
 

บทที ่6 
การวเิคราะห์และพฒันาผลติภณัฑ์ อ าเภอดอยสะเกด็ 

 
การวิเคราะห์ เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน กรณีศึกษาต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน   

ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีทั้ง 7 กลุ่มผลิตภณัฑ์
โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. การวเิคราะห์ศกัยภาพตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis 
2. การวิเคราะห์ศกัยภาพตามหลักเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์  

OTOP Product champion 
 

1. การวเิคราะห์ศักยภาพตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
SWOT Analysis นบัวา่เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใชส้ าหรับพิจารณาถึงส่ิงเร้าทางสภาพแวดลอ้มท่ีมี

ผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร หรือต่อการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงส่ิงเร้านั้นอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม                 
ท่ีอยูภ่ายในองคก์รและภายนอกองคก์รท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ SWOT Analysis สามารถ
วเิคราะห์ บ่งบอกถึงจุดเด่นและจุดดอ้ย โอกาสและอุปสรรค ท่ีอยูภ่ายในและภายนอกองคก์ร และน า
ผลท่ีไดม้าใชพ้ฒันาผลิตภณัฑต์ามศกัยภาพตามแต่ล่ะกลุ่มซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1 ผลติภัณฑ์จากน า้อดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) ของกลุ่มผลติภัณฑ์ประดิษฐ์ 
1.1.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
 1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย เป็นต้น) ทางกลุ่มมีการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์จะรับตามใบสั่งมีการฝากขายตามร้านคา้ชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด และชุมชนใกล้เคียง     
ในตวัเมืองเชียงใหม่และตามท่ีลูกคา้สั่ง เพื่อน าไปจ าหน่ายในท่ีต่าง ๆ เช่น ตลาดนดั งานวดั งานบุญ
เทศกาล วนัซะป๊ะของดี และงานแสดงสินคา้ของอ าเภอ เป็นตน้ 

 2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลัง) ทางกลุ่มใช้
วตัถุดิบท่ีเหลือใช้น ากลบัมาใช้ใหม่ โดยออกแบบให้สามารถน าวสัดุเหล่าน้ีใช้ให้เกิดประโยชน์      
อีกทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนในการผลิตได ้
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 ใชข้วดน ้ าอดัลมพลาสติก (ขยะรีไซเคิล) โดยใชข้วดพลาสติกทุกขนาด ทุกชนิด
ไม่เจาะจง ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการน าของเหลือใชม้ารีไซเคิล เช่น ท่ีใส่กระดาษทิชชู
ท่ีใส่ไมจ้ิ้มฟัน โคมไฟโตะ๊หมู่บูชา และผลิตภณัฑง์านฝีมือต่าง ๆ 

 3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร และการบริหารงานบุคคล) ทางกลุ่มมีการผลิตในชุมชน
ตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่ม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นตอ้งใช้
ฝีมือ และความอดทนในการท างานสูง ระบบการท างานจึงเป็นแบบเรียบง่ายในลักษณะพี่น้อง    
เครือญาติ หรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง 

 4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)     
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ เป็นต้น) สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้รัฐบาลมีนโยบาลช่วยเหลือ  
ในด้านเงินทุน และเงินหมุนเวียนมากข้ึน ท าให้ทางกลุ่มสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน         
ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก และเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่กลุ่ม 

1.1.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
 1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด หรือความสัมพนัธ์กบัลูกค้า บรรจุภัณฑ์ ยอดขาย) ในช่วงเศรษฐกิจตกต ่าท าให้ยอดการสั่ง
ลดนอ้ยลง เน่ืองจากลูกคา้ไม่มีก าลงัเงินในการซ้ือสินคา้ 

 2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิตและสินค้าคงคลัง เป็นต้น)      
ทางกลุ่มประสบปัญหาขาดสมาชิกท่ีมีความช านาญงานในการผลิต อีกทั้งยงัท าให้ก าลงัการผลิตของ
ทางกลุ่มน้อยลง สมาชิกส่วนใหญ่ท่ีช านาญงานเป็นผู ้สู งว ัย  ท าให้ในการผลิตไม่ทันต่อ                 
ความตอ้งการของลูกคา้ 

 3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล เป็นต้น) การบริหาร การจดัการ
ยงัไม่เป็นระบบ อีกทั้งยงัขาดความเขม้งวดในการท างาน ท าใหส้มาชิกขาดความช านาญงานและขาด
แรงกระตุน้ในการท างาน จึงส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ไดน้อ้ย 

 4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้  ) รัฐมีนโยบาลช่วยเหลือในดา้นเงินทุน และเงินหมุนเวียนมากข้ึน 
การจดัหาแหล่งเงินทุนสามารถท าได้ง่าย แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูข้อกู้ได ้        
ในวงเงินท่ีตอ้งการ 
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1.1.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
 1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน ้ามัน) ทางกลุ่มสามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชนในทอ้งถ่ินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า
ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และตามนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐ ซ่ึงเป็นกองทุนในหมู่บา้น 
จากนั้นจึงน าเงินมาใชบ้ริหารงาน เพื่อสร้างผลก าไรจากเงินท่ีมีอยู ่

 2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด ารงชีวติเป็นไปอยา่งเรียบง่าย 
ตามวิถีชาวบา้นในทอ้งถ่ิน มีสาธารณูปโภคครบครัน และสินคา้ของกลุ่มเป็นสินคา้ยอดนิยมมาก   
จนไดรั้บความสนใจจากชาวต่างชาติค่อนขา้งมาก เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มเป็นผลิตภณัฑ์    
ท่ีสะทอ้นให้เห็นสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีมีขยะมากตามสถานท่ีต่าง ๆ และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของวสัดุท่ีเหลือใช้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก และสามารถเพิ่มยอดการขายให้กับ        
ทางกลุ่มไดม้ากข้ึน 

 3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร เป็นต้น) ด้วยนโยบายท่ีสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชน สามารถช่วยเหลือตนเอง 
สามารถประกอบอาชีพท่ีหาเล้ียงตนเอง และครอบครัวได ้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงในส่วนน้ี
สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมากในการลงทุน และการช่วยเหลือด้าน
งบประมาณสนบัสนุนจากด้านสังคมวฒันธรรมท่ีมีกระแสเขา้มามากมาย จึงท าให้ความตอ้งการ
รวมถึงรสนิยมเปล่ียนไปมากตามกระแสสังคมเหล่าเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจ และการลงทุนเป็นอยา่งดี 

 4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน       
เป็นการส่งเสริมในด้านการตลาดแก่ทางกลุ่มได้อย่างดี ท าให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน สามารถเรียนรู้      
และติดต่อคา้ขายไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศผา่นช่องทางทางเทคโนโลย ี

 5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดบัการแข่งขนั
ค่อนขา้งต ่า ทางกลุ่มจึงใช้กลยุทธ์ปรับเปล่ียนรูปแบบช้ินงานให้ใหม่อยู่เสมอ โดยการปรับเปล่ียน
ลวดลายท่ีฉลุลงบนขวดพลาสติก 

 6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซ้ือ เป็นต้น)      
ทางกลุ่มมีทั้งลูกเก่าและใหม่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ใหม่ท่ีเขา้มาใหม่ตลอด  เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมในการซ้ือของแปลก ๆ ใหม่ ๆ และสวยงามมากข้ึน ส่วนในดา้นราคานั้นมีหลายราคาข้ึน                  
อยู่กบัความสวยงามของรูปแบบนั้น ๆ ขนาดของผลิตภณัฑ์ และวตัถุดิบท่ีจะน ามาใช้ในการผลิต 
และตามก าลงัเงินท่ีมี 
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 7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข 
เป็นต้น) ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนให้สมาชิกในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถ
ประกอบอาชีพท่ีหาเล้ียงตนเองและครอบครัวได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลดจ านวนคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาหางานท าในเมืองใหญ่ อีกทั้งยงัส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน      
จึงท าใหท้างกลุ่มสามารถหาช่องทางในการจดัหาเงินทุนไดง่้าย  ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีดี และมีอตัราดอกเบ้ีย  
ท่ีต ่า 

1.1.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
 1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบีย้  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน า้มัน) เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจท่ีไม่คล่องตวั ท าให้ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคนอ้ยลง 
ทั้งนกัท่องเท่ียวก็ลดนอ้ยลง และราคาน ้ ามนัไม่คงท่ีซ่ึงท าให้ทางกลุ่มมีรายจ่าย ค่าจดัส่งเพิ่มมากข้ึน 
ค่าครองชีพสูงตามสภาพเศรษฐกิจซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ไดรั้บ 

2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก เป็นต้น) รูปแบบในการด าเนินชีวิต    
จะปรับเปล่ียนไปตามกระแสสังคมอยูต่ลอดเวลา โดยท าให้ทางกลุ่มตอ้งต่ืนตวัอยู่เสมอเพื่อให้ทนั         
ต่อกระแสทางสังคมซ่ึงสามารถเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่อายุมากเกินกวา่ท่ีจะตาม
กระแสทางสังคมได้ทนั ท าให้ผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคได ้

3) ด้านการเมือง  และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
สิทธิบัตร) ภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงท าให้เกิดความยุง่ยาก และความไม่แน่นอน 

การช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการ           
ของประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีใหม่ท่ีเกิดข้ึนนั้น ทางกลุ่มไม่สามารถศึกษา หรือเรียนรู้ได ้
เน่ืองมาจากเทคโนโลยมีีความซบัซอ้นค่อนขา้งมาก และตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา การน าเทคโนโลยี
เหล่าน้ีมาใชย้งัจ  าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง 

5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดบัการแข่งขนั
ค่อนขา้งต ่า แต่หากทางกลุ่มขาดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง อาจมีการลอกเลียนท าให้เกิดพฤติกรรม  
การเปรียบเทียบ และเสียโอกาสทางธุรกิจไปในท่ีสุด ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของอตัรารายไดไ้ม่มาก
เท่าท่ีควร 
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6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซ้ือ เป็นต้น) ลูกคา้
มีพฤติกรรมการซ้ือเพิ่มข้ึน แต่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่มัน่คง เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวนท าให้
ลูกคา้มีพฤติกรรมการเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซ้ือเสมอ 

7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเง่ือนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมีการสนบัสนุนในการส่งเสริมอาชีพ และแปรรูปสินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
จนท าใหมี้แหล่งเงินกูม้ากมายเกิดข้ึนโดยมีเง่ือนไขมากมาย เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มก่อนจึงจะกูไ้ด ้
ตอ้งท าการออมกบัทางกลุ่มก่อน จึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมีระยะเวลาหรือจ านวนเงินตามเง่ือนไขก่อน    
จึงจะท าการกูไ้ด ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุง่ยากมากโดยส่วนใหญ่สามารถกูเ้งินไดใ้นจ านวนวงเงิน
ท่ีนอ้ย และยงัไม่สามารถกู ้ไดใ้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 

