
 

บทท่ี 6 
การวิเคราะห์ และพฒันาผลิตภัณฑ์  อ าเภอดอยสะเก็ด 

 
การวเิคราะห์เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ ต าบลแมโ่ป่ง และต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชียงใหม ่ทั้ง 7 กลุม่ผลิตภณัฑ์ มวีตัถุประสงค์ เพื่อคน้หาประเด็นส าคัญท่ีน าไปสู่การพัฒนา
กลุม่ธุรกจิชมุชน โดยใชห้ลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ศกัยภาพตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
2. การวเิคราะห์ศกัยภาพตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์  

OTOP Product champion 
SWOT Analysis นับวา่เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใช ้ส าหรับพิจารณาถึงส่ิงเ ร้าทางสภาพแวดล้อม         

ท่ีมผีลกระทบโดยตรงตอ่องค์กร หรือตอ่การด าเ นินธุรกิจ ซ่ึง ส่ิง เ ร้านั้ นอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม                 
ท่ีอยูภ่ายในองค์กร และภายนอกองค์กร ส่ิงแวดลอ้มเหลา่น้ีล้วนแตม่ีผลกระทบตอ่การด าเ นินธุรกิจ 
สว่นผลกระทบเป็นขอ้ดี หรือขอ้เสียนั้น หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์ SWOT Analysis จะเป็นตัวบง่บอก
ถึงจุดเดน่ จุดดอ้ย โอกาส และอุปสรรค 

 เมือ่ทราบถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การด าเ นินธุรกิจแล้วขั้นตอ่ไป เ ป็นการวิเคราะห์
ศกัยภาพตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์  OTOP Product champion    
ซ่ึงในสว่นน้ีเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีสามารถบงบอกไดถึ้งสภาพของผลิตภณัฑ์ตอ่การพัฒนาในด้านตา่ง  ๆ 
มหีลกัวเิคราะห์ 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ และความเขม้แข็งของช ุมชน 2) ด้านความเป็นไปได้
ทางการตลาด และ 3) หลกัเกณฑ์การพิจารณาดา้นคณุภาพผลิตภ ัณฑ์ เพื่อน าไปใช ้ในการจัดระดับ
ผลิตภณัฑ์ (Product Level) ซ่ึงมผีลวเิคราะห์ทั้ง 2 หลกัเกณฑ์การวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis 
 1.1 ผลิตภัณฑ์น ้าพริกเผาเห็ดหอม ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลาดขี้เหล็ก              
  1.1.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ ยอดขาย) ทางกลุม่มกีารตลาดคอ่นข้างดี มแีหลง่จ าหน ่าย
ส าคญั คือ บา้นตลาดข้ีเหล็ก และตลาดวโรรส โดยจะมกีารส่ังซ้ือสินค้าเ ป็นประจ า และการออกร้าน
จ าหนา่ยสินคา้ตามสถานท่ีตา่ง ๆ เชน่ สถานท่ีทอ่งเท่ียว และห้างร้านทั่วไป ซ่ึงจะมพีอ่ค้าคนกลาง   
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มารับไปขายอีกคร้ัง ชว่งเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน ่ายได้มากเป็นชว่งเทศกาล ซ่ึงทางกลุม่จะต้อง
ผลิตสินคา้ออกมาวางจ าหนา่ยเป็นจ านวนมาก อีกทั้งผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินค้ากนัมากในชว่งเทศกาล
นั้น ๆ 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร

อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง หรืออาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลั ง)  ทางกลุม่
มกีารจดัซ้ือวตัถุดิบจากชมุชนของตนเอง และจากการเพาะปลูกกนัเองในบริเวณท่ีพ ักอาศัย เพื่อเ ป็น
การกระจายรายไดใ้ห้แกค่นในชมุชน และลดตน้ทุนในสว่นคา่เดินทางและวตัถุดิบอ่ืนสามารถหาซ้ือ 
ไดต้ามร้านคา้ทัว่ไป 
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร การบริหารงานบุคคล)  ทางกลุม่มีการท างานและการผลิต
ในชมุชนตามแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดา้นความสัมพนัธ์ในสถานท่ีท างานจัดวา่ดี มีการท างาน
อยา่งเป็นระบบ มกีารชว่ยเหลือและสามารถพึ่งพาอาศยัไดต้ลอดเวลา 
   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ  (ก าไร-ขาดทุน)     

การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) สภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัท าให้รัฐมีนโยบาลชว่ยเหลือด้าน เ งินทุน 
และเงินทุนหมนุเวยีนมากข้ึน ท าให้ทางกลุม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทุนได้ง ่ายในอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า 
และเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกจิให้แกก่ลุม่ 
    การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ของทางกลุม่เป็นแบบคา่สง่ และปลีก มีหลายชอ่งทาง   
ในการจ าหนา่ยสินคา้ ในการผลิตแตล่ะคร้ังทางกลุม่จะขอมดัจ าเงินจากลูกค้ากอ่นคร่ึงหน่ึงจึงจะเ ร่ิม
ด าเนินการผลิต เพื่อป้องกนัลูกคา้ยกเลิกใบส่ังซ้ือสินคา้ 
  1.1.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) ทางกลุม่มีชอ่งทางจ าหน ่ายหลายด้าน 
แตข่าดการสง่เสริมในดา้นโฆษณาผลิตภณัฑ์  มทีั้งลูกคา้เกา่และใหม ่แตใ่นชว่ง เศรษฐกิจตกต ่าท าให้
ยอดการส่ังลดน้อยลงไมม่ีการส่ังซ้ืออยา่งตอ่เน่ือง 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิ ต และสินค้าคงคลั ง )  ทางกลุม่มี
ก  าลงัในการผลิตน้อย หากมใีบส่ังซ้ือน้อยจนเกนิไปจะท าให้ทางกลุม่ขาดทุนได้ เพราะขั้นตอนใน
การผลิตคอ้นขา้งยุง่ยาก และลงทุนลงแรงมาก ขาดเงินทุมหมุนเวียน ราคาวสัดุ และอุปกรณ์มีราคา
แพงข้ึนท าให้มรีายไดไ้มเ่พียงพอกบัรายจา่ยท่ีเป็นคา่ด าเนินทางแกส่มาชิกภายในกลุม่ 
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   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร การบริหารงานบุคคล )  ทางกลุม่มีการท างานและการผลิต
ในชมุชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การบริหารยังไมเ่ ป็นระบบมากนัก ขาดความเข้มงวด
ในการท างาน 
   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ  (ก าไร-ขาดทุน)   

การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกัของกลุม่ คือ มกี  าลงัการผลิตน้อย ขาดเ งินทุนหมุนเวียน 
วสัดุและอุปกรณ์มรีาคาแพงข้ึน อีกทั้งการบริหารดา้นการเงินยังไมเ่ ป็นระบบมีเพียงการจัดท าบัญชี
อยา่งงา่ย ๆ และขั้นตอนการผลิตท่ียุง่ยากท าให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มมากข้ึนไมส่อดคล้องกบัก  าลัง ซ้ือ
ท่ีมนี้อย 
  1.1.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ี และราคาน ้ามัน) ทางกลุม่สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชมุชนในท้องถ่ินได้ในอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า 
ตามสภาพเศรษฐกจิปัจจุบนั ซ่ึงเป็นเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากชาวบ้าน จนเป็นกองทุนในหมูบ่้าน 
จากนั้นน ามาใชบ้ริหารสร้างผลก  าไร 
   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก)  รูปแบบการด ารงชีวิตเปล่ียนไปมาก 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัสุขภาพมากข้ึนจนเกดิเป็นกระแสท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกบัสุขภาพ
เป็นสินคา้ยอดนิยม เพราะเหตุน้ีเองจึงท าให้ผลิตภณัฑ์ของกลุม่มยีอดจ าหน ่ายมากข้ึน อีกทั้งการผลิต
ท่ีไมก่อ่ให้เกดิมลภาวะ 
   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) รัฐบาลมนีโยบายสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ท้อง ถ่ินอยา่งตอ่เ น่ือง 
นับเป็นโอกาสดีของกลุม่ผู ้ประกอบการ 
   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทนุเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม ่ๆ เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงจะท าให้มีชอ่งทาง              
การติดตอ่ส่ือสารมากข้ึน สง่ผลดีตอ่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ชว่ยเหลือในด้านการตลาด     
แกท่างกลุม่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
ในตลาดยังอยูใ่นระดับปานกลาง แตท่างกลุม่ยังสามารถน าเอาประโยชน์ของเห็ดหอมมาใช ้             
ไดห้ลากหลาย อีกทั้งในการผลิตมีการคัดเ ลือกวตัถุดิบกอ่นการผลิตทุกคร้ัง ท าให้ได้ผลิตภ ัณฑ์             
ท่ีมคีณุภาพเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
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   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซื้อ)  มีทั้ง ลูกเกา่ 
และลูกค้าใหม ่อีกทั้ง ลูกค้าส่วนใหญ ่มีพฤติกรรมในการเ ลือกซ้ือสินค้าท่ีแปลกใหมม่ากข้ึน               
ดา้นราคานั้นมหีลายราคาข้ึนอยูก่บัขนาดของสินคา้ 
   7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้คนในช ุมชนสามารถชว่ยเหลือตนเองได้ โดยสามารถ
ประกอบอาชีพท่ีหาเล้ียงตนเองและครอบครัว โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นการลดจ านวน
แรงงานทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาหางานท าในเมอืงใหญ ่ทั้งยังส่ง เสริมการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ให้มีมูลคา่เพิ่ม           
จึงท าให้ทางกลุม่สามารถหาชอ่งทางในการจัดหาเงินทุนไดง้า่ย  เง่ือนไขดี และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า  
  1.1.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ ( เช่นอัตราดอกเบ้ีย  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ีและราคาน ้ามัน) สภาพทางเศรษฐกจิท่ีไมค่ลอ่งตวัท าให้ก  าลงัซ้ือน้อยลง หรือโอกาสทางธุรกิจ
ลดน้อยลง อีกทั้งราคาน ้ ามนัท่ีไมค่งท่ีท าให้ทางกลุม่มีรายจา่ยมากข้ึนและไมส่อดคล้องกบัรายรับ
ของทางกลุม่ 
   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด าเนินชีวิตจะปรับเปล่ียน
ไปตามกระแสสังคมตลอดเวลา ท าให้ทางกลุม่ตอ้งต่ืนตัวอยูต่ลอด อีกทั้งการผลิตท่ีมีความปลอดภัย 
พร้อมบรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมยัได้มาตรฐานจ าเป็นต้องใชต้น้ทุนสูง 
   3) ด้านการเมือง  และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) ภาวะทางเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้เกดิความยุง่ยาก และความไมม่ี
เสถียรภาพทางการเมอืง การชว่ยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความลา่ช ้าและไมท่ันตอ่ความต้องการ
ของกลุม่ 
   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทนุเทคโนโลยี และ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีใหม ่ๆ นับวา่เกดิข้ึนมากมายแตใ่นความเป็นจริง ทางกลุม่  
ไมส่ามารถเรียนรู้เรียนเทคโนโลยีไดม้ากเทา่ท่ีควร โดยเฉพาะสมาชิกส่วนใหญน่ับวา่เ ป็นผู้สูงอายุ   
ไมส่ามารถจดจ า หรือเรียนรู้ให้ทนัตอ่เทคโนโลยีสมยัใหมไ่ด้ 
   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
ยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง แตท่างกลุม่สามารถท่ีจะน าเอาประโยชน์ของเห็ดหอมมาใช ้ได้มากมาย     
อีกทั้งในการผลิตมกีารคดัเลือกวตัถุดิบกอ่นการผลิตทุกคร้ัง เพื่อให้ได้ผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีคุณภาพหากขาด
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองไมน่านเกดิการลอกเลียนแบบและผลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัมากข้ึน ท าให้เกิด
การเปรียบเทียบ จึงท าให้ทางกลุม่เสียโอกาสทางธุรกจิไป 
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   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี อ านาจซื้อ) ลูกค้ามีพฤติกรรม
ในการเปรียบเทียบสินคา้มากข้ึนกวา่แตก่อ่น และประหยัดมากข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน      
ท่ีผนัผวน เชน่ เลือกดูวา่ผลิตภณัฑ์มรีสชาติดี หรือไม ่ มคีณุภาพมากน้อยแคไ่หน เป็นตน้  
   7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมกีารสนับสนุนการส่ง เสริมอาชีพ และแปรรูปสินค้าให้มีมูลคา่เพิ่มมากข้ึน    
จนท าให้มแีหลง่เงินกูม้ากมายเกดิข้ึน โดยมเีง่ือนไข เชน่ ต้องเ ป็นสมาชิกกลุม่หรือต้องท าการออม
กบัทางกลุม่กอ่นจึงจะกูไ้ด ้และมรีะยะเวลา หรือจ านวนเ งินตามเ ง่ือนไขจึงกอ่นท าการกู ้เ ป็นต้น     
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุง่ยาก โดยสว่นใหญส่ามารถกูเ้งินไดเ้ป็นจ านวนเพียงเล็กน้อย และไมส่ามารถกูไ้ด้
ในจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 
 1.2 ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก มะเขือเทศ และถั่วคั่วทรายแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงดอย 
  1.2.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย )  ทางกลุม่มีการตลาดคอ่นข้างดี 
เน่ืองจากนโยบายการพฒันาชมุชนอ าเภอดอยสะเก็ด ท่ีมีหน้าท่ีประสานกบัช ุมชนให้ค าแนะน า    
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุง่ให้ผลิตภ ัณฑ์ช ุมชนและท้องถ่ิน ได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพ      
เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค จึงท าให้ผลิตภ ัณฑ์กลุม่น้ี ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน 
ผลิตภ ัณฑ์ของกลุม่มียอดการจ าหน ่ายดีข้ึน นอกจากนั้ นยังมีการน าสินค้าไปเสนอตามร้านค้า          
ในหมูบ่า้น โดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้า่ย และเป็นการน าเสนอสินคา้ให้กบัผู ้สนใจทั่วไปท่ีต้องการส่ัง ซ้ือ
โดยตรง 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลั ง)  โดยทางกลุม่
มกีารจดัซ้ือวตัถุดิบสว่นใหญเ่ป็นวตัถุดิบท่ีได้มาจากการส่ัง ซ้ือภายในช ุมชน และช ุมชนใกล้เ คียง  
เพื่อเป็นการกระจายรายไดแ้กค่นในชมุชน ลดตน้ทุนในส่วนคา่เ ดินทางสามารถส่ัง ซ้ือกล้วยได้ใน
ราคากโิลกรัมละ 4 บาท มะเขือเทศในราคา กโิลกรัมละ 5 บาท และถั่วในราคากิโลกรัมละ 25 บาท 
สว่นวตัถุดิบอ่ืน ๆ สามารถหาซ้ือไดต้ามร้านคา้ทัว่ไป เชน่ ตลาดวโรรส เป็นตน้ 
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร และการบริหารงานบุคคล )  ทางกลุม่มีโครงสร้างตามแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจึงมโีครงสร้างขององค์กรท่ีไมซ่ับซ้อน โดยมีการประสานงานกบัสมาชิก   
ทุกคนภายในกลุม่กอ่นจึงจะเร่ิมท าผลิต และชว่ยกนัดูแลและรักษาคุณภาพในการผลิตพร้อม ๆ กบั
สมาชิกทุกคนภายในกลุม่ 



