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Creative Thinking Process 

ความคิดเกิดจากสมองที่ได้เก็บข้อมูลจากประสบการณ์ของการได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็น รูป รส กลิ่น 

เสียงหรือแม้แต่การสัมผัส หลังจากนั้นสมองก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ออกมา แต่ความคิด

สร้างสรรค์ก็เป็นเช่นเดียวกัน จึงท าให้กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญและขาดไม่ได้ส าหรับ

นักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการคิดเพ่ือที่ได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์มีการแบ่งส่วนของการคิด

ออกได้เป็น 3 ส่วน การคิดแบบในกล่อง (In box thinking) การคิดแบบนอกกล่อง (Out-box thinking) และ

การคิดแบบสร้างกล่องใหม่ (New box thinking)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคิดแบบในกล่อง (In box thinking)เป็นความคดิที่เกิดจากการ

เก็บข้อมูลต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับ แล้ววิเคราะห์ออกมาเป็น

ข้อมูล 

การคิดแบบนอกกล่อง (Out-box thinking) เป็นการไดร้ับข้อมลูจากภายนอก ไม่ว่า

จะเป็นคู่แข่ง สินค้าท่ีอยู่ในตลาดปจัจุบัน แนวโน้มการเปลีย่นแปลงตา่งๆ เพื่อน ามาเป็น

ข้อมูลในการวิเคราะหค์วามคิด 

การคิดแบบสร้างกล่องใหม่ (New box thinking) เป็นกระบวนการ

คิดแบบแปลกใหม่ พลิกแพลง โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่ไดร้บั

จากความคิดของตนและความคิดที่ได้รับมา 



นอกจากนี้เทคนิคการกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ ก็ย่อมช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนนั้นมีความ

ชัดเจนในเรื่องของที่มาและแนวความคิดท่ีอาจส่งผลต่อการต่อยอดได้ในอนาคต โดยหลักการของขั้นตอนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นระบบนั้น อธิบายไว้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

Divergent thinking 

เป็นการเก็บข้อมูลดิบที่ได้จากความคิดต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับ ผ่านการระดมสมอง 

Incubation เป็นขั้นตอนท่ีเกิดจากบ่มเพาะความคิดที่ได้รับมา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในความคิดที่ไม่

ชัดเจนทิ้ง 

Convergent thinking 

เป็นการคิดขั้นในเชิงลึกท่ีมีการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนให้มีความชัดเจน โดยประกอบเหตุและผล 

More incubation 

เป็นการทบทวนความคิดที่เกิดจากความคิดเชิงลึก 

The A-Ha Moment 

เป็นการได้รับบทสรุปที่เป็นแนวความคิดท่ีใช่ออกมา 

Evaluation of the idea 

ประเมินและหาจุดแข็ง จุดอ่อน ความเสี่ยง ความเป็นไปได้มากที่สุด ตลอดจนโอกาสที่คิดว่าสามารถ

เกิดได้จริงแน่นอนของแนวความคิดที่ได้ พร้อมทั้งวิเคราะห์คู่แข่งอีกด้วย 

Translation of idea into context 

หาบริบทตัวช่วยสนับสนุนกับแนวความคิด เพ่ือให้มีความน่าเชื่อถือ 
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Product & Design Development 

การพัฒนาการออกแบบและผลิตภัณฑ์นับว่าเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มไทย แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องพ้ืนฐานของนักพัฒนาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะขออธิบายตามกรอบ

ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่นักพัฒนาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ควรจะตระหนักและมีความค านึงถึงเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนมีความโดดเด่นเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น

ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ ความเป็นมาและต้นก าเนิด ระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาด ราคาที่มี

ความเหมาะสม การสื่อสารของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องต่อผู้บริโภค การที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

หรือกฏหมาย อายุการใช้งานที่เหมาะสมกับระยะเวลา เป็นต้น รวมถึงนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องมี

ความรู้และศึกษาอย่างละเอียดในหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในผลิตภัณฑ์นั้น

ออกมาตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด โดยการหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์มีหลักการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product Design) คือการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ใช้สอย ความสวยงาม ผู้บริโภค-ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการตลาด และน ามาเป็นแนว

ทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass Production) 

มีกระบวนการผลิต เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบ ลักษณะ และคุณภาพ

เหมือนกันทุกชิ้น รวมถึงมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยเป็นงานอุตสาหกรรมที่ต้องท า

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ีนๆ เช่น นักวิจัย วิศวกร นักการตลาด เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่งานที่ส าเร็จได้ด้วยตัวเอง

เพียงคนเดียว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ใช้สอย (Function) 

ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมต้องมีการใช้สอยที่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 

ความสวยงาม (Aesthetics) 

ความสวยงามนับว่าเป็นสิ่งแรกท่ีผู้บริโภคมองเห็น รวมถึงก่อให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ 

ความแข็งแรงและความปลอดภัย (Construction & Safety) 

อายุการใช้งานที่ความสัมพันธ์ต่อสภาพของผลิตภัณฑ์ย่อมท าให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อของๆเราได้ต่อไป 

ความสะดวกสบายในการใช้งานที่ถูกต้องตามหลักสรีระวิทยา (Ergonomics) 

การออกแบบรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการใช้สอยสะดวกข้ึนท าให้เกิดความพึงพอใจ

และย้อนกลับไปซื้ออีกเช่นกัน 

คุณภาพ (Quality) 

คุณภาพมันเป็นนามธรรมที่ต้องผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค และผลของมันมีอิทธิพลมากต่อสภาวะการ

ยอมรับของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

ตรงความต้องการของผู้บริโภค (Design need on Demand and Supply) 

หากการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีอิทธิพลหรือสนองต่อผู้บริโภคย่อมถือว่าประสบความส าเร็จ 

ราคาพอสมควร (Cost) 

ราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์รวมถึงความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคท่ีสอดคล้องกันอาจท าให้เพ่ิม

ยอดขายได้อย่างรวดเร็ว 

ซ่อมแซมง่าย (Easy of Maintenance) 

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถซ่อมแซมเองได้บางส่วนและท าให้น ากับมาใช้ใหม่ มันท าให้เกิดความคุ้มค่า

ต้องผลิตภัณฑ์นั้น 

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต (Materials and Production) 

การเลือกใช้วัตถุดิบและเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ยอมมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้อีก

ด้วย 

บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง (Package) 

ภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นสะดุดตาท าให้ดึงดูดใจต่อผู้บริโภคส่งผลให้ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 



ในเมื่อนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผ่านการคิดวิเคราะห์ในหลักต่างๆแล้ว 

จะต้องมีข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์นั้นประสบความส าเร็จอีกระดับหนึ่ง โดยข้อมูลที่นักพัฒนาฯ 

จะต้องให้ความส าคัญ มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการตลาด 

จะตอ้งมีการวิจัย ศึกษา รวมถึงสังเกตข้อมูลทางการตลาดเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกมานั้นตอบสนองต่อ

ผู้บริโภคมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องมีความชัดเจนและแน่นอน เพศ อายุ วัย ความจ าเป็น และ

ความต้องการสินค้าในตลาด รวมถึงคู่แข่งสินค้าที่ใกล้เคียงกัน ราคาที่เหมาะสม สถานที่ โอกาสการใช้งาน 

ฤดูกาล เทศกาลที่ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ช่องทางการส่งเสริมการขาย Promotion 

 
ข้อมูลของวัตถุดิบ 

ส าหรับวัตถุดิบนั้น มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักพัฒนาฯ จะต้องมีความรู้เพ่ือ

อ้างอิงได้ เช่น แหล่งวัตถุดิบ ต้นทุนที่มีความเหมาะสมกับการตั้งราคาจ าหน่าย ราคาการจ าหน่ายและการ

ขนส่ง รวมถึงคุณภาพ เทคนิคและการน าไปใช้งาน 

ข้อมูลของกระบวนการผลิต 

นอกจากนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์จะออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับผู้บริโภคแล้วยังต้องมีการศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและเป็นข้ออ้างอิงในกระบวนการผลิต โดยกระบวนการผลิตที่ดีจะต้องง่ายต่อ

การผลิต ไม่ซับซ้อน สามารถผลิตได้จริง มีรูปแบบเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถให้

