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บทคัดย่อ 
 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจะต้องมีมโนทัศน์ทางการออกแบบที่กว้างไกล สามารถพิจารณา
และหาข้อสรุปทางความคิดเกี่ยวกับการจัดกลุ่มทางความคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดจากประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งใด
ใด หรือการสังเกตในการออกแบบและแก้ไขปัญหาที่ต้องการ หากแต่ว่านักออกแบบไม่ให้ความส าคัญกับหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง การใช้อคติ และความคิดเห็นส่วนตัวร่วมไปในการออกแบบ อาจท าให้นักออกแบบมี
มโนทัศน์ทางการออกแบบที่ไม่เป็นกลางและผิดเพี้ยน ไม่สอดรับกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง จาก
กรณีศึกษาการออกแบบร่างของนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เมื่อให้นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 6 รูปแบบ และให้
นักศึกษาท าการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมที่สุดมา 1 รูปแบบ ผลจากการให้นักศึกษาวิเคราะห์ด้วยตาราง
การกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อได้ผลคะแนนสรุปผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พบว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตรงกับหลักการออกแบบนั้น 
เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบท่ีนักศึกษาไม่ได้เลือก เป็นจ านวนร้อยละ 75 จากนักศึกษาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการออกแบบ
นั้น ผู้ออกแบบหากไม่มีมโนทัศน์ทางการออกแบบที่ถูกต้อง อาจติด “กับดักทางความคิด” และเลือกแบบ สร้างแบบ
โดยยึดความต้องการ และความถูกใจของนักออกแบบเป็นหลัก โดยขาดการคิดวิเคราะห์ว่าส่วนประกอบอื่นๆของ
งานออกแบบน้ัน สอดคล้องกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่ ดังนั้นนักออกแบบจะต้องเข้าใจใน
มโนทัศน์ตนเองเสียก่อนว่าเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้สิ่งใหม่หรือไม่ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่มีความ
เหมาะสม ถูกใจท้ังผู้ออกแบบเอง และถูกใจทั้งผู้บริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นักออกแบบได้ออกแบบขึ้น 
ค าส าคัญ : มโนทัศน์ / การออกแบบ / การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

Abstract 
 In designing products, designers must have broad ideas, be able to analyze and 
conclude them by using experiences or observation. The designers can also be able to solve 
problems occurred during the design process. Those not pay attention to the correct design 
principle, prejudiced, and use personal opinion in design process, may have an incorrect idea or 
are bias  which does not line with the correct design principle. By studying the idea of students 
from Industrial Design and Development Product Program, Faculty of Industrial Technology, 
Kamphaeng Phet Rajabhat University, assigned to design 6 products and allowed to choose only 
one proper design. By analyzing the result using the Designing Function Deployment table, the 
researcher found that 75% of the chosen designs were not in line with the design principle. From 
this finding we can say that if designer does not initially have the correct idea of product design, 
he or she may have caught in “idea trap” and choose to design the product in the way that they 
want most, and lack the thought of other aspects of the industrial design principle. Therefor, 
designers, first, have to realize whether that his/her idea is an obstacle for new things and design 
the proper product which satisfy both designers and customers.  