 124 

   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) สภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัท าให้รัฐมีนโยบาลชว่ยเหลือด้านเ งินทุน 
และเงินทุนหมนุเวยีนมากข้ึน ท าให้ทางกลุม่สามารถจดัหาแหลง่เ งินทุนได้ง ่ายข้ึนในอัตราดอกเ บ้ีย     
ท่ีต ่าและเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกจิให้แกก่ลุม่ 
  1.2.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลู กค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย ) ยอดการขายสินค้าลดน้อยลง 
เพราะขาดการโฆษณา ขาดการประชาสัมพนัธ์กบัลูกค้า อีกทั้ง สินค้าของกลุม่ขาดความแปลกใหม ่
ไมม่จุีดเดน่ท่ีสามารถจูงใจผูซ้ื้อได ้
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิ ต ก าลั งการผลิ ต และสินค้าคงคลั ง )  ทางกลุม่        
มเีพียงลูกคา้เกา่เทา่นั้น อีกทั้งยงัขาดการโฆษณาและยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้กบัลูกค้าใหม ่ๆ   
ในการเพิ่มชอ่งทางการตลาด อีกทั้งในการผลิตทางกลุม่จ าเ ป็นพึ่ งปัจจัยทางฤดูกาลด้วย เ น่ืองจาก     
ในฤดูฝนมแีดดน้อย การตากวสัดุให้แห้งจึงท าไดย้าก สง่ผลให้ทางกลุม่จ าเ ป็นต้องใช ้เคร่ืองอบแห้ง
ซ่ึงมตีน้ทุนสูง 
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 

ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล )  ทางกลุม่ประสบปัญหาในด้าน
การจดัระบบ การบริหาร และการจดัการท่ียงัไมเ่ป็นระบบ ขาดความเข้มงวดในการท างาน  และขาด
ประสบการณ์การบริหารสมาชิกภายในกลุม่ เน่ืองจากสว่นใหญเ่ป็นญาติพี่น้องท่ีรู้จักกนั การบริหาร
เพื่อให้เกดิความเด็ดขาดนั้นเป็นไปได้ยาก 
   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกัของกลุม่คือ ปัญหาการผลิตทางกลุม่จ าเ ป็นต้องอาศัย
ปัจจยัทางสภาพอากาศอยา่งมาก เพราะขั้นตอนการผลิตหากไมม่แีสงแดด ผลิตภ ัณฑ์จะ เกิดความชื้น 
และข้ึนราท าให้ตน้ทุนเพิ่มมากข้ึนไมส่อดคลอ้งกบัก  าลงัซ้ือท่ีน้อย 
  1.2.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ีและราคาน ้ามัน) ทางกลุม่สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชมุชนไดใ้นอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า ซ่ึง เ ป็นเ งิน   
ท่ีไดจ้ากการรวบรวมของชาวบา้นจนเป็นกองทุนในหมูบ่า้น จากนั้นน ามาบริหารงาน สร้างผลก  าไร
จากเงินท่ีมอียูเ่ดิม 
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   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต และมลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้างสาธารณปูโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก)  การด ารงชีวิตเ ป็นไปอยา่ง เ รียบง ่าย      
มสีาธารณปูโภคครบครัน ทั้งในกระบวนการผลิตของทางกลุม่ไมก่อ่ให้เกิดมลภาวะ หรือกอ่ให้เกิด
ปัญหาการวา่งงาน 
   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) จากดา้นสังคมวฒันธรรมกบัผลิตภ ัณฑ์ของทางกลุม่ ไมเ่ ป็นผลตอ่การด าเ นินธุรกิจ  
แตอ่ยา่งใด อีกทั้งนโยบายรัฐบาลของรัฐท่ีมีการส่ง เสริมอาชีพ จึงเ ป็นการเ อ้ือประโยชน์ตอ่ธุรกิจ   
ของทางกลุม่เป็นอยา่งมาก 
   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีในปัจจุบนัสามารถเพิ่มชอ่งทางการติดตอ่ค้าขายได้มากข้ึน 
ท าให้ทางกลุม่สามารถติดตอ่คา้ขายไดง้า่ย และขยายธุรกจิไดม้ากข้ึน 
   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสูง เพราะผลิตภณัฑ์ของทางกลุม่เ ป็นผลิตภ ัณฑ์ท้อง ถ่ินท่ีสามารถพบเห็นได ้ 
ตามทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงทางกลุม่จึงมุง่ เน้นด้านคุณภาพของสินค้า และการประยุกต์เอาสมุนไพร     
มาใชใ้ห้เกดิประโยชน์ โดยจะมกีารตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ 
   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซื้อ )  ทางกลุม่     
จะน าสินคา้ไปจดัจ าหนา่ยเองบา้ง  มีลูกค้ามารับไปจัดจ าหน ่ายเองบ้าง ส่วนใหญจ่ะมีลูกค้ามารับ    
เพื่อน าไปจดัจ าหนา่ยตอ่เป็นระบบขายสง่และปลีก ซ่ึงจะส่ังซ้ือคราวละมาก ๆ ตามก  าลงัซ้ือ 
   7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้คนในช ุมชนสามารถชว่ยเหลือตนเอง ได้ และยังสามารถ   
ประกอบอาชีพท่ีหาเล้ียงตนเองและครอบครัวไดโ้ดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เ ป็นการลดจ านวน
คนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาหางานท าในเมอืงใหญ ่อีกทั้งสง่เสริมการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ให้มีมูลคา่เพิ่มข้ึน 
จึงท าให้ทางกลุม่สามารถหาชอ่งทางในการจัดหาเงินทุนไดง้า่ย เง่ือนไขดี และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า  
  1.2.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ีและราคาน ้ามัน) สภาพทางเศรษฐกจิท่ีไมค่ลอ่งตัวท าให้ก  าลัง ซ้ือของลูกค้าน้อยลงหรือท าให้
โอกาสทางธุรกจิเสียไป อีกทั้งราคาน ้ ามนัไมค่ง ท่ีท าให้ทางกลุม่มีรายจา่ยมากข้ึน เชน่ จัดส่งสินค้า
หรือวตัถุดิบนอกฤดูกาล และคา่บรรจุภณัฑ์ท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัรายรับ 
   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด าเ นินชีวิตจะปรับเปล่ียน
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ไปตามกระแสสังคม ทั้งการด ารงชีวติ ฯลฯ จึงท าให้ภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเ ร็ว 
ความตอ้งการของลูกคา้กจ็ะเปล่ียนไปตามสภาพสังคม ท าให้ทางกลุม่ตอ้งพ ัฒนาสินค้าอยูต่ลอดเวลา
เพื่อให้ทนักบัความตอ้งการของกลุม่ผู ้บริโภคท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว 
   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) เน่ืองดว้ยภาวะทางเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาท าให้เกิดความยุง่ยาก และ
ความไมแ่นน่อน ทั้งราคาสินค้า วตัถุดิบ และราคาน ้ ามนั ท่ีมีราคาเพิ่มสูงมากข้ึนในทางกลับกนั    
การชว่ยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความลา่ชา้ ไมท่นัตอ่ความตอ้งการของกลุม่ 
   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทนุเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีมคีวามซบัซอ้มคอ่นข้างมาก คอ่นข้าง ใช ้เวลาในการศึกษา 
ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ทางกลุม่ไมส่ามารถเรียนรู้เ รียนเทคโนโลยีเหลา่น้ีได้มาก เทา่ท่ีควร อีกทั้ง    
ยงัมรีาคาแพง และไมม่เีวลาในการเรียนรู้ 
   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมากจึงมกัถูกลอกเลียนแบบอยูเ่สมอ และเกดิการเปรียบเทียบตั้งแตร่าคา รสชาติ 
รวมไปถึงปริมาณของผลิตภณัฑ์ท่ีได ้และหากมผีลิตภณัฑ์ของกลุม่อ่ืน  ๆ ท่ีมีราคาจ าหน ่ายท่ีถูกกวา่
จะเป็นการตัดราคากนัเองในกลุม่ผู ้ท าธุรกิจเ ดียวกนั จึงท าให้ทางกลุม่เ สียโอกาสทางธุรกิจไป      
อยา่งมาก 
   6) ด้านลู กค้า  ( เ ช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซื้อ)  ลูกค้า           
มพีฤติกรรมการซ้ือเพื่อการบริโภคมากข้ึน แตเ่ป็นพฤติกรรมท่ีไมม่ ัน่คง เ น่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจ
ท่ีข้ึน ๆ ลง ๆ ท าให้ลูกคา้มพีฤติกรรมการเปรียบเทียบสินคา้มากข้ึน 
   7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมกีารสนับสนุนการส่ง เสริมอาชีพ และแปรรูปสินค้าให้มีมูลคา่ เพิ่มมากข้ึน    
จนท าให้มแีหลง่เงินกูม้ากมายเกดิข้ึน โดยมเีง่ือนไข เชน่ ต้องสมาชิกกลุม่กอ่นหรือต้องท าการออม
กบัทางกลุม่กอ่นจึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมรีะยะเวลา หรือจ านวนเงินตามเง่ือนไขจึงจะกอ่นจึงท าการกูไ้ด ้
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุง่ยากโดยสว่นใหญส่ามารถกูเ้งินได้เ ป็นจ านวนเพียงเ ล็กน้อย และยังไม ่
สามารถกูไ้ดใ้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 
 1.3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชง และชาพร้อมดื่ม ของกลุ่มการแปรรูปสมุนไพรไทย 
  1.3.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) ดา้นการตลาดนั้ นเ ป็นไปได้ด้วยดี
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เพราะมส่ืีอจากหนว่ยงานราชการตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วข้องรณรงค์โฆษณาให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ 
ดว้ยการบริโภคผกั และสมนุไพรไทยท่ีมสีรรคุณเป็นยาบ ารุง และยารักษาโรค 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร

อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลั งการผลิ ต และสินค้าคงคลั ง )  ทางกลุม่
สามารถหาวตัถุดิบภายในชมุชนของตน และชมุชนใกล้เ คียงได้ง ่าย  นับวา่เ ป็นการกระจายรายได้
ให้แกค่นในชมุชน และลดตน้ทุนในการจดัซ้ือขนสง่ และวตัถุดิบอ่ืน ๆ เชน่  น ้ าตาล สามารถซ้ือได้
ตามร้านคา้ทัว่ไป เป็นตน้ 
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม  ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร และการบริหารงานบุคคล) ทางกลุม่มีโครงสร้างตามแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจึงมโีครงสร้างขององค์กรท่ีไมซ่ับซ้อน โดยมีการประสานงานกบัสมาชิก   
ทุกคนภายในกลุม่กอ่นจึงจะเร่ิมท าผลิตภณัฑ์ และชว่ยกนัดูแลร่วมกนัไปพร้อม ๆ กบัสมาชิกทุกคน
ภายในกลุม่ 
   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ  (ก าไร-ขาดทุน)     

การหมุนเวียนเงินสดและเงินกู้ ) สภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัท าให้รัฐบาลมนีโยบาลชว่ยเหลือด้านเ งินทุน 
และเงินหมนุเวยีนมากข้ึนท าให้ทางกลุม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทุนได้ง ่ายข้ึนในอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า 
และเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกจิให้แกก่ลุม่ 

