
 

 

 

 

 

การออกแบบเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานหรือวิธีการที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็น 
รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพ่ือให้มีความเข้าใจในผลงานหรือวิธีการร่วมกัน  การออกแบบจึงไม่ได้มุ่งเน้น
เฉพาะผลงานหรือชิ้นงาน  แต่จะเน้นถึงวิธีการในการท างานต่างๆ ด้วย การออกแบบจึงเป็นการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง  
กลายเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 แจกันปรับเปลี่ยนรูปทรง 
ที่มา http://www.thaiceramicsociety.com/ce_rangsit_u-design.php                                  

เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 
 
 

 
 

 

การออกแบบ  คือ การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็นงาน 2 มิติและ 3 มิติเข้า
ด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ในการน าองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกัน  ผู้ออกแบบจะต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ใช้สอย  ความงามอันเป็นลักษณะส าคัญที่พึงมีของการออกแบบ  การออกแบบ
เป็นศิลปะของมนุษย์เนื่องจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงามและตอบสนองการใช้ประโยชน์ใช้
สอยที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้ (อุดมศักดิ์ สารีบุตร, 2549:21) 
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     การออกแบบ เป็นกิจกรรมอันส าคัญประการหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในความนึก
คิด อันอาจจะเป็นโครงการหรือรูปแบบที่นักออกแบบก าหนดขึ้นด้วยการจัด ท่าทาง ถ้อยค า เส้น สี 
แสง เสียง รูปแบบ และวัสดุต่างๆ โดยมีกฎเกณฑ์ทางความงาม (สิทธิศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล, 2529:5)  
    การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผน เพ่ือที่จะได้ลงมือกระท าตามที่ต้องการและการรู้จัก
เลือกวัสดุ วิธีการเพ่ือท าตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับการออกแบบอีกความหมายหนึ่งที่ให้ไว้ หมายถึง การ
ปรับปรุงรูปแบบผลงานที่มีอยู่แล้ว หรือสิ่งต่างที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม ให้มีความแปลกความใหม่
เพ่ิมข้ึน (อารี สุทธิพันธ์, 2527:8) 
 

 
 

ภาพที ่1.2 การออกแบบที่ใส่กระดาษโน๊ต 
ที่มา http://srp30317.blogspot.com/2015/07/blog-post_43.html  

เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 
 

 
 
 
 
       ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพสามารถจับต้องได้  หรือคือสิ่งที่
มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ (จากวิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี)   
 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและความปรารถนา
ของผู้บริโภคได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ มีมูลค่าเป็นตัวเงิน 
และในทางการค้า ผลิตภัณฑ์อาจเป็นได้ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตน คือ จับต้องได้ 
เช่น สินค้าชนิดต่างๆ ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตัน โดยทั่วไป หมายถึง บริการและสินค้าอ่ืนๆ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคได้ การที่จะผลิตสินค้าและบริการให้
ความสามารถตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผู้บริโภคได้ (เชาว์ โรจนแสง, 2550:5)  
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       ดังนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งสิ้น มีทั้งที่
ออกแบบสร้างขึ้นใหม่ แตกต่างจากของเดิม  หรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม การรู้จักวางแผนจัดตั้ง
ขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการ เพ่ือท าตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบ
และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตาม ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา เช่น เรา
จะท าเก้าอ้ีนั่งซักตัวจะต้องวางแผนไว้เป็น ขั้นตอนโดยต้องเริ่มเลือกวัสดุที่จะใช้ท าเก้าอ้ีนั้นจะใช้วัสดุ
อะไรที่เหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้นควรใช้กาว ตะปูนอต หรือใช้ข้อต่อแบบใด ค านวณสัดส่วนการใช้
งานให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเก้าอ้ีนั่งมากน้อย เพียงใด สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม และ
ทนทานกับการใช้งาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ออนไลน์) ที่มา http://netra.lpru.ac.th/~weta/ch-2/index.html 
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556) กล่าวถึง คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้ 

1. ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนจากคู่แข่ง  สะดุดตา
และง่ายต่อการจดจ า 

