
 

 

บทที ่ 5 
ศักยภาพของกลุ่มธุรกจิชุมชนด้านงานหัตถกรรม  อ าเภอหางดง 

 
 การศึกษาสภาพความเป็นอยู ่ และการท างาน  ของกลุ่มธุรกิจชุมชนต่างมีสภาพปัญหา     
ท่ีคลา้ยคลึงกนั  และต่างแตกกนัออกไปตามปัจจยัในแต่ล่ะดา้น ซ่ึงปัจจยัในแต่ละดา้นเป็นตวับงช้ี
ปัญหาท่ีมีต่อผลกระทบต่อศกัยภาพของกลุ่ม  และผลกระทบต่อการพฒันาศักยภาพของกลุ่ม          
ในอนาคต โดยมีกรณีศึกษา 6 กลุ่มผลิตภณัฑ์ คือ  ผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย ผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม ้
ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกั  ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น ผลิตภณัฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของตกแต่งบา้น 
และผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป  นอกจากนั้นยงัมีกรณีศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
 
กลุ่มผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย 
 

 กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย ได้แก่ หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 11   
ต าบลแหวน หมู่ ท่ี  8 ต าบลบ้านแหวน หมู่ ท่ี  2 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่                     
ซ่ึงมีรายช่ือผูป้ระกอบการทั้ง 10  กลุ่มดงัน้ี 
 
 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  คุณอินศร    ทิพสุทา 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  คุณอารี    กาวลิะ 
 3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  คุณฟองนวล    ปลูกงา 
 4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  คุณศวร    ทิพยอุ่์น 
 5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  คุณอมัพร    ยาวชิยั  
 6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  คุณอ าพร    ศรีกุนะ  
 7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  จนัทิรา    ตัน๋ปาลี 
 8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  8  คุณแกว้ศรี    ปลูกงา  
 9. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  9  คุณสุพาณี    แกว้ใจ   
                                  10. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 10 คุณชานนท ์    นนัไชย 
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กลุ่มผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้    
 
 กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม ้ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นแหวน 
หมู่ ท่ี 8 ต าบลบ้านแหวน หมู่ ท่ี 12 ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ มีรายช่ือ
ผูป้ระกอบการทั้ง 8 กลุ่มดงัน้ี 

 

  1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1 คุณศิรินนัท ์     จนัทร์จาน 
  2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  คุณสมศรี     โปธิ 
  3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  คุณภีระพฒัน์   นนัทะวงศ ์
  4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  คุณกนก     ศรีมูล   
  5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5   คุณมา      สายกนัทา 
  6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  คุณอนนัต ์    ไชยยม    
  7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  คุณพวงเพชร     นนัทะ 
  8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  8  คุณทองดี     เขียวดี 
 
กลุ่มผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกั 
 
 กรณี ศึกษาก ลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก  ได้แ ก่  หมู่ ท่ี  2  ต าบลขุนคง  หมู่ ท่ี  5                
ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองโขง หมู่ท่ี 11 ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่                
มีรายช่ือผูป้ระกอบการทั้ง 6 กลุ่มดงัน้ี 
 
  1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  คุณกนัแกว้     ทามงคล  
  2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  คุณชุติกานต ์   กนัทะวงศ ์  
  3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  คุณประพนั   บุญเทพ   
  4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  คุณบวัเลียว    เมทาดี   
  5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  คุณค ามูล     หม้ือชุม   
  6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  คุณประจวบ    มนรังษี 
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กลุ่มผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
 
 กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านแหวน หมู่ท่ี 6         
ต  าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านแหวน หมู่ท่ี 9 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านแหวน       
หมู่ ท่ี 13  ต าบลบ้านแหวน หมู่ ท่ี 2 ต าบลขุนคง และหมู่ท่ี 2 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง      
จงัหวดัเชียงใหม่ มีรายช่ือผูป้ระกอบการทั้ง 7 กลุ่มดงัน้ี 
 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  คุณผกาวรรณ   ค าหลา้ 
2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  คุณชวาลา ไชยยงั 
3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  คุณไพริน  ยวงขาว 
4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  คุณจนัทร์สม หน่อจนัทร์แกว้ 
5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  คุณนิภาพร  บุตรชยั 
6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  คุณวชิระ สีจนัทร์ 
7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  คุณไพลิน  กิตติกุศล 

 
กลุ่มผลติภัณฑ์ประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน 

 

 กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 5          
ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 8  ต าบลบ้านแหวน หมู่ท่ี 9  ต าบลบา้นแหวน และหมู่ท่ี 2  ต าบลขุนคง 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  มีรายช่ือผูป้ระกอบการทั้ง 10 กลุ่มดงัน้ี 
 
 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  คุณค าป้อ    ต่อเรือนค า 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  คุณสมเพชร    เรือนแกว้ 
 3 .กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  คุณกิติพฒัน์   สมใจ 
 4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  คุณบวัเขียว    ไชยปัญญา 
 5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  คุณเกตุ   ศรีแปง 
 6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  คุณประมวณ    ศรีแปง 
 7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  คุณบวัไหล   บุญแต๋ว 
 8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  8 คุณกญัญานตั   พนัธุศาสตร์ 
 9. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  9  คุณวนัเพญ็   ถาไว 
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           10.กลุ่มตวัอยา่งท่ี  10  คุณภีระพฒัน์   มาแยะ  
 

 

กลุ่มผลติภัณฑ์อาหารแปรรูป 

 

กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ หมู่ท่ี 2 บา้นตน้ง้ิว   
ต าบลสันผกัหวาน หมู่ ท่ี  5 ต าบลน ้ าแพร่ หมู่  2 ต าบลหารแก้ว หมู่ ท่ี  4 บ้านทรายมูล หมู่ ท่ี  4          
ต าบลบา้นแหวน หมู่ 3 ต าบลหนองแก๋ว หมู่ท่ี 4 ถนนหางดง-สะเมิง ต าบลบา้นปง หมู่ท่ี 7 ต าบล   
สันผกัหวาน หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  มีรายช่ือผูป้ระกอบการทั้ง 10 
กลุ่มดงัน้ี 

 

 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารแม่บา้นเกษตรบา้นตน้ง้ิว 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  คุณจนัทร์เพญ็  วพิุทธกษมานนท ์
 3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  คุณสมเพชร  วรรณแกว้ 
 4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูป 
 5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  กลุ่มเกษตรกรบา้นช่างค านอ้ย 
 6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  ชุมชนบา้นแม่ขกัพฒันา 
 7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  กลุ่มแปรรูปอาหารพื้นเมือง 
 8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  8  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 9. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  9  คุณเล็ก  วงคก์ุณา 
 10. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  10  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่านาค 
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1. บริบทกลุ่มธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์  
 
  ในบริบทส่วนน้ี  เป็นส่วนท่ีสามารถบงบอกได้ถึงศกัยภาพเบ้ืองตน้ ความเป็นไปได ้  
ในการท่ีจะพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ินไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน และทอ้งถ่ิน สามารถจ าแนกได ้คือ 
 

 1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 

  ประวติัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ เช่น ช่ือ-สกุล  ท่ีอยู่  อายุ ประวติัการท างาน   
และรายไดเ้ฉล่ีย  เป็นตน้ แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์อยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอหางดงทั้งหมด ลกัษณะการท างาน 
มีตั้งแต่การท างานในลกัษณะรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เป็นผูป้ระกอบรายเด่ียวมีโครงสร้าง
องคก์รท่ีไม่ซบัซอ้น ผลิตช้ินงานตามออร์เดอร์ หรือค าสั่งจากลูกคา้ มีประวติัผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 

 

1.1.1  ประวัติกลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย ประวติัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ
เดินเส้นลวดลาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ดูไดด้งัตารางท่ี 5.1  

 

ตารางท่ี 5.1 ตารางประวติักลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย 
 

 
ล าดับ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อายุ 

 
ทีอ่ยู่ 

ประวตัิ 
การท างาน 

 
รายได้ 

 
ผลติภัณฑ์ 

1. คุณอินศร  ทิพยท์า 38 26/3 ม.  5 ต.บา้นแหวน 
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี   6,000 เดินเส้นตุก๊ตา
ดนตรี 

2. คุณอารี  กาวลิะ   49 34/1 ม. 5  ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี   20,000 เดินเส้น 
พระ-นาง 

3. คุณฟองนวล  ปลูกงา 51 6/1 ม. 5 ต.บา้นแหวน        
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่   

มากกวา่ 5 ปี   7,000 เดินเสน้ขนัโตก- 
กล่องทิชชู 

4. คุณศวร   ทิพยอุ่์น    43 125 ม. 5  ต.แหวน  
 อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี   15,000 เดินเส้น
ขนัโตก 

