * * 

การออกแบบ * - * * * * * 

แฟช่ัน * * * - - * * 

ฟิล์มและวดิโิอ * * * * * * * 

ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์) * * - * - * - 
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ประเภทสินค้า/บริการ DCMS 
(UK) 

Symbolic 
Textes 

Conce 
ntric 

Cicles 

WIPO UNCTAD UNESCO/ 
UIS 

NESB 

บริการท่องเทีย่ว - * * - * * * 

วรรณกรรม - * * * * * * 

ดนตรี * * * * * * * 

ประเภทสินค้า/บริการ DCMS 
(UK) 

Symbolic 
Textes 

Conce 
ntric 

Cicles 

WIPO UNCTAD UNESCO/ 
UIS 

NESB 

พพิทิธภัณฑ์  
ห้องแสดง 
ห้องสมุด 

- - * * - * * 

การพมิพ์  
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

* * * * * * * 

ซอฟต์แวร์ * * - * * - * 

กฬีา - * - - - - - 

ศิลปะการแสดง 
(ละครเวทแีละเต้นร า) 

* * * * * * * 

การกระจายเสียง - * * * * * * 

วดีโิอเกมส์ * * * * * * * 

ทศันศิลป์  
การถ่ายภาพ  
งานฝีมอื 

* * * * * * * 

อาหารไทย - - - - - - * 

การแพทย์แผนไทย - - - - - - * 
  
 ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบการจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 6 ประเภท 
 ท่ีมา : ดดัแปลงตารางจาก Creative Thailand, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 

 

หมายเหตุ 
DCMS (UK) คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบสหราชอาณาจกัร 
Symbolic Textes  คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบใชว้ฒันธรรมเป็นหลกั 
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Concentric Cicles คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบใชศิ้ลปะเป็นหลกั 
WIPO คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก  
UNCTAD คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้    
และการพฒันา 
UNESCO คือการจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ 
NESB คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 

2.3 กรณศึีกษาการใช้เศรษฐกจิสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 

 ในต่างประเทศมีการน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ในการพฒันาประเทศ      
มีหลายประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย ฮ่องกง จึงขอยกตวัอยา่งแนวทางปฏิบติั
ของ 3 ประเทศท่ีอา้งถึงเบ้ืองตน้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552 
: 55-58) ดงัน้ี 

ประเดน็ 
ทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 

สหราชอาณาจกัร 
 

ออสเตรเลยี 
 

ฮ่องกง 

1 .ขอบ เขต เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
(การจ าแนกประเภท) 

ประกอบดว้ย 13 กลุ่ม 
1) โฆษณา 
2) สถาปัตยกรรม 
3) ศิลปะและวตัถุโบราณ          
4) หตัถกรรม 
5) งานออกแบบ 
6) แฟชัน่ 
7) ภาพยนตร์และวดิีโอ 
8) ดนตรี 
9) ศิลปะการแสดง 
10)  คอมพิวเตอร์และวดิีโอ 
        เกมส์ 
11)  ซอฟตแ์วร์ 
12)  โทรทศัน์และวทิย ุ
13)  ส่ิงพิมพ ์
 
 

ประกอบดว้ย 11 กลุ่ม  
1) โฆษณา 
2) สถาปัตยกรรม 
3) งานออกแบบ 
4) ดิจิทลัเอน็เทรนเมนท ์
5) ภาพยนตร์ 
6) การบริการทาง 
      เทคโนโลย ี 
      สารสนเทศ 
7) เพลง 
8) ศิลปะการแสดง 
9) ส่ิงพิมพ ์
10) วทิยโุทรทศัน ์
11) การเจรจาคา้ขาย 
         งานศิลปะของเก่า 
         และงานหตัถกรรม 

ประกอบดว้ย 12 กลุ่ม  
1)  โฆษณา 
2)  สถาปัตยกรรมและ
บริการทางวศิวกรรม 
3)  การตลาดของเก่า 
4)  เคร่ืองเคลือบและ   
      เคร่ืองเขิน 
5)  งานออกแบบ 
6)  ภาพยนตร์และวดีีทศัน์                    
7)  การผลิต จ าหน่าย และ 
      ใหเ้ช่าส่ือบนัทึกภาพ  
       และเสียง 

8)  ดนตรีและศิลปะ 
       การแสดง 
9)  การพิมพ ์
10)  ซอฟตแ์วร์และ 
        คอมพิวเตอร์ 
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ประเดน็ 
ทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 

สหราชอาณาจกัร 
 

ออสเตรเลยี 
 

ฮ่องกง 

1 .ขอบ เขต เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
(การจ าแนกประเภท) 

  11) โทรทศัน์และวทิย ุ
12)  ศิลปิน องคก์ร 
       ทางการศึกษาและ 
       วฒันธรรม 

2.นโยบายรัฐบาล นโยบาย Creative Britain 
New Talents For the New 
Economy สนับสนุนและ
ส่ ง เ ส ริ ม อุ ตส าหกร รม
สร้างสรรค ์

นโ ยบ า ย ขอ งCreative 
Australia เป็นหน่ึงใน
แนวทางในการพัฒนา               
ประเทศในการประชุม 
Australia 2020 Summit 

รั ฐ บ า ล ไ ด้ เ ร่ ง พัฒ น า 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เ พ่ื อท า ให้ ฮ่ อ ง ก ง เ ป็ น 
Creative Capital ของ
ภูมิภาค 

3.การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ 

ตั้ง Sector Skills Council 
( SSCs)  ดู แ ล เ ร่ื อ ง ก า ร
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ร า ย
อุตสาหกรรม 

จัดตั้ ง  The Creative 
Industries Research and 
Application Center ช่วย
เร่ืองการคน้ควา้วิจยั เพื่อ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ภาครัฐและเอกชนด าเนิน
โครงการฝึกอบรมและ
สร้างงาน เช่น โครงการ
ฝึกอบรม “C Generation”                      
ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์                        

4.การสนับสนุนการเงนิ 
การลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐใหก้ารสนบัสนุน  
5 ระดบั ไดแ้ก่ 
1) ร ะ ดั บ รั ฐ บ า ล แ ล ะ
ภูมิภาคผ่านกองทุนท่ีให้
การสนบัสนุน SMEs 
2) การลงทุนแบบสาธารณ
สาธารณะ เช่น กองทุน  
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร สนั บ ส นุ น
ผูป้ระกอบการในลอนดอน 
3) การลงทุนภาคเอกชน
ผา่นกองทุนท่ีเนน้การลง                   
ทุนในอุตสาหกรรมสร้าง 
สรรค ์
4) สถาบันการศึกษา โดย
สนบัสนุนทุนการศึกษา 
5) เฉพาะอุตสาหกรรม 
เช่น Film Tax Credit 

รัฐใหก้ารสนบัสนุน เช่น 
1) ระดับ รั ฐบ าลและ
ภูมิภาค เช่น  ใหเ้งินสนบั 
สนุน SMEs Department 
of the Environment ใน
รูปแบบ เ งิ น ช่ ว ยและ
เงินทุน 
2) เฉพาะอุตสาหกรรม 
เ ช่ น  ส นั บ ส นุ น ด้ า น
ก า ร เ งิ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ภาพยนตร์ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

สนบัสนุนการเงินและการ
ลงทุนแก่ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์หลากหลาย
รูปแบบ ทั้ ง ใน รูปของ   
ก า ร ล ด ห ย่ อ น ภ า ษี            
การจัดตั้ งกองทุนเฉพาะ
ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม 
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ออสเตรเลยี 
 

ฮ่องกง 

5.การตลาด 1) หน่วยงาน UK  Trade  
and Investment ไดมี้การ
ผลักดันกลยุทธ์ 5 ปี เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถ   
ทางด้านการแข่งขันของ  
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของสหราชอาณาจกัร 
2) ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ธุรกิจสร้างสรรคโ์ลก 
3) ก า ร จั ด เ ท ศ ก า ล ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้าง 
สรรค์ต่าง ๆ ตลอดจนการ
เ ช่ือมโยงกิจกรรมไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
 

The Australia Trade 
commission (Austrade) 
ส่งเสริมภาคธุรกิจในการ
ก้าวสู่ตลาดโลกโดยให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ ห้
ค  าปรึกษาในด้านธุรกิจ 
และลักษณะของตลาด   
แต่ละประเภท การใหเ้งิน
สนับสนุนใน รูปแบบ
ของเงินช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกใน
ภาคของธุรกิจ สามารถ
เจาะตลาดในต่างประเทศ
ต่าง ๆ ไดโ้ดยลดระยะ 
เวลา ต้นทุน และความ
เส่ียง 
 

1 )   ส่ ง เ ส ริ ม ผ ล ง า น
ออกแบบและตราสินค้า 
“Brand Hong Kong”  ให้
เป็นท่ีรู้จักและยอมรับทั้ ง
ในและนอกประเทศ 
2)  ส่งเสริมการจัดงาน
สัมมนาประจ า ปี  เ พื่ อ
น าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จูง
ใจให้ผู ้มี ส่วนเ ก่ียวข้อง
และกลุ่มอ่ืน ๆ ให้เขา้มามี
ส่ วน ร่ วม ใน ส่ วนขอ ง
อุตสาหกรรม 

6.การสร้างเครือข่าย จัดตั้ ง Creative Cluster 
ไดแ้ก่ 
1)  Salford  Media เป็นเขต
ท่ีตั้ งของกลุ่มผู ้ประกอบ   
การดา้นส่ือสารมวลชน 
2)  One NorthEast เป็น
เค รือข่ าย อุตสาหกรรม
เกมส์ในเขตตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 
3)  Watershed Media    
Centr  เป็นกลุ่มเครือข่าย
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
และส่ือดิจิทลัใน Bristol 

จดัตั้งเขต The Creative 
Industries  Precinct  ซ่ึง 
เ ป็ น เ ข ต ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมความคิด
สร้ างสรรค์ช าน เ มือง                 
บริสเบน 

จัด ท า โ ค ร ง ก า รส ร้ า ง
เครือข่ายอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 
1)  The West Kowloon  
Art  and Culture District                    
ห รื อ เ ข ต ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม เ ก า ลู น
ตะวนัตก 
2)  The Cattle  Depot Art  
Village  ชุมชนเพื่อการ
พฒันาศกัยภาพของศิลปิน
และนกัออกแบบ 
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7.การวจิยัและพฒันา มีการสนับสนุนงานวิจัย 
เช่น 
1)  สนับสนุนทางดา้นภาษี
ในการท า  R&D 
2)  สนับสนุนเงินทุนใน
โครงการความร่วมมือใน               
การจดัท า R&D และโครง 
การพฒันาเครือข่ายส่งต่อ
ความรู้ 

มีการสนับสนุนงานวิจัย 
เช่น 
1)   รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณ 3 พันล้าน
เหรียญ ในการท าโครง 
การ Backing Austalia’s  
Ability เพ่ือส่งเสริมทาง            
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
นวตักรรม 
2 )   จัดตั้ ง  AusIndustry 
เพ่ือส่งเสริมการวิจยัและ
การท านวตักรรมในภาค
ธุรกิจ 

มีการสนับสนุนงานวิจัย 
เช่น 
1)  ตั้งกองทุน Innovation 
 and Technology Fund 
(ITF)  
2)  โครงการศูนยบ่์มเพาะ                
Digital Entertainment 
3)  โครงการศูนยบ่์มเพาะ 
Television Games 
4)  ศูนย์ฝึกอบรมความรู้
ดิจิทลั 

