
 

บทที ่ 5 

ศักยภาพของสินค้าชุมชนไทลือ้ 

 

บริบทของสินคา้ชุมชนไทล้ือ  ส าหรับการพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด

สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  ในบทน้ีจะประกอบไปดว้ย  ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป

ของชุมชนไทล้ือทั้ง  2  หมู่บา้น  จ  านวน  7  สินคา้  ซ่ึงขอ้มูลพื้นฐานเหล่าน้ีจะเป็นการบ่งบอกถึง

ศกัยภาพของชุมชนในการท่ีจะน าไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  ขอ้มูล

ดงักล่าวประกอบไปดว้ย  3  ส่วน  อนัไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี  1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบับริบทของชุมชนไทล้ือ  ประกอบไปดว้ยลกัษณะทัว่ไป

ของสินคา้ชุมชน  ลกัษณะการผลิตและลกัษณะการตลาด 

ส่วนท่ี  2 นกัวจิยัไดท้  าการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  (SWOT 

Analysis) ของชุมชนเพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนว

ทางการพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือต่อไป 

ส่วนท่ี  3 ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของชุมชนในการ

เพิ่มการยกระดบัการพฒันาของชุมชนใหสู้งข้ึน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

5.1   บริบทของสินค้าชุมชนไทลือ้ 

ข้อมูลเก่ียวกับบริบทของชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ ง  2  

หมู่บา้น  เป็นขอ้มูลท่ีจะท าให้ทราบถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของชุมชนไทล้ือก่อนไดรั้บการพฒันาให้

เป็นกลุ่มท่ีเขา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  ซ่ึงนักวิจยัได้ท าการศึกษาใน

รายละเอียดต่างๆ  ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับประเภทของสินค้าชุมชนทั้ ง  2  หมู่บ้าน  ดัง

รายละเอียดในตาราง  5.1 ไดอ้ธิบายถึงจ านวนบา้นท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ  ช่ือของสินคา้และประเภท

ของสินค้าชุมชน  นักวิจัยจะได้อธิบายถึงบริบทของชุมชนทั้ ง  2  หมู่บ้านโดยละเอียด  โดย

เรียงล าดบัตามชุมชนของแต่ละหมู่บา้นท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงัน้ี 
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ตาราง  5.1  สินค้าชุมชนไทลือ้  ทั้ง  2  หมู่บ้านทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการวจัิย 

หมู่ที่ ช่ือ

หมู่บ้าน 

ประเภทสินค้า (ช่ือสินค้า) 

ประเภทสินค้า ช่ือสินค้า 
4 ลวงเหนือ อาหาร แหนมหมู 
4 ลวงเหนือ ศิลปะประดิษฐ ์ งานกระดาษสา 
4 ลวงเหนือ สมุนไพร น ้ายาสมุนไพร (น ้ายาปรับผา้นุ่ม น ้ายาลา้งจาน) 
5 ลวงเหนือ ผา้ทอ ทอผา้ไทล้ือ 
8 ลวงใต ้ ผา้ทอ หตัถกรรมทอผา้ไทล้ือ 
8 ลวงใต ้ ศิลปะประดิษฐแ์ละเคร่ืองใช ้ หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ ์(ดอกไมใ้ยบวัและ 
   ดอกไมจ้นัท)์ 
8 ลวงใต ้ อาหาร แปรรูปอาหาร (กลว้ยฉาบ  ขา้วเกรียบฟักทอง) 

 

5.1.1  สินค้าที ่ 1  ช่ือสินค้าแหนมหมู 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  4  บา้นลวงเหนือ 

(1) ขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้ชุมชน 

(1.1) สถานท่ีตั้ง 

กลุ่มผลิตอาหาร  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  2  หมู่ท่ี  4  ต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  

จงัหวดัเชียงใหม่  สินคา้ท่ีผลิตคือ  แหนมหมู 

(1.2) โครงสร้างการจดัองคก์รและการด าเนินงาน  มีคณะกรรมการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

1. นางสุภทัรา เทพธรณี ประธาน 
2. นางบวัค า มหายศ รองประธาน 
3. นางวรรณภา ชีวประเสริฐ เลขานุการ 
4. นางวชัรา สุภาษา เหรัญญิก 
5. นางสายหยดุ สมมุติ กรรมการ 
6. นางปิยวรรณ สุวรรณช่ืน กรรมการ 
7. นางล าจวน บุญเยน็ กรรมการ 
8. นางเพญ็พรรณ บุญแสงมี กรรมการ 
9. นางราตรี ปิยะรัตน์ กรรมการ 
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(2) ลกัษณะการผลิตของสินคา้ชุมชน 

สินคา้ท่ีกลุ่มท าการผลิตเพื่อจ าหน่ายได้แก่  แหนมหมู  ซ่ึงการผลิตของกลุ่มเป็น

การผลิตเพื่อวางจ าหน่ายในทอ้งตลาด  และผลิตเพิ่มเม่ือมีงานบุญและงานศพ  ดงันั้นการผลิตใน

ลกัษณะน้ีท าให้กลุ่มขาดการผลิตอย่างต่อเน่ือง  โดยกลุ่มจะรวมตวักนัเม่ือยามว่างเพื่อผลิตสินคา้  

แต่เม่ือมีงานบุญหรืองานศพก็จะมารวมกนัผลิต  ความสามารถของกลุ่มมีไม่มากนกั  อีกทั้งเงินทุน

ค่อนขา้งนอ้ย 

ในการผลิตคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดปริมาณการผลิต  มีการควบคุม

การผลิตผลิตภณัฑ์ของกลุ่มฯ สามารถผลิตได้ทั้ งปีเน่ืองจากวตัถุดิบนั้นสามารถหาซ้ือได้ตาม

ทอ้งตลาดทัว่ไป 

ปัจจยัในการผลิตของกลุ่มฯ  สามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินเน่ืองจากเป็นปัจจยัการผลิต

มีจ าหน่ายอยูท่ ัว่ไปในทอ้งตลาด  ไดแ้ก่  เน้ือหมู  หนงัหมู  กระเทียม  ขา้วสวย  และเคร่ืองปรุงรส

ต่างๆ 
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ภาพกลุ่มสินค้าชุมชน 

 

แหนมห่อใบตอง 
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(3) ลกัษณะการตลาดของสินคา้ชุมชน 

การตลาดของผลิตภัณฑ์ท าการผลิตวางจ าหน่ายในท้องตลาดเป็นระยะๆ             

เม่ือเปรียบเทียบดา้นคุณภาพกบัคู่แข่งรายอ่ืนๆ  แลว้ทางกลุ่มจะเสียเปรียบอยูบ่า้งเพราะทางกลุ่มฯ  

ยงัไม่ไดเ้คร่ืองหมาย  อย.  และจะผลิตเพื่อจ าหน่ายเฉพาะในหมู่บา้นเท่านั้นท าให้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั

ของคนทัว่ไป 

 

5.1.2  ช่ือสินค้าที ่2 เฮือนปอกระดาษสา 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  4  บา้นลวงเหนือ 

(1) ขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้ชุมชน 

(1.1) สถานท่ีตั้ง 

สินคา้กระดาษสาและผลิตภณัฑ์จากกระดาษสา  ตั้งอยู่เลขท่ี  55  หมู่ท่ี  4  

ต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  สินค้าท่ีผลิตคือ  กระดาษสา  สมุดโน้ต        

อาราบั้ม  กล่องใส่เคร่ืองประดบั ถุงใส่ของ 

(1.2) โครงสร้างการจดัองคก์รและการด าเนินงาน  มีการด าเนินงานดงัน้ี 

นางทศันีย ์ วฒิุเจริญ  เป็นผูด้  าเนินกิจการ  เคยจดัตั้งเป็นกลุ่มผลิตแต่มีปัญหา

เร่ืองเงินทุนและการปันผลจึงลงทุนในครอบครัวแลว้จา้งคนในชุมชนไทล้ือคือผูท่ี้เกษียณอายุแลว้

หรือว่างงานอยู่มาท างาน  เป็นการช่วยให้คนในชุมชนไทล้ือได้มีงานท า  มีรายได ้ หลุดพน้จาก

