
 
 

บทที ่6 
การวเิคราะห์และพฒันาผลติภัณฑ์งานหัตถกรรม  อ าเภอหางดง 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม  และแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          
ซ่ึงมีผลการศึกษา   พบว่าส่วนใหญ่เป็นอาชีพท่ีท ามาตั้ งแต่ดั้ งเดิมรุ่นบรรพบุรุษให้สืบทอด            
และคงอยู่ต่อไป ทั้งยงัต้องพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านธุรกิจซ่ึงเป็นการแข่งขัน          
ท่ีสูงมากในปัจจุบนั  อีกทัง่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัขาดประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้าน       
การออกแบบ การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เกิดรูปแบบใหม่  ดา้นการเงิน  และการตลาด ในการพฒันา
ต่อไปได ้ซ่ึงไดเ้สนอแนวทางการด าเนินดงัน้ี 
 
การวเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 

 
 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา  และอุปสรรค  (SWAT Analysis) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเดินเส้นลวดลาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 10 กลุ่ม ท าให้ได้
ขอ้มูลดา้นศกัยภาพของกลุ่มเพื่อสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาในส่วนท่ีตอ้งการจะพฒันา 
แกไ้ขปัญหาในส่วนท่ีตอ้งการแกไ้ขเก่ียวกบัจุดอ่อน และอุปสรรค ให้ตรงจุด ซ่ึงไดใ้ห้แต่ล่ะกลุ่มได้
ท าการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 

วเิคราะห์ด้านรูปแบบผลติภัณฑ์ 

กลุ่มธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์หัตถกรรมเดินเส้นลวดลาย 
การวเิคราะห์  SWOT Analysis 

 1. จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 
  1.1 ด้านการตลาด  ( เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การส่งเสริม

การตลาด  หรือความสัมพนัธ์กบัลูกค้า   บรรจุภัณฑ์  ยอดขายเป็นต้น ) วตัถุดิบหาซ้ือง่าย อีกทั้งยงัมี
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ท าใหมี้การสั่งท าเขา้มาตลอดรวมไปถึงการตลาดท่ีดีตามมา 
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  1.2 ด้านการผลิต ( เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต  ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ ง  อาคาร กระบวนการผลิต  ก าลังการผลิต  สินค้าคงคลัง  เป็นต้น )           
มีความช านาญสูงเพราะมีประสบการณ์ในการท างานมานานหลายปี  สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  
และคุณภาพคงเดิม   และอุปกรณ์มีพร้อม 

  1.3 ด้านการจัดการ( เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร การบริหารงานบุคคล )    จดัการแบ่งงานให้ตรงต่อเวลา   
ฝึกใหมี้ความรับผดิชอบต่องาน   เพื่อ เป็นการเพิ่มผลผลิตใหม้ากข้ึน ทนัเวลาท่ีลูกคา้มารับงาน 
  1.4 ด้านการเงิน ( เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ(ก าไร-ขาดทุน) การ
หมุนเวยีนเงินสด เงินกู้ เป็นต้น ) ผลิตภณัฑ์ท่ีไดใ้นการผลิตสามารถขายส่ง  และปลีกได ้ ในราคาดี  
มีหลายช่องทางในการหารายไดเ้ขา้มา    มีหลายราคาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลาดว้ย    
ถา้มีเวลามากก็ท าไดม้าก  และก าไรก็จะมากข้ึน 

 
 2. จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 

  2.1 ด้านการตลาด  ( เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่วย  การส่งเสริม
การตลาด  หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า   บรรจุภัณฑ์  ยอดขายเป็นต้น ) วตัถุดิบหายากมีราคาแพง        
ไม่มีการพฒันาสินคา้แบบใหม่เขา้มา มีแต่กลุ่มลูกคา้เก่าท่ีสั่งสินคา้ต่อเน่ือง  ส่วนกลุ่มลูกคา้ใหม่       
มีนอ้ยมาก  และไม่มีการสั่งสินคา้ต่อเน่ือง  และสม ่าเสมอ 
  2.2 ด้านการผลิต ผลิต ( เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต  ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ ง  อาคาร กระบวนการผลิต  ก าลังการผลิต  สินค้าคงคลัง  เป็นต้น )
อุปกรณ์ท่ีใชง้านมีอายกุารใชง้านสั้นเน่ืองจากใชทุ้กวนั  ไม่มีลูกจา้งท าใหส่้งงานใหลู้กคา้ไม่ทนั 
  2.3 ด้านการจัดการ ( เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร การบริหารงานบุคคล ) มีการจดัท าบญัชีอยา่งง่ายๆ  ไม่เป็น
ระบบ ท าใหไ้ม่มีระเบียบ และไม่สามารถรู้ไดว้า่ก าไร-ตน้ทุนเท่าไรเดือนน้ีไดม้ากนอ้ยอยา่งใด 
  2.4 ด้านการเงิน( เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ(ก าไร-ขาดทุน)          
การหมุนเวียนเงินสด เงินกู้  เป็นต้น )  ตอ้งลงทุนซ้ืออุปกรณ์วตัถุดิบราคาแพงมากมาย  และไม่มี
ลูกจา้งช่วยท าจึงท าใหส่้งงานลูกคา้ไม่ทนั ท าใหก้ าไรนอ้ยลง  ปัญหาท่ีตามมาคือขาดเงินหมุนเวยีน 

