
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ส่ิงท่ีถูกแปรรูปจากวตัถุดิบเดิมเป็นผลงานใหม่ท่ีมีความลงตวัในดา้นความคิดสร้างสรรค์
และการสรรค์สร้างงานด้วยศิลปะ เป็นความคิดท่ีอาจดัดแปลงจากความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดจาก                      
บรรพบุรุษ เพื่อให้เขา้กบัยุคสมยั ในการวิจยัเร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ       
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่  ได้ให้
ความส าคัญในภูมิปัญญาทางด้านความคิดในการประดิษฐ์ผลงาน ในบทน้ีได้รวบรวมข้อมูล                     
อนัไดแ้ก่ บทความ แนวคิด งานวจิยั และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชป้ระกอบการวเิคราะห์งานวิจยั 
ดงัน้ี  

1.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3.  แนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.  แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน 

5.  แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์แนวคิดการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

      และแนวคิดการออกแบบตราสินคา้ 

6.  แนวคิดการวเิคราะห์  SWOT  Analysis 

7.  แนวคิดดา้นโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
      และแนวทางคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ปี พ.ศ. 2549 

8.  การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
9.  แนวทางการวเิคราะห์ทางดา้นการจดัการการตลาดในวสิาหกิจชุมชน 

10.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ ์

11.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ดว้ยความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางในการด ารงชีวิต เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาความย  ่าแยท่างเศรษฐกิจ (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : ก) ดงัพระราชด ารัสตอนหน่ึง วา่     
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  “......เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของความมัน่คงของแผ่นดิน                         
ท่ีถูกตอกรองรับบา้นเรือนตวัอาคารไวน้ัน่เอง ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงไดก้็อยูท่ี่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก
มองไม่เห็นเสาเขม็และลืมเสาเขม็ดว้ยซ ้ าไป” 
  ความพอเพียงน้ี หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ประกอบ
กบัเง่ือนไข 2 ประการ คือ เง่ือนไขทางดา้นความรู้และเง่ือนไขทางดา้นคุณธรรม ดงัภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 2.1 สรุปแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

   ท่ีมา :  ดดัแปลงขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 

              และสังคมแห่งชาติ, 2550 : 5 

  นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการ นักวิจัย และผู ้ท่ีน าเอาแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ช ้ไดก้ล่าวความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวความคิดน้ีตามทศันคติของแต่ละคน ดงัน้ี 

1.1 วบูิลย์ เข็มเฉลมิ ดงัภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.2 วบิูลย ์เขม็เฉลิม 

 ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  
        2553 : ระบบออนไลน์ 

น าไปสู่ ชีวติ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม  
กา้วหนา้อยา่งสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนื 

เง่ือนไขดา้น 

ความรู้ 
เง่ือนไขดา้น
คุณธรรม 

=  ความมีเหตุผล ความพอประมาณ = 

= 
มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

ห่วงท่ี 3 

ห่วงท่ี 1 ห่วงท่ี 2 

ทางสายกลาง 
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 วบิูลย ์เข็มเฉลิม เป็นปราชญช์าวบา้น เจา้ของศูนยว์นเกษตร (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 81) มีความคิดเห็นในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา่ 

 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิต ท่ีคนเราอาจเร่ิมต้นต่างกัน เพราะปัญหา           
ท่ี เ ก่ียวข้องของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้ นเราต้องเข้าใจและอยู่ร่วมกันกับปัญหาให้ได ้             
โดยยดึความสุขเป็นหลกั เพราะเศรษฐกิจพอเพียงท าใหเ้กิดความสุข” 

 ในการน าแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีวิบูลย์ เข็มเฉลิม มาประยุกต์ใช้นั้ น            
เป็นการจดัการโดยเกิดจากความเขา้ใจในเร่ือง การรู้จกัตนเอง การรู้จกัปัญหา และการรู้จกัทรัพยากร 
เพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้เขาไดน้ ามาปรับใชก้บัพื้นท่ี 9 ไร่ ของเขา โดยจดัการใน 5 เร่ืองท่ีส าคญั 
คือ เร่ืองขา้ว (ตอ้งรู้จกัขา้วทั้งระบบ)  เร่ืองอาหาร (เน่ืองจากเมืองไทยมีพืชพรรณมากมาย แต่คนไทย               
ไม่รู้จกัพนัธ์พืชของตนเอง) เร่ืองยารักษาโรค (พืชหลากหลายชนิดท่ีรักษาโรคได ้ถ้าศึกษาความรู้
เก่ียวกับยา ก็จะสามารถพึ่ งตนเองได้มากข้ึน) เ ร่ืองของใช้ (แม้เราสามารถพึ่ งพาตลาดได ้                 
แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งหมด อาจท าส่ิงของเคร่ืองใชม้าแทนกนัได)้ และ เร่ืองปุ๋ย (พยายามเน้นวตัถุดิบ
ในทอ้งถ่ินมาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย)์ 
 จะเห็นได้ว่าคุณวิบูลย ์เข็มเฉลิม สามารถสร้างความสุขแบบพึ่ งตนเองตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงใช้หลกัสามห่วงสองเง่ือนไขอย่างลงตวั ส่ิงส าคญัในการปรับใช้ของเขาคือ    
การรู้ถึงปัญหาท่ีมีแลว้คล่ีคลาย โดยน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยแกไ้ข  

1.2 ศ. ดร. อภิชัย พนัธเสน ดงัภาพท่ี 2.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.3  ศ.ดร.อภิชยั  พนัธเสน 

 ท่ีมา : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2550 : ระบบออนไลน์ 
 

 ศ.ดร.อภิชยั  พนัธเสน เป็นผูห้น่ึงท่ีท าให้คนไทยเขา้ใจถึงการน าเศรษฐกิจพอเพียง       
มาประยุกต์ใช้ จากการวิจยัในหลายโครงการท่ีแสดงให้เห็นความเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถ
น ามาปรับใช้กบับุคคล หน่วยงาน ธุรกิจได้จริง และจากการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอ่มตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (อภิชยั พนัธเสน, 2545 : บทสรุป
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ผูบ้ริหาร) มีหลกัการในการจดัการธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการสามารถน ามาปรับใชใ้นธุรกิจของแต่ละ
คนหรือแต่ละหน่วยงานได ้คือ 

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 
 หลักการทั้ ง 9 ข้อน้ี เป็นแนวทางการป้องกันปัญหา เหมือนดังการสร้างภูมิคุ้มกัน       
ใหธุ้รกิจของแต่ละธุรกิจ ท่ีสามารถปรับใชต้ามแบบฉบบัของแต่ละคน 

1.3 กอบกาญจน์  วฒันวรางกูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.4 กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู 

 ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 102 
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 กอบกาญจน์ วฒันวรางกูร  (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ        
สังคมแห่งชาติ, 2550 : 103)  มีมุมมองเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา่ 

 “การมีชีวิตพอเพียงเป็นการมีชีวิตท่ีสามารถอยู่ด้วยตวัของเราเอง จึงมีความเช่ือว่า 
คนเราอยากได้อะไร อยากเป็นอะไรในอนาคต ต้องสร้างด้วยตนเอง ไม่เช่ือในเร่ืองโชคลาง        
เพราะไม่มีอะไรท่ีได้มาง่าย ๆ ทุกอย่างท่ีอยากได้ตอ้งวางแผน ต้องรู้จกัวิธีการท่ีจะได้มาในทาง        
ท่ีถูกตอ้ง” 

 ……คร้ังหน่ึงเม่ือตอนไปเรียนท่ีอเมริกาได้บอกคุณแม่ว่าจะขอทุนเรียน เพราะคิดว่า    
จะได้ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายของท่านท่ีต้องส่งดิฉัน แต่ท่านกลับเขียนจดหมายมาดุว่า ท่านส่ง        
ให้มาเรียน และท่านมีก าลงัท่ีจะส่งให้เรียนได้ ฉะนั้นดิฉันตอ้งอย่าไปใช้โอกาสน้ีตดัโอกาสของ     
คนอ่ืนท่ีเขามีความตอ้งการท่ีมากกวา่” 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากการพึ่ งตนเองแล้ว ย ังรวมถึง                                  
การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น (เช่น การขอทุนเรียน) ทั้งทางตรงหรือทางออ้มนัน่เอง 

1.4 วชัิย  เบญจรงคกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.5 วชิยั เบญจรงคกุล 

 ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 102 
 

 คุณวชิยั เบญจจินดา  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2550 : 107-108) หลงัจากท่ีขายหุ้นของยูคอมแก่ ไทย เทเลคอม โฮลด้ิง จ  ากดั (ทีทีเอช) จึงเร่ิม     
สร้างธุรกิจใหม่โดยอาศยัแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ การลงทุนเทคโนโลยีโทรคมนาคม    
แบบท่ีมุ่งให้บริการคอนเทนส์สารสนเทศ (เช่น ธุรกิจการให้บริการบนมือถือ การบริการ              
ทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการลงทุนในกิจารวิทยุชุมชนทุกจงัหวดั กิจการสหกรณ์ทุกจงัหวดั เป็นตน้)
โดยเขาไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นวา่ 
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 “ทุกแขนงของธุรกิจท่ีเราตดัสินใจลงมือท า เรายงัคงยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นกรอบการด าเนินการ คือจุดท่ีตดัสินใจข้ึนอยู่กับโอกาส ศกัยภาพท่ีสามารถท าได ้       
และความเส่ียงท่ีไดรั้บ ขณะเดียวกนัผลตอบแทนท่ีไดรั้บกลบัมานั้น ตอ้งเหมาะสมและเป็นธรรม” 

 จะเห็นได้ว่าแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิชัย เบญจรงคกุล คือการลงทุน     
ในส่ิงท่ีเราถนดั เน้นความเรียบง่าย และใช้ประสบการณ์การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและช่วยเหลือ
สังคม 

1.5 ศ.นพ. ประเวศ วะสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.6  ศ. นพ. ประเวศ  วะสี 

 ท่ีมา :  พะเยารัฐ, 2552 : ระบบออนไลน์ 
 

 ประเวศ วะสี (2540 : 1-2) กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมท่ีหนกัขา้งบน แต่ฐานล่าง
อ่อนแอจึงถล่ม อาการต่าง ๆ ทั้งการพงัทลายทางเศรษฐกิจ ถ้าเราไม่เขา้ใจถึงสาเหตุของการถล่ม       
ก็จะถล่มแลว้ถล่มอีกเร่ือยไป การไม่มีความสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจย่อมเป็นเศรษฐกิจเทียมไม่ใช่
เศรษฐกิจแท ้ในสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีย  ่าแยทุ่ก ๆ คน ลว้นตอ้งช่วยกนัปัญหา  
  ในการพึ่งตนเองนั้น ท าให้เราเกิดภูมิคุม้กนัในตวัเอง ดว้ยการพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เม่ือเราพึ่งตนเองได้ก็แสดงว่ารากฐานแข็งแรงก็จะเกิดความมัน่คง โดยใช้จุดแข็งท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ คือ วฒันธรรมไทย ทั้ งวิถีการด ารงชีวิต การแต่งกาย อาหารการกิน           
นิสัยการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความเช่ือมาสอดคล้องกบัระบบทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบ           
การท่องเท่ียวท่ีอยู่อาศยัในรูปเศรษฐกิจวฒันธรรม เช่น การพฒันาเศรษฐกิจพึ่ งตนเองในต าบล        
ในแนวคิดการคลังเพื่อสังคม (เป็นการพฒันา การเรียนรู้ ทั้ งครอบครัว ชุมชน วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกนั อีกนัยหน่ึง คือการอาศยัเศรษฐกิจ หรือรายได้เป็นตวัน าไปสู่การพฒันา    
ในมิติอ่ืน ๆ พร้อมกันไป เน่ืองจากการพัฒนา ดังกล่าวจะเสริมซ่ึงกันและกัน ด้วยกิจกรรม             
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ทางเศรษฐกิจ กลุ่มผลิตสินคา้หัตถกรรม อุตสาหกรรมในชุมชน ศูนยก์ารแพทยแ์ผนไทย บริษทั
ชุมชนต าบล กองทุนออมทรัพยต์  าบล โรงเรียนและวดั พิพิธภณัฑ์ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือเทศบาลต าบล  นอกจากน้ียงัรวมถึงการสนบัสนุนจากองค์กรของภาครัฐและเอกชนภายนอก
ต าบลอีกดว้ย) ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสามารถน ามาสอดคลอ้งและรองรับหรือปรับใชต้ามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ดงัภาพท่ี 2.7 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.7  เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองในระดบัต าบล 

  ท่ีมา :  ประเวศ วะสี, 2540 : 9 
 

 จะเห็นไดว้า่แนวความคิดตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี 
เหมาะส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันาสังคมในระดบัรากหญา้เพื่อน าไปสู่การพฒันาในระดบั       
ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นแนวทางในท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมกนัพฒันาให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง
ย ัง่ยนือยา่งเป็นรูปธรรม 
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 สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการไขปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่ า        
ด้วยการด าเนินชีวิตด้วยการพึ่ งตนเองอย่างมีสติ และช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือผูอ่ื้นตามก าลังท่ีเรามี           
เพื่อร่วมกนัพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยการรวบรวมความคิดและพลงัจากทุกคน   
ทุกหน่วยงาน  ทุกธุรกิจ และอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวโยงในเครือข่ายของสังคม  
 

2. แนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

  ปัจจุบนัถือวา่เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นนโยบายท่ีรัฐบาลพยายามขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันา
อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้นตอ้งเขา้ใจเสียก่อนวา่ความคิดสร้างสรรคมี์ความส าคญั คือ 
 ในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานนั้นในการจ ากัดความว่า “ความคิด
สร้างสรรค”์ ไดมี้นกัวชิาการส่วนใหญ่ ใหค้วามหมายในแนวเดียวกนั ดงัน้ี 
 อารี รังสินนัท์ (อา้งใน จนัทร์จิรา นนัที, 2548:8-9) กล่าวไวว้า่ ความคิดสร้างสรรคน์บัเป็น
ความสามารถหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถดา้นอ่ืน ๆ และเป็นปัจจยัท่ีส าคญั  
ในการส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติ 
 กิลฟอร์ด (อา้งใน ณัฎฐพงษ์ เจริญพิทย์, 2539:155) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง 
ความสามารถทางสมองท่ีจะคิดได้หลายทิศทางหรือเป็นความคิดเอกนัย ประกอบด้วยความคิด
คล่องตวั ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ 
 ทอร์แรนซ์ (อา้งใน  ดวงพร พิทกัษ์วงศ์, 2546:8) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์       
วา่เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรคผ์ลิตผลหรือส่ิงแปลก ๆ ใหม่  ๆ  ท่ีเราไม่รู้จกัมา       
ก่อนซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจเกิดจากการรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์แลว้เช่ือมโยงกบั
สถานการณ์ใหม่ ๆ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง อาจออกมาในรูปแบบ
ของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วทิยาศาสตร์ หรืออาจเป็นเพียงกระบวนการเท่านั้น 
 เวสคอตต์และ สมิธ  (อ้างใน ดวงพร พิทักษ์วงศ์, 2546:9) ได้ให้ความหมายของค าว่า         
ความคิดสร้างสรรค์ไวว้่า เป็นกระบวนการทางสมองท่ีรวบรวมจากประสบการณ์เดิมของแต่ละ
บุคคลออกมา แล้วน ามาจดัให้อยู่ในรูปใหม่ การจดัรูปใหม่ของความคิดน้ีมีลักษณะเฉพาะของ        
แต่ละบุคคล ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ระดบัโลกก็ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เดรฟดาลท่ีให้ความหมายวา่                 
เป็นความสามารถของบุคคลในการผลิตสร้างสรรคผ์ลผลิตท่ีส่ิงแปลกใหม่ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน 
 จากการแสดงความคิดนกัวิชาการส่วนใหญ่ สรุปไดว้า่ ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
คือ การเช่ืองโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ ประมวลผลเป็นความรู้ใหม่สร้างสรรค์ผลงาน                
ท่ีแปลกใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยไม่ซ ้ าความคิดของบุคคลใด 
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 ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คล้ายกับการแก้ปัญหา     
ทางวทิยาศาสตร์ มีภาพประกอบท่ี 2.8 เพื่อสร้างความเขา้ใจดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2.8 แสดงกระบวนการสร้างปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
          ท่ีมา: ดวงพร พิทกัษว์งศ,์ 2546:9 
 

 กิลฟอร์ด (อา้งใน พีรพงศ์ ดวงแก้ว, 2544:19) มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงกล่าวถึง
พฤติกรรมท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนตามล าดบัดงัภาพท่ี 2.9 กิลฟอร์ดไดอ้ธิบายว่า      
เป็นความสามารถทางสมองประกอบด้วยสามมิติ คือ มิติด้านเน้ือหา มิติด้านวิธีการคิด และ            
มิติดา้นผลผลิต ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ภาพท่ี 2.9 แสดงกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค ์แบบมิติดา้นวธีิการคิด 
         ท่ีมา: พีรพงศ ์ดวงแกว้, 2544:19 