ความยากจน 

(2) ลกัษณะการผลิตของสินคา้ชุมชน 

สินค้าท่ีผลิต  ได้แก่  กระดาษสา  สมุดโน้ต  อาราบั้ม  กล่องใส่เคร่ืองประดับ       

ถุงใส่ของ  ซ่ึงการผลิตเป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือและไปขายในงาน  OTOP  ระดบัจงัหวดัและ

ประเทศ  มีการออกแบบให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตมีความประณีต  สวยงาม          

ได้  OTOP  2 ดาวในปี  2547  ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.)  จนถึงปี           

พ.ศ. 2552 
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ภาพกลุ่มสินค้าชุมชน 

 

กระดาษสา  สมุดโน๊ต  อาราบัม๊ 
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(3) ลกัษณะการตลาดของสินคา้ชุมชน 

การตลาดมีโอกาสขยายตวัได้ค่อนข้างน้อย  ทั้ งน้ีเน่ืองจากมีคู่แข่งท่ีมีช่ือเสียง

มากกวา่ในตลาดสินคา้ประเภทน้ีอยูก่่อนหนา้น้ีแลว้  ท าให้ผลิตภณัฑ์ยงัมียอดจ าหน่ายท่ีไม่สูงมาก

นกัในทอ้งถ่ิน 

 

5.1.3 สินค้าที ่ 3  ช่ือสินค้าน า้ยาสมุนไพร (น า้ยาปรับผ้านุ่ม,น า้ยาล้างจาน) 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  5  บา้นลวงเหนือ 

(1) ขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้ชุมชน 

(1.1) สถานท่ีตั้ง 

สินค้าผลิตน ้ ายาสมุนไพร  ตั้ งอยู่เลขท่ี  126  หมู่ ท่ี  5  ต าบลลวงเหนือ  

อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  สินคา้ท่ีผลิตคือ  น ้ายาปรับผา้นุ่ม  น ้ายาลา้งจาน 

(1.2) โครงสร้างการจดัองคก์รและการด าเนินงาน  มีคณะกรรมการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. นางเพญ็ศรี ใบแสง ประธาน 
2. นางศิริพนัธ์ บวัระวงค ์ รองประธาน 
3. นางกาบแกว้ ญาติวงค ์ เลขานุการ 
4. นางสุมานี บวัขาว เหรัญญิก 
5. นางพวงแกว้ พิณชยั กรรมการ 
6. นางนงวยั พวงสายใจ กรรมการ 
7. นางก่ิงแกว้ กาจารี กรรมการ 
8. นางเทียมใจ ใบแสง กรรมการ 
9. นางวไิล ใบบอกบุญ กรรมการ 
10. นางสุเนตร ประสิทธิ กรรมการ 
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(2) ลกัษณะการผลิตของสินคา้ชุมชน 

สินคา้ท่ีกลุ่มท าการผลิตเพื่อจ าหน่าย  ไดแ้ก่  น ้ ายาปรับผา้นุ่ม  น ้ ายาลา้งจาน  ซ่ึง

การผลิตของกลุ่มเป็นการผลิตเพื่อวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดในหมู่บา้น  ไม่ไดผ้ลิตตามค าสั่งแต่อยา่ง

ใด  การผลิตในลกัษณะน้ีท าให้กลุ่มขาดการผลิตอย่างต่อเน่ือง  โดยกลุ่มจะรวมตวักนัเม่ือยามว่าง

เพื่อผลิตสินคา้  สมาชิกของกลุ่มมีไม่มากนัก  อีกทั้งเงินทุนค่อนขา้งน้อย  แต่ลกัษณะสินคา้เป็น

สินคา้ท่ีเก็บไดค้่อนขา้งนาน  หากผลิตแลว้จ าหน่ายไม่หมดก็ยงัสามารถท่ีจะเก็บรักษาไวไ้ด ้

ในการผลิตคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดปริมาณการผลิต  มีการควบคุม

การผลิตผลิตภณัฑข์องกลุ่ม  สามารถผลิตไดท้ั้งปี 
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ภาพกลุ่มสินค้าชุมชน 

 

น ้ายาปรับผา้นุ่ม  

 

 
 

น ้ายาลา้งจาน 
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(3) ลักษณะการตลาดของสินค้าชุมชนมีโอกาสขยายตัวได้ค่อนข้างน้อย  ทั้ ง น้ี

เน่ืองจากมีคู่แข่งท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่ในตลาดสินคา้ประเภทน้ีอยูก่่อนหนา้แลว้  ท าให้ผลิตภณัฑ์ของ

กลุ่มยงัมียอดจ าหน่ายท่ีไม่สูงมากนกัภายในทอ้งถ่ิน 

 

5.1.4  สินค้าที ่ 4  ช่ือสินค้าทอผ้าไทลือ้ 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  5  บา้นลวงเหนือ 

(1) ขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้ชุมชน 

(1.1) สถานท่ีตั้ง 

สินค้าทอผา้ตั้ งอยู่หมู่ ท่ี  5  ต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดั

เชียงใหม่  สินคา้ท่ีผลิตคือ  ผา้ทอ 

(1.2) โครงสร้างการจดัองคก์รและการด าเนินงาน  มีคณะกรรมการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. นางศิริพร สมโพธ์ิ ประธาน 
2. นางบวัแกว้ ใบวฒิุ รองประธาน 
3. นางพชัรา มอนแสง เลขานุการ 
4. นางสุพิน บุตรแกว้ เหรัญญิก 
5. นางบวัมิตร บุญนาค กรรมการ 

 

(2) ลกัษณะการผลิตของสินคา้ชุมชน 

สินคา้ท่ีกลุ่มท าการผลิตเพื่อจ าหน่ายไดแ้ก่  ผา้ทอเป็นผืน  การผลิตของกลุ่มเป็น

การผลิตตามค าสั่งซ้ือคือมีผูม้าสั่งให้ท าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในหมู่บา้น  หรือโรงเรียนในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่  วดั  และจะมีบา้งท่ีผลิตวางจ าหน่ายในตลาดหมู่บา้นซ่ึงจะมีคนไปเยี่ยมชมและซ้ือ  

ในปัจจุบนัจะแยกกนัท าตามบา้นต่างๆ  เม่ือมีการสั่งซ้ือมาก็จะมีการประชุมและแบ่งงานกนัไปท า  

ส่วนใหญ่จะผลิตในยามท่ีวา่ง  สมาชิกของกลุ่มมีไม่มากนกั  อีกทั้งเงินทุนนอ้ย 
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ภาพกลุ่มสินค้าชุมชน 

ผา้ทอลวงเหนือ 
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(3) ลกัษณะการตลาดของสินคา้ชุมชน 

การตลาดของสินคา้ชุมชนมี  2  แบบ  คือ  แบบแรกเป็นการผลิตเพื่อวางจ านาย  

แบบท่ี  2  เป็นการผลิตตามท่ีมีโรงเรียน  วดั  หรือคนในหมู่บา้นสั่งซ้ือมา 

 

5.15  สินค้าที ่ 5  ช่ือสินค้าหัตถกรรมทอผ้าไทลือ้ 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

(1) ขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้ชุมชน 

(1.1) สถานท่ีตั้ง 

สินค้าหัตถกรรมทอผา้ไทล้ือตั้ งอยู่เลขท่ี  139  หมู่ ท่ี  8  ต าบลเชิงดอย  

อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  สินคา้ท่ีผลิตคือ  ผา้ทอและเส้ือส าเร็จรูป 

(1.2) โครงสร้างการจดัองค์กรและการด าเนินงาน  มีคณะกรรมการด าเนินงาน

ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการทีป่รึกษากลุ่มทอผ้าไทลือ้  บ้านลวงใต้ 

1. ดาบต ารวจประดิษฐ ์ สอาดลว้น อดีตนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด ประธาน 
2. อาจารยม์นตรี ดาวเวยีงกนั  กรรมการ 
3. อาจารยพ์งศศ์กัด์ิ ฟองไหล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
4. อาจารยเ์ทียมจนัทร์ สอาดลว้น  กรรมการ 
5. อาจารยแ์น่งนอ้ย ดาวเวยีงกนั  กรรมการ 
6. พระมหาวนิยั วจิิตฺตธมฺโม เจา้อาวาสวดัรังสีสุทธาวาส กรรมการ 
7. นายสุพตัร สอาดลว้น ผูใ้หญ่บา้นลวงใต ้ กรรมการ 
8. นายสมบูรณ์ สมโพธ์ิ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นลวงใต ้ กรรมการ 
9. นายสมศกัด์ิ เข่ือนลอ้ม ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นลวงใต ้ กรรมการ 
10. นางเรืองรอง อินทร ประธานกลุ่มแม่บา้นลวงใต ้ กรรมการ 
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รายช่ือคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทลือ้  บ้านลวงใต้ 