 
 3.โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 

  3.1 ด้านเศรษฐกจิ ( เช่นอตัราดอกเบีย้  สภาพเศรษฐกจิ รายได้ประชากร อัตราภาษี 
ราคาน า้มัน เป็นต้น) สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชนหรือในทอ้งถ่ิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก  
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  3.2 ด้านสังคมวัฒนธรรม( เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค  อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก เป็นต้น)   ผลิตภัณฑ์มี รูปแบบ                    
และคุณลกัษณะ ท่ีสะทอ้นความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วน
เหมาะสมสะดวกต่อการใชง้าน และเป็นท าช่ืนชอบของลูกคา้ต่างชาติ 
  3.3 ด้านการเมืองและกฎหมาย( เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ 
สิทธิบัตร เป็นต้น ) ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการสนบัสนุนการส่งเสริมการส่งออกมาก เป็นพิเศษ
จึงเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก  มีการลดอตัราดอกเบ้ีย และอตัราภาษี ท าให้สามารถกูไ้ด ้ 
ในอตัราระยะยาว  และดอกเบ้ียต ่า 
  3.4 ด้านเทคโนโลยี( เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทุนเทคโนโลย ี         
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  เป็นต้น ) เทคโนโลยีสามารถช่วยเหลือดา้นการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทาง
ใหม่ๆ ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน ยงัสามารถหาเป้าหมายทางการตลาด และกลุ่มผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ 
  3.5 ด้านคู่แข่ง ( เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน เป็นต้น) มีจ  านวน
มาก  ระดับการแข่งขนัสูง แต่ช านาญงานมากกว่าจึงสามารถผลิตได้มากกว่า และมีงานเข้ามา
มากกวา่ จึงสามารถเพิ่มอตัรารายไดใ้หม้ากข้ึนอยูเ่ร่ือยๆ 

  3.6 ด้านลูกค้า  (เช่น พฤติกรรม  จ านวน  ความภักดี  อ านาจซ้ือ เป็นต้น)  ลูกคา้     
มีอ านาจการซ้ือ  และการใชเ้งินสูง  อตัราดา้นการตลาดจ่ึงเพิ่มข้ึน  และมีลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการซ้ือ
สินคา้มากข้ึน 

  3.7 ด้านสถาบันการเงิน  ( เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบี้ย เงื่อนไข      
เป็นต้น )   รัฐบาลมีการส่งเสริมการส่งออก จ่ึงท าให้แหล่งเงินกู้มากข้ึน เง่ือนไขดี  และระยะยาว
อตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า 

 
 4. อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 

  4.1 ด้านเศรษฐกจิ ( เช่นอตัราดอกเบีย้  สภาพเศรษฐกจิ รายได้ประชากร อัตราภาษี 
ราคาน า้มัน เป็นต้น สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก แต่ตอ้งมีหลกัทรัพยเ์พื่อ
ค ้าประกนัให ้เหมาะสมกบัเงินกูซ่ึ้งล าบากมากในการจดัหาหลกัทรัพยเ์พื่อค ้าประกนั  
  4.2 ด้านสังคมวัฒนธรรม  ( เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค  อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก เป็นต้น)ไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ชาว
ไทย  เพราะถูกมองวา่เป็นของธรรมดาไม่ไดแ้ปลกใหม่อะไรมากมาย การจ าหน่ายจึงเป็นแบบผา่น
ตวัแทนในต่างประเทศ 
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  4.3 ด้านการเมืองและกฎหมาย ( เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ 
สิทธิบัตร เป็นต้น ) มีปัญหาขาดเงินหมุนเวียน  เพราะความล่าชา้ในการด าเนินงานของรัฐท่ียุ่งยาก  
และความไม่แน่นอนของการเมือง  และกฎระเบียบของรัฐ 
  4.4 ด้านเทคโนโลยี   ( เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทุนเทคโนโลย ี       
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  เป็นต้น )ไม่มีความรู้ดา้นการใช้เทคโนโลยี  จ่ึงเป็นการยากท่ีจะศึกษา
และหาเป้าหมายทางการตลาด  และกลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  

  4.5 ด้านคู่แข่ง ( เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน เป็นต้น) ถึงคู่แข่ง       
มีจ  านวนมาก  ระดบัการแข่งขนัสูง   และไม่สามารถเพิ่มอตัรารายไดไ้ด้มากเท่าท่ีควร เพราะขาด
ลูกจา้งในการท างาน จึงท างานไม่ทนัตามท่ีลูกคา้สั่งจนตอ้งไปสั่งท าท่ีอ่ืนดว้ยในเวลาเดียวกนัท าให้
รายไดน้อ้ยลง  
   4.6 ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม  จ านวน  ความภักดี  อ านาจซ้ือ เป็นต้น)  
ลูกคา้มีอ านาจการใช้เงินสูง  ก็จริงแต่ผลิตภณัฑ์น้ีถือเป็นสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็น ลูกคา้จึงไม่มีการสั่งซ้ือ
สินคา้ต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 
  4.7 ด้านสถาบันการเงิน (เช่น แหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบี้ย เง่ือนไข เป็นต้น )  
รัฐบาลมีการส่งเสริมการส่งออก จ่ึงท าให้แหล่งเงินกู้มากข้ึน แต่ให้กู้ได้ในจ านวนท่ีน้อยมาก               
หรือไม่ไดต้ามจ านวนตอ้งการ  ซ่ึงมีความเป็นตอ้งใชจ้  านวนมากในการพฒันา  และลงทุนท าตลาด 
 