1.2 ผลติภัณฑ์ตัดเยบ็บ้านดอกแดง 
 1.2.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด  หรือความสัมพนัธ์กบัลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีรับท าตามใบสั่ง เพื่อขายส่งและน าไปจดัจ าหน่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามร้านคา้ชุมชนของอ าเภอ
หางดง ชุมชนใกล้เคียง ในตัวเมืองเชียงใหม่ ตามโอกาสในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น งานยี่เป็ง           
วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ และงานบุญตามประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น จึงจดัว่าทางกลุ่มฃมีช่องทาง
การตลาดค่อนขา้งมาก และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จดัวา่ดีพอสมควร 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ง  อาคาร กระบวนการผลิต  ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลัง เป็นต้น)    
ทางกลุ่มใช้วตัถุดิบท่ีเป็นผา้ไทยแท ้ๆ ซ่ึงจะสั่งซ้ือในโรงงานผลิตสินคา้ประเภทผา้ ภายในอ าเภอ 
ดอยสะเก็ด และซ้ือจากชาวเขาท่ีน ามาขายในตลาดวโรรส ซ่ึงมีลกัษณะการซ้ือ 2 แบบ คือ ซ้ือผา้ทอ
ใหม่ และผา้ทอเก่า หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  “ผา้ทอมือสอง” ในดา้นของราคานั้นผา้ทอเก่าจะมีราคา
ถูกกว่า ส่วนวัตถุดิบอ่ืน ๆ สามารถหาซ้ือได้ตามห้างร้านทั่วไป โดยท่ีทางกลุ่มใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร และการบริหารงานบุคคล เป็นต้น) ทางกลุ่มมีการผลิต    
ในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยจ่ายงานให้แก่สมาชิกกลุ่ม ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายไว ้อีกทั้ งผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นต้องใช้ฝีมือและความอดทน                      
ในการท างานสูง ลกัษณะการท างานเป็นแบบเรียบง่าย ท างานในลกัษณะพี่นอ้ง เครือญาติ ตลอดจน
เพื่อนบา้นใกลเ้คียง 
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  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)     
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้  เป็นต้น) เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้รัฐบาลมีนโยบาย
ช่วยเหลือในดา้นเงินทุน และเงินหมุนเวยีนมากข้ึน ท าใหท้างกลุ่มสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนง่ายข้ึน         
ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก และเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่กลุ่ม 

 1.2.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) ในช่วงเศรษฐกิจตกต ่าท าให ้      
ยอดการสั่งลดนอ้ยลง ไม่มีการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายเท่าท่ีควร 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังในการผลิตและสินค้าคงคลัง เป็นต้น)      
ทางกลุ่มไดป้ระสบปัญหาขาดสมาชิกไม่เพียงพอต่อการผลิต  อีกทั้งสมาชิกท่ีมีขาดความช านาญงาน  
ท าใหก้ าลงัในการผลิตของทางกลุ่มนอ้ยลง ซ่ึงท าให้ในช่วงท่ีลูกคา้สั่งสินคา้เขา้มามากทางกลุ่มผลิต
ไม่ทนัต่อการความตอ้งการของลูกคา้ 

  3) ด้านการจัดการ (เช่นประสบการณ์ในการบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล) การบริหารและระบบการจดัการ
ยงัไม่เป็นระบบ ขาดความเขม้งวดในการปฏิบติังาน อีกทั้งท าให้สมาชิกขาดความช านาญงานเพราะ
ขาดแรงกระตุน้ในการท างาน ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ในงานท่ีท ามีนอ้ย 

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)   
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้  เป็นต้น) รัฐบาลมีนโยบาลช่วยเหลือในดา้นเงินทุน ท าให้มีจ  านวน
เงินหมุนเวียนมากข้ึน การจัดหาแหล่งเงินทุนสามารถท าได้ง่าย แต่ไมสามารถตอบสนอง                      
ความตอ้งการของผูข้อกูไ้ดใ้นวงเงินท่ีตอ้งการ 

 1.2.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่นอัตราดอกเบี้ย  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน ้ามัน เป็นต้น) ทางกลุ่มสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ชุมชนในท้องถ่ินได้ในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่า ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และตามนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐ จากกองทุน
ในหมู่บา้นเพื่อน าเงินมาใชบ้ริหารกิจการในการสร้างผลก าไร 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก เป็นต้น) มีการด ารงชีวิตเรียบง่าย และ
มีสาธารณูปโภคครบครัน 
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  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร เป็นต้น) ดว้ยนโยบายท่ีสนบัสนุนให้คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถ
ประกอบอาชีพท่ีหาเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนน้ีสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น) ทางกลุ่มมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารข้ึน สามารถช่วยเหลือ
ในดา้นการตลาดแก่ทางกลุ่มไดเ้ป็นอย่างดีท าให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน สามารถเรียนรู้และ
ติดต่อคา้ขายไดส้ะดวก และง่าย 

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดบัการแข่งขนั
ค่อนขา้งสูง  แต่โดยรวมแลว้ผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มจดัวา่มีคุณภาพดี มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ และ
ลวดลายของช้ินงานใหม่อยูเ่สมอ โดยการปรับเปล่ียนลวดลายท่ีตดัเยบ็ใหส้วยงาม 

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซ้ือ เป็นต้น)      
ทางกลุ่มมีทั้งลูกเก่าและใหม่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้เก่าท่ีเขา้มาใหม่ตลอด เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่
จะมีการสั่งซ้ือเขา้มาคร้ังมากๆ แลว้น าไปจดัจ าหน่ายต่อ  ส่วนในดา้นราคานั้นมีหลายราคาข้ึนอยูก่บั
ความสวยงามของรูปแบบนั้น ๆ ขนาด ของผลิตภณัฑ์ และวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิต และตาม
ก าลงัซ้ือ 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนใหค้นในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองสามารถประกอบอาชีพ
ท่ีหาเล้ียงตนเอง และครอบครัวได้ ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ลดจ านวนคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มา      
หางานท าในเมืองใหญ่ อีกทั้งยงัส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนจึงท าให้ทางกลุ่ม
สามารถหาช่องทางในการจดัหาเงินทุนไดง่้าย  มีเง่ือนไขดี และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 

 1.2.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน ้ามัน) สภาพทางเศรษฐกิจท่ีไม่คล่องตวั ท าให้มีก าลงัซ้ือน้อยลง อีกทั้งราคาน ้ ามนั   
ไม่คงท่ี ท าใหท้างกลุ่มมีรายจ่ายค่าจดัสั่งเพิ่มมาก ค่าครองชีพในการด ารงชีวติประจ าวนัสูงตามสภาพ
เศรษฐกิจ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ไดรั้บ 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) รูปแบบการด าเนินชีวิตจะปรับเปล่ียน
ไปตามกระแสสังคมอยูต่ลอดเวลา ท าใหท้างกลุ่มตอ้งต่ืนตวัอยูเ่สมอ เพื่อให้ทนัต่อกระแสทางสังคม  
แต่เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเร่ืองการออกแบบ 
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  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร เป็นต้น) ภาวะทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้เกิดความยุง่ยาก 
และความไม่แน่นอน การช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูกู้เ้ท่าท่ีควร 

  4)  ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย)ี เทคโนโลยช่ีวยใหก้ารติดต่อส่ือสารมีความสะดวกมากข้ึน แต่การจะน า
เทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใชย้งัจ  าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีวิธีการใชง้านท่ียุ่งยาก 
ส าหรับทางกลุ่มแลว้คิดวา่จะเป็นการสร้างปัญหาในดา้นการใชง้าน 

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดบัการแข่งขนั
ค่อนขา้งมาก  อีกทั้งยงัเกิดการลอกเลียนข้ึนไดง่้าย ท าให้ราคาสินคา้ของทางกลุ่มตกต ่า เพราะท าให้
เกิดการเปรียบเทียบสินคา้จนเสียโอกาสทางธุรกิจไปในท่ีสุด 

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี อ านาจซ้ือ) ลูกคา้มีพฤติกรรม
การซ้ือมากข้ึน แต่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่มัน่คง เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวนท าให้ลูกค้า          
มีพฤติกรรมการเปรียบเทียบสินคา้มาก ท าให้ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเป็นตวัเลือกท่ีลูกคา้ตอ้งพิจารณา
ร่วมกบัสินคา้อ่ืน 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมีการสนบัสนุนในการส่งเสริมอาชีพ และแปรรูปสินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
จนท าใหมี้แหล่งเงินกูม้ากมายเกิดข้ึน โดยมีเง่ือนไขมากมาย เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มก่อนจึงจะกูไ้ด ้
ตอ้งท าการออมกบัทางกลุ่มก่อน จึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมีระยะเวลา หรือจ านวนเงินตามเง่ือนไขก่อนจึง
จะท าการกูไ้ด ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุง่ยากมาก โดยส่วนใหญ่สามารถกูเ้งินไดเ้พียงจ านวนวงเงิน
ท่ีนอ้ย และยงัไม่สามารถกู ้ไดใ้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 

1.3 ผลติภัณฑ์สมุนไพรขมิน้ชัน ดอกอัญชัน มะขามป้อม และไพลอบแห้ง ของกลุ่มพัฒนา
วตัถุดิบ และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ 

 1.3.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด หรือความสัมพนัธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ ยอดขาย เป็นต้น) ผลิตภณัฑ์มีการน าเสนอสินคา้ 
ตามร้านคา้ต่าง ๆ ในหมู่บา้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษทัและห้างร้านท่ีจ าหน่ายสมุนไพร โดยไม่ตอ้ง 
เสียค่าใช้จ่าย เป็นการน าเสนอสินค้าให้กับผูส้นใจทัว่ไปท่ีต้องการสั่งซ้ือโดยตรง การจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์กลุ่มพฒันาวตัถุดิบ และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ จะมีการวางขายในร้านคา้แถวชุมชน
อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอใกลเ้คียงในจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้าก
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จะเป็นช่วงเทศกาล โดยทางกลุ่มตอ้งผลิตสินคา้มาวางจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก และมีลูกคา้ซ้ือสินคา้
กนัมาก 

  ดา้นการตลาดเป็นไปไดด้ว้ยดี เพราะมีส่ือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรณรงค์
โฆษณาให้คนไทยหนัมาใส่ใจสุขภาพดว้ยการบริโภคผกั และสมุนไพรไทยท่ีมีสรรคุณเป็นยาบ ารุง 
และยารักษาโรค 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลัง เป็นต้น)     
ส่วนใหญ่ทางกลุ่มจะผลิตตามวตัถุดิบท่ีมีอยู ่ในช่วงฤดูนั้น ๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีทางกลุ่มท าการแปรรูป คือ 
สมุนไพรขมิ้นชนัช้ินอบแหง้ ดอกอญัชนัอบแหง้ มะขามป้อมอบแห้ง และสมุนไพลอบแห้ง วตัถุดิบ
ส่วนใหญ่นั้นได้มาจากการสั่งซ้ือจากชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง ส่วนวตัถุดิบอ่ืน ๆ 
สามารถหาซ้ือไดต้ามร้านทัว่ไป เช่น ตลาดวโรรส เป็นวตัถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม  ปรัชญา การแบ่งงาน  การบริหาร  และการบริหารงานบุคคล) ทางกลุ่มมีการท างานลกัษณะ
การท างานในครอบครัว หรือเครือญาติ เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
จึงมีโครงสร้างขององค์กรท่ีไม่ซับซ้อนสมาชิกทุกคนจะท าตามหน้าท่ี ด้านการบริหารจดัการ         
ทุก ดา้นอย่างสม ่าเสมอ โดยการจดัประชุมเป็นระยะ เช่นการจดัซ้ือวตัถุดิบ การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
และการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)                
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้รัฐมีนโยบาลช่วยเหลือดา้นเงินทุน 
และเงินหมุนเวยีนมากข้ึน ท าใหท้างกลุ่มสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนไดง่้ายข้ึนในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก 
และเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่กลุ่ม 

   อีกทั้ งผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีระบบขายส่งและปลีก ซ่ึงจัดว่ามีหลาย
ช่องทางในการหาก าไร ในการผลิตแต่ละคร้ังทางกลุ่มจะมดัจ าเงินจากลูกคา้ท่ีสั่งสินคา้ก่อนคร่ึงหน่ึง 
จึงจะเร่ิมการผลิต เพื่อป้องกนัลูกคา้ยกเลิกใบสั่งสินคา้ จนท าใหเ้กิดเป็นเหตุการณ์ขาดทุน 