1. นางสาวพรรณี สมโพธ์ิ ประธาน 
2. นางจุไรรัตน์ สุดาแกว้ รองประธาน 
3. นางเสนอ ไชยวงค ์ เลขานุการ 
4. นางศรีลา สมโพธ์ิ เหรัญญิก 
5. นางสายสุนีย ์ ไชถา ผูช่้วยเหรัญญิก 
6. นางจินดา ศรีสร้อยเหมย ผูต้รวจเช็คผา้ 
7. นางศรีพลอย สล่าปัน การตลาด 
8. นางบวัเพชร จนัวนั ปฏิคม 
9. นางวชลธิดา เสียงชาลี ผูช่้วยปฏิคม 
10. นางพิมผกา เข่ือนลอ้ม ผูช่้วยปฏิคม 
11. นางสาวไพฑูรย ์ สอาดลว้น สมาชิก 
12. นางสาวลมยั เข่ือนลอ้ม สมาชิก 
13. นางสาวทองสุข สมโพธ์ิ สมาชิก 
14. นางสาวเสริมศรี สล่าปัน สมาชิก 
15. นางค าแปง สอาดลว้น สมาชิก 
16. นางเก๋ียงค า ใสหม่ืนแกว้ สมาชิก 
17. นางวชิราภรณ์ ปีศิริ สมาชิก 
18. นางอ าไพ สอาดลว้น สมาชิก 
19. นางจนัทร์ สอาดลว้น สมาชิก 
20. นางสายทอง แกว้ตาต้ิบ สมาชิก 
21. นางจนัทร์ดี โสภาอินทร์ สมาชิก 
22. นางบวัเล่ือน สงวน สมาชิก 
23. แม่จนัทร์ป้อง ไชยวงค ์ สมาชิก 
24. แม่เทียมต๋า เข่ือนลอ้ม สมาชิก 
25. แม่ศรีพรรณ สุดาค า สมาชิก 
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(2) ลกัษณะการผลิตของสินคา้ชุมชน 

สินค้าท่ีกลุ่มท าการผลิตเพื่อจ าหน่ายได้แก่  ผา้ทอเป็นผืน  เส้ือส าเร็จรูป  ผา้ถุง     

ผา้คลุมไหล่  ผา้พนัคอ  เน็คไท  และรับท าสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของโรงเรียนกลุ่มแม่บา้นและวาง

จ าหน่ายท่ีบา้นลวงใต ้
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ภาพกลุ่มสินค้าชุมชน 

 

ผา้ทอและผลิตภณัฑล์วงใต ้
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(3) ลกัษณะการตลาดของสินคา้ชุมชน 

การตลาดของกลุ่มมี  2  แบบคือแบบแรกเป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือของโรงเรียน  

กลุ่มแม่บา้น  บริษทั  ห้างร้าน  หน่วยงานราชการท่ีมีคนท างานมากๆ  เม่ือมีเทศกาลต่างๆ  ไม่วา่จะ

เป็นสงกรานต ์ ลอยกระทง  งานบุญต่างๆ  เขา้พรรษา  ทานก๋วยสลาก  จะไดรั้บค าสั่งซ้ือมาก  แบบ

ท่ีสองคือผลิตแลว้วางโชวพ์ร้อมขายท่ีบา้นล้ือลวงใต ้

 

5.1.6  สินค้าที ่ 6  ช่ือสินค้าหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

สินคา้ชุมชนหมู่  8  บา้นลวงใต ้

(1) ขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้ชุมชน 

(1.1) สถานท่ีตั้ง 

สินคา้หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ตั้งอยู่เลขท่ี  139  หมู่ท่ี  8  ต าบลเชิงดอย  

อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  สินคา้ท่ีผลิตคือ  ดอกไมใ้ยบวัและดอกไมจ้นัท์ 

(1.2) โครงสร้างการจดัองคก์รและการด าเนินงาน  มีคณะกรรมการด าเนินงานดงัน้ี 

1. นางเสนอ ไชยวงค ์ ประธาน 
2. นางเรืองรอง อินทร รองประธาน 
3. นางทศันา แกว้บุญเรือง เลขานุการ 
4. นางสายสุนีย ์ ไชยดา เหรัญญิก 
5. นางสาวไพฑูรย ์ สอาดลว้น กรรมการ 
6. นางแน่งนอ้ย ดาวเวยีงกนั กรรมการ 
7. นางวชิราภรณ์ ปีศิริ กรรมการ 
8. นางอารีย ์ สล่าปัน กรรมการ 
9. นางนิลค า ไชยทองรัตน์ กรรมการ 
10. นางบวัลอย สอาดลว้น กรรมการ 

(2) ลกัษณะการผลิตของสินคา้ชุมชน 

สินคา้ท่ีกลุ่มท าการผลิตมีหลายชนิด  ไดแ้ก่  ดอกไมใ้ยบวัและดอกไมจ้นัท ์ สินคา้

มีให้เลือกซ้ือเพื่อน าไปใช้ทั้งในงานมงคลและอวมงคล  โดยกลุ่มรับท าสินคา้ทุกประเภทตามค า

สั่งซ้ือของลูกคา้  ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจท่ีสามารถสั่งผลิตสินคา้ไดใ้นรูปแบบท่ีตอ้งการ 
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ภาพกลุ่มสินค้าชุมชน 

 

ดอกไมป้ระดิษฐ์ 
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(3) ลกัษณะการตลาดของสินคา้ชุมชน 

ปัจจุบันการตลาดของกลุ่มมีลูกค้าประจ าอยู่ไม่มากราย  ทั้ งน้ีเพราะช่องทาง

การตลาดแคบ  เพราะเป็นสินคา้ท่ีใชเ้ฉพาะในงานมงคลและอวมงคลเท่านั้น  อีกทั้งลูกคา้บางรายมี

ทศันคติในแง่ลบ  มกัจะมองสินคา้ของกลุ่มวา่เป็นสินคา้ท่ีมีราคาถูก  คุณภาพจะไม่ดีตามราคาสินคา้

ไม่เหมือนสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายตามห้างร้านท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ  ท าให้การขยายตลาดของกลุ่มไม่

ขยายตวัเท่าท่ีควร 

 

5.1.7  สินค้าที ่ 7  ช่ือสินค้าแปรรูปอาหาร  (กล้วยฉาบ, ข้าวเกรียบฟักทอง) 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

(1) ขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้ชุมชน 

(1.1) สถานท่ีตั้ง 

สินค้าผลิตอาหารตั้งอยู่เลขท่ี  139  หมู่ท่ี  8  ต าบลเชิงดอย  อ าเภอดอย

สะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  สินคา้ท่ีผลิต  คือ  กลว้ยฉาบ  ขา้วเกรียบฟักทอง 

(1.2) โครงสร้างการจดัองค์กรและการด าเนินงาน  มีคณะกรรมการด าเนินงาน  

ดงัน้ี 

1. นางสาวไพฑูรย ์ สอาดลว้น ประธาน 
2. นางวชิราภรณ์ ปีศิริ รองประธาน 
3. นางสาววลยั สมร เลขานุการ 
4. นางเรืองรอง อินทร เหรัญญิก 
5. นางเสนอ ไชยวงค ์ กรรมการ 
6. นางศรีทศัน์ สิทธิมา กรรมการ 
7. นางฟองจนัทร์ เข่ือนลอ้ม กรรมการ 
8. นางทองใย สอาดลว้น กรรมการ 
9. นางถนอมศรี พรมตนั กรรมการ 
10. นางทศันา แกว้บุญเรือง กรรมการ 
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(2) ลกัษณะการผลิตของสินคา้ชุมชน 

สินคา้ท่ีกลุ่มท าการผลิตมีหลายชนิด  ไดแ้ก่  กลว้ยฉาบ  แบบเค็ม  แบบหวาน  และ

ขา้วเกรียบฟักทอง  สมาชิกภายในกลุ่มมีประสบการณ์ในการท ากล้วยฉาบมาก่อน  จึงได้น าเอา

ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมมาประยกุตใ์ชผ้สมผสานกบัความรู้ใหม่ๆ  ในการผลิตกลว้ยฉาบรสต่างๆ  การผลิต

มีการผลิตเพื่อวางจ าหน่ายในทอ้งตลาด  แต่เน่ืองจากยงัขาดเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั  ท าให้

การผลิตไม่ไดม้าตรฐานเหมือนกบัร้านคา้ทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

ภาพกลุ่มสินค้าชุมชน 

 

กลว้ยฉาบแบบเคม็ , แบบหวาน 

 

 
  

ขา้วเกรียบฟักทอง 
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(3) ลกัษณะการตลาดของสินคา้ชุมชน 

การตลาดของกลุ่มในปัจจุบนัพบวา่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการสินคา้ท่ีแปลกใหม่  

ท าใหก้ลุ่มตอ้งท าตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและนิยมรับประทาน  แต่เม่ือนึกถึงการตลาดพบวา่ส่วนครอง

ตลาดต ่ามาก  ขณะน้ีการจ าหน่ายของกลุ่มจะจ าหน่ายตลาดภายในทอ้งถ่ิน  ยงัไม่สามารถกระจาย

ผลผลิตไปสู่พื้นท่ีอ่ืนได ้

 

5.2   การวเิคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ปัญหาและอุปสรรคของสินค้าชุมชนไทลือ้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ของสินคา้ชุมชนไทล้ือทั้ง  2  หมู่บา้นจ านวน  7  สินคา้  เป็นขอ้มูลท่ีจะท าให้ทราบถึงศกัยภาพใน

การท่ีกลุ่มจะสามารถพฒันาตนเองได ้ ทั้งน้ีหากสินคา้ชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหาและลดอุปสรรค

ของสินคา้ชุมชน  โดยการวิเคราะห์ตนเองได้แล้ว  สินคา้ชุมชนก็จะสามารถลบจุดอ่อนและขจดั

อุปสรรคในการด าเนินสินคา้ต่อไปได ้ นอกจากนั้นหากสินคา้ชุมชนสามารถทราบถึงจุดแข็งและ

โอกาสในการขยายตวัของสินคา้ของตนเองแลว้  ยิ่งเป็นการดีท่ีจะไดแ้นวทางในการพฒันาสินคา้

ของตนเองตามศกัยภาพท่ีควรจะเป็น  ซ่ึงการวิเคราะห์  SWOT  ของกลุ่มสินคา้ทั้ง  7  สินคา้  

สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

5.2.1  สินค้าที ่ 1  ช่ือสินค้าแหนมหมู 

สินคา้ชุมชน  หมู่ท่ี  4  บา้นลวงเหนือ 

การวเิคราะห์  SWOT  Analysis 

(1) จุดแขง็ของสินคา้  (Strange)  

1. เน่ืองจากแหนมเป็นอาหารท่ีคนในพื้นท่ีภาคเหนือมีความคุ้นเคยมาเป็น

เวลานานและแหนมของกลุ่มมีรสชาติกลมกล่อม  ไม่เปร้ียวจนเกินไป  ท าใหเ้ป็นท่ีถูกใจของลูกคา้ 

2. กลุ่มมีสมาชิกภายในกลุ่มท่ีมีความสามคัคีปรองดองกนั  จึงรวมกนัท าการผลิต

ขายทั้งในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้น  มีการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนโดยไม่มีการกา้วก่ายหน้าท่ีซ่ึง

กนัและกนั 
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3. สมาชิกภายในกลุ่มมีความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาในการผลิตแหนมท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของกลุ่ม  ทั้งน้ีเน่ืองจากสมาชิกมีความรู้และความสามารถในการผลิตเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  

จึงไดน้ าเอาภูมิปัญญาเดิมท่ีมีอยูม่าประยุกตเ์ขา้กบัความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม  ท าให้แหนมท่ี

ผลิตไดน้ั้น  มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง 

4. วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตแหนมสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  ดงันั้นจึงผลิตแหนม

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กเวลา  หมดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ 

(2) จุดอ่อนของกลุ่ม (Weakness)  

1. ผลิตภณัฑข์องกลุ่มไม่ไดใ้ชว้ตัถุกนัเสียเพื่อยืดอายุของผลิตภณัฑ์  ท าให้ลูกคา้ท่ี

ซ้ือไปบริโภคไม่สามารถเก็บผลิตภณัฑไ์วไ้ดน้าน  อายผุลิตภณัฑจ์ะสั้นกวา่ของคู่แข่งรายอ่ืนๆ 

2. จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีน้อย  ท าให้มีการรวมทุนกนัน้อยดว้ยเหตุน้ีท าให้เกิด

การขาดทุนหมุนเวยีนในกลุ่ม  สมาชิกบางคนไม่ค่อยจะเสียสละขาดความร่วมมือในกลุ่ม 

3. สถานท่ีประกอบการยงัไม่เป็นสัดส่วนและไม่มีความสะอาดท่ีเพียงพอท าให้

บางขั้นตอนในกระบวนการผลิตอาจปนเป้ือนได ้

4. อุปกรณ์ ท่ี ใช้ในการผลิต เ ช่น   เค ร่ืองบด  เค ร่ืองอัดแหนมแท่ง  ไม่ มี                    

ท  าใหก้ารผลิตเป็นแบบเดิม  คือ  แหนมห่อใบตอง 

(3) โอกาสของกลุ่ม  (Opportunity)  

กลุ่มมีโอกาสในการผลิตแหนมในช่วงท่ีมีงานเทศกาลหรืองานบุญทัว่ไป  เช่น  

เทศกาลสงกรานต ์ งานท าบุญข้ึนบา้นใหม่  งานศพ  ลูกคา้จะมีความตอ้งการมากข้ึน 

(4) อุปสรรคของกลุ่ม  (Treat)  

1. กลุ่มมีคู่แข่งท่ีผลิตแหนมมาขายในตลาดหลายราย  ซ่ึงเป็นแหนมแท่งเก็บไว ้  

ไดน้าน 

2. ผลิตภณัฑข์องกลุ่มยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน  อย.  ท าใหลู้กคา้บางรายไม่กลา้ซ้ือไป

บริโภคเพราะไม่มีความมัน่ใจในตวัสินคา้  อีกทั้งคู่แข่งบางรายมีช่ือเสียงท่ีดีกวา่ 

 

 

 



 54 

5.2.2 สินค้าที ่ 2  ช่ือสินค้าเฮือนปอกระดาษสา 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  4  บา้นลวงเหนือ 

การวเิคราะห์  SWOT Analysis  

(1) จุดแขง็ของสินคา้  (Strange)  

1. สินคา้ท่ีผลิตมีหลายชนิดให้เลือกซ้ือเพื่อใช้ในงานมงคล  เช่น  ของช าร่วยใน

งานแต่งงาน  สมุดโนต้  อาราบั้ม  กล่องใส่เคร่ืองประดบั  ใชใ้นงานแต่งงานและแจกในเทศกาลข้ึน

ปีใหม่ 

2. สินคา้ท่ีผลิตมีคุณภาพสูงและสามารถผลิตไดค้ร้ังละมากๆ เพราะสินคา้ไดช่้วย

กลุ่มไทล้ือท่ีวา่งงาน  และท่ีปลดเกษียณแลว้มาช่วยท า 

3. ทางร้านรับท าสินคา้ทุกประเภทตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้  ท าให้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจท่ีสามารถสั่งผลิตสินคา้ไดใ้นรูปแบบท่ีตอ้งการ 

4. สินค้าท่ีผลิตข้ึน  เช่น  กระดาษสาเป็นแผ่นๆ  สมุดโน้ต อาราบั้ม  กล่องใส่

เคร่ืองประดบัไม่มีการเน่าเสีย  ดงันั้นจึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัสถานท่ีจดัเก็บหรือในระหวา่งการผลิต

ก็ไม่ตอ้งกงัวลวา่สินคา้จะปนเป้ือนเช้ือโรค 

5. สินคา้ท่ีผลิตข้ึนราคาไม่แพง  ถา้คิดเทียบกบัสินคา้ตามร้านคา้ทัว่ไป 

6. สินคา้ไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.)  ถึงปี  2552 

(2) จุดอ่อนของสินคา้ (Weakness)  