8.ระบบข้อมูลและ                   
การจดัเกบ็ 

หน่วยงานทางสถิติ  (UK 
Statistics  Authority) เป็น
หน่วยงานท่ีเป็นอิสระจาก
รัฐบาลและข้ึนตรงต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎร โดยไดมี้การ
พฒันาออกระเบียบปฏิบัติ
ท า งด้ านส ถิ ติ แ ห่ งช า ติ 
ส าหรับเป็นมาตรฐานใน
การเก็บและใชส้ถิติของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

CCPไดด้ าเนินโครงการ 
(CINMP) และโครงการ 
(CBIS)  เพ่ือท าการเก็บ
ขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการ
วิ เคราะ ห์และส าห รับ    
รัฐบาล เพื่ อใช้ในการ
วางแผนด้านนโยบาย
ต่อไป 
 

The Centre  for Cultural 
Policy Research of  the 
University of Hong Kong 
จัดท ากรอบการส ารวจ       
Creativity Index (CI) ข้ึน
เพื่อเป็นระบบขอ้มูลสถิติ
แบบใหม่และการเติบโต
ของความคิดสร้างสรรค ์

9.กฎหมาย/ระเบียบ 1)  พระราชบญัญติัการส่ือ              
สาร  
2)  กฎหมายคุม้ครองทรัพย ์
สินทางปัญญาต่าง ๆ เช่น 
กฎหมายเร่ือง   illegal  file 
sharing ซ่ึงจะมีผลภายใน
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2552 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น 
1 )  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ       
ลิขสิทธ์ิ 2551 
2)  พระราชบญัญติัสิทธิ 
บตัร 2553 
3)  พระราชบัญญัติการ
อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภัณฑ ์ 
2546 

1)  พระราชกฤษฎีกาดา้น
ลิขสิทธ์ิ 
2)  พระราชกฤษฎีกางาน
ออกแบบท่ีได้รับการจด
ทะเบียน 
3)  กฎหมายเคร่ืองหมาย
การคา้ฮ่องกง  2546 
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10.กลไกขับเคลือ่น 1)  ทางด้านนโยบาย เช่น 
กระทรวงวัฒนธรรม ส่ือ 
และกีฬา (Deparment for 
Cuture, Media and Sport : 
DCMS)  ดูแลนโยบายและ
วฒันธรรม 
2)  ดา้นคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญา มีส านักงาน 
สิทธิบตัรสหราชอาณาจกัร 
(UK Patent Office) ท่ีท า
หน้าท่ีคุ ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาหลกั ๆ ทั้งหมด 
เพียงแต่เป็นสิทธิบตัรเท่า 
นั้น 
3)  ด้านการเงิน เช่น Arts  
Council, Craft Council,  
Film Council เป็นตน้ 
4)  ดา้นการวิจยัและจดัเก็บ
สถิติด้านวัฒนธรรม เช่น 
Center for Culture Policy 
Research    เป็นตน้ 
5)  ด้านวิชาชีพต่าง ๆ เช่น 
Arts & Business UK เป็น
ตน้ 
 

1)   ด้านนโยบาย เ ช่น 
กระทรวงพาณิชย์ เป็น
ตน้ 
2)  ดา้นคุม้ครองทรัพย ์
สินทางปัญญา เช่น  IP 
Australia 
3)  ทางด้านการเงิน เช่น    
The Creative Industrie 
Innovation Centrre เป็น
ตน้ 
4)   ด้านการวิจัย  เ ช่น 
(CIRAC) เป็นองคก์รเพื่อ
การคน้ควา้และวจิยั  
5)   ด้านวิชาชีพต่าง  ๆ 
เช่น  (AFC)  เป็นตน้ 

 

1)  ทางดา้นนโยบาย เช่น 
(CEDB) และ Hong Kong 
General Chamber of 
Commerce (HKGCC) 
2)  คุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา เช่น  (IPD) และ  
(C&ED) 
3)  ด้านการเงิน เช่น กอง 
ทุนสนบัสนุนผูป้ระกอบ 
การขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม  
4)  ทางดา้นการวจิยั เช่น 
The Center f or Cultural 
Policy Research  of   the 
University of  HongKong 
เป็นตน้ 
5)  ทางดา้นวิชาชีพต่าง ๆ 
เช่น Arts  Development 
Council  เป็นตน้ 
 

 

 ตารางท่ี 2.2 การใชเ้ศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นประเทศสหราชอาณาจกัร  
        ออสเตรเลีย ฮ่องกง 

 ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552 : 55-58 
 

จะเห็นไดว้า่ประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้เกิดจาก
รัฐบาลท่ีใหค้วามสนใจในปัญหาของประเทศอยา่งจริงจงั และตั้งหน่วยงานหลกัในการประสานงาน
และติดตามผล โดยให้ทุกภาคทั้ งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมกันพฒันาประเทศ      
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และแสดงศกัยภาพในการพฒันาเอกลกัษณ์ของประเทศอยา่งสร้างสรรค ์โดยออกมาในรูปสินคา้และ
บริการท่ีน่าประทบัใจ 

2.4 การใช้เศรษฐกจิสร้างสรรค์ในประเทศไทย   
 ประเทศไทยมีการต่ืนตัวในเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แม้ว่าการพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ยงัไม่ถูกก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10                    
แต่ก็เป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนทางธุรกิจ ในการปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและย ัง่ยืน    
เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้และบริการ ซ่ึงปะเทศไทยไดเ้ร่ิมก าหนดนโยบายและมีการด าเนินการพฒันา
ประเทศด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2552 : 54-58) ดงัน้ี 

2.4.1 นโยบายของรัฐบาลไทยในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ปัจจุบนัรัฐบาลมีการตระหนกัถึงแนวคิดแบบเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ สังเกตจากโครงการต่าง ๆ ท่ีเนน้เอาค าวา่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ เขา้มา
สอดแทรก และดูเหมือนไดรั้บความสนใจจากประชาชนและกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ  

2.4.2 การพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษย ์

หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้แบ่งหน้าท่ีตามลักษณะงานท่ีเก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้แต่ละหน่วยงานร่วมกนัผลกัดนัและกระจายความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเป็นทุนทรัพยากรบุคคล ในการด าเนินการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

2.4.3 การสนบัสนุนดา้นการเงินและการลงทุน 

ในปัจจุบนัรัฐบาลยงัไม่มีกองทุนท่ีให้การสนบัสนุนเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
อย่างชัดเจน แมมี้การประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมติัให้มีการจดัตั้งกองทุน เศรษฐกิจสร้างสรรค ์         
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินโครงการต่างๆ แต่ยงัไม่มีการก าหนดวงเงินทุนในขณะน้ี 

2.4.4 การพฒันาทางดา้นการตลาด 

 ในด้านการตลาดได้ด า เ นินการควบคู่ไปกับการตลาดในประเทศและ                      
การส่งเสริมส่งออกไปยงัต่างประเทศ โดยจดังานแสดงสินคา้ของไทยทั้งในและต่างประเทศ เช่น 
การจดัศูนยแ์สดงและจดัจ าหน่ายสินคา้ OTOP เป็นตน้  
 นอกจากน้ีย ังได้จัดผู ้แทนทางการค้าไทยไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ         
และน าผูแ้ทนการคา้ต่างประเทศเขา้มาเจรจาการคา้กบัผูป้ระกอบการไทย 
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2.4.5 การสร้างเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ 

ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ได้มีการรวมตวักนัของภาคเอกชน ในแต่ละ
อุตสาหกรรม ทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้ความร่วมมือกนัระหวา่งผูป้ระกอบการ
ดว้ยกนั เช่น คลสัเตอร์เซรามิก จงัหวดัล าปาง คลสัเตอร์อญัมณีและเคร่ืองประดบักาญจนบุรี เป็นตน้ 

2.4.6 การวจิยัและการพฒันาภายในประเทศ 

ในดา้นการวจิยัยงัไม่มีองคก์รท่ีวิจยัเก่ียวกบัดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ 
แต่ก็ มีการวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้ความสนใจน า เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต ์                   
ใชใ้นหน่วยงานเท่านั้น 

2.4.7 การจดัระบบขอ้มูลและการจดัเก็บ 

ยงัไม่มีหน่วยงานท่ีเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเป็นระบบ ท าให ้   
ยงัไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลมาใชต้ามท่ีตอ้งการได ้

2.4.8 กฎหมายและระเบียบท่ีใชคุ้ม้ครอง 

ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น พระราชบัญญัติ
สิทธิบตัร 2522 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ2537 เป็นตน้ แต่ก็มีปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.4.9 กลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 รัฐบาลมีนโยบายในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการพฒันาประเทศดว้ยเศรษฐกิจ
สร้างสรรคโ์ดย ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ในดา้นการคุม้ครองทางทรัพยสิ์นทางปัญญามีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือคือ 
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และ กระทรวงพาณิชย ์

 ในดา้นการเงิน มีสถานบนัการเงิน หรือ ธนาคารพาณิชย ์กองทุนร่วมลงทุนของ
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ท่ีให้บริการด้านการเงิน                        
การลงทุน 

 ในด้านการวิจัยและพัฒนามีหน่วยงานท่ีช่วยประสานงานเบ้ืองต้น ได้แก่ 
ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติเป็นตน้ 

 ส่วนในด้านวิชาชีพมีส านักงานบริหารและพัฒนาองค์กรความรู้คอยให ้                     
ความช่วยเหลือ 
 จะเห็นไดว้า่แมเ้ป็นเร่ืองใหม่ แต่ก็เป็นส่ิงท่ีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกนัส่งเสริม
ให้เกิดรูปธรรมในการพฒันาประเทศแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่วนผูว้ิจยัจะแนะแนวทางและ       
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ก่ผูป้ระกอบการท่ีร่วมโครงการวิจยั ในการจดัเวทีให้ความรู้
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หรือพาศึกษาดูงาน เชิญเขา้ร่วมสัมมนา เพื่อให้ผูป้ระกอบการเกิดความคิดท่ีสร้างสรรคแ์ละผลกัดนั
ใหผู้ป้ระกอบการผลิตสินคา้ท่ีมีความสร้างสรรคแ์ละเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง                                                                                                                                                                   

2.5 แนวคิดทีเ่กือ้หนุนกบัแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

  มีแนวคิดท่ีเก้ือหนุนต่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์ผูว้ิจยั หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา   
2 แนวคิด คือ  

1) แนวคิดแบบ Blue Ocean หรือกลยุทธ์ทะเลสีน ้ าเงิน คือ การสร้างนวตักรรมใหม่
ดว้ยการคิดแบบใหม่ ๆ ท่ีท าให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย ์(นฐัวุธ โรจนพนัธกุล; ศศิธร จึงเจริญธนสาร 
และ ฐิติมา ทองค า, 2551: 1) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีแตกกนัขา้มกบั Red Ocean คือ 

1.1) เนน้การสร้างตลาดใหม่ 
1.2) ไม่ตอ้งใส่ใจการแข่งขนั 

1.3) สร้างและจบัความตอ้งการใหม่ 
1.4) ท าลายขอ้จ ากดัท่ีตอ้งเลือกระหวา่งคุณค่าและราคา 

1.5) ผสานระบบทั้งหมดของบริษทัเพื่อบรรลุทั้งความแตกต่างและตน้ทุน 

จะเห็นไดว้่าแนวคิดแบบ Blue Ocean สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจยั คือ
ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกลยุทธ์การตลาดท่ีเปิดพื้นท่ีใหม่         
ในตลาดเดิม ท่ีไม่มีการแข่งขนัโดยการสร้างคุณค่าของสินคา้ 