 1.3.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) เพราะมีส่ือจากหน่วยงานต่าง ๆ     
ท่ีเก่ียวขอ้งรณรงค์โฆษณาให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมาก จึงเป็นผลให้มีการเขม้งวดในเร่ือง
คุณภาพของผลิตภณัฑ์มากข้ึนว่าถูกตอ้งตามมาตรฐานหรือไม่ อีกทั้งลูกคา้ยงัไม่มัน่ใจในคุณภาพ
สินคา้เท่าท่ีควร จึงมีลูกคา้ใหม่ ๆ เขา้มามาก แต่กลบัไม่มีการสั่งซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
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  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิตสินค้าคงคลัง) ช่วงนอกฤดูกาล
สมุนไพรบางชนิดหายาก ทางกลุ่มมีความจ าเป็นจะตอ้งจดัซ้ือมาจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงจะมีราคาแพงมาก 
ท าใหท้างกลุ่มจ าเป็นตอ้งลงทุนมากเกินก าลงัซ้ือคือ ฤดูฝนท่ีท าใหท้างกลุ่มประสบปัญหาในการผลิต
ค่อนขา้งมากเช่นเดียวกนั เพราะวตัถุดิบเสียหายเน่ืองจากถูกความช้ืนท าใหข้ึ้นราอยูบ่่อยคร้ังทางกลุ่ม
ขาดเคร่ืองมือท่ีใชอ้บวตัถุดิบใหแ้หง้ หรืออบความร้อน เพื่อไล่ความช้ืน 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล) การบริหารและการจดัการยงัไม่
เป็นระบบเท่าท่ีควร ขาดระเบียบวินยัในการท างานบุคลากรขาดความรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
การตลาด 

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวยีนเงินสด และเงินกู้) ปัญหาหลกั ๆ ของทางกลุ่ม คือ ปัญหาดา้นการผลิตทางกลุ่มจ าเป็น
อาศยัพลงังานทางธรรมชาติ คือ แสงแดดเป็นหลกัหากวนัไหนไม่มีแสงแดดจะไม่สามารถเก็บรักษา
วตัถุดิบใหค้งอยูไ่ดเ้พราะวตัถุดิบเกิดความช้ืนจนเป็นสาเหตุท าให้เกิดเช้ือราและเน่าเสีย หากฤดูไหน
สมุนไพรขาดแคลน ทางกลุ่มจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจากแหล่งอ่ืน ท าให้ตน้ทุนเพิ่มมากข้ึนไม่สอดคลอ้ง
กบัก าลงัซ้ือท่ีนอ้ย แมรั้ฐบาลมีนโยบาลช่วยเหลือในดา้นเงินทุน และเงินหมุนเวยีนมากข้ึน การจดัหา
แหล่งเงินทุนสามารถท าได้ง่าย แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูข้อกู้ได้ในวงเงิน           
ท่ีตอ้งการ 

 1.3.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน ้ามัน) ทางกลุ่มสามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชนในทอ้งถ่ินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 
ซ่ึงเป็นเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากชาวบา้น เพื่อตั้งเป็นกองทุนในหมู่บา้น จากนั้นจึงน าเงินมาใช้
บริหารสร้างกิจการของตน 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย     
มีสาธารณูปโภคครบครัน การด ารงชีวิตการด าเนินชีวิตเปล่ียนไปมากข้ึน ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั   
กบัสุขภาพมากข้ึนจนเกิด เป็นกระแสท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเป็นสินคา้ยอดนิยม 
เพราะเหตุน้ีจึงท าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมียอดการจัดจ าหน่ายได้มากข้ึน อีกทั้ งในการผลิตไม่
ก่อใหเ้กิดมลภาวะ 
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  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) จากดา้นสังคมวฒันธรรมท่ีมีกระแสให้หันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึนและดว้ยนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมีการสนบัสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกนัและรักษาโรค ซ่ึงเอ้ือประโยชน์  
ต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีท าให้มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน
สามารถผลกัดนัดา้นการตลาดแก่ทางกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน  สามารถ
เรียนรู้ได ้และติดต่อคา้ขายไดส้ะดวก 

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน และระดับการแข่งขัน เป็นต้น) ระดบั
การแข่งขนัค่อนขา้งสูง เพราะทางกลุ่มจะมีคู่แข่งค่อนขา้งมาก แต่เน่ืองจากการทางกลุ่มลงทุนใน 
ดา้นบรรจุภณัฑค์่อนขา้งสูง เพื่อใหผ้ลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐานถูกตอ้งตามหลัก ทางกลุ่มจึงมีผลิตภณัฑ์ท่ี
มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้ งยงัสามารถผลักดันให้สินค้าเข้ารับ                          
การตรวจสอบ ตามเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซ้ือ) ทางกลุ่ม      
จะน าสินคา้ไปจดัจ าหน่ายเองต่อ เม่ือมีงานจดัแสดงสินคา้เพียงนั้น ส่วนใหญ่จะพบลูกคา้หนา้ใหม่ ๆ 
ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือคร้ังละนอ้ย ๆ และจะกลบัมาสั่งซ้ือเหมาอีกในภายหลงั เป็นระบบขายส่งและ
ปลีก ซ่ึงจะสั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ ตามอ านาจเงินท่ีมี 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข) 
ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนให้สมาชิกในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถประกอบ
อาชีพท่ีหาเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ลดจ านวนคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มา
หางานท าในเมืองใหญ่ อีกทั้งยงัส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนจึงท าให้ทางกลุ่ม
สามารถหาช่องทางในการจดัหาเงินทุนไดง่้าย  มีเง่ือนไขดี และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 

 1.3.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน า้มัน) สภาพทางเศรษฐกิจท่ีไม่คล่องตวั ท าให้ก าลงัซ้ือนอ้ยลง หรือโอกาสทางธุรกิจ
ลดน้อยลง  อีกทั้งราคาน ้ ามนัไม่คงท่ี ท าให้ทางกลุ่มมีรายจ่ายค่ามากข้ึน เช่น จดัส่งสินคา้ วตัถุดิบ
นอกฤดูกาล และค่าบรรจุภณัฑ ์ท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ไดรั้บ 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) ในการด าเนินชีวิต   จะปรับเปล่ียนไป
ตามกระแสสังคม ซ่ึงประเทศไทยมีสมุนไพรมากมายท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อร่างกาย แต่การพฒันา
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หรือแปรรูปให้ออกมาสมบูรณ์นั้นท าได้ยาก อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไว เพื่อให้ได้
สาธารณูปโภคท่ีปลอดภยั และบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยัไดม้าตรฐาน จ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนสูง 

  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) ภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้เกิดความยุง่ยาก อีกทั้งความ         
ไม่แน่นอน การช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความล่าชา้ ไม่ทนัต่อความตอ้งการของกลุ่ม 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมายจริงแต่ในความเป็นจริงแลว้ทางกลุ่ม
ไม่สามารถเรียนรู้เรียนเทคโนโลยีไดม้ากเท่าท่ีควร อีกทั้งสมาชิกส่วนใหญ่มีอายุค่อนขา้งมากจึงไม่
สามารถจดจ า หรือเรียนรู้ใหท้นัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน และระดับการแข่งขัน เป็นต้น) ระดบั
การแข่งขันค่อนข้างสูง การเพิ่มข้ึนของอัตรารายได้จึงไม่มากเท่าท่ีควร มีการลอกเลียนแบบ
ค่อนขา้งมาก ท าใหเ้กิดการเปรียบเทียบสินคา้ข้ึนเพราะคู่แข่งมีโฆษณาเกินจริงจึงท าให้ลูกคา้หลงเช่ือ 
อีกทั้งยงัมีราคาขายถูกกวา่ จึงท าใหท้างกลุ่มเสียโอกาสทางธุรกิจไปมาก 

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซ้ือ เป็นต้น) ลูกคา้
มีพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อการบริโภคมากข้ึนแต่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่มัน่คง เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจ
ท่ีผนัผวน ท าให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการเปรียบเทียบสินค้ามากข้ึน บวกกบัลูกคา้ชอบลองบริโภค
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพิ่มมากข้ึน ตลอดเวลา 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมีการสนบัสนุนในการส่งเสริมอาชีพ และการแปรรูปสินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มมาก
ข้ึน จนท าใหมี้แหล่งเงินกูม้ากมายเกิดข้ึน โดยมีเง่ือนไขมากมาย เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มก่อนจึงจะ
กูไ้ด ้ตอ้งท าการออมกบัทางกลุ่มก่อน จึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมีระยะเวลา หรือจ านวนเงินตามเง่ือนไข
ก่อนจึงจะท าการกูไ้ด ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุง่ยากมาก โดยส่วนใหญ่สามารถกูเ้งินในวงเงินท่ีต ่า 
และยงัไม่สามารถกู ้ไดใ้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 

1.4 ผลติภัณฑ์ป้ัน ของกลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง 
 1.4.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย เป็นต้น) การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
กลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่งจะมีการวางขายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด และส่งไปยงัพ่อคา้
คนกลางท่ีน าไปจ าหน่าย ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ถนนคนเดินท่าแพ ไนทบ์าร์ซ่า เป็นตน้ ช่วงเวลาท่ี
สินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้าก จะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้นทาง
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กลุ่มตอ้งผลิตสินคา้ ออกมาวางจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก และมีผูซ้ื้อสินคา้กนัมาก ในช่วงเทศกาล  
รองลงมา ไดแ้ก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต ์และงานบุญตามประเพณีต่าง ๆ เป็นตน้ 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลติ ก าลงัการผลติ และสินค้าคงคลัง) งานส่วนใหญ่ 
ของทางกลุ่มคือ งานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อรัชกาลท่ี 5 และพระเคร่ืองส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ี
เป็นไม ้ตอไมเ้ก่า และปูน วตัถุดิบน้ีไดม้าจากการสั่งซ้ือจากร้านคา้ขายวสัดุก่อสร้างทัว่ไป ถา้สั่งซ้ือ
ในจ านวนมาก จะไดร้าคาท่ีถูก วตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ีสามารถหาซ้ือไดใ้นประเทศทั้งหมด 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร และการบริหารงานบุคคล) ทางกลุ่มมีโครงสร้างตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กรับใบสั่ง (Order) ตามท่ีลูกคา้สั่ง ก่อนจึงเร่ิมท าผลิตภณัฑ์และจ่ายงาน
ใหแ้ก่ผูด้  าเนินงาน ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไว ้โดยมีการบริหารงานแบบดูแลตนเองตามหนา้ท่ี 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้รัฐบาลมีนโยบาลช่วยเหลือ ในดา้น
เงินทุน และเงินหมุนเวียนมากข้ึน ท าให้ทางกลุ่มสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึนในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่า และเง่ือนไขดี สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่กลุ่ม 

 1.4.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย  และการส่งเสริม

การตลาด หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย เป็นต้น) ยอดการขายสินค้า         
ตอ้งลดนอ้ยลง เพราะขาดการโฆษณา และขาดการประชาสัมพนัธ์ กบัลูกคา้ใหม่ ๆ จึงไม่มีช่องทาง             
ในการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลัง) ดว้ยทางกลุ่ม
มีลูกค้าเก่าน้อยมาก อีกทั้งยงัขาดการโฆษณา และขาดการประชาสัมพนัธ์กับลูกค้าใหม่ๆ เพื่อ
ช่องทางทางการตลาด จึงท าให้มีก าลงัในการผลิตลดน้อยลง ท าให้ตน้ทุนในการซ้ือวตัถุดิบเพิ่ม
สูงข้ึน เพราะหากสั่งซ้ือวตัถุดิบในจ านวนมาก ๆ จะซ้ือไดร้าคาท่ีถูก แต่ทางกลุ่มมียอดการสั่งซ้ือนอ้ย 
จึงท าใหซ้ื้อวตัถุดิบนอ้ยลงตาม ท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายมากข้ึน 
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  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหารและการบริหารงานบุคคล) ทางกลุ่มไดมี้การบริหารงาน
แบบดูแลตนเอง ตามหนา้ท่ี ๆ ไดรั้บมอบหมาย การบริหาร และการจดัการยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร 
สมาชิกขาดความรู้และความเช่ียวชาญในการท างาน ท าให้ผลผลิตออกมาท่ีไม่ตรงตามเป้าหมาย       
ท่ีวางไว ้