2. สร้างเอกลักษณ์สินค้าให้เกิดสัมผัสและการรับรู้ที่ดีต่อองค์กรผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ 
3. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์และส่วนอื่นที่เกี่ยวกับการออกแบบสามารถสื่อสารกับ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดีข้ึนทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ 
5. เพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น  เพ่ือไปสู่การเพ่ิมราคาสินค้าได้ 
6. ลดต้นทุนเพ่ิมผลก าไร  เช่น  ออกแบบให้ผลิตง่าย  ลดขั้นตอน  เลือกใช้วัสดุ

ภายในประเทศ ฯลฯ 
7. ขยายตลาดสินค้า  เช่น  สร้างผลิตภัณฑ์ที่สนองประโยชน์ใช้สอยใหม่  สร้างความ

ต้องการใหม่  สร้างตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่   
 
 
 
 
 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ที่มา http://netra.lpru.ac.th/~weta/ch-2/index.html เข้าถึงเมื่อ 
10 พฤษภาคม 2556) กล่าวถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี ไว้ดังนี้ 

1. ความแปลกใหม่  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ าซาก  มีการน าเสนอความแปลกใหม่ในด้านต่างๆ 
เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่ หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้น 

2. มีที่มา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ  มีที่มาหรือ  เล่าเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นต้นก าเนิด  ความคิด
รวบยอดของการออกแบบให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ เช่น นาฬิกาของประเทศ
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สวิตเซอร์แลนด์  กล่าวถึงต้นก าเนิดมาจากงานช่างฝีมือในหมู่บ้านที่เก่าแก่หมู่บ้านหนึ่งที่มีการสืบทอด
กันต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นต้น 

3. ระยะเวลาเหมาะสม การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้นเหมาะสมตามฤดูกาล หรือตามความ
จ าเป็น  หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อกันฝนหรือ
ร่ม  ก็ควรจะออกสู่ตลาดช่วงฤดูฝน  ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชุดนักเรียนก็ควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูกาลก่อน
เปิดภาคเรียน เป็นต้น 

4. ราคาพอสมควร เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาขายเหมาะสมกับก าลังซื้อของผู้บริโภคในตลาด
นั้น  โดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลก่อนท าการออกแบบและผลิต 

5. มีข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ  และเข้าใจ
อย่างถูกต้องในด้านประโยชน์และวิธีการใช้งาน  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กรและผลิตภัณฑ์ 

6. เป็นที่ยอมรับ ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความแข็งแรง คงทนต่อสภาพการใช้งาน  หรือมีอายุ
การใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และราคาท่ีจ าหน่าย 
 
 
 
 
 

 1. แก้ไขปัญหางานออกแบบ  และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น 
 2. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์งานออกแบบ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ไม่ลอกแบบงานของผู้อ่ืนและไม่ควรเลียนแบบของโบราณ  แต่ควรออกแบบให้มีเอกลักษณ์
เป็นของตัวเอง 
 4. มีการศึกษาและปรับปรุงวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย  ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ 
 5. มีความเข้าใจพ้ืนฐานทางสังคม และความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นหลัก 
 6. เป็นนักสังเคราะห์ที่สามารถผลิตงานออกแบบเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับการใช้งานของ
สภาพสังคมนั้นๆ  เช่น การสร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยยุค
ใหม่  โดยเข้าใจรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองอย่างแท้จริง 
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         การออกแบบทั่วๆ ไป โดยเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักออกแบบต้องพิจารณา
ด้านต่างๆ ดังนี้ (อุดมศักดิ์ สารีบุตร, 2549 :10-12) 

1. หน้าที่ใช้สอย (Function) การออกแบบเหมาะกับการใช้งานสามารถท าหน้าที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์  จะต้องเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและการใช้งาน เช่น โทรศัพท์มือถือจะต้องสะดวก
พกและน าพาตลอดจนเสียงฟังชัดเจนเพราะหน้าที่ของโทรศัพท์คือติดต่อสื่อสารทางเสียง 