2)  แนวคิดแบบ White Ocean หรือกลยุทธ์ทะเลสีขาว เป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถน ามา
ควบคู่กบักลยุทธ์ Red Ocean และ Blue Ocean เน่ืองจากเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์                
ตลาดสีต่าง ๆ ให้มีความมัง่คง แข็งแรง ย ัง่ยืน โดยกลยุทธ์แบบ White Ocean จะคอยเตือนให้ทุกคน
มอบโอกาสใหเ้พื่อนร่วมโลก ใหค้วามส าคญัต่อการสร้างความดีใหส้ังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
 สรุปความคิดสร้างสรรค์ แม้เป็นความคิดใหม่ท่ีประเทศไทยต้องให้การศึกษา และ            
ท าความเข้าใจ ทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีต้องมีการระดมความคิดเห็น ร่วมกนัพฒันาประเทศด้วย
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

3. แนวคดิเร่ืองภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 หากกล่าวถึงเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นบัตั้งแต่มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัจากกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มใหญ่ 

จนกลายเป็นสังคม ซ่ึงการเรียนรู้น้ีได้กลายเป็นความรู้ท่ีเป็นมรดกของท้องถ่ิน มีนักวิชาการ            
ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนัก           
ถึงความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
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3.1 ดร. เสรี พงศ์พศิ  
 เสรี พงศ์พิศ (อา้งในอ้อยทิพย์ เกตุเอม, 2547 : 15) กล่าวว่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ                
ภูมิปัญญาชาวบา้น ท่ีเกิดการสะสม ความรู้ในการเรียนรู้มาชา้นาน มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

1) ภูมิปัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม เช่น โลกทศัน์ ชีวิทศัน์  ปรัชญาในการด าเนิน
ชีวติ 

2) ภูมิปัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรม เช่น ส่ิงท่ีเห็นไดช้ัดเจน เช่น การท ามาหากิน 
การเกษตร หตัถกรรม ศิลปะ ดนตรี 
 จะเห็นไดว้า่ ดร. เสรี พงศพ์ิศ จดัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวา่มี 2 ประเภท คือ นามธรรม และ
รูปธรรม และหตัถกรรมเคร่ืองเงิน ก็จดัอยูใ่นกลุ่มรูปธรรม เพราะสามารถสัมผสัและจบัตอ้งได ้

3.2 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มที ่19  
 เม่ือกล่าวถึงความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบา้น (สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนเล่มท่ี 19, 2540 : 245) ก็คือ ความรู้ของชาวบา้นท่ีไดรั้บมาจากปู่ ย่า ตายาย ซ่ึงเป็น                        
ภูมิปัญญาท่ีสอดคล้องด้วยคุณธรรมในการด ารงชีวิต ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างคนกันคน          
คนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ดงัภาพท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.7 แหล่งก าเนิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

 จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินน้ีเกิดจากการผสมผสานจากความสัมพนัธ์ระหว่าง          
3 ปัจจยั คือ คน ธรรมชาติ และส่ิงเหนือธรรมชาติ 

 

คน ส่ิงเหนือธรรมชาติ 

ธรรมชาติ 



28 

 

 

3.3 ศ. ดร. เอกวทิย์ ณ ถลาง ดงัภาพท่ี 2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.8  ศ.ดร. เอกวทิย ์ณ ถลาง 

ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2545 : ระบบออนไลน์ 
 

 ส่ิ ง ท่ีหล่อหลอมเป็นภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินเ กิดจาก  ความ รู้  ความคิด ความเ ช่ือ 
ความสามารถ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีน ามาใชใ้นการปรับตวัและด ารงชีวิตตามระบบนิเวศ ซ่ึงหาก
ส่ิงน้ีมีการพฒันา ก็จะกลายเป็นความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ท่ีเรียกว่า “ภูมิปัญญา       
แห่งความรู้”และการอาศยัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มก็จะมีการแลกเปล่ียนความรู้จากภายนอก และปรับปรุง
ความรู้นั้นใหเ้ขา้กบักลุ่มของตนเอง 

 จากบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ           
แต่ไม่เปล่ียนแปลงทั้งหมด เน่ืองจากมีการเลือกเพื่อปรับใชใ้หเ้ขา้กบัสังคมของแต่ละสังคมนั้น ๆ 
 

3.4 ศ.ดร. อานันท์ กาญจนพนัธ์ ดงัภาพท่ี 2.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.9 ศ. ดร. อานนัท ์กาญจนพนัธ์ 

  ท่ีมา :  Toyota Motor Thailand, 2551: ระบบออนไลน์ 
. 
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 ในทศันะเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ิน (อานนัท์ กาญจนพนัธ์,2544:168-176)คือเป็นส่ิงท่ี
เก่ียวข้องกับระบบอ านาจ คือ ระบบคุณค่า ระบบกฎเกณฑ์ และระบบสิทธิ ซ่ึงจะเปล่ียนไป          
ตามสถานการณ์โดยมีการปรับตวั เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงแต่เป็นความรู้ท่ีตายตวั      
แต่เป็นการเรียนรู้และเกิดความรู้จากการน าประโยชน์มาใช้ ซ่ึงในภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับ    
ระบบคุณค่า คือการให้ความเท่าเทียมกนัในด้านความเช่ือ การนับถือศาสนา ส่วนในด้านระบบ
กฎเกณฑ์จะอยู่ในรูปแบบวิถีประชา จารีตประเพณี และกฎหมาย ส าหรับภูมิปัญญาท่ีเก่ียวข้อง       
กบัระบบสิทธิ คือส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับของตนในสังคมคลา้ยคลึงกบัระบบคุณค่า แต่แสดงให้เห็น
ถึงความมีตวัตนของแต่ละคนในสังคมโดยผา่นภูมิปัญญา  
 จะเห็นไดว้า่แนวคิดภูมิปัญญาของ ศ. ดร. อานนัท ์กาญจนพนัธ์ คือ ความเช่ือ กฎหมาย 
และวฒันธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและปรับตวัอยู่ตลอดเวลาในเชิงระบบอ านาจ ทั้งระบบคุณค่า 
ระบบกฎเกณฑ ์และระบบสิทธิ 
 

3.5 กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภัฏภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 จากการศึกษาเก่ียวภูมิปัญญามีค าท่ีครอบคลุม ได้แก่ ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาไทย                  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น ภูมิปัญญาพื้นบา้น ซ่ึงค าท่ีกล่าวมาทั้งหมด(กลุ่มมหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,2542 :ไม่มี เลขหน้า) มีความหมายว่า  ความรู้ ความเช่ือ 
ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถการแก้ไขปัญหาของมนุษย ์ซ่ึงเป็นพื้นฐานของ
ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของชาวบา้น บรรพบุรุษ และมีประสบการณ์สืบต่อกนัมาทั้งทางตรง         
และทางออ้ม อนัเป็นทางเลือกในการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม          
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มและความจ าเป็นในทอ้งถ่ิน 
 จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาท่ีถูกเรียกให้แตกต่างใน     
ค  าเรียก แต่ก็คือมรดกทางภูมิปัญญา 
 สรุปไดว้า่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ ส่ิงต่าง ๆ ไม่วา่ความรู้ ความเช่ือ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ซ่ึงกลัน่กรองจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง อาจมีการเปล่ียนตามเวลา แต่ความรู้ ความคิดหลกั
ยงัคงอยู่ เน่ืองจากในการด ารงชีวิตของคนแต่ละยุคแต่ละสังคม ย่อมน าความรู้จากบรรพบุรุษเดิม 
ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัแนวทางในวถีิชีวติแลว้ถ่ายทอดอีกคร้ังสู่รุ่นต่อไป 
 ในการวิจยัเร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ จะศึกษาเก่ียวกบัการน าภูมิปัญญามาใช้
ในการผลิตเคร่ืองเงิน นับตั้งแต่การถ่ายทอดวิชาความรู้ของช่างเงิน การเลือกเฟ้นวสัดุท่ีใช้ใน              
การผลิตขั้นตอนการผลิต ตลอดจนวธีิการดูแลรักษาเคร่ืองเงิน เป็นตน้ 
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4. แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 

 วิสาหกิจชุมชน อาจหมายถึงธุรกิจภายในชุมชนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนั ไม่มีรูปแบบ     
ท่ีตายตัว วิสาหกิจชุมชนมีค าท่ีเรียกท่ีครอบคลุมถึงความหมายคล้ายคลึงกับเช่น ธุรกิจชุมชน  
เศรษฐกิจชุมชน เป็นตน้ 

4.1 ความหมายของวสิาหกจิชุมชน 

 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบ       
ไปดว้ยกิจกรรมการผลิต การซ้ือการขายและการบริโภคของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมท่ีท าให้เกิด 
ค่าจา้ง ค่าเช่า และก าไร (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อา้งถึงในกมลทิพย ์ปัญญาสิทธ์ิ,2552:9)โดยการ
จดัการทุนท่ีเป็นของชุมชนเพื่อใช้ในการพึ่งพาตนเองของชุมชนนั้น ๆ (เสรี พงศพ์ิศ อา้งถึงในวีระ
พงษ ์กงัวานนวกุล, 2552:6)และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

4.2 ความส าคัญของวสิาหกจิ 

 ความส าคญัของวิสาหกิจชุมชน คือ ชุมชนสามารถเป็นเจา้ของและเป็นผูด้  าเนินการ    
ในกิจการเอง ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของแต่ละชุมชนนั้น ๆ ทั้งวตัถุดิบ ทรัพยากร 
ทุน และแรงงานลว้นมากจากชุมชนเป็นส าคญั ท าใหส้ามารถเกิดการพึ่งพาตนเองได ้

4.3 การด าเนินธุรกจิชุมชน 

 การด าเนินธุรกิจชุมชนครอบคลุมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (สุมิตรา อภิชัย,       
2549:11) คือ การแปรรูปหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ จากผลผลิตชุมชน จากทรัพยากรและภูมิปัญญาใน
ชุมชน รวมทั้งพฒันาระบบของตลาด การบริการและสวสัดิการของชุมชน เพื่อบริการลูกคา้ สมาชิก      
ภายในชุมชน 

4.4 ตลาดของวสิาหกจิชุมชน 

 ตลาดของวสิาหกิจชุมชนแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 

1) ตลาดระดบัแรกหรือตลาดพื้นฐาน ส าหรับครอบครัว 

2) ตลาดระดบัท่ีสอง ส าหรับระหวา่งเพื่อนบา้นในชุมชน 

3) ตลาดระดบัท่ีสาม ส าหรับระหวา่งชุมชนในเครือข่ายเดียวกนั 

4) ตลาดระดบัท่ีส่ี ส าหรับตลาดภายนอกชุมชน 

4.5 วสิาหกจิชุมชนกบัการขับเคลือ่นเศรษฐกจิชุมชน 

 เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนเป็นการด าเนินการทางเศรษฐกิจท่ีน าเอาเศรษฐศาสตร์ชุมชน
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาช่วยผลักดันธุรกิจ โดยการเข้าในบริบทของชุมชน ปัญหาต่าง ๆ          
ภายในชุมชน และเลือกสรรส่ิงท่ีดีหรือข้ึนช่ือของชุมชนมาพฒันาหรือร้ือฟ้ืนให้คงอยู่ จึงสามารถ
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ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนได้ในระดับหน่ึง เม่ือเกิดความเขม้แข็งหรือสามารถพฒันาสินคา้ของ
ชุมชนสู่ตลาดระดบัท่ีส่ี ก็จะท าใหเ้กิดการกระจายรายไดสู่้ชุมชนตามล าดบั 

4.6 การบริหารจัดการวสิาหกจิชุมชน 

 หลกัในการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน จกัรี สุจริตธรรม(อา้งถึงในสุมิตรา อภิชยั,   
2549:16) กล่าวไว ้4 ดา้น คือ 