กระบวนการคน้พบความ

จริง 

กระบวนการคน้พบ

ปัญหา 

ตั้งสมมติฐาน 

ปัญหา การคน้พบ

ค าตอบ 

การยอมรับผลจากการ

คน้พบ 

ไดค้วามคิดใหม่

เกิดข้ึน 

การรับรู้และการเขา้ใจ การจ า การคิดแบบหลายแง่มุม 

การคิดแบบรวบรวมองคค์วามรู้คิดอยา่งสร้างสรรค ์การประเมินผลขอ้มูล 
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 ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (พีรพงษ์ ดวงแกว้, 2544:21) คือ บุคคลท่ีแสดง
พฤติกรรมออกมา เพื่อให้เห็นว่าเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์ ดงันักวิชาหลายท่านท่ีให้ค  าอธิบาย      
ถึงลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
 สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ กล่าวไวว้่า คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนท่ีเป็นตวัของตวัเอง 
ทนกบัความสับสนและความยุง่เหยิงไดดี้ มีความมุ่งมัน่ มีความคิดอิสระไม่ข้ึนต่อกลุ่ม มีอารมณ์ขนั 
มีความยดืหยุน่ ใชส้ามญัส านึกมากกวา่ใชเ้หตุผล และมกัถูกมองวา่เป็นคนไม่เป็นระเบียบ โดยทัว่ไป
เป็นคนข้ีเล่น เป็นคนแปลกในสายตาของสังคม อีกนัยหน่ึงคือเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์       
เป็นคนท่ีแปลกไม่เหมือนใคร 
 อีสเนอร์ ไดก้ล่าวถึงบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคว์า่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) มีอารมณ์คงท่ี 
2) มีอารมณ์ขนั 
3) มีนิสัยสร้างสรรค ์
4) มีความสนใจกวา้งขวาง 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

 แอนดเ์ดอร์สันและคณะ ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
1) พอใจท่ีจะท างานยาก ๆ และชอบท างานหลายชนิด 
2) มีความพยายามในการคิดตามปัญหา 
3) มีพลงังานท่ีจะใชเ้ชิงวชิาการ 
4) สนุกในการคิด ยอมรับในส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ 
5) พอใจท่ีจะท างานฝีมือเท่า ๆ กบังานใชค้วามคิด 
6) ตอ้งการขยายความคิด 
7) ชอบตั้งค  าถาม “อยา่งไร” และ “ท าไม” 
8) ไม่ชอบใหใ้ครแนะน ามากเกินไป 
9) ไม่ด่วนสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ เร็วเกินไป แต่ตอ้งการส ารวจส่ิงนั้นให้แน่ใจ                

เสียก่อน 
10) ตอ้งการตอบปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ 
11) ไม่วิตกกงัวลกบัความถูกตอ้งหรือการผิดพลาด แต่ตอ้งส ารวจสาเหตุของ

ความผดิพลาด 
ดงันั้นสรุปได้ว่า บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลิตภณัฑ์และสินคา้ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ด ้
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3. แนวคดิเร่ืองภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน ก็คือภูมิปัญญาไทย 
ปัจจุบันความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นท่ีตระหนักและเห็นสมควรให้ร่วมกันอนุรักษ ์    
ผูว้จิยัจึงยกแนวคิด ความคิดเห็น จากนกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมากข้ึน 

3.1 ศ. นพ. ประเวศ วะสี  

 ประเวศ วะสี (อา้งใน ออ้ยทิพย ์เกตุเอม, 2547 : 15) ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั             
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวา่มีความส าคญัอยู ่3 ลกัษณะ คือ 

1) มีความจ าเพาะกับท้องถ่ิน เน่ืองมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้น สะสมข้ึนมาจาก
ประสบการณ์ หรือความเจนจดัในชีวิต และสังคมในทอ้งถ่ินหน่ึง ๆ เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
จึงมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองทอ้งถ่ินมากกวา่ภูมิปัญญาท่ีมาจากขา้งนอก 

2) มีความเช่ือมโยงหรือบูรณาการสูง เน่ืองจากภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นภูมิปัญญา      
ท่ีมาจากประสบการณ์จริง มีความเป็นบูรณาการสูง ทั้งในเร่ืองของกาย ใจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

3) มีความเคารพผู ้อาวุโส เน่ืองจากภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้ น จะให้ความส าคัญแก่                        
ผูมี้ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผูอ้าวโุส เพราะถือวา่ผูอ้าวโุสมีประสบการณ์มากกวา่ 

จะเห็นไดว้า่แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี คือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินท่ีเกิดจากประสบการณ์ของคนในท้องถ่ิน และผูท่ี้มีความรู้จนได้รับ      
การยกยอ่ง 

3.2 ศ. ดร. เอกวทิย์ ณ ถลาง ดงัภาพท่ี 2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.10 ศ. ดร. เอกวทิย ์ณ ถลาง 

 ท่ีมา : เอกวทิย ์ณ ถลาง, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 
 

 เอกวทิย ์ณถลาง (อา้งในวิมลศรี ชาญจารุจิตร์, 2550 : 18) กล่าวถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวา่
เป็นการเรียนรู้ท่ีมาจากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ เช่น 
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1) การเรียนรู้แบบเรียนถูกเรียนผดิ 

2) การเรียนรู้ดว้ยการลงมือกระท าจริง ในสถานการณ์ท่ีมีอยูจ่ริง 

3) การถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้จากการท าจริง ปฏิบติัจริงจนสามารถพฒันาจนเป็น
การส่งต่อแก่คนรุ่นหลงั 

4) เรียนรู้โดยพิธีกรรมในเชิงจิตวทิยา มีคุณค่าในการเรียนรู้ทางจิตวญิญาณ 

5) การเรียนรู้ทางศาสนา ทั้งในด้านหลกัธรรมค าสอน ศีลและวตัรปฏิบติั ตลอดจน
พิธีกรรมทางสังคม 

6) การแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ระหวา่งคนต่างกลุ่มท่ีแตกต่าง 

7) การผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม ในการแกไ้ขปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม 
ตอ้งคดัสรรหรือเลือกเฟ้นเอาตามธรรมเนียมท่ีปฏิบติัท่ีสืบทอดกนัมาในสังคมมาผลิตซ ้ า 

8) การเรียนรู้แบบครูพกัลักจ า การอาศัยความสังเกต หรือเอาแนวคิดแบบอย่าง            
ผูท่ี้ส าเร็จมาเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดของการเกิดภูมิปัญญาของ ศ. ดร. เอกวิทย ์ณ ถลาง  คือ การเรียนรู้              
การแลกเปล่ียน การน าแบบอยา่งมาปฏิบติั และการผลิตซ ้ า โดยทั้งหมดตอ้งมีการปรับใช้ให้เขา้กบั
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

3.3 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มที ่19 

 สารานุกรมไทยส าหรับยาวชนเล่มท่ี 19 (อา้งในสุชาติ พิบูลแถว, 2550 : 12) อธิบาย
ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบา้นวา่ หมายถึง ความรู้ของชาวบา้นท่ีร ่ าเรียน
มาจากบรรพบุรุษ (ปู่  ย่า ตา ยาย ญาติพี่นอ้ง คนใกลชิ้ด) ซ่ึงเกิดจากความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน 
หรือผู ้มีความรู้ในหมู่บ้านหรือในท้องถ่ินต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเร่ืองการท ามาหากิน                  
การเล้ียงสัตว ์อนัเป็นความรู้ท่ีประกอบดว้ยคุณธรรมท่ีควบคู่กนั ซ่ึงเกิดจากวิถีชีวิตของคนสมยัก่อน 
ท่ีทุกส่ิงมีความเช่ือมโยงถึงกันและกันเสมอ ระหว่าง คนกันคน คนกับธรรมชาติ และคนกับ                    
ส่ิงเหนือธรรมชาติ เพื่อน าเป็นแนวทางในการด ารงชีวติ 

 จะเห็นไดว้า่แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของสารานุกรมไทยส าหรับยาวชนเล่มท่ี 19 คือ 
ความผูกพนัระหว่างคนกนัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ จนเกิดการเรียนรู้       
ท่ีเรียกวา่ “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” 

3.4 ธนาคารไทยพาณชิย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ (อ้างใน) มีแนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า ในช่วงท่ี
สังคมไทยไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมภายนอก ท าใหลื้มความเป็นไทย การช้ีให้เห็นถึงแก่นแทข้อง
ความเป็นไทย ด้วยการสั่งสมความมั่นใจ ให้ รู้ว่าภูมิปัญญาของไทยเกิดจากประสบการณ์               
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ในการด ารงชีวิตการผสมผสานของชาติพนัธ์และสภาพสังคมมาชา้นาน และบรรพบุรุษเราไดส้ร้าง
รูปแบบของวฒันธรรม ประเพณี ท่ีท าให้สังคมไทยมีความกลมเกลียวและเป็นปึกแผน่ ส่ิงเหล่าน้ีคือ
ภูมิปัญญาไทย ท่ีคนไทยในปัจจุบนัควรตระหนกัและตอ้งเรียนรู้ดว้ยความภาพภูมิใจ  
 จะเห็นไดว้่าแนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของธนาคารไทยพาณิชย ์คือ การให้คนรุ่นหลงั
เห็นความส าคญัของมรดกทางภูมิปัญญาดั้งเดิม ดว้ยความภาคภูมิใจ 

