
  
 

บทที ่6 
การวเิคราะห์ และพฒันาผลติภัณฑ์งานหัตถกรรม  อ าเภอหางดง 

 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ในเบ้ืองต้น กรณีศึกษาผู ้ประกอบการทั้ ง 8 กลุ่ม        
ส่วนใหญ่เป็นอาชีพท่ีท ามาตั้งแต่ดั้งเดิมรุ่นบรรพบุรุษให้สืบทอด  และคงอยูต่่อไป ทั้งยงัตอ้งพฒันา
ขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นธุรกิจซ่ึงเป็นการแข่งขนัท่ีสูงมาก ในปัจจุบนัชาวบา้นส่วนใหญ่
ยงัขาดประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน  ทั้งด้านการออกแบบ  การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เกิดรูปแบบ
ใหม่ๆ  ด้านการเงิน และการตลาดท่ีย ังต้องศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปได ้               
ซ่ึงไดเ้สนอแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่อไปดงัน้ี 
 
การวเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 

 
       การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา  และอุปสรรค  (SWAT Analysis) กรณีธุรกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านศักยภาพของกลุ่ม         
จนสามารถน าไปสู่แนวทางในการพฒันาในส่วนท่ีต้องการจะพฒันาทั้งจุดอ่อน และอุปสรรค        
ใหต้รงจุด ซ่ึงไดใ้หแ้ต่ล่ะกลุ่มไดท้  าการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 

วเิคราะห์ด้านรูปแบบผลติภัณฑ์ 

กลุ่มธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้    
การวเิคราะห์  SWOT Analysis 

 
 1. จุดแข็งของกลุ่ม (Strengths) 

  1.1 ด้านการตลาด  ( เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่วย  การส่งเสริม
การตลาด  หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า   บรรจุภัณฑ์  ยอดขายเป็นต้น )  ผู ้ประกอบการมี
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อพอ่คา้คนกลาง  และลูกคา้  ท าใหส้ามารถซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ไดใ้นราคาถูก 
  1.2 ด้านการผลิต ( เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต  ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ ง  อาคาร กระบวนการผลิต  ก าลังการผลิต  สินค้าคงคลัง  เป็นต้น )            
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ผูป้ระกอบการมีความช านาญงานสูง  เพราะมีประสบการณ์ในการท างานหลายปี  สามารถผลิตซ ้ าได้
ในปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม พร้อมผลิตสินคา้ท่ีมีรูปแบบใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
  1.3 ด้านการจัดการ  ( เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงาน  การบริหาร การบริหารงานบุคคล )  รักษาก าหนดการท่ีลูกคา้ก าหนด 
เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาผลิตสินคา้ไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้  

  1.4 ด้านการเงิน   ( เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ(ก าไร-ขาดทุน) การ
หมุนเวยีนเงินสด เงินกู้ เป็นต้น )  สามารถกูเ้งินฉุนเฉิบ ไดจ้ากสหกรณ์ภายในชุมชน  ผลิตภณัฑ์ท่ีได้
ในการผลิตสามารถขายส่ง  และปลีกไดร้าคาดีพอสมควร    

 
 2. จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) 
  2.1 ด้านการตลาด  ( เช่น สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่วย  การส่งเสริม

การตลาด  หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า   บรรจุภัณฑ์  ยอดขายเป็นต้น ) ไม่มีการพฒันาสินคา้แบบ
ใหม่ๆ มีแต่กลุ่มลูกคา้เก่าท่ีสั่งสินคา้ต่อเน่ือง  ส่วนกลุ่มลูกคา้ใหม่มีนอ้ยมากและยงัไม่มีการสั่งสินคา้
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

  2.2 ด้านการผลิต ( เช่น วัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต  ความช านาญ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ต้นทุน สถานที่ตั้ ง  อาคาร กระบวนการผลิต  ก าลังการผลิต  สินค้าคงคลัง  เป็นต้น )  
อุปกรณ์ท่ีใชง้านมีอายกุารใชง้านสั้นเน่ืองจากใชทุ้กวนั  อีกทั้งกระบวนการผลิตยุง่ยากวนัหน่ึงจึงไม่
สามารถผลิตได้ตามท่ีตั้ งเป้าไว ้  และยิ่งเป็นแบบท่ีลูกคา้ออกแบบมาสั่งท าก็จะเสียเวลามากข้ึน      
ท าใหผ้ลิตไม่ทนัต่อความตอ้งการ  ยิง่เสียเวลามากก็จะเสียลูกคา้ไปดว้ย   

