
 

 

การออกแบบจ าเป็นจะต้องพิจารณาด้าน สุนทรียศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอย หลัก
เศรษฐศาสตร์ และมุมมองสังคมการเมือง ทั้งสิ่งที่ออกแบบและข้ันตอนการออกแบบ อาจเกี่ยวข้องกับ
การค้นหาข้อมูล ความคิด การท าแบบจ าลอง การปรับเปลี่ยนให้ท างานร่วมกันได้ และรวมไปถึง 
เสื้อผ้า ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตึกระฟ้า เอกลักษณ์กลุ่มบริษัท ขั้นตอนการท าธุรกิจ หรือ
แม้กระทั่งขั้นตอนการออกแบบเอง 

 

ที่มา http://www.thaiceramicsociety.com/ce_rangsit_u-design.php 

 
      การออกแบบ (Design)  หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่
ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน โดยมีความส าคัญอยู่
หลายประการ กล่าวคือ ในแง่ของการวางแผนการท างาน งานออกแบบจะช่วยให้การท างานเป็นไป
ตามข้ันตอนอย่างเหมาะสมและประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวางแผนการ
ท างานก็ได้ ในแง่ของการน าเสนอผลงานนั้น ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ เข้าใจ
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ตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้นความส าคัญในด้านนี้ คือ เป็นการสื่อความหมาย เพ่ือความเข้าใจระหว่าง
กัน เป็นสิ่งที่ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมายซับซ้อน 
ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากข้ึน หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ผลงานออกแบบ คือตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบ ได้ทั้งหมดนั่นเอง 
     การออกแบบ คือ กิจกรรมการแก้ปัญหาเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็น
การกระท าของมนุษย์ด้วยจุดประสงค์ท่ีต้องการแจ้งผลเป็นสิ่งใหม่ ๆ มีทั้งที่ออกแบบเพ่ือสร้างข้ึนใหม่
ให้แตกต่างจากของเดิมหรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม  ความส าคัญของการออกแบบเป็นขั้นตอน
เบื้องต้นที่จะท าให้กระบวนการในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประสบความส าเร็จในตลาดและตรง
ตามเป้าหมาย 
    งานออกแบบ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนโดยการเลือกน าเอาองค์ประกอบมาจัดเรียงให้เกิดรูปทรง
ใหม่ที่สามารถสนองความต้องการตามจุดประสงค์ของผู้สร้าง และสามารถผลิตได้ด้วยวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตที่มีอยู่ในขณะนั้น 
 

 
 

ที่มา http://srp30317.blogspot.com/2015/07/blog-post_43.html 
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         ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่
มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ (จากวิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี)     
       การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) คือ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้  เพ่ือน ามาใช้
สอยในชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นการผลิตจ านวนมากในรูปสินค้า  เพ่ือให้ผ่านไปยังผู้บริโภค 
(consumer) ในวงกว้าง  โดยที่รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยส าคัญ  ชักจูงผู้บริโภค
ให้เกิดความกระหายที่จะจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์นั้น

 
        ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนจากคู่แข่ง  สะดุดตาและ
ง่ายต่อการจดจ า 
        สร้างเอกลักษณ์สินค้าให้เกิดสัมผัสและการรับรู้ที่ดีต่อองค์กรผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ 
        รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์และส่วนอื่นที่เก่ียวกับการออกแบบสามารถสื่อสารกับ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดีขึ้นทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ 
        เพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น  เพ่ือไปสู่การเพ่ิมราคาสินค้าได้ 
        ลดต้นทุนเพ่ิมผลก าไร  เช่น  ออกแบบให้ผลิตง่าย  ลดขั้นตอน  เลือกใช้วัสดุภายในประเทศ 
ฯลฯ 
        ขยายตลาดสินค้า  เช่น  สร้างผลิตภัณฑ์ที่สนองประโยชน์ใช้สอยใหม่  สร้างความต้องการ
ใหม่  สร้างตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
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        ความแปลกใหม่ (Innovative) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ าซาก  มีการน าเสนอความแปลกใหม่ใน
ด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่ หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้น 
        มีที่มา(Story) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ  มีที่มาหรือ  เล่าเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นต้น
ก าเนิด  ความคิดรวบยอดของการออกแบบให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ เช่น นาฬิกาของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  กล่าวถึงต้นก าเนิดมาจากงานช่างฝีมือในหมู่บ้านที่เก่าแก่หมู่บ้านหนึ่งที่มีการ
สืบทอดกันต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นต้น 
        ระยะเวลาเหมาะสม(Timing) การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้นเหมาะสมตามฤดูกาล หรือ
ตามความจ าเป็น  หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อกัน
ฝนหรือร่ม  ก็ควรจะออกสู่ตลาดช่วงฤดูฝน  ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชุดนักเรียนก็ควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูกาล
ก่อนเปิดภาคเรียน เป็นต้น 
        ราคาพอสมควร (Price) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับก าลังซื้อของผู้บริโภคใน
ตลาดนั้น  โดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลก่อนท าการออกแบบและผลิต 
        มีข้อมูลข่าวสาร (Information) ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้
ทราบ  และเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านประโยชน์และวิธีการใช้งาน  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่
องค์กรและผลิตภัณฑ์ 
        เป็นที่ยอมรับ (Regional acceptance) ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความแข็งแรง คงทนต่อ
สภาพการใช้งาน  หรือมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และราคาท่ีจ าหน่าย 