Keywords: Concept / Design / Product Design 
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บทน า 
 นักออกแบบโดยมากมักที่จะยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือความรู้ที่ฝงัอยู่ในความคิดไว้โดยปราศจากความคดิที่วา่
สิ่งนั้นถูกหรือผิด มักจะเป็นความเช่ือส่วนบุคคลที่มักจะส่งผลกับการตีความในการเช่ือมโยงความคิดหรือความรู้ใหม่
ที่จะเกิดขึ้น เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดของกระบวนการสร้างมโนทัศน์เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นนักออกแบบ
จะต้องเข้าใจในมโนทัศน์ตนเองเสียก่อนว่าเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้สิ่งใหม่หรือไม่ เนื่องด้วยการรับรู้หรือเรียนรู้
เรื่องราวต่างๆต้องอาศัยการรับรู้ด้วยความเข้าใจ อีกทั้งยังต้องสามารถแปลงการรับรู้สิ่งใหม่ให้เป็น “แก่นของความรู้
สิ่งนั้น” เพื่อน าไปใช้งานในการตีความหรือประยุกต์ใช้งานในข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนท่ีใช้ประเมินผลจากการคิดเชิงมโนทัศน์ด้วยการวิเคราะห์อย่างมีหลักการเหตุผลที่
อ้างอิงด้วยกระบวนการ ด้วยหลักการ “ทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑ์” ซึ่งกระบวนการประเมินผลการคิดเชิงมโน
ทัศน์เป็นกระบวนการที่เน้นการประเมินในลักษณะของ “การย้อนรอย” การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ประเมินผลว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่นั้น สามารถตอบแนวคิดตามความต้องการของหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้มากน้อยเพียงใด ด้วยการประยุกต์ใช้ “หลักการวิศวกรรมย้อนรอย” มาท าการวิเคราะห์ย้อนรอย
กลับไปยังแนวคิดแรกเริ่มในการพัฒนา (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, 2557, หน้า 87 -88) ดังนั้นเพื่อเป็นการออกแบบที่
เหมาะสม นักออกแบบจะต้องท าความเข้าใจกับมโนทัศน์ทางการออกแบบของตนเองว่าเป็นอุปสรรคต่อการ
ออกแบบหรือไม่ ความคิดเชิงอัตตา หรือความคิดเชิงอคติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การออกแบบน าไปในทิศทางที่เกิด
จากความคิดเห็นส่วนตน จนหลงลืมไปว่าการออกแบบนั้นจะต้องสอดคล้องกับการตลาด ผู้บริโภค ประโยชน์ใช้สอย 
และความคุ้มค่า ฯลฯ บทความนี้ มุ่งน าเสนอเกี่ยวกับมโนทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์การ
ออกแบบโดยใช้ตารางกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งส าหรับการ
คัดกรองมโนทัศน์และงานออกแบบท่ีผู้ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 
มโนทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 มโนทัศน์ หมายถึง “การเห็นภาพด้วยใจ” เป็นการที่บุคคลเราวาดภาพสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาก่อนที่จะมีการ
พิจารณาหรือลงมือท า เช่น จะแก้ปัญหาน้ ารั่วอย่างไรดี แค่พิจารณาโดยการหลับตาก็นึกคิดเห็นภาพผลส าเร็จจาก
กระบวนการท าท่ีตนเองมีความรู้อยู่ในขณะนั้น การใช้วิธีการแบบนี้มาแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะขึ้นอยู่
กับบุคคล เพราะฉะนั้น มโน-ทัศน์จะต้องมีความรู้เบื้องหลังและประสบการณ์ที่เหมาะสมในระดับหนึ่งจึงจะประสบ
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาด้วยมโนทัศน์ 
 มโนทัศน์ทางการออกแบบ จึงหมายถึงลักษณะของความคิดที่มีความเข้าใจ โดยพิจารณาสร้างข้อสรุป
เกี่ยวกับการจัดกลุ่มทางความคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเกิดจากการสังเกตและการได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งใดใด
มาพิจารณาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ต้องการ แล้วใช้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการจัด
ระเบียบทางความคิดเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันก่อนการพิจารณาเพื่อการแก้ไขปัญหา นักออกแบบทุกคนจึงมีการสร้าง
มโนทัศน์ หรือการสร้างภาพไว้ในหัวของนักออกแบบเสมอทั้งแบบที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ก่อนการลงมือปฏิบัติการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 แต่สิ่งส าคัญของการสร้างมโนทัศน์ทางการออกแบบนั้น นักออกแบบจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองติด “กับ
ดักทางความคิด” ที่ตนเองสร้างขึ้นมา ได้แก่ อคติ รสนิยมส่วนบุคคล และความคิดเห็นส่วนตัวที่ปราศจากการ
วิเคราะห์อย่างแท้จริง ก่อเกิดเป็นสิ่งท่ีอันตรายอย่างมากในการออกแบบที่จะสง่ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค 
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านักออกแบบผลติภณัฑห์ลายๆท่านอาจยงัไม่สามารถก้าวข้ามกับดักทางความคิดเหล่านี้ไปได ้เวลาที่