2.3 ด้านการจัดการ ( เช่น ประสบการณ์การบริหาร โครงสร้างองค์กร พนักงาน 
ค่านิยม ปรัชญา การแบ่งงานการบริหาร การบริหารงานบุคคล ) คิดรายได้ให้แก่ลูกจา้งแบบคิด   
ตามจ านวนช้ินงานท าได้มากก็ได้เงินมาก  แต่รายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเพราะข้อจ ากัดของตลาด         
ท่ีมีนอ้ย ซ่ึงก็คือท างานทุกวนัแต่วนัขายมีแค่ 2 วนัต่อ 1 อาทิตย ์ท าใหข้าดเงินหมุนเวยีน 

  2.4 ด้านการเงิน  ( เช่น เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ(ก าไร-ขาดทุน) การ
หมุนเวียนเงินสด เงินกู้  เป็นต้น )    ตอ้งลงทุนซ้ือวตัถุดิบท่ีมีราคาแพงและอุปกรณ์มากมาย ท าให้
ขาดเงินทุนหมุนเวยีน   จนตอ้งกูเ้งินมาหมุนในธุรกิจหลายคร้ัง   
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 3.โอกาสของกลุ่ม (Opportunities) 
  3.1 ด้านเศรษฐกิจ  ( เช่นอัตราดอกเบี้ย  สภาพเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตรา

ภาษี ราคาน า้มัน เป็นต้น ) สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก 
  3.2 ด้านสังคมวัฒนธรรม  (เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค  อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก เป็นต้น)  แสดงถึงว ัฒนธรรม                    
ท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถ่ิน และมีการพฒันาสร้างสรรค์ให้ทนัสมยัตรงกบัความนิยมของตลาด  
ขนาดสัดส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการใชง้าน เป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ชาวไทยและ ชาวต่างชาติมาก 

  3.3 ด้านการเมืองและกฎหมาย ( เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ 
สิทธิบัตร เป็นต้น ) ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการสนบัสนุนการส่งเสริมการส่งออกมากเป็นพิเศษ
จึงเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจมาก   มีการลดอตัราดอกเบ้ียและอตัราภาษี  ท าให้สามารถกูไ้ดใ้นอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า 

  3.4 ด้านเทคโนโลยี  ( เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทุนเทคโนโลย ี            
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  เป็นต้น )  การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีสามารถช่วยเหลือดา้น
การตลาดและการโฆษณา  เป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ๆใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน  ยงัสามารถหา
เป้าหมายและกลุ่มใหม่ๆทางการตลาด 

  3.5 ด้านคู่แข่ง ( เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน เป็นต้น)  มีจ  านวน
มาก    และระดบัการแข่งขนัสูง  แต่มีจุดเด่นทางธุรกิจคือมีราคาถูกกวา่  โรงงานใหญ่    จึงสามารถ
เพิ่มอตัรารายไดใ้หม้ากข้ึนอยูเ่ร่ือยๆ 

3.6 ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม  จ านวน  ความภักดี  อ านาจซ้ือ เป็นต้น)   รัฐบาล   
มีการส่งเสริมการส่งออก จ่ึงท าให้แหล่งเงินกู้มากข้ึน เง่ือนไขดี  และอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า  สามารถ     
กูเ้งินไดจ้ากสหกรณ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3.7 ด้านสถาบันการเงิน  ( เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้  นโยบาย ดอกเบี้ย เง่ือนไข          
เป็นต้น )  รัฐบาลมีการส่งเสริมการส่งออก จ่ึงท าใหแ้หล่งเงินกูม้ากข้ึน เง่ือนไขดี  และอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีต ่า  สามารถกูเ้งินไดจ้ากสหกรณ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

 
 4. อุปสรรคของกลุ่ม (Threats) 
  4.1 ด้านเศรษฐกจิ ( เช่นอตัราดอกเบีย้  สภาพเศรษฐกจิ รายได้ประชากร อัตราภาษี 