1) ด้านการจัดกลุ่ม ได้แก่ การมีส่วนรวมของสมาชิกภายในชุมชน ทั้ งทางด้าน     
แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การลงทุน การปฏิบติัและตั้งกฎ กติกาของกลุ่ม 
เพื่อแบ่งบทบาทหนา้ท่ี  การจดัโครงสร้างของกลุ่ม การพฒันาความรู้และประสบการณ์ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

2) ด้านการจดัการการผลิต เน้นท่ีการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงอาจ
ผสมผสานกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ในการจดัการดา้นการผลิตตอ้งค านึงตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย
ในการผลิต กลุ่มลูกค้า ทรัพยากรทั้ งทางด้านวตัถุดิบและบุคคล การเลือกท าท่ีตั้ งในการผลิต 
ตลอดจนการควบคุมขั้นตอนในการผลิต 

3) ด้านการจดัการตลาด เน้นในเร่ืองการเผยแพร่สินคา้ การขยายตลาด การสร้าง
เอกลกัษณ์ของสินคา้ 

4) ด้านการจัดการด้านการเงินและบัญชี เก่ียวกับรายรับรายจ่าย ก าไร ขาดทุน         
โดย การจดบนัทึกรายรับรายจ่าย หรือบญัชีของกลุ่ม 

4.7 การประสบความส าเร็จในการท าวสิาหกจิชุมชน 

 ในการประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน คือ การมีความเขา้ใจ มีประสบการณ์  
ในเร่ืองการจดัการธุรกิจของชุมชนอย่างเป็นระบบ การบริหารจดัการภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ                  
มีการพฒันากระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
นอกจากน้ีการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม แสดงถึง
การประสบความส าเร็จไปขั้นหน่ึง 

สรุปวิสาหกิจชุมชนคือ การประกอบธุรกิจโดยสมาชิกภายในชุมชน เพื่อหารายไดสู่้ชุมชน
และส่ิงท่ีท าให้วิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จคือ การใช้ภูมิปัญญาในการจดัการทรัพยากร     
ของทอ้งถ่ิน เพื่อผลิตสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และด าเนินธุรกิจของชุมชนอยา่งเป็นระบบ 

 
 
 
 



32 

 

 

5. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดการออกแบบตราสินค้าและแนวคิด                        
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

5.1 แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 ในการออกแบบผลิตภณัฑต์อ้งมีหลกัการในการออกแบบโดยใชห้ลกัการต่าง ๆ เช่น 

5.1.1 โมเดลของคาโนะ(อ้างถึงในภัทรกร อมรเลิศวิทย์,2548:8-9)โดยค านึงถึง    
คุณภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ลกัษณะของผลิตภณัฑ์  โดยการน าเอาขอ้มูล
จากลูกคา้มาสร้างความสัมพนัธ์ในโมเดล ไดแ้ก่ 

1) ขั้นพื้นฐาน แสดงถึงความส าเร็จของสินคา้ ท่ีแมก้็การปรับปรุงสินคา้ ลูกคา้    
ก็ยงัคงเลือกใชสิ้นคา้นั้น ๆ  

2) การใช้คุณสมบัติของสินค้าโดยมีความสอดคล้องกับความสัมพันธ์           
ของความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อสร้างขอ้มูลในแนวตั้ง 

3) ส่วนท่ีสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า ท่ีลูกค้ายินดีจ่ายเงิน           
แมร้าคาแพง (ขอ้มูลซ่อนเร้น) ดงัแผนภูมิท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 2.1 โมเดลคาโนะ 

ท่ีมา : ดดัแปลงแผนภูมิจากภทัรกร อมรเลิศวทิย,์ 2548 : 8 
 

จากโมเดลคาโนจะเห็นไดว้่า ส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้เบิกบาน เก่ียวเน่ืองกบัคุณภาพ  
ของผลิตภัณฑ์  ผู ้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรใส่ใจความต้องการแฝงของลูกค้า                   
เพื่อสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ 

คุณภาพของผลติภณัฑ์ 

ความพึงพอใจของลูกคา้ 

0 % 100 % 

ส่ิงทีท่ าให้ลูกค้าเบิกบาน 

ส่ิงทีท่ าให้ลูกค้าพอใจ 

ส่ิงทีท่ าให้ลูกค้าไม่พงึพอใจ 
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5.1.2 จุดมุ่งหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึงประเภทของผลิตภัณฑ ์
(อญัชลี โสมดี, 2550:21) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัหตัถกรรมเคร่ืองเงิน แสดงวา่จุดมุ่งหมายใน
การออกแบบผลิตภณัฑคื์อ เคร่ืองประดบัท่ีท าจากเงิน 

5.1.3 หลกัในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงตอ้งค านึงในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

1) ลกัษณะสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ิน 

2) ประโยชน์ในการใชง้าน 

3) ความคงทนของผลิตภณัฑ ์

4) ขั้นตอนการผลิตสินคา้ 

5) การตลาด 

6) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

5.1.4 การก าหนดรูปแบบของผลิตภณัฑ ์นกัออกแบบตอ้งปฏิบติั คือ เม่ือมีการก าหนด
รูปแบบและเขียนแบบออกมา ให้การสร้างแบบจ าลอง อาจป้ันจากดินเหนียว ดินน ้ ามนั หรือ
แบบจ าลองสัดส่วนท่ีมีขนาดเล็กกวา่ของจริง เพื่อสามารถมองเห็นไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง 

กล่าวคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนในการจ าลองเพื่อสร้างต้นแบบ           
ของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ความสมบูรณ์และเห็นรูปร่างของผลงานจากแบบจ าลอง 

5.2 แนวคิดการออกแบบตราสินค้า 

 การแสดงถึงอตัลกัษณ์ของสิงคา้ในการสร้างตราสัญลกัษณ์ของสินคา้หรือ แบรนด ์
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีความสามารถอย่างชัดเจนในการสร้างผลกระทบต่อมุมมองท่ีบุคคลมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ คุณสมบติัของตราสินคา้มีลกัษณะคลา้ยปริซึม(ไทบาวน์,อลิซ เอ็ม อา้งถึงในจารุวรรณ 
เพง็ศิริ,2551:9-10) ดงัภาพท่ี 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.10 ปริซึมการท างานของแบรนด์ 
 ท่ีมา : ดดัแปลงขอ้มูลจาก จารุวรรณ เพง็ศิริ, 2551 : 9 

ความเฉพาะเจาะจงของ

สินคา้และผลิตภณัฑ ์

ความพึงพอใจของลูกคา้ 
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จากภาพท่ี 2.10 จะเห็นได้ว่าแนวความคิดการรับรู้ท่ีผู ้บริโภคสร้างข้ึน เก่ียวกับ           

ตวัผลิตภณัฑ์ และมีการต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์จากแบรนด์ ดว้ยกระบวนการรับรู้
ทางจิตวทิยา หรือการมีส่ิงเร้ากระตุน้จึงตระหนกัถึงคุณค่าและลกัษณ์เด่นของสินคา้ทนัที 

 หลกัในการสร้างตราสินคา้ท่ีควรค านึง จารุวรรณ เพง็ศิริ, 2551 : 11 - 15) ไดแ้ก่ 

5.2.1 การวางต าแหน่งตราสินค้า จะตอ้งค านึงถึงการรับรู้ของผูบ้ริโภค ข้อความ          
ท่ีส ามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า  ในการส ร้า งความแตก ต่า งและ ดึง ดูด                        
เพื่อสร้างตราสินคา้ท่ีมีความแขง็แกร่ง 

5.2.2 แนวทางการสร้างตราสินคา้ ( Berkley อา้งในจาก ณัฎฐิกา เมณฑกา, 2550: 33)  
ซ่ึง Berkley กล่าววา่ ลกัษณะของตราสินคา้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1) Brand loyalty (ความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้นั้น ๆ) 
2) Name awareness (ช่ือเสียงของสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและผูบ้ริโภคคุน้เคยกบั   

สินคา้นั้น ๆ เป็นอยา่งดี ) 
3) Perceived quality (คุณภาพสินคา้เป็นท่ียอมรับ) 
4) Brand associations in addition to perceived quality (การเช่ือมโยงระหวา่ง

ทศันคติและตราสินคา้ ในการกระตุน้การบริโภคของผูซ้ื้อ) 
5) Other proprietary brand assets(ทรัพยสิ์นทางปัญญาของตราสินคา้ในการ

ต่อรองในช่องการจ าหน่าย) 
5.2.3 การออกแบบตราสินคา้นั้น ผูอ้อกแบบตอ้งค านึงถึงส่ิงเร้าต่าง ๆ ในการสร้าง  

ตราสินคา้ เช่น เอกลกัษณ์ขององคก์ร รูปภาพ สัญลกัษณ์ในการมองเห็น สี และรูปแบบการใช้งาน 
เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ในกบัตราสินคา้นั้น ๆ  

5.2.4 เม่ือไดต้ราสินคา้ตอ้งด าเนินการสร้างความรับรู้ตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั โดยให้
ผู ้บริโภคมีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินค้า และสร้างความแตกต่างของตราสินค้าอย่างชัดเจน                            
เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

 จะเห็นได้ว่าแนวคิดการสร้างตราสินคา้ เป็นกลยุทธ์หน่ึงในการสร้างคุณค่า                       
ทั้ งตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในกลุ่มผู ้บริโภค และส่ิงท่ีผู ้ออกแบบตราสินค้า            
ตอ้งค านึง คือ การปรับปรุงตราสินคา้ให้สอดคล้องกบัการส่งเสริมการตลาดรวมทั้งมีความทนัสมยั   
อยูต่ลอดเวลา 
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5.3 แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ เป็นแนวทางในการอ านวยความสะดวกให้กบัการขนส่ง
สินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้  โดยวตัถุประสงคห์ลกัของบรรจุภณัฑ ์(ปรีชญา ครูเกษตร, 2550:9) คือ 

1) เพื่อป้องกนัผลิตภณัฑแ์ละรักษาสินคา้ใหค้งสภาพ 

2) เพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์โดยการสร้างความดึงดูดใจ และสร้างมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์

3) เพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ 
ในการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ส่ิงท่ีนกัออกแบบควรค านึง คือ 

1) ลกัษณะของสินคา้ โดยค านึงถึงลกัษณะทางกายภาพทั้งหมด จากนั้นก็ค  านึง
คุณสมบติัทางเคมี เพื่อเลือกวสัดุในการท าบรรจุภณัฑ์ 

2) ศึกษาความต้องการของลูกค้า จากจุดยืนของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ ง                        
น ามาเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง เพื่อพฒันาสินคา้ 

3) วธีิการจ าหน่ายและวธีิการขนส่ง เพื่อเลือกวสัดุทีใชใ้นการบรรจุภณัฑ ์

4) ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ โดยไม่มีส่วนกระทบต่อยอดขายหรือการขาดทุน                      
ในส่วนอ่ืน ๆ  

5) ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต้องมีการตระหนักถึงโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ทั้ ง
รูปแบบ วสัดุ กรรมวิธีการผลิต ขั้นตอนการบรรจุภณัฑ์ การขนส่งสินคา้ ตลอดจนการเก็บรักษา
สินค้า  โดยบรรจุภัณฑ์ต้องออกแบบให้สะดุดตา  บอกรายละเ อียดสินค้า  และสามารถ                  
สร้างความรู้สึกดีๆ ของผูบ้ริโภคเม่ือเห็นบรรจุภณัฑ์ 
  

6. แนวคดิการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

 กระบวนการในการมองความส าเร็จขององค์กร ท่ีเรียกว่า SWOT Analysis โดยวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ (นภาพร ณ เชียงใหม่ อ้างถึงใน 
ธนาคาร เรืองศิลป์สุวทิย,์ 2549 : 7)  คือ 