1. ผูม้าเป็นแรงงานในการผลิตสินคา้บางรายเป็นผูสู้งอาย ุ ท าให้การด าเนินงานใน

บางขั้นตอนล่าชา้  เพราะมีปัญหาดา้นสายตา 

2. สินค้าบางประเภทต้องใช้เวลาในการท าค่อนข้างนาน  เช่น  อาราบั้ม  และ

กล่องใส่เคร่ืองประดบั 

3. ในบางคร้ังหาคนมาช่วยผลิตสินคา้ไดย้าก  เช่น  ฤดูท านาติดปลูกขา้ว  หรือบาง

รายไปรับจา้งท างานอ่ืนท่ีมีรายไดดี้กวา่ 

(3) โอกาสของสินคา้  (Opportunity)  

1. คู่แข่งในหมู่บา้นไม่มี  ท าใหลู้กคา้ท่ีมาสั่งซ้ือสินคา้เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 

2. มีหน่วยงานเชิญไปออกร้าน  OTOP  ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ 
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(4) อุปสรรคของสินคา้  (Treat)  

มกัจะเกิดภยัธรรมชาติ  เช่น  ฝนตกท าใหก้ารผลิตขาดความต่อเน่ือง 

 

5.2.3  สินค้าที ่ 3  ช่ือสินค้าน า้ยาสมุนไพร  (น า้ยาปรับผ้านุ่ม, น า้ยาล้างจาน) 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  5  บา้นลวงเหนือ 

การวเิคราะห์  SWOT Analysis 

(1) จุดแขง็ของสินคา้  (Strange) 

1. สินคา้ท่ีผลิตเป็นสินคา้ท่ีลูกคา้จะตอ้งใชเ้ป็นประจ าในชีวติประจ าวนั 

2. มีผลิตภณัฑห์ลากหลายชนิดใหเ้ลือก  เช่น  น ้ายาปรับผา้นุ่ม  น ้ายาลา้งจาน 

3. เป็นสินคา้ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กเพศทุกวยัไม่จ  ากดั 

4. ราคาถูกกวา่คู่แข่งขนั  ท าใหลู้กคา้ใหค้วามสนใจมาก 

5. จดัตั้งเป็นกลุ่มน าเงินมาลงหุน้กนั  ท าใหมี้เงินทุนหมุนเวยีนในการผลิต 

(2) จุดอ่อนของสินคา้  (Weakness) 

1. สมาชิกภายในกลุ่มไม่ค่อยสละเวลามาช่วยกนัผลิต 

2. เน่ืองจากก าหนดราคาถูกท าใหไ้ดก้  าไรนอ้ย 

3. ตลาดยงัไม่กวา้งพอ  เพราะท าขายเฉพาะในหมู่บา้น 

4. บรรจุภณัฑย์งัไม่ดึงดูดใจเท่าท่ีควร  ยงัขาดความทนัสมยั 

(3) โอกาสของสินคา้  (Opportunity) 

1. ภายในหมู่บา้นยงัไม่มีผูป้ระกอบการรายใดท่ีผลิตสินคา้ประเภทเดียวกนัน้ี  ท า

ใหก้ลุ่มมีส่วนครองตลาด  น ้ายาปรับผา้นุ่ม  และน ้ายาลา้งจาน  ไดใ้นอตัราท่ีค่อนขา้งสูง 

2. มีการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลด้านงบประมาณ  และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บา้นทุกองคก์ร 

(4) อุปสรรคของสินคา้  (Treat) 

ตลาดจ าหน่ายมีเฉพาะในหมู่บา้น  ไม่มีตลาดอ่ืนๆ รองรับสินคา้ท่ีผลิต 
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5.2.4 สินค้าที ่ 4  ช่ือสินค้าทอผ้าไทลือ้ 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  5  บา้นลวงเหนือ 

การวเิคราะห์  SWOT Analysis 

(1) จุดแขง็ของสินคา้  (Strange) 

1. ภายในกลุ่มมีความสามคัคีกนั  น าเงินทุนมาบริหารการผลิตดว้ยกนั 

2. การผลิตในกลุ่มมีการผลิตอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

3. วตัถุดิบหลกัท่ีน ามาใช้ในการผลิตคือผา้ฝ้ายนั้นสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน

และบริเวณใกลเ้คียง  ท าให้ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบไม่เกิดข้ึนกบัการด าเนินงานของกลุ่มอยา่ง

แน่นอน 

4. กระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะท าดว้ยมือ  และผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้ความประณีต

สวยงาม  เป็นเสน่ห์ของผลิตภณัฑอ์ยา่งหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2) จุดอ่อนของสินคา้ (Weakness) 

1. สมาชิกในกลุ่มมีนอ้ยจึงมีเงินทุนหมุนเวยีนนอ้ย 

2. เม่ือไดรั้บการสั่งซ้ือมาก  สมาชิกมาช่วยกนัผลิตไม่ทนั 

3. เส้นด้ายท่ีน ามาผลิตจะยอ้มด้วยสีธรรมชาติ  ส่งผลให้สีท่ียอ้มไม่ติดทนนาน

เหมือนการยอ้มดว้ยสีสังเคราะห์ 

4. ตลาดไม่แน่นอน  ไม่มีการสั่งซ้ือตลอดปีท าใหก้ารผลิตขาดช่วง 

(3) โอกาสของสินคา้  (Opportunity) 

1. ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลลวงเหนือ 

2. ไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

3. ลูกค้าท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์  เพราะวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตนั้นล้วน

แลว้แต่มาจากธรรมชาติ  รวมถึงการยอ้มสีดว้ย  จึงไม่เป็นอนัตรายต่อผูส้วมใส่ 

(4) อุปสรรคของสินคา้  (Treat) 

1. ราคาของเส้นดา้ยสูงข้ึน  แต่เม่ือทอแลว้ขายไดร้าคาเดิมท าใหมี้ก าไรนอ้ย 

2. คู่แข่งรายใหม่เขา้สู่ตลาดมากข้ึน  มีการคิดคน้รายใหม่ๆ  ท าให้ผูบ้ริโภคหรือ

ลูกคา้มีโอกาสเลือกซ้ือมากข้ึน 
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5.2.5 สินค้าที ่ 5  ช่ือสินค้าหัตถกรรมทอผ้าไทลือ้ 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

การวเิคราะห์  SWOT Analysis 

(1) จุดแขง็ของสินคา้  (Strange) 

1. ภายในกลุ่มไดช่้วยกนัอนุรักษ์ศิลปะของชุมชนเผ่าไตล้ือเอาไวใ้ห้ลูกหลานสืบ

ต่อไป 

2. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม  มีรายได้เพิ่มและเป็นอาชีพใหม่ของ

ครอบครัว 

3. เน้นการสานสายสัมพนัธ์ให้ครอบครัวในชุมชนกา้วหน้าทดัเทียมชุมชนอ่ืนๆ  

และโลกในปัจจุบนั 

4. เนน้ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน  ต าบล  อ าเภอและจงัหวดั 

5. ภายในกลุ่มใช้ศิลปะจรรโลงใจให้คนในชุมชนมีจิตใจละเอียดอ่อน  และรัก

ศิลปวฒันธรรม 

6. สินคา้ท่ีผลิตกลุ่มเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  มีเคร่ืองหมายการคา้ 

7. ดา้นการผลิตมีการใชเ้คร่ืองมือ  ใชต้น้ทุนใหไ้ดป้ระโยชน์เตม็ความตอ้งการ 

8. ภายในกลุ่มสามารถควบคุมคุณภาพสินคา้  ก าหนดราคาขายได ้ มีตลาดใหญ่

รองรับ 

9. ภายในกลุ่มมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันายกระดบังานอยา่งเตม็ท่ี 

10. ภายในกลุ่มมีทีมงานท่ีใหค้วามสนบัสนุนกนั 

(2) จุดอ่อนของสินคา้  (Weakness) 

1. ภายในกลุ่มยงัขาดบุคลากรท่ีมีฝีมือ 

2. ภายในกลุ่มยงัขาดประสบการณ์ในการผลิต 

3. เม่ือผลิตสินคา้แลว้ยงัไม่ค่อยมีตลาดรองรับ 

4. ภายในกลุ่มมีงบประมาณจ ากดั 

5. ภายในกลุ่มยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ 
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(3) โอกาสของสินคา้  (Opportunity) 