ราคาน ้ามัน เป็นต้น ) สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก แต่ตอ้งมี
หลกัทรัพยเ์พื่อค ้าประกนัให ้เหมาะสมกบัเงินกูซ่ึ้งล าบากมากในการจดัหาหลกัทรัพยเ์พื่อค ้าประกนั  
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  4.2 ด้านสังคมวัฒนธรรม  ( เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต มลภาวะ การโกงกิน 
โครงสร้าง สาธารณูปโภค  อาชญากรรม การย้ายเข้า-ออก เป็นต้น) ปัจจุบนัรูปแบบการด าเนินชีวิต
เปล่ียนไปมาก  จึงท าใหไ้ม่เป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ชาวไทย  เพราะถูกมองวา่ เป็นของธรรมดาไม่ได้
แปลกใหม่อะไรมากมาย 

  4.3 ด้านการเมืองและกฎหมาย ( เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ 
สิทธิบัตร เป็นต้น ) มีปัญหาขาดเงินหมุนเวยีน  เพราะความล่าชา้ในการด าเนินงานของรัฐ ท่ีมียุง่ยาก
และความไม่แน่นอนของการเมือง  และกฎระเบียบของรัฐมากมาย  ท าให้การเติบโตของตลาดลด
นอ้ยลง 

  4.4 ด้านเทคโนโลยี  ( เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การลงทุนเทคโนโลย ี        
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  เป็นต้น )    ไม่มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี  และเป็นเร่ืองยาก            
ท่ีจะศึกษาดา้นเทคโนโลย ี เพราะไม่มีอุปกรณ์ ขาดโอกาสหาเป้าหมาย และกลุ่มใหม่ๆ  

  4.5 ด้านคู่แข่ง  ( เช่น กลยุทธ์ ขนาด จ านวน ระดับการแข่งขัน เป็นต้น) คู่แข่ง       
มีจ  านวนมาก ระดบัการแข่งขนัสูง  ท าให้ยากต่อการจดัหาตลาดเพื่อเพิ่มรายได ้ จ  านวนการโฆษณา
ยงัมีนอ้ยท าใหไ้ม่เป็นท่ีรู้จกั 

  4.6 ด้านลูกค้า (เช่น พฤติกรรม  จ านวน  ความภักดี  อ านาจซ้ือ เป็นต้น)  ลูกค้า      
มีอ านาจการใชเ้งินสูงจริง  แต่ผลิตภณัฑไ์ม่ถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็น ลูกคา้จึงไม่มีการสั่งซ้ือสินคา้ต่อเน่ือง  

  4.7 ด้านสถาบันการเงิน  ( เช่น จ านวนแหล่งเงินกู้ นโยบาย ดอกเบี้ย เง่ือนไข เป็น
ต้น )  รัฐบาลมีการส่งเสริมการส่งออก จ่ึงท าให้แหล่งเงินกูม้ากข้ึน แต่ให้กูไ้ดใ้นจ านวนท่ีนอ้ยมาก
หรือไม่ไดต้ามจ านวนตอ้งการ  ซ่ึงมีความเป็นตอ้งใช้จ  านวนมากในการพฒันาและลงทุนท าตลาด 
หาเงินหมุนเวยีน 
 

การวเิคราะห์ผลติภัณฑ์งานหัตถกรรม  อ าเภอหางดง 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยใช้หลกัเกณฑ์ของการ   
คดัสรรสุดยอด หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทยปี พ.ศ. 2549 ไดก้ าหนดให้มีการพิจารณาในการให้ค่า
คะแนนผลิตภณัฑ์ ท่ีส่งเขา้คดัสรรในระดบัประเทศ โดยมีคณะกรรมการด าเนินการคดัสรรสุดยอด 
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549  ระดับประเทศ ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ ์                
เป็นผูพ้ิจารณาให้ค่าคะแนนผลิตภณัฑ์ โดยมีองคป์ระกอบ  และเกณฑ์การคดัสรรตามกลุ่มประเภท
ผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
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 องคป์ระกอบ เกณฑก์ารคดัสรร ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลกัเกณฑ์ดา้นการผลิต  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์  และดา้นความเขม้แข็ง               
ของชุมชน      
  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
กลุ่มธุรกิจชุมชนผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมประเภทผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้  ทั้ง 8  กลุ่มไดแ้ก่ 
 