การวเิคราะห์ผลติภัณฑ์งานหัตถกรรม  อ าเภอหางดง 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยใช้หลกัเกณฑ์ของการ          
คัดสรรสุดยอด หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้มีการพิจารณา                    
ในการให้ค่าคะแนนผลิตภณัฑ์ ท่ีส่งเขา้คดัสรรในระดบัประเทศ โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ         
คดัสรรสุดยอด หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549  ระดบัประเทศ ตามกลุ่มประเภท
ผลิตภณัฑ์  เป็นผูพ้ิจารณาให้ค่าคะแนนผลิตภณัฑ์ โดยมีองค์ประกอบ  และเกณฑ์การคดัสรรตาม
กลุ่มประเภทผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบ เกณฑก์ารคดัสรร ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภณัฑ์ และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลกัเกณฑ์ดา้นการผลิต   ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์  และดา้นความเขม้แข็ง               
ของชุมชน      
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  ส่วนท่ี  2  หลกัเกณฑ์การพิจารณาดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด (30 คะแนน)              
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) 
  ส่วนท่ี  3  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์(40 คะแนน) 
 
 ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์   และน ามาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ ์        
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยปี พ.ศ. 2549  ของคณะกรรมการอ านวยการ          
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ  กรมการพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย ประกอบไปดว้ย
กลุ่มธุรกิจชุมชนผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมประเภทธุรกิจชุมชนหัตถกรรมเดินเส้นลวดลาย         
ทั้ง 10  กลุ่มไดแ้ก่ 
 
 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 
  
ธุรกจิชุมชนหัตถกรรมเดินเส้นลวดลาย 

 
 กลุ่มตัวอย่างที ่1 คุณอนิศร  ทพิสุทา 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นตุ๊กตาดนตรี 
   จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                  
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
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 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป ดา้นการขยายปัจจยัการผลิต ไม่มีการขยายปัจจยัการผลิต  อีกทั้ง
การรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแต่มีการ
ด าเนินการแกไ้ข  และดา้นศกัยภาพสามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
                                      ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
         ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์นรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาเป็นการพฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑ์ เป็นแบบดั้งเดิม
ไม่มีการพฒันาส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ไม่มีบรรจุภณัฑ์หรือมีบรรจุภณัฑ์เบ้ืองตน้
เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                     ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
         ดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่ม มีการจดัตั้งกลุ่ม5 ปีข้ึนไปในดา้นการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนทางกลุ่มได้ใช้ปัจจยัการผลิต 1 ประเด็น ได้แก่ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/ทุน)        
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน   การจดัท าบญัชี มีการจดัท าบญัชีอยา่งง่าย ๆ ไม่เป็นระบบ  
 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
      ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้เป็น  ตลาดระหวา่งจงัหวดัส่วนดา้น
รายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมาเพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ 25ของรายไดจ้ากปีท่ีผา่น
มา ดา้นความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกคา้เก่าแต่ไม่มีการสั่งซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ และในดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายเองในประเทศ  และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ  
  ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
           ดา้นเร่ืองราวของตวัผลิตภณัฑ์  มีเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ แต่ไม่มี
การบนัทึก เก่ียวกบัเร่ืองราวดา้นการผลิตสินคา้ ดา้นภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเป็นภูมิปัญญา
จากทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์

 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
    ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์มีรูปแบบ  และคุณลกัษณะท่ีสะทอ้น
ความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการ
ใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
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     ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑ ์มีคุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย   และเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั  ผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์ตอ้งปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภณัฑ์จะมี
บรรจุภณัฑต่์อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
 
 กลุ่มตัวอย่างที ่2 คุณอารี  กาวลิะ 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                 
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป ด้านการขยายปัจจัยการผลิต  ไม่มีการขยายปัจจัยการผลิต              
อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแต่มีการ
ด าเนินการแกไ้ข  และดา้นศกัยภาพ สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
                                      ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
        ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์นรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาเป็นการ พฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑ์ เป็นแบบดั้งเดิม
ไม่มีการพฒันาส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ไม่มีบรรจุภณัฑ์หรือมีบรรจุภณัฑ์เบ้ืองตน้
เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                     ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
                 ด้านระยะเวลาในการจัดตั้ งกลุ่ม มีการจัดตั้ งกลุ่ม5 ปีข้ึนไปในด้าน           
การมีส่วนร่วมกบัชุมชนทางกลุ่มไดใ้ชปั้จจยัการผลิต 1 ประเด็น ไดแ้ก่ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/ทุน) 
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน    การจดัท าบญัชี มีการจดัท าบญัชีอยา่งง่ายๆ ไม่เป็นระบบ 
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 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
          ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้เป็น ตลาดภายในจงัหวดัตลาดระหวา่ง
จงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ ส่วนดา้นรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 – 50 ของรายไดจ้ากปีท่ีผา่นมา ดา้นความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกคา้เก่าแต่ไม่มีการสั่งซ้ือ
อยา่งสม ่าเสมอ และในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการ จ าหน่ายเองในประเทศ และจ าหน่ายผา่น
ตวัแทนในต่างประเทศ 

  ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
            ดา้นเร่ืองราวของตวัผลิตภณัฑ์ มีเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ แต่ไม่มี
การบนัทึก เก่ียวกบัเร่ืองราวดา้นการผลิตสินคา้ ในดา้นภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน น ามาจาก 
ท่ีอ่ืน  และพฒันาเพิ่มเติม 

 ส่วน  ค    หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
      ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มี รูปแบบและคุณลักษณะ            
ท่ีสะท้อนความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
     ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑ ์มีคุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย   และเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั ผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์ต้องปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภณัฑ์จะมี
บรรจุภณัฑต่์อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
 