1. ไดรั้บการสนบัสนุนจากเงินกระตุน้เศรษฐกิจ  ต าบลละหน่ึงลา้นบาท  ซ่ึงทาง

กลุ่มไดรั้บส่ีแสนบาท 

2. ได้รับการสนับสนุนจาก  กศน.  อ าเภอดอยสะเก็ด  ให้ศึกษาดูงานและได้ครู

สอนออกแบบข้ึนลายยกดอก 

(4) อุปสรรคของสินคา้  (Treat) 

1. ราคาของเส้นดา้ยท่ีใชท้อผา้ราคาเพิ่มข้ึน  แต่ขายไดใ้นราคาเดิม 

2. ไม่ค่อยมีตลาดใหม่ๆ 

 

5.2.6 สินค้าที ่6  ช่ือสินค้าหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

การวเิคราะห์  SWOT Analysis 

(1) จุดแขง็ของสินคา้  (Strange) 

1. สินค้าท่ีกลุ่มผลิตมีหลายชนิดให้เลือกซ้ือไปใช้ได้ทั้ งงานมงคลต่างๆ  เช่น

ดอกไมใ้ยบวัปักแจกนั  ช่อดอกไม ้ และงานอวมงคล  เช่น  ดอกไมจ้นัท ์

2. สินคา้มีคุณภาพสูงและกลุ่มสามารถผลิตไวค้ร้ังละมากๆ ไดเ้พราะเป็นสินคา้ท่ี

ผลิตจากวสัดุคุณภาพดีมีความทนทาน 

3. กลุ่มรับท าสินคา้ทุกประเภทตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้  ท าให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจท่ีสามารถสั่งผลิตสินคา้ไดใ้นรูปแบบท่ีตอ้งการ 

4. เป็นสินคา้ท่ีลูกคา้มีความตอ้งการใช้อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  เพราะในสังคมมกัจะมี

งานมงคลและอวมงคลเป็นปกติ  ท าใหส้มาชิกในกลุ่มมีงานท าอยา่งต่อเน่ือง 

5. สินคา้ท่ีผลิตคือดอกไม้ใยบวัและดอกไม้จนัท์จะไม่มีการเน่าเสียเหมือนกับ

ดอกไมส้ด  ดงันั้นจึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัสถานท่ีจดัเก็บหรือในระหว่างการผลิตก็ไม่ตอ้งกงัวลว่า

สินคา้จะปนเป้ือนแต่อยา่งใด 

6. สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี 
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(2) จุดอ่อนของสินคา้  (Weakness) 

1. สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่มีความรู้ในการผลิตท าให้การผลิตสินค้าไม่ได้

มาตรฐาน 

2. เม่ือมีการผลิตจ านวนมาก  เงินทุนหมุนเวยีนในการซ้ืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอ 

3. ขาดการโฆษนาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  ท าให้สินคา้ท่ีผลิตจะ

เป็นท่ีรู้จกัภายในทอ้งถ่ินและพื้นท่ีใกลเ้คียงเท่านั้น  ยงัไม่สามารถขยายตลาดเพื่อน าไปจ าหน่ายให้

กวา้งข้ึนได ้

4. ในบางคร้ังสมาชิกก็ไม่สามารถท่ีจะช่วยผลิตสินคา้ได ้ เช่นในฤดูท านา  สมาชิก

บางรายจะตอ้งไปปลูกขา้วหรือไปรับจา้งท างานอยา่งอ่ืนซ่ึงมีรายไดดี้กวา่ 

(3) โอกาสของสินคา้  (Opportunity) 

1. กลุ่มผูบ้ริโภคไดรั้บการสนบัสนุนเงินจากเทศบาลและองคก์ารของรัฐ 

2. ในขณะน้ีลูกคา้ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการผลิตภณัฑ์ในชุมชนมากข้ึน  ท า

ใหสิ้นคา้ท่ีกลุ่มผลิตไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี 

3. คู่แข่งมีนอ้ยรายท าใหลู้กคา้ส่วนใหญ่มกัจะมาซ้ือสินคา้เป็นประจ า 

(4) อุปสรรคของสินคา้  (Treat) 

1. ช่องทางการตลาดแคบ  เพราะเป็นสินคา้ท่ีไม่ไดใ้ชป้ระจ าวนั 

2. ทางกลุ่มไม่ค่อยมีความสามารถในการหาวทิยากรมาใหค้วามรู้ได ้

 

5.2.7 สินค้าที ่7  ช่ือสินค้าแปรรูปอาหาร  (กล้วยฉาบ, ข้าวเกรียบฟักทอง) 

สินคา้ชุมชนหมู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

การวเิคราะห์  SWOT Analysis 

(1) จุดแขง็ของสินคา้  (Strange) 

1. สินคา้ท่ีกลุ่มผลิตมีหลากหลายชนิดให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือไปรับประทาน  เช่น  

กลว้ยฉาบเคม็, หวานและขา้วเกรียบฟักทอง 

2. ส่วนผสมในการท ากล้วยฉาบและข้าวเกรียบล้วนแต่มีสรรพคุณท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย 



 60 

3. สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือกนัอยา่งดี 

4. สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์ในการแปรรูปจึงไดน้ าเอาความรู้มาประยุกตใ์ช้

ผสมผสานกบัความรู้ใหม่ๆ  มาผลิตท าใหเ้กิดกลว้ยฉาบเคม็และหวานและขา้วเกรียบฟักทอง 

(2) จุดอ่อนของสินคา้ (Weakness) 

1. กลุ่มยงัขาดเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั 

2. ในปัจจุบนัวยัรุ่นหันไปสนใจรับประทานอาหารหรือขนมท่ีมียี่ห้อท าให้ไม่

สนใจขนมพื้นบา้น 

3. กลว้ยฉาบและขา้วเกรียบฟักทองมีอายเุพียงไม่ก่ีวนั 

4. ส่วนครองตลาดต ่า  จะจดัจ าหน่ายได้ภายในท้องถ่ินยงัไม่สามารถกระจาย

ผลผลิตไปสู่พื้นท่ีอ่ืนได ้

(3) โอกาสของสินคา้  (Opportunity) 

1. เน่ืองจากการผลิตกลว้ยฉาบและขา้วเกรียบฟักทองเป็นกลุ่มท่ีอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน

ท าให้ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริโภค  โดยทัว่ไปซ้ือขนมของกลุ่มไปบริโภคเพราะถือวา่เป็นการ

ช่วยเหลือใหท้อ้งถ่ินไม่เกิดการวา่งงานและเป็นการสร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชน 

2. ปัจจุบนัผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่จะหนัมาสนใจสุขภาพของตนเองมากข้ึน  กลว้ย

ฉาบและขา้วเกรียบฟักทองท่ีกลุ่มผลิตใช้ส่วนผสมท่ีมาจากธรรมชาติเท่านั้น  ท าให้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจมาก 

3. กลุ่มไดรั้บความช่วยเหลือจากเทศบาลท่ีมีวิทยากรมาช่วยแนะน าในการท าและ

มีงบประมาณสนบัสนุน 

(4) อุปสรรคของสินคา้  (Treat) 

1. สินคา้ทดแทนกนัไดมี้สูง  เช่น  ขนมอบกรอบต่างๆ เป็นสินคา้ท่ีสามารถหาซ้ือ

ไดต้ามร้านคา้ทัว่ไป  ท าใหก้ลว้ยฉาบและขา้วเกรียบฟักทองไดรั้บความนิยมนอ้ยลง 

2. ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค  โดยจบัจ่ายใช้สอยลดน้อยลง

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจตกต ่า  และราคาสินคา้ทุกอยา่งก็สูงข้ึน 

3. เป็นบางฤดูกาลวตัถุดิบหายาก  และมีราคาสูง 
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5.3 ความต้องการในการพฒันาของสินค้าชุมชน 

ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาสินค้าชุมชนของชุมชนไทล้ืออ าเภอ          

ดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ง  2  หมู่บา้น  เป็นขอ้มูลท่ีจะท าให้ทราบถึงความตอ้งการของ       

แต่ละกลุ่มในการท่ีจะพฒันาสินคา้ของตนเองในด้านต่างๆ  เพื่อให้ผูผ้ลิตสามารถพฒันาสินค้า