2. ความปลอดภัย (Safety) ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
ปลอดภัยทั้งการใช้งานและหลังการใช้งาน ไม่สร้างมลพิษให้กับสังคมโลก  นักออกแบบต้องค านึงถึง
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและไม่ท าให้เกิดความเสียหายโดยรวมเพราะทุกวันนี้นักออกแบบบางครั้ง
เกิดความรู้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพราะเกิดการแข่งขันสูงมองผลประโยชน์มากกว่า
ความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น รถยนต์ที่เน้นความปลอดภัย 
และการเน้นความปลอดภัยของวงจรในโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ความแข็งแรงทนทาน (Durability) ต้องสนองต่อหน้าที่ได้เป็นเวลานานตามที่ก าหนดไว้
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ คือ สิ่งที่สร้างต้องแข็งแรงทนทาน ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า วัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีเลือกใช้ที่ดี เช่น รถ ATV เน้นความแข็งแรงทนทาน 

4. ความประหยัด (Economic) สามารถที่จะผลิตได้ในระบบเศรษฐศาสตร์หมายความว่า 
จะต้องใช้วัสดุอย่างประหยัดและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานโดยที่ราคาไม่แพง  มันจะเป็นการสูญ
เปล่าที่จะน าสิ่งของให้มีความทนทานมากกว่าหน้าที่ของมัน  ความต้องการของงานทางด้านการ
ประหยัดนั้นต้องการวัสดุที่หาได้ง่าย ผลิตได้ง่ายและสามารถถอดประกอบเข้าด้วยกันได้ เช่น ถุง
กระดาษซิปล็อคท่ีเน้นความประหยัดและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน 

5. วัสดุ (Material) ต้องเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน  มีความทนทานและประหยัด  โลหะ
แต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานต่างกันไป  มีความสวยงามในตัวมันเอง  เช่น ทองแดง 
ทองเหลือ สแตนเลสและอลูมิเนียมต่างก็มีพ้ืนผิวงามตามธรรมชาติก่อนน าโลหะมาใช้ต้องแน่ใจว่า
วิธีการที่ยุ่งยากและวิธีการน าไปใช้ในการขึ้นรูป  

6. โครงสร้าง (Construction) วิธีการท าโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด  ควรท าให้
เหมาะกับงาน  มีความทนทาน  ประหยัดและใช้วัสดุที่เหมาะสม  การเลือกใช้วิธีง่ายๆ ในการท าจะท า
ให้มีความเหมาะสมกว่าวิธีการยุ่งยากและควรจะเป็นวิธีการที่เหมาะแก่วัสดุที่ใช้ด้วย เช่น การ
ออกแบบโต๊ะวางคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค 

7. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomic) ต้องค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้งาน  
ขนาดความสูงความสามารถและขีดจ ากัดที่เหมาะสมส าหรับอวัยวะต่างๆ ของผู้ใช้ การเกิดความรู้สึก
ที่ดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ 

8. ความสวยงาม (Aesthetic) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสัน
สวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เช่น การหยิบใช้คล่อง ความสวยงามจึง
เป็นวิธีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดี  เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจ
แรกท่ีคนเราสัมผัสได้ก่อนมักเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก   
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9. มีลักษณะเฉพาะ (Personality) ซึ่งท าให้นักออกแบบมีความรู้สึกถึงสิ่งที่ ได้ท าการ
ออกแบบขึ้นมาด้วยตนเอง  มีลักษณะเป็นอิสระเป็นเอกลักษณ์เพ่ือจะได้แสดงว่านักออกแบบได้
วิเคราะห์ปัญญาอย่างจริงจังซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณภาพของงาน เช่น การออกแบบจักรเย็บผ้าที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวในการใช้งาน 

10. กรรมวิธีการผลิต (Production) เมื่อท าการออกแบบแล้วสามารถจะท าการผลิตได้ง่าย  
การผลิตโครงการที่ท าในโรงงานแต่ละชิ้นส่วนควรรวมเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควร
ออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจ
ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม  เช่น กรรมวิธีการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์  

11. การซ่อมบ ารุงรักษา (Ease of maintenance) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้
สามารถบ ารุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการช ารุดเสียหายเกิดขึ้น   ง่ายและ
สะดวกต่อการท าความสะอาดเพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์   รวมทั้งควรมีค่าบ ารุงรักษา
และการสึกหรอต่ า เช่น การซ่อมบ ารุงรักษาวงจรผลิตภัณฑ์ในโรงงาน 

12. การขนส่ง (Transportation) นักออกแบบต้องค านึงถึงความปลอดภัย ค่าขนส่ง  ความ
สะดวกในการขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ ) การบรรจุหีบห่อ
ต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย  
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