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกัๆ ของทางกลุ่มคือ ปัญหาในด้านการผลิตทางกลุ่ม
จ าเป็นอาศยัพลงัจากธรรมชาติ คือ พลงังานแสงอาทิตย ์เพราะในขั้นตอนการผลิตหากไม่มีแสงแดด
ผลิตภณัฑ์จะเกิดความช้ืน ช้ินงานแห้งชา้ท าให้ตน้ทุนเพิ่มมากข้ึน และยงัไม่สอดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือ    
ท่ีนอ้ย 

   แม้รัฐบาลมีนโยบาลช่วยเหลือในด้านเงินทุน และเงินหมุนเวียนมากข้ึน          
การจัดหาแหล่งเงินทุนสามารถท าได้ง่าย แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูข้อกู ้                  
ในวงเงินท่ีตอ้งการได ้

 1.4.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่นอัตราดอกเบี้ย  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี  และราคาน ้ามัน) ทางกลุ่มสามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชนในทอ้งถ่ินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 
ซ่ึงเป็นเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากชาวบา้นจนเป็นกองทุนในหมู่บา้น จากนั้นน ามาใชบ้ริหารสร้าง
ผลก าไร จากเงินท่ีมีอยูเ่ดิม 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) การด ารงชีวิตเป็นไปแบบเรียบง่าย         
มีสาธารณูปโภคครบครัน  กระบวนการผลิตของกลุ่มไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะ หรือเกิดปัญหาต่าง ๆ 

  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ 
และสิทธิบัตร เป็นต้น) จากด้านสังคมวฒันธรรม ผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มจดัเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เอกลกัษณ์ของเป็นไทยมาก จึงเป็นท่ีนิยมซ้ือหาไวเ้ป็นของท่ีระลึก หรือของตั้งโชว ์และดว้ยนโยบาย
รัฐบาลของรัฐท่ีมีการส่งเสริมอาชีพ จึงท าเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีในปัจจุบนัสามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อทางธุรกิจ
ค่อนขา้งมาก สามารถสร้างความสะดวกและโฆษณาสินคา้ใหแ้ก่ทางกลุ่ม 
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  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน และระดับการแข่งขัน เป็นต้น) ระดบั
การแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากทางกลุ่มเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และจ านวนตน้ทุนในการ
ลงทุนต ่า อีกทั้งผลงานท่ีผลิตไม่ซ ้ าใครและผลิตคร้ังละไม่มาก จึงเป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ท่ีตอ้งการ  

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซ้ือ) ทางกลุ่มจะ
น าสินคา้ไปจดัจ าหน่ายเอง  และจดัจ าหน่ายในงานจดัแสดงสินคา้เพียงเท่านั้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบ
ลูกคา้หน้าใหม่ ๆ ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือคร้ังละน้อย ๆ และจะกลบัมาสั่งซ้ือเหมาอีกในภายหลงัจน
กลายเป็นระบบขายส่ง และปลีก ซ่ึงจะสั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ ตามก าลงัเงินท่ีมี 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข) 
ด้วยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถประกอบ
อาชีพท่ีหาเล้ียงตนเอง และครอบครัวได ้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ลดจ านวนคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มา
หางานท าในเมืองใหญ่ อีกทั้งยงัส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน จึงท าให้ทางกลุ่ม
สามารถหาช่องทางในการจดัหาเงินทุนไดง่้าย เง่ือนไขดี และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 

 1.4.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี  และราคาน ้ามัน)  สภาพทางเศรษฐกิจท่ีไม่คล่องตัว ท าให้ก าลังซ้ือของลูกค้าน้อยลง                   
หรืออาจท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งราคาน ้ ามนัไม่คงท่ี ท าให้ทางกลุ่มมีรายจ่ายค่ามากข้ึน                        
เช่น จดัสั่งสินคา้ วตัถุดิบนอกฤดูกาล และค่าบรรจุภณัฑ์ ท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไม่สอดคล่อง กบัรายได ้            
ท่ีไดรั้บ 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) รูปแบบในการด าเนินชีวิต ในการ  
ปรับเปล่ียนไปตามกระแสสังคม ทั้งดา้นสาธารณูปโภค มลภาวะ ฯลฯ จึงท าให้ภาวะทางเศรษฐกิจ
เปล่ียนแปลงไว ความตอ้งการของลูกค้าก็เช่นกนั จะเปล่ียนไปตามสภาพสังคม ท าให้ทางกลุ่ม
ปรับตวัเข้าต่อกระแสสังคมอยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า                    
ซ่ึงเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากขาดความรู้ในส่วนน้ี 

  3) ด้านการเมือง  และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) เน่ืองดว้ยภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้เกิด ความยุง่ยากและ
ความไม่แน่นอน การช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่ทันต่อความต้องการ             
ของกลุ่ม 
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  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย แต่ความเป็นจริงแล้วทางกลุ่ม      
ไม่สามารถเรียนรู้เรียนเทคโนโลยไีดม้ากเท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่มีความรู้และตอ้งลงทุนสูง 

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดบัการแข่งขนั
อยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงสินคา้สามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย ดา้นการโฆษณา 
ทางกลุ่มไม่มีการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์แต่อยา่งไร ท าให้เกิดการเปรียบเทียบข้ึน เพราะคู่แข่ง   
มีการโฆษณาเกินจริง จึงท าใหลู้กคา้หลงเช่ือ อีกทั้งยงัมีราคาขายถูกกวา่ จึงท าให้ทางกลุ่มเสียโอกาส
ทางธุรกิจไปมาก 

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซ้ือ)  ลูกค้ามี
พฤติกรรมการซ้ือเพื่อการบริโภคมากข้ึน แต่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่มัน่คง เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจ   
ท่ีผนัผวน ท าให้ลูกคา้มีพฤติกรรมการเปรียบเทียบมากข้ึน บวกกบัลูกคา้ชอบผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพิ่ม
มากข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมีการสนบัสนุนในการส่งเสริมอาชีพ และแปรรูปสินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
จนท าใหมี้แหล่งเงินกูม้ากมายเกิดข้ึน โดยมีเง่ือนไขมากมาย เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มก่อนจึงจะกูไ้ด ้
ตอ้งท าการออมกบัทางกลุ่มก่อน จึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมีระยะเวลา หรือจ านวนเงินตามเง่ือนไขก่อนจึง
จะท าการกูไ้ด ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุง่ยากมากโดยส่วนใหญ่สามารถกูเ้งินไดใ้นวงเงินท่ีต ่า และ
ยงัไม่สามารถกู ้ไดใ้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 

1.5 ผลติภัณฑ์ร่มไม้ไผ่ ของกลุ่มหัตถกรรมท าร่มไม้ไผ่บ้านป่างิว้ 
 1.5.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด  หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม 
เน้นการจ าท าส่ือ โดยมีการจดัส่ือ ดงัเช่น ท านามบตัร แผ่นพบั โบชวัร์ ขายสินคา้ทางศูนย ์OTOP 
อ  าเภอดอยสะเก็ด และทางอินเตอร์เน็ต ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล 
โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบ้าน โดยทางกลุ่มต้องผลิตสินค้าออกมาวางจ าหน่าย        
เป็นจ านวนมาก 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลัง เป็นต้น)     
ทางกลุ่มมีการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีหาไดม้าจากชุมชนของตนเอง และท่ีปลูกเองบา้ง เพื่อเป็นการกระจาย
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รายไดแ้ก่สมาชิกในชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายไดใ้ห้แก่ วตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบ ท่ีสามารถ
หาซ้ือไดใ้นประเทศทั้งหมด 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร และการบริหารงานบุคคล) ทางกลุ่มมีโครงสร้างตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีการประสานงานกบัสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มก่อน จึงจะเร่ิมท า
ผลิตภณัฑ ์ และจ่ายงานใหแ้ก่ผูด้  าเนินงาน ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไว ้จากนั้นลูกคา้จะมารับไป
จดัหน่ายต่อตามร้านคา้ ท่ีต่าง ๆ ในดา้นการควบคุมการผลิต และคุณภาพในทุกขั้นตอน จะช่วยกนั
ดูแลร่วมกนัไปพร้อม ๆ กบัสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)     
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้) ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้รัฐบาลมีนโยบาลช่วยเหลือ  ดา้น
เงินทุน และเงินหมุนเวียนมากข้ึน ท าให้ทางกลุ่มสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึนในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่า และเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่กลุ่ม 

 1.5.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด  หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) ยอดการขายสินคา้ลดน้อยลง 
เพราะขาดการโฆษณา และขาดการประชาสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหม่ ๆ ท าให้ไม่มีช่องทางการจ าหน่าย
เพิ่มข้ึน 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลัง)ทางกลุ่มมี
เพียงลูกคา้เก่า อีกทั้งยงัขาดการโฆษณา และขาดการประชาสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหม่ ๆในการเพิ่ม
ช่องทางทางการตลาด อีกทั้งในการผลิตทางกลุ่มจ าเป็นพึ่งปัจจยัทางฤดูกาลดว้ย เน่ืองจาก ในฤดูฝน
ไมไ้ผจ่ะข้ึนราไดง่้าย ทั้งยงัหาซ้ือไดค้่อนขา้งยาก ตน้ทุนของกลุ่มจึงสูงข้ึน 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล) ทางกลุ่มประสบปัญหา ในดา้น
การจดัระบบ  การบริหาร  และการจดัการ ท่ียงัไม่เป็นระบบ ขาดความเขม้งวดในการท างาน   

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวยีนเงินสด และเงินกู้) ปัญหาหลกั ๆ ของทางกลุ่ม คือ ปัญหาดา้นการผลิต ทางกลุ่มจ าเป็น
อาศยัปัจจยัทางธรรมชาติ ในขั้นตอนการผลิต โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย ์คือ หากไม่มีแสงแดด
ผลิตภณัฑจ์ะเกิดความช้ืน และข้ึนรา  ท าให้ตน้ทุนเพิ่มมากข้ึนไม่สอดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือท่ีนอ้ย แมว้า่
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รัฐบาลจะมีนโยบาลช่วยเหลือในด้านเงินทุน และเงินหมุนเวียนมากข้ึน การจดัหาแหล่งเงินทุน
สามารถท าไดง่้าย แต่ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูข้อกูไ้ดใ้นวงเงินท่ีตอ้งการ 

 1.5.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบีย้  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี  และราคาน ้ามัน) ทางกลุ่มสามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชนในทอ้งถ่ินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 
ซ่ึงเป็นเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากชาวบา้น จนเป็นกองทุนในหมู่บา้น จากนั้นน ามาใชบ้ริหารสร้าง
ผลก าไร จากเงินท่ีมีอยูเ่ดิม 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรมและการย้ายเข้า-ออก) การด ารงชีวิตจะเป็นไปแบบเรียบง่าย 
มีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งในกระบวนการผลิตของทางกลุ่มไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือก่อให้เกิด
ปัญหาการวา่งงาน 

  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) จากดา้นสังคมวฒันธรรม ผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มจดัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์ของ
เป็นไทยมาก จึงเป็นท่ีนิยมซ้ือหาไวเ้ป็นของท่ีระลึก หรือของใชต้กแต่งบา้นเรือน และดว้ยนโยบาย
รัฐบาลของรัฐท่ีมีการส่งเสริมอาชีพ จึงท าเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของทางกลุ่มเป็นอยา่งมาก 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีในปัจจุบนัสามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อทางธุรกิจ
ค่อนขา้งมาก สามารถสร้างความสะดวกแก่กลุ่ม ในการติดต่อคา้ขาย 