5. คุณอมัพร  ยาวชิยั   50 ต.บา้นแหวน อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่    

มากกวา่ 5 ปี   4,000 เดินเส้น 
พระ-นาง 

6. คุณอ าพร    ศรีกุนะ    38 27  ม. 11 ต.บา้นแหวน 
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

 

มากกวา่ 5 ปี   6,000 เดินเส้นเตียง 
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7. คุณจนัทิรา  ตัน๋ปาลี   28 11  ม. 8  ต.บา้นแหวน 
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี 7,000 เดินเส้นนก
แต่งบา้น 

8. คุณแกว้สี  ปลูกงา   42 6  ม. 8 ต.บา้นแหวน อ.
หางดง  จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี 5,000 เดินเส้นผเีส้ือ
แต่งบา้น 

9. คุณสุพาณี  แกว้ใจ   39 75  ม. 8  ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่    

มากกวา่ 5 ปี   4,000 เดินเส้นผเีส้ือ
แต่งบา้น 

10. คุณชานนท ์ นนัไชย   45 66  ม. 2  ต.ขนุคง อ.หาง
ดง  จ.เชียงใหม่    

มากกวา่ 5 ปี   10,000 เดินเส้น
ขนัโตก 

 

 
1.1.2  ประวัติกลุ่มผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้ ประวติัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ    

กรอบรูปไม ้อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ดูไดด้งัตารางท่ี 5.2 
 

ตารางท่ี 5.2 ตารางประวติักลุ่มผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้

 

 

ล าดับ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

อายุ 
 

ทีอ่ยู่ 
ประวตัิ 

การท างาน 

 
รายได้ 

 

ผลติภัณฑ์ 

1. คุณศิรินนัท ์ จนัทร์จาน 52 39 ม.2 ต.ขนุคง 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

ประสบการณ์ 
มากกวา่ 5 ปี 

4,600 กรอบรูป
กระจก 

2. คุณสมศรี   โปธิ 53 83 ม.5 ต.บา้นแหวน  
อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี   5,000 กรอบรูป 
ไมส้ัก 

3. คุณภีระพฒัน์  นนัทะ
วงศ ์

53 67  ม.8 ต.บา้นแหวน   
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี   8,000 กรอบรูป 
ไมส้ัก 

4. คุณกนก  ศรีมูล 44 38/3 ม.5 ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี   6,000 กรอบรูป 
ไมอ้ดั 

5. คุณมา  สายกนัทา 62 15  ม. 8 ต.บา้นแหวน 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี   5,000 หตัถกรรม 
ไมพ้ื้นบา้น 

6. คุณอนนัต ์ ไชยยม   40 2/1  ม. 8 ต.บา้นแหวน 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 

มากกวา่ 5 ปี 6,000  หตัถกรรม 
ไมพ้ื้นบา้น 
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7. คุณพวงเพชร  นนัทะ
วงศ ์  

31 67  ม. 8 ต.บา้นแหวน 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี 8,000 กรอบรูป 
ไมอ้ดั 

8. คุณทองดี   เขียวดี   43 96/5 ม.12  
ต.บา้นแหวน 

อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 5 ปี   7,000 กรอบรูป 
ไมส้ัก 

 

 

1.1.3  ตารางประวัติกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ประวติัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ    
ไมแ้กะสลกั อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ดูไดด้งัตารางท่ี 5.3 

 

ตารางท่ี 5.3 ตารางประวติักลุ่มผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั 
 

 
ล าดับ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อายุ 

 
ทีอ่ยู่ 

ประวตัิ 
การท างาน 

 
รายได้ 

 
ผลติภัณฑ์ 

1. คุณกนัแกว้  ทามงคล 55 68 ม.2 ต.ขนุคง อ.หางดง 
 จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี 

6,000-
8, 000 

แกะสลกัไม ้

2. คุณชุติกานต ์  กนัทะ
วงศ ์

43 61/1  ม. 2 ต.ขนุคง  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี   

10,000 ไมแ้กะสลกั
พระพุทธ 

3. คุณประพนั  บุญเทพ 52 86/2 ม.5 ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี 

6,000-
8,000 

แกะสลกัไม ้

4. คุณบวัเลียว  เมทาดี   46 30 ม. 3 ต.หนองโขง  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่   

มากกวา่ 
 5 ปี 

3,000 - 
6000 

พดดว้ง 
ไมต้กแต่ง 

5. คุณค ามูล  หม้ือชุม   57 27/1 ม. 11 ต.บา้นแหวน    
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี 

5,000 แกะสลกั 
โตะ๊หมูบูชา 

6. คุณประจวบ  มนรังสี 52 ม. 2 ต.ขนุคง  อ.หางดง   
 จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี 

- แกะสลกั 
รูปพระ 
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1.1.4 ตารางประวัติกลุ่ มผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ประวติัพื้นฐานของ
ผูป้ระกอบการของตกแต่งบา้น อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ดูไดด้งัตารางท่ี 5.4 

 
ตารางท่ี 5.4 ตารางประวติักลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 

 

 
ล าดับ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อายุ 

 
ทีอ่ยู่ 

ประวตัิ 
การท างาน 

 
รายได้ 

 
ผลติภัณฑ์ 

1. คุณผกาวรรณ   ค  าหลา้ 19 218 ม. 13 ต.บา้นแหวน    
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี 

4,000 ไมแ้กะสลกั
แต่งสี 

2. คุณชวาลา   ไชยยงั    31 204 ม. 5 ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

ไม่ต ่ากวา่ 
 3 ปี   

4,000 กล่องไม้
ตกแต่ง 

3. คุณไพริน  ยวงขาว   50 51/2 ม. 5 ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่   

อยา่งนอ้ย 
 3 ปี 

4,000 ตุก๊ตาไม้
ตกแต่ง 

4. คุณจนัทร์สม  หน่อจนั
แกว้ 

62 110  ม. 2 ต.ขนุคง   
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่   

มากกวา่ 
 5 ปี 

13,000 ตุก๊ตาไม้
ตกแต่ง 

5. คุณนิภาพร  บุตรชยั   43 28/1 ม. 8 ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่   

มากกวา่  
5 ปี   

7000 ผเีส้ือแต่งบา้น 

6. คุณวชิระ  สีจนัทร์ 35 39  ม. 2 ต.หนองควาย   
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 3-5 ปี   

8,000 กลุ่มวาดภาพ 

7. คุณไพลิน  กิติกุศล   32 96/1 ม. 12  ต.บา้นแหวน 
 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี   

7,000 เดินเส้น
ลวดลายก
ตกแต่ง 
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1.1.5  ตารางประวัติกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน ประวติั
พื้นฐานของผูป้ระกอบการศิลปะประดิษฐ์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่         
ดูไดด้งัตารางท่ี 5.5 

 
ตารางท่ี 5.5 ตารางประวติักลุ่มผลิตภณัฑศิ์ลปะประดิษฐแ์ละของตกแต่งบา้น 

 

 
ล าดับ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อายุ 

 
ทีอ่ยู่ 

ประวตัิ 
การท างาน 

 
รายได้ 

 
ผลติภัณฑ์ 

1. คุณค าป้อ  ต่อเรือนค า   41 116/1 ม. 5 ต.บา้นแหวน  
 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี   

4,000 โตะ๊ไม ้

2. คุณสมเพชร  เรือน
แกว้ 

54 42/1 ม. 5  ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่   

มากกวา่ 
 5 ปี   

8,000 เฟอร์นิเจอร์
หวาย 

3. คุณกิตติพฒัน์  สมใจ   36 22 ม. 9 ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี   

10,000 เฟอร์นิเจอร์ไม ้

4. คุณบวัเขียว  ไชย
ปัญญา   

58 172  ม. 5  ต.บา้นแหวน 
 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี   

4,000 จกัสานตอกไม้
ไผ ่

5. คุณเกตุ  ศรีแปง   38 77/1  ม. 5 ต.บา้นแหวน 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่   

มากกวา่ 
 5 ปี   

20,000 โคมไฟไมไ้ผ ่

6. คุณประมวณ  ศรีแปง   38 77/1 ม. 5 ต.บา้นแหวน  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี 

10,000 โคมไฟไม ้

7. คุณบวัไหล  บุญแต๋ว   55 34  ม. 2  ต.หนองควาย   
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี 

8,000 เคร่ืองป้ัน 
ดินเผา 

8. คุณกญัญานตั   พนัธุ
ศาสตร์ 

38 ม.2  ต.ขนุคง อ.หางดง  
 จ.เชียงใหม่   

มากกวา่ 
 5 ปี   

4,500 ตูพ้ระธรรม 

9. คุณวนัเพญ็  ถาไว 41 53 หมู่ 2  ต าบลขนุคง 
 อ. หางดง  จ. เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี   