 ผลิตภณัฑ์ของทางกลุม่มรีะบบขายสง่และปลีก มชีอ่งทางจ าหน ่ายท่ีหลากหลาย 
ในการผลิตแตล่ะคร้ังทางกลุม่จะเก็บมดัจ าเ งินจากลูกค้าท่ีส่ังสินค้ากอ่นคร่ึงหน่ึง จึง เ ร่ิมการผลิต    
เพื่อป้องกนัลูกคา้ยกเลิกใบส่ังสินคา้ 
 1.3.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) โดยส่ือจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องรณรงค์
โฆษณาให้คนไทยหันมาใสใ่จสุขภาพมาก เป็นผลให้มีการเข้มงวดใน เ ร่ืองคุณภาพของผลิตภ ัณฑ์
มากข้ึนเพื่อให้ถูกตอ้งตามมาตรฐาน อีกทั้งลูกคา้ไมม่ ัน่ใจในคุณภาพสินค้าเทา่ท่ีควร จึงมีลูกค้าใหม ่
ๆ เขา้มา แตก่ลบัไมม่กีารส่ังซ้ือสินคา้อยา่งตอ่เน่ือง 
  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลั งการผลิ ต และสินค้าคงคลั ง )  ทางกลุม่        
มกี  าลงัในการผลิตน้อย หากมใีบส่ังซ้ือสินคา้น้อยจนเกนิไปท าให้ทางกลุม่ขาดทุนได้ เพราะขั้นตอน
การผลิตคอ่นขา้งยุง่ยาก และลงทุนลงแรงมากจะท าให้มีรายได้ไมเ่พียงพอกบัต้นทุนการผลิต และ   
คา่ด าเนินการแกส่มาชิกภายในกลุม่ 
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  ในชว่งนอกฤดูกาลสมนุไพรบางชนิดจะหายาก ทางกลุม่จึงมีความจ าเ ป็นจะต้อง
จัดซ้ือมาจากแหลง่ อ่ืน ซ่ึงจะมีร าคาแพงมาก ท าใ ห้ร าคาต้น สูงกวา่ ในทุกฤดูกาลท่ี เคยผลิต                    
และฤดูฝนเป็นอีกฤดูหน่ึงท่ีท าให้ทางกลุม่ประสบปัญหาในการผลิตคอ่นข้างมากเชน่เ ดียวกนั                   
เพราะวตัถุดิบเสียหายเน่ืองจากถูกความชื้นและท าให้ข้ึนราอยูบ่อ่ยคร้ัง โดยทางกลุม่ยังขาดเคร่ืองมือ
ท่ีใชอ้บวตัถุดิบให้แห้ง  หรืออบด้วยความร้อน เพื่อไลค่วามชื้นนั้ นเอง ปัจจุบันทางกลุม่ยังใช ้วิธี      
การน าสมนุไพรตา่ง ๆ ไปตากแดด เพื่อไลค่วามชื้นออกกอ่นจึงจะน าไปสูข่ั้นตอนตอ่ไป 
  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล )  ทางกลุม่มีการท างานร่วมกนั    
ลกัษณะเครือญาติ มกีารแบง่ปันและชว่ยเหลือกนัและกนั การบริหารจึงเ ป็นไปได้ยากเพราะสมาชิก
ทุกคนปฏิบติังานรว่มกนัและอยูก่นัอยา่งเรียบงา่ยไมม่คีวามเขม้งวดแตอ่ยา่งใด หากมีการปรับเปล่ียน
ระบบและคา่นิยมภายในให้มีความเข้มงวดในการปฏิบัติงานมากข้ึน รวมทั้งการท าให้สมาชิก         
มาปฏิบติังานตามเวลาท่ีจดัไวส้ง่ผลให้การปฏิบติังาน รวมถึงการบริหารจัดการกลุม่มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน สง่ผลตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ์ในทางท่ีดีอีกดว้ย 
  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกัของกลุม่ ไดแ้ก ่ปัญหาดา้นการผลิตซ่ึงจ าเ ป็นต้องอาศัย
ปัจจยัทางสภาพอากาศเป็นสว่นชว่ยในการผลิต เชน่ หากไมม่แีสงแดดกไ็มส่ามารถเก็บรักษาวตัถุดิบ
ไวไ้ด ้เพราะวตัถุดิบจะเกดิความชื้นจนเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกดิเชื้อรา และเนา่เสีย เ ป็นต้น หากฤดูไหน
สมุนไพรขาดแคลนทาง กลุม่จ าเ ป็นต้องจัดซ้ือจากแหลง่ อ่ืนท าให้ต้น ทุนการผลิตเพิ่มมากข้ึน           
ไมส่อดคลอ้งกบัก  าลงัซ้ือท่ีน้อย 
 1.3.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ี และราคาน ้ามัน) ทางกลุม่สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชมุชนในท้องถ่ินได้ในอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า 
ซ่ึงเป็นเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมของชาวบา้นเพื่อกอ่ตั้งกองทุนหมูบ่้าน จากนั้ นน ามาใช ้บริหารงาน
เพื่อสร้างผลก  าไร 
  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า -ออก)  ปัจจุบันรูปแบบในการด ารงชีวิต
เปล่ียนไปมากผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัสุขภาพมากข้ึน  จนเกิดเ ป็นกระแสท่ีท าให้ผลิตภ ัณฑ์          
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัสุขภาพเป็นสินคา้ยอดนิยม เพราะเหตุน้ีจึงท าให้ผลิตภณัฑ์ของทางกลุม่มียอดจ าหน ่าย
มากข้ึน อีกทั้งในการผลิตของทางกลุม่ยงัไมก่อ่ให้เกดิมลภาวะตอ่ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 



 129 

  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร เป็นต้น) จากดา้นสังคมวฒันธรรมท่ีมกีระแสให้หันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน และด้วย
นโยบายของรัฐบาลท่ีมกีารสนับสนุนและส่งเสริมในการใช ้สมุนไพรเพื่อป้องกนั  และรักษาโรค     
ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ตอ่ธุรกจิเป็นอยา่งมาก 
  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) ปัจจุบนัเทคโนโลยีใหมเ่กดิข้ึนมากมาย ส่งผลให้มีชอ่งทางการส่ือสาร
มากข้ึน ท าให้การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของกลุม่มีหลายชอ่งทาง  ท าให้ผลิตภ ัณฑ์ของกลุม่
เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน 
  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
สูงเพราะทางกลุม่จะมคีูแ่ขง่คอ่นข้างมาก เ น่ืองจากทางกลุม่มีการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ ส่งผลให้    
ทางกลุม่มบีรรจุภณัฑ์สวยงาม น ่าสนใจเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยังสามารถผลักดันให้สินค้า เข้ารับ      
ตรวจสอบตามเกณฑ์ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีถูกต้อง จึงได้รับเคร่ืองหมาย อย. เ ป็นเคร่ืองหมาย      
ท่ีรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปท่ีมคีณุภาพ สะอาด ปลอดภัย มีภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
ซ่ึงตรวจสอบโดยส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข 
  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซื้อ )  ทางกลุม่      
จะน าสินคา้ไปจัดจ าหน ่ายเองตอ่เมื่อมีงานจัดแสดงสินค้า โดยส่วนใหญพ่บลูกค้าหน้าใหมท่ี่มี
พฤติกรรมการทดลองสินคา้โดยจะซ้ือคราวละน้อย ๆ เพื่อเ ป็นการทดลองผลิตภ ัณฑ์ หลังจากนั้ น     
จะกลบัมาส่ังซ้ือใหมอี่กในภายหลงัเมือ่ทราบถึงคุณภาพของสินค้าแล้ว การจ าหน ่ายจะเป็นระบบ
ขายสง่และปลีก โดยลูกคา้จะส่ังซ้ือตามความต้องการ และก  าลงัทรัพย์ของตน 
  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีมกีารสนับสนุนการสง่เสริมอาชีพในท้องถ่ิน เพื่อเ ป็นการลดจ านวนคน  
ในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาหางานในเมอืงใหญ ่อีกทั้งสง่เสริมการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ให้มีมูลคา่เพิ่ม จึงท าให้
ทางกลุม่สามารถหาชอ่งทางในการจัดหาเงินทุนไดง้า่ย  เง่ือนไขดีและอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 
 1.3.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ีและราคาน ้ามัน) สภาพทางเศรษฐกจิท่ีไมค่ลอ่งตวัท าให้ก  าลงัซ้ือน้อยลง หรือโอกาสทางธุรกิจ
ลดน้อยลง  อีกทั้งราคาน ้ ามนัไมค่ง ท่ีท าให้ทางกลุม่มีรายจา่ยมากข้ึน เชน่ ต้นทุนการจัดส่งสินค้า 
หรือวตัถุดิบนอกฤดูกาล และตน้ทุนดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีเพิ่มมากข้ึนไมส่อดคล้องกบัรายรับ 
  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้างสาธารณปูโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด าเ นินชีวิตปรับเปล่ียนไป
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ตามกระแสของสังคม เมอืงไทยมสีมนุไพรมากมายท่ีกอ่ให้เกิดประโยชน์ตอ่ร่างกาย แตก่ารพัฒนา
หรือแปรรูปให้ออกมาใชไ้ดจ้ริงมนี้อย อีกทั้งภาวะเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงรวดเ ร็ว การผลิตเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ปลอดภยั และบรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมยัได้มาตรฐานจ าเป็นต้องใชต้น้ทุนสูง 
  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) ภาวะทางเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาจึงท าให้เกดิความยุง่ยากและไมแ่น ่นอน 

การชว่ยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความลา่ชา้ ไมท่นัตอ่ความตอ้งการของกลุม่ 
  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) ปัจจุบนัเทคโนโลยีใหมเ่กดิข้ึนมากมายแตใ่นความเป็นจริงแล้วทางกลุม่
ไมส่ามารถเรียนรู้เรียนเทคโนโลยีไดม้ากเทา่ท่ีควร อีกทั้งสมาชิกส่วนใหญเ่ป็นผู้สูงอายุไมส่ามารถ
จดจ า หรือเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหมไ่ด ้
  5) ด้านคู่แข่ง  (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดบัการแขง่ขัน
คอ่นขา้งสูง การเพิ่มของอตัรารายไดจึ้งไมม่ากเทา่ท่ีควรและมีการลอกเลียนแบบคอ่นข้างมากท าให้
เกดิการเปรียบเทียบสินคา้ข้ึน เพราะคูแ่ขง่มกีารโฆษณาเกนิความเป็นจริงท าให้ลูกค้าหลงเชื่อ อีกทั้ง
ยงัมรีาคาขายถูกกวา่จึงท าให้ทางกลุม่เสียโอกาสทางธุรกจิไป 
  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี อ านาจซื้อ) ลูกค้ามีพฤติกรรม
การซ้ือเพื่อการบริโภคมากข้ึน แตเ่ป็นพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไดร้วดเ ร็วตามภาวะเศรษฐกิจท่ีข้ึน ๆ 
ลง ๆ ท าให้ลูกคา้มพีฤติกรรมการเปรียบเทียบมากข้ึน อีกทั้ง ลูกค้าชอบลองบริโภคผลิตภ ัณฑ์ใหม ่ๆ 
เพิ่มมากข้ึนตลอดเวลา 
  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีมกีารสนับสนุนการสง่เสริมอาชีพในท้องถ่ิน เพื่อเ ป็นการลดจ านวนคน   
ในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาหางานท าในเมอืงใหญ ่อีกทั้งสง่เสริมการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ให้มีมูลคา่เพิ่มท าให้มี
แหลง่เงินกูเ้กดิข้ึนมากมาย โดยมเีง่ือนไข เชน่ ตอ้งเป็นสมาชิกกลุม่ หรือต้องท าการออมกบัทางกลุม่
กอ่นจึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมรีะยะเวลา หรือจ านวนเงินตามเง่ือนไขกอ่นจึงท าการกูไ้ด้ เ ป็นต้น ซ่ึง เ ป็น
เง่ือนไขท่ียุง่ยาก โดยสว่นใหญส่ามารถกูเ้งินไดจ้ านวนเพียงเล็กน้อย และไมส่ามารถกูไ้ด้ในจ านวน
เงินท่ีตอ้งการ 
 1.4 ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง และหมูยอ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันปเูลย 
  1.4.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ าย และการส่งเสริม
การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ ยอดขาย) การจ าหนา่ยสว่นใหญม่ีพอ่ค้าคนกลาง
มารับไปจ าหนา่ย หรือท าตามใบส่ังซ้ือ ในชว่งแรกท่ีท าการผลิตสมาชิกในกลุม่จะน าไปจ าหน ่ายเอง 
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แตเ่มือ่สินคา้ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคแลว้ ในปัจจุบนัจะมลูีกค้ารวมไปถึงพอ่ค้าคนกลางมารับ
ซ้ือถึงแหลง่ผลิต ผลิตภณัฑ์ของทางกลุม่มรีะบบการขายส่งและขายปลีก อีกทั้งยังมีหลายชอ่งทาง    
ในการจ าหนา่ย 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร

อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลัง) โดยส่วนใหญ ่
ผลิตตามวตัถุดิบท่ีมอียูใ่นฤดูนั้น ๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีทางกลุม่ท าการแปรรูป คือ ล าไยอบแห้งและหมูยอ 
เป็นตน้ ซ่ึงล าไยสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาถูกเฉพาะชว่งฤดูร้อนเทา่นั้ น เพราะเป็นฤดูออกดอกและ
ติดผลของล าไย แตห่ากเป็นล าไยท่ีออกผลนอกฤดูจะมีราคาแพง  เ น่ืองจากต้นทุนในการเพาะปลูก
คอ่นขา้งสูงราคาขายสง่จึงสูงเชน่เ ดียวกนั แหลง่ ท่ีมาของวตัถุดิบได้มาจากการส่ัง ซ้ือจากช ุมชน     
และชมุชนใกลเ้คียง วตัถุดิบท่ีเป็นสว่นประกอบอ่ืน ๆ จะสามารถหาซ้ือได้ตามร้านค้าทั่วไป เชน่ 
ตลาดวโรรส เป็นตน้ 
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักง าน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร และการบริหารงานบุคคล )  ทางกลุม่มีโครงสร้างตามแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จึงมโีครงสร้างขององค์กรท่ีไมซ่ับซ้อน โดยมีการประสานงานกบัสมาชิก  
ทุกคนภายในกลุม่กอ่นจะเ ร่ิมท าผลิตภ ัณฑ์ และชว่ยกนัดูแลการผลิตไปพร้อมกบัสมาชิกทุกคน
ภายในกลุม่ 
   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ  (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) สภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัท าให้รัฐมีนโยบาลชว่ยเหลือด้านเ งินทุน 
และเงินทุนหมนุเวยีนมากข้ึน ท าให้ทางกลุม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทุนได้ง ่ายข้ึน ในอัตราดอกเ บ้ีย  
ท่ีต ่าและเง่ือนไขดีและสร้างโอกาสทางธุรกจิให้แกก่ลุม่ผูป้ระกอบการ 
  1.4.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย ) ทางกลุม่มีการเข้มงวดในเ ร่ือง
คณุภาพของผลิตภณัฑ์มากข้ึน วา่ถูกตอ้งตามมาตรฐานหรือไม ่อีกทั้ง ลูกค้ายังไมม่ ัน่ใจในคุณภาพ
ของสินคา้เทา่ท่ีควร จึงมลูีกคา้ใหมเ่ขา้มา แตก่ลบัไมม่กีารส่ังซ้ือสินคา้อยา่งตอ่เน่ือง 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลั งการผลิ ต และสินค้าคงคลั ง )  ทางกลุม่        
มกี  าลงัในการผลิตน้อย หากมีใบส่ัง ซ้ือสินค้าน้อยจนเกินไปจะท าให้ทางกลุม่ขาดทุนได้ เพราะ
ขั้นตอนในการผลิตซับซ้อน และคอ่นข้างยุง่ยาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ข้ึนท าให้มีรายได ้       
ไมเ่พียงพอจา่ยเป็นคา่ด าเนินการแกส่มาชิกภายในกลุม่ 
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   ในชว่งนอกฤดูกาลสมนุไพรบางชนิดหายาก ทางกลุม่มคีวามจ าเ ป็นต้องจัดซ้ือมา
จากแหลง่อ่ืนซ่ึงมรีาคาแพงมาก ท าให้ทางกลุม่จ าเป็นตอ้งลงทุนมากเกนิก  าลัง ซ้ือท่ีมี ทางกลุม่ยังขาด
เคร่ืองมอืท่ีใชอ้บวตัถุดิบหรืออบดว้ยความร้อนเพื่อไลค่วามชื้น ซ่ึงนับวา่เ ป็นเคร่ืองจักรท่ีมีราคาแพง 
เป็นตน้ 
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 

ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล )  ทางกลุม่มีการท างานร่วมกนั    
ลกัษณะเครือญาติ หรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง มกีารแบง่ปันและชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการบริหาร
จึงเป็นไปไดย้ากเพราะทุกคนท างานรว่มกนั และอยูก่นัอยา่งเ รียบง ่าย ไมม่ีความเข้มงวดแตอ่ยา่งใด
ท าให้สมาชิกขาดระเบียนในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร -ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกัของกลุม่ คือ ปัญหาด้านการผลิตทางกลุม่จ าเ ป็นต้อง
อาศยัปัจจยัดา้นสภาพอากาศ และฤดูกาลอยา่งมาก เชน่ หากฤดูกาลไหนขาดแคลนวตัถุดิบ ทางกลุม่
จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจากแหลง่อ่ืน ท าให้ตน้ทุนเพิ่มมากข้ึนไมส่อดคล้องกบัก  าลงัซ้ือท่ีน้อย 
  1.4.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ีและราคาน ้ามัน) ทางกลุม่สามารถกูเ้ งินจากสหกรณ์ช ุมชนท้องถ่ินได้ในอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า 
นับเป็นเงินท่ีไดร้วบรวมจากชาวบา้นจนเป็นกองทุนในหมูบ่า้น จากนั้นน ามาใชบ้ริหารงานเพื่อสร้าง
ผลก  าไร 
   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ และการโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก)  รูปแบบการด ารงชีวิตเปล่ียนไปมาก 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบับริโภคมากข้ึน เพราะเหตุน้ี จึงท าให้ผลิตภ ัณฑ์ของกลุม่มียอดจ าหน ่าย
มากข้ึน ดว้ยรสชาติ และคุณภาพของอาหารสะอาด อีกทั้งการผลิตท่ีเ ป็นระบบซ่ึงเ ป็นการผลิต        
ไมก่อ่ให้เกดิมลภาวะ 
   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการสนับสนุน  และการส่ง เสริมในการประกอบอาชีพ    
ซ่ึงในสว่นน้ีสามารถเอ้ือประโยชน์ตอ่ธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งมาก 
   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนทางเทคโนโลยี  

และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) ปัจจุบนัมเีทคโนโลยีใหมเ่กดิข้ึนท าให้มีชอ่งทางการติดตอ่ส่ือสาร
มากข้ึน ซ่ึงจะเป็นสว่นชว่ยเหลือดา้นการตลาดแกท่างกลุม่ได้เ ป็นอยา่งดี ท าให้ผลิตภ ัณฑ์ของกลุม่
เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน 
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   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
ในตลาดคอ่นข้างสูง  แตเ่ น่ืองจากการทางกลุม่ลงทุนในด้านบรรจุภ ัณฑ์คอ่นข้างมาก เพื่อใ ห้
ผลิตภณัฑ์ไดม้าตรฐานถูกตอ้งตามหลกั ทางกลุม่จึงมีผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีบรรจุภ ัณฑ์ท่ีสวยงาม น ่าสนใจ
เป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัสามารถผลกัดนัให้สินคา้เขา้รับการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ ท่ีถูกต้องในการผลิต
อาหารและเคร่ืองด่ืม จึงจะได้รับเคร่ืองหมาย อย. ซ่ึง เคร่ืองหมายท่ีบง่บอกถึงผลิตภ ัณฑ์อาหาร          
ท่ีปลอดภยั มคีณุภาพ และมภีาชนะบรรจุสนิท โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุขเป็นผูต้รวจสอบ 
   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซื้อ )  ทางกลุม่      
จะน าสินคา้ไปจดัจ าหนา่ยเองตอ่เมือ่มงีานจดัแสดงสินคา้เทา่นั้น โดยจะพบลูกค้าใหมท่ี่มีพฤติกรรม
การทดลองสินคา้ใหม ่ๆ โดยจะซ้ือคร้ังละน้อย ๆ และกลบัมาส่ังซ้ืออีกในภายหลังมีทั้งระบบขายส่ง
และปลีก โดยจะส่ังซ้ือตามความตอ้งการและก  าลงัทรัพย์ 
   7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข)  
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีมกีารสนับสนุนการสง่เสริมอาชีพในทอ้งถ่ินเพื่อลดจ านวนคนในท้องถ่ิน
ท่ีเขา้มาหางานท าในเมอืงใหญ ่อีกทั้งสง่เสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้มีมูลคา่เพิ่มข้ึนท าให้ทางกลุม่
สามารถหาชอ่งทางในการจดัหาเงินทุนไดง้า่ย เง่ือนไขดี และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 
  1.4.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ีและราคาน ้ามัน) สภาพทางเศรษฐกจิท่ีไมค่ลอ่งตวัท าให้ก  าลงัซ้ือน้อยลง หรือโอกาสทางธุรกิจ
ลดน้อยลง อีกทั้งราคาน ้ ามนัไมค่งท่ีท าให้ทางกลุม่มรีายจา่ยมากข้ึน เชน่ ต้นทุนการจัดส่งสินค้าและ
วตัถุดิบนอกฤดูกาล และตน้ทุนดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีเพิ่มมากข้ึนซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัรายรับ 
   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม  ( เ ช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด าเนินชีวิตจะปรับเปล่ียน
ไปตามกระแสสังคม ซ่ึงประเทศไทยมผีลิตผลทางการเกษตรและสมุนไพรมากมายท่ีเ ป็นประโยชน์ 
แตก่ารจะพฒันาหรือแปรรูปให้ออกมาใชไ้ดจ้ริงมนี้อย และไมส่ามารถรักษาคุณคา่ทางโภชนาการ
ไวไ้ดน้าน และตน้ทุนการศึกษาวจิยัเพื่อให้ไดผ้ลิตภ ัณฑ์ท่ีปลอดภัย และบรรจุภ ัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนการผลิตสูง อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงรวดเ ร็วก็ส่งผลกระทบได ้  
ดว้ยเชน่กนั 
   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) ภาวะทางเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาจึงท าให้เกดิความยุง่ยากและไมแ่น ่นอน 

การชว่ยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความลา่ชา้ ไมท่นัตอ่ความตอ้งการของกลุม่ 
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   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) ปัจจุบนัมเีทคโนโลยีใหมเ่กดิข้ึนมากมายแตใ่นความเป็นจริงทางกลุม่
ไมส่ามารถเรียนรู้เรียนเทคโนโลยีไดม้ากเทา่ท่ีควร อีกทั้งสมาชิกส่วนใหญเ่ป็นผู้สูงอายุไมส่ามารถ
จดจ า หรือเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ซับซ้อนได ้
   5) ด้านคู่แข่ง  (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดบัการแขง่ขัน
คอ่นขา้งสูงรายไดข้องสมาชิกกลุม่ไมม่ากเทา่ท่ีควร จากการลอกเลียนแบบท าให้ เกิดการเปรียบเทียบ
ข้ึน เพราะคูแ่ขง่มกีารโฆษณาเกนิจริงจึงท าให้ลูกคา้หลงเชื่อ อีกทั้งยังลดราคาให้มีราคาขายถูกกวา่  
จึงท าให้ทางกลุม่เสียโอกาสทางธุรกิจไปมาก 
   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี อ านาจซื้อ) ลูกค้ามีพฤติกรรม
การซ้ือเพื่อการบริโภคมากข้ึน แตเ่ ป็นพฤติกรรมท่ีไมค่งท่ีเ น่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีผันผวน     
อีกทั้งยงัท าให้ลูกคา้มพีฤติกรรมการเปรียบเทียบมากข้ึน ทั้ง เ ร่ืองรสชาติ ความสะอาดและลูกค้า    
ชอบลองบริโภคผลิตภณัฑ์ใหม ่ ๆ เพิ่มมากข้ึนตลอดเวลา 
   7) ด้านสถาบันการเงิน  (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีมกีารสนับสนุนการสง่เสริมอาชีพในทอ้งถ่ินเพื่อลดจ านวนคนในท้องถ่ิน
ท่ีเขา้มาหางานท าในเมอืงใหญ ่อีกทั้งสง่เสริมการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ให้มีมูลคา่เพิ่มมากข้ึน ท าให้มี
แหลง่เงินกูเ้กดิข้ึนมากโดยมเีง่ือนไข เชน่ เป็นสมาชิกกลุม่กอ่น หรือตอ้งท าการออมกบัทางกลุม่กอ่น
จึงจะกูไ้ดแ้ละตอ้งมรีะยะเวลาหรือจ านวนเ งินตามเ ง่ือนไขกอ่นจึงจะท าการกูไ้ด้ เ ป็นต้น ซ่ึง เ ป็น
เง่ือนไขท่ียุง่ยากมาก โดยสว่นใหญส่ามารถกูเ้งินไดเ้ป็นจ านวนเพียงเ ล็กน้อยและยังไมส่ามารถกูไ้ด้
ในจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 
 1.5 ผลิตภัณฑ์น ้าพริกเผา น ้าพริกตาแดง แคบหมู และแหนมหมู  ของกลุ่ มแม่บ้านเกษตร
บ้านสันต้นดู่  
  1.5.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด  หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย)  การน าเสนอสินค้าของทางกลุม่
ให้แกร้่านคา้ตา่ง ๆ  ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดขั้นตอนหน่ึงท่ีไมต่อ้งใช ้ต้นทุนสูง  และเป็นกลยุทธ์
ท่ีไดผ้ลดี การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์กลุม่แมบ่า้นเกษตรบ้านสันต้นดูจ่ะน าสินค้าไปจ าหน ่ายในร้านค้า
ชมุชนอ าเภอดอยสะเกด็ ตลาดสามแยก ป้ัมน ้ ามนับางจาก งานมหกรรมอาหาร และส่งไปตา่งจังหวดั 
เชน่ เมอืงทองธานี กรุงเทพฯ เป็นตน้ ชว่งเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน ่ายได้มากจะเป็นช ว่งเทศกาล 
โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมอาหารซ่ึงทางกลุม่ตอ้งผลิตสินคา้ออกมาวางจ าหนา่ยเป็นจ านวนมาก 
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   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ือง จักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต สินค้าคงคลัง) วตัถุดิบส่วนใหญ ่
ไดม้าจากการส่ังซ้ือจากแหลง่ชมุชน ชมุชนใกลเ้คียง และตลาดภายในตัวเมือง ส่วนวสัดุท่ีใช ้บรรจุ
สินคา้นั้นส่ัง ซ้ือจากร้านท่ีขาย และออกแบบบรรจุภ ัณฑ์โดยตรง เชน่ ในตลาดวโรรส เ ป็นต้น       
โดยส่ังซ้ือคร้ังละมาก ๆ เพื่อให้ไดร้าคาถูก 
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม  ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร การบริหารงานบุคคล) ทางกลุม่มีการท างานและการผลิต
ในชมุชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การท างานหรือความสัมพันธ์ในสถานท่ีท างานจัดวา่ดี 
เพราะภายในกลุม่มกีารท างานรว่มกนัในลกัษณะเครือญาติ หรือเพื่อนบ้านใกล้เ คียง  มีการแบง่ปัน 
และชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ  (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) สภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัท าให้รัฐมีนโยบาลชว่ยเหลือด้านเ งินทุน 
และเงินทุนหมนุเวยีนมากข้ึน ท าให้ทางกลุม่สามารถจดัหาแหลง่เ งินทุนได้ง ่ายข้ึนในอัตราดอกเ บ้ีย   
ท่ีต ่าและเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกจิให้แกก่ลุม่เป็นอยา่งมาก 
  1.5.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ ยอดขาย) ทางกลุม่มีชอ่งทางจ าหน ่ายหลายด้าน    
มทีั้งลูกคา้เกา่และลูกคา้ใหม ่แตใ่นชว่งเศรษฐกจิตกต ่าท าให้ยอดส่ังซ้ือลดน้อยลงหรือไมม่ีการส่ัง ซ้ือ
อยา่งตอ่เน่ือง 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต  ความช านาญ เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง หรืออาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลั ง )  วตัถุดิบ   
มกีารปรับตวัสูงข้ึน ขณะเดียวกนัขั้นตอนการผลิตคอ่นขา้งซบัซอ้น อีกทั้งมีก  าลังการผลิตน้อยหากมี
ใบส่ังซ้ือสินคา้น้อยจนเกนิไปจะท าให้ทางกลุม่ขาดทุนได ้และท าให้มีรายได้ไมเ่พียงพอตอ่รายจา่ย
เป็นคา่ด าเนินการแกส่มาชิกภายในกลุม่ 
   ในชว่งนอกฤดูกาลวตัถุดิบบางชนิดหายากทางกลุม่มีความจ าเ ป็นต้องจัดซ้ือมา
จากแหลง่อ่ืน ซ่ึงจะมรีาคาแพงมาก ท าให้ทางกลุม่จ าเป็นตอ้งลงทุนมากเกนิก  าลงัซ้ือท่ีม ี
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 

ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร  และการบริหารงานบุคคล )  ทางกลุม่มีการท างานร่วมกนั   
ลกัษณะเครือญาติหรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง ชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั การบริหารงานเป็นไปได้ยาก
เพราะทุกคนท างานรว่มกนัไมเ่ป็นระบบ ไมม่คีวามเข้มงวดแตอ่ยา่งใด 
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   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร -ขาดทุน)   
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกัของกลุม่ คือ มกี  าลังการผลิตน้อยและชว่งนอกฤดูกาล
วตัถุดิบมรีาคาแพงมากข้ึนกวา่เดิม เชน่ พริก หอม และกระเทียม เ ป็นต้น ทางกลุม่จ าเ ป็นต้องจัดซ้ือ
จากแหลง่อ่ืนท าให้ตน้ทุนเพิ่มมากข้ึนไมส่อดคล้องกบัก  าลงั ซ้ือท่ีน้อย 
  1.5.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ี และราคาน ้ามัน) ทางกลุม่สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชมุชนในท้องถ่ินได้ในอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า 
ตามกลไกเศรษฐกจิในปัจจุบัน ซ่ึง เ ป็นเ งินท่ีได้จากการรวบรวมของชาวบ้านจนเกิดเ ป็นกองทุน
หมูบ่า้นหลงัจากนั้นจึงน ามาใชบ้ริหารงานและสร้างผลก  าไร 
   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม  ( เ ช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด ารงชีวติเป็นไปอยา่งเ รียบง ่าย
ตามประสาชาวบา้นทอ้งถ่ิน มสีาธารณปูโภคครบครัน รูปแบบการด ารงชีวิตเ ป็นแบบดั้ง เ ดิม และ
เน่ืองดว้ยผลิตภณัฑ์ของกลุม่เป็นวตัถุดิบในการปรุงอาหารยอดนิยมจึงท าให้เป็นท่ีต้องการมาก ท าให้
ทางกลุม่มยีอดการส่ังซ้ือเขา้มาตลอด 
   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
สิทธิบัตร) ดา้นการเมอืงและกฎหมายจนถึงนโยบายรัฐบาล แตไ่มส่่งผลกระทบตอ่การด าเ นินธุรกิจ
ของทางกลุม่แตอ่ยา่งใด เพราะกลุม่สามารถพึ่งพาตนเองไดม้กีารบริหารจัดการท่ีเ ป็นระบบ สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้
   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทนุเทคโนโลยี และ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) ปัจจุบนัเทคโนโลยีใหมเ่กิดข้ึนท าให้มีชอ่งทาง ติดตอ่ส่ือสารมากข้ึน 
เป็นสว่นชว่ยเหลือในดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์แกท่างกลุม่ไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลให้เ ป็นท่ีรู้จัก
ในวงกวา้งมากข้ึน 
   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน และระดับการแข่งขัน )  ผลิตภ ัณฑ์
น ้ าพริกลาบ นับเป็นเคร่ืองปรุงอาหารพื้นเมอืงท่ีมมีายาวนาน และยังได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน 
ระดบัการแขง่ขนัของผูค้า้รายอ่ืน ๆ นับวา่มคีูแ่ขง่มาก แตท่างกลุม่เ ลือกใช ้วตัถุดิบท่ีมคีุณภาพ และมี
การคดัเลือกวตัถุดิบทุกคร้ังกอ่นน าไปผลิต เพื่อให้ผลิตภ ัณฑ์ของทางกลุม่มีมาตรฐาน สะอาด และ
ปลอดภยั 
   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซื้อ )  มีทั้ง ลูกเกา่        
ท่ีเชื่อถือในคณุภาพผลิตภณัฑ์ของทางกลุม่ และลูกคา้ใหมท่ี่ตอ้งการทดลองผลิตภ ัณฑ์ เมื่อได้ทดลอง
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และทราบถึงคณุภาพของผลิตภณัฑ์แลว้จะส่ังซ้ือสินคา้เขา้เร่ือย ๆ ตามความต้องการ และก  าลังทรัพย์
ของตน 

   7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้คนในช ุมชนสามารถชว่ยเหลือตนเอง สามารถประกอบ
อาชีพท่ีหาเ ล้ียงตนเองและครอบครัวได้ โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดจ านวนคน           
ในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาหางานท าในเมืองใหญ ่อีกทั้งยังส่ง เสริมการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ให้มีมูลคา่เพิ่ม       
จึงท าให้ทางกลุม่สามารถหาชอ่งทางการจดัหาเงินทุนไดง้า่ย เง่ือนไขดีและอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 
  1.5.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ีและราคาน ้ามัน) สภาพทางเศรษฐกจิท่ีไมค่ลอ่งตวั ท าให้ก  าลงัการส่ัง ซ้ือลดน้อยลง อีกทั้งราคา
น ้ ามนัไมท่ี่คงท่ีท าให้ทางกลุม่มตีน้ทุนดา้นวตัถุดิบ และตน้ทุนคา่ขนส่ง เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไมส่อดคล้อง
กบัรายรับ 

   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง  สาธารณปูโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) รูปแบบในการด ารงชีวิตเ ป็นไปแบบ
เรียบงา่ยตามประสาชาวบา้นทอ้งถ่ิน ท าให้หลายดา้นไมม่ีการพัฒนาให้เหมาะสมตอ่ความต้องการ
ของผูบ้ริโภค ไมม่กีารประยุกต์สูตรเคร่ืองน ้ าพริกให้แปลกใหม ่และขาดความคิดในการสร้างสรรค์
การผลิต และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) ความเปล่ียนแปลงดา้นการเมอืง และนโยบายรัฐไมม่ีเสถียรภาพท าให้การชว่ยเหลือ
จากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความลา่ชา้ไมท่นัตอ่ความตอ้งการของกลุม่ 

   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทนุเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี )  ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม ่ๆ นับเป็นประโยชน์ตอ่การด าเ นินธุรกิจ         
แตท่างกลุม่ไมม่ทุีนในการจดัซ้ือ และการเ รียนรู้เทคโนโลยีใหม ่ๆ เหลา่นั้ นมาใช ้ อีกทั้งทางกลุม่    
ไมส่ามารถเรียนรู้เรียนเทคโนโลยีไดม้ากเทา่ท่ีควรเ น่ืองจากมเีวลาวา่งน้อย รวมไปถึงสมาชิกกลุม่
เป็นผูสู้งอายุไมส่ามารถจดจ าการใชง้านท่ีซับซ้อนได ้
   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
สูงและมคีูแ่ขง่จ านวนมาก หากทางกลุม่ไมส่ามารถพัฒนาสูตรพริกลาบใหม ่ๆ ได้ และหากขาด    
การพฒันาท่ีตอ่เน่ืองไมน่านกเ็กิดการลอกเลียนแบบและกอ่ให้ เกิดการเปรียบเทียบข้ึน จึงท าให้     
ทางกลุม่เสียโอกาสทางธุรกิจไป 
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   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี อ านาจซื้อ) ลูกค้ามีพฤติกรรม
การซ้ือมากข้ึน แตเ่ป็นพฤติกรรมท่ีไมม่ ัน่คง เ น่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีผันผวนบวกกบัลูกค้า
ชอบทดลองส่ิงใหม ่ ๆ อยูเ่สมอ เพื่อเป็นเปรียบเทียบมากข้ึน 

   7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมกีารสนับสนุนการส่ง เสริมอาชีพ และแปรรูปสินค้าให้มีมูลคา่เพิ่มมากข้ึน   
จนท าให้มแีหลง่เงินกูเ้กดิข้ึนมากมาย โดยมเีง่ือนไข เชน่ การเป็นสมาชิกกลุม่กอ่นหรือท าการออม
กบัทางกลุม่กอ่นจึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมรีะยะเวลาหรือจ านวนเ งินตามเ ง่ือนไขกอ่นจึงจะท าการกูไ้ด ้
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุง่ยาก สว่นใหญส่ามารถกูเ้งินไดเ้ป็นจ านวนเพียงเ ล็กน้อย และไมส่ามารถ
กูไ้ดใ้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 
 1.6 ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ของกลุ่มหัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง 
  1.6.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 

   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์และยอดขาย) มกีารวางขายในร้านคา้ช ุมชนอ าเภอ
ดอยสะเกด็และอ าเภอใกลเ้คียง และมพีอ่คา้คนกลางมารับไปขายตามสถานท่ีตา่ง  ๆ ชว่งเวลาท่ีสินค้า
จ าหนา่ยไดม้ากเป็นชว่งเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแตง่บ้านทางกลุม่ต้องผลิต
สินคา้ออกมาวางจ าหนา่ยเป็นจ านวนมาก  และมผูีซ้ื้อสินคา้กนัมาก การออกบูทในงานแสดงตา่ง  ๆ 
เป็นการน าเสนอสินคา้ให้กบัผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการส่ังซ้ือโดยตรง โดยจัดเ ป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
แบบหน่ึงท่ีประหยดั และไมต่อ้งลงทุนมาก สง่ผลให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีแพรห่ลายมากข้ึน 

   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ือง จักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิ ต และสินค้าคงคลั ง )  ผลิตภ ัณฑ์
ของกลุม่หัตถกรรมแกะสลกับา้นยางทอง ไดแ้ก ่กรอบรูป ป้ายชื่อ ป้ายบ้านเลขท่ี แผน่ภาพติดผนัง 
และงานไมทุ้กอยา่งท่ีเกีย่วกบัการแกะสลกั 

   ไมท่ี้ใชใ้นการผลิตสว่นใหญเ่ป็นไมสั้กเพราะมคีณุสมบติัท่ีแข็งแรง  สามารถกลึง  
เจาะรู  ท าสี ไมม่ปัีญหาเร่ืองมอด หรือแมลง รองลงมาเป็นไมฉ้ าฉามีราคาถูกกวา่ และหาซ้ือง ่าย     
วตัถุดิบหลกัสว่นใหญจ่ะไดจ้ากโรงงานแปรรูปไม ้ส่วนวตัถุดิบท่ีเ ป็นส่วนประกอบอ่ืน ๆ จัดซ้ือ   
จากร้านคา้ทัว่ไป หรือในตลาดวโรรส ซ่ึงมหีลายร้านท าให้งา่ยในการเปรียบเทียบราคาวตัถุดิบ 
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร การบริหารงานบุคคล)  ทางกลุม่มีการท างานและการผลิต
ในชมุชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ความสัมพนัธ์ในสถานท่ีท างานจึงจัดวา่ดี เพราะภายใน
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กลุม่มกีารท างานรว่มกนัในลกัษณะเครือญาติ หรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง  มีการแบง่ปัน และชว่ยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั 

   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ  (ก าไร-ขาดทุน)     

การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) สภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัท าให้รัฐมีนโยบาลชว่ยเหลือด้านเ งินทุน 
และเงินทุนหมนุเวยีนมากข้ึน ท าให้ทางกลุม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทุนได้ง ่ายในอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า 
และเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกจิให้แกก่ลุม่ 

  1.6.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 

   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ ยอดขาย) ทางกลุม่มีชอ่งทางจ าหน ่ายหลายด้าน 
แตข่าดการสง่เสริมในดา้นโฆษณาผลิตภณัฑ์มทีั้งลูกค้าเกา่ และใหม ่ด้านยอดการส่ัง ซ้ือสินค้านั้ น
ข้ึนอยูก่บัชว่งระยะเวลาหน่ึงวา่เศรษฐกจิในระยะเวลานั้นวา่ดีหรือไม ่หากเศรษฐกิจดียอดการส่ัง ซ้ือ  
กจ็ะเพิ่มข้ึน หากเศรษฐกจิไมดี่ยอดการส่ังซ้ือก็จะลดลง 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร

อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง หรืออาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลั ง )  วตัถุดิบ   
มกีารปรับตวัสูงข้ึน และขั้นตอนในการผลิตคอ่นขา้งซบัซ้อน อีกทั้งทางกลุม่ขาดเคร่ืองมือการผลิต
บางชนิด ในชว่งฤดูฝนวตัถุดิบเชน่ ไม ้หรือเศษไมจ้ะหาไดย้ากข้ึนทางกลุม่มีความจ าเ ป็นต้องจัดซ้ือ
ไมม้าจากแหลง่อ่ืน ซ่ึงมรีาคาแพงมาก อีกทั้งไมย้งัเกบ็ความชื่นมากท าให้ไมท่ี้ซ้ือมาหรือไมท่ี้เก็บไว ้
ข้ึนราสง่ผลเสียตอ่วตัถุดิบ 

   ในชว่งนอกฤดูกาลวตัถุดิบบางชนิดหายาก ทางกลุม่มีความจ าเ ป็นจะต้องจัดซ้ือ
มาจากแหลง่อ่ืน ซ่ึงจะมรีาคาแพงมาก ท าให้ทางกลุม่จ าเป็นตอ้งลงทุนมากเกนิก  าลงัซ้ือท่ีม ี
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 

ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล )  ทางกลุม่มีการท างานร่วมกนั    
ลกัษณะเครือญาติ หรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง ชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั การบริหารงานจึงเ ป็นไปได้ยาก
เพราะทุกคนท างานรว่มกนั และอยูก่นัอยา่งเรียบงา่ยไมม่คีวามเข้มงวดแตอ่ยา่งใด 
   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ ง เงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร -ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกัของกลุม่ คือ มกี  าลงัการผลิตน้อย ในชว่งฤดูฝนวตัถุดิบ
มรีาคาแพงมากข้ึนกวา่เดิมทางกลุม่จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือวตัถุดิบจากแหลง่ อ่ืน ท าให้ต้นทุนเพิ่มมากข้ึน             
ไมส่อดคลอ้งกบัก  าลงัซ้ือท่ีน้อย 
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  1.6.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ี และราคาน ้ามัน) ทางกลุม่สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชมุชนในท้องถ่ินได้ในอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า 
ตามกลไกสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมของชาวบ้าน จนเป็นกองทุน
ในหมูบ่า้น จากนั้นจึงน ามาใชบ้ริหารงานเพื่อสร้างผลก  าไร 
   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม  ( เ ช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด ารงชีวติเป็นไปอยา่งเ รียบง ่าย
ตามประสาชาวบา้นในทอ้งถ่ิน มสีาธารณูปโภคครบครัน สินค้าของกลุม่เ ป็นสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์     
มกีารออกแบบท่ีสวยงามจึงท าให้สินคา้ของทางกลุม่มยีอดขายเพิ่มข้ึน 