 กลุ่มตัวอย่างที ่3 คุณฟองนวล  ปลูกงา 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นกรอบรูปและขันโตก-กล่องทชิชู-ห่านไม้ 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                    
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
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 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป ด้านการขยายปัจจัยการผลิต  ไม่มีการขยายปัจจัยการผลิต             
อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแต่มีการ
ด าเนินการแกไ้ข  และดา้นศกัยภาพ สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
                                      ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
         ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมาเป็นการ พฒันา
ตามแนวคิดของกลุ่ม  และตามความต้องการของลูกค้า  อีกทั้ งด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์               
เป็นแบบดั่ง เ ดิมไม่ มีการพัฒนาส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ไม่ มีบรรจุภัณฑ ์                    
หรือมีบรรจุภณัฑเ์บ้ืองตน้เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                     ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
      ดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่ม มีการจดัตั้งกลุ่ม5 ปีข้ึนไปในดา้นการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนทางกลุ่มได้ใช้ปัจจยัการผลิต 1 ประเด็น ได้แก่ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/ทุน)       
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน  การจดัท าบญัชี ไม่มีการจดัท าบญัชี หรือจดัท าเม่ือนึกได ้
 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
         ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้เป็น  ตลาดภายในจงัหวดัตลาดระหวา่ง
จงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ ส่วนดา้นรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 ของรายได้จากปีท่ีผ่านมา ด้านความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกค้าเก่าแต่ไม่มีการสั่งซ้ือ           
อย่างสม ่าเสมอ  และในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการ จ าหน่ายเองในประเทศ และจ าหน่าย
ผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 

     ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
     ดา้นเร่ืองราวของตวัผลิตภณัฑ์ มีเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ แต่ไม่มีการ
บนัทึก เก่ียวกบัเร่ืองราวดา้นการผลิตสินคา้ ในดา้นภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน น ามาจากท่ีอ่ืน
และพฒันาเพิ่มเติม 

 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
    ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์มีรูปแบบ  และคุณลกัษณะ ท่ีสะทอ้น
ความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการ
ใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
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     ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑ ์มีคุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย   และเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ  ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ต้องปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภัณฑ ์          
จะมีบรรจุภณัฑต่์อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
 
 กลุ่มตัวอย่างที ่4 คุณศวร  ทพิย์อุ่น 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                        
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป ด้านการขยายปัจจัยการผลิต  ไม่มีการขยายปัจจัยการผลิต             
อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแต่มีการ
ด าเนินการแกไ้ข  และดา้นศกัยภาพ สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
                                      ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
         ด้านการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมาเป็นการพฒันา      
ตามแนวคิดของกลุ่ม  และตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑ์ เป็นแบบ
ดั้งเดิมไม่มีการพฒันาส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ไม่มีบรรจุภณัฑ์ หรือมีบรรจุภณัฑ์
เบ้ืองตน้เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                     ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
          ดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่ม มีการจดัตั้งกลุ่ม5 ปีข้ึนไปในดา้นการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนทางกลุ่มได้ใช้ปัจจยัการผลิต 1 ประเด็น ได้แก่ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/ทุน)    
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน  การจดัท าบญัชี ไม่มีการจดัท าบญัชี หรือจดัท าเม่ือนึกได ้



 168 

 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
         ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้เป็น ตลาดภายในจงัหวดัตลาดระหวา่ง
จงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ ส่วนดา้นรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 -50ของรายไดจ้ากปีท่ีผ่านมา ดา้นความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกคา้เก่าแต่ไม่มีการสั่งซ้ือ
อย่างสม ่าเสมอ  และในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการ จ าหน่ายเองในประเทศ และจ าหน่าย
ผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 

  ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
        ดา้นเร่ืองราวของตวัผลิตภณัฑ์ มีเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ และมีการ
บนัทึกเก่ียวกบัเร่ืองราวดา้นการผลิตสินคา้ ในดา้นภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เป็นภูมิปัญญา
จากทอ้งถ่ินดั้งเดิม และมีการพฒันาสร้างสรรค ์

 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
    ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์มีรูปแบบ  และคุณลกัษณะ ท่ีสะทอ้น
ความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการ
ใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
     ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑ ์มีคุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย   และเพิ่มมูลค่า                
ให้ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดับ ผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์ต้องปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภณัฑ์       
จะมีบรรจุภณัฑต่์อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
 
 กลุ่มตัวอย่างที ่5 คุณอมัพร  ยาวชัิย 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                      
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
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 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป ด้านการขยายปัจจัยการผลิต  ไม่มีการขยายปัจจัยการผลิต             
อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแต่มีการ
ด าเนินการแกไ้ข  และดา้นศกัยภาพ สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
                                       ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
      ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมาเป็นการ พฒันา
ตามแนวคิดของกลุ่ม   และตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑ ์เป็นแบบดัง่
เดิมไม่มีการพฒันาส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ ไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือมีบรรจุภณัฑ์
เบ้ืองตน้  เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                      ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
      ดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่ม มีการจดัตั้งกลุ่ม5 ปีข้ึนไปในดา้นการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนทางกลุ่มได้ใช้ปัจจยัการผลิต 1 ประเด็น ได้แก่ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/ทุน)         
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน   การจดัท าบญัชี ไม่มีการจดัท าบญัชี หรือจดัท าเม่ือนึกได ้
 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
      ด้านแหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้าเป็น ตลาดภายในจังหวดัตลาด
ระหวา่งจงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ ส่วนดา้นรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 25 -50ของรายไดจ้ากปีท่ีผา่นมา ดา้นความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกคา้เก่าแต่ไม่มีการ
สั่งซ้ืออย่างสม ่ าเสมอ  และในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นการ  จ าหน่ายเองในประเทศ                
และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 

   ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
      ด้านเ ร่ืองราวของตัวผลิตภัณฑ์  มี เ ร่ืองราวเ ก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ ์          
และมีการบนัทึกเก่ียวกับเร่ืองราวด้านการผลิตสินค้า ในด้านภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน          
เป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์

 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์  
     ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มี รูปแบบ  และคุณลักษณะ                
ท่ีสะท้อนความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
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     ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑ ์มีคุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินคา้  การดูแลรักษา สามารถคุม้ครองสินคา้ใหป้ลอดภยั และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภณัฑ ์
อยู่ในระดบั ผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์ตอ้งปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภณัฑ์ จะมีบรรจุภณัฑ์
ต่อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
 
 กลุ่มตัวอย่างที ่6 คุณอ าพร  ศรีกุนะ 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นเตียง  
  จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด ( 30 คะแนน)                  
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป ดา้นการขยายปัจจยัการผลิต มีการขยายปัจจยัการผลิตน้อยกว่า         
ร้อยละ 20 อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
แต่มีการด าเนินการแกไ้ข และดา้นศกัยภาพ สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  คุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
                                      ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
      ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาเป็นการพฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑ์ เป็นแบบดั้งเดิม
ไม่มีการพัฒนาส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือมีบรรจุภัณฑ ์         
เบ้ืองตน้เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                     ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
     ดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่ม มีการจดัตั้งกลุ่ม5 ปีข้ึนไปในด้านการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนทางกลุ่มได้ใช้ปัจจยัการผลิต 1 ประเด็น ได้แก่ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/ทุน)            
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน  การจดัท าบญัชีไม่มีการจดัท าบญัชี หรือจดัท าเม่ือนึกได ้
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 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
      ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้เป็น ตลาดภายในจงัหวดัตลาดระหวา่ง
จงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ ส่วนดา้นรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 -50ของรายไดจ้ากปีท่ีผ่านมา ดา้นความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกคา้เก่าแต่ไม่มีการสั่งซ้ือ
อย่างสม ่าเสมอ  และในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการ จ าหน่ายเองในประเทศ และจ าหน่าย
ผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 

  ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
      ดา้นเร่ืองราวของตวัผลิตภณัฑ ์มีเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ แต่ไม่มีการ
บนัทึกเก่ียวกบัเร่ืองราวดา้นการผลิตสินคา้ ในดา้นภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เป็นภูมิปัญญา
จากทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์

 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
    ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์มีรูปแบบ และคุณลกัษณะ ท่ีสะทอ้น
ความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการ
ใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
     ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์  มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มี
คุณภาพค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก  และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย   และเพิ่มมูลค่า                  
ให้ผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบั ผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์ตอ้งปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภณัฑ์จะมี
บรรจุภณัฑต่์อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
 
 กลุ่มตัวอย่างที ่7 จันทริา  ตั๋นปาล ี
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นนกตกแต่ง 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                          
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
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 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป   ดา้นการขยายปัจจยัการผลิต มีการขยายปัจจยัการผลิตมากกวา่ร้อย
ละ 20 ข้ึนไป    อีกทั้ งการรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มแต่มีการด าเนินการแกไ้ข  และดา้นศกัยภาพ สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ และคุณภาพ
คงเดิม 
                                      ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
        ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์นรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาเป็นการ พฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑ์ เป็นแบบดัง่เดิม
ไม่มีการพัฒนาส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือมีบรรจุภัณฑ ์           
เบ้ืองตน้เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                     ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
        ดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่ม มีการจดัตั้งกลุ่ม5 ปีข้ึนไปในดา้นการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนทางกลุ่มได้ใช้ปัจจยัการผลิต 1 ประเด็น ได้แก่ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/ทุน)        
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน   การจดัท าบญัชี มีการจดัท าบญัชีอยา่งง่าย ๆ ไม่เป็นระบบ 
 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
        ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้เป็น ตลาดภายในจงัหวดัตลาดระหวา่ง
จงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ ส่วนดา้นรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 -50ของรายได้จากปีท่ีผ่านมา ด้านความต่อเน่ืองของตลาด ลูกค้าเก่า  และลูกคา้ใหม่               
และมีการสั่งซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ  และในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการ จ าหน่ายเองในประเทศ
และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 

  ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
      ดา้นเร่ืองราวของตวัผลิตภณัฑ์ มีเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ แต่ไม่มี
การบนัทึกเก่ียวกบัเร่ืองราวด้านการผลิตสินคา้ ในดา้นภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เป็นภูมิ
ปัญญาจากทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์
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 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
     ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มี รูปแบบ  และคุณลักษณะ             
ท่ีสะท้อนความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
     ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑ ์มีคุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก  และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย   และเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั ผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์ต้องปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภณัฑ์จะมี
บรรจุภณัฑต่์อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
 