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน และระดับการแข่งขัน) ระดบัการ
แข่งขนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากการท าหตัถกรรมชนิด เป็นงานหตัถกรรมข้ึนช่ือของจงัหวดั  
จึงมีการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนค่อนขา้งมาก ทางกลุ่มจึงมุ่งเนน้ดา้นคุณภาพสินคา้ โดยการใช้
ไมไ้ผท่ี่ไดข้นาด และมีคุณภาพดี แขง็แรงทนทาน ซ่ึงจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ 

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดีและอ านาจซ้ือ) ทางกลุ่มจะน า
สินคา้ไปจดัจ าหน่ายเอง ในงานจดัแสดงสินคา้เพียงนั้น ส่วนใหญ่จะพบลูกคา้หน้าใหม่ ๆ ค่อนขา้ง   
ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือคร้ังละน้อย ๆ ซ้ือไปใช้เองและบา้งจะกลบัมาสั่งซ้ือเหมาอีกในภายหลงัเป็น
ระบบ ขายส่ง และปลีก ซ่ึงจะสั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ ตามก าลงัเงินท่ีมี 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข) 
ด้วยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถประกอบ
อาชีพท่ีหาเล้ียงตนเอง และครอบครัวได ้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ลดจ านวนคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มา
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หางานท าในเมืองใหญ่ อีกทั้งยงัส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน จึงท าให้ทางกลุ่ม
สามารถหาช่องทางในการจดัหาเงินทุนไดง่้าย เง่ือนไขดี และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 

 1.5.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน า้มัน) สภาพทางเศรษฐกิจท่ีไม่คล่องตวั ท าให้ก าลงัซ้ือของลูกคา้นอ้ยลง หรืออาจท า
ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งราคาน ้ ามนัไม่คงท่ี ท าให้ทางกลุ่มมีรายจ่ายค่ามากข้ึน เช่น ตน้ทุน     
ในการจดัสั่งสินคา้ วตัถุดิบนอกฤดูกาล และค่าบรรจุภณัฑ์ท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรายได ้            
ท่ีไดรั้บ 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม การย้ายเข้า- ออก) รูปแบบในการด าเนินชีวิตจะปรับเปล่ียน
ไปตามกระแสสังคม ทั้งดา้นสาธารณูปโภค มลภาวะ ฯลฯ จึงท าให้ภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง
ไว ความตอ้งการของลูกคา้ก็เช่นกนั จะเปล่ียนไปตามสภาพสังคมท าให้ทางกลุ่มจะต่ืนต่อกระแส
สังคมอยูต่ลอดเวลา เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจาก
ขาดความรู้ในส่วนน้ี 

  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) เน่ืองดว้ยภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้เกิด ความยุง่ยากและ
ความไม่แน่นอน ท าให้การช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความล่าช้าไม่ทนัต่อความตอ้งการของ
กลุ่ม 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย)ี เทคโนโลยใีหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมายจริง แต่ในความเป็นจริงแลว้ ทางกลุ่ม
ไม่สามารถเรียนรู้เรียนเทคโนโลยไีดม้ากเท่าท่ีควรอีกทั้งยงัมีราคาแพง 

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน) ระดบัการแข่งขนั
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง จึงมกัถูกลอกเลียนแบบอยูเ่สมอและเกิดการเปรียบเทียบ อีกทั้งยงัมีราคาขาย
ถูกกวา่ ซ่ึงเป็นการตดัราคากนัเองในกลุ่มผูท้  าธุรกิจเดียวกนัจึงท าให้ทางกลุ่มเสียโอกาสทางธุรกิจไป
อยา่งมาก 

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดีอ านาจซ้ือ) ลูกคา้มีพฤติกรรม
การซ้ือ เพื่อการบริโภคมากข้ึน แต่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่มัน่คง เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวน 
ท าให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการเปรียบเทียบมากข้ึนว่าสินค้ามีความจ าเป็นหรือไม่อย่างไรต่อการ
ด ารงชีวติ 
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  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเง่ือนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมีการสนบัสนุนในการส่งเสริมอาชีพ และแปรรูปสินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
จนท าใหมี้แหล่งเงินกูม้ากมายเกิดข้ึน โดยมีเง่ือนไขมากมาย เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มก่อนจึงจะกูไ้ด ้
ตอ้งท าการออมกบัทางกลุ่มก่อน จึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมีระยะเวลา หรือจ านวนเงินตามเง่ือนไขก่อนจึง
จะท าการกูไ้ด ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุง่ยากมาก โดยส่วนใหญ่สามารถกูเ้งินไดเ้พียงจ านวนวงเงิน
ท่ีต ่า และยงัไม่สามารถกู ้ไดใ้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 

1.6 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน และกล้วยฉาบสมุนไพร ของกลุ่มแปรรูปอาหาร ข้าวแตน และ
กล้วยฉาบสมุนไพร 

 1.6.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด 

หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ มีการเสนอสินคา้    
ท่ีร้านคา้ต่าง ๆ ตามหมู่บา้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษทั และหา้งร้านท่ีจ าหน่ายสมุนไพร โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเป็นการน าเสนอสินคา้ให้กบักลุ่มลูกคา้ และผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการจะสั่งซ้ือ
โดยตรง 

  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มพฒันาวตัถุดิบ และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ                
จะมีการวางขายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด  และอ าเภอใกล้เคียงในจงัหวดัเชียงใหม่  
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้มากจะเป็นช่วงเทศกาล ทางกลุ่มตอ้งผลิตสินคา้ออกมาวาง
จ าหน่ายเป็นจ านวนมาก  เพราะมีผูซ้ื้อสินคา้มาก 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลติ ก าลงัการผลติ และสินค้าคงคลงั) ทางกลุ่มมีการ
จดัซ้ือวตัถุดิบท่ีหาได้มาจากชุมชนของตนเอง และท่ีปลูกเองบา้ง เพื่อเป็นการกระจายรายได้แก่
สมาชิกในชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ สามารถหาซ้ือได้ตามห้างร้าน
ทัว่ไป เช่น ตลาดวโรรส เป็นตน้ ซ่ึงวตัถุดิบส่วนใหญ่นั้นเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถหาซ้ือไดใ้นประเทศ
ทั้งหมด 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร และการบริหารงานบุคคล) ทางกลุ่มมีโครงสร้างตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จึงมีโครงสร้างขององค์กรท่ีไม่ซับซ้อน โดยมีการประสานงานกบั
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มก่อนจึงจะเร่ิมท าผลิตภณัฑ์ และจะช่วยกนัดูแล และรักษาคุณภาพในการ
ผลิตไปพร้อม ๆ กบัสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 
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  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)     
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้) สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้รัฐบาลมีนโยบาลช่วยเหลือในดา้น
เงินทุน และเงินหมุนเวียนมากข้ึน ท าให้ทางกลุ่มสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึนในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่า และเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่กลุ่ม 

 1.6.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด  หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) ยอดการขายสินคา้ลดน้อยลง 
เพราะขาดการโฆษณา และขาดการประชาสัมพนัธ์กบัลูกคา้ อีกทั้งสินคา้ของทางกลุ่มขาดความ
แปลกใหม่ ไม่มีจุดเด่น ท่ีจูงใจผูซ้ื้อ 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต สินค้าคงคลัง)ทางกลุ่มมีเพียง
ลูกคา้เก่า  อีกทั้งยงัขาดการโฆษณา และขาดการประชาสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหม่ ๆ ในการเพิ่มช่องทาง 
ทางการตลาด อีกทั้งในการผลิตทางกลุ่มจ าเป็นพึ่งปัจจยัทางฤดูกาลดว้ย เน่ืองจากในฤดูฝนมีแดด
น้อยเป็นปัญหาในการตากวตัถุดิบให้แห้งจึงท าไดย้าก ซ่ึงทางกลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองอบแห้ง    
ซ่ึงมีตน้ทุนสูง 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร และการบริหารงานบุคคล) ทางกลุ่มประสบปัญหา ในดา้น
การจดัระบบ การบริหาร และการจดัการ ท่ียงัไม่เป็นระบบขาดความเขม้งวดในการท างาน และขาด
ประสบการณ์การบริหารสมาชิกภายในกลุ่ม เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นญาติพี่ นอ้งท่ีรู้จกักนั การบริหาร
เพื่อใหเ้กิดความเด็ดขาดนั้นเป็นไปไดย้าก 

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกัของทางกลุ่ม คือ ปัญหาดา้นการผลิต ทางกลุ่มจ าเป็น
อาศยัปัจจยัด้านฤดูกาลค่อนขา้งมาก เพราะในขั้นตอนการผลิตหากไม่มีแสงแดดผลิตภณัฑ์จะเกิด
ความช้ืน และข้ึนรา  ท าใหต้น้ทุนเพิ่มมากข้ึนไม่สอดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือท่ีนอ้ย 

 1.6.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน ้ามัน) ทางกลุ่มสามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชนในทอ้งถ่ินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 
เป็นเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากชาวบา้นจนเป็นกองทุนหมู่บา้น จากนั้นน ามาบริหารสร้างผลก าไร 
จากเงินท่ีมีอยูเ่ดิม 
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  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) การด ารงชีวิตเป็นไปแบบเรียบง่าย     
มีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งในกระบวนการผลิตของทางกลุ่มไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือก่อให้เกิด
ปัญหาการวา่งงาน 

  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) ด้านสังคมวฒันธรรมกับผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มไม่เป็นผลต่อการด าเนินธุรกิจ         
แต่อย่างใด อีกทั้งนโยบายรัฐบาลท่ีมีการส่งเสริมอาชีพ จึงท าเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของทางกลุ่ม    
เป็นอยา่งมาก 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี) เทคโนโลยีในปัจจุบนัสามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อคา้ขายไดม้ากข้ึน  
ท าใหท้างกลุ่มสามารถติดต่อคา้ขายไดง่้าย และขยายธุรกิจไดม้ากข้ึน 

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน และระดับการแข่งขัน)ระดบัการ
แข่งขนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เพราะผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มเป็นผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินสามารถ พบเห็น
ไดต้ามทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงทางกลุ่มจึงมุ่งเนน้ในดา้นคุณสินคา้ และการประยุกตน์ าเอาสมุนไพรมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ 

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี อ านาจซ้ือ) ทางกลุ่มจะน า
สินคา้ไปจดัจ าหน่ายเองบา้ง  มีลูกคา้มารับไปจดัจ าหน่ายเองบา้ง ส่วนใหญ่จะมีลูกคา้มารับเพื่อน าไป
จดัจ าหน่ายต่อ เป็นระบบ ขายส่ง และปลีก ซ่ึงจะสั่งซ้ือทีละมาก ๆ ตามก าลงัเงินท่ีมี 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเง่ือนไข) 
ด้วยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถประกอบ
อาชีพท่ีหาเล้ียงตนเอง และครอบครัวได ้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ลดจ านวนคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มา
หางานท าในเมืองใหญ่ อีกทั้งยงัส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน จึงท าให้ทางกลุ่ม
สามารถหาช่องทางในการจดัหาเงินทุนไดง่้าย  เง่ือนไขดี และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 

 1.6.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบีย้  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน า้มัน) สภาพทางเศรษฐกิจท่ีไม่คล่องตวั ท าให้ก าลงัซ้ือของลูกคา้นอ้ยลง หรืออาจท า
ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งราคาน ้ ามนัไม่คงท่ี ท าให้ทางกลุ่มมีรายจ่ายค่ามากข้ึน เช่น ตน้ทุน     
ในการจดัสั่งสินคา้ วตัถุดิบนอกฤดูกาล และค่าบรรจุภณัฑ์ ท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรายได ้            
ท่ีไดรั้บ 
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  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรมการย้ายเข้า-ออก) รูปแบบในการด าเนินชีวิตจะปรับเปล่ียน
ไปตามกระแสสังคม  ทั้งดา้นสาธารณูปโภค มลภาวะ ฯลฯ จึงท าให้ภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ความตอ้งการของลูกคา้ก็เช่นกนั จะเปล่ียนไปตามสภาพสังคม ท าให้ทางกลุ่มจะ
ต่ืนตวัต่อกระแสสังคมอยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็น
เร่ืองยากและยงัขาดความรู้ในส่วนน้ี 