   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) ความเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมอืง จนถึงนโยบายรัฐบาลท่ีมีการส่ง เสริมผลิตภ ัณฑ์
ชมุชนในหลายดา้นท าให้เกดิโอกาสทางธุรกจิท่ีมากข้ึนตามแผนกระตุน้เศรษฐกิจ 
   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีใหม ่ๆ ท าให้มชีอ่งทางในการติดตอ่ส่ือสารมากข้ึน นับวา่
เป็นการชว่ยเหลือด้านการตลาดแกท่างกลุม่ได้เ ป็นอยา่งดี ท า ให้เ ป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งมากข้ึน 
สามารถติดตอ่คา้ขายไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
ยงัในระดบัปานกลาง มสิีนคา้เลียนแบบจ านวนไมม่ากเน่ืองจากต้องใชค้วามรู้ในการผลิต 

   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซื้อ)  มีทั้ง ลูกเกา่
และลูกคา้ใหม ่อีกทั้งลูกคา้สว่นใหญม่พีฤติกรรมในการซ้ือและการทดลองของใหม ่ๆ มากข้ึน ส่วน
ในดา้นราคานั้นมหีลายราคาข้ึนอยูก่บัความสวยงามของรูปแบบนั้น ๆ 

   7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้คนในช ุมชนสามารถชว่ยเหลือตนเอง สามารถประกอบ
อาชีพท่ีหาเล้ียงตนเอง และครอบครัวได ้อีกทั้งยังส่ง เสริมการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ให้มีมูลคา่เพิ่มข้ึน 
สามารถท าให้ทางกลุม่สามารถหาชอ่งทางในการจดัหาเงินทุนไดง้า่ย มีเ ง่ือนไขดี และอัตราดอกเ บ้ีย
ท่ีต ่า 
  1.6.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ีและราคาน ้ามัน) สภาพทางเศรษฐกจิท่ีไมค่ลอ่งตวั ท าให้ก  าลงัการส่ัง ซ้ือลดน้อยลง อีกทั้งราคา
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น ้ ามนัไมค่งท าให้ทางกลุม่มรีายจา่ยคา่จดัส่ัง  และต้นทุนคา่วตัถุดิบเพิ่มมากข้ึนซ่ึงไมส่อดคล้องกบั
รายรับ 

   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด ารงชีวติเ ป็นไปแบบเรียบง ่าย
ตามประสาชาวบา้นท้องถ่ิน ท าให้ในหลายด้านไมม่ีการพัฒนาเพื่อให้ทันตอ่กระแสทางสังคม        
แตท่างกลุม่ตอ้งท าการผลิตท่ีมุง่พฒันาเพียงเพื่อให้ทนัตอ่กระแสสังคมเพียงอยา่งเ ดียวนั้ นทางกลุม่   
ไมส่ามารถท าได ้
   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) ดา้นการเมอืงจนถึงนโยบายรัฐบาลมคีวามไมแ่นน่อนขาดอ านาจส่ังการหลาย ๆ ด้าน 
ท าให้การชว่ยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปด้วยความลา่ชา้ ไมท่นัตอ่ความตอ้งการของกลุม่ 

   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีใหม ่ๆ นับวา่เ ป็นประโยชน์ตอ่การด าเ นินธุรกิจจริง  แต ่   
การน ามาใชน้ั้นคอ่นขา้งยากเพราะการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเ ร็ว ทางกลุม่ไมส่ามารถ
ปรับตวัไดท้นัตามการเปล่ียนแปลง 
   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
ยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง แตห่ากไมม่กีารพฒันา หรือทางกลุม่ยงัขาดการพฒันาอยา่งตอ่เ น่ือง  ไมน่าน
จะมกีารลอกเลียนแบบมากข้ึน และท าให้เกดิการเปรียบเทียบท าให้ทางกลุม่เสียโอกาสทางธุรกจิไป 

   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี อ านาจซื้อ) ลูกค้ามีพฤติกรรม
การเปรียบเทียบการซ้ือสินค้ามากข้ึนกวา่แตก่อ่นวา่ผลิตภ ัณฑ์จ าเ ป็นมากน้อย หรือไมอ่ยา่งไร      
ตามสภาพเศรษฐกจิ 
   7)  ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมกีารสนับสนุนการสง่เสริมอาชีพ และแปรรูปสินค้าให้มีมูลคา่เพิ่ม จนท าให้มี
แหลง่เงินกูเ้กดิข้ึนมากมาย โดยมเีง่ือนไข เชน่ การเป็นสมาชิกกลุม่กอ่น  หรือท าการออมกบัทางกลุม่
กอ่นจึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมรีะยะเวลาหรือจ านวนเงินตามเง่ือนไขกอ่นจึงจะท าการกูไ้ด้ เ ป็นต้น ซ่ึง เ ป็น
เง่ือนไขท่ียุง่ยาก โดยสว่นใหญส่ามารถกูเ้งินไดเ้ป็นจ านวนเพียงเ ล็กน้อยไมส่ามารถกูไ้ด้ในจ านวน
เงินท่ีตอ้งการ 
 1.7 ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ของกลุ่มทอผ้าสันปเูลย 

  1.7.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 

   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ าย และการส่งเสริม
การตลาด  หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) โดยมกีารวางขายในร้านค้าช ุมชน
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อ าเภอดอยสะเกด็ และอ าเภอใกลเ้คียง และมพีอ่คนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีตา่งๆ ชว่งเวลาท่ี
สินคา้จ าหนา่ยไดม้ากจะเป็นชว่งเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแตง่บ้านทางกลุม่     
ตอ้งผลิตสินคา้ออกมาวางจ าหน ่ายเ ป็นจ านวนมาก และมีผู ้ซ้ือสินค้ากนัมาก การออกบูทในงาน    
มหกรรมจะเป็นน าเสนอสินค้าให้กบัผู ้สนใจทั่วไปท่ีต้องการส่ัง ซ้ือโดยตรง  การน าเสนอสินค้า
จดัเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบหน่ึงท่ีประหยัดไมต่้องลงทุนมากและไดผ้ลดี 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต สินค้าคงคลัง) วตัถุดิบส่วนใหญ ่
ท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้คือ เส้นฝ้ายซ่ึงทางกลุม่ส่ังซ้ือเส้นฝ้ายแบบส าเร็จรูปจากในช ุมชนของตนและช ุมชน
ใกลเ้คียง สว่นวสัดุและวตัถุดิบอ่ืน ๆ นั้น สามารถหาซ้ือได้ตามร้านค้าทั่วไปในตัวเมืองเชียงใหม ่
เชน่ ตลาดวโรรส เป็นตน้ 

   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร การบริหารงานบุคคล) ทางกลุม่มีการท างาน และการผลิต
ในชมุชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ความสัมพนัธ์ในสถานท่ีท างานจึงจัดวา่ดี เพราะภายใน
กลุม่มกีารท างานรว่มกนัในลกัษณะเครือญาติ หรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง  มีการแบง่ปัน และชว่ยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั 

   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ  (ก าไร-ขาดทุน)     
การหมุนเวียนเงินสด เงินกู้ ) สภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัท าให้รัฐบาลมีนโยบาลชว่ยเหลือด้านเ งินทุน 
และเงินทุนหมนุเวยีนมากข้ึน ท าให้ทางกลุม่สามารถจดัหาแหลง่เ งินทุนได้ง ่ายข้ึนในอัตราดอกเ บ้ีย    
ท่ีต ่าและเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกจิให้แกก่ลุม่ 

  1.7.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
   1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ ยอดขาย) ทางกลุม่มีชอ่งทางจ าหน ่ายหลายด้าน 
แตข่าดการส่ง เสริมในด้านโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กลุม่ลูกค้ามีทั้ง ลูกค้าเกา่และใหม ่       
ดา้นยอดการส่ังสินค้านั้ น ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจในชว่ง เวลานั้ นวา่ดีหรือไม ่หากเศรษฐกิจดี       
ยอดการส่ังซ้ือกจ็ะเพิ่มสูงข้ึน หากเศรษฐกจิไมดี่ยอดการส่ังซ้ือกจ็ะลดลง 
   2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิ ต ความช านาญ เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทนุ สถานทีต่ั้ง หรืออาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลั ง)  ทางกลุม่
มกีารเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ทนัตามก  าหนดการสง่สินคา้  ซ่ึงทางกลุม่มกัประสบปัญหาตลอดเวลา 
เพราะสมาชิกสว่นใหญเ่ป็นผูสู้งอายุ การผลิตชิ้นงานจ าเ ป็นต้องอาศัยความพยายาม ความประณีต 
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และความละเอียดออ่นสูงจึงตอ้งใชเ้วลานานในการผลิตเพื่อให้เสร็จตามขั้นตอน การผลิตให้ส่ง
สินคา้ทนัตามก  าหนดภายในระยะเวลาอนัส้ันจึงเป็นเร่ืองยาก 
   3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 

ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล )  ทางกลุม่มีระบบการท างาน
รว่มกนัในลกัษณะเครือญาติ หรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง มกีารชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั การบริหารงาน
ให้เขม้งวดจึงเป็นไปไดย้ากเพราะทุกคนท างานแบบอาศยัพึ่งพากนัเสียมากกวา่ 
   4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทนุ แหล่ งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร -ขาดทุน)    

การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกัของกลุม่ คือ มกี  าลงัการผลิตน้อย ในชว่งฤดูฝนวตัถุดิบ
มรีาคาแพงมากข้ึนกวา่เ ดิมทางกลุม่จ าเ ป็นต้องจัดซ้ือจากแหลง่ อ่ืน ซ่ึงท าให้ต้นทุนเพิ่มมากข้ึน         
ไมส่อดคลอ้งกบัก  าลงัซ้ือท่ีน้อย 
  1.7.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
   1)  ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ี และราคาน ้ามัน) ทางกลุม่สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชมุชนในท้องถ่ินได้ในอัตราดอกเ บ้ียท่ีต ่า
ตามกลไกของสภาพเศรษฐกจิปัจจุบนั แหลง่เงินกูเ้ป็นเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมเ งินออมของชาวบ้าน
จนเป็นกองทุนในหมูบ่า้น จากนั้นจึงน ามาใชบ้ริหารงานและสร้างผลก  าไร 
   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด ารงชีวติเ ป็นไปแบบเรียบง ่าย
ตามประสาชาวบา้นในทอ้งถ่ิน มสีาธารณูปโภคครบครัน สินค้าของกลุม่เ ป็นสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์     
มกีารออกแบบท่ีสวยงามจึงท าให้สินคา้ของทางกลุม่มยีอดขายเพิ่มข้ึน 

   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร)  ด้านการเมืองจนถึงนโยบายรัฐบาลท่ีมีการส่ง เสริม และสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน และสร้างชอ่งทางการตลาดใหม ่ๆ กอ่ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากข้ึนตามแผน
กระตุน้เศรษฐกจิ 
   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีใหมท่ าให้มชีอ่งทางในการติดตอ่ส่ือสารมากข้ึนในส่วนน้ี
จดัวา่ชว่ยเหลือดา้นการตลาดแกท่างกลุม่ไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้เ ป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งมากข้ึน สามารถ
ติดตอ่คา้ขายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
ยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะผลิตภณัฑ์ของทางกลุม่สามารถลอกเลียนแบบไดย้าก 
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   6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซื้อ) มทีั้ง ลูกค้าเกา่
และลูกคา้ใหม ่อีกทั้งลูกคา้สว่นใหญม่พีฤติกรรมในการซ้ือ และทดลองสินค้าแปลกใหม ่ๆ มากข้ึน 
ในดา้นราคาของผลิตภณัฑ์นั้นมหีลายราคาข้ึนอยูก่บัความสวยงาม ความยากง ่ายในการผลิตของ
ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ 

   7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบ้ีย และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้คนในช ุมชนสามารถชว่ยเหลือตนเอง สา มารถประกอบ
อาชีพท่ีหาเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้โดยยึดหลกัเศรษฐกจิพอเพียง  อีกทั้งยังส่ง เสริมการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ให้มมีลูคา่เพิ่มข้ึน จึงท าให้ทางกลุม่สามารถหาชอ่งทางการจัดหาเ งินทุนได้ง ่าย เ ง่ือนไขดี 
และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 
  1.7.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบ้ีย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา
ภาษ ีและราคาน ้ามัน) สภาพทางเศรษฐกจิท่ีไมค่ลอ่งตวัท าให้ก  าลังการส่ัง ซ้ือลดน้อยลง อีกทั้งราคา
น ้ ามนัไมค่งท าให้ทางกลุม่มรีายจา่ยคา่จดัส่ัง และตน้ทุนของวตัถุดิบเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไมส่อดคล้องกบั
รายไดท่ี้ไดรั้บ 

   2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณปูโภค อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด ารงชีวิตเ ป็นอยา่ง เ รียบง ่าย
ตามประสาชาวบา้นในทอ้งถ่ินท าให้ในหลาย ๆ ดา้นไมม่กีารพฒันาเพื่อให้ทันตอ่กระแสทางสังคม 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ทนัตอ่ความตอ้งการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเ ร็ว  
ยงัเป็นไปไดย้าก 
   3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) การเปล่ียนแปลงทางการเมอืง จนถึงนโยบายรัฐท่ีไมม่เีสถียรภาพท าให้การชว่ยเหลือ
จากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความลา่ชา้ ไมท่นัตอ่ความต้องการของกลุม่ 