ผลิตภัณฑ์นั้นผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น ติดตั้งใช้งานเองได้โดยง่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์

นั้นจะต้องมีความปลอดภัย สะดวก และได้คุณภาพ 



นอกจากนี้การวิเคราะห์มิติที่มีความสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์

จะต้องมีการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

 การวิเคราะห์งานที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ 

เป็นการวิเคราะห์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับสภาพแวดล้อม 

(Ergonomic) และมิติทางมนุษย์ (Anthropometric) รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์แบบ 

SCAMPER และ Function Analysis 

 การวิเคราะห์แบบตารางจากผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่ได้ 

เป็นการเปรียบเทียบจุดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เดียวกันหลายๆ แบรนด์ อาจจะเป็นวิเคราะห์

เปรียบเทียบ เช่น การวิเคราะห์แบบ SWOT กับ 4P เป็นต้น 

ส าหรับเทคนิคการวิเคราะห์แบบ SCAMPER จะขออธิบายเพ่ิมเติม เพ่ือจะแสดงให้ทราบรายละเอียด

ที่ชัดเจน เนื่องจากเทคนิคฯ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย 

โดยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ SCAMPER เป็นการแนวความคิดที่พัฒนาโดย Bob Eberle ซึ่งเป็นลูกไม้ในการ

หาค าตอบเพ่ือค้นความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน โดย 

SCAMPER เป็นค าศัพท์ที่น ามาของค าศัพท์ที่มีความหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมารวบรวมไว้ด้วยกัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAMPER 



S (Substitute)  

การทดแทนซึ่งอาจเป็นการใช้กับการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการบริการต่าง หรือแม้กระบวนการในระหว่าง

การคิดไอเดียด้วย เป็นการคิดถึงท่ีใดๆ ก็ตามที่สามารถน ามาทดแทนกันได้ 

C (Combine)  

การผสมหรือการผนวกรวม เป็นการน าสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่ามารวมกันเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม 

เช่น การสร้างรถไฮบริค (ไฟฟ้า+ปิโตรเลียม) เพ่ือการประหยัดและลดมลภาวะ หรือแม้แต่ เมดิคอลสปา (การ

ผนวกรวมแพทย์สมัยใหม่กับแพทย์แผนตะวันออก) เพ่ือไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 

A (Adaptation-Copy)  

การปรับเปลี่ยน อันรวมถึงการก าจัดคุณลักษณะบางประการออก หรือการย่อส่วน ปรับแต่งใหม่ เพ่ือปรับให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การเอากล้องถ่ายรูปเข้าไปในโทรศัพท์มือถือ เพ่ือให้เกิดการใช้งานมากขึ้น แทน

การใช้งานด้านเสียงอย่างเดียว 

M (Modify / Magnify / Minify)  

การดัดแปลงแก้ไข รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบคุณสมบัติ ตลอดจนการขยายให้ใหญ่ขึ้น คุณภาพดีขึ้น หรือ

แม้แต่การท าให้เล็กลง เบาลง เป็นต้น เพ่ือให้เกิดปรับแก้ไขให้เกิดการดัดแปลงให้มีความสร้างสรรค์ของ

ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 

P (Put to other purposes/uses)  

เป็นการน าไปใช้เพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ หากต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการที่เรามีอยู่ไป

ใช้ประโยชน์รวมถึงการน ากลับมาใช้ (REUSE) เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่สร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง เช่น การน าวัชพืช 

มาถักทอเป็นกระเป๋าหรือเครื่องใช้ส าหรับตลาดระดับสูง 

E (Eliminate)  

การตัดทิ้ง หรือการขจัดออก หรือเป็นการลดทอนบางส่วนของผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ เพ่ือให้บางส่วนที่มี

ความจ าเป็นจริงๆของผลิตภัณฑ์ 

R (Rearrange / Reverse)  

เป็นการจัดระบบใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ เป็นการคิดแนวทางใหม่เพ่ือท าเกิดกระบวนการพัฒนา

สินค้าให้เกิดมิติใหม่ของผลิตภัณฑ์ 



อย่างไรก็ตามหากนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความรู้พ้ืนฐานที่เพียงพอที่จะต่อยอดแนวความคิด