  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 
 
ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กรอบรูป 

 
        กลุ่มตัวอย่างที ่1 คุณศิรินันท์    จันทร์จาน 
        ผลติภัณฑ์กรอบรูปกระจก 

 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                   
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงันีีี้ 
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 ส่วน  ก  ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลิต 
 ในดา้นการผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบทางกลุ่มเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถ
หาไดภ้ายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป  ส่วนการขยายปัจจยัการผลิตนั้น ทางกลุ่มไม่มีการขยายปัจจยั
การผลิต อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิต เป็นการผลิตท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชน แต่ไดมี้การด าเนินการแกไ้ข นอกจากนั้นศกัยภาพการผลิตเพื่อจ าหน่าย  มีจ านวนมากพอ
สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
 ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
 ส่วนการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา มีการพฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่มและสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงการพฒันาบรรจุภณัฑ์เป็นแบบดั้งเดิม
ยงัไม่มีการพัฒนา  รวมไปถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นั้ นมีบรรจุภัณฑ์เบ้ืองต้นท่ียงัไม่ได้รับ                   
การพฒันามากนกั   
 ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 ระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่มนั้นมีมา 5 ปีมาแล้ว และยงัเห็นความส าคญั  
ของชุมชนโดยการให้ความร่วมมือกบัชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ประกอบการ 1 ประเด็นด้วยกัน ส่วนในเร่ืองการจัดท าบัญชีมีการจัดท าบัญชีอย่างง่ายๆ                  
ยงัไม่เป็นระบบ 
 ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
 ด้านแหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้าของทางกลุ่มนั้นเป็นตลาดระหว่าง
จงัหวดัโดยการสั่งซ้ือจากพอ่คา้คนกลาง  ส าหรับรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ เทียบกบัปีท่ีผา่นมา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 25-50 ของรายได้จากปีท่ีผ่านมา อีกทั้ งความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกค้าเก่า               
และลูกคา้ใหม่  และมีการสั่งซ้ืออย่างสม ่าเสมอ  โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายเอง
ภายในประเทศ  และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 
 ประเด็นที ่2  ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
 ในด้าน เ ร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกประวัติ                  
และเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ิน               
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิม และมีการพฒันาสร้างสรรค ์
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 ส่วน  ค    หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์                                                 
 ในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค ์          
มีรูปแบบ สีสัน ลวดลายสวยงาม ทนัสมยัตรงกับความนิยมของตลาด ขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัปานกลาง  และตอ้งปรับปรุงเล็กนอ้ย  
                                         ส าหรับด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพค่อนข้างดี               
มีคุณภาพสูง มีเอกลกัษณ์ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ มีความประณีต เรียบร้อยสม ่าเสมอ ไม่มีต าหนิ                     
 ส่ วนด้านบรรจุภัณฑ์  ฉลาก  และตรา สินค้า  ความ เหมาะสมทั้ ง                       
การเลือกใชว้สัดุ ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย  มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต               
มี ช่ือผลิตภัณฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย                   
และเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลางยงัตอ้งมีการพฒันา 
 