   4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีใหมน่ับเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจจริง แตก่ารน ามา
ประยุกต์ใชน้ั้นคอ่นขา้งยากเพราะการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเ ร็ว ท าให้ผู ้ประกอบการและ
สมาชิกในกลุม่ปรับตวัให้เขา้กบัเทคโนโลยีไดย้าก 

   5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดับการแขง่ขัน
ยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง แตห่ากไมม่ีการพัฒนาหรือยังขาดการพัฒนาอยา่งตอ่เ น่ือง อีกไมน่าน        
จะมกีารลอกเลียนแบบมากข้ึนและท าให้เกดิการเปรียบเทียบท าให้ทางกลุม่เสียโอกาสทางธุรกิจไป 
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2. การวิเคราะห์ศักยภาพตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
OTOP Product champion ธุรกิจชุมชนก ต าบลแม่โป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

การวเิคราะห์ดา้นขอ้มลูตามหลกัเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์ไทย     
ปี พ.ศ. 2549  มดีงัน้ี 

ส่วน  ก  ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน  
 ประเด็นท่ี 1  ดา้นการผลิต 
  ประเด็นท่ี 2  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
  ประเด็นท่ี 3  ดา้นความเขม้แข็งของชมุชน 

ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 

  ประเด็นท่ี 1  ดา้นการตลาด 
  ประเด็นท่ี 2  ดา้นเร่ืองราวหรือต านานของผลิตภณัฑ์ 

ส่วน  ค ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

2.1   ผลิตภัณฑ์น ้าพริกเผาเห็ดหอม ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลาดขี้เหล็ก  
 จากการวิเ คราะ ห์ใ นด้านข้อมูลตามหลัก เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดห น่ึง ต าบล            

หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์แมบ่า้นเกษตรกรบ้านตลาดข้ีเหล็ก มีคะแนนรวมทั้ง ส้ิน  
53  คะแนน จดัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุม่มขีอ้บกพรอ่งหลายจุดท่ียังไมต่รงตามเกณฑ์ 
คะแนนท่ีไดใ้นแตล่ะสว่นไมจ่ านวนน้อยแตไ่มม่ีส่วนใดได้คะแนนเต็มเลยไมว่า่จะเป็น ส่วน  ก     
ดา้นผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชมุชน สว่น  ข ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด และส่วน ค 
หลกัเกณฑ์การพิจารณาดา้นคณุภาพผลิตภณัฑ์ จดัอยูใ่นประเภทเป็นสินค้าท่ีสามารถพัฒนาสู่ระดับ 
3 ดาว มกีารประเมนิศกัยภาพเป็นระยะ 

2.2   ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก มะเขือเทศ และถั่วคั่วทรายแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงดอย 
 จากการวิเ คราะ ห์ใ นด้านข้อมูลตามหลัก เกณฑ์การคั ดสรรสุดยอดห น่ึง ต าบล            

หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์วสิาหกจิชมุชนอินดอย มีคะแนนรวมทั้ง ส้ิน 61 คะแนน 
จดัอยูใ่นผลิตภ ัณฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุม่ยังมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียังไมต่รงตามเกณฑ์  
คะแนนท่ีได้ในแต ่ละส่วนไมน่้อยแตไ่มม่ีส่วน ใดได้คะแนนเต็มเลยไมว่า่ จะเป็นในส่วน ก            
ดา้นผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชมุชน สว่น ข ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด และส่วน ค 
หลกัเกณฑ์การพิจารณาดา้นคณุภาพผลิตภณัฑ์ จดัอยูใ่นประเภท เป็นสินค้าท่ีสามารถพัฒนาสู่ระดับ 
3 ดาว มกีารประเมนิศกัยภาพเป็นระยะ 
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2.3   ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชง และชาพร้อมดื่ม ของกลุ่มการแปรรูปสมุนไพรไทย 
 จากการวิเ คราะ ห์ใ นด้านข้อมูลตามหลัก เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดห น่ึง ต าบล            

หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภ ัณฑ์แปรรูปสมุนไพร มีคะแนนรวมทั้ง ส้ิน 52 คะแนน         
จดัอยูใ่นผลิตภ ัณฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุม่ยังมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียังไมต่รงตามเกณฑ์ 
คะแนนท่ีไดแ้ตล่ะสว่นท่ีไดค้ะแนนเต็มจะเป็น สว่น ก ดา้นผลิตภ ัณฑ์และความเข้มแข็งของช ุมชน   
ส่วน ข ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด และ ส่วน ค หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์มขีอ้บกพรอ่งคอ่นขา้งมาก จึงเป็นเหตุให้คะแนนระดบัดาวได้น้อยแตย่ังสามารถแกไ้ขได้
จดัอยูใ่นประเภทเป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสูร่ะดับ 3 ดาว มกีารประเมนิศกัยภาพเป็นระยะ  

2.4   ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง และหมูยอ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันปเูลย 

 จากการวิเ คราะ ห์ใ นด้านข้อมูลตามหลัก เกณฑ์การคั ดสรรสุดยอดห น่ึง ต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยปีพ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์แมบ่า้นเกษตรกรบา้นสันปูเลย มคีะแนนทั้ง ส้ิน 95คะแนน 
จดัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ระดับ 5 ดาว ซ่ึงได้คะแนนมากโดยเฉพาะส่วน ส่วน ข ด้านความเป็นไปได ้    
ทางการตลาด และสว่น ค หลกัเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ ท่ีได้คะแนนเต็ม ส่วน ก 
ดา้นผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชมุชนยังมีข้อบกพร่องอีกเพียง เ ล็กน้อย และในประเด็นท่ี 3         
ดา้นความเขม้แข็งของชมุชนจัดอยูใ่นประเภทเป็นสินคา้ท่ีมคีุณภาพ หรือมศีกัยภาพในการสง่ออก 

2.5   ผลิตภัณฑ์น ้าพริกเผา น ้าพริกตาแดง แคบหมู และแหนมหมู  ของกลุ่ มแม่บ้านเกษตร

บ้านสันต้นดู่ 
 จากการวิเ คราะ ห์ใ นด้านข้อมูลตามหลัก เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดห น่ึง ต าบล            

หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภ ัณฑ์กลุม่แมบ่้านเกษตรบ้านสันต้นดู  ่มีคะแนนรวมทั้ง ส้ิน    
80 คะแนน จัดอยูใ่นผลิตภ ัณฑ์ระดับ 4 ดาว ซ่ึงทางกลุม่มีคะแนน ส่วน ข ด้านความเป็นไปได ้      
ทางการตลาด และสว่น ค หลกัเกณฑ์การพิจารณาดา้นคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ ซ่ึงได้คะแนนเต็ม ส่วน ก 
ดา้นผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชมุชนยงัมขีอ้บกพรอ่งอีกเล็กน้อย ผลิตภ ัณฑ์ของทางกลุม่จัดอยู ่
ในประเภทเป็นสินคา้ท่ีมศีกัยภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสูส่ากลได ้

2.6  ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ของกลุ่มหัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง 
 จากการวิเ คราะ ห์ใ นด้านข้อมูลตามหลัก เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดห น่ึง ต าบล            

หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง มีคะแนนรวมทั้ง ส้ิน  
95 คะแนน จัดอยูใ่นผลิตภ ัณฑ์ระดับ 5 ดาว ซ่ึง มคีะแนนในระดับสูง  โดยเฉพาะส่วน ส่วน ข       
ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด และสว่น ค หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ท่ีได้
คะแนนเต็ม ส่วน ก ด้านผลิตภ ัณฑ์และความเข้มแข็งของช ุมชนยังมีข้อบกพร่องอีกเ ล็กน้อย            
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ในประเด็นท่ี 3  ดา้นความเข้มแข็งของช ุมชน แตย่ังสามารถแกไ้ขได้ นับเป็นผลิตภ ัณฑ์ท่ีจัดอยู ่       
ในประเภทเป็นสินคา้ท่ีมคีณุภาพ หรือมศีกัยภาพในการสง่ออก 

2.7   ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ของกลุ่มทอผ้าสันปเูลย 

 จากการวิเ คราะ ห์ใ นด้านข้อมูลตามหลัก เกณฑ์ การคัดสรรสุดยอดห น่ึง ต าบล           
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภ ัณฑ์กลุม่ทอผ้าสันปูเลย มีคะแนนรวมทั้ง ส้ิน 53  คะแนน   
จดัอยูใ่นผลิตภ ัณฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุม่ยังมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียังไมต่รงตามเกณฑ์     
สว่น ก ดา้นผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชมุชนขาดการให้คะแนนในประเด็นท่ี 1 ด้านการผลิต 
และประเด็นท่ี 2  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์  สว่น ค หลกัเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ 
สว่นน้ีคณุแจม่จนัทร์ ไดรั้บคะแนนเต็ม จดัอยูใ่นประเภทเป็นสินค้าท่ีสามารถพัฒนาสู่ระดับ 3 ดาว    
มกีารประเมนิศกัยภาพเป็นระยะ 
 

3. การจัดการความรู้โดยก าหนดจุดเน้นที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน 

ผลจากการจัดการความรู้โดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกับเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสรุป 7 ประการ (อภิช ัย พ ันธเสน, 2545)  พบวา่     
กลุม่อาชีพท่ีเขา้รว่มโครงการวจิยัมพีื้นฐานในการด าเ นินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอยูแ่ล้ว เ น่ืองด้วยชีวิตในชนบทมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาตั้งแต ่
ดั้ง เ ดิม กลุม่ธุรกิจช ุมชนต าบลแมโ่ป่งและต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่          
จดัวา่เป็นชมุชนเมอืงกึ่งชนบท โดยมกีารประยุกต์หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบักลุม่ธุรกิจช ุมชน
เพื่อน าไปจดัการธุรกจิได ้ ดงัน้ี 

ตารางที ่6.1 ผลิตภณัฑ์น ้ าพริกเผาเห็ดหอม ของกลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านตลาดข้ีเหล็ก      
กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
การจัดการความรู้ 
เพื่อวิเคราะห์ 

การพัฒนาสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ชุมชนตาม

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ผลิตภณัฑ์น  า้พริกเผา
เห็ดหอม กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านตลาดขี้เหล็ก   

หลักการน าไปประยุกต์ใช้ เพือ่จัดการธุรกิจ 
1. การน  าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนนิชีวิต ภมูปัิญญาท้องถิ่น  และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยัดมาใช้ในการผลิต 
- ใชค้วามรู ้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต 
- มีแหล่งวตัถุดิบทีแ่น่นอน 
- สามารถสรา้งความแตกตา่ง และสรา้งเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
- มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้หลากหลาย และมีคณุคา่ทางโภชนาการทีส่อดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของตลาด 
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 ตารางที ่6.1 (ต่อ) 
 

การจัดการความรู้ 

เพือ่วิเคราะห์ 
การพฒันาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน

ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

ของผลิตภัณฑ์
น ้าพริกเผาเห็ดหอม 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านตลาดขี้เหล็ก   

2. ความพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบของท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลิต ค านงึถึงการใช้อย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
- มีการน าพืชผลทางการเกษตรมาใช ้ - ใชเ้ทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และราคาไม่แพง 
- เน้นการใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รพัยากรทกุชนิดอย่างประหยดั และคุม้คา่ 
- ให้ความส าคญักบัการรกัษาสภาพแวดล้อม และไม่กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
3. การจ้างงานอย่างประหยัด โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ชว่ยให้คนทอ้งถ่ินมีงานท  า 
- มีความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิที่ค านงึถึง การบริหารจัดการ  
ที่เหมาะสมกบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกดิภาวะหน ีส้ิน  
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ และเป็นรายไดใ้ห้ครอบครวั 
- มีขนาดการผลิตทีเ่หมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจัดการ 
5. มคีวามตระหนกัในคุณธรรม ซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลิตสินค้า 
ที่มคีุณภาพ ยุติธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
- ให้ความส าคญักบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ และบริการ 
- ช ัง่น ้ าหนักสินคา้ทกุครั้ง 
- ราคาไม่แพงเกนิความเป็นจริง 
- เน้นความซือ่สตัย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นให้ความส าคญักบัลูกคา้ 
สมาชกิในกลุ่ม หรือผูจ้ าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพื่อการประกอบธุรกจิที่สร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร  
ควรค านงึถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลักได้แก่ “ซื้อง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกนิไป และไม่เน้นก  าไรเป็นหลกั 
- มีการผลิตทีส่ามารถยืดหยุ่นได ้ และสามารถปรบัเปล่ียนต  าแหน่ง 
หรือหน้าทีใ่นการผลิตได ้
7. การมภีมูคิุ้มกนั เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกบัการประกอบธุรกจิ 
ต้องค านงึถึงสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  
- มีการท  าบญัชเีพื่อควบคมุรายรบั-รายจ่าย 
- เน้นการบริหารความเส่ียง และไม่กอ่หน้ีจนเกนิความสามารถในการช  าระหน้ี
ภายในกลุ่มของตนเอง 
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ตารางที ่  6.2   ผลิตภณัฑ์กลว้ยตาก มะเขือเทศ และถั่วคั่วทรายแปรรูป กลุม่วิสาหกิจช ุมชน
เชิงดอยกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วิเคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก 

มะเขือเทศ ถั่วคั่วทราย
แปรรูป กลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนเชิงดอย 