3.5 Orianto Fals Borda 
 แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของนักวิชาการต่างประเทศ Orianto Fals Borda (อา้งใน   

บุญเสริม เสนนนัตา, 2546 : 28) อธิบายวา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ ศาสตร์ของประชาชน เร่ืองพื้นบา้น 
ความรู้ของประชาชนท่ีผา่นการปฏิบติัมาแลว้อยา่งโชกโชน เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรม 
แต่ความรู้ดงักล่าวไม่ได้จดัเขา้รหัสไวแ้ต่เป็นความรู้ท่ีปฏิบติัได้ มีพลงัและความส าคญัท่ีช่วยให้
ชาวบา้นอยูร่อด และสร้างสรรคก์ารผลิต และรู้จดักระบวนการในการท างาน 

 จะเห็นได้ว่า แนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ินของ Orianto คือ การปฏิบัติจริงจนประสบ
ความส าเร็จ และสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมีความสุข 

  สรุปได้ว่า แนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ินคือ ความรู้ท่ีเกิดจาการเรียนรู้พร้อมทั้งปฏิบัติ     
จนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหวา่งคน ธรรมชาติ 
และส่ิงเหนือธรรมชาติ และไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้และผูท่ี้เป็นนกัปราชญห์รือครูภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจะไดก้ารยกยอ่งจากคนในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชนนั้น  
  

4. แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 

 วสิาหกิจชุมชน คือ การประกอบการทางธุรกิจเพื่อการจดัการทุนของชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อสามารถพึ่งพาตนเอง ดว้ยทรัพยากรคน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทุนทางศิลปวฒันธรรม ทางทางสังคม
ซ่ึงประเภทของวสิาหกิจชุมชนมี 3 ประเภท (ศิริพร เลิศยิง่ยศ, 2549 : 31) คือ 

1. วิสาหกิจชุมชนทดแทนการพึ่ งพาภายนอกชุมชน หมายถึง กิจกรรมการพัฒนา            
ทางเศรษฐกิจท่ีเนน้การลดรายจ่ายของชุมชน 

2. วิสาหกิจชุมชนพฒันาผลผลิตและทรัพยากร หมายถึง ชุมชนผลิตทางการเกษตรและ      
มีการประกอบการ เพื่อน าผลผลิตทรัพยากรมาสร้างผลิตภณัฑ์ 

3. วิสาหกิจชุมชนบริการ หมายถึงการประกอบการท่ีเกิดจากทักษะ ภูมิปัญญา และ
ความคิดสร้างสรรค ์เพื่อใหบ้ริการกบัชุมชน 

ธุรกิจของชุมชนไม่ไดเ้ป็นท่ียอมรับในหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากไม่มี
กฎหมายรองรับ ดงันั้น วสิาหกิจชุมชนจะตอ้งจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนใหเ้ป็นหลกัฐานไว ้
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ขั้นตอนในการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนปฏิบติั (สมมาตย ์พนัภู, 2549 : 14-16) ดงัน้ี 

1. เตรียมหลกัฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปทั้งกรณีเป็นนิติบุคคล
และไม่เป็นนิติบุคคล ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล เตรียมเอกสารดงัน้ี 

1.1) ส าเนาเอกสารแสดง วตัถุประสงค ์ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 

1.2) ส าเนาบญัชีรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการปัจจุบนั 

1.3) ส าเนามติของคณะกรรมการด าเนินการหรือมติของท่ีประชุมใหญ่ 

1.4) ช่ือวสิาหกิจท่ีประสงคจ์ะจดัตั้ง พร้อมท่ีตั้งวสิาหกิจ 

1.5) ช่ือและท่ีอยูข่องผูมี้อ  านาจท าการแทน 

1.6) ช่ือและท่ีอยูข่องสมาชิก 

1.7) กิจการท่ีวสิาหกิจชุชนมีความประสงคจ์ะด าเนินการ 

2) กรณีท่ีไม่เป็นนิติบุคคล เตรียมเอกสารดงัน้ี 

2.1) หนงัสือให้ความยินยอมของสมาชิกซ่ึงจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิก
ทั้ งหมด หรือส าเนามติท่ีประชุมซ่ึงมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจ      
ชุมชนแทน 

2.2) ช่ือวสิาหกิจท่ีประสงคจ์ะจดัตั้ง พร้อมท่ีตั้งวสิาหกิจ 

2.3) รายช่ือและท่ีอยูข่องผูมี้อ  านาจท าการแทนพร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

2.4) ราชช่ือและท่ีอยูพ่ร้อมส าเนาบตัรประชาชนของสมาชิก 

2.5) กิจการท่ีวสิาหกิจชุมชนมีความประสงคจ์ะด าเนินการ 

2. หลงัจากนั้นให้ยื่นค าขอจดทะเบียนท่ีศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล เพื่อตรวจสอบการอนุมติั เม่ือผา่นนายทะเบียนจะออกหนงัสือส าคญัรับจดทะเบียนให ้

ในปัจจุบนัถือว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นอีกแรงหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ซ่ึงรัฐจะให ้                  
การสนบัสนุนใหชุ้มชนมีการผลิตสินคา้และบริการ ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพื่อสามารถรองรับความตอ้งการของตลาดท่ีก าลงัขยายตวั  

 

5. แนวคิ ด ก า รออกแบบผลิตภัณ ฑ์  แนวคิ ด ก า รออกแบบบรร จุภัณ ฑ์ แล ะ                  
แนวคดิการออกแบบตราสินค้า 

 ในการออกแบบส่ิงส าคญัคือ ความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะออกแบบผลงานให้มีคุณค่า และ    
สร้างมูลค่าให้กับผลงาน ซ่ึงแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ           
การออกแบบตราสินคา้มีดงัน้ี 
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5.1 แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (สาคร คนัธโชติ, 2528 : 34-35) จะต้องค านึงถึง                
ส่ิงต่อไปน้ี 

1. หนา้ท่ีใชส้อย ควรออกแบบใหมี้หนา้ท่ีใชส้อยถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
2. ความปลอดภยั คือการออกแบบตอ้งค านึงความปลอดภยัของผูใ้ช้ เช่น ไม่มีสารพิษ

ท่ีอาจจะเป็นอนัตรายแก่ชีวติ 
3. ความแข็งแรง ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีโครงสร้างท่ีแข็งแรง และค านึงถึง   

ความประหยดัดว้ย 
4. ความสะดวกสบายในการใช้ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรค านึงถึงสัดส่วน          

ท่ีเหมาะสมในการใชง้าน เช่น เกา้อ้ี ควรรับกบัสัดส่วนของคน นัง่แลว้สบาย 
5. ความสวยงามน่าใช้ ควรออกแบบให้มีความประณีตงดงาม ซ่ึงท าให้น่าใช ้            

จูงใจใหซ้ื้อ 
6. ราคาพอสมควร นักออกแบบควรค านึงถึงการใช้วสัดุและวิธีการผลิตท่ีง่ายและ

สะดวก ทั้งน้ีเพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ราคาพอควร สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
7. การซ่อมแซมง่าย ควรออกแบบใหแ้กไ้ขซ่อมแซมไดง่้าย 
8. วสัดุ ควรใช้วสัดุให้เหมาะสมกับงาน หาซ้ือง่าย ราคาเหมาะสมกับชนิดของ

ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 
9. กรรมวิธีการผลิต ควรออกแบบให้ผลิตไดส้ะดวก รวดเร็ว ประหยดัวสัดุ ประหยดั

ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
10. การขนส่งซ่ึงนักออกแบบท่ีดีควรออกแบบให้มีการขนส่งสะดวก ประหยัด                     

กินเน้ือท่ีในการขนส่งนอ้ยท่ีสุด 
จาก 10 ขอ้ค านึงน้ีเป็นแนวทางท่ีนกัออกแบบตอ้งน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์
5.2 แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 การออกแบบบรรจุภณัฑ์นั้น เป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างบรรจุภณัฑ ์
เพื่อน าผลิตภณัฑบ์รรจุลงไปแลว้ส่งไปยงัผูบ้ริโภค 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาบรรจุภณัฑ ์ท่ีผูอ้อกแบบตอ้งค านึง (สุนีย ์วรรธนโกมล, 2546 : 15) 
คือ            

1. ราคาของวสัดุบรรจุภณัฑ์ 
2. ราคาของกรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑ์ 
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3. ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง 

4. ราคาของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตและบรรจุผลิตภณัฑ์ 
5. ราคาของการใชแ้รงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัในการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ดีควรค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