4,000 โตะ๊นัง่ 

10. คุณภีระพฒัน์ มาเยอะ 25 116/28 ม.8 ต.บา้นแหวน 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 5 ปี 

10,000 ลูกโป่งโคมไฟ 
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1.1.6  ตารางประวัติกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ประวติัพื้นฐานของ
ผูป้ระกอบการอาหารแปรรูป อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ดูไดด้งัตารางท่ี 5.6 

 
ตารางท่ี 5.6 ตารางประวติักลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 

 

 
ล าดับ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อายุ 

 
ทีอ่ยู่ 

ประวตัิ 
การท างาน 

 
รายได้ 

 
ผลติภัณฑ์ 

1. กลุ่มอาชีพแปรรูป
อาหารแม่บา้เกษตรกร
บา้นตน้ง้ิว 

- 114/1 หมู่ 2 บา้นตน้ง้ิว 
ต.สันผกัหวาน  อ.หางดง  

จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 9 ปี 

- น ้าพริกเผา 
กลว้ยกวน 

ขา้วเกรียบ ขา้ว
แตนสมุนไพร 

2. คุณจันทร์เพ็ญ วิพุทธ
กษมานนท ์
 

- 132/6  ซ. 24 ม. 5 
ต. น ้าแพร่  อ.หางดง   

จ. เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
13 ปี 

- แหนมหม ู 
แหนมหูหม ู

แหนมซ่ีโครงหมู 

3. คุณสมเพชร วรรณ
แกว้ 

- 133  หมู่ 2  ต.หารแกว้  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 6 ปี 

- ผลิตภณัฑ์ 
น ้าจ้ิมสุก้ี 

4. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
แปรรูป 

- 83  ซ.เทศบาล 16   
ถ.เชียงใหม่-ฮอด 
ต.หางดง  อ.หางดง   

จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 6 ปี 

- ผลิตภณัฑ์ 
ขนมหวัเราะ
แปรรูปจาก 
ไข่ไอโอดีน 

5. กลุ่มเกษตรกรบา้น 
ช่างค านอ้ย 

- ศูนยส์าธิตการตลาด 
บา้นช่างค านอ้ย  ม. 4  
ต.บา้นแหวน อ.หางดง  

จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
 8 ปี 

- ผลิตภณัฑ์
แหนม 

6. ชุมชนบา้นแม่ขกั
พฒันา 

- 337  ซ.เทศบาล 19  ถ.
เชียงใหม่-ฮอด  ต.หางดง  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่   

มากกวา่ 
 5 ปี 

- ผลิตภณัฑ์ 
พริกลาบลุงค า 

7. กลุ่มแปรรูปอาหาร
พื้นเมือง 

- 158 ม. 3  ต.หนองแก๋ว  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

นอ้ยกวา่ 
3 ปี 

- แคบหมูไร้มนั
ปรุงรส  

แคบหมูติดมนั 
น ้าพริกหนุ่ม 
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8. กลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

- 150  ม. 4 ถ.หางดง- 
สะเมิง  ต.บา้นปง   

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

มากกวา่ 
8 ปี 

- ผลิตภณัฑ์ 
กลว้ยฝอย
ทรงเคร่ือง 

9. คุณเล็ก  วงคก์ุณา - 176 ม. 7 ต.สันผกัหวาน  
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

 

มากกวา่ 
6 ปี 

- ผลิตภณัฑ์ 
ขา้วแต๋น 
“ป้าเล็ก” 

10. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
ท่านาค 

- 83 หมู่ 4 ถ.ล าพนู- 
สันป่าตอง  ต.หนองตอง   
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่   

มากกวา่ 
7 ปี 

- ผลิตภณัฑ์
กระเทียมดอง 

 

   1.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
   เร่ืองเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่  และสภาพปัญหาท่ีประสบอยู่  กลุ่มผลิตภณัฑ ์    
ต่างประสบปัญหาอันเป็นผลมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ จนมีสภาพความเป็นอยู่ล  าบาก        
ยอดการผลิต ลดน้อยลง จนเกิดเป็นปัญหาราคาสินคา้ตกต ่า ซ่ึงเป็นผลมาจากการกดราคากนัเอง   
และส่ิงส าคัญผูป้ระกอบการต่างประสบปัญหาในตอนน้ี คือ ราคาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีราคาสูงข้ึน          
ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่แต่ใช้วสัดุ และอุปกรณ์ภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 80 แต่ราคา      
กลบัแพงเกินกวา่ผูป้ระกอบการจะรองรับไหว 
 
   1.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์ 
   การผลิตผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จะไม่ใช่การผลิตเพื่อจดัจ าหน่าย  แต่เป็นการผลิต                   
เพื่อขายส่งต่อ มีเพียงส่วนน้อยท่ีผลิตไว้จ  าหน่ายเองบ้าง ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อขายส่งต่อ            
เพราะผู ้ประกอบการจ า เป็นต้องก าจัดความเส่ียง การผลิตออกมา แล้วน าไปจ าหน่ายเอง                 
เป็นความเส่ียง หากผลิตภณัฑ์ขายไม่ไดผู้ป้ระกอบการจะตอ้งรับภาระจากการผลิต ในทางกลบักนั
หากผูป้ระกอบการผลิตเพื่อขายส่งต่อ  จะไม่ต้องในการรับภาระจากการผลิต และสภาวะเส่ียง        
ในการท่ีจะขายได ้หรือไม่ 
 
 1.4  ข้อมูลการผลติ  และโครงสร้างขององค์กร 
   ข้อมูลการผลิตไม่มีการวางแผนไว ้เพราะการท างานไม่มีการท าเฉพาะเจาะจง   
หรือตายตัวแต่อย่างใด แต่จะปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสม คือจ านวนของผลิตภัณฑ ์           
และระยะเวลาการผลิตว่าเหมาะสมหรือไม่ หากจ านวนของผลิตภณัฑ์มีมาก และระยะเวลาน้อย       
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ก็จะเพิ่มสัดส่วนของระยะเวลาแทน  หรือการเพิ่มเวลาในการท างาน  และจา้งลูกจา้งแบบรายวนั    
มาช่วยบา้ง เพื่อให้ทนัตามก าหนด โครงสร้างโดยรวมของผูป้ระกอบการเป็นแบบผูป้ระกอบการ 
รายเดียวท่ีผลิตกันเองในครอบครัว และเป็นแบบผู้ประกอบการท่ีจัดตั้ งกลุ่มข้ึนร่วมกัน                    
เป็นรัฐวสิาหกิจขนาดกลางเป็นโครงสร้างท่ีไม่ซบัซอ้น 
 
 1.5 การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
   การประเมินผลคุณภาพสินค้าก่อนส่งให้ลูกคา้ ผูป้ระกอบการจะมีการประเมิน
คุณภาพผลิตภณัฑ์ดว้ยตวัเองก่อนในเบ้ืองตน้ หากพบผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ จะท าการคดัออก                        
ก่อนน าไปแกไ้ข จากนั้นลูกคา้จะเป็นผูป้ระเมินผลคุณภาพสินคา้อีกคร้ัง ก่อนน าไปจดัจ าหน่าย 
 
 1.6  การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
   ด้านการออกแบบ การผลิต และการเงิน ผูป้ระกอบการไม่มีการวางแผนการ        
ในการออกแบบ การผลิต และการตลาด เพราะผูป้ระกอบการเลือกท่ีจะลดความเส่ียงในการ           
รับภาระกรณีผิดพลาด และเส่ียงว่าจะขายเองไดห้รือไม่ ดา้นของการเงินเน่ืองจากประสบปัญหา  
วสัดุ อุปกรณ์มีราคาแพงข้ึน มีการกกัเก็บเงินไวส้ าหรับซ้ือหาวสัดุ อุปกรณ์มากกวา่เดิม จากท่ีไม่เคย 
เก็บค่าวสัดุ อุปกรณ์ไวส้ ารองจ่าย 
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2. การวเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลุ่มผลติภัณฑ์ 
 

 ชุดโครงการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน เพื่อสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันา
และแกไ้ขปัญหาในส่วนท่ีตอ้งการ เก่ียวกบัจุดอ่อน และอุปสรรค ให้ตรงจุด ซ่ึงได้ท าการวิเคราะห์ 
แบ่งเป็น 11 ประเด็น คือ ดา้นการตลาด การผลิต การจดัการ การเงิน เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม 
การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลย ีคู่แข่ง ลูกคา้ และดา้นสถาบนัการเงิน มีการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 ผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑ์
เดินเส้นลวดลาย ดูไดด้งัตาราง 5.7 

 