สร้างสรรค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดการออกแบบจากมันสมองและประสบการณ์ผู้ออกแบบ แนวคิดการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

ได้จากการศึกษาเฉพาะ แนวคิดการออกแบบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดการออกแบบเกี่ยวกับ

แนวโน้มผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประยุกต์ใช้อย่าง

ต่อเนื่องย่อมท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาตอบสนองต่อผู้บริโภคและเพ่ิมยอดให้กับธุรกิจของตนได้อย่างยั่ งยืน

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Supply Chain Management 

ถึงแม้ว่านักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาก

พอเพียงใด ก็ควรจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานของระบบการจัดการที่เรียกว่า ระบบการจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน

ด้วย เพื่อที่จะบริหารจัดการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การขาย จนกระท่ังส่งมอบต่อ

ลูกค้า และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ของลูกค้าที่เกิดข้ึน 

ทั้งนี้การบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทานเป็นการแสดงการคาดคะเนของปริมาณหรืออัตราส่วนที่ต้อง

เผื่อไว้ในระหว่างขั้นตอนต่อขั้นตอน โดยการเผื่อไว้นี้อาจจะเป็นการเผื่อไว้ในรูปแบบของการประมาณค่าใช้จ่าย 

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกินจากยอดการสั่งผลิตประมาณตามเกณฑ์ในแต่ละโรงงานเป็นผู้ก าหนด ซี่งที่เกิดจากการ

คะเนนี้อาจท าให้เป็นตัวปัญหาที่เกิดจากความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

นอกเหนือจากนี้การบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน ยังมีหลักการในบริหารไว้ดังนี้ 

Bullwhip Effect (ปรากฎแส้ม้า)  

โดยโลติสติกคาเฟ่ กล่าวไว้ว่า “เป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ดีว่า

อุปสงค์ของลูกค้าที่แท้จริงเป็นเท่าใด ท าให้เกิดความเข้าใจค าสั่งซื้อของลูกค้าตนเองผิดไป ทั้งนี้จะต้อง

ประกอบด้วยปัจจัยหลักท้ัง 4  อย่าง ได้แก่ Inventory, Transportation, Facilities และ Information ซ่ึง

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มการตอบสนองและเประสิทธิผลในโซ่อุปทานนั้น แต่ทั้งหมดมาพร้อม

กับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น และผลก าไรที่ได้จาก Supply Chain  

 

 

 



Waste Elimination 

กระบวนการก าจัดปัจจัยสิ้นเปลืองที่มีผลให้ห่วงโซ่อุปทานของการท างานเกิดสิ่งที่ไม่คุ้มค่า โดยปัจจัยสิ้นเปลือง

นี้ ไม่ว่าจะเป็น การผลิตที่มากเกินความจ าเป็น การรอคอย สินค้าคงคลัง การท างานซ้ า เป็นต้น 

Total cost optimization 

กระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับการให้บริการว่ามีผลอย่างไรต่อระบบการจัดการแบบห่วง

โซ่อุปทาน ดังเช่น บริษัท ก ให้ความส าคัญต่อลูกค้าจึงมีการผลิตสินค้าคงเหลือไว้เป็นจ านวนมาก แต่บริษัท ข 

ให้ความส าคัญกับสินค้าคงเหลือจึงท าให้ต้นทุนไม่เสียไป ดังนี้การมองวิธีการนี้จึงเป็นตัดสินใจที่ให้ไม่เกิดหรือ

เกิดสินค้าคงเหลือได้ 

Supply and Demand synchronization 

กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือที่จะได้น ามาวางแผนการตลาดและ

ระบบห่วงโช่อุปทานในระยะยาวเพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัจจัยที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fashion Costing & Pricing และ Line sheet and Cheat sheet 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ได้คุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนท้ายสุดส่งมอบงานให้กับผู้บริโภค นักพัฒนา

ออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องให้มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของการคิดต้นทุนและการตั้งราคา เพ่ือท าให้การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมกับการลงทุนมากท่ีสุด โดยจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ 