2. ขอ้มูลดา้นการผลิต 

3. ขอ้มูลกระบวนการบรรจุภณัฑ ์

ในการวางแผนเพื่อออกแบบบรรจุภณัฑ ์ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาคือ 

1. วสัดุท่ีใช้ในการท าบรรจุภณัฑ์นั้น ควรมีความสามารถในด้านการป้องกนัสินคา้                    
จากการเส่ือมสภาพหรือความเสียหายต่าง ๆ ได ้

2. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ และวสัดุช่วยบรรจุตอ้งมีคุณสมบติัป้องกัน                   
การแตกเสียหายของสินคา้ตลอดระยะทางการขนส่ง 

3. มิติและขนาดของบรรจุภณัฑ ์ควรมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัตวัสินคา้ 

4. การขนยา้ยบรรจุภณัฑ ์ควรใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีขนาดมาตรฐาน สะดวกแก่การขนยา้ย 

5. ความสะดุดตาของบรรจุภัณฑ์ คือบรรจุภัณฑ์ไม่ควรแพงหรือถูกจนเกินไป         
เม่ือเทียบกบัราคาสินคา้ การเลือกใช้สี โลโก้ ช่ือสินคา้ และภาพประกอบไม่ควรท าลายรสนิยม   
ความเช่ือ หรือขนบธรรมเนียมของตลาดเป้าหมาย 

6. กระบวนการผลิตและหีบห่อไม่เป็นอนัตรายต่อธรรมชาติ 

7. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตลอดกระบวนการควรเหมาะสม และบรรจุภณัฑ์มีคุณภาพ     
ตามมาตรฐาน 

5.3 แนวคิดการออกแบบตราสินค้า 

 ตราสินคา้ คือ ช่ือ ค า เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ การออกแบบท่ีแสดงถึงตวัสินคา้หรือ
บริการท่ีแตกต่างไปจากคู่แข่ง  ในมุมมองของนักการตลาดภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้ น            
เกิดข้ึนจากในใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และองค์กร ส าหรับแนวคิดคุณค่าตราสินคา้ในมุมมอง
ของผูบ้ริโภคเกิดจากการตระหนักรู้ในตราสินคา้ และภาพลักษณ์ตราสินคา้ท าให้เกิดความภกัดี      
ต่อสินคา้นั้น ๆ  
 ในการออกแบบตราสินคา้ ผูอ้อกแบบตอ้งเขา้ใจในหลกัจิตวิทยาเก่ียวกบัการรับรู้ของ
ผู ้บริโภคเป็นท่ีตั้ ง  เ น่ืองจากจะท าให้สร้างตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง ขั้ นตอนในการตัดสินใจ                
ในการเลือกใชสี้ สัญลกัษณ์ รูปภาพ ขอ้ความมีความส าคญัมาก (จารุวรรณ เพง็ศิริ, 2551 : 13) 
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 ดงันั้น การสร้างตราสินค้า คือเป็นการสร้างความแตกต่างด้วยความคิดสร้างสรรค ์    
โดยออกแบบการส่ือสารใหส่ื้อถึงกลุ่มเป้าหมาย มี 7 ขั้นตอนในการสร้างตราสินคา้ดงัน้ี 

1. วสิัยทศัน์ คือตอ้งเขา้ใจวา่หน่วยงานหรือองคก์รท าธุรกิจอะไร เพื่อก าหนดขอบเขต
ขององคก์ร 

2. ต าแหน่งหรือค าสัญญา ควรหาจุดเด่นขององคก์รท่ีไม่เหมือนใครเพื่อน าเป็นจุดยืน
ในการน าเสนอสินคา้ให้กบักลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นตอ้งมีการก าหนด
เป้าหมาย และก าหนดตลาดอยา่งชดัเจนก่อน 

3. การก าหนดเอกลกัษณ์ในขั้นตอนการออกแบบโลโก ้สัญลกัษณ์ สี และส่ิงท่ีบ่งบอก
ใหลู้กคา้จดจ าตราสินคา้ แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และต าแหน่งหรือสัญญาท่ีก าหนดไว ้

4. ตราสินค้าภายในองค์กร ควรท าให้บุคลากรรับรู้และรู้จกัตราสินค้าขององค์กร    
เพื่อสร้างความมัน่ใจในตราสินคา้ 

5. การจดจ าตราสินคา้ อาจตอ้งใช้เคร่ืองมือส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกั เพื่อให้เกิด
ความเคยชินและคุน้เคยตราสินคา้ 

6. ความชอบตราสินค้า คือการท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคชอบตราสินค้า         
ดว้ยการบอกใหลู้กคา้วา่ท าไมตอ้งเลือกสินคา้จากตราสินคา้เรา 

7. ความภกัดีในตราสินค้า ควรจะใช้ระยะเวลาท่ีท าให้ผูบ้ริโภคนั้นเกิดความภกัดี           
ต่อตราสินคา้ ดว้ยความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ 

 

6. แนวคดิการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

 กลยุทธ์หน่ึงท่ีใช้ในการท างานเก่ียวกบัการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั
ขององค์กร คือ การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis โดยวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 4 ประเด็น (นิธิศ ภู่ค  ามี, 2551 : 19) คือ 

1) S = STRENGTH หมายถึง จุดแข็ง โดยให้องค์กรเป็นผูป้ระเมินจุดแข็งของตนเอง              
โดยพิจารณาจากความส าเร็จขององคก์ร 

2) W= WEAKNESS  หมายถึง จุดอ่อนขององคก์ร โดยพิจารณาจากเง่ือนไขความลม้เหลว
ขององคก์รในมิติต่าง ๆ  

3) O = OPPORTUNITY หมายถึง โอกาสท่ีองคก์รไดเ้ปรียบคู่แข่งจากปัจจยัภายนอก 
4) T= THREAT  หมายถึง อุปสรรคจากภายนอกท่ีขดัขวางการพฒันาขององคก์ร 
ซ่ึงการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis อาจจะตอ้งตั้งหัวขอ้หรือประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา       

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

 “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวทางประการหน่ึง ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชน      
ให้สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการผลิตหรือจดัการทรัพยากร                     
ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ี สอดคล้อง                   
กบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลกัการ 
พื้นฐาน 3 ประการ (โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์, 2545) คือ 1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล       
2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์ 

 จากนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงานตาม
โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน       
2) เพื่อสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชนให้คิดเอง ท าเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 3) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 4) เพื่อส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

โดยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยสอดคล้องกบั    
วถีิชีวติและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ดงัภาพท่ี 2.11 ท่ีน าภูมิปัญญาสู่สากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.11 การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่ 
 ท่ีมา :  ดดัแปลงภาพจากไทยต าบล, 2545 : ระบบออนไลน์ 

ธรรมชาติ คน เทคโนโลย ีวฒันธรรมไทย ความคิดสร้างสรรค ์

  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภาพเมืองและสากล เพือ่สร้างความมั่งคั่ง 

 

ปัจจยัพ้ืนฐาน 



26 

 

 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 
และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สามารถส่งออกได ้                    
ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global Reaches) 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดับภูมิภาค ด าเ นินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล    
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 - 2547 ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จ 
อยา่งดียิง่ ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นทอ้งถ่ิน รวมทั้งเกิดการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑชุ์มชนอยา่งแพร่หลาย  
 ดงันั้น ในปี 2549  กอ.นตผ จึงไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์      
ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP Product Champion)    
โดยในปี 2549 เนน้ “คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนด
เป็นส าคญั” 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 

1) เพื่อจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product Level) เป็นการจะน าไปสู่การพฒันาดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Development) 

2)  เพื่อจดัระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ (Profile) ท่ีจะใชใ้นการปฏิบติังานเชิงบูรณาการของ              
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ละความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
4) เพื่อกระตุ้นให้เ กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และชุมชน                

ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
โดยโครงการน้ีไดว้างกรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สามารถ

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

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (Satisfaction) 
4)  มีประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑ ์(Story of Product) 



27 

 

ในการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการทางธุรกิจตอ้งมีคุณสมบติั
ของผูผ้ลิต 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                   
อย่างหน่ึง เช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล คิว (Qmark) GAP GMP HACCP และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์เป็นตน้ 

กรณีท่ีผู ้ประกอบการได้ยื่นเ ร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ก่อน             
การรับสมคัร (อยู่ระหวา่งการพิจารณารับรอง มผช.) สามารถสมคัรเขา้คดัสรรได ้แต่จะตอ้งไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ภายในเดือนกันยายน 2549 จึงจะได้รับการพิจารณาให้          
ค่าคะแนนในระดบัประเทศ ซ่ึงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถส่งผลิตภณัฑ์ท่ีไดแ้จง้
ไวใ้นการส ารวจและลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 และเป็นผลิตภณัฑ์หลกั        
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส่งสมคัรเขา้คดัสรรไดร้ายละเอียด 1 ผลิตภณัฑ์หลกั 1 ชุด 
โดยท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีคดัสรรได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภณัฑ์ ตามนิยามความหมายท่ีระบุ
ต่อไปน้ี 