หลักการน าไปประยุกต์ใช้ เพือ่จัดการธุรกิจ 
1. การน  าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนนิชีวิต ภมูปัิญญาท้องถิ่น  และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยัดมาใช้ในการผลิต 
- ใชค้วามรู ้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  
- มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้หลากหลาย และมีคณุคา่ทางโภชนาการทีส่อดคลอ้ง  
กบัความตอ้งการของตลาด 
- มีแหล่งวตัถุดิบทีแ่น่นอน 
2. ความพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบของท้องถิ่น 
มาใช้ในการผลิต ค านงึถึงการใช้อย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
- มีการน าพืชผลทางการเกษตรมาใช ้
- เน้นการใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รพัยากรทกุชนิดอย่างประหยดั และคุม้คา่ 
- ให้ความส าคญักบัการรกัษาสภาพแวดล้อม และไม่กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชเ้ทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และราคาไม่แพง 
3. การจ้างงานอย่างประหยัด โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ชว่ยให้คนทอ้งถ่ินมีงานท  า 
- มีความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิที่ค านงึถึง การบริหารจัดการที่เหมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกดิภาวะหน ีส้ิน  
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ และเป็นรายไดใ้ห้ครอบครวั 
- มีขนาดการผลิตทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจัดการ 
5. มคีวามตระหนกัในคุณธรรม ซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลิตสินค้า 
ที่มคีุณภาพ ยุติธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
- ช ัง่น ้ าหนักสินคา้ทกุครั้ง - ราคาไม่แพงเกนิความเป็นจริง 
- เน้นความซือ่สตัย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นให้ความส าคญักบัลูกคา้ 
สมาชกิในกลุ่ม หรือผูจ้ าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพื่อการประกอบธุรกจิที่สร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร  
ควรค านงึถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลักได้แก่ “ซื้อง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกนิไป และไม่เน้นก  าไรเป็นหลกั - มีการผลิตทีส่ามารถยืดหยุ่นได ้
7. การมภีมูคิุ้มกนั เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกบัการประกอบธุรกจิ ต้องค าน ึงถึ ง
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  
- เน้นการบริหารความเส่ียง และไม่กอ่หน้ีจนเกนิความสามารถในการช  าระหน้ี  
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ตารางที ่ 6.3  ผลิตภณัฑ์สมนุไพรชง และชาพร้อมด่ืม ของกลุม่การแปรรูปสมุนไพรไทย   
กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วิเคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชง 

และชาพร้อมดื่ม 
ของกลุ่มการแปรรูป

สมุนไพรไทย 

หลักการน าไปประยุกต์ใช้ เพือ่จัดการธุรกิจ 
1. การน  าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนนิชีวิต ภมูปัิญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี 
ชาวบ้าน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยัดมาใช้ในการผลิต 
- ใชค้วามรู ้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต - มีแหล่งวตัถุดิบทีแ่น่นอน 
- สามารถสรา้งความแตกตา่ง และสรา้งเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
- มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้หลากหลาย และมีคณุคา่ทางโภชนาการทีส่อดคลอ้ง  
กบัความตอ้งการของตลาด  
2. ความพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบของท้องถิ่น 
มาใช้ในการผลิต ค านงึถึงการใช้อย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
- มีการน าพืชผลทางการเกษตรมาใช ้
- เน้นการใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รพัยากรทกุชนิดอย่างประหยดั และคุม้คา่ 
- ให้ความส าคญักบัการรกัษาสภาพแวดล้อม และไม่กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชเ้ทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และราคาไม่แพง 
3. การจ้างงานอย่างประหยัด โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ชว่ยให้คนทอ้งถ่ินมีงานท  า 
- มีความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิที่ค านงึถึง การบริหารจัดการที่เหมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกดิภาวะหน ีส้ิน 
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ และเป็นรายไดใ้ห้ครอบครวั 
- มีขนาดการผลิตทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจัดการ 
5. มคีวามตระหนกัในคุณธรรม ซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลิตสินค้า 
ที่มคีุณภาพ ยุติธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
- ช ัง่น ้ าหนักสินคา้ทกุครั้ง - ราคาไม่แพงเกนิความเป็นจริง 
- เน้นความซือ่สตัย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นให้ความส าคญักบัลูกคา้ 
สมาชกิในกลุ่ม หรือผูจ้ าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพื่อการประกอบธุรกจิที่สร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร  
ควรค านงึถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลักได้แก่ “ซื้อง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกนิไป และไม่เน้นก  าไรเป็นหลกั - มีการผลิตทีส่ามารถยืดหยุ่นได ้
7. การมภีมูคิุ้มกนั เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกบัการประกอบธุรกจิ ต้องค าน ึงถึ ง
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  
- เน้นการบริหารความเส่ียง และไม่กอ่หน้ีจนเกนิความสามารถในการช  าระหน้ี  
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ตารางที่ 6.4 ผลิตภ ัณฑ์ล าไยอบแห้งเ น้ือสีทอง และหมูยอ ของกลุม่แมบ่้านเกษตรกร      
บา้นสันปูเลยกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วิเคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
ของผลิตภัณฑ์ล าไย

อบแห้งเนื้อสีทอง  
และหมูยอ  

ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านสันปเูลย 

 

หลักการน าไปประยุกต์ใช้ เพือ่จัดการธุรกิจ 
1. การน  าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนนิชีวิต ภมูปัิญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยัดมาใช้ในการผลิต 
- ใชค้วามรู ้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  
- มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้หลากหลาย และมีคณุคา่ทางโภชนาการทีส่อดคลอ้ง  
กบัความตอ้งการของตลาด 
2. ความพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบของท้องถิ่น 
มาใช้ในการผลิต ค านงึถึงการใช้อย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
- มีการน าพืชผลทางการเกษตรมาใช ้
- เน้นการใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รพัยากรทกุชนิดอย่างประหยดั และคุม้คา่ 
- ให้ความส าคญักบัการรกัษาสภาพแวดล้อม และไม่กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
3. การจ้างงานอย่างประหยัด โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ชว่ยให้คนทอ้งถ่ินมีงานท  า 
- มีความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิที่ค านงึถึง การบริหารจัดการที่เหมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกดิภาวะหน ีส้ิน  
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ และเป็นรายไดใ้ห้ครอบครวั 
- กระจายรายไดไ้ปสูท้อ้งถ่ินอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
- มีขนาดการผลิตทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจัดการ 
5. มคีวามตระหนกัในคุณธรรม ซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลิตสินค้า 
ที่มคีุณภาพ ยุติธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
- ให้ความส าคญักบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
- มีการช ัง่น ้ าหนักสินคา้ทกุครั้ง -ราคาไม่แพงเกนิความเป็นจริง 
- เน้นความซือ่สตัย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นให้ความส าคญักบัลูกคา้ 
สมาชกิในกลุ่ม หรือผูจ้ าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพื่อการประกอบธุรกจิที่สร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร 
ควรค านงึถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลักได้แก่ “ซื้อง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกนิไป และไม่เน้นก  าไรเป็นหลกั 
7. การมภีมูคิุ้มกนั เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกบัการประกอบธุรกจิ ต้องค านงึ 
ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  
- มีการท  าบญัชเีพื่อควบคมุรายรบั-รายจ่าย 
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ตารางที ่ 6.5  ผลิตภณัฑ์น ้ าพริกเผา น ้ าพริกตาแดง แคบหมู และแหนมหมู ของกลุม่แมบ่้าน
เกษตรบา้นสันตน้ดูก่บัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วิเคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
ผลิตภัณฑ์น ้าพริกเผา 

น ้าพริกตาแดง แคบหมู 
และแหนมหมู 

กลุ่มแม่บ้านเกษตร 
บ้านสันต้นดู่  

หลักการน าไปประยุกต์ใช้ เพือ่จัดการธุรกิจ 
1. การน  าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนนิชีวิต ภมูปัิญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยัดมาใช้ในการผลิต 
- ใชค้วามรู ้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  - มีแหล่งวตัถุดิบทีแ่น่นอน 
- มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้หลากหลาย และมีคณุคา่ทางโภชนาการทีส่อดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของตลาด  
2. ความพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบของท้องถิ่น 
มาใช้ในการผลิต ค านงึถึงการใช้อย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
- มีการน าพืชผลทางการเกษตรมาใช ้    - ใชท้รพัยากรทกุชนิดอย่างคุม้คา่ 
- เน้นการใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ให้ความส าคญักบัการรกัษาสภาพแวดล้อม และไม่กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชเ้ทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และราคาไม่แพง 
3. การจ้างงานอย่างประหยัด โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ชว่ยให้คนทอ้งถ่ินมีงานท  า 
- มีความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิที่ค านงึถึง การบริหารจัดการที่เหมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกดิภาวะหน ีส้ิน  
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ และเป็นรายไดใ้ห้ครอบครวั 
- มีขนาดการผลิตทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจัดการ 
5. มคีวามตระหนกัในคุณธรรม ซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลิตสินค้า 
ที่มคีุณภาพ ยุติธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
- ช ัง่น ้ าหนักสินคา้ทกุครั้ง - ราคาไม่แพงเกนิความเป็นจริง 
- เน้นความซือ่สตัย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นให้ความส าคญักบัลูกคา้ 
สมาชกิในกลุ่ม หรือผูจ้ าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพื่อการประกอบธุรกจิที่สร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร  
ควรค านงึถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลักได้แก่ “ซื้อง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกนิไป และไม่เน้นก  าไรเป็นหลกั 
- มีการผลิตทีส่ามารถยืดหยุ่นได ้
7. การมภีมูคิุ้มกนั เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกบัการประกอบธุรกจิ 
ต้องค านงึถึงสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  
- เน้นการบริหารความเส่ียง และไม่กอ่หน้ีจนเกนิความสามารถในการช  าระหน้ี 
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ตารางที ่ 6.6 ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกั ของกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทองกบัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วิเคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
ของผลิตภัณฑ์ 

ไม้แกะสลัก 
กลุ่มหัตถกรรมแกะสลัก

บ้านยางทอง 

หลักการน าไปประยุกต์ใช้ เพือ่จัดการธุรกิจ 
1. การน  าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนนิชีวิต ภมูปัิญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยัดมาใช้ในการผลิต 
- ใชค้วามรู ้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  
- สามารถสรา้งความแตกตา่ง และสรา้งเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
- มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
2. ความพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบของท้องถิ่น 
มาใช้ในการผลิต ค านงึถึงการใช้อย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
- ใชท้รพัยากรทกุชนิดอย่างประหยดั และคุม้คา่ 
- ให้ความส าคญักบัการรกัษาสภาพแวดล้อม และไม่กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชเ้ทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และราคาไม่แพง 
3. การจ้างงานอย่างประหยัด โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ชว่ยให้คนทอ้งถ่ินมีงานท  า 
- มีความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
- มีการท  างานอย่างรอบคอบระมดัระวงั 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิที่ค านงึถึง การบริหารจัดการที่เหมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกดิภาวะหน ีส้ิน  
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ และเป็นรายไดใ้ห้ครอบครวั 
- กระจายรายไดไ้ปสูท้อ้งถ่ินอ่ืนๆ ตอ่ไป 
- สามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบไดห้ลากหลาย  - มีความรู ้ ความคดิสรา้งสรรค ์
5. มคีวามตระหนกัในคุณธรรม ซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลิตสินค้า 
ที่มคีุณภาพ ยุติธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
- ให้ความส าคญักบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ - ราคาไม่แพงเกนิความเป็นจริง 
- เน้นความซือ่สตัย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นให้ความส าคญักบัลูกคา้ 
สมาชกิในกลุ่ม หรือผูจ้ าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพื่อการประกอบธุรกจิที่สร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร  
ควรค านงึถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลัก ได้แก่ “ซื้อง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกนิไป และไม่เน้นก  าไรเป็นหลกั 
7. การมภีมูคิุ้มกนั เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกบัการประกอบธุรกจิ 
ต้องค านงึถึงสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  
- มีการท  าบญัชเีพื่อควบคมุรายรบั-รายจ่าย 
- เน้นการบริหารความเส่ียง และไม่กอ่หน้ีจนเกนิความสามารถในการช  าระหน้ี  
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ตารางที ่6.7 ผลิตภณัฑ์จากผา้ทอ ของกลุม่ทอผา้สันปูเลยกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 

เพือ่วิเคราะห์ 
การพฒันาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
ของผลิตภัณฑ์ 

จากผ้าทอ 
กลุ่มทอผ้าสันปเูลย 

หลักการน าไปประยุกต์ใช้ เพือ่จัดการธุรกิจ 
1. การน  าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนนิชีวิต ภมูปัิญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยัดมาใช้ในการผลิต 
- ใชค้วามรู ้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  
- สามารถสรา้งความแตกตา่ง และสรา้งเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
- มีแหล่งวตัถุดิบทีแ่น่นอน 
2. ความพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบของท้องถิ่น 
มาใช้ในการผลิต ค านงึถึงการใช้อย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
- ใชท้รพัยากรทกุชนิดอย่างประหยดั และคุม้คา่ 
- ให้ความส าคญักบัการรกัษาสภาพแวดล้อม และไม่กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชเ้ทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และราคาไม่แพง 
3. การจ้างงานอย่างประหยัด โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ชว่ยให้คนทอ้งถ่ินมีงานท  า 
- มีความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
- มีการท  างานอย่างรอบคอบระมดัระวงั 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิที่ค านงึถึง การบริหารจัดการที่เหมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกดิภาวะหน ีส้ิน  
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ และเป็นรายไดใ้ห้ครอบครวั 
- สามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบไดห้ลากหลาย  
- มีขนาดการผลิตทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจัดการ 
5. มคีวามตระหนกัในคุณธรรม ซื้อสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลิตสินค้า 
ที่มคีุณภาพ ยุติธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
- ให้ความส าคญักบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
- เน้นความซือ่สตัย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นให้ความส าคญักบัลูกคา้ 
สมาชกิในกลุ่ม หรือผูจ้ าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพื่อการประกอบธุรกจิที่สร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร  
ควรค านงึถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลัก ได้แก่ “ซื้อง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกนิไป และไม่เน้นก  าไรเป็นหลกั 
7. การมภีมูคิุ้มกนั เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกบัการประกอบธุรกจิ 
ต้องค านงึถึงสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  
- เน้นการบริหารความเส่ียง และไม่กอ่หน้ีจนเกนิความสามารถในการช  าระหน้ี  

 