6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์โอกาส และวิเคราะห์          
ภยัคุกคาม ท่ีมีในสภาพแวดลอ้มระดบัมหาภาค (ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
กฎหมาย วฒันธรรม) และสภาพแวดลอ้มดา้นจุลภาค (ดา้นลูกคา้ คู่แข่ง ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูข้าย) 

6.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง และการวิเคราะห์
จุดอ่อน โดยพฒันาจุดแขง็เฉพาะจุด และแกไ้ขจุดอ่อนท่ีมีอยู ่โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแกไ้ขจุดอ่อนทั้งหมด 
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แต่เลือกท่ีส าคญัท่ีสุด โดยพิจารณาจากทรัพยากรภายใน (ผลิตภณัฑ์  การบริหารจดัการ การวิจยัและ
พฒันา การผลิต การตลาด การวางแผนกลยทุธ์) 

จะเห็นไดว้่าในการวิเคราะห์ธุรกิจต่าง ๆ การวิเคราะห์ SWOT Analysis ถือเป็นพื้นฐาน    
ในการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและพัฒนาธุรกิจจากกระบวนการท างานของธุรกิจทั้ งหมด                 
ท่ีด าเนินการไปในแต่ละช่วง 
 

7. แนวคิดด้านโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และแนวทางคัดสรรสุดยอด                        
หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2549 

 “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”เป็นแนวทางประการหน่ึง ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชน       
ให้สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึนโดยการผลิตหรือจดัการทรัพยากร                     
ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ท่ีสอดคล้อง                   
กบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลกัการ 
พื้นฐาน 3 ประการ (โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์, 2545) คือ 

1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล  
2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์ 

 จากนโยบายของรัฐบาล ท่ีแถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงาน                
ตามโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได ้แก่ชุมชน 
2) เพื่อสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนใหคิ้ดเอง ท าเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4) เพื่อส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
โดยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยสอดคลอ้งกบั

วถีิชีวติและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ดงัภาพท่ี 2.11 ท่ีน าภูมิปัญญาสู่สากล 
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 ภาพท่ี 2.11 การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่ 
 ท่ีมา :  ดดัแปลงภาพจากไทยต าบล, 2545:ระบบออนไลน์ 
 

 จากภาพท่ี 2.11 จะเห็นว่าทุกส่วนไม่ว่าธรรมชาติ คน เทคโนโลยี ว ัฒนธรรม และ                         
แรงบนัดาลใจท าให้เกิดการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่                   
ดว้ยการด าเนินโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์  
 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP Product Champion) เป็นแนวคิด 
ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีตอ้งการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสามารถส่งออกได ้                    
ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global Reaches) 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดับภูมิภาค ด าเนินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล    
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 - 2547 ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จ 
อย่างดียิ่ง  ก่อให้เกิดรายไดใ้นทอ้งถ่ิน รวมทั้งเกิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ชุมชนอย่างแพร่หลาย 
ดังนั้ น ในปี 2549  กอ.นตผ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์      
ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP Product Champion)    

ธรรมชาติ คน 
เทคโนโลย ีวฒันธรรมไทย ความคิดสร้างสรรค ์

  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภาพเมืองและสากล เพือ่สร้างความมั่งคั่ง 

 

ปัจจยัพ้ืนฐาน 
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โดยในปี 2549 เนน้ “คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนด
เป็นส าคญั” 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 

1) เพื่อจดัระดบัผลิตภณัฑ ์(Product Level)เป็นการจะน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product 
Development) 

2)  เพื่อจดัระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile)ท่ีจะใช้ในการท างานเชิงบูรณาการของ              
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ละความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 
4) เพื่อกระตุ้นให้เ กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และชุมชน               

ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
โดยโครงการน้ีไดว้างกรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สามารถ

จ าแนกไดด้งัน้ี 
1) สามารถส่งออกได ้(Exportable) โดยมีความแกร่งของตราสินคา้ (Brand Equity) 
2) ผลิตอยา่งต่อเน่ืองและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
3) ความมีมาตรฐาน (Standardization)โดยมีทั้งคุณภาพ(Quality)และยงัสามารถสร้างความ

พึงพอใจแก่ลูกคา้ (Satisfaction) 
4)  มีประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑ ์(Story of Product) 
ในการการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ผู ้ประกอบการทางธุรกิจต้องมี

คุณสมบติัของผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
1) เป็นผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการ ท่ีมีช่ืออยู่ในการส ารวจ และการลงทะเบียนผู ้ผลิต

ผูป้ระกอบการ ปี พ.ศ.2549 ของจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 
2) ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเขา้คดัสรร นบัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นการส ารวจ และลงทะเบียน

ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 
3) ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเข้าคดัสรร ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดและ             

หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อก าหนดของกฎหมายระบุไว ้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใด                   
อยา่งหน่ึงเช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล คิว (Qmark) GAP GMP HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เป็นตน้ 
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  ภาพท่ี 2.12  เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
  ท่ีมา : รวบรวมภาพโดยอญัชลี โสมดี , 2553 
 

กรณีท่ีผูป้ระกอบการไดย้ื่นเร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ไวก่้อน
การรับสมคัร (อยู่ระหวา่งการพิจารณารับรอง มผช.) สามารถสมคัรเขา้คดัสรรได ้แต่จะตอ้งไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  ภายในเดือนกันยายน 2549  จึงจะได้รับ                         
การพิจารณาให้ค่าคะแนนในระดบัประเทศ ซ่ึงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถ       
ส่งผลิตภณัฑ์ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นการส ารวจและลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 
และเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส่งสมคัรเขา้คดัสรรไดร้ายละเอียด                      
1 ผลิตภัณฑ์หลัก 1 ชุดโดยท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีคัดสรรได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ ์          
ตามนิยามความหมายท่ีระบุต่อไปน้ี 

1) ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป ซ่ึงไดรั้บมาตรฐาน 
อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช.  มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ฮาลาล และยงัมีบรรจุภณัฑ์
เพื่อการจ าหน่ายทัว่ไป ประกอบด้วย  ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผกั ผลไม้  เป็นต้น 
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบและผา่นกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน้ เช่น ขา้วสาร เน้ือสัตวส์ด 
อาหารประมงสด  อาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.13 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.13 ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทอาหารในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 

หน่วยงานรับรองมาตรฐาน 
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2) ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ สุราแช่  
สุรากลัน่ เช่น สาโท อุ ไวน์ เหลา้ขาว 35-40 ดีกรี เป็นตน้ และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภณัฑ์ประเภทชง เช่น 
น ้าผลไม ้น ้าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป  มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นตน้  ดงัภาพท่ี  2.14 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.14 ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทเคร่ืองด่ืมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
                      ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
 

3)  ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอ และผา้ถกัท่ีไดจ้ากเส้นใยธรรมชาติ  หรือ   
เส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุกประเภทไดแ้ก่ 

ก. ผา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท าจากเส้นใย เส้นด้าย น ามาทอถกัเป็นผืนมีลวดลาย    
เกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผา้ ท าดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร รวมถึงผลิตภณัฑ์     
ท่ีท  าจากผา้และเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ส่ิงทอ และผลิตภณัฑ์ท่ีท า
จากผา้เป็นหลกัและมีวสัดุอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม 

ข.  เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ใชป้ระดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุก ๆประเภท
เพื่อประโยชน์ใชส้อย และความสวยงาม ดงัภาพท่ี 2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.15 ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทผา้เคร่ืองแต่งกาย ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
                        ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไวใ้ชห้รือตกแต่งประดบั
ในบา้น สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใชส้อย หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใชส้อย ตกแต่ง หรือ
ใหเ้ป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐท่ี์สะทอ้นวถีิชีวติภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี
ไม่รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์ใช ้หรือประดบัตกแต่งร่างกาย และสินคา้นั้นจะตอ้งไม่ถูกผลิตโดยเคร่ืองจกัร
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในลกัษณะโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลกั ใชแ้รงงานคนเสริมโดยไม่ใช้
ฝีมือการผลิตของคน ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก แบ่งออกเป็น 7 ประเภท
ไดแ้ก่ 

ก. ไม ้ หมายถึง ของใช้  ของตกแต่ง  ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากไม ้เป็นหลกั เช่น    
ไมแ้กะสลกั  เฟอร์นิเจอร์  กล่องไม ้ เป็นตน้ 

ข.  จักสาน  ถักสาน หมายถึง ของใช้  ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ี มีว ัสดุ ท่ี เป็น               
เส้นใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใดๆ เช่น พลาสติก น ามาจักสาน หรือถักสาน ถักทอ            
เป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของท าจากพลาสติกสาน 
เป็นตน้ 

ค.  ดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไม้ ตน้ไม ้กล้วยไม ้ผลไมท่ี้ไม่ใช่
ส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ  หรือผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ 
ของตกแต่งของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลกั เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา  
ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 

ง.  โลหะ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งของท่ีระลึกท่ีท าจากโลหะ              
ต่าง ๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส  ทอง  สังกะสี  เป็นตน้ เป็นส่วนประกอบหลกั เช่น 
ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑภ์าชนะท่ีใชโ้ลหะ  ภาชนะท าจากสเตนเลสทุบ  และ ทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ 
บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ 

จ.  เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภทดิน สินแร่               
ไปข้ึนรูป และยงัน าไปเผาด้วยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใช้ของตกแต่งของท่ีระลึก เช่น 
เบญจรงค ์ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง  เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่าง ๆ เป็นตน้ 

ฉ.  เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท าจากผ้า และ             
มีการตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้  ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 

ช.  และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ของใช ้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใชว้สัดุอ่ืน
ใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก 
ซีเมนต ์เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.16 
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  ภาพท่ี 2.16  ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก 
   ในจงัหวดัเชียงใหม ่
        ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
 

5) ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร หรือมีสมุนไพร     
เป็นส่วนประกอบอา้งใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพได้แก่ ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอาง
สมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใช้ในบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่หรือก าจดัแมลง
และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดัประเภท
ผลิตภณัฑ์ให้พิจารณาจดัประเภทผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ หรือค านึงถึงประโยชน์                     
ในการใชส้อย และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั ดงัภาพท่ี 2.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.17 ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารในจงัหวดัเชียงใหม่  
 ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 จะด าเนินการคดัสรร    
ในระดับประเทศเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ (Specific Criteria)        
ก าหนดคะแนนรวมไว ้100 คะแนน ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ดา้น คือ หลกัเกณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด และ
หลกัเกณฑ์ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะน ามาก าหนดกรอบในการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product 
Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนนดงัน้ี 

1) ระดบั 5 ดาว          (ได้คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป) เป็นสินค้ามี
คุณภาพ หรือมีศกัยภาพในการส่งออก 

2) ระดบั 4 ดาว      (ไดค้ะแนนระหว่าง 80 - 89 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมี
ศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

3) ระดบั 3 ดาว           (ไดค้ะแนนระหวา่ง 70 - 79 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

4) ระดบั 2 ดาว      (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 - 69 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันา
สู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

5) ระดบั 1 ดาว          (ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 50 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั         
2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพฒันา 

สรุปได้ว่า “การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ .ศ.2549” นับเป็น
โครงการในการคดัสรรผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน หรือผูป้ระกอบการทั้งหลาย เพื่อเป็นการจดัมาตรฐาน 
ดา้นการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจะมีเกณฑ์ท่ีตดัสินระดบัชั้น  
ของผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินโดยผูเ้ช่ียวชาญและคณะกรรมการจะเป็นผูใ้ห้คะแนน และลงความเห็น               
โดยผู ้ประกอบการทั้ งหลายจ าเป็นต้องรักษากฎเกณฑ์ และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเข้าสู่                            
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยให้ได้ เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนั                      
ทั้งยงัสามารถน าเอาระดบัชั้นท่ีตนเองไดรั้บนั้น มาเป็นเคร่ืองรับประกนัถึงคุณภาพสินคา้ 