  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) เน่ืองดว้ยภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้เกิดความยุง่ยากและ
ความไม่แน่นอน ทั้งราคาสินคา้ วตัถุดิบและ ราคาน ้ ามนัท่ีมีราคาเพิ่มสูงมากข้ึน ในทางกลบักนั    
การช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความล่าชา้ ไม่ทนัต่อความตอ้งการของกลุ่ม 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย)ี  เทคโนโลยมีีความซบัซ้อนค่อนขา้งมาก ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
และในความเป็นจริงแลว้ ทางกลุ่มไม่สามารถเรียนรู้เรียนเทคโนโลยีเหล่าน้ีได ้มากเท่าท่ีควร เพราะ
ตอ้งลงทุนสูง และไม่มีเวลาในการเรียนรู้ 

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน และระดับการแข่งขัน) ในระดบัการ
แข่งขนัอยู่ระดบัค่อนขา้งมากจึงถูกลอกเลียนแบบอยู่เสมอ ท าให้เกิดการเปรียบเทียบ ค่อนขา้งสูง 
ตั้งแต่ราคา รสชาติ รวมไปถึงปริมาณท่ีได้ และหากมีผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอ่ืนท่ีมีราคา ขายถูกกว่า    
ซ่ึงเป็นการตดัราคากนัเองในกลุ่มผูท้  าธุรกิจเดียวกนัอยูเ่สมอ จึงท าให้ทางกลุ่มเสียโอกาสทางธุรกิจ
ไปอยา่งมาก 

  6) ด้านลูกค้า (พฤติกรรม จ านวน ความภักดีและอ านาจซ้ือ) ลูกคา้มีพฤติกรรม
การซ้ือ เพื่อการบริโภคมากข้ึน แต่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่มัน่คง เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีข้ึน ๆ         
ลง ๆ ท าใหลู้กคา้มีพฤติกรรมการเปรียบเทียบสินคา้มากข้ึน 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมีการสนบัสนุนในการส่งเสริมอาชีพ และแปรรูปสินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
จนท าใหมี้แหล่งเงินกูม้ากมายเกิดข้ึน โดยมีเง่ือนไขมากมาย เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มก่อนจึงจะกูไ้ด ้
ตอ้งท าการออมกบัทางกลุ่มก่อน จึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมีระยะเวลา หรือจ านวนเงินตามเง่ือนไขก่อนจึง
จะท าการกูไ้ด ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุง่ยากมาก โดยส่วนใหญ่สามารถกูเ้งินไดเ้พียงจ านวนวงเงิน
ท่ีต ่า และยงัไม่สามารถกู ้ไดใ้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 
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1.7 ผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดหอม ของกลุ่มผลติภัณฑ์แปรรูปเห็ดหอม 
 1.7.1 จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย) การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์มีการเสนอ
สินคา้ ตามแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และหา้งร้านโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นการน าเสนอสินคา้
ใหก้บัผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการสั่งซ้ือโดยตรง 

  ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้มากจะเป็นช่วงเทศกาลทางกลุ่มตอ้งผลิต
สินคา้ ออกมาวางจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก และมีผูซ้ื้อสินคา้กนัมาก 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานทีต่ั้ง อาคาร กระบวนการผลติ ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลัง)ทางกลุ่มมีการ
จดัซ้ือวตัถุดิบท่ีหาไดม้าจากชุมชนของตนเอง และท่ีปลูกเองบา้ง เพื่อเป็นการกระจายรายไดแ้ก่คน
ในชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายไดใ้ห้แก่สมาชิก และลดตน้ทุนในส่วนของค่าเดินทาง ส่วนวตัถุดิบ
อ่ืนๆ สามารถหาซ้ือได้ตามห้างร้านทัว่ไป เช่น ตลาดวโรรส ซ่ึงวตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ี
สามารถหาซ้ือไดใ้นประเทศทั้งหมด 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน  
ค่านิยม  ปรัชญา การแบ่งงาน การบริหาร และการบริหารงานบุคคล เป็นต้น) ทางกลุ่มมีโครงสร้าง
ตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กจึงมีโครงสร้างขององค์กรท่ีไม่ซับซ้อน โดยมีการประสานงาน
กบัสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม ก่อนจึงจะเร่ิมท าผลิตภณัฑ์และจะช่วยกนัดูแลร่วมกนัไปพร้อม ๆ กบั
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)     
การหมุนเวยีนเงินสด และเงินกู้ เป็นต้น) ดว้ยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีย  ่าแย ่ท าให้รัฐบาลมีนโยบาย
ช่วยเหลือในด้านเงินทุน และเงินหมุนเวียนมากข้ึน ท าให้ทางกลุ่มสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนได ้ 
ง่ายข้ึนในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก และเง่ือนไขดี สร้างโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่กลุ่ม 

 1.7.2 จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
  1) ด้านการตลาด (เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า บรรจุภัณฑ์ และยอดขาย เป็นต้น) ยอดในการจดัจ าหน่าย          
มีค่อนขา้งน้อย เพราะทางกลุ่มมีแหล่ง หรือช่องทางในการจดัจ าหน่ายน้อยมาก ไม่มีการโฆษณา 
หรือประชาสัมพนัธ์แต่อยา่งใด จึงยงัท าใหไ้ม่เป็นท่ีรู้จกัมากเท่าควร 

  2) ด้านการผลิต (เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ง อาคาร กระบวนการผลิต ก าลังการผลิต และสินค้าคงคลัง เป็นต้น)      
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ทางกลุ่มมีเพียงลูกคา้เก่าท่ีมารับไปจดัจ าหน่ายเองเท่านั้น  อีกทั้งในการผลิตทางกลุ่มจ าเป็นพึ่งปัจจยั
ทางฤดูกาลด้วย เน่ืองจากในฤดูฝนมีแดดน้อย ขาดเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการใช้ผลิตสินคา้ ท่ีเป็น
เคร่ืองทุ่นแรง ทุ่นเวลาทุ่นแรง 

  3) ด้านการจัดการ (เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร  และการบริหารงานบุคคล) ทางกลุ่มจะประสบปัญหา    
ขาดสมาชิก ทั้งดา้นการบริหาร และการจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ขาดความเขม้งวดในการท างาน 

  4) ด้านการเงิน (เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ (ก าไร-ขาดทุน)    
การหมุนเวียนเงินสด และเงินกู้ ) ปัญหาหลกั ๆ ของกลุ่ม คือ ปัญหาดา้นการผลิตทางกลุ่มจ าเป็น
อาศยัปัจจยัพลังงานแสงอาทิตย์  เพราะในขั้นตอนการผลิตหากไม่มีแสงแดดผลิตภณัฑ์จะเกิด
ความช้ืน และข้ึนรา ท าใหต้น้ทุนเพิ่มมากข้ึนไม่สอดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือท่ีนอ้ย 

1.7.3 โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบีย้  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี  และราคาน ้ามัน เป็นต้น) ทางกลุ่มสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ชุมชนในท้องถ่ินได้ในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีถูกซ่ึงเป็นเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากชาวบา้นจนเป็นกองทุนในหมู่บา้น จากนั้นน ามาใช้
บริหารสร้างผลก าไร จากเงินท่ีมีอยูเ่ดิม ท าใหส้ามารถหารายได ้ไดจ้ากหลายช่องทาง 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม และการย้ายเข้า-ออก) การด ารงชีวิตเป็นไปแบบเรียบง่าย     
มีสาธารณูปโภคครบครัน อีกทั้ งในกระบวนการผลิตของทางกลุ่มไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือ
ก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงาน เป็นการช่วยเหลือเกษตรในดา้นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัพืชผล 

  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ 
และสิทธิบัตร เป็นต้น) จากในดา้นสังคมวฒันธรรมกบัผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มไม่มีผลกระทบต่อ       
การด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด อีกทั้งด้วยนโยบายของรัฐท่ีมีการส่งเสริมอาชีพ จึงท าเอ้ือประโยชน์     
ต่อธุรกิจของทางกลุ่มเป็นอยา่งมาก 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น) เทคโนโลยีในปัจจุบนัสามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อคา้ขาย
ไดม้ากข้ึน  ท าใหท้างกลุ่มสามารถติดต่อคา้ขายไดง่้าย และขยายธุรกิจไดม้ากข้ึน 

  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน และระดับการแข่งขัน เป็นต้น) ระดบั
การแข่งขนัอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง เพราะผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มเป็นผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินท่ีสามารถ  
พบเห็นไดต้ามทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงทางกลุ่มจึงมุ่งเนน้ในดา้นคุณภาพสินคา้ และการประยุกต์น าเอา
พืชผกัในทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดมูลค่าเพิ่มข้ึนมากกวา่เดิม โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ 
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  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี และอ านาจซ้ือ เป็นต้น) ทาง
กลุ่มจะน าสินคา้ไปจดัจ าหน่ายเองบา้ง  มีลูกคา้มารับไปจดัจ าหน่ายเองบา้ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีลูกคา้มา
รับเพื่อน าไปจดัจ าหน่ายต่อ เป็นระบบขายส่ง และปลีก ซ่ึงจะสั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ ตามก าลงัทรัพยท่ี์มี 
ซ่ึงจดัเป็นช่องทางท่ีสะดวก ลดตน้ทุนในการเดินทางไปขายเอง 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข 
เป็นต้น ) ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนให้สมาชิกในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถ
ประกอบอาชีพท่ีหาเล้ียงตนเองและครอบครัวไดต้ามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดจ านวนประชากร
ในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาหางานท าในเมืองใหญ่ อีกทั้งยงัส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
จึงท าใหท้างกลุ่มสามารถหาช่องทางในการจดัหาเงินทุนไดง่้าย  มีเง่ือนไขดี และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 

 1.7.4 อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
  1) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบีย้  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี และราคาน ้ามัน เป็นต้น) สภาพทางเศรษฐกิจท่ีไม่คล่องตวั ท าให้ก าลงัซ้ือของลูกคา้น้อยลง 
หรืออาจท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งราคาน ้ ามนัไม่คงท่ี ท าให้ทางกลุ่มมีรายจ่ายค่ามากข้ึน                        
เช่น การจัดสั่งสินค้า วตัถุดิบนอกฤดูกาล และค่าบรรจุภัณฑ์ท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไม่สอดคล้อง               
กบัรายไดท่ี้ไดรั้บ 

  2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (เช่น รูปแบบในการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก) รูปแบบในการด าเนินชีวิต จะปรับเปล่ียน
ไปตามกระแสสังคม ทั้งดา้นสาธารณูปโภค มลภาวะ ฯลฯ จึงท าให้ภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็ว ความตอ้งการของลูกคา้จะเปล่ียนไปตามสภาพสังคมเช่นเดียวกนัท าให้ทางกลุ่มตอ้ง
ต่ืนต่อกระแสสังคมอยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ยาก เน่ืองจากขาดความรู้ในส่วนน้ี 

  3) ด้านการเมือง และกฎหมาย (เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ  
และสิทธิบัตร) เน่ืองด้วยภาวะทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้เกิด ความยุ่งยาก   
และความไม่แน่นอนทั้งราคาสินค้า วตัถุดิบ ราคาน ้ ามนัท่ีมีราคาเพิ่มสูงมากข้ึน ในทางกลบักัน      
การช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปดว้ยความล่าชา้ ไม่ทนัต่อความตอ้งการของกลุ่ม 