         กลุ่มตัวอย่างที ่2 คุณสมศรี   โปธิ 
 ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                   
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงันีีี้ 
 ส่วน  ก  ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
 ในดา้นการผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบทางกลุ่มเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถ
หาไดภ้ายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป  ส่วนการขยายปัจจยัการผลิตนั้น ทางกลุ่มมีการขยายปัจจยั
การผลิตน้อยกว่าร้อยละ 20 อีกทั้ งการรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิต เป็นการผลิตท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน แต่ไดมี้การด าเนินการแกไ้ขแลว้ นอกจากนั้นศกัยภาพการผลิต
เพื่อจ าหน่ายมีจ านวนมากพอสามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพคงเดิม 
 ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
    ส่วนการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา มีการพฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม   และสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงการพฒันาบรรจุภณัฑ์เป็นแบบ
ดั้งเดิมยงัไม่มีการพฒันา  รวมไปถึงรูปแบบของบรรจุภณัฑ์นั้นมีบรรจุภณัฑ์เช่น กล่อง การบรรจุ
สามารถรักษาคุณภาพไดร้ะยะหน่ึง แต่ไม่มีรายละเอียดท่ีตอ้งระบุมาตรฐานบนบรรจุภณัฑ ์
 ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
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 ระยะเวลาในการจัดตั้ งกลุ่มนั้ นมีมามากกว่า 5 ปีมาแล้ว และยงัเห็น
ความส าคญัของชุมชนโดยการให้ความร่วมมือกบัชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการประกอบการ 1 ประเด็นดว้ยกนั   ส่วนในเร่ืองการจดัท าบญัชีมีการจดัท าบญัชีอยา่งง่าย 
ยงัไม่เป็นระบบ 
 ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
 ดา้นแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้ของทางกลุ่มนั้นเป็นตลาดต่างประเทศ  
ส าหรับรายได้ในการจดัจ าหน่ายสินคา้ เทียบกบัปีท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึนร้อยละ 25-50 ของรายไดจ้ากปี    
ท่ีผา่นมา อีกทั้งความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกคา้เก่า  และลูกคา้ใหม่  และมีการสั่งซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ        
โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายเองภายในประเทศ 
 ประเด็นที ่2  ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
 ในด้านเ ร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์แต่มีการบันทึกประวัติ                  
และเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ิน 
น ามาจากท่ีอ่ืน  และน ามาพฒันาเพิ่มเติม 
  ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์                                                 
 ในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค ์             
มีรูปแบบ สีสัน ลวดลายสวยงาม ทนัสมยัตรงกับความนิยมของตลาด ขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  
                                         ส าหรับด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพค่อนข้างดี              
มีคุณภาพสูง มีเอกลกัษณ์ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ มีความประณีต เรียบร้อยสม ่าเสมอ ไม่มีต าหนิ                     
 ส่ วนด้ า นบ รร จุ ภัณฑ์  ฉล า ก  แ ล ะตร า สินค้ า  ค ว าม เหม า ะสม                      
ทั้งการเลือกใช้วสัดุ ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย  มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยู่
ผูผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้า การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินคา้ให้ปลอดภยั                     
และเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 

 
         กลุ่มตัวอย่างที ่3 คุณภีระพฒัน์  นันทะวงศ์ 
         ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 

 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               



 143 

ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                   
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงันีีี้ 
 ส่วน  ก  ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
 ในดา้นการผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบทางกลุ่มเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถ
หาไดภ้ายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป  ส่วนการขยายปัจจยัการผลิตนั้น ทางกลุ่มไม่มีการขยายปัจจยั
การผลิต อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิต เป็นการผลิตท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชน แต่ไดมี้การด าเนินการแกไ้ข นอกจากนั้นศกัยภาพการผลิตเพื่อจ าหน่าย  มีจ านวนมากพอ
สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
 ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
 ส่วนการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา มีการพฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงการพฒันาบรรจุภณัฑ์เป็นแบบดั้งเดิม
ยงัไม่มีการพัฒนา  รวมไปถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นั้ นมีบรรจุภัณฑ์เบ้ืองต้นท่ียงัไม่ได้รับ                   
การพฒันามากนกั   
 ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 ระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่มนั้นมีมา 5 ปีมาแลว้ และยงัเห็นความส าคญัของ
ชุมชนโดยการให้ความร่วมมือกับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ประกอบการ 1 ประเด็นด้วยกนั   ส่วนในเร่ืองการจดัท าบญัชีมีการจดัท าบญัชีอย่างง่ายๆ ยงัไม่        
เป็นระบบ 
 ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
 ด้านแหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้าของทางกลุ่มนั้นเป็นตลาดระหว่าง
จงัหวดัโดยการสั่งซ้ือจากพอ่คา้คนกลาง  ส าหรับรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ เทียบกบัปีท่ีผา่นมา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 25-50 ของรายได้จากปีท่ีผ่านมา อีกทั้ งความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกค้าเก่า              
และลูกคา้ใหม่  และมีการสั่งซ้ืออย่างสม ่าเสมอ  โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายเอง
ภายในประเทศ  และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 
 ประเด็นที ่2  ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
 ในด้าน เ ร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกประวัติ                  
และเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ิน         
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิม และมีการพฒันาสร้างสรรค ์
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 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์                                                 
 ในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค ์               
มีรูปแบบ สีสัน ลวดลายสวยงาม ทนัสมยัตรงกับความนิยมของตลาด ขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัปานกลาง  และตอ้งปรับปรุงเล็กนอ้ย  
                                         ส าหรับด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพค่อนข้างดี               
มีคุณภาพสูง มีเอกลกัษณ์ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ มีความประณีต เรียบร้อยสม ่าเสมอ ไม่มีต าหนิ                     
 ส่ วนด้านบรรจุภัณฑ์  ฉลาก  และตรา สินค้า  ความ เหมาะสมทั้ ง                       
การเลือกใชว้สัดุ ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย  มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต               
มี ช่ือผลิตภัณฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย               
และเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลางยงัตอ้งมีการพฒันา 
 