 กลุ่มตัวอย่างที ่8 คุณแก้วศรี  ปลูกงา  
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นผเีส้ือเพ้นท์  
   จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                 
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป ดา้นการขยายปัจจยัการผลิต  มีการขยายปัจจยัการผลิตมากกวา่ร้อย
ละ 20 ข้ึนไปอีกทั้ งการรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มแต่มีการด าเนินการแกไ้ข  และดา้นศกัยภาพ สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ และคุณภาพ
คงเดิม 
                                      ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
        ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์นรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาเป็นการ พฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑ์ มีการพฒันาแต่
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ไม่สม ่ า เสมอส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ไม่ มีบรรจุภัณฑ์หรือมีบรรจุภัณฑ ์          
เบ้ืองตน้เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                     ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
        ดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่ม มีการจดัตั้งกลุ่ม5 ปีข้ึนไปในดา้นการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนทางกลุ่มได้ใช้ปัจจยัการผลิต 1 ประเด็น ได้แก่ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/ทุน)          
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน  การจดัท าบญัชี ไม่มีการจดัท าบญัชี  หรือจดัท าเม่ือนึกได ้ 
 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
        ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้เป็น ตลาดภายในจงัหวดัตลาดระหวา่ง
จงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ ส่วนดา้นรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 ของรายไดจ้ากปีท่ีผา่นมา ดา้นความต่อเน่ืองของตลาด ลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่  และมีการ
สั่งซ้ืออย่างสม ่ าเสมอ  และในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นการ  จ าหน่ายเองในประเทศ                  
และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 

  ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
      ดา้นเร่ืองราวของตวัผลิตภณัฑ์ มีเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ แต่ไม่มี
การบันทึกเก่ียวกับเร่ืองราวด้านการผลิตสินค้า  ในด้านภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน                 
เป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์

 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
     ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มี รูปแบบ และคุณลักษณะ                  
ท่ีสะท้อนความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
     ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑ ์มีคุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย   และเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั ผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์ต้องปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภณัฑ์จะมี
บรรจุภณัฑต่์อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
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 กลุ่มตัวอย่างที ่9 คุณสุพาณ ี แก้วใจ   
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นผเีส้ือตกแต่งบ้าน 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์   และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                      
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป ดา้นการขยายปัจจยัการผลิต มีการขยายปัจจยัการผลิตมากกวา่ร้อย
ละ 20 ข้ึนไปอีกทั้ งการรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมแต่มีการด า เ นินการแก้ไข และด้านศักยภาพ  สามารถผลิตซ ้ าได้ในปริมาณ                   
และคุณภาพคงเดิม 
                                      ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
        ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์นรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาเป็นการ พฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่มและตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งด้านการพฒันาบรรจุภณัฑ์ มีการพฒันา          
แต่ไม่สม ่ าเสมอส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือมีบรรจุภัณฑ ์             
เบ้ืองตน้เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                     ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
        ดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่ม มีการจดัตั้งกลุ่ม3 – 5 ปีในดา้นการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนทางกลุ่มได้ใช้ปัจจัยการผลิต 1 ประเด็น ได้แก่ปัจจัยการผลิต (แรงงาน/ทุน)             
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน   การจดัท าบญัชี มีการจดัท าบญัชีอยา่งง่าย ๆ ไม่เป็นระบบ 
 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
        ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้เป็น ตลาดภายในจงัหวดัตลาดระหวา่ง
จงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ ส่วนดา้นรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 ของรายไดจ้ากปีท่ีผา่นมา ดา้นความต่อเน่ืองของตลาด มีลูกคา้เก่าแต่ไม่มีการสั่งซ้ืออยา่ง
สม ่าเสมอ  และในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการ จ าหน่ายเองในประเทศ  และจ าหน่ายผ่าน
ตวัแทนในต่างประเทศ 
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  ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
      ดา้นเร่ืองราวของตวัผลิตภณัฑ์ มีเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ แต่ไม่มี
การบันทึกเก่ียวกับเร่ืองราวด้านการผลิตสินค้า  ในด้านภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน               
เป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์

 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
    ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์มีรูปแบบ  และคุณลกัษณะ ท่ีสะทอ้น
ความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการ
ใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
    ด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์ มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย   และเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดับผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์ต้องปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภณัฑ์จะมี
บรรจุภณัฑต่์อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
 
 กลุ่มตัวอย่างที ่10 คุณชานนท์   นันไชย 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                     
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงัน้ี 
 ส่วน  ก   ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
  ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทางกลุ่มเป็นการใช้ว ัตถุดิบใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป ดา้นการขยายปัจจยัการผลิต มีการขยายปัจจยัการผลิตมากกวา่ร้อย
ละ 20 ข้ึนไปอีกทั้ งการรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตเป็นการผลิตมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มแต่มีการด าเนินการแกไ้ข  และดา้นศกัยภาพ สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ และคุณภาพ
คงเดิม 
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                                      ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
        ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์นรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาเป็นการ พฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑ์ มีการพฒันาแต่
ไม่สม ่ า เสมอส่วนในด้านของรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ไม่ มีบรรจุภัณฑ์หรือมีบรรจุภัณฑ ์            
เบ้ืองตน้เช่น กระดาษ/ถุง/ขวด บรรจุแบบธรรมดา 
                                     ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
        ดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่ม   มีการจดัตั้งกลุ่ม5 ปีข้ึนไป ในดา้นการ    
มีส่วนร่วมกบัชุมชนทางกลุ่มไดใ้ช้ปัจจยัการผลิต 1 ประเด็น ไดแ้ก่ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/ทุน)     
ส่วนหน่ึงมาจากชุมชน    การจดัท าบญัชี มีการจดัท าบญัชีอยา่งง่าย ๆ ไม่เป็นระบบ 
 ส่วน  ข   ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
        ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้เป็น ตลาดภายในจงัหวดัตลาดระหวา่ง
จงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ ส่วนดา้นรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้  เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 -50ของรายได้จากปีท่ีผ่านมา ด้านความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกคา้เก่า  และลูกคา้ใหม่          
และมีการสั่งซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ  และในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการ จ าหน่ายเองในประเทศ
และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 