 

8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม . 
กระทรวงอุตสาหกรรม, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) จดัข้ึนตามค าสั่งของกระทรวงอุตสาหกรรม      
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง รวมทั้ งส่งเสริม              
ดา้นการตลาดของผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 ในวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2545 จากค าสั่งเลขท่ี 400/2545 ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (กมช.) ข้ึน โดยมีเลขาธิการส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
เป็นประธานคณะกรรมการชุดน้ี เพื่อด าเนินการโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนมีอ านาจและ
หนา้ท่ี คือ 

1) พิจารณาก าหนด แกไ้ข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

2) ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการออกใบรับรองและการติดตามผล
ภายหลงัท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ 

3) ส่งเสริม พฒันา และประชาสัมพนัธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขอ้มูลให้กบัผูผ้ลิต    
ในชุมชน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการวิจยั
พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์
แห่งชาติทราบทุกระยะ 

6) ด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนชุมชนตามท่ีปลดักระทรวง
อุตสาหกรรมมอบหมายและให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน ของ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.)  มีดงัน้ี 

1) คุณสมบัติผู ้ยื่นค าขอ ต้อง เป็นผู ้ผ ลิตในชุมชน หรือ จากโครงการหน่ึงต าบล                
หน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ 
หรือเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ตามกฎหมายวสิาหกิจชุมชน 

2) ในการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน ผูผ้ลิตจะตอ้งยืน่ค าขอรับรองส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรือ อุตสาหกรรมจงัหวดัเม่ือไดรั้บค าขอก็จะมีหมายนดัตรวจสอบสถานท่ี
ผลิตและเก็บตวัอยา่งจากสถานท่ีผลิตส่งตรวจสอบโดยส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
หรือ อุตสาหกรรมจงัหวดั เม่ือผา่นการประเมินก็จะไดใ้บรับรองผลิตภณัฑ์ โดยมีอายุ 3 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีระบุในใบรับรอง 

3) หากใบรับรองหมดอายใุห้ต่ออายุใบรับรอง หรือหากมีการยา้ยสถานท่ีผลิต ให้แจง้มายงั
ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรือ อุตสาหกรรมจงัหวดัให้ด าเนินการตรวจสอบ
สถานท่ี 

4) การยกเลิกใบรับรองผลิตภณัฑเ์กิดข้ึนก็ต่อเม่ือ 

4.1) ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนถึง 2 คร้ัง 
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4.2) ผูผ้ลิตไดรั้บการรับรองขอยกเลิก 

4.3) มีการประกาศแก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้ก าหนดไว ้           
ตามมาตรฐานเดิม ใหใ้ชใ้บรับรองเดิมต่อไปตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี กรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บ                
การรับรองนบัตั้งแต่วนัท่ีมาตรฐานใหม่ใหมี้ผลบงัคบัใช ้

4.4) เม่ือใบรับรองครบอาย ุ3 ปี 

4.5) กรณีมีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข                  
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้

 จะเห็นไดว้่ารับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน มีส่วนท่ีสร้างคุณค่าและมาตรฐานของสินคา้
ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงผูว้ิจ ัยต้องให้ความเข้าใจแก่ผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการตระหนัก          
ในความส าคญัของใบรับรองดงักล่าว เพื่อสร้างผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ียอมรับสู่ชุมชน 

 

9. แนวทางการวเิคราะห์ทางด้านการจัดการการตลาดในวสิาหกจิชุมชน 

 แนวการวิ เ คราะ ห์ทางด้านการจัดการตลาดในวิสาหกิจ ชุมชนในปัจ จุบันนั้ น                        
ไดมี้การเปล่ียนแปลงไป โดยไม่จ  ากดัแค่เพียงยุทธศาสตร์เดียว แต่หมายถึงการรวมหรือประยุกตใ์ช ้                   
ทุกกลยุทธ์ เพื่อความส าเร็จในทางธุรกิจ ในท่ีน้ีผู ้วิจ ัยได้เลือกกลยุทธ์ท่ีเป็นแนวทางพื้นฐาน 
ผูป้ระกอบการท่ีร่วมโครงการน ามาประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจ  ดงัน้ี 

9.1 กลยทุธ์ 4P’s (Product Price Place Promotion) 
 กลยุทธ์ 4P’sถือเป็นกลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน ของการน ามาวิเคราะห์ด้านการจัดการ

การตลาดในวสิาหกิจชุมชน (พิษณุ กาญจนคลอด, 2546: 9) ประกอบไปดว้ย 
9.1.1 Product คือสินคา้หรือบริการ กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร โดยสร้างสินคา้หรือบริการ

ใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่ง 
9.1.2 Price  คือ การตั้งราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงการก าหนดราคาอาจมาจากตวัลูกคา้ หรือ

ราคาตามตลาด เป็นตน้ 
9.1.3 Place คือ การกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งดูท าเล หรือวิธีการขายต่าง ๆ       

ท่ีเหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากท่ีสุด 
9.1.4  Promotion  คือ การสร้างกิจกรรมท่ีประชาสัมพนัธ์สินคา้ของเราใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  

9.2 กลยทุธ์ STP Marketing  เป็นกลยทุธ์ท่ีใชค้วบคู่กบักลยทุธ์ 4P ประกอบไปดว้ย 
9.2.1 Segmentation คือ การแบ่งตลาดท่ีจะลงทุนว่าใครคือกลุ่มลูกคา้ท่ีจะซ้ือสินคา้ 

และมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้อยา่งไร เพื่อหากลุ่มผูบ้ริโภค 
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9.2.2 Target Market คือ การดูพฤติกรรมการตอบรับของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเลือก
ตลาดเป้าหมายในดา้นราคาและความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ 

9.2.3 Positioning คือ วางต าแหน่งสินคา้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลูกคา้สามารถ
เลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก 

9.3 กลยุทธ์ CRM (Customer Relationship Management)  เป็นกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่า
เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ใหลู้กคา้ในระยะยาว โดยค านึงถึงพฒันาการของลูกคา้ 7 ระดบั (เกษม พิพฒัน์
เสรีธรรม, ม.ป.ป. : 1-3) คือ 

1) ผูท่ี้อยูใ่นข่ายคาดหวงัจะเป็นลูกคา้ (Suspects)  
2) กลุ่มลูกคา้คาดหวงั (Prospects)  
3) กลุ่มลูกคา้ผูซ้ื้อ (Customer) คือลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  
4) กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเป็นประจ า (Clients) แต่อาจจะจงรักภกัดีหรือไม่ก็ได ้ 
5) กลุ่มลูกคา้ท่ีสนบัสนุน (Supporters)  
6) กลุ่มลูกคา้ผูมี้อุปการคุณ (Advocates) คือลูกคา้ท่ีจงรักภกัดี 
7) กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นหุน้ส่วน (Partners)  
จาก 7 ระดบัของกลุ่มลูกคา้ กลยุทธ์ CRM สามารถช่วยในการรักษาลูกคา้ปัจจุบนั                    

หาลูกค้าใหม่และดึงลูกค้าเก่ากลับมา ท่ีส าคัญคือ ต้องเร่ิมด้วยการเลือกลูกค้าท่ี เหมาะสม                     
อ่านความต้องการของลูกค้าให้ออกชัดเจน สร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ และ             
มีการติดตามประเมินผลอยูต่ลอดเวลา  

9.3.1 วิธีการรักษาลูกค้าปัจจุบัน คือ การลดกระบวนการท างานของลูกค้า            
ในการซ้ือสินคา้ของบริษทัดว้ยระบบ “One Stop Service” บริการทั้งก่อนขายและหลงัการขาย 

9.3.2 วิธีการรักษาลูกคา้ใหม่ คือ หากท่านใช้กลยุทธ์ CRM กบัลูกคา้ปัจจุบนั
ไดผ้ลดี ลูกคา้ปัจจุบนัจะเป็นผูแ้นะน าลูกคา้ใหม่มาให้ท่าน และเป็นลูกคา้อา้งอิงในการหาลูกคา้ใหม่
ไดอี้กดว้ย นอกจากนั้นอาจมีการจดัตั้ง Call Center เพื่อให้ขอ้มูลสินคา้ของบริษทัแก่ผูส้นใจทัว่ไป 
รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์สินคา้ไปพร้อม ๆ กนั 

9.3.3 วิธีการดึงลูกคา้เก่ากลบัมา คือ การท าดีท่ีสุดกบัลูกคา้ปัจจุบนั แลว้ใช้ลูกคา้
ปัจจุบันดึงลูกค้าเก่ากลับมา โดยเฉพาะลูกค้าปัจจุบันท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ              
ของลูกคา้เก่า 
 จาก 3 กลยุทธ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า เป็นแนวทางส าคัญท่ีผู ้วิจ ัยต้องอธิบายและ          
ให้ความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการ เก่ียวกบัการน ากลยุทธ์ดงักล่าวมาใช้ในธุรกิจของผูป้ระกอบการ    
ซ่ึงตวัผูป้ระกอบการเองตอ้งประเมินสถานการณ์ และน ากลยทุธ์ทั้ง 3 มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 
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10. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัหัตถกรรมเคร่ืองเงิน 

 ในการท าเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ (มณฑา เขียวสะอาด อา้งใน ภาณุพงศ์ จงชาน                  
สิทโธ, 2546:71) เร่ิมข้ึนตั้งแต่สมยัพญามงัรายสร้างเมืองเชียงใหม่ เม่ือปี พ.ศ. 1839 โดยได้สร้าง
ความสัมพนัธ์กบัเมืองพุกามและเจรจาของช่างฝีมือ ได้แก่ ช่างทอง ช่างฆอ้ง ช่างต้อง ช่างแต้ม 
ช่างเหล็ก ช่างเงิน ช่างเขิน ฯลฯ มายงัเมืองเชียงใหม่ เพื่อฝึกเป็นอาชีพเสริมให้กบัชาวเมืองเชียงใหม่ 
แต่ปัจจุบนัไม่พบหลกัฐานเคร่ืองเงินสมยัเก่าเหลืออยู ่ซ่ึงในช่วงนั้นช่างเคร่ืองเงินไดจ้ดัให้มาอยู่ใน
ยา่นววัลายใกลก้บัวดัหม่ืนสาร วดันนัทาราม และวดัศรีสุพรรณ อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ในอดีตเคร่ืองเงินส่วนใหญ่มีความเก่ียวข้องกับส่ิงต่อไปน้ี (ปรีชา ขันทนันต์ อ้างใน                       
ภาณุพงศ ์จงชานสิทโธ, 2546:73) คือ 

1) เคร่ืองใชใ้นครอบครัว 
2) ประเพณีท าบุญ โดยนิยมท าเคร่ืองใช ้ภาชนะท าดว้ยเงินใส่อาหารไปถวายพระ 
เงินบริสุทธ์ิแท ้คือเงินท่ีไม่ผสมกบัโลหะใด ๆ มีความอ่อนตวัสูง เงิน 90 % คือเงินท่ีผสมกบั