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  

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   

3)  ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอ และผา้ถกัท่ีได้จากเส้นใยธรรมชาติ หรือ   
เส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุกประเภท ไดแ้ก่ 
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3.1 ผา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท าจากเส้นใย เส้นดา้ย น ามาทอถกัเป็นผืนมีลวดลาย
เกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผา้ท าดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร รวมถึงผลิตภณัฑ์    
ท่ีท าจากผา้และเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์  ส่ิงทอ และผลิตภณัฑ ์     
ท่ีท าจากผา้เป็นหลกัและมีวสัดุอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม 

3.2 เค ร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้ประดับตกแต่งร่างกาย จากวัสดุ                 
ทุก ๆ ประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อย และความสวยงาม  

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 

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

4.2  จักสาน  ถักสาน หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีว ัสดุท่ีเป็น            
เส้นใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใด ๆ เช่น พลาสติก น ามาจักสาน หรือถักสาน ถักทอ            
เป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของท าจากพลาสติกสาน 
เป็นตน้ 

4.3  ดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไม ้ตน้ไม ้กลว้ยไม ้ผลไมท่ี้ไม่ใช่
ส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่าง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ 
ของตกแต่งของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลกั เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา  
ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 

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

4.5  เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภทดิน สินแร่               
ไปข้ึนรูป และยงัน าไปเผาด้วยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใช้ของตกแต่งของท่ีระลึก เช่น 
เบญจรงค ์ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง  เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่าง ๆ เป็นตน้ 
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4.6  เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท าจากผา้ และมี     
การตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้  ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 

4.7  และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ของใช ้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้วสัดุ
อ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก 
ซีเมนต ์เป็นตน้  

5) ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร หรือมีสมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบอ้างใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพได้แก่ ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอาง
สมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใช้ในบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่หรือก าจดัแมลง
และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดัประเภท
ผลิตภณัฑ์ให้พิจารณาจดัประเภทผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ หรือค านึงถึงประโยชน์                     
ในการใชส้อย และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั  
 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  (ไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป) เป็นสินคา้มีคุณภาพ หรือมีศกัยภาพ
ในการส่งออก 

2) ระดบั 4 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 80 - 89 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับ
ระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

3) ระดบั 3 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 70 - 79 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบักลาง     
ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

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

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

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

 

8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ไดจ้ดัท าโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนข้ึน  โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี   วงเงินประมาณ 112,475,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบสองลา้น
ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนับาท) เพื่อรองรับการพฒันาคุณภาพ ผลิตภณัฑ์ชุมชน หรือระดบัพื้นบ้าน                       
ท่ียงัไม่ได้รับการพฒันาเท่าท่ีควร ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายจดัตั้ งโครงการ หน่ึงต าบล                              
หน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์                        
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเพื่อผลิตจ าหน่ายสู่ตลาดผูบ้ริโภค  
 ดงันั้นโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน สมอ. จึงเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุน
ในดา้นมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับและสามารถประกนัคุณภาพให้กับผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึง        
ท่ีเช่ือมโยงผลิตภณัฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค ์ 
ท่ีส าคญั คือ  

1. ส่ ง เส ริมและพัฒนา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้ได้ รับการ รับรอง  และ                 
แสดงเคร่ืองหมายการรับรอง 

2. เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย และ           
สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. เพื่อเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้ งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล            
ในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
 การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.)  มีดงัน้ี 

1) คุณสมบัติผู ้ยื่นค าขอ ต้อง เ ป็นผู ้ผ ลิตในชุมชน หรือจากโครงการหน่ึงต าบล                
หน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ 
หรือเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ตามกฎหมายวสิาหกิจชุมชน 

2) ในการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน ผูผ้ลิตจะตอ้งยืน่ค าขอรับรองส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวดั  เม่ือได้รับค าขอก็จะมีหมายนัดตรวจสอบ     
สถานท่ีผ ลิต  และ เก็บตัวอย่างจากสถานท่ีผ ลิตส่งตรวจสอบโดยส านักงานมาตรฐาน
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ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจงัหวดั เม่ือผ่านการประเมินก็จะไดใ้บรับรองผลิตภณัฑ ์
โดยมีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในใบรับรอง 

3) หากใบรับรองหมดอายใุห้ต่ออายุใบรับรอง หรือหากมีการยา้ยสถานท่ีผลิต ให้แจง้มายงั
ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรือ อุตสาหกรรมจงัหวดัให้ด าเนินการตรวจสอบ
สถานท่ี 

4) การยกเลิกใบรับรองผลิตภณัฑเ์กิดข้ึนก็ต่อเม่ือ 

4.1) ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนถึง 2 คร้ัง 

4.2) ผูผ้ลิตไดรั้บการรับรองขอยกเลิก 

4.3) มีการประกาศแก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้ก าหนดไว ้                          
ตามมาตรฐานเดิม ใหใ้ชใ้บรับรองเดิมต่อไปตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี  

4.4) เม่ือใบรับรองครบอาย ุ3 ปี 

4.5) กรณีมีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข                  
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้

  

9. แนวทางการวเิคราะห์ทางด้านการจัดการการตลาดในวสิาหกจิชุมชน 

 การวิเคราะห์ทางด้านการจัดการการตลาดในวิสาหกิจชุมชน เป็นส่ิงจ าเป็นซ่ึงเป็น
กระบวนการในการคิดและวางแผนในการบริหารธุรกิจ ในด้านราคา การส่งเสริมการขาย            
เพื่อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจลูกคา้ ประเด็นส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด ดงัน้ี 

9.1 ส่วนประสมการตลาด เพื่อการวเิคราะห์โอกาสทางการตลาดโดยการศึกษา 4Ps  (พิษณุ 
กาญจนคลอด, 2546 : 6)  คือ 

9.1.1 Product ผลิตภณัฑ ์ เช่น การมีสินคา้ใหเ้ลือกท่ีมีความหลากหลาย คุณภาพสินคา้                      
การออกแบบสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ขนาด ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าใหเ้กิดผลิตภณัฑข้ึ์น เป็นตน้ 

9.1.2 Price ราคา เช่น ควรตรวจสอบในเร่ืองของราคาสินคา้ในแต่ละรายการ ส่วนลด                     
การช าระเงิน ระยะเวลาในการใหสิ้นเช่ือ เป็นตน้ 

9.1.3 Place การจดัจ าหน่าย เช่น การเลือกท าเลท่ีตั้ง การสนบัสนุนการกระจายสินคา้ 
การเลือกคนกลางในการกระจายสินคา้ เป็นตน้ 

9.1.4 Promotion การส่งเสริมดา้นการตลาด หรือการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน  
เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายตรง การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

9.2 การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์    
ซ่ึงการวเิคราะห์โดยใชค้  าถาม 6Ws และ 1 H  เพื่อคน้หาค าตอย 7Os  ดงัตารางท่ี 2.1 
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ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

1.Who ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์และจิตวทิยา 

กลยทุธ์การตลาด 4Ps  
ทั้ง 4 ดา้น 

2.What ผู้บริโภคซ้ืออะไร ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Object) 
ซ่ึ ง ส่ิ ง ท่ี ผู ้ บ ริ โ ภ ค ต้ อ ง ก า ร คื อ 
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์และความแตก ต่า ง ท่ี
เหนือกวา่คู่แข่ง 

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ 
ประกอบดว้ย 
1.ผลิตภณัฑห์ลกั 
2.รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
3.ผลิตภณัฑค์วบคุม 
4.ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5 .ศักยภาพผ ลิตภัณฑ์ ท่ี มี
ความแตกต่างจากคู่แข่ง 

3.Why ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) 
คือต้องศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ คือ 
1.ปัจจยัภายในหรือจิตวทิยา 
2.ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม 
3.ปัจจยัเฉพาะบุคคล 
 

กลยทุธ์ท่ีใชคื้อ 
1.กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2 . ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาด 
3.กลยทุธ์ดา้นราคา 
4.กลยุทธ์ด้านช่องทางจัด                    
จ  าหน่าย 

4.Who ใครมีส่วนร่วมใน    
การตัดสินใจซ้ือ 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ  
(Organizations)  ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ใ น                 
การตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 
1.ผูริ้เร่ิม 
2.ผูมี้อิทธิพล 
3.ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4.ผูซ้ื้อ 
5.ผูใ้ช ้

ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี ใ ช้ คื อ ก ล ยุ ท ธ์               
การโฆษณาและการส่งเสริม
การตลาดโดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5.When ผู้บริโภคซ้ือเมื่อไร โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น
ช่วงเดือนใดเดือนหน่ึงของปี ช่วงวนั
ใดวนัหน่ึงของเดือน เป็นตน้ 

กลยุทธ์ท่ีใช้คือการส่งเสริม
การทางตลาด 
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ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

6. Where ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือ 
(Outlets)  

ใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัด 
จ าหน่าย 

7.How ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ  
(Operations) เช่น 
1.การรับรู้ปัญหา 
2.การคน้หาขอ้มูล 
3.การประเมินผลทางเลือก 
4.การตดัสินใจซ้ือ 
5.ความรู้สึกภายหลงัจากการซ้ือ 

กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
เช่น การโฆษณา การขายโดย
ใช้พนักงาน การส่งเส ริม  
การขาย  การให้ข่ าวและ               
การประชาสัมพนัธ์การตลาด
โดยตรง เช่น พนกังานขายจะ
ก าหนดวัต ถุประสงค์ ใน                 
การขายให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค 

 

ตารางท่ี 2.1 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใชค้  าถาม 

ท่ีมา : พิษณุ กาญจนคลอด, 2546 : 8 - 10 
 

 จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นได้ว่าการศึกษาส่วนประสมการตลาดเป็นพื้นฐานในการน ามา
วิเคราะห์ด้านการจดัการทางตลาดของวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นก่อนท่ีจะศึกษากลยุทธ์ท่ีซับซ้อน                   
ควรศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าใจและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ                 
เสียก่อน 
 

10. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบังานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ 

 ศิลปะประดิษฐ์ คือ การสร้างสรรค์ผลงานจากความคิดเดิม ประกอบกับการต่อยอด                 
ความคิดในการสร้างผลงานให้มี รูปแบบท่ีแปลกใหม่ หรือใช้ฝีมือในการผลิตผลงานนั้ น                         
ด้วยความประณีตบรรจง  ซ่ึงในท่ีน่ีรวมถึงการน าหัตถกรรมช่าง ไม่ว่างานไม้ การทอผ้า                              
งานแกะสลกั งานกระดาษ งานโลหะ มาประยุกต์เกิดช้ินงานใหม่ท่ีผสมผสานกบัความคิดใหม่                      
และความรู้ดา้นศิลปะอยา่งลงตวั 
 ถ้าเทียบกับความหมายของค าว่า “ศิลปะ” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,2530) คือ                           
ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษยท่ี์แสดงออกมาในรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ                         
ความประทบัใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอจัฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม
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และทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความร่ืนรมย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  จารีต
ประเพณี หรือความเช่ือทางศาสนา และค าว่า “ประดิษฐ์” หมายถึง ตั้งข้ึน จดัท าข้ึน คิดท าข้ึน      
สร้างข้ึน แต่งข้ึน หรือจดัท าข้ึนให้เหมือนของจริง เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น หรือคิดท าข้ึน      
ไม่เหมือนธรรมชาติ เช่น ลายประดิษฐ ์เป็นตน้  
 ดงันั้น ศิลปะประดิษฐ์ หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเกิดจากการดดัแปลงจากส่ิงท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ ด้วยความคิดท่ีสร้างสรรค์ และผลงานนั้นมีความสวยงาม ประณีตและละเอียดละอ่อน 
หรือเกิดจากการดดัแปลงส่ิงท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นผลงานในรูปแบบใหม่ 
 ในงานดา้นศิลปะประดิษฐ์ จึงเป็นการออกแบบท่ีแสดงความวิจิตรบรรจงมีความสวยงาม
เพื่อให้เกิดความสุขสบาย ร่ืนรมย์ มากกว่าการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดอ่ืนใด ความวิจิตร
บรรจงในท่ีน้ีหมายถึง การตกแต่งสร้างสรรค์ลวดลายหรือรูปแบบดว้ยความพยายาม เป็นงานฝีมือ     
ท่ีมีความละเอียดประณีต เช่น การจดัผกั ซ่ึงเป็นเคร่ืองจ้ิมอาหารคาวของไทย แทนท่ีจะจดัพริก 
มะเขือ แตงกวา ต้นหอมลงในจานเท่านั้น แม่ครัวระดับฝีมือบางคนก็จะประดิษฐ์ตกแต่งพืชผกั
เหล่านั้นอยา่งสวยงามมาก เช่น ประดิษฐเ์ป็นดอกไม ้รูปสัตวห์รือลวดลายต่าง ๆ งานศิลปะประดิษฐ ์            
มีหลายประเภท เช่น 

1) งานแกะสลกัของอ่อนเช่นผกั ผลไม ้สบู่ เทียน  
2) งานจดัดอกไมใ้บตองเช่น ร้อยมาลยั จดัพวงระยา้ดอกไม ้โคมดอกไม ้ 
3) งานเยบ็ปักถกัร้อยตกแต่งเช่น ปักลวดลายต่างๆถกัโครเชท ์
4) เคร่ืองตกแต่งร่างกายเช่น แหวน ก าไล ต่างหู เขม็กลดั 
5) งานกระดาษ เช่น ฉลุกระดาษ ประดิษฐก์ระดาษเป็นดอกไม ้ดงัภาพท่ี 2.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2.12  ลายฉลุกระดาษบนโคมไฟ 
 ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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6) งานประดิษฐเ์ศษวสัดุ เช่น ใบไม ้เปลือกหอย ดอกหญา้ หลอดกาแฟ 
7) งานแกะสลกัของแขง็ เช่น แกะสลกัหนา้บนั คนัทวย บานประตู โลหะ 

 องคป์ระกอบของการประดิษฐช้ิ์นงานอยา่งสร้างสรรค ์คือ 
1) เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในคนทุกคน พบในพฤติกรรม 2 ทาง ได้แก่พฤติกรรมทางสมองและ

พฤติกรรมทางกาย 
2) กระบวนการต่อเน่ืองท่ีเกิดจาก ประสบการณ์ ส่ิงแวดล้อม ความคิดจินตนาการ และ                       

การแสดงออก 
3) เป็นความคิดและการกระท าท่ีอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑข์องความดีและความถูกตอ้ง 
4) เป็นความคิดและการกระท าในขณะท่ีสมองท างานตามปกติและมีสติอยา่งสมบูรณ์ 
5) เป็นความฉลาดของมนุษย ์ในการปรับส่ิงแวดลอ้มและการรับรู้ใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

 

11. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ปวีณรัช ลิมปิษเฐียร (2552) ศึกษาเร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียงในทศันะของคนเมือง โดยใช ้      
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในสายงานธุรกิจโทรศัพท์ และสายงานบริการลูกค้า บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด จ  านวน 80 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าคร่ึงเป็นผู ้หญิง               
มีอายุมากกว่า 46 ปี   มีรายไดม้ากกว่า 46,000 บาทต่อเดือน มีสถานภาพ โสด จบการศึกษาสูงสุด                 
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 21-30 ปี เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีส่วนใหญ่มีความรู้                
และมีความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัสูง ในภาพรวมพนกังานมีพฤติกรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง  คิดเป็นสัดส่วน 83.75 ในประเด็นการแบ่งเวลาให้งานและ
ครอบครัวในสัดส่วนท่ีเหมาะสมค่าเฉล่ีย 3.78 ในดา้นความมีเหตุผล หารมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในครอบครัวค่าเฉล่ีย 4.04  ด้านความมีภูมิคุ้มกันเก่ียวกับการวางแผนค่าใช้จ่ายค่าเฉล่ีย 4.03          
โดยพิจารณาในรายละเอียดด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าความคิดเห็นของเพศ สถานภาพ             
ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ท าให้พฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่างกนั แต่ในทางกลบักนัอายุและรายไดท่ี้ต่างกนัก็ท าให้พฤติกรรมการแสดง                         
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงต่างกนัดว้ย 

 ปวณีรัช ลิมปิษเฐียร ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่  รัฐควรก าหนดให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระ
แห่งชาติ เพื่อให้เขา้ถึงประชาชนทุกระดบั โดยก าหนดให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มามี
บทบาทและมีส่วนร่วมพร้อมกนั 

จันท ร์ จิ รา  นันที  ( 2 54 8 )  ได้ ศึ กษา เ ร่ือง  ผลการจัด กิ จกรรม ซิน เน ติค ส์ ท่ี มี ต่ อ                
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  ได้ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ 
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นักศึกษาปริญญาตรีชั้ นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์          
คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลยัเขตภาคพายพั จ านวน 30 คน 
ผลการวิจยัพบว่านักศึกษามีพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน โดยนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา        
ในกิจกรรมซินเนติคส์แบบอุปมาสร้างมโนภาพ  มีพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากข้ึน
อย่างชัดเจน และนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในกิจกรรมซินเนติคส์แบบอุปมาโดยตรง  มีพฒันาการ        
ดา้นความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึนเล็กนอ้ย 