  ประเด็นที ่ 2   ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
      ดา้นเร่ืองราวของตวัผลิตภณัฑ์ มีเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ แต่ไม่มี
การบันทึกเก่ียวกับเร่ืองราวด้านการผลิตสินค้า  ในด้านภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน                    
เป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ินดั้งเดิม และมีการพฒันาสร้างสรรค ์

 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
    ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์มีรูปแบบ  และคุณลกัษณะ ท่ีสะทอ้น
ความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการ
ใชง้าน ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ  และคุณลกัษณะค่อนขา้งดี 
     ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑ ์มีคุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
คุณภาพสูง  สีไม่ตก ไม่ด่าง (ยกเวน้สีธรรมชาติ) มีเอกลกัษณ์ ตามประเภทผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 

  ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก และตราสินคา้ ความเหมาะสมทั้งการเลือกใชว้สัดุ 
ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ ์
ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย   และเพิ่มมูลค่าให้
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ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั ผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์ต้องปรับปรุงส าหรับคุณภาพของบรรจุภณัฑ์จะมี
บรรจุภณัฑต่์อเม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
 
การจัดเวที  และกิจกรรมเพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อมูล  ด้านการพัฒนา
ผลติภัณฑ์  การจัดการ  และการตลาด 
  
 การจดัเวทีกิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจ  ให้แก่ผูป้ระกอบการพร้อมทั้งเก็บขอ้มูลต่างๆ 
ของผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม   เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัเวทีกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หย้กระดบัสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  และทอ้งถ่ิน ในขั้นตอนการด าเนินงานแรก
ของผูว้ิจยัมีการจดัเวทีการเรียนรู้ข้ึน 2 คร้ัง  เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการพร้อมทั้งเก็บขอ้มูลปัญหา  
และความตอ้งการ  โดยท่ีก่อนการจดัเวทีผูว้ิจยัได้ท าการลงพื้นท่ีเพื่อท าการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
ชุมชน  และประสานงานกบัทอ้งถ่ินเก็บขอ้มูลบริบทชุมชน ซ่ึงในการจดัเวทีการเรียนรู้ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
การจัดเวทกีารเรียนรู้คร้ังที ่1 มีการใหค้วามรู้ โดยเชิญผูป้ระกอบการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม 
เพื่อสร้างความคุน้เคย และความเขา้ใจ  การให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชน อ.หางดง      
จ.เชียงใหม่ เร่ืองการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” เพื่อเป็นการสร้างศกัยภาพของกลุ่มธรกิจชุมชนให้เขม้แข็ง ทั้งในดา้น
ของการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงามและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งสร้างศกัยภาพ   
ในการแข่งขนัของกลุ่มธุรกิจ โดยเป็นการให้ความรู้เร่ือง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค นอกจากนั้นยงัเป็นการสอบถามถึงความตอ้งการรวมถึงรับทราบปัญหาต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการหาวิธีแกไ้ขปัญหาให้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชนในดา้นต่างๆ ต่อไป 
นับว่าการให้ความรู้ในคร้ังน้ีจะเป็นการสร้างให้ผู ้ประกอบการธุรกิจชุมชน ประสบผลส าเร็จ            
ทั้งดา้นการผลิต  การออกแบบรวมทั้งมีศกัยภาพการแข่งขนัท่ีดีในตลาดไดอี้กดว้ย โดยมีวตัถุประสงค ์
 

1. ให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เร่ืองการ
วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 

  2. สอบถามความตอ้งการ ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 



 179 

3. ให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชนเร่ือง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส         
และอุปสรรค 

 
มีกจิกรรมดังนี้ 

  ช่วงเช้า แนะน าตวั  ท าความรู้จกักับผูป้ระกอบการ  และผูท่ี้เก่ียวข้อง เพื่อสร้าง
ความคุน้เคย  เร่ิมตน้ให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม  และงานวิจยั   เร่ืองเกณฑ์การคดัสรรสุดยอด  
หน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภณัฑ ์วา่มีความส าคญัอยา่งไร  ท าไมตอ้งมี  และมีเกณฑอ์ะไรบา้ง  
  ช่วงบ่าย หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จ เร่ิมเขา้สู่กิจกรรมช่วงบ่าย  มีการอบรม
เร่ือง การวเิคราะห์ SWOT Analysis ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ ปัจจยัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายใน และภายนอกจบการอบรม ผูป้ระกอบการท่ีไดเ้ขา้ร่วม จะท าการ การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เพื่อวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอก ของตนเอง 
 

              ส่ิงทีไ่ด้จากการการจัดเวทกีารเรียนรู้ 
    

1. ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้รับความรู้ เร่ืองการ
วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
2. ผูว้จิยัทราบถึงความตอ้งการ ปัญหาต่างๆ  ของกลุ่มธุรกิจชุมชน   
3. กลุ่มธุรกิจชุมชนได้รับความรู้เร่ือง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส        
และอุปสรรค 