โลหะอ่ืน เพื่อให้เกินความแข็งตวั และสามารถท าเคร่ืองประดบัหรือภาชนะใส่ของได ้และรูปแบบ
ของเคร่ืองเงินเชียงใหม่ ส่วนใหญ่นิยมท าเป็นขนั หรือ สลุง ท่ีมีลกัษณะปากกวา้งเกือบจะตรงเป็น
ทรงกระบอก วิธีการในแกะสลกัลาย ช่างเชียงใหม่จะตอกลายจากด้านในให้นูนตามโครงสร้าง     
รอบนอกของลายก่อน แล้วจึงตีกลับจากด้านนอกเป็นลายละเอียดอีกทีหน่ึง และส่วนใหญ่นิยม    
ตอกลายสิบสองนกัษตัร ซ่ึงปีกุนเป็นรูปชา้ง 

ในการท าเคร่ืองเงิน ผูท่ี้เป็นช่างเงินตอ้งได้รับการฝึกฝนและพฒันาประสบการณ์ให้เกิด
ความช านาญ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองเงินไดแ้ก่ 

1) อุปกรณ์ในการทุบ ไดแ้ก่ คอ้นเหล็กขนาดต่าง ๆ แท่นเหล็กส าหรับรองเคาะ 
2) อุปกรณ์ในการขัด ได้แก่ แปรงทองเหลือง ตะไบ หินขัด หรือกระดาษทราย และ          

น ้ามะขามเปียก 
3) อุปกรณ์ในการแกะลาย ไดแ้ก่ แท่นส าหรับแกะลาย เคร่ืองมือแกะลาย 
ในการผลิตเคร่ืองเงินนั้น มีขั้นตอนในการผลิตดงัน้ี 
1) ขั้นท่ี 1 หลอมเงิน คือ น าโลหะเงินมาตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ ใส่ลงในเบา้หลอม แลว้น าไปเผา

ในเตาสูบลม ซ่ึงขณะเผาให้เดิมดินประสิวกบัขา้วสารลงไปในเบา้หลอม เพื่อให้เงินอ่อนตวั และ
ก่อนเทเงินให้เติมผงถ่าน จากนั้นเม่ือจะเทเงินลงแม่พิมพใ์ห้ใส่น ามนัลงในแม่พิมพก่์อน จึงค่อยน า
เงินไปจุ่มกรดก ามะถนัแลว้ลา้งดว้ยน ้ ามะขามเปียก ขดัดว้ยแปลงทองเหลืองจึงจะสามารถน าเงินมา
ข้ึนรูปได ้

2) ขั้นตอนท่ี 2 การท ารูปแบบเคร่ืองเงิน ไดแ้ก่ 
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1.1) การหล่อ หมายถึง การท าแม่พิมพแ์ลว้น าโลหะท่ีหลอมละลายแลว้น ามาเทลงใน
แม่พิมพใ์หเ้ป็นรูปทรงและลวดลายตามแม่พิมพ ์

1.2) การทุบ หมายถึง การใชค้อ้นทุบแท่นเงินท่ีหลอมจากเบา้ ใหเ้ป็นรูปทรงท่ีตอ้งการ 
1.3) การดุน หมายถึง การตีหรือรีดเงินให้เป็นแผ่นบาง ๆ แล้วใช้เคร่ืองมือกดลงบน

ผวิหนา้โลหะใหเ้กิดเป็นรอยลวดลาย 
1.4) การติดต่อ หมายถึง การรีดเงินให้เป็นแผน่ แลว้น ามาตดัเป็นช้ินแลว้น ามาเช่ือมต่อ

ใหเ้ป็นรูปท่ีตอ้งการ 
1.5) การสาน หมายถึง การท าเงินไปรีดเป็นแผน่บาง ๆ ตดัเป็นส่วน ๆ แบบตอกไมไ้ผ ่

จากนั้นสานเป็นรูปทรง 
1.6) การพนั หมายถึง การรีดเงินใหเ้ป็นเส้นกลมเล็ก ๆ แลว้น ามาพนักบัตวัเงินหลกั 
1.7) การหุม้ หมายถึง การตีหรือรีดเงินเป็นแผน่บาง ๆ แลว้น ามาหุม้หรือคลุมวตัถุต่าง ๆ  
1.8) กะไหล่ หมายถึง การเคลือบส่ิงท่ีเป็นโลหะดว้ยเงิน 
1.9) การคร ่ า หมายถึง การน าเงินฝังเป็นลวดลายลงในโลหะอ่ืนๆ  

3) ขั้นท่ี 3 การแกะสลกัลวดลาย  ส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองมือ คือส่ิว หรือเคร่ืองมือแกะสลกั
ตอกดว้ยคอ้นให้เกิดความสูงต ่าของลวดลาย การแกะสลกัลายมี 2 วิธี คือ การแกะสลกัลายดา้นใน 
และการแกะสลกัลายดา้นนอก ซ่ึงการแกะสลกัลายดา้นในจะเป็นการวางโครงสร้างของลวดลาย
ก่อนการแกะสลกัลายขา้งนอก 

ประเภทภาชนะเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ (แน่งน้อย 
ปัญจพรรค ์  อา้งใน ภาณุพงศ ์จงชานสิทโธ, 2546:74-75) ดงัน้ี 

1) ขนัเงิน เป็นภาชนะส าหรับตกัน ้ า รูปมะนาวตดั กน้แบน มีทั้งแบบเรียบและแต่งลวดลาย
สวยงามดา้นนอก 

2) สลุงเงิน เป็นภาชนะใส่น ้ า มีขนาดใหญ่กว่าขนั มีการท าปุ่มกลมรองไวใ้ตส้ลุง 3-4 ปุ่ม 
เพื่อกนัครูดกบัพื้น 
 ลวดลายท่ีปรากฏในภาชนะเคร่ืองเงิน ไดแ้ก่ 

1) ลวดลายดอกกระถิน เป็นลกัษณะของดอกเป็นตะแกรงถ่ีนูนรูปกลม มีใบยาวข้ึนดา้นบน 
2 ดา้น เหมือนเขาสัตว ์

2) ลวดลายดอกทานตะวนั มีลักษณะเป็นกลีบเล็ก ๆ รอบเกสรดอก ขนาดของกลีบ            
ไม่เท่ากนัทุกดอก 

3) ลวดลายสับปะรด ลกัษณะคล้ายกบัลวดลายดอกกระถิน แต่ตวัดอกหรือตวัสับปะรด       
มีขนาดยาวกวา่ดอกกระถิน มีใบยาวข้ึนขา้งบน 
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4) ลวดลายอ่ืน ๆ เช่น ลายนกยูง ลวดลายดอกหมาก มีลักษณะเป็นทางยาวตามแนวตั้ง   
ซอ้นกนัคลา้ยกบัลวดลายประเภทต่อกา้นต่อดอก 
 จะเห็นไดว้่า ช่างเงินนั้นตอ้งมีประสบการณ์อย่างมากในการผลิตผลงานข้ึนมาสักหน่ึงช้ิน 
ต้องใช้ความพยายามและอดทน รวมทั้งถึงความรักในการผลิตงานศิลปะด้านน้ี จึงจะสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณค่าได ้
 

11. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 อรชร มณีสงฆ์ และ ธันยา พรหรบุรมย์ (2550) ไดศึ้กษา เร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การพฒันาหัตถกรรมทอ้งถ่ินและการตลาดในพื้นท่ีโครงการหลวง:กรณีศึกษาเคร่ืองเงินชาติพนัธ์ุ
กะเหร่ียง โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีพระบาทห้วยส้ม อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นทศันคติต่อการผลิตช้ินงานหตัถกรรมเชิงวฒันธรรม คิดเห็นวา่การผลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน
เป็นอาชีพหลกัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน ท าให้มีความรู้และเป็นการเพิ่มรายได ้ ปัจจุบนัผลิตตาม
ค าสั่งซ้ือและรูปแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการอยู่แล้ว และหากจะขอให้ไปสอนชาติพนัธ์ุเดียวกนัในแต่ละ
หมู่บา้นไม่สามารถสอนได ้เน่ืองจากผูอ้าวุโสในหมู่บา้นไม่ตอ้งการถ่ายทอดความรู้ไปยงักลุ่มอ่ืน ๆ 
เพราะเป็นอาชีพหลกัของหมู่บา้น แต่ส่ิงท่ีตอ้งกดารคืออยากให้เคร่ืองเงินของพระบาทห้วยส้มเป็นท่ี
รู้จกั วา่เป็นเคร่ืองเงินท่ีท าจากเงินแท ้และตอ้งการมีความรู้ดา้นเร่ืองราวทางวฒันธรรมของตน เช่น
ก าไลลายบิด ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัท่ีใชใ้นพิธีเรียกขวญั ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองขวญั
ของคนไทยดว้ย 
 วาสนา ส าเภาจันทร์ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัประเภทเคร่ืองประดบัเงินสเตอริงในประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ตลาดรองรับ
สินค้าอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับประเภทเคร่ืองประดบัเงินสเตอริงในประเทศไทย         
มี 2 ตลาด คือ  ตลาดภายในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมาณสินคา้ท่ีผลิตทั้งหมด และตลาด
ต่างประเทศร้อยละ 80 ของสินค้าท่ีผลิตทั้ งหมด ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 7 ใน 9 เป็นลักษณะ                       
ผูรั้บจา้ง จึงไม่มีตราสินคา้เป็นของตวัเอง ขณะเดียวกนัผูส้ัมภาษณ์ 2 ใน 9 มีตราสินคา้ของตนเองท่ี
พฒันาตนจากผูรั้บจา้งมาเป็นผูผ้ลิตมีตราสินคา้ของตวัเอง ในดา้นกลยุทธ์การตลาดเน้นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร 
 ส่วนกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพและการออกแบบสินค้า            
ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนกลยุทธ์ทางด้านราคามีการตั้งราคาจากสินคา้ตน้ทุนของ    
การผลิตเป็นหลกั และการตั้งราคาโดยใช้นโยบายราคายืดหยุ่นได ้คือมีการแยกกนัระหว่างตน้ทุน    
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ท่ีควบคุมได้กบัตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได้ เพื่อให้ลูกคา้เห็นว่าความไม่นอนของราคาข้ึนอยู่กบัราคา
วตัถุดิบ 
 ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะการท าภาชนะเคร่ืองเงินของช่างเคร่ืองเงิน ในเขตเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงตวัอย่างในการวิจัย           
มี 3 ชุมชน คือ 1) บา้นววัลาย อ าเภอเมือง 2) บา้นแม่ย่อย อ าเภอสันทราย 3) บา้นสันกลางเหนือ     
อ าเภอสันก าแพง จากผลการวิจยัพบว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู้และทกัษะการท าภาชนะ
เคร่ืองเงินเป็นลกัษณะการสอนตามอธัยาศยั โดยผูถ่้ายทอดและผูรั้บการถ่ายทอดมีความสัมพนัธ์กบั
แบบส่วนตวั ยกระบวนการถ่ายทอดนั้นสรุปไดว้า่  

1) เน้ือหาท่ีถ่ายทอด ไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ผูเ้รียนได้เรียนรู้เน้ือหาจาก
ขั้นตอนปฏิบัติ เน้ือหามีการบูรณาการหลายเร่ืองเข้าด้วยกัน สอนให้รู้เน้ือหาเรียงตามล าดับ           
ตามลกัษณะขั้นตอนการปฏิบติั มีการแลกเปล่ียนเน้ือหาตามความเหมาะสม 

2) วิธีการถ่ายทอดเป็นการปฏิบัติ สาธิต ให้ผูเ้รียนดูควบคู่กับการอธิบายฟัง โดยเน้น        
การถ่ายทอดเป็นรายบุคคล ซ่ึงการถ่ายทอดเป็นรายบุคคลสามารถให้การดูแลผูเ้รียนไดง่้ายกวา่ และ
สามารถเนน้รายละเอียดในเน้ือหาและขั้นตอนต่าง ๆ ไดดี้ 