 นอกจากน้ีนักศึกษามีคะแนนประเมินผลการออกแบบเพิ่มข้ึน โดยนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา      
ในกิจกรรมซินเนติคส์แบบอุปมาโดยตรง มีคะแนนผลงานการออกแบบด้านความคิดคล่อง          
เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด และนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษากิจกรรมซินเนติคส์แบบอุปมาสร้างมโนภาพ มีคะแนน                   
ผลงานการออกแบบดา้นความคิดริเร่ิมและความคิดยดืหยุน่เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด 
 พรทิพย์ ชนะค้า (2547) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของปราชญ์
ชาวบ้านจังหวดับุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านจังหวดับุรีรัมย์ มีคุณลักษณะของ                    
ความเป็นผู ้น าโดยธรรมชาติ ทั้ ง เ ร่ืองความสามารถทางการเกษตร การบริหารหมู่บ้าน                  
ความสามารถในการส่ือสาร นอกจากนั้นปราชญ์ชาวบา้นยงัยอมรับความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ        
มีการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยไม่ยึดติดกบัความคิดเก่า ๆ และน าความรู้ทั้งหมดมาผสมผสาน 
พฒันาตนเอง ครอบครัว หมู่บา้น 
 ส่วนบทบาทของปราชญ์บุรีรัมยพ์บว่า เป็นผูท่ี้ริเร่ิมเกษตรทางเลือกใหม่ในหมู่บา้น และ
แนะแนวเกษตรทางเลือกให้ชาวบา้น รวมทั้งเป็นผูก้ระจายข่าวจากเจา้หน้าท่ีพฒันาไปยงัชาวบา้น    
ซ่ึงเป็นบทบาทของความเป็นผูน้ าและเป็นท่ีพึ่งใหช้าวบา้นเป็นอยา่งมาก 
 ในดา้ยกลยทุธ์ทางการส่ือสารเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของนกัปราชญช์าวบา้นจงัหวดับุรีรัมย ์
พบว่า กลยุทธ์หลัก ๆ ท่ีนักปราชญ์ชาวบ้านน ามาใช้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ                      
การสร้างความเป็นกันเองด้วยการส่ือสารระหว่างบุคคล การใช้ภาษาท้องถ่ิน การสาธิตและ                         
เปิดพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเองให้ชาวบา้นและบุคคลภายนอกเขา้มาดูงาน เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ให้กบัชาวบา้นให้มากข้ึน ส าหรับเน้ือหาท่ีใชใ้นการส่ือสารพบวา่เป็นเน้ือหาท่ีมาจากประสบการณ์
ตรงท่ีนักปราชญ์ชาวบา้นเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง และปฏิบติัจนประสบความส าเร็จจึงน ามา
ถ่ายทอดให้ชาวบ้าน อีกอย่างหน่ึงปราชญ์ชาวบ้านหลายท่านจะผ่านการบวชเป็นพระสงฆ ์               
มาแล้วท าให้ชาวบา้นให้ความเคารพอย่างไม่มีเส่ือมคลาย จึงสรุปได้อีกว่า ศาสนาเป็นส่วนหน่ึง                  
ในการเช่ือมความคิดเขา้ดว้ยกนันัน่เอง 

สมศักดิ์ มากบุญ  (2545)  ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ภูมิปัญญาชาวบา้น: กระบวนการเรียนรู้และ
แนวคิดในการจดัการศึกษาของผูท้รงภูมิปัญญา ผลการวจิยัพบวา่ 
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1) ลกัษณะของผูท้รงภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท่ีไดรับการสั่งสมมามีดงัน้ี 
1.1 เป็นภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัการท ามาหากิน คือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ

หัตถกรรมศิลปกรรม ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมมาจากครอบครัวหรือบรรพบุรุษ กล่าวคือ ผูท้รง                       
ภูมิปัญญาเกือบทุกคนมีพื้นเพและได้รับการอบรมสั่งสอนหรืออยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ                  
ภูมิปัญญานั้นมาตลอด จึงท าใหเ้กิดการสั่งสมมากข้ึนจนเป็นภูมิปัญญาของบุคคลนั้น 

1.2 เป็นภูมิปัญญาไดรั้บการพฒันาและมีความเหมาะสมกบัยุคสมยั และเป็นประโยชน์
กวา้งขวางมากข้ึน 

1.3 ภูมิปัญญาบางอยา่งมีลกัษณะจ าเพาะตวันัน่คือ อาจจะเรียนรู้ไดย้าก เช่น การสร้าง
เคร่ืองดนตรี เพราะตอ้งอาศยัองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น พรสวรรค์ ถ่ินท่ีอยู่ การมีผูใ้ห้ความรู้                   
และโอกาสในการประกอบอา ชีพ นอกจาก น้ีภู มิ ปัญญาบางอย่างย ัง มีความสัมพันธ์กับ                                        
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัได้ทังหลาย เช่น การท าพิธีไหว้ครู              
ทางดนตรีไทย พิธีบูชาเคารพครู (ฤาษี) ของหุ่นกระบอก การจบัมือเพื่อต่อเพลงไทยเดิม เป็นตน้ 

2) กระบวนการเรียนรู้ของผูท้รงภูมิปัญญา มีดงัน้ี 
2.1  ผูท้รงภูมิปัญญาส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจาก 4 ลักษณะน้ี คือ การสอน       

ดว้ยวาจา และสาธิต วิธีการ การลงมือปฏิบติัจริง การแลกเปล่ียนเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มครูพกั                     
ลักจ า ซ่ึงใน 3 ลักษณะแรกจะปรากฏข้อมูลชัดเจนในประวติัชีวิตส่วนตัว และผลงานของ                 
ผูท้รงภูมิปัญญาส่วนการเรียนรู้รอบครูพกัลกัจ านั้นเป็นลกัษณะธรรมชาติท่ีมีอยู่ในตวับุคคลและ                           
ไม่สามารถยืนยนัให้ชัดเจนได้ ส่วนวิธีการเรียนรู้จากศาสนาและพิธีกรรมนั้น ในการวิจยัเร่ืองน้ี                    
จะพบว่ามีในผู ้ทรงภูมิปัญญาสาขาศิลปกรรมทุกคน เน่ืองจากการเรียนรู้ดังกล่าวมีอิทธิพล              
ต่อดา้นจิตใจ และถือวา่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา 

2.2 กระบวนการถ่ายทอดหรือส่งต่อความรู้ของผูท้รงภูมิปัญญา จากงานวิจยัพบว่า                  
ผูท้รงภูมิปัญญาเกือบทุกคนได้สั่งสมภูมิปัญญาของตนเองสู่คนรุ่นหลงัดว้ยวิธีการเรียนรู้ท่ีตนเอง     
ไดรั้บมา เน่ืองจากมีความเช่ือว่าเป็นวิธีการท่ีเคยให้ผลดีต่อตนเองและก็น่าจะเป็นผลดีต่อผูอ่ื้นดว้ย                    
ซ่ึงมีข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู ้ทรงภูมิปัญญาหลายท่านท่ีบุตรหลานสามารถสืบสานอาชีพ                     
ของตนเองไดแ้ละบางท่านไดรั้บเชิญใหไ้ปสอนหรือเป็นวทิยากร เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญา 

2.3 แนวคิดในการจดัการศึกษาโดยน าภูมิปัญญาชาวบ้านเขา้สู่ระบบการศึกษาไทย   
จากการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่ีได้จากการศึกษาสามารถน าเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย        
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดท้ั้งแง่การจดัมวล ประสบการณ์ หรือสาระของ
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงาน
หรือองคก์รต่าง ๆ ในสังคม 
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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 และความมีเหตุผลโดยได้
เสนอเศรษฐกิจพอเพียงน้ีในฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ แต่คนไทยทั่วไปก็ยงั          
นึกภาพไม่ออกว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะมีรูปธรรมท่ีน ามาใช้ปฏิบติัจริงไดอ้ย่างไร เน่ืองจากคุน้กบั
เกษตรทฤษฎีใหม่ซ่ึงมีรูปธรรมการผลิตการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายย่อยเป็นหลกั มีแนวโน้ม    
จะอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความหมายเช่นเดียวกบัทฤษฎีใหม่ และเม่ือเป็นเช่นนั้นก็ยากท่ีจะ
ปรับมาเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในลกัษณะท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงเน่ืองจากประเทศไทย
มิไดมี้เฉพาะภาคเกษตร แต่ไดมี้อุตสาหกรรมและบริการท่ีกา้วหนา้ไปไกลแลว้ 

  
  
 
  
 
 

 
 
 
 