ตารางท่ี 5.7 ผลการวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย 
 

ด้านการ จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 

ด้าน
การตลาด 

- วตัถุดิบหาซ้ือง่าย 
- มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ท าให ้

มีการสั่งท าเขา้มาตลอด รวมถึงการตลาด 
ท่ีดีตามมา 

- วตัถุดิบท่ีมีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ 

- ไม่มีการพฒันาสินคา้แบบใหม่ๆ  
มีแต่กลุ่มลูกคา้เก่าท่ีสั่งสินคา้ต่อเน่ือง 
- กลุ่มลูกคา้ใหม่มีนอ้ยมาก 

ด้านการผลติ - มีความช านาญสูงมีประสบการณ์ 

ในการท างานมานาน 

- สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณมาก 
 และคุณภาพคงเดิม 

- อุปกรณ์ท่ีใช้งานมีอายุการใช้งานสั้ น
เน่ืองจากใชทุ้กวนั 

- ไม่มีลูกจา้งท าใหส่้งงานใหลู้กคา้ไม่ทนั 

ด้านการ
จัดการ 

- มีการแบ่งงาน และส่งตรงต่อเวลา 
- ฝึกใหลู้กจา้งสามารถท างานอยา่งมีระบบ
เพื่ อ เ ป็นก าร เพิ่ ม ผลผ ลิตให้ม าก ข้ึ น 

ทนัเวลาท่ีลูกคา้มารับงาน 

- มีการจดัท าบญัชีอยา่งง่ายๆ ไม่เป็นระบบ
ท าใหไ้ม่มีระเบียบ 

- ไม่สามารถรู้ได้ว่าก าไร-ต้นทุนเท่าไร
เดือนน้ีไดม้ากนอ้ยอยา่งใด 

ด้านการเงิน - ผลิตภณัฑข์ายส่ง และปลีกได ้ ราคาดี 
- มีช่องทางการหารายได ้หลายทาง 
การผลิตตายตวั รองรับงานใหม่ๆ ได ้

- อุปกรณ์ วตัถุดิบราคาราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ 

- ไม่มีลูกจา้ง ท าส่งงานลูกคา้ไม่ทนั ก าไร
นอ้ยลง ปัญหา คือ ขาดเงินหมุนเวยีน 
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ด้านการ โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
ด้าน

เศรษฐกจิ 

- สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชน 
หรือในทอ้งถ่ิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก 

- มีปัญหาในการจดัหาหลกัทรัพย ์
เพื่อค ้ าประกันเงินกู้จากสหกรณ์ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน 

ด้านสังคม
วฒันธรรม 

- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ และคุณลกัษณะ 
สะทอ้นความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย  
- ลวดลาย สีสัน สัดส่วน เหมาะสม 
ต่อการใชง้าน 
- เป็นท าช่ืนชอบของลูกคา้ต่างชาติ 

- ไม่ เ ป็นท่ี ช่ืนชอบของลูกค้าชาวไทย 
เพราะถูกมองเป็นสินคา้ไม่ร่วมสมยั 
 

ด้านการเมือง
และกฎหมาย 

- นโยบายของรัฐบาลท่ีมีการสนับสนุน
การส่งเสริมการส่งออกมากเป็นพิเศษ 
จึงเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก  - 
อตัราดอกเบ้ียต ่า สามารถสามารถกู ้
ไดใ้นระยะยาว 

- มีปัญหาขาดเงินหมุนเวยีน   
เพราะความล่าชา้ในการด าเนินงาน 
ของรัฐท่ียุง่ยาก 
- ความไม่แน่นอนของการเมือ 
 ภาครัฐบาลขาดการท างานท่ีต่อเน่ือง 

ด้าน
เทคโนโลยี 

- ด้านเจริญทางเทคโนโลยี  ท าให้ เ กิด
ช่องทางการตลาดท่ีส าคญั เช่น www ฯลฯ 
- สามารถหากลุ่มลูกคา้ใหม่ผ่านช่องทาง
การตลาด 

- ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยี 
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการสร้างเวบ็ไซต ์
เพื่อโชวสิ์นคา้ เป็นท่ีมาของตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  

ด้านคู่แข่ง - ผลิตภณัฑมี์ราคาถูกกวา่โรงงานใหญ่  
เน่ืองจากตน้ทุนท่ีต ่ากวา่การผลิต 
แบบโรงงาน สามารถเพิ่มอตัรารายได ้

- คู่แข่ง มีจ  านวนมาก ระดบัการแข่งขนัสูง 
- มีการตดัราคากนัเองของผูป้ระกอบการ 
 

ด้านลูกค้า - มีความตอ้งการในการซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากอ านาจในการจบัจ่ายท่ีสูงข้ึน 

- ผลิตภณัฑเ์ป็นสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็น ลูกคา้ 
จึงไม่มีการสั่งซ้ือสินคา้ต่อเน่ือง 
และสม ่าเสมอ 

ด้านสถาบัน
การเงิน 

- รัฐบาลมีการส่งเสริมการส่งออก จึงท าให้
แหล่งเงินกู้มากข้ึน เง่ือนไขดี และอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า สามารถกู้เงินได้จากสหกรณ์
ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
 

- สามารถกูเ้งินไดใ้นจ านวนท่ีนอ้ย 
หรือไม่ได้ตามจ านวนตอ้งการ ซ่ึงมีความ
เป็นตอ้งใชจ้  านวนมากในการพฒันา 
และลงทุนท าตลาด หาเงินหมุนเวยีน 
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2.2 ผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้ ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑ ์
กรอบรูปไม ้ดูไดด้งัตาราง 5.8 

 

ตารางท่ี 5.8 ผลการวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้
 

ด้านการ จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 

ด้าน
การตลาด 

- ผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์อนัดี 
ต่อพอ่คา้คนกลาง และลูกคา้ท าให้สามารถ
ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ไดใ้นราคาถูก 
 

- ไม่มีการพัฒนาสินค้าแบบใหม่ๆ มีแต่
กลุ่มลูกคา้เก่าท่ีสั่งสินคา้ต่อเน่ือง 
- ส่วนกลุ่มลูกคา้ใหม่มีนอ้ยมาก และสั่งซ้ือ
สินคา้ไม่ต่อเน่ือง 

ด้านการผลติ - ผูป้ระกอบการมีความช านาญงานสูง  
มีประสบการณ์ในการท างานหลายปี 
 สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณมากคุณภาพ 
ใกลเ้คียงของเดิม พร้อมผลิตสินคา้ 
ท่ีมีรูปแบบใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
 

- อุปกรณ์ท่ีใช้งานมีอายุการใช้งานสั้ น
เน่ืองจากใชทุ้กวนั 
- กระบวนการผลิตท่ียุ่งยากจึงไม่สามารถ
ผลิตไดต้ามท่ีตั้งเป้าไว ้และถา้เป็นแบบ 
ท่ีลูกคา้ออกแบบมาก็จะเสียเวลามากข้ึน 

ด้านการ
จัดการ 

- รักษาก าหนดเวลาส่งงานท่ีลูกคา้ก าหนด 
เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาผลิตสินคา้ไม่ทนั 
ต่อความตอ้งการของลูกคา้  
 

- คิดรายได้ให้แ ก่ ลูกจ้างแบบคิดตาม
จ านวนช้ินงานท าไดม้ากก็ไดเ้งินมาก  
- ขอ้จ ากดัของเวลาในการขายมีแค่ 2 วนั
ต่อ 1 อาทิตย ์ท าใหข้าดเงินหมุนเวยีน 

ด้านการเงิน - สามารถกู้เ งินฉุกเฉิน ได้จากสหกรณ์
ภายในชุมชน  ผลิตภณัฑ์ท่ีไดใ้นการผลิต
สามารถขายส่ง และปลีกไดร้าคาดี  

- ตอ้งลงทุนซ้ือวตัถุดิบท่ีมีราคาแพง 
และอุปกรณ์ ท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน   
จนตอ้งกูเ้งินมาใชใ้นธุรกิจหลายคร้ัง  

ด้าน
เศรษฐกจิ 

- สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก 

- มีปัญหาในการจดัหาหลกัทรัพย ์
เพื่อค ้ าประกันเงินกู้จากสหกรณ์ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน 

ด้านสังคม
วฒันธรรม 

- แสดงถึงวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ขนาดสัดส่วนเหมาะสมต่อการใชง้าน 
- เป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติมาก 

- ค่านิยมในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลง ท าให้
สินคา้ไม่ไดรั้บความนิยมมากนกั 
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ด้านการ โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
ด้านการเมือง
และกฎหมาย 