3) ส่ือท่ีใช้ในการถ่ายทอดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ หน่ึง ส่ือท่ีเป็นบุคคลหรือตัวช่าง
เคร่ืองเงินผูถ่้ายทอดและผูเ้รียน เป็นส่ิงท่ีสังเกตได้จากอากัปกิริยาหรือท่าทางในการปฏิบติังาน       
สอง ส่ือท่ีเป็นของจริงหรือส่ิงท่ีเป็นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นส่ิงของท่ีช่างเคร่ืองเงินผูถ่้ายทอด
ใชป้ฏิบติังานเองเป็นปกติประจ าวนั รวมถึงส่ิงท่ีเป็นผลงานภาชนะเคร่ืองเงินส าเร็จ สาม ส่ือท่ีไม่ใช่
ภาชนะเคร่ืองเงิน หรือภาชนะอ่ืน ๆ ท่ีผลิตจากวสัดุอ่ืนนอกเหนือจากวสัดุเงิน แต่มีรูปทรงคลา้ยกบั
ภาชนะเคร่ืองเงิน 

4) ระยะเวลาในการถ่ายทอด ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการถ่ายทอดท่ีแน่นอน แต่ข้ึนอยูก่บั
ความสนใจ ความตั้งใจของผูเ้รียน รวมถึงลกัษณะงานนั้น ๆ ซ่ึงผูเ้รียนอาจเรียนรู้เฉพาะการตีข้ึนรูป 
หรือเรียนรู้เฉพาะการแกะสลกัลวดลาย หรืออาจเลือกท่ีจะเรียนทั้ง 2 อย่าง แต่ทั้งน้ีช่างเคร่ืองเงิน                    
ผูถ่้ายทอดมกัจะใชร้ะยะเวลาในการถ่ายทอดการตีข้ึนรูปไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนคร่ึงเป็นอยา่งนอ้ย และ
ระยะเวลาในการถ่ายทอดการสลกัลายไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือนคร่ึง 

5) บรรยากาศในการถ่ายทอด มี 2 ลกัษณะ คือ หน่ึงคือบรรยากาศท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติรอบตวั เช่น อากาศ ช่วงเวลา มีผลต่ออารมณ์ของช่าง
เคร่ืองเงินผูถ่้ายทอด และ สอง คือ บรรยากาศท่ีเป็นสภาพแวดล้อมเชิงสังคมหรือสภาพแวดล้อม                  
ท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลในระหวา่งการปฏิบติังาน เช่น การพดูคุยกนั การช่วยเหลือ การต าหนิ การชมเชย 
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การประเมินผลการถ่ายทอด เป็นการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนขณะปฏิบติังานตามขั้นตอนต่าง ๆ และประเมินผลงานส าเร็จของผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก
คุณภาพท่ีช่างเคร่ืองเงินผูถ่้ายทอดเห็นว่าเหมาะสม เม่ือผูเ้รียนมีความช านาญมากข้ึนจึงน าเอาดา้น
ปริมาณมาเป็นขอ้พิจารณาดว้ย 

อภิชัย พนัธเสนและคณะ (2545) ไดท้  าวจิยัเร่ือง การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
กบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม งานวจิยัน้ีมีจุดเร่ิมตน้มาจากความเขา้ใจของคณะผูว้ิจยัวา่ 
ภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสนอแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้ ง
รูปธรรมในการท าการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพึ่งตนเองมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยท่ีไดท้รงมีแนวคิดในเร่ืองน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เกษตรทฤษฎีใหม่ดงักล่าว
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ สามขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง เกษตรกรจะตอ้งสามารถพึ่งตนเอง     
จากการเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลกัได ้ขั้นตอนท่ีสอง เม่ือมีผลผลิตมากเกินความจ าเป็น
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ควรมีกิจกรรมกลุ่มในลักษณะเป็นสหกรณ์เพื่อการแปรรูปหรือ          
การจ าหน่าย ส่วนขั้นท่ีสาม สามารถร่วมมือกับกลุ่มทุนและพลังงาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
ภายหลงัจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พระองคไ์ดมี้พระราชด ารัสในเร่ือง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงหมายถึง “พอกินพอใช”้ ท่ีเคยมีพระราชด ารัสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยอธิบาย
ในปีต่อมาอยา่งชดัเจนวา่ “ความพอเพียง” นั้น หมายถึง ความพอประมาณ และความมีเหตุผลโดย   
ได้เสนอเศรษฐกิจพอเพียงน้ีในฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ แต่คนไทยทัว่ไปก็ยงั      
นึกภาพไม่ออกว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะมีรูปธรรมท่ีน ามาใช้ปฏิบติัจริงไดอ้ย่างไร เน่ืองจากคุน้กบั
เกษตรทฤษฎีใหม่ซ่ึงมีรูปธรรมการผลิตการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยเป็นหลกั มีแนวโนม้จะ
อธิบายเศรษฐกิจพอเพียงใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบัทฤษฎีใหม่ และเม่ือเป็นเช่นนั้นก็ยากท่ีจะปรับ
มาเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในลกัษณะท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงเน่ืองจากประเทศไทยมิไดมี้
เฉพาะภาคเกษตร แต่ไดมี้อุตสาหกรรมและบริการท่ีกา้วหนา้ไปไกลแลว้ 
  ละออง บุญญา (2543) ได้ศึกษา เร่ือง ศึกษาการผลิตเคร่ืองเงิน ต าบลช้างซ้าย อ าเภอ                           
พระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ ระบบการผลิตเคร่ืองเงิน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการผลิตเคร่ืองเงิน แหล่งวตัถุดิบ ผูผ้ลิตไดรั้บวตัถุดิบมาจากร้านทองในจงัหวดันครศรีธรรมราช
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.66 วิธีการซ้ือวตัถุดิบใช้วิธีซ้ือมาจากร้านทองทัว่ไป มากท่ีสุดคิดเป็น  
ร้อยละ 84.72 ปัญหาในการซ้ือวตัถุดิบ พบว่าผูผ้ลิตไม่มีปัญหาในการซ้ือวตัถุดิบมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 72.24 ส าหรับแหล่งทุนผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใช้ทุนของตนเองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.61 
จ านวนเงินทุนท่ีใชใ้นการผลิตต่อคร้ัง ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 5,001 -10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.44 
แรงงานในการผลิตต่อวนัส่วนใหญ่ใช้แรงงาน 5-6 คน มากสุดคิดเป็นร้อยละ 69.44 ค่าใช้จ่ายของ
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ผลิตภณัฑ์ในแต่ละประเภท พบว่า ค่าใช้จ่ายผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทคิดจากปริมาณน ้ าหนักของ   
เ น้ือ เ งิน  ความละเ อียด ความประณีตของงาน ค่าใช้ จ่ ายของผลิตภัณฑ์  ปัญหาท่ีพบใน                   
กลุ่มช่างเคร่ืองเงินเกิดจากปัญหาแหล่งทุน เน่ืองจากผูผ้ลิตมีทุนท่ีไม่เพียงพอในการซ้ือวตัถุดิบ       
คิดเป็นร้อยละ 51.38  
 ผลกระทบในการผลิตเคร่ืองเงิน มีผลกระทบ คือผลกระทบต่อผูผ้ลิต เช่น สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ผลต่อรายได้ สถานะความเป็นอยู่ ผลกระทบต่อคุณนิสัยและจิตใจ การพฒันาฝีมือ 
ผลกระทบต่อฐานะความเป็นอยูข่องครอบครัว ต่อความรู้สึกผกูพนัและอบอุ่นในครอบครัว เป็นตน้ 
 อารีย์ ทองแก้ว (2537) ได้ศึกษาเร่ือง ศิลปหัตถกรรมเคร่ืองเงินเมืองสุรินทร์  ได้ศึกษา                       
ความเป็นมาของเคร่ืองเงิน ตระกลูช่างเงิน กระบวนการผลิต รูปแบบของลวดลายโบราณถึงปัจจุบนั 
การถ่ายทอดฝีมือช่าง ความเช่ือเร่ืองราวเคร่ืองรางของขลัง และการตลาดเคร่ืองเงินในปัจจุบนั                     
ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า เคร่ืองเงินเมืองสุรินทร์มีมาแต่บรรพบุรุษ ถ่ายทอดความรู้ต่อเน่ืองกันมา                      
ช่างเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั คือ ตระกูลนายสวาส มุตะโสภา ตระกูลนายช่าง มุตะโสภา 
ตระกูลนายเชียร ผจญกลา้ ตระกูลนายป่วน เจียวทอง และ ตระกูลนายพลอน ผจญกลา้ บรรพบุรุษ
ดั้งเดิมเป็นช่างทอง ต่อมาทองราคาสูงจึงหนัมาท าเคร่ืองเงินแทน 
 กระบวนการผลิต เร่ิมจากการน าเม็ดเงินมาหลอมละลายและเทลงใบแบบพิมพ ์แลว้น ามาตี
แผ่นรือให้บาง จึงค่อยตดัให้ได้รูปตามต้องการ น ามาข้ึนรูป ทาน ้ ายาประสานแล้วน าไปลนไฟ 
ต่อจากนั้นเช่ือมใหเ้ป็นวง ดึงลวดท าขอบหวัทา้ยแลว้ทาน ้ายาประสาน ลนไฟใหล้วดติดกบัเคร่ืองเงิน 
หลอมขนัให้เป็นเส้นใสอดัลงในรูพลวงให้เต็ม น าไปแกะให้เป็นลวดลายต่าง ๆ จากนั้นเอาชนัออก
แลว้น าไปเคลือบหรือรมควนั  
 เคร่ืองเงินท่ีท าดั้งเดิมนิยมท าตุม้หู มี 4 แบบ คือ แบบปะการังจอก แบบปะกาดอกบวับาน 
แบบปากาตั้งออ้ย และแบบปะกากระเจียว และท าลูกประเกือมเป็นเม็ดแกะลวดลาย แลว้น ามาร้อย
ท าสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ ก าไลขอ้มือขอ้เทา้ สังวาล 
 ลวดลายของเคร่ืองเงิน ช่างเคร่ืองเงินจะเลียนแบบจากธรรมชาติ มาแกะสลกัเป็นลวดลาย 
เช่น ลายดอกบวั ลายคอแมงดา ลายฟักทอง  ลายเส้นตรง ลายร่างแห ลายตาตัก๊แตน ลายมะเฟือง  
ลายตะกร้อ ลายดอกพิกุล ลายดอกจอก ลายขา้วหลามตดั ลายไทย ลายปลา ลายชา้ง และลายท่ีมีผูส้ั่ง
ท าแบบมา 
 การถ่ายทอดฝีมือของช่างเคร่ืองเงิน จะถ่ายทอดในตระกูลลูกหลาน หรือผูส้นใจจริง ๆ ไม่มี
การคิดค่าจา้งสอน มาฝึกท าอยูก่บัช่างท่ีช านาญ 5-6 ปี จึงแยกตวัออกไปท าเคร่ืองเงินเป็นหตัถกรรม
ในครอบครัวของตนเองได ้
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 ความเช่ือเร่ืองในเร่ืองโชคลงของขลัง มีการน าเงินมาจ้างท าแล้วให้พระหรือคนเก่ง
คาถาอาคมปลุกเสก เช่ือว่ามีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ ท  าให้หนังเหนียว แคล้วคลาดจาภยัอนัตรายได ้
ปัจจุบนัมีนอ้ย พวกช่างท าเคร่ืองเงินจะท าพิธีการเซ่นไหวเ้คร่ืองมือในการประกอบอาชีพเป็นประจ า
ทุกปี เพราเช่ือวา่ท าใหคิ้ดประดิษฐล์วดลายไดง้ดงาม ท ามาคา้คล่อง 
  
 