 ความเชื่อมโยงระหว่างต้นทุนและราคา 

 องค์ประกอบของต้นทุนเช่น วัตถุดิบ, ค่าแรง, ค่าจัดการบริหาร, ค่าโสหุ้ย, ค่าขนส่ง, ค่า

คอมมิชชั่น เป็นต้น 

 ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุน เช่น จ านวนการผลิต, ระยะเวลาการผลิต, ราคา

วัตถุดิบ เป็นต้น 

 การตั้งราคาตามลักษณะคู่ค้า 

 ปัจจัยการต่อรองและการยอมรับราคา 

นอกเหนือจากนี้สิ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ต้องจ่ายหรือใช้ หรือแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการนั้นมาจะต้องตระหนักถึงบริบทรอบๆด้วย เช่น เวลา ความเร็ว ความพึงพอใจ เป็นต้น 

ทั้งนี้นักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์มีความรู้เพียงพอในการบริหารจัดการต้นทุนแล้วจะต้องมีความ

เข้าใจในการใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้ระบบกระบวนการผลิตหรือการวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดย

ใช้เครื่องมืออย่างการบริหารจัดการแบบ Line Sheet โดยจะอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ Line Sheet ไว้ดังนี้ 

 

เป็นเครื่องมือการขายและการตลาดอันเป็นเอกสารการน าเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ทั้งรูปร่าง หน้าตา สีสัน รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และราคาแนะน าทั้ง

ราคาขายปลีกและราคาขายส่ง ตลอดจนควรแสดงรายละเอียดของคอลเลคชั่น  

 

 

 

 

 

    Line Sheet 



ในการสร้าง Line Sheet ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเรียนรู้สิ่งที่ต้องค านึงถึงต่อการสร้างอีกด้วย โดยสิ่งที่ต้อง

ค านึงถึงการในการสร้าง Line Sheet ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ 

 หน้าแรกต้องมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือดึงดูดให้รู้สึกน่าอ่าน 

 รายละเอียดของแนวความคิดพร้อมภาพประกอบต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน 

 รูปภาพผลิตภัณฑ์ต้องสวยและน่าสนใจ (ควรคิดวิธีการน าเสนอผ่านรูปของผลิตภัณฑ์) 

 ภาพรวมต้องมีความสะอาด และทันสมัย 

 ข้อมูลต้องกระชับรัดกุมและครบถ้วย โดยเฉพาะเรื่องราคาต่างๆ ให้ชัดเจน 

 รายละเอียดการติดต่อของผู้ขายต้องชัดเจนและมีทุกแผ่น 

นอกจากนี้ Line Sheet ยังช่วยเกิดความเชื่อมโยงกับการสร้างตราสินค้า ต้นทุน รวมถึงให้เกิดความแน่ชัด

ในกลุ่มของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย การท าให้ทราบถึงการจัดการวางสินค้าในแต่ละฤดูกาลอีกด้วย 

สุดท้ายนี้อีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยท างานไปพร้อมกับ Line Sheet เพ่ือท าให้การท างานและการสื่อสาร

เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ Fashion Cheat Sheet โดยเป็นเครื่องมือทางการตลาดในการช่วยขายสินค้า 

โดยมุ่งเน้นไปท่ีวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิด

ความเข้าใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆง่ายขึ้น และช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้อย่างเร็วขึ้น พร้อมทั้ง Fashion Cheat 

Sheet จะต้องมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ข้อมูลชัดเจนและถูกต้อง รวมถึงอาจจะต้องมีภาพอ้างอิง

ประกอบการผลิตภัณฑ์ (Reference) ดังตัวอย่าง Fashion Cheat Sheet ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์เทรนด์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ (Trend Analysis) 

ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มแฟชั่น โดยเฉพาะที่ผลิตเพ่ือจัดจ าหน่าย การน าแนวโน้มความนิยม

แฟชั่นหรือ Fashion Trend นั้นมาประยุกต์ใช้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะมีผู้บริโภคจ านวนมากที่อิง

และเกาะกระแสการแต่งกายตามเทรนด์ แบรนด์แฟชั่นจึงมีความจ าเป็นต้องท าความเข้าใจและรู้จักเลือกใช้เท