  กลุ่มตัวอย่างที ่4 คุณกนก   ศรีมูล 
  ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้อดั 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                   
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงันีีี้ 
 ส่วน  ก  ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
 ในดา้นการผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบทางกลุ่มเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถ
หาได้ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 80 ส่วนการขยายปัจจยัการผลิตนั้น ทางกลุ่มไม่มีการขยาย
ปัจจยัการผลิต อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิต เป็นการผลิตท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  และชุมชน แต่ได้มีการด าเนินการแก้ไข นอกจากนั้นศกัยภาพการผลิตเพื่อจ าหน่าย            
มีจ  านวนมากพอสามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
 ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
 ส่วนการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา มีการพฒันาจาก
ผูผ้ลิตอ่ืนเล็กนอ้ย รวมไปถึงการพฒันาบรรจุภณัฑเ์ป็นแบบดัง่เดิมไม่มีการพฒันา  รวมไปถึงรูปแบบ
ของบรรจุภณัฑน์ั้นมีบรรจุภณัฑเ์บ้ืองตน้ท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันามากนกั   
 ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 



 145 

 ระยะเวลาในการจัดตั้ งกลุ่มนั้ นมีมามากกว่า 5 ปีมาแล้ว และยงัเห็น
ความส าคญัของชุมชนโดยการให้ความร่วมมือกบัชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการประกอบการ 1 ประเด็นดว้ยกนั   ส่วนในเร่ืองการจดัท าบญัชีมีการจดัท าบญัชีอย่าง 
ง่าย ๆ ยงัไม่เป็นระบบ 
 ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
 ด้านแหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้าของทางกลุ่มนั้ นเป็นตลาดภายใน
จงัหวดัโดยการสั่งซ้ือจากพอ่คา้คนกลาง  ส าหรับรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ เทียบกบัปีท่ีผา่นมา
เพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ 25 ของรายไดจ้ากปีท่ีผา่นมา อีกทั้งความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกคา้เก่าแต่ไม่มี
การสั่งซ้ืออยา่งสม ่าเสมอโดยช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายเองภายในประเทศ 
 ประเด็นที ่2  ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
 ในด้าน เ ร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกประวัติ                  
และเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ิน        
เป็นการน ามาจากท่ีอ่ืน  และพฒันาเพิ่มเติม                                 
 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์                                                 
       ในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ มีรูปแบบ สีสัน  ลวดลายสวยงาม  ทนัสมยัตรงกบัความนิยมของตลาด  ขนาดสัดส่วน
เหมาะสมสะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  
                                         ส าหรับดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์มีคุณภาพปานกลางแต่ตอ้ง
ปรับปรุงเล็กน้อย  มีเอกลักษณ์ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ มีความประณีต เรียบร้อยสม ่าเสมอ       
ไม่มีต าหนิ                     
 ส่ วนด้านบรรจุภัณฑ์  ฉลาก  และตรา สินค้า  ความ เหมาะสมทั้ ง                       
การเลือกใชว้สัดุ ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย  มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต               
มี ช่ือผลิตภัณฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย               
และเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลางยงัตอ้งมีการพฒันา 
 