  4) ด้านเทคโนโลยี (เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การลงทุนเทคโนโลยี และ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย)ี เทคโนโลยมีีความซบัซอ้นค่อนขา้งมาก จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา 
แต่ในความเป็นจริง ทางกลุ่มไม่สามารถเรียนรู้เรียนเทคโนโลยเีหล่าน้ีไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองดว้ยอายุของ
สมาชิกภายในท่ีส่วนใหญ่จะอายุค่อนข้างมาก ความเคยชินกบัการท างานแบบเดิม ๆ ตลอดจน
เทคโนโลยเีหล่าน้ีนบัวา่มีราคาแพงอีกดว้ย 
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  5) ด้านคู่แข่ง (เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน และระดับการแข่งขัน เป็นต้น) ระดบั
การแข่งขนัอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง หากทางกลุ่มขาดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองนั้น อาจจะท าให้เกิด                  
การลอกเลียนแบบได้ และเกิดการเปรียบเทียบตามมา ตั้งแต่ราคา รสชาติ รวมไปถึงปริมาณท่ีได ้ 
และหากมีผลิตภณัฑข์องกลุ่มอ่ืนท่ีมีราคาขายถูกกวา่ ทางกลุ่มจะถูกตดัราคาจนท าให้ขายไม่ได ้และ
ราคาสินคา้จะตกต ่า ท าใหข้าดทุนได ้

  6) ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม จ านวน ความภักดี อ านาจซ้ือ) ลูกคา้มีพฤติกรรม
การซ้ือ เพื่อการบริโภคมากข้ึน แต่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่มัน่คง เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวน 
ท าให้ลูกคา้มีพฤติกรรมการเปรียบเทียบในการซ้ือสินคา้มากข้ึน ท าให้สินคา้ของทางกลุ่มสามารถ
จ าหน่ายไดย้ากข้ึน 

  7) ด้านสถาบันการเงิน (เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบีย้ และเงื่อนไข) 
ตามนโยบายของรัฐท่ีมีการสนบัสนุนในการส่งเสริมอาชีพ และแปรรูปสินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
จนท าใหมี้แหล่งเงินกูม้ากมายเกิดข้ึน โดยมีเง่ือนไขมากมาย เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มก่อนจึงจะกูไ้ด ้
ตอ้งท าการออมกบัทางกลุ่มก่อน จึงจะกูไ้ด ้และตอ้งมีระยะเวลา หรือจ านวนเงินตามเง่ือนไขก่อนจึง
จะท าการกูไ้ด ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ียุ่งยากมาก โดยส่วนใหญ่สามารถกูเ้งินไดเ้ป็นจ านวนเพียง
เล็กนอ้ย และยงัไม่สามารถกู ้ไดใ้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 
 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
OTOP Product champion ธุรกจิชุมชน ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน ต าบลตลาดขวัญ                 
และต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 

ดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549     
มีดงัน้ี  

ส่วน  ก  ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
ประเด็นท่ี 1  ดา้นการผลิต 

  ประเด็นท่ี 2  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
  ประเด็นท่ี 3  ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน 

ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 

  ประเด็นท่ี 1 ดา้นการตลาด 

  ประเด็นท่ี 2 ดา้นเร่ืองราวหรือต านานของผลิตภณัฑ์ 
ส่วน  ค  ด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
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2.1   ผลติภัณฑ์จากน า้อดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) ของกลุ่มผลติภัณฑ์ประดิษฐ์ 
 จากการวิ เคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์กา รคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            

หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑป์ระดิษฐข์องใชจ้ากขวดน ้ าอดัลมพลาสติกมีคะแนนรวม
ทั้งส้ิน  74  คะแนน จดัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ระดบั 3 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอยูบ่า้ง ท่ียงัไม่ตรง
ตามเกณฑใ์น ส่วน ค หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดา้นคุณภาพผลิตภณัฑไ์ดค้ะแนนค่อนขา้งมาก แต่ส่วน  
ก ดา้นผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 ดา้นการผลิตกลบัไดรั้บคะแนนนอ้ย
จดัอยูใ่นประเภทเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

2.2   ผลติภัณฑ์ตัดเยบ็บ้านดอกแดง 
 จากการวิ เคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            

หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์ตดัเยบ็บา้นดอกแดงมีคะแนนรวมทั้งส้ิน 71 คะแนน     
จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มย ังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างท่ีย ังไม่ตรงตามเกณฑ ์                    
คะแนนในส่วน ก ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความเขม้แขง็ของชุมชนคุณศรีพรรณไดรั้บคะแนนเต็ม แต่ยงัมี
ทางแกไ้ข จดัอยูใ่นประเภทเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

2.3   ผลติภัณฑ์สมุนไพรขมิน้ชัน ดอกอญัชัน มะขามป้อม และไพลอบแห้ง ของกลุ่มพัฒนา
วตัถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ 

 จากการวิ เคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์พฒันาวตัถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือมีคะแนน
รวมทั้งส้ิน 79 คะแนน จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 3 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอยู่บ้างท่ียงั              
ไม่ตรงตามเกณฑ์เพราะในส่วน ก ด้านผลิตภณัฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน  ในประเด็นท่ี 1      
ดา้นการผลิต และในประเด็นท่ี 2 ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ไดรั้บคะแนนค่อนขา้งมากแต่ประเด็น    
ท่ี 3  ด้านความเขม้แข็งของชุมชนกลบัได้น้อย แต่ยงัมีทางแก้ไข จดัอยู่ในประเภทเป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

2.4   ผลติภัณฑ์ป้ัน ของกลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง 
 จากการวิ เคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            

หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์งานป้ัน ศิลปะตกแต่งมีคะแนนรวมทั้งส้ิน 52  คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์                
ด้านคะแนนได้ค้อนข้างน้อยไม่มีส่วนใดได้รับคะแนนเต็มเลย ทั้ งส่วน ก ด้านผลิตภัณฑ์และ                  
ความเขม้แข็งชุมชน ส่วน ข ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด และส่วน ค หลกัเกณฑ์การพิจารณา
ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์จดัอยู่ในประเภทเป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมิน
ศกัยภาพเป็นระยะ 
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2.5   ผลติภัณฑ์ร่มไม้ไผ่ ของกลุ่มหัตถกรรมท าร่มไม้ไผ่บ้านป่างิว้ 
 จากการวิ เคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            

หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์ร่มไมไ้ผ่บา้นป่าง้ิวมีคะแนนรวมทั้งส้ิน  62  คะแนน     
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาวซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์                
ด้านคะแนนได้ค้อนข้างน้อยไม่มีส่วนใดได้รับคะแนนเต็มเลย  ทั้ งส่วน  ก ด้านผลิตภณัฑ์และ              
ความเขม้แขง็ของชุมชน ส่วน  ข ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด และส่วน ค การพิจารณาคุณภาพ
ผลิตภณัฑจ์ดัอยูใ่นประเภทสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

2.6   ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน และกล้วยฉาบสมุนไพร ของกลุ่มแปรรูปอาหาร ข้าวแตน และ
กล้วยฉาบสมุนไพร 

 จากการวิ เคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์แปรรูปอาหารมีคะแนนรวมทั้งส้ิน 67 คะแนน จดัอยู ่  
ในผลิตภณัฑร์ะดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ์ดา้นคะแนน
ไดค้่อนขา้งนอ้ยไม่มีส่วนใดไดรั้บคะแนนเตม็ ทั้งส่วน ก ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความเขม้แข็งของชุมชน 
ส่วน ข ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด และส่วน ค หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์
จดัอยูใ่นประเภทเป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

2.7   ผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดหอม ของกลุ่มผลติภัณฑ์แปรรูปเห็ดหอม 

 จากการวิ เคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549 ผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอมมีคะแนนรวมทั้งส้ิน  54  คะแนน จดัอยู่
ในผลิตภณัฑร์ะดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ์ดา้นคะแนน
ไดค้่อนขา้งนอ้ยไม่มีส่วนใดไดรั้บคะแนนเตม็ ทั้งส่วน ก ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความเขม้แข็งของชุมชน 
ส่วน ข ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด และส่วน ค หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์
จดัอยูใ่นประเภทเป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

 
3.  การจัดการความรู้โดยก าหนดจุดเน้นที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพือ่พฒันาชีวติ และเศรษฐกจิชุมชนให้ยัง่ยนื 

ผลจากการจัดการความรู้โดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกับเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสรุป 7 ประการ (อภิชัย พนัธเสน, 2545) พบว่า     
กลุ่มอาชีพท่ีเขา้ร่วมโครงการมีพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอยู่แลว้ ดว้ยชีวิตในชนบทมีวิถีเช่นมาตั้งแต่ดั้ งเดิม โดยธุรกิจชุมชน 
ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่    
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จดัว่าเป็นก่ึงชุมชนเมืองก่ึงชนบท จึงไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของโลก จากการจดัการ
ความรู้โดยการประยุกตห์ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบักบัเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอ่มโดยสรุป ดงัน้ี 
 ตารางที่ 6.1 วิเคราะห์ผลิตภณัฑ์จากน ้ าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) ของกลุ่มผลิตภณัฑ์
ประดิษฐ ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วเิคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์
ผลติภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
ของผลติภัณฑ์จาก
น า้อดัลมพลาสติก              

(รีไซเคิลขยะ) ของกลุ่ม
ผลติภัณฑ์ประดิษฐ์ 

หลกัการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการธุรกจิ 
1. การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นในราคาประหยดัมาใช้ในการผลติ 
- ใชค้วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  
- สามารถสร้างความแตกต่าง และสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์
2. ความพอเพยีง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิและวตัถุดบิของท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลติ ค านึงถึงการใช้อย่างประหยดั และรู้คุณค่า 
- เนน้การใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
- ใหค้วามส าคญักบัการรักษาสภาพแวดลอ้ม และไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และราคาไม่แพง 
3. การจ้างงานอย่างประหยดั โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพือ่ลดค่าใช้จ่าย  
- มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
- มีการท างานอยา่งรอบคอบระมดัระวงั 

4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิทีค่ านึงถึง การบริหารจดัการทีเ่หมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพือ่หลกีเลีย่งต่อการเกดิภาวะหนีสิ้น 
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และมีรายไดใ้หค้รอบครัว 
- สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบไดห้ลากหลาย - มีความรู้และ ความคิดสร้างสรรค ์
- มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
5. มีความตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลิตสินค้า    
ทีม่คุีณภาพ ยุตธิรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 
- ราคาไม่แพงเกินความเป็นจริง - เนน้ความซ่ือสตัยสุ์จริตไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 
6. เพือ่การประกอบธุรกจิทีส่ร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร 
ควรค านึงถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลกัได้แก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกินไป และไม่เนน้ก าไรเป็นหลกั - มีการผลิตท่ีสามารถยดืหยุน่ได ้

7. การมีภูมิคุ้มกัน เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการประกอบธุรกิจ ต้องค านึงถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
- เนน้การบริหารความเส่ียง และไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถในการช าระหน้ี 
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ตารางที ่6.2 วเิคราะห์ผลิตภณัฑต์ดัเยบ็บา้นดอกแดงกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วเิคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์
ผลติภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ของผลติภัณฑ์ตัดเยบ็
บ้านดอกแดง   

หลกัการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการธุรกจิ 
1. การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นในราคาประหยดัมาใช้ในการผลติ 
- สามารถสร้างความแตกต่าง และสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์
2. ความพอเพยีง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิและวตัถุดบิของท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลติ ค านึงถึงการใช้อย่างประหยดั และรู้คุณค่า 
- เนน้การใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
- ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และราคาไม่แพง 
3. การจ้างงานอย่างประหยดั โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพือ่ลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ช่วยใหค้นทอ้งถ่ินมีงานท า 
- มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
- มีการท างานอยา่งรอบคอบระมดัระวงั 