 
 1. แก้ไขปัญหางานออกแบบ  และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น 
 2. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์งานออกแบบ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ไม่ลอกแบบงานของผู้อ่ืนและไม่ควรเลียนแบบของโบราณ  แต่ควรออกแบบให้มีเอกลักษณ์
เป็นของตัวเอง 
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 4. มีการศึกษา และปรับปรุงวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย  ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ 
 5. มีความเข้าใจพ้ืนฐานทางสังคม และความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นหลัก 
 6. เป็นนักสังเคราะห์ที่สามารถผลิตงานออกแบบเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับการใช้งานของ
สภาพสังคมนั้นๆ  เช่น การสร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยยุค
ใหม่  โดยเข้าใจรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองอย่างแท้จริง 

 
        การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัย (Design factors)  มากมายที่นักออกแบบที่ต้องค านึงถึง  แต่
ในที่นี้จะขอกล่าวเพียงปัจจัยพ้ืนฐาน 10 ประการ  ที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสร้างสรรค์
ผลงานเชิงอุตสาหกรรม  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และเป็นตัวก าหนด
องค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ  ได้แก่ 
          1. หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal)  ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้น
จะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดี  เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเรา
สัมผัสได้ก่อนมักเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก  การก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
นั้น 
          3. ความสะดวกสบายในการใช้  (Ergonomics) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้าใจ
กายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน  ความสามารถและขีดจ ากัดที่เหมาะสมส าหรับอวัยวะต่างๆ 
ของผู้ใช้ การเกิดความรู้สึกที่ดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์  ทั้งทางด้านจิตวิทยา
(Psychology)และสรีระวิทยา(Physiology)  ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ เผ่าพันธุ์ ภูมิล าเนา 
และสังคมแวดล้อมที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นข้อบังคับในการออกแบบ 
           4.  ความปลอดภัย (Safety)  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพ
ของมนุษย์  มีทั้งประโยชน์และโทษในตัว  การออกแบบจึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นส าคัญ  ไม่เลือกใช้วัสดุ สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
หรือท าลายสิ่งแวดล้อม  ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีค าอธิบายการ
ใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย 
           5. ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงใน
ตัว  ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตาม
คุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระท าในรูปแบบต่างๆ จากการใช้งาน 
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           6. ราคา (Cost) ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็น
กลุ่มใด  อาชีพอะไร ฐานะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภัณฑ์และ
ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึ้น 
           7. วัสดุ (Materials) การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความใส ผิว
มันวาว ทนความร้อน ทนกรดด่างไม่ลื่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซื้อและ
คงคลัง รวมถึงจิตส านึกในการรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็เป็นสิ่งที่นักออกแบบต้องตระหนักถึงในการออกแบบร่วมด้วย  เพ่ือช่วย
ลดกันลดปริมาณขยะของโลก 
           8. กรรมวิธีการผลิต (Production) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย 
รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ
กรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม  และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการประหยัดเพราะการผลิตทีละมากๆ 
           9. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้
สามารถบ ารุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการช ารุดเสียหายเกิดขึ้น  ง่ายและ
สะดวกต่อการท าความสะอาดเพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์  รวมทั้งควรมีค่าบ ารุงรักษา
และการสึกหรอต่ า 
          10. การขนส่ง (Transportation) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรค านึงถึงการประหยัดค่า
ขนส่ง  ความสะดวกในการขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ ) 
การกินเนื้อที่ในการขนส่ง  ส่วนการบรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ที่ท าการออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่  อาจต้องออกแบบให้ชิ้นส่วน
สามารถถอดประกอบได้ง่าย เพ่ือท าให้หีบห่อมีขนาดเล็กลง 
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