- ทางภาครัฐบาลสนบัสนุนการส่งออก 
- มีการลดอตัราดอกเบ้ีย และอตัราภาษี 

ท าใหส้ามารถกูเ้งินทุนไดใ้นอตัรา 
ดอกเบ้ียต ่า 

- มีปัญหาขาดเงินหมุนเวียน เพราะความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานของรัฐท่ีซบัซอ้น 
- ความไม่แน่นอนของการเมือง ท าให้
ความน่าเช่ือถือลดลง ส่งผลการเติบโตทาง
ความตอ้งการของสินคา้ 

ด้าน
เทคโนโลยี 

- ด้านเจริญทางเทคโนโลยี  ท าให้ เ กิด
ช่องทางการตลาดท่ีส าคญั เช่น www ฯลฯ 
- สามารถหากลุ่มลูกคา้ใหม่ผ่านช่องทาง
การตลาด 

- ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยี 
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการสร้างเวบ็ไซต ์
เพื่อโชวสิ์นคา้ เป็นท่ีมาของตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  

ด้านคู่แข่ง - ผลิตภณัฑมี์ราคาถูกกวา่โรงงานใหญ่  
เ น่ืองจากต้นทุนท่ีต ่ ากว่าการผลิตแบบ
โรงงาน สามารถเพิ่มอตัรารายไดเ้สมอ 

- คู่แข่ง มีจ  านวนมาก ระดบัการแข่งขนัสูง 
- มีการตดัราคากนัเองของผูป้ระกอบการ 
 

ด้านลูกค้า - รูปแบบของผลิตภณัฑส์ามารถ 
ปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 
สามารถเพิ่มฐานลูกคา้ไดห้ลากหลาย 

- ผลิตภณัฑไ์ม่ถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 

ลูกคา้จึงไม่มีการสั่งซ้ือสินคา้ต่อเน่ือง 

ด้านสถาบัน
การเงิน 

- รัฐบาลมีการส่งเสริมการส่งออก จึงท าให้
แหล่งเงินกู้มากข้ึน เง่ือนไขดี และอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า สามารถกู้เงินได้จากสหกรณ์
ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

 

- สามารถกูเ้งินไดใ้นจ านวนท่ีนอ้ย 
หรือไม่ไดต้ามจ านวนตอ้งการ 
ซ่ึงมีความเป็นตอ้งใชจ้  านวนมาก 

ในการพฒันาและลงทุนท าตลาด 
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2.3 ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลุ่มผลิตภัณฑ ์      
ไมแ้กะสลกั ดูไดด้งัตาราง 5.9 

 

ตารางท่ี 5.9 ผลการวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั 
 

ด้านการ จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 

ด้าน
การตลาด 

- วตัถุดิบหาซ้ือง่าย 
- มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ท าให้มีการ
สั่งท าเขา้มาตลอด รวมถึงการตลาด 
ท่ีดีตามมา 

- วตัถุดิบท่ีมีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ 

- ไม่มีการพฒันาสินคา้แบบใหม่ๆ  
มีแต่กลุ่มลูกคา้เก่าท่ีสั่งสินคา้ต่อเน่ือง 
- กลุ่มลูกคา้ใหม่มีนอ้ยมาก 

ด้านการผลติ - ความช านาญสูง สามารถผลิตซ ้ า 
ไดป้ริมาณ และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
 

- เสียเวลาพอสมควรในการคัดเลือกไม ้ 
เพื่อท่ีจะน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์เพราะการ
คดัไมส้ าคญัมากในขั้นตอนการผลิต 
- ผูมี้ความช านาญงานไมแ้กะสลกันอ้ย 
ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตตามท่ีลูกคา้สั่ง 

ด้านการ
จัดการ 

- มีแบ่งงานตามความถนดั ใหแ้ก่ลูกจา้ง 
- มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูจ้ดัหาไมส้ัก 
จึงท าใหไ้ดไ้มเ้น้ือดีราคาถูก 

- ขาดความรู้เร่ืองการตลาด และการจดัการ
ดา้นพฒันาบุคคลเพื่อฝึกใหลู้กจา้ง 
ใหมี้ความช านาญงานมากข้ึน  

ด้านการเงิน - ผลิตภณัฑส์ามารถขายส่ง 
และปลีกไดใ้นราคาดี 
- มีช่องทางในการหารายได ้
ท่ีหลากหลาย 

- ตอ้งลงทุนซ้ืออุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรใน
ราคาสูง 
- ขาดเงินทุนหมุนเวยีนในการซ้ือไมดี้ๆ 

- ผลิตภณัฑข์ายไดร้าคาถูกกวา่ตน้ทุน 
ด้าน

เศรษฐกจิ 

- สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชน 

และทอ้งถ่ิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก      
- มีปัญหาในการจดัหาหลกัทรัพย ์
เพื่อค ้ าประกันเงินกู้จากสหกรณ์ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน 

ด้านสังคม
วฒันธรรม 

- เป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ิน 

- มีการพฒันาสร้างสรรค ์

ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
- ขนาดสัดส่วนเหมาะสมต่อการใชง้าน 

- เป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ชาวต่างชาติ 

- ไม่ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ชาวไทย 
เพราะถูกมองวา่เป็นของธรรมดา 
ไม่แปลกใหม่ 
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ด้านการ โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
ด้านการเมือง
และกฎหมาย 

- นโยบายของรัฐบาลท่ีมีการสนับสนุน
การส่งเสริมการส่งออกมากเป็นพิเศษ 
จึงเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจมาก 
มีการลดอตัราดอกเบ้ีย และอตัราภาษี 
ท าใหส้ามารถกูไ้ดใ้นอตัราดอกเบ้ียต ่า 

- มีปัญหาขาดเงินหมุนเวียน เพราะความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานของรัฐท่ียุง่ยาก 
- ความไม่แน่นอนของการเมือง 
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา 
 

ด้าน
เทคโนโลยี 

- ด้านเจริญทางเทคโนโลยี  ท าให้ เ กิด
ช่องทางการตลาดท่ีส าคญั เช่น www ฯลฯ 
- สามารถหากลุ่มลูกคา้ใหม่ผ่านช่องทาง
การตลาด 

- ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยี 
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการสร้างเวบ็ไซต ์
เพื่อโชวสิ์นคา้ เป็นท่ีมาของตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  

ด้านคู่แข่ง - สามารถผลิตแบบเหมารวมได้ ซ่ึงเป็น
ทางเลือกท่ีลูกคา้ หรือพอ่คา้คนกลาง 
นิยมใช ้ท าใหมี้การผลิตอยุต่ลอดเวลา 

- ระดบัการแข่งขนัสูง 
-  ปัญหาการตดัราคากนัจนไม่สามารถขาย
สินค้าในราคาท่ีเหมาะสมได้ ก่อให้เกิด
ภาวะขาดทุน  

ด้านลูกค้า - ลูกคา้มีอ านาจการใชเ้งินสูง และมีลูกคา้ท่ี
มีความตอ้งการซ้ือสินคา้มากข้ึน เน่ืองจาก
สินคา้มีรูปแบบตรงกบัความตอ้งการ 

- ไม่มีลูกคา้ประจ า ท าใหก้ารผลิตไม่คงท่ี 

ด้านสถาบัน
การเงิน 

- รัฐบาลมีการส่งเสริมการส่งออก จึงท าให้
แหล่งเงินกู้มากข้ึน เง่ือนไขดี และอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่า 
 

- ไม่สามารถกูเ้งินไดใ้นจ านวนเงินท่ีนอ้ย 
หรืออาจไม่ไดต้ามจ านวนตอ้งการ 
ซ่ึงในความเป็นจริงมีความเป็นตอ้ง 
ใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในจ านวนมาก 
เพื่อน ามาพฒันา  และลงทุนท าตลาด 
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2.4 ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ผลการวิเคราะห์ จุดแข็งจุด อ่อนของ                  
กลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น ดูไดด้งัตาราง 5.10 

 

ตารางท่ี 5.10 ผลการวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 
 

ด้านการ จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 

ด้าน
การตลาด 

- วตัถุดิบหาซ้ือง่าย 
- มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ท าให ้

มีการสั่งท าเขา้มาตลอด รวมถึงการตลาด 
ท่ีดีตามมา 

- วตัถุดิบท่ีมีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ 

- ไม่มีการพฒันาสินคา้แบบใหม่ๆ  
มีแต่กลุ่มลูกคา้เก่าท่ีสั่งสินคา้ต่อเน่ือง 
- กลุ่มลูกคา้ใหม่มีนอ้ยมาก 
 

ด้านการผลติ - ผูป้ระกอบการมีความช านาญงานสูง  
มีประสบการณ์ในการท างานหลายปี  
สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณมากคุณภาพ
ใกลเ้คียงของเดิม พร้อมผลิตสินคา้ 
ท่ีมีรูปแบบใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
 