ชุมชนสู่มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  ทั้งน้ีความตอ้งการของแต่ละสินคา้มีความเหมือนและ

แตกต่างกนับา้ง  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการผลิต  การตลาด  และความตอ้งการของกลุ่มเอง นกัวิจยัจะได้

อธิบายถึงความตอ้งการในการพฒันาของสินคา้ทั้ง  7  สินคา้  โดยละเอียดโดยจะเรียงล าดบัตาม

กลุ่มสินคา้ของแต่ละสินคา้ท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี 

 

5.3.1  สินค้าที ่ 1  ช่ือสินค้าแหนมหมู 

สินคา้ชุมชน  หมู่ท่ี  4  บา้นลวงเหนือ 

ความตอ้งการของกลุ่ม 

(1) การพฒันาดา้นการผลิต 

เน่ืองจากการผลิตแหนมหมูไม่ไดใ้ช้วตัถุกนัเสียเพื่อยืดอายุของผลิตภณัฑ์  ท าให้

ลูกคา้ท่ีซ้ือไปบริโภคไม่สามารถเก็บผลิตภณัฑ์ไวไ้ดน้าน  อายุของผลิตภณัฑ์จะสั้นกว่าของคู่แข่ง

รายอ่ืนๆ  ดังนั้นกลุ่มจึงอยากพฒันาการผลิตสินคา้ให้มีอายุการเก็บรักษาท่ีนานกว่าน้ี  จะท าให้

ผูบ้ริโภคพึงพอใจมากข้ึน 

ปัจจุบนักลุ่มมีสถานท่ีประกอบการผลิตยงัไม่เป็นสัดส่วนและไม่มีความสะอาด

เพียงพอ  ท าให้บางขั้นในกระบวนการผลิตอาจปนเป้ือนได ้ บางกลุ่มจึงอยากไดว้ิธีการจดัการการ

ผลิตท่ีถูกสุขลกัษณะมากข้ึน 

กลุ่มตอ้งการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพ  เน่ืองจากปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มยงั

ไม่ไดรั้บตรา  อย.  ผูบ้ริโภคจึงยงัไม่มีความเช่ือมัน่และยงัไม่ไดก้ารยอมรับเท่าท่ีควร  เน่ืองจากไม่มี

เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ ์

กลุ่มมีความตอ้งการในการพฒันาบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัรูปลกัษณ์ของสินคา้ 

กลุ่มมีความตอ้งการเคร่ืองบด  เพื่อท าแหนมแท่ง  จะไดมี้คุณภาพดีและราคาสูงข้ึน 
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(2) การพฒันาดา้นการตลาด 

จากการท่ีกลุ่มมีคู่แข่งท่ีผลิตแหนมหลายรายและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยงัไม่ได้

มาตรฐาน  อย.  ท าให้ลูกคา้บางรายไม่กลา้ซ้ือไปบริโภคเพราะไม่มีความมัน่ใจในตวัสินคา้  อีกทั้ง

คู่แข่งบางรายยงัมีช่ือเสียงท่ีดีกว่าด้วย  ดังนั้ นกลุ่มจึงอยากพฒันาการตลาดให้มีส่วนแบ่งทาง

การตลาดและยอดขายมากว่าน้ี  จะมีวิธีการใดบา้งท่ีจะเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้  และเพิ่ม

ก าไรใหก้บักลุ่มไดม้ากข้ึน 

(3) การพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

ปัจจุบันกลุ่มยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจในการท่ีจะพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP)  ทางกลุ่มตอ้งการความรู้ความเขา้ใจเพื่อจะไดพ้ฒันาสินคา้

เพื่อเขา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

 

5.3.2  สินค้าที ่ 2  ช่ือสินค้าเฮือนปอกระดาษสา 

สินคา้ชุมชน  หมู่ท่ี  4  บา้นลวงเหนือ 

ความตอ้งการของผูผ้ลิต 

(1) การพฒันาดา้นการผลิต 

เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเป็นกระดาษเม่ือเปียกน ้ าหรือฝนตกจะเสียรูปทรง

และขาดยุย่ไดง่้าย  รวมถึงรูปแบบการผลิตเป็นแบบเดิม  จึงอยากพฒันาการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ

และสามารถแกไ้ขปัญหาการผลิตได ้

(2) การพฒันาดา้นการตลาด 

ต้องการจะขยายตลาดให้กว้า งขวางมาก ข้ึน  และต้องการการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายไดม้ากข้ึน 

(3) การพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

สินคา้ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  (มผช.)  ถึงปี  พ.ศ.  2552  และ

ยื่นขอ OTOP ได้ระดบั  2  ดาวในปี  พ.ศ. 2547  เม่ือได้พฒันาสินค้าแล้ว  ต้องการจะยื่นของ

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) ต่อ 
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5.3.3. สินค้าที ่ 3  ช่ือสินค้าน า้ยาสมุนไพร  (น า้ยาปรับผ้านุ่ม, น า้ยาล้างจาน) 

สินคา้ชุมชน  หมู่ท่ี  5  บา้นลวงเหนือ 

ความตอ้งการของกลุ่ม 

(1) การพฒันาดา้นการผลิต 

การผลิตในปัจจุบนัเป็นสินคา้ท่ีใชไ้ดทุ้กเพศทุกวยัไม่จ  ากดั  ราคาถูกกวา่คู่แข่งขนั

มาก  กลุ่มตอ้งการพฒันาแบบบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ให้มีมาตรฐานมากกวา่น้ี  ทั้งน้ีบรรจุภณัฑ์ของ

กลุ่มยงัไม่ไดรั้บการพฒันาให้มีความดึงดูดใจลูกคา้มากนกั  แตกต่างจากบรรจุภณัฑ์ของคู่แข่งขนัท่ี

มีรูปร่างน่าใชม้ากกวา่ 

กลุ่มต้องการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าให้ทันสมัยและมีคุณภาพกว่าท่ี

เป็นอยู ่

(2) การพฒันาดา้นการตลาด 

ปัจจุบนัยอดขายสินคา้และส่วนแบ่งของการตลาดของกลุ่มมีน้อยมาก  เน่ืองจาก

ตลาดยงัไม่กวา้งพอผลิตขายเฉพาะในหมู่บ้าน  ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปมากนัก  ดงันั้นกลุ่มจึงจะ

พฒันาการตลาดของกลุ่มเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและเพิ่มยอดขายมากข้ึน 

(3) การพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

ปัจจุบันกลุ่มยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจในการท่ีจะพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP)  ทางกลุ่มตอ้งการความรู้ความเขา้ใจเพื่อจะไดพ้ฒันาสินคา้

เพื่อเขา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

 

5.3.4  สินค้าที ่ 4  ช่ือสินค้าทอผ้าไทลือ้ 

สินคา้ชุมชน  หมู่ท่ี  5  บา้นลวงเหนือ 

ความตอ้งการของกลุ่ม 

(1) การพฒันาดา้นการผลิต 

การผลิตสินคา้ของกลุ่มในขณะน้ีใช้วตัถุดิบ  คือ  ผา้ฝ้ายซ่ึงยอ้มด้วยสีธรรมชาติ

ส่งผลให้สีไม่ติดทนนานเหมือนการยอ้มดว้ยสีสังเคราะห์ดงันั้นกลุ่มจึงอยากจะพฒันาการผลิตตรง

จุดน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาของการยอ้มสีใหไ้ด ้ จะท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจต่อสินคา้ของกลุ่มมากข้ึน 
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กลุ่มตอ้งการพฒันาเร่ืองของลายผา้ให้มากข้ึนกวา่เดิมโดยมีผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองของ

ลายผา้มาใหค้วามรู้  เพื่อท่ีจะท าใหลู้กคา้ไดมี้ลายเลือกมากๆ  ยอดขายจะไดสู้งข้ึน 

(2) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ทดแทนได้มีสูง  แม้ว่าผ ้าฝ้ายจะเป็นวตัถุดิบท่ีได้มาจาก

ธรรมชาติ  แต่ก็มีผา้ชนิดอ่ืนๆ  ท่ีผลิตมาจากธรรมชาติด้วยเช่นกัน  เช่นผา้ไหม  ซ่ึงสามารถใช้