      กลุ่มตัวอย่างที ่5 คุณมา    สายกนัทา 
 ผลติภัณฑ์หัตถกรรมไม้พืน้บ้าน  

 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
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ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                   
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงันีีี้ 
 ส่วน  ก  ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
 ในดา้นการผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบทางกลุ่มเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถ
หาไดภ้ายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป  ส่วนการขยายปัจจยัการผลิตนั้น ทางกลุ่มไม่มีการขยายปัจจยั
การผลิต อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิต เป็นการผลิตท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชน แต่ไดมี้การด าเนินการแกไ้ข นอกจากนั้นศกัยภาพการผลิตเพื่อจ าหน่าย  มีจ านวนมากพอ
สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
 ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
 ส่วนการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา มีการพฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงการพฒันาบรรจุภณัฑ์เป็นแบบดั้งเดิม
ยงัไม่มีการพัฒนา  รวมไปถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นั้ นมีบรรจุภัณฑ์เบ้ืองต้นท่ียงัไม่ได้รับ                   
การพฒันามากนกั   
 ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 ระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่มนั้นมีมา 5 ปีมาแล้ว  และยงัเห็นความส าคญั
ของชุมชนโดยการให้ความร่วมมือกบัชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ประกอบการ 1 ประเด็นด้วยกนั   ส่วนในเร่ืองการจดัท าบญัชีมีการจดัท าบญัชีอย่างง่ายๆ ยงัไม่     
เป็นระบบ 
 ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
 ด้านแหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้าของทางกลุ่มนั้นเป็นตลาดระหว่าง
จงัหวดัโดยการสั่งซ้ือจากพอ่คา้คนกลาง  ส าหรับรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ เทียบกบัปีท่ีผา่นมา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 25-50 ของรายได้จากปีท่ีผ่านมา อีกทั้ งความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกค้าเก่า              
และลูกคา้ใหม่  และมีการสั่งซ้ืออย่างสม ่าเสมอ  โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายเอง
ภายในประเทศ  และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 
 ประเด็นที ่2  ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
 ในด้าน เ ร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกประวัติ                  
และเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ิน            
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์
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 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์                                                 
 ในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค ์          
มีรูปแบบ สีสัน ลวดลายสวยงาม ทนัสมยัตรงกับความนิยมของตลาด ขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัปานกลาง  และตอ้งปรับปรุงเล็กนอ้ย  
                                         ส าหรับด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพค่อนข้างดี                
มีคุณภาพสูง มีเอกลกัษณ์ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ มีความประณีต เรียบร้อยสม ่าเสมอ ไม่มีต าหนิ                     
 ส่ วนด้านบรรจุภัณฑ์  ฉลาก  และตรา สินค้า  ความ เหมาะสมทั้ ง                       
การเลือกใชว้สัดุ ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย  มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต               
มี ช่ือผลิตภัณฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย                  
และเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลางยงัตอ้งมีการพฒันา 
 