- อุปกรณ์ท่ีใชง้านมีอายกุารใชง้านสั้น 

เน่ืองจากใชทุ้กวนั 

- กระบวนการผลิตท่ียุง่ยากจึงไม่สามารถ 
ผลิตไดต้ามท่ีตั้งเป้าไว ้ 
และถา้เป็นแบบ ท่ีลูกคา้ออกแบบมา 
ก็จะเสียเวลามากข้ึน 

ด้านการ
จัดการ 

- มีการแบ่งงานให้ตรงต่อความถนัดของ
แต่ละบุคคล เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต 
ใหม้ากข้ึน 

- ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องาน มีการส่ง
ช้ินงานใหลู้กคา้อยา่งตรงต่อเวลา  

- มีการจดัท าบญัชีอยา่งง่ายๆไม่เป็นระบบ 

ท าใหไ้ม่มีระเบียบ  และไม่สามารถรู้ได ้
วา่ก าไร-ตน้ทุนเท่าไรเดือนน้ีไดม้าก 
ไดน้อ้ยอยา่งไร 

ด้านการเงิน - ผลิตภณัฑส์ามารถขายส่งและปลีกได ้
ในราคาดี  
- มีหลายช่องทางในการหารายได ้
เขา้มาสู่กลุ่ม 
- ผลิตภณัฑ์ขายแบบเป็นช้ิน และแบบเป็น
ชุดราคา แลว้แต่ขนาดความใหญ่หรือเล็ก 
มีหลายราคา ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ  
 
 

- ตอ้งลงทุนซ้ืออุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร 
- วตัถุดิบ และอุปกรณ์ท่ีมีราคา 
สูงข้ึนเร่ือยๆ 
- ไม่มีลูกจา้งช่วยในการผลิตสินคา้ 
ท าใหส่้งงานลูกคา้ไม่ทนั 
ท าใหก้ าไรนอ้ยลง 
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ด้านการ โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
ด้าน

เศรษฐกจิ 

- สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชน 
หรือในทอ้งถ่ิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า  
 

- มีปัญหาในการจดัหาหลกัทรัพย ์
เพื่อค ้ าประกันเงินกู้จากสหกรณ์ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน 

ด้านสังคม
วฒันธรรม 

- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบท่ีสะทอ้น 
ความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย 
- มีลวดลาย สีสันสวดงาม มีขนาดสัดส่วน
เหมาะสมต่อการใชง้าน 
- เป็นท าช่ืนชอบของลูกคา้ 

- ไม่ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ชาวไทย 
เพราะถูกมองวา่เป็นของธรรมดา 
ไม่แปลกใหม่ 
 

ด้านการเมือง
และกฎหมาย 

- นโยบายของรัฐบาลท่ีมีการสนับสนุน
การส่งเสริมการส่งออกมากเป็นพิเศษ 
จึงเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจมาก 
มีการลดอตัราดอกเบ้ีย และอตัราภาษี 
ท าใหส้ามารถกูไ้ดใ้นอตัราดอกเบ้ียต ่า 

- มีปัญหาขาดเงินหมุนเวียน เพราะความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานของรัฐท่ียุง่ยาก 
- ความไม่แน่นอนของการเมือง 
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา 
 

ด้าน
เทคโนโลยี 

- ด้านเจริญทางเทคโนโลยี  ท าให้ เ กิด
ช่องทางการตลาดท่ีส าคญั เช่น www ฯลฯ 
- สามารถหากลุ่มลูกคา้ใหม่ 
ผา่นช่องทางการตลาด 

- ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยี 
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการสร้างเวบ็ไซต ์
เพื่อโชวสิ์นคา้ เป็นท่ีมาของตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  

ด้านคู่แข่ง - มีช านาญงานมากจึงสามารถผลิตได ้
ในจ านวนท่ีมาก มีงานเขา้มาตลอดเวลา 
 จึงสามารถเพิ่มอตัรารายไดใ้หม้ากข้ึน 

อยูเ่ร่ือยๆ 

 

- คู่แข่งมีจ  านวนมาก  ระดบัการแข่งขนัสูง 
ไม่สามารถเพิ่มอตัรารายไดเ้ท่าท่ีควร 
- ปัญหาการตดัราคากนัเองของผูผ้ลิต 
- ขาดลูกจา้งท่ีมีฝีมือในการท างาน ท าให้
ผลิตงานไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ด้านลูกค้า - ลูกคา้มีความตอ้งการซ้ือมากข้ึนเน่ืองจาก
สินคา้มีรูปแบบตรงกบัความตอ้งการ 

- ไม่มีลูกคา้ประจ า ท าใหก้ารผลิตไม่คงท่ี 

ด้านสถาบัน
การเงิน 

- รัฐบาลมีการส่งเสริมการส่งออก จึงท าให้
แหล่งเงินกูม้ากข้ึน เง่ือนไขดี 
และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 
 

- ไม่สามารถกูเ้งินไดใ้นจ านวนเงินท่ีนอ้ย 
หรืออาจไม่ไดต้ามจ านวนตอ้งการ 
ซ่ึงในความเป็นจริงมีความเป็นตอ้ง 
ใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในจ านวนมาก 
เพื่อน ามาพฒันา  และลงทุนท าตลาด 
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2.5 ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของตกแต่งบ้าน ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
ของกลุ่มผลิตภณัฑศิ์ลปะประดิษฐแ์ละของตกแต่งบา้น ดงัตาราง 5.11 

 

ตารางท่ี 5.11 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะประดิษฐ์
และของตกแต่งบา้น 
 

ด้านการ จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 

ด้าน
การตลาด 

- วตัถุดิบมีราคาถูกหาซ้ือง่าย 
- มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ 
ท าใหมี้การตลาดท่ีดีตามมา 

- ไม่มีการพฒันาสินคา้แบบใหม่ 
- กลุ่มลูกค้าใหม่มีน้อยมาก และยงัไม่มี
การสั่งสินคา้ต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

ด้านการผลติ - มีความช านาญในการท างานสูง 
เพราะมีประสบการณ์การท างานหลายปี  
- สามารถผลิตไดที้ละมากๆ 

และอุปกรณ์มีพร้อมใช ้ทุกเม่ือ 

- อุปกรณ์ท่ีใช้งานมีอายุการใช้งานสั้ น
เน่ืองจากใชทุ้กวนั 

- ยงัขาดลูกจา้งท่ีมีฝีมือ ผลงานขาด 
คุณภาพ ท าใหสิ้นคา้มีคุณภาพไม่คงท่ี 

ด้านการ
จัดการ 

- มีการแบ่งงานให้ตรงต่อความถนัดของ
แต่ละบุคคล เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต 
ใหม้ากข้ึน 

- ฝึกใหมี้ความรับผดิชอบต่องาน 

มีการส่งช้ินงานใหลู้กคา้อยา่งตรงต่อเวลา 

- คิดรายได้ให้แ ก่ ลูกจ้างแบบคิดตาม
จ านวนช้ินงานท าไดม้ากก็ไดเ้งินมาก   
ท าให้ผลิตได้ทีละมากๆ แต่ขาดคุณภาพ
และไม่คงท่ี ผลิตภณัฑถู์กตีกลบั 

ด้านการเงิน - ผลิตภณัฑส์ามารถขายส่ง ปลีกในราคาดี 
- มีหลายช่องทางในการหารายไดสู่้กลุ่ม 

- ระบบการท างานสามารถปรับเปล่ียนตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ได ้

- ลงทุนซ้ืออุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในราคาสูง 
- ถ้าผลิตภณัฑ์ถูกตีกลับจะท าให้ขาดทุน
ก าไลลดน้อยลงไปดว้ย จนเป็นปัญหาขาด
เงินหมุนเวยีนตามมา 

ด้าน
เศรษฐกจิ 

- สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชน 
หรือในทอ้งถ่ิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า  

- มี ปัญหาการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อค ้ า
ประกนัเงินกูจ้ากสหกรณ์ชุมชน 

ด้านสังคม
วฒันธรรม 

- เป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ิน 

- มีการพฒันาสร้างสรรค์ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
- ขนาดสัดส่วนเหมาะสมต่อการใชง้าน 

- เป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ชาวต่างชาติ 

- ไม่ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ชาวไทย 
เพราะถูกมองวา่เป็นของธรรมดา 
ไม่แปลกใหม่ 
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ด้านการ โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
ด้านการเมือง
และกฎหมาย 

- นโยบายของรัฐบาลท่ีมีการสนับสนุน
การส่งเสริมการส่งออกมากเป็นพิเศษ 
จึงเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจมาก 
มีการลดอตัราดอกเบ้ีย และอตัราภาษี 
ท าใหส้ามารถกูไ้ดใ้นอตัราดอกเบ้ียต ่า 