ทดแทนผา้ฝ้ายไดเ้พราะมีสีสันท่ีสวยงามมากกวา่  ท าใหช่้องทางการตลาดของผา้ฝ้ายแคบลง  ดงันั้น

กลุ่มจึงอยากจะพฒันาการตลาดของกลุ่มเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและเพิ่มยอดขายมากข้ึน 

(3) การพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

ทางกลุ่มเคยขอ  OTOP  ไดร้ะดบั  1  ดาวในปี  พ.ศ.  2547  เม่ือไดพ้ฒันาสินคา้

แลว้ตอ้งการจะยืน่ขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 

5.3.5  สินค้าที ่ 5  ช่ือสินค้าหัตถกรรมผ้าทอไทลือ้ 

สินคา้ชุมชน  หมู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

ความตอ้งการของกลุ่ม 

(1) การพฒันาดา้นการผลิต 

การผลิตสินค้าของกลุ่มในขณะน้ีใช้วตัถุดิบ  คือ  ผา้ฝ้าย เป็นวตัถุดับหลักใน      

การตดัเย็บ  แต่เน่ืองจากผา้ฝ้ายท่ีคดัสรรมาใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตนั้นจะยอ้มด้วยสีธรรมชาติ

ส่งผลให้สีท่ียอ้มเน้ือผา้ไม่ติดทนนานเหมือนการยอ้มด้วยสีสังเคราะห์  ดังนั้นกลุ่มจึงอยากจะ

พฒันาการผลิตตรงจุดน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาของการยอ้มสีให้ไดจ้ะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจต่อสินคา้

ของกลุ่มมากข้ึน 

โดยมีผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองของลายผา้มาให้ความรู้  กลุ่มตอ้งการพฒันาเร่ืองของลาย

ผา้และสีใหม้ากข้ึนกวา่เดิม  เพื่อจะท าใหลู้กคา้ไดมี้สีและลายใหเ้ลือกมากๆ  ยอดขายจะไดสู้งข้ึน 

(2) การพฒันาดา้นการตลาด 

กลุ่มตอ้งการให้มีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวในงานเทศกาลต่างๆ มากข้ึนจะท าให้สินคา้

ของกลุ่มมียอดขายมากข้ึน  กลุ่มตอ้งการการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  ท าให้

สินคา้ท่ีผลิตจะเป็นท่ีรู้จกักนัในทอ้งถ่ินอ่ืนและพื้นท่ีใกลเ้คียงเท่านั้น  ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่สามารถ

ขยายตลาดเพื่อจ าหน่ายมากข้ึน 
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(3) การพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) 

กลุ่มจดทะเบียนเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  มีเคร่ืองหมายการคา้เม่ือไดพ้ฒันาสินคา้

ตอ้งการจะยืน่ขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 

 

5.3.6 สินค้าที ่ 6  ช่ือสินค้าหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

สินคา้ชุมชน  หมู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

ความตอ้งการของกลุ่ม 

(1) การพฒันาดา้นการผลิต 

เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้บางประเภทเป็นกระดาษท าให้เวลาท่ีเปียก

น ้ าหรือฝนตกจะเสียรูปทรงและขาดยุ่ยได้ง่าย  กลุ่มออกพฒันาการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและ

สามารถแกไ้ขปัญหาเดิมๆ  ของการผลิตได ้

กลุ่มอยากไดอุ้ปกรณ์ในการผลิตสินคา้และมีผูม้าสอนให้เกิดสินคา้ตวัใหม่เพื่อเพิ่ม

ยอดขายใหม้ากข้ึน 

กลุ่มตอ้งการรับรองสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อลูกคา้จะไดม้ัน่ใจซ้ือสินคา้มากข้ึน 

(2) การพฒันาดา้นการตลาด 

เน่ืองจากช่องทางการตลาดแคบเพราะเป็นสินค้าท่ีใช้เฉพาะในงานมงคลและ

อวมงคลเท่านั้น  จึงไม่สามารถน าไปใชใ้นงานอ่ืนไดเ้ลย 

กลุ่มตอ้งการการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  ท าให้สินคา้ท่ี

ผลิตจะไม่เป็นท่ีรู้จกัภายในทอ้งถ่ินและพื้นท่ีใกลเ้คียงเท่านั้น  ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่สามารถขยายตลาด

เพื่อน าไปจ าหน่ายใหก้วา้งได ้

(3) การพฒันาด้านการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐานการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน 

(OTOP) 

ทางกลุ่มมีความตอ้งการจะพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  

(OTOP)  เม่ือไดพ้ฒันาสินคา้แลว้ตอ้งการยืน่ขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 
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5.3.7  สินค้าที ่ 7  ช่ือสินค้าแปรรูปอาหาร  (กล้วยฉาบ, ข้าวเกรียบฟักทอง) 

สินคา้ชุมชน  หมู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

ความตอ้งการของกลุ่ม 

(1) การพฒันาดา้นการผลิต 

ปัจจุบันกลุ่มยงัคงท าการผลิตในกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ  ดังนั้ นกลุ่มจึง

อยากจะพฒันาในเร่ืองรูปแบบของการผลิตท่ีหลากหลายให้มีรสชาติต่างๆ  และรูปแบบต่างๆ  ให้

น่าซ้ือมากกวา่น้ี  เป็นการสร้างจุดขายใหก้บัผูบ้ริโภค 

กลุ่มมีความตอ้งการเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัเพื่อท่ีจะสามารถผลิตไดจ้  านวน

มาก  ส่งจ าหน่ายในตลาดทัว่ไปนอกจากขายในทอ้งถ่ินตนเอง 

(2) การพฒันาดา้นการตลาด 

เพื่อเพิ่มการถือครองส่วนแบ่งการตลาดให้เพิ่มข้ึน  แต่เน่ืองจากปัจจุบนัส่วนถือ

ครองตลาดต ่าอยู่  ขณะน้ีการจ าหน่ายของกลุ่มจะจ าหน่ายภายในทอ้งถ่ิน  ยงัไม่สามารถกระจาย

ผลผลิตไปสู่พื้นท่ีอ่ืนได ้ กลุ่มจึงอยากพฒันาในส่วนน้ี 

(3) การพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) 

ปัจจุบันกลุ่มยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจในการท่ีจะพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP)  ทางกลุ่มตอ้งการความรู้ความเขา้ใจเพื่อจะไดพ้ฒันาสินคา้

เพื่อเขา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 
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สรุปความต้องการในการพฒันาสินค้าชุมชนไทลือ้  อ าเภอดอยสะเกด็ 

ผูว้ิจยัไดน้ าสรุปในประเด็นของความตอ้งการของสินคา้ชุมชนไทล้ือ  ทั้ง  2  หมู่บา้น  

จ านวน  7  สินคา้  ไดท้ั้งส้ิน  3  ดา้น  คือ 

1. การพฒันาดา้นคุณภาพการผลิต 

การพฒันาด้านน้ีประกอบไปด้วยความตอ้งการท่ีอยากได้กระบวนการผลิตท่ีมี

มาตรฐาน  ไดรู้ปแบบสินคา้ใหม่ๆ 

2. การพฒันาดา้นการตลาด 

ส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการเพิ่มยอดขายสินคา้  การหาช่องทางการตลาดสินคา้

ใหม้ากข้ึน  ตอ้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปเพื่อเป็นการขยายตลาด 

3. การพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) 

ส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.)  เพื่อได้

พฒันาสินคา้ตอ้งการจะยืน่ขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 

ขอ้มูลทั้งหมดท่ีวิเคราะห์ได ้ จะเป็นขอ้มูลท่ีจะท าให้ทราบถึงความตอ้งการของ   

แต่ละกลุ่มในการท่ีจะพฒันากลุ่มของตนเองในดา้นต่างๆ เพื่อให้กลุ่มสามารถพฒันาสินคา้ชุมชน      

สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  ทั้งน้ีความตอ้งการของแต่ละสินคา้มีความเหมือน

และแตกต่างกนับา้ง  ผูว้ิจยัจะไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการท่ีจะพฒันาสินคา้ชุมชนของการ

วิจยัให้ตรงกับวตัถุประสงค์ของการวิจยัต่อไปซ่ึงจะแสดงในรายละเอียดของการพฒันาสินค้า         

ในบทท่ี  6 

 

 

 

 

 

 

 

 