นักออกแบบน้ันออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาท้ังในความคิดและแบบร่าง อาจท าให้เกิดกับดักทางความคิดและตัดสินใจ
ว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนเองออกแบบช้ินนี้เหมาะสม ช้ินนี้ไม่เหมาะสม เกิดการคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นในมโนทัศน์ 
บ้างก็เกิดจากอคติส่วนบุคคลที่เลือกที่จะให้ความส าคัญแต่ช้ินงานออกแบบที่ตนเองมองว่าสวยงามและถูกรสนิยม
ของตนเองเท่านั้น ท าให้ผลงานออกแบบบางส่วนในมโนทัศน์น้ันถูกมองข้ามไป ท้ังๆที่บางครั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่นัก
ออกแบบมองข้ามไป อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคช่ืนชอบ เหมาะสมกับวัสดุ หรือสอดคล้องกับการผลิต มากกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่นักออกแบบเลือกในมโนทัศน์ก็เป็นได้ 
 จากกรณีศึกษาจากงานวิจัยท่ีศึกษาจากนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, 2559, หน้า 23-33) เพื่อเป็น
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การประเมินมโนทัศน์ทางการออกแบบของนักศึกษา โดยการให้นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาคนละ 6 รูปแบบ 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระทางความคิดในการออกแบบอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นได้ให้นักศึกษาใช้มโนทัศน์
เลือกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาคนละ 1 รูปแบบจากผลงานท้ัง 6 รูปแบบนั้น โดยก าหนดว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกออกมาจะต้องมี
ความเหมาะสมตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมื่อใช้หลักการประเมินผลการคิดเชิงมโนทัศน์ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่ใช้ประเมินผลจากการคิดเชิงมโนทัศน์ด้วยการใช้การวิเคราะห์อย่างมีหลักการเหตุผลที่อ้างอิงด้วย
กระบวนการ ด้วยหลักการ “ทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑ์” ซึ่งกระบวนการประเมินผลการคิดเชิงมโนทัศน์เป็น
กระบวนการที่เน้นการประเมินในลักษณะ “การย้อนรอย” การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินผลว่าผลิตภัณฑ์ที่
ออกแบบและพัฒนาใหม่นั้น สามารถตอบแนวคิดตามความต้องการของหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มากน้อย
เพียงใด โดยการใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลติภัณฑ์ กับแบบร่าง Idea Sketch ของ
นักศึกษาโดยอิงกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกรอบในการประเมินค่าความคิดเห็นที่มีความสอดคล้องกันกับ
ค่าในระดับต่างๆ ในการให้คะแนนตามกรอบแนวคิด เช่น    
 1) ค่า 3 คะแนน = มีความสอดคล้องมาก 
 2) ค่า 2 คะแนน = มีความสอดคล้องปานกลาง 
 3) ค่า 1 คะแนน = มีความสอดคล้องน้อย 
 4) ค่า 0 คะแนน = ไม่มคีวามสอดคล้อง 

 

 
ภาพที่ 1  การใช้ตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะหเ์ชิงการออกแบบผลติภณัฑ์ กับแบบร่างของนกัศึกษา 

 จากการใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการคิดเชิงมโนทัศน์ กับ
แบบร่าง Idea Sketch เมื่อรวมคะแนนรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีนักศึกษาออกแบบแต่ละรูปแบบแล้ว พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความแปลกใจอย่างมากกับผลการใช้ตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าผลการวิเคราะห์จากตารางพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนมากที่สุด ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาได้
เลือกไว้ก่อนที่จะวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 75 
และนักศึกษาที่มีผลการวิเคราะห์จากตารางพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนมากที่สุด ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่
นักศึกษาได้เลือกไว้ก่อนที่จะวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 25 (พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, 2559, หน้า 23-33) 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนมาก หลังจากวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว จะพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนมากท่ีสุดนั้น ไม่ตรงกับมโนทัศน์ในตอนแรกที่ก าหนด
ว่าผลิตภัณฑ์หมายเลขนี้ควรจะได้คะแนนมากที่สุด เนื่องจากมโนทัศน์ทางการออกแบบของนักศึกษา เล็งเห็นว่ า