- มีปัญหาขาดเงินหมุนเวียน เพราะความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานของรัฐท่ียุง่ยาก 
- ความไม่แน่นอนของการเมือง 
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา 
 

ด้าน
เทคโนโลยี 

- ด้านเจริญทางเทคโนโลยี  ท าให้ เ กิด
ช่องทางการตลาดท่ีส าคญั เช่น www ฯลฯ 
- สามารถหากลุ่มลูกคา้ใหม่ผ่านช่องทาง
การตลาด 

- ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยี 
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการสร้างเวบ็ไซต ์
เพื่อโชวสิ์นคา้ เป็นท่ีมาของตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  

ด้านคู่แข่ง - คู่แข่งขนัมีจ านวนนอ้ยอยู ่
ระดบัการแข่งขนัต ่า 
สามารถเพิ่มอตัรารายไดใ้หม้ากข้ึนเร่ือยๆ 

 

- มีผลิตภณัฑแ์บบใหม่ๆ เขา้มาเร่ือยๆ 

ซ่ึงความสดใหม่ของรูปแบบของคู่แข่ง 
ก็สามารถลดจ านวนลูกคา้ลงไดเ้ช่นกนั 

ด้านลูกค้า - รูปแบบของผลิตภณัฑส์ามารถ 
ปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 
สามารถเพิ่มฐานลูกคา้ไดห้ลากหลาย 

- ผลิตภณัฑไ์ม่ถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 

ลูกคา้จึงไม่มีการสั่งซ้ือสินคา้ต่อเน่ือง 

ด้านสถาบัน
การเงิน 

- รัฐบาลมีการส่งเสริมการส่งออก จึงท าให้
แหล่งเงินกู้มากข้ึน เง่ือนไขดี และอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่า 
 

- ไม่สามารถกูเ้งินไดใ้นจ านวนเงินท่ีนอ้ย 
หรืออาจไม่ไดต้ามจ านวนตอ้งการ 
ซ่ึงในความเป็นจริงมีความเป็นตอ้ง 
ใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในจ านวนมาก 
เพื่อน ามาพฒันา  และลงทุนท าตลาด 
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2.6 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนของ               
กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป ดงัตาราง 5.12 

 

ตารางท่ี 5.12 ผลการวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป 
 

ด้านการ จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 

ด้าน
การตลาด 

- มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้ ลูกคา้มัน่ใจ
คุณภาพ 
- มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
ท่ีทนัสมยั เช่น มีเวบ็เพจของธุรกิจ 

- การออกแบบบรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้
ยงัไม่สามารถดึงดูดความสนใจเท่าท่ีควร 
- ไม่มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ ท าใหไ้ม่
สามารถขยายตลาดออกไปนอกพื้นท่ีได ้

ด้านการผลติ - มีความช านาญในการผลิต ท าใหสิ้นคา้ 
มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

- ผา่นการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ ์

และไดรั้บเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ อย. 
- มีกระบวนการผลิตทนัสมยั 
และถูกหลกัอนามยั 
- สินคา้ไม่ใส่สารกนับูดสร้างความพอใจ
ดา้นความปลอดภยัของสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 
- มีความรู้ และวธีิการผลิตของตนเอง   

- ราคาสินคา้ค่อนขา้งมีราคาสูงกวา่ 
คู่แข่งขนัอ่ืน เน่ืองจากธุรกิจเลือกใช้
วตัถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพดี 
- ไม่มีตรา/ฉลากผลิตภณัฑ ์เคร่ืองหมาย
แสดงมาตรฐานผลิตภณัฑ ์บนบรรจุภณัฑ ์
ท าใหผู้บ้ริโภคไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้ 
- ลูกจา้งขาดคุณภาพ และการรับลูกจา้ง 
มาใหม่ ท าใหเ้สียเวลาในการเรียนรู้งาน  
 

ด้านการ
จัดการ 

- วตัถุดิบท่ีใชส้ามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน 

- วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตสามารถใช้
ของเดิมได ้โดยไม่ตอ้งเปล่ียนบ่อยๆ 

- การบริหารจดัการยงัไม่เป็นระบบ 

ท่ีดีพอ และเกิดปัญหาข้ึนบ่อยคร้ัง 

ด้านการเงิน - ผลิตภณัฑข์ายส่ง ปลีกไดใ้นราคาดี 
- ระบบการท างานสามารถปรับเปล่ียนตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ได ้

- ขาดเงินทุนหมุนเวยีน 

และขาดเงินทุนในการเพิ่มการลงทุน  
หรือการขยายกิจการ 

ด้าน
เศรษฐกจิ 

- สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชน 
หรือในทอ้งถ่ิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า  

- มีปัญหาในการหาหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั
เงินกูจ้ากสหกรณ์ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

ด้านสังคม
และ

วฒันธรรม 

- เป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ิน 

- มีการพฒันาสร้างสรรค ์

ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

- ไม่ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ชาวไทย 
เพราะถูกมองวา่เป็นของธรรมดา 
ไม่แปลกใหม่ 
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ด้านการ โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
ด้านการเมือง
และกฎหมาย 

 

- ไดรั้บความช่วยเหลือและสนบัสนุนจาก 

หน่วยงานของรัฐ เช่น การให้การอบรม 

- การด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นตน้ 
ไดรั้บความช่วยเหลือและสนบัสนุน 
จากหน่วยงานของรัฐ เช่น การใหก้าร
อบรมการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ  

- มีปัญหาขาดเงินหมุนเวียน เพราะความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานของรัฐท่ียุง่ยาก 
- ความไม่แน่นอนของการเมือง 
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา 
 

ด้าน
เทคโนโลยี 

- ด้านเจริญทางเทคโนโลยี  ท าให้ เ กิด
ช่องทางการตลาดท่ีส าคญั เช่น www ฯลฯ 
- สามารถหากลุ่มลูกคา้ใหม่ผ่านช่องทาง
การตลาด 

- ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยี 
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการสร้างเวบ็ไซต ์
เพื่อโชวสิ์นคา้ เป็นท่ีมาของตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  

ด้านคู่แข่ง - มีช านาญงานมากจึงสามารถผลิตได ้
ในจ านวนท่ีมาก มีงานเขา้มาตลอดเวลา 
 จึงสามารถเพิ่มอตัรารายไดใ้หม้ากข้ึน 

อยูเ่ร่ือยๆ 

- มีคู่แข่งท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่ในตลาด
สินคา้ประเภทเดียวกนั  
- มีสินคา้ทดแทนกนัได ้และรสชาติ 
ถูกปากกวา่ 

ด้านลูกค้า - โรงแรมและหา้งสรรพสินคา้ในตวัเมือง 
เชียงใหม่ใหค้วามสนใจสั่งซ้ือสินคา้ 
เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากสินคา้มีรสชาติถูกปากผูบ้ริโภค
และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 

- สินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ มีช่ือเสียง
ของภาคเหนือ 
- วฒันธรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคชาว
เหนือ ท่ีนิยมบริโภคสินคา้พื้นเมือง  
และซ้ือเป็นของฝาก 

- ตน้ทุนวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
- อตัราการบริโภคของผูบ้ริโภคชะลอตวั
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย 
และเคร่ืองอุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึน 
- พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีหนั
มาใส่ใจในอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน 
ท าใหอ้าหารประเภทหมกัดองถูกมองวา่
ไม่มีประโยชน์ และก่อใหเ้กิดโรคได ้

ด้านสถาบัน
การเงิน 

- มีแหล่งเงินทุนใหก้ารสนบัสนุน 
กูย้มืปลอดดอกเบ้ีย 
 

- ไม่สามารถกูเ้งินไดใ้นจ านวนเงินท่ีนอ้ย 
หรืออาจไม่ไดต้ามจ านวนตอ้งการ 
ซ่ึงในความเป็นจริงมีความเป็นตอ้ง 
ใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในจ านวนมาก 
เพื่อน ามาพฒันา  และลงทุนท าตลาด 
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3. การวเิคราะห์หลกัเกณฑ์การคัดสรรปี พ.ศ. 2549 
 
 การคดัสรรผลิตภณัฑ ์ เพื่อคดัสรรสุดยอด หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 
(OTOP Product Champion) ซ่ึงด าเนินงานโดยคณะกรรมการการด าเนินการคดัสรรสุดยอด                  
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ในระดบัประเทศ เป็นผูพ้ิจารณา ให้คะแนนผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ 
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ นั้ นๆ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  หลักเกณฑ์การพิจารณา            
ด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชน (30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต              
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนที่  2   หลักเกณฑ์การพิจารณา           
ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด (30 คะแนน) โดยมีหลกัเกณฑ์  ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราว
ของต านานผลิตภณัฑ์ (Story of Product) ส่วนที่  3  หลกัเกณฑ์การพิจารณาดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์
(40 คะแนน) โดยแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑส์ามารถสรุปออกมาตามเกณฑไ์ดใ้นระดบัดงัน้ี 
 

3.1 สรุประดับมาตรฐานผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย สามารถดูไดด้งัตารางท่ี 5.13 
 
ตารางท่ี 5.13 สรุประดบัมาตรฐานผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย 

 

ช่ือ ช่ือผลติภัณฑ์ คะแนน ระดับดาว 
คุณอินศร       ทิพสุทา ตุก๊ตาดนตรี 48  คะแนน ระดบั 1 ดาว 
คุณอารี           กาวลิะ เดินเส้นพระ-นาง 50 คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณฟองนวล   ปลูกงา เดินเส้นขนัโตก-กล่องทิชชู 47  คะแนน ระดบั 1 ดาว 
คุณศวร           ทิพยอุ่์น เดินเส้นขนัโตก 51 คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณอมัพร        ยาวชิยั เดินเส้นพระ-นาง 53  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณอ าพร        ศรีกุนะ เดินเส้นเตียง 52  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณจนัทิรา      ตัน๋ปาลี เดินเส้นนกตกแต่งบา้น 59  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณแกว้ศรี      ปลูกงา เดินเส้นผเีส้ือแต่งบา้น 56  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณสุพาณี       แกว้ใจ เดินเส้นผเีส้ือแต่งบา้น 50  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณชานนท ์    นนัไชย เดินเส้นขนัโตก 58  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
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3.2 ตารางสรุประดับมาตรฐานผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้ สามารถดูไดด้งัตารางท่ี 5.14 
 
ตารางท่ี 5.14 สรุประดบัมาตรฐานผลิตภณัฑเ์ดินกรอบรูปไม ้

 

ช่ือ ช่ือผลติภัณฑ์ คะแนน ระดับดาว 
คุณศิรินนัท ์     จนัทร์จาน กรอบรูปกระจก 52  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณสมศรี         โปธิ กรอบรูปไมส้ัก 58   คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณภีระพฒัน์   นนัทะวงศ์ กรอบรูปไมส้ัก 52  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณกนก           ศรีมูล กรอบรูปไมอ้ดั 47  คะแนน ระดบั 1 ดาว 
คุณมา              สายกนัทา หตัถกรรมไมพ้ื้นบา้น 54  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณอนนัต ์      ไชยยม หตัถกรรมไมพ้ื้นบา้น 66  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณพวงเพชร   นนัทะ กรอบรูปไมส้ักอดั 59  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณทองดี         เขียวดี กรอบรูปไมส้ัก 49  คะแนน ระดบั 1 ดาว 
 

3.3 ตารางสรุประดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกั สามารถดูไดด้งัตารางท่ี 5.15 
 
ตารางท่ี 5.15 สรุประดบัมาตรฐานผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั 

 

ช่ือ ช่ือผลติภัณฑ์ คะแนน ระดับดาว 
คุณกนัแกว้       ทามงคล แกะสลกัไม ้ 60  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณชุติกานต ์   กนัทะวงศ ์ ไมแ้กะสลกัพระพุทธ 53  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณประพนั     บุญเทพ แกะสลกัไม ้ 61  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณบวัเลียว     เมทาดี แกะสลกัพดดว้งไมต้กแต่ง 54 คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณค ามูล         หม้ือชุม แกะสลกัโตะ๊หมูบูชา 57  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณประจวบ    มนรังษี แกะสลกัรูปพระ 48  คะแนน ระดบั 1 ดาว 
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3.4 ตารางสรุประดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ดูไดด้งัตารางท่ี 5.16 
 
ตารางท่ี 5.16 สรุประดบัมาตรฐานผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 
 

ช่ือ ช่ือผลติภัณฑ์ คะแนน ระดับดาว 
คุณผกาวรรณ  ค าหลา้ ไมแ้กะสลกัแต่งสี 78  คะแนน ระดบั 3 ดาว 
คุณชวาลา      ไชยยงั กล่องใส่ของ 51  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณไพริน       ยวงขาว ตุก๊ตาไมต้กแต่ง 47  คะแนน ระดบั 1 ดาว 
คุณจนัทร์สม  หน่อจนัทร์แกว้ ตุก๊ตาไมต้กแต่ง 58  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณนิภาพร     บุตรชยั ผเีส้ือแต่งบา้น 60  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณวชิระ        สีจนัทร์ กลุ่มวาดภาพ 61  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณไพลิน        กิตติกุศล เดินเส้นลวดลาย

ตกแต่ง 
82  คะแนน ระดบั 4 ดาว 

 
3.5 ตารางสรุประดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน 

สามารถดูไดด้งัตารางท่ี 5.17 
 
ตารางท่ี 5.17 สรุประดบัมาตรฐานผลิตภณัฑศิ์ลปะประดิษฐ ์และของตกแต่งบา้น 

 

ช่ือ ช่ือผลติภัณฑ์ คะแนน ระดับดาว 
คุณค าป้อ         ต่อเรือนค า โตะ๊ไม ้ 48  คะแนน ระดบั 1 ดาว 
คุณสมเพชร     เรือนแกว้ เฟอร์นิเจอร์หวาย 47  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณกิติพฒัน์     สมใจ เฟอร์นิเจอร์ไม ้ 54  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณบวัเขียว      ไชยปัญญา จกัสานตอกไมไ้ผ ่ 64  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณเกตุ             ศรีแปง โคมไฟไมไ้ผ ่ 75  คะแนน ระดบั 3 ดาว 
คุณประมวณ    ศรีแปง โคมไฟไมบุ้ผา้ 46  คะแนน ระดบั 1 ดาว 
คุณบวัไหล       บุญแต๋ว เคร่ืองป้ันดินเผา 46  คะแนน ระดบั 1 ดาว 
คุณกญัญานตั พนัธุศาสตร์ ตูไ้มพ้ระธรรม 60  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณวนัเพญ็        ถาไว โตะ๊นัง่ติดลายไม ้ 56  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
คุณภีระพฒัน์    มาแยะ ลูกโป่งโคมไฟ 58  คะแนน ระดบั 2 ดาว 
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3.6 ตารางสรุประดับมาตรฐานผลติภัณฑ์กลุ่มอาหารแปรรูป ดงัตารางท่ี 5.18 
 
ตารางท่ี 5.18 สรุประดบัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 

 

ช่ือ ช่ือผลติภัณฑ์ คะแนน ระดับดาว 
กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารแม่บา้น
เกษตรบา้นตน้ง้ิว 

น ้าพริกเผาถัว่เหลือง  
กลว้ยกวน ขา้วเกรียบ  
ขา้วแตนสมุนไพร 

- ระดบั 3  ดาว 

คุณจนัทร์เพญ็ วพิุทธกษมานนท ์ แหนมหมู  แหนมหูหมู 
แหนมซ่ีโครงหมู 

- ระดบั 3  ดาว 

คุณสมเพชร  วรรณแกว้ ผลิตภณัฑน์ ้าจ้ิมสุก้ี - ระดบั -  ดาว 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูป ผลิตภณัฑข์นมหวัเราะ - ระดบั -  ดาว 
กลุ่มเกษตรกรบา้นช่างค านอ้ย ผลิตภณัฑแ์หนม - ระดบั -  ดาว 
ชุมชนบา้นแม่ขกัพฒันา ผลิตภณัฑพ์ริกลาบลุงค า - ระดบั 1 ดาว 
กลุ่มแปรรูปอาหารพื้นเมือง แคบหมูไร้มนัปรุงรส 

แคบหมูติดมนั น ้าพริกหนุ่ม 
- ระดบั 2  ดาว 

กลุ่มแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร 

ผลิตภณัฑ์ 
กลว้ยฝอยทรงเคร่ือง 

- ระดบั 2 ดาว 

คุณเล็ก  วงคก์ุณา ขา้วแต๋น “ป้าเล็ก” - ระดบั -  ดาว 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่านาค ผลิตภณัฑก์ระเทียมดอง - ระดบั -  ดาว 
 
 หมายเหตุ: ระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาหารแปรรูป เป็นการวดัผล               
โดยคณะกรรมการของคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย เป็นขอ้มูลจริงท่ีอา้งอิงจาก 
งานวจิยั วเิคราะห์การออกแบบบรรจุภณัฑ ์และศกัยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
(สุมิตรา ศรีชูชาติ และคณะ, 2551) ซ่ึงกลุ่มธุรกิจชุมชนบางรายยงัไม่เคยเขา้รับการคดัสรรจึงท าให ้ 
ไม่มีขอ้มูลในส่วนน้ี 