 
 การจัดเวทีการเรียนรู้คร้ังที่ 2  การจดัเวทีเพื่อความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั การสรุปผลท่ีไดจ้าก
การจดัจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และคณะผูว้ิจยั 
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม  ในโครงการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์        
และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนตามโครงการ  “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
เพื่อเป็นการสรุปถึงประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้จากการจ าหน่ายสินค้า และรวบรวมปัญหาต่างๆ           
ท่ีเก่ียวข้องกับจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ทั้งยงัเป็นการระดมความคิดของผูมี้
ประสบการณ์ คณะนกัวิจยัเพื่อแกปั้ญหา สถานการณ์ต่างๆ และความตอ้งการ ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ตามสถานท่ีต่างๆ ตลาด การเงิน การประชาสัมพนัธ์ 
รวมไปถึงรูปแบบของผลิตภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงค์ 
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1. สรุปผลท่ีได้จากการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1      
ของกลุ่มผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

  2.  ใหค้วามรู้เร่ืองและฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่กลุ่มธุรกิจชุมชน 
  3.  สอบถามความตอ้งการ ปัญหาต่างๆ สถานการณ์ ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

4. คณะนกัวิจยั หรือผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้มูล แนวทางการแกไ้ขปัญหา ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเ ร่ืองปัญหาด้านการจ าหน่ายสินค้าตามสถานท่ีต่างๆ            
ตลาด การเงิน กระประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึงรูปแบบของผลิตภณัฑ์ 
 

มีกจิกรรมดังนี้ 
 
  ช่วงเช้า แนะน าตัว  เน่ืองจากเร่ิมคุ้นเคยกันจากการจดัเวทีในคร้ังแรก  และจาก
การศึกษาดูงานท่ีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว  การด าเนินงานในคร้ังน้ีจึงง่ายข้ึน เร่ิมทบทวน
การศึกษาดูงานว่าสรูปแล้วเป็นอย่างไร  พร้อมกับให้ความรู้เพิ่มเติมเร่ืองหลักการออกแบบ               
แก่ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วม  
  ช่วงบ่าย  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เร่ิมเข้าสู่กิจกรรมช่วงบ่าย ในเร่ือง 
หลกัการออกแบบต่อจากช่วงเช้า  จากนั้นท าการสอบถามความรู้สึกของผูป้ระกอบการต่อการศึกษา             
ดูงาน  และการจดัเวทีการเรียนรู้ ในคร้ังท่ีแลว้ และในคร้ังน้ี 
 
 ส่ิงทีไ่ด้จากการการจัดเวทกีารเรียนรู้ 
 

1. ผูป้ระกอบการไดรั้บผลสรุป รวมทั้งเน้ือหาขอ้คิดต่างๆ ท่ีไดจ้ากการจดัจ าหน่าย
สินคา้ท่ีศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 

  2.  กลุ่มธุรกิจชุมชนไดรั้บความรู้เร่ือง และไดฝึ้กอบรมอาชีพเสริม 
  3. ผูว้จิยัทราบถึงความตอ้งการ ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

4. กลุ่มธุรกิจชุมชนได้รับความรู้เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหา ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเ ร่ืองปัญหาด้านการจ าหน่ายสินค้าตามสถานท่ีต่างๆ            
ตลาด การเงิน กระประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึงรูปแบบของผลิตภณัฑ์ คณะนกัวิจยั 
หรือผูเ้ช่ียวชาญ 
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การจัดจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ ณ ถนนคนเดิน  บริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ 
ในการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัของกลุ่มธุรกิจชุมชน ทา้ยท่ีสุดจะตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ถึงปัญหา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผลิตภณัฑ์ ทั้งยงัตอ้งค านึงถึงการจดัจ าหน่ายสินคา้เป็นส าคญัดว้ย ในการจดั
กิจกรรมการจ าหน่ายสินคา้  สร้างเครือขายของกลุ่มผูป้ระกอบการ  ในการท างานเป็นกลุ่ม  ทั้งยงั
เป็นการสร้างกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ข้ึนมาดว้ย  การจ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบจะตอ้งมีการวางแผน 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดูน่าสนใจ และตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เสียก่อน  ทั้ งยงัตอ้ง
พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดอีกดว้ย 
  การจดัจ าหน่ายสินคา้คร้ังน้ีเพื่อวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นการให้ความรู้ ดา้นการจดัแสดง
สินคา้ การประชาสัมพนัธ์ การตอ้นรับลูกคา้ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการจ าหน่ายสินคา้  โดย
นกัวิจยัและคณะจะเป็นผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กลุ่มผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ความรู้ความเขา้ใจต่างๆ  รวมไปถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการ โดยมีวตัถุประสงค ์
 

1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ ดา้นการจดัแสดงสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ การตอ้นรับ
ลูกคา้ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการจ าหน่ายสินคา้ 
2.  การจดักิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มผูป้ระกอบการในสถานท่ี
ต่างๆ  

 3. เป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการทั้ง 5 กลุ่ม 
 
มีกจิกรรมดังนี้ 
 

ช่วยเหลือในดา้นใหค้วามรู้ และส่ือต่างๆ การจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มผูป้ระกอบการ โดยจดั
จ าหน่ายสินคา้พร้อมแนะแนวทาง  และอภิปรายเก่ียวกบัขอ้บกพร่องต่างๆ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้ ดา้นการจดัแสดงสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ การตอ้นรับ
ลูกคา้ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการจ าหน่ายสินคา้ 
2. กลุ่มผู ้ประกอบการได้ร่วมท ากิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้ากับคณะนักวิจัย                       
และผูป้ระกอบการกลุ่มอ่ืนๆ 
3. ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการทั้ง 5 กลุ่ม 

 