4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิทีค่ านึงถึง การบริหารจดัการทีเ่หมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพือ่หลกีเลีย่งต่อการเกดิภาวะหนีสิ้น 
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และมีรายไดใ้หค้รอบครัว 
- กระจายรายไดไ้ปสูท้อ้งถ่ินอ่ืนๆ ต่อไป 
- สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบไดห้ลากหลาย 
- มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
5. มคีวามตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลติสินค้า 
ทีม่คุีณภาพ ยุตธิรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 
- ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
- เนน้ความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นใหค้วามส าคญักบัลูกคา้  
6. เพือ่การประกอบธุรกจิทีส่ร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร  
ควรค านึงถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลกัได้แก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกินไป และไม่เนน้ก าไรเป็นหลกั 

7. การมีภูมิคุ้มกัน เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการประกอบธุรกิจ ต้องค านึงถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
- มีการท าบญัชีเพื่อควบคุมรายรับ-รายจ่าย 
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ตารางที ่6.3 วเิคราะห์ผลิตภณัฑส์มุนไพรขมิ้นชนั ดอกอญัชนั มะขามป้อม และไพลอบแห้ง 
ของกลุ่มพฒันาวตัถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วเิคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์
ผลติภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ของผลติภัณฑ์สมุนไพร
ขมิน้ชัน ดอกอญัชัน 
มะขามป้อม และไพร
อบแห้ง ของกลุ่มพฒันา
วตัถุดิบและแปรรูป
สมุนไพรภาคเหนือ 

หลกัการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการธุรกจิ 
1. การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นในราคาประหยดัมาใช้ในการผลติ 
- ใชค้วามรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  
-  มีการพฒันาผลิตภณัฑ ์ใหห้ลากหลาย และมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาด 
2. ความพอเพยีง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิและวตัถุดบิของท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลติ ค านึงถึงการใช้อย่างประหยดั และรู้คุณค่า 
- มีการน าพืชผลทางการเกษตรมาใช ้- ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และราคาไม่แพง 
- เนน้การใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
- ใหค้วามส าคญักบัการรักษาสภาพแวดลอ้ม และไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. การจ้างงานอย่างประหยดั โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพือ่ลดค่าใช้จ่าย  
- มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิทีค่ านึงถึง การบริหารจดัการทีเ่หมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพือ่หลกีเลีย่งต่อการเกดิภาวะหนีสิ้น 
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และมีรายไดใ้หค้รอบครัว 
- มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
5. มคีวามตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลติสินค้า 
ทีม่คุีณภาพ ยุตธิรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 
- ชัง่น ้ าหนกัสินคา้ทุกคร้ัง - ราคาไม่แพงเกินความเป็นจริง 
- เนน้ความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ สมาชิกในกลุ่ม 
หรือผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพือ่การประกอบธุรกจิทีส่ร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร  
ควรค านึงถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลกัได้แก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกินไป และไม่เนน้ก าไรเป็นหลกั 
- มีการผลิตท่ีสามารถยดืหยุน่ได ้
7. การมีภูมิคุ้มกัน เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการประกอบธุรกิจ ต้องค านึงถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
- เนน้การบริหารความเส่ียง และไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถในการช าระหน้ี 
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ตารางที ่6.4 วเิคราะห์ผลิตภณัฑป้ั์น ศิลปะตกแต่งกบัปรัชญาเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วเิคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์
ผลติภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ของผลติภัณฑ์ป้ัน ของ
กลุ่มงานป้ันศิลปะ

ตกแต่ง 

หลกัการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการธุรกจิ 
1. การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นในราคาประหยดัมาใช้ในการผลติ 
- ใชค้วามรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  
- สามารถสร้างความแตกต่าง และสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์
2. ความพอเพยีง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิและวตัถุดบิของท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลติ ค านึงถึงการใช้อย่างประหยดั และรู้คุณค่า 
- ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
- ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และราคาไม่แพง 
3. การจ้างงานอย่างประหยดั โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพือ่ลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ช่วยใหค้นทอ้งถ่ินมีงานท า 
- มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
- มีการท างานอยา่งรอบคอบระมดัระวงั 

4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิทีค่ านึงถึง การบริหารจดัการทีเ่หมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพือ่หลกีเลีย่งต่อการเกดิภาวะหนีสิ้น 
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และมีรายไดใ้หค้รอบครัว 
 - สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบไดห้ลากหลาย 
- มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
5. มคีวามตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลติสินค้า 
ทีม่คุีณภาพ ยุตธิรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 
- ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
- ราคาไม่แพงเกินความเป็นจริง 
- เนน้ความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ สมาชิกในกลุ่ม 
หรือผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพือ่การประกอบธุรกจิทีส่ร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร 
ควรค านึงถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลกัได้แก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกินไป และไม่เนน้ก าไรเป็นหลกั 
- มีการผลิตท่ีสามารถยดืหยุน่ได ้
7. การมีภูมิคุ้มกัน เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการประกอบธุรกิจ ต้องค านึงถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
- เนน้การบริหารความเส่ียง และไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถในการช าระหน้ี 
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ตารางที่ 6.5 วิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ร่มไมไ้ผ่ ของกลุ่มหัตถกรรมท าร่มไมไ้ผ่บา้นป่าง้ิวกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วเิคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์
ผลติภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ของผลติภัณฑ์ร่มไม้ไผ่ 
ของกลุ่มหัตถกรรมท า
ร่มไม้ไผ่บ้านป่างิว้ 

หลกัการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการธุรกจิ 
1. การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นในราคาประหยดัมาใช้ในการผลติ 
- ใชค้วามรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  
- สามารถสร้างความแตกต่าง และสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์
- มีการพฒันาผลิตภณัฑ ์ใหห้ลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
2. ความพอเพยีง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิและวตัถุดบิของท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลติ ค านึงถึงการใช้อย่างประหยดั และรู้คุณค่า 
- เนน้การใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
- ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และราคาไม่แพง 
3. การจ้างงานอย่างประหยดั โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ช่วยใหค้นทอ้งถ่ินมีงานท า 
- มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิทีค่ านึงถึง การบริหารจดัการทีเ่หมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพือ่หลกีเลีย่งต่อการเกดิภาวะหนีสิ้น 
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และมีรายไดใ้หค้รอบครัว 
- กระจายรายไดไ้ปสูท้อ้งถ่ินอ่ืน ๆ ต่อไป 
- สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบไดห้ลากหลาย - มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
5. มคีวามตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลติสินค้า 
ทีม่คุีณภาพ ยุตธิรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 
- ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์- ราคาไม่แพงเกินความเป็นจริง 
- เนน้ความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ สมาชิกในกลุ่ม 
หรือผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
6. เพือ่การประกอบธุรกจิทีส่ร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร 
ควรค านึงถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลกัได้แก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกินไป และไม่เนน้ก าไรเป็นหลกั 

7. การมีภูมิคุ้มกัน เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการประกอบธุรกิจ ต้องค านึงถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
- เนน้การบริหารความเส่ียง และไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถในการช าระหน้ี 
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ตารางที่ 6.6 วิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ขา้วแตน และกลว้ยฉาบสมุนไพร ของกลุ่มแปรรูปอาหาร 
ขา้วแตน และกลว้ยฉาบสมุนไพรกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วเิคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์
ผลติภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ของผลติภัณฑ์ข้าวแตน 
และกล้วยฉาบสมุนไพร 
ของกลุ่มแปรรูปอาหาร 
ข้าวแตน และกล้วยฉาบ

สมุนไพร  

หลกัการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการธุรกจิ 
1. การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นในราคาประหยดัมาใช้ในการผลติ 
- ใชค้วามรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต  
- มีการพฒันาผลิตภณัฑ ์ใหห้ลากหลาย และมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีสอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของตลาด 
- มีแหล่งวตัถุดิบท่ีแน่นอน 
2. ความพอเพยีง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิและวตัถุดบิของท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลติ ค านึงถึงการใช้อย่างประหยดั และรู้คุณค่า 
- มีการน าพืชผลทางการเกษตรมาใช ้- ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และราคาไม่แพง 
- เนน้การใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
- ใหค้วามส าคญักบัการรักษาสภาพแวดลอ้ม และไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. การจ้างงานอย่างประหยดั โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพือ่ลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ช่วยใหค้นทอ้งถ่ินมีงานท า 
- มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิทีค่ านึงถึง การบริหารจดัการทีเ่หมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพือ่หลกีเลีย่งต่อการเกดิภาวะหนีสิ้น 
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และมีรายไดใ้หค้รอบครัว 
- มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
5. มคีวามตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลติสินค้า 
ทีม่คุีณภาพ ยุตธิรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 
- ชัง่น ้ าหนกัสินคา้ทุกคร้ัง             - ราคาไม่แพงเกินความเป็นจริง 
- เนน้ความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ สมาชิกในกลุ่ม  
6. เพือ่การประกอบธุรกจิทีส่ร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร 
ควรค านึงถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลกัได้แก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกินไป และไม่เนน้ก าไรเป็นหลกั - มีการผลิตท่ีสามารถยดืหยุน่ได ้

7. การมีภูมิคุ้มกัน เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการประกอบธุรกิจ ต้องค านึงถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
- เนน้การบริหารความเส่ียง และไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถในการช าระหน้ี 
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ตารางที ่6.7 วเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเห็ดหอม ของกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอมกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ 
เพือ่วเิคราะห์ 

การพฒันาสร้างสรรค์
ผลติภัณฑ์ ของชุมชน
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
ของผลติภัณฑ์ข้าว
เกรียบเห็ดหอม ของ
กลุ่มผลติภัณฑ์แปรรูป

เห็ดหอม 

หลกัการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการธุรกจิ 
1. การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ส่ิงประดษิฐ์คดิค้นในราคาประหยดัมาใช้ในการผลติ 
- ใชค้วามรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต - มีแหล่งวตัถุดิบท่ีแน่นอน 
- สามารถสร้างความแตกต่าง และสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์
- มีการพฒันาผลิตภณัฑ ์ใหห้ลากหลาย และมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาด 
2. ความพอเพยีง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิและวตัถุดบิของท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลติ ค านึงถึงการใช้อย่างประหยดั และรู้คุณค่า 
- มีการน าพืชผลทางการเกษตรมาใช ้ - ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และราคาไม่แพง 
- เนน้การใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และตลาดภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
- ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
- ใหค้วามส าคญักบัการรักษาสภาพแวดลอ้ม และไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. การจ้างงานอย่างประหยดั โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น เพือ่ลดค่าใช้จ่าย  
- มีการกระจายรายได ้กระจายงาน ช่วยใหค้นทอ้งถ่ินมีงานท า 
- มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
4. ความมเีหตุผลในการประกอบธุรกจิทีค่ านึงถึง การบริหารจดัการทีเ่หมาะสม 
กบัสถานภาพของผู้ประกอบการ เพือ่หลกีเลีย่งต่อการเกดิภาวะหนีสิ้น 
- ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และเป็นรายไดใ้หค้รอบครัว 
- มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
5. มคีวามตระหนักในคุณธรรม ซื้อสัตย์ไม่เอาเปรียบต่อผู้บริโภค การผลติสินค้า 
ทีม่คุีณภาพ ยุตธิรรมต่อแรงงาน หรือลูกจ้าง และผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 
- ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
- เนน้ความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ สมาชิกในกลุ่ม  
6. เพือ่การประกอบธุรกจิทีส่ร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกนิควร  
ควรค านึงถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลกัได้แก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 
- ไม่โลภจนเกินไป และไม่เนน้ก าไรเป็นหลกั 

7. การมีภูมิคุ้มกัน เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการประกอบธุรกิจ ต้องค านึงถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
- เนน้การบริหารความเส่ียง และไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถในการช าระหน้ี 

 