รนด์ให้เหมาะสมกับแบรนด์ โดยต้องศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ของคุณเป็นใคร รูปแบบการใช้ชีวิตเป็น

อย่างไร รวมถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างไร เพราะแบรนด์ยังคงเป็นสิ่งหลักที่ส าคัญที่สุด ในขณะที่เท

รนด์เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล 

แผนผังเส้นทางของเทรนด์ (Fashion Trend Map) 

ฤดูกาลของแฟชั่น ที่มีผลต่อการแบ่งการจัดการสินค้าอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมสินค้า การ

เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ในร้าน และการจัดการสินค้าคงเหลือ เป็นต้น จึงท าให้ฤดูกาลของแฟชั่นมีการแบ่งออกเป็น 

2 ช่วงหลัก คือ 

 ฤดูกาลใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน (Spring-Summer) ระหว่างช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 

 ฤดูกาลใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (Autumn-Winter) ระหว่างช่วงประมาณเดือนสิงหาคม ถึง กุมภาพันธ์  

ซึ่งบริษัทท่ีท าหน้าที่วิเคราะห์เทรนด์เพื่อการพยากรณ์ ที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางในระดับ

สากล ได้แก่ WGSN, MPD, Trendstop, Nellyrodi เป็นต้น ทั้งนี้สามารถตามเทรนด์ในแต่ละฤดูกาลได้จาก

บริษัทเหล่านี้ซึ่งจะมีการรวบรวมการพยากรณ์เทรนด์ไว้ทุกฤดูกาลของแฟชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แหล่งที่มาของเทรนด์ 

ส าหรับการเกิดเทรนด์นั้น เกิดจากการเก็บข้อมูลการแต่งกายของผู้น าแฟชั่นตามหัวเมืองส าคัญต่างๆ ใน

โลก เช่น ปารีส, มิลาน, นิวยอร์ค และ โตเกียว เป็นต้น เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จึงน ามาท าการวิเคราะห์การ

แต่งกายที่ได้มาเพ่ือท านายและสรุปเป็นแนวโน้มความนิยมหรือเทรนด์แฟชั่นในอนาคต ส าหรับในการศึกษา 

และวิเคราะห์เทรนด์ในแต่ละฤดูกาลองค์ประกอบของเทรนด์ประกอบด้วย 

 สี (Color) 

เป็นองค์ประกอบแรกท่ีออกมาก่อนเนื่องจากมีความส าคัญต่อการก าหนดสีเพื่อผลิตสีผ้า บริษัทที่

วิเคราะห์และก าหนดสี อาทิ Premiere Vision, Texworld ซึ่งโรงทอต่างๆ จะใช้เทรนด์สีส าหรับการ

ผลิตผ้าในแต่ละฤดูกาล 

 วัตถุดิบ (Material) 

ส าหรับในองค์ประกอบเรื่องของวัตถุดิบ จะเป็นองค์ประกอบที่ถูกถ่ายทอดออกมาในระยะแรกๆ 

เช่นเดียวกับเทรนด์สี ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์วัสดุและพ้ืนผิวที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ซึ่งมี

ความส าคัญต่อการเตรียมวัสดุเช่นเดียวกับสี 

 ลายพิมพ์ (Print and Graphic) 

ลายพิมพ์ มีความสัมพันธ์กับสีและผ้าเช่นกัน ซึ่งจะออกมาในช่วงต้นเพ่ือให้เตรียมวัสดุได้ทัน 

 ตัวอย่างภาพลักษณ์การแต่งกาย (Look Book) 

เป็นการแนะแนวว่าควรแต่งตัวอย่างไร การจับคู่และผสมผสานระหว่างรูปแบบต่างๆเป็นอย่างไรบ้าง 

ภาพลักษณ์การแต่งกายจะออกมาเป็นภาพรวมที่เป็นตัวแทนของเทรนด์ 

 ภาพสองมิติเครื่องแต่งกาย (Workbook / Flat Pattern) 

เป็นภาพเครื่องแต่งกายแต่ละชิ้นที่อยู่ในลักษณะวางราบ มีความชัดเจนในรายละเอียดโดยบอกถึง 