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สมควรน ามาพัฒนานั้นและได้ก าหนดหมายเลขไว้นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบท่ีถูกใจผู้ออกแบบ
เองแต่เพียงฝ่ายเดียว เช่น มีรูปแบบท่ีสวยงาม หรือมีรูปทรงท่ีถูกใจ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ยึด “อัตตา” หรือตัวตน
ของผู้ออกแบบเป็นที่ตั้ง แต่เมื่อน ารูปแบบทั้ง 6 รูปแบบมาเข้ากระบวนการวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าที่
การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อให้ค่าคะแนนตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปรียบ
เหมือนการสร้างมโนทัศน์ “การคิดในรูปแบบของผู้บริโภค” ที่เล็งเห็นถึงประเด็นที่ส าคัญอื่นๆในการออกแบบ 
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นอกเหนือจากความสวยงาม หลังเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ นักศึกษาจึงพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่ใช่รูปแบบที่สวยงามฟุ้งเฟ้อและสิ้นเปลือง แต่มักเป็นรูปแบบท่ีลดทอน เรียบง่าย 
และสอดคล้องกับการผลิตมากกว่า ซึ่งจากการสรุปผล ท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในมโนทัศน์ด้านการออกแบบ 
และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากข้ึน ว่าการออกแบบที่ดีไม่ใช่การตอบสนองตามความต้องการ
ของผู้ออกแบบเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการตอบสนองความต้องการตามผู้บริโภค 
 จากกรณีศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การออกแบบที่ยึดติดกับความคิดโดยปราศจากความคิดที่ว่าสิ่งนั้น
ถูกหรือผิด และขาดการวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วน อาจส่งผลให้ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้ หากผู้ออกแบบเล็งมองเห็นแต่ความชอบพอของตน ความสวยงาม รสนิยมของตนเอง โดยขาดการคิด
วิเคราะห์ว่าส่วนประกอบอื่นๆของงานออกแบบนั้น สอดคล้องกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่ 
และกลับกันรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่นักออกแบบมองว่าอาจไม่ถูกใจตนเองนั้น อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองและสอด
รับกับความต้องการผู้บริโภคมากกว่าก็เป็นได้ 
 
สรุป 
 มโนทัศน์ทางการออกแบบมีความส าคัญมากและเป็นดั่งรากฐานของความคิดที่น ามาซึ่งรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบน้ันๆ และหากผู้ออกแบบนั้นติด “กับดักทางความคิด” และให้
ความส าคัญกับความสวยงาม และความฟุ่มเฟือย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้ออกแบบเอง ไม่ได้ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภค หรือหลักการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2549, หน้า 12) ได้กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ การวิเคราะห์
หาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ (Function) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (Consumer User) 
ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด (Market) ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต (Production) แล้วน ามาออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพื่อผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass-Production) ให้อยู่ในความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร ถ้านักออกแบบ
ละเลยหลักการเหล่านี้ และใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการออกแบบเป็นหลัก จะส่งผลกับการตีความในการเช่ือมโยง
ความคิดหรือความรู้ใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น และเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดของกระบวนการสร้างมโนทัศน์เพื่อความคิด
สร้างสรรค์ ดังนั้นนักออกแบบจะต้องเข้าใจในมโนทัศน์ตนเองเสียก่อนว่าเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้สิ่งใหม่หรือไม่ นัก
ออกแบบต้องหลีกเลี่ยงความคิดเชิง “อัตตา” ความอคติ และรสนิยมส่วนตน ที่จะท าให้นักออกแบบมีมโนทัศน์
ทางการออกแบบที่ผิดเพี้ยน โดยใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยในการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเป็นท่ียอมรับ และสอดคล้องตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะนักออกแบบ
จะต้องไม่หลงลืมว่าผู้ที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นคือกลุ่มผู้บริโภค มิใช่นักออกแบบเอง ดังนั้นการออกแบบที่ “ถูกใจเรา 
ไม่ถูกใจเขา” ก็จะกลายเป็นกับดักทางความคิดที่อันตรายต่อนักออกแบบเองไปโดยปริยาย 
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