รูปทรง รอยต่อ รอยตะเข็บ และรายละเอียดของเครื่องแต่งกายให้สามารถเข้าใจได้ง่าย 

นอกจากนี้ผู้มีอิทธิพลในช่วงเวลานั้นยังมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มความนิยมของเครื่อง

แต่งกายแฟชั่นอีกด้วย โดยผู้มีอิทธิพลต่อเทรนด์ (Influencer) เป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

กระแสสังคม ไม่ว่าจะเป็น ช่างภาพ ศิลปิน นักร้อง นักออกแบบ นักแสดง เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาใช้อ้างอิง

เพ่ือหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆได้ 

 

 

 



หากนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ในการ

ออกแบบแล้ว รวมถึงผนวกกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทเทรนด์แฟชั่น โดยนักพัฒนาฯ จะต้องมี

ความเข้าใจเรื่องการน าเทรนด์ไปใช้ด้วย ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาจจะต้องมีการใช้เทรนด์แฟชั่นมา

ประกอบกับการออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนมีความน่าเชื่อถือเพียงพอในระดับสากล แต่ในมีหลายคนยัง

ไม่เข้าใจในการน าความรู้จากเทรนด์แฟชั่นมาใช้ โดยจะขออธิบายเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 

การท างานของแนวโน้มความนิยมของแฟชั่น และระบบการผลิตผลิตภัณฑ์แฟชั่น 

การท างานของแนวโน้มความนิยมของแฟชั่นหรือเทรนด์แฟชั่น เหมือนการนับถอยหลังเพ่ือการเตรียม

ตัวในขัน้ตอนต่างๆ ส าหรับผลิตสินค้าเพ่ือต้อนรับฤดูกาล ทั้งนี้เทรนด์กระแสใหญ่ (Megatrend) เกิดข้ึนในเวลา 

2-5 ปีก่อนหน้า ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิถีชีวิต ทัศนคติ และ

ประเด็นต่างๆ ทางสังคมผสมกับศิลปะ งานออกแบบ และแรงบันดาลใจ ต่อมาถูกแปลงเป็นเทรนด์ส าคัญ 

(Major Trend) ระยะยาวประมาณ 2 ปีก่อนฤดูกาล ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดของการออกแบบ โทนสี โทน

อารมณ์ของฤดูกาล (Mood and Tone) ซึ่งใช้ก าหนดองค์ประกอบ ต่อมาคือการท านายสี พ้ืนผิว วัสดุ และ

การพัฒนาการใช้งาน โดยจะอยู่ในช่วง 18-24 เดือนก่อนถึงฤดูกาล ซึ่งผู้ผลิตวัตถุดิบจะน าเอาองค์ประกอบของ

เทรนด์ต่างๆ นี้มาใช้เพื่อเตรียมผลิตเป็นวัสดุประจ าฤดูกาล ในเวลาต่อมาเทรนด์ก็เข้าสู่ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์

ต่างๆ รวมทั้งเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องประดับรวมไปถึงเครื่องส าอางค์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 เดือน 

ก่อนฤดกูาลจะเร่ิมมกีาร

สัง่ซือ้วสัดตุา่งๆ เพื่อใช้

ส าหรับการผลติ 

10 เดือน 

ก่อนฤดกูาลมีการพฒันา

ต้นแบบ 

8 เดือน 

ก่อนถึงฤดกูาลต้นแบบ 

จะได้รรับการตรวจสอบ

เพื่อขึน้เป็นงานตวัอยา่ง 

4-5 สัปดาห์ 

ก่อนฤดกูาลแบรนด์ที่มี

ช่ือเสยีงมีการจ าหนา่ย

สนิค้า 

3 เดือน 

ก่อนถึงฤดกูาลผลติภณัฑ์

ของแบรนด์ที่มช่ืีอเสยีง

จะเตรียมสง่สนิค้าเพื่อจดั

จ าหนา่ย 

6 เดือน 

ก่อนถึงฤดกูาลแบรนด์ที่

มีช่ือเสยีงมกีารน าเสนอ

ตวัอยา่งสูผู่้ซือ้รายใหญ่  

ช่วงระยะเวลาการท างานของแบรนด์ 

 