        กลุ่มตัวอย่างที ่6 คุณอนันต์   ไชยยม  
 ผลติภัณฑ์กรอบรูปเศษไม้     

 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์   และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                   
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงันีีี้ 
 ส่วน  ก  ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
 ในดา้นการผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบทางกลุ่มเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถ
หาไดภ้ายในประเทศทั้งหมด  ส่วนการขยายปัจจยัการผลิตนั้น ทางกลุ่มมีการขยายปัจจยัการผลิต
มากกว่าร้อยละ 20 ข้ึนไป  อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิต เป็นการผลิตท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และชุมชน นอกจากนั้นศกัยภาพการผลิตเพื่อจ าหน่าย  มีจ านวนมากพอ
สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพคงเดิม 
 ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
 ส่วนการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา มีการพฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงการพฒันาบรรจุภณัฑ์เป็นแบบมีการ
พฒันาแต่ไม่สม ่าเสมอ  รวมไปถึงรูปแบบของบรรจุภณัฑ์นั้นมีบรรจุภณัฑ์เบ้ืองตน้ท่ียงัไม่ไดรั้บการ
พฒันามากนกั   
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 ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 ระยะเวลาในการจัดตั้ งกลุ่มนั้ นมีมามากกว่า 5 ปีมาแล้ว และยงัเห็น
ความส าคญัของชุมชนโดยการให้ความร่วมมือกบัชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการประกอบการ 1 ประเด็นดว้ยกนั   ส่วนในเร่ืองการจดัท าบญัชีมีการจดัท าบญัชีอย่าง 
ง่าย ๆ ยงัไม่เป็นระบบ 
 ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
 ด้านแหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้าของทางกลุ่มนั้ นเป็นตลาดภายใน
จงัหวดัโดยการสั่งซ้ือจากพอ่คา้คนกลาง  ส าหรับรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ เทียบกบัปีท่ีผา่นมา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 51 ข้ึนไป ของรายได้จากปีท่ีผ่านมา อีกทั้ งความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกค้าเก่า          
และลูกคา้ใหม่  และมีการสั่งซ้ืออย่างสม ่าเสมอโดยช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายเอง
ภายในประเทศ 
 ประเด็นที ่2  ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
 ในด้านเ ร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์ไม่ มีการบันทึกประวัติ                  
และเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ิน         
เป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์                                
 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์                                                 
 ในดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบ  และคุณลกัษณะ 
ท่ีสะท้อนความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  
                                         ส าหรับดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์มีคุณภาพปานกลางแต่ตอ้ง
ปรับปรุงเล็กนอ้ย  
 ส่ วนด้านบรรจุภัณฑ์  ฉลาก  และตรา สินค้า  ความ เหมาะสมทั้ ง                       
การเลือกใชว้สัดุ ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย  มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต               
มี ช่ือผลิตภัณฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย              
และเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลางยงัตอ้งมีการพฒันา 
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        กลุ่มตัวอย่างที ่7 คุณพวงเพชร   นันทะวงศ์    
  ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้  

 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                   
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงันีีี้ 
 ส่วน  ก  ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
 ในดา้นการผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบทางกลุ่มเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถ
หาไดภ้ายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป  ส่วนการขยายปัจจยัการผลิตนั้น ทางกลุ่มมีการขยายปัจจยั
การผลิตน้อยกว่าร้อยละ 20 อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิต เป็นการผลิตท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และชุมชน นอกจากนั้นศกัยภาพการผลิตเพื่อจ าหน่าย  มีจ านวนมากพอ
สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพคงเดิม 
 ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
 ส่วนการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา มีการพฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงการพฒันาบรรจุภณัฑ์เป็นแบบมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  และสม ่าเสมอ  รวมไปถึงรูปแบบของบรรจุภณัฑ์นั้นมีบรรจุภณัฑ์เบ้ืองตน้ท่ียงั
ไม่ไดรั้บการพฒันามากนกั   
 ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 ระยะเวลาในการจัดตั้ งกลุ่มนั้ นมีมามากกว่า 5 ปีมาแล้ว และยงัเห็น
ความส าคญัของชุมชนโดยการให้ความร่วมมือกบัชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการประกอบการ 1 ประเด็นดว้ยกนั   ส่วนในเร่ืองการจดัท าบญัชีไม่มีการจดัท าบญัชี 
 ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
 ด้านแหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้าของทางกลุ่มนั้ นเป็นตลาดภายใน
จงัหวดัโดยการสั่งซ้ือจากพอ่คา้คนกลาง  ส าหรับรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ เทียบกบัปีท่ีผา่นมา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 25-50 ของรายไดจ้ากปีท่ีผา่นมา อีกทั้งความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกคา้เก่า  และลูกคา้
ใหม่  และมีการสั่งซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายเองภายในประเทศ
และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 
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 ประเด็นที ่2  ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
 ในด้าน เ ร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกประวัติ                  
และเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ิน        
เป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์
 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์                                                 
 ในดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบ  และคุณลกัษณะ 
ท่ีสะท้อนความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันสวดงาม  มีขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  
                                         ส าหรับด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพค่อนข้างดี               
มีคุณภาพสูง มีเอกลกัษณ์ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ มีความประณีต เรียบร้อยสม ่าเสมอ ไม่มีต าหนิ                     
 ส่ วนด้านบรรจุภัณฑ์  ฉลาก  และตรา สินค้า  ความ เหมาะสมทั้ ง                       
การเลือกใชว้สัดุ ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย  มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต               
มี ช่ือผลิตภัณฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย                     
และเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลางยงัตอ้งมีการพฒันา 
 

        กลุ่มตัวอย่างที ่8 คุณทองดี   เขียวดี 
 ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก      

 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์   และความเข้มแข็งของชุมชน                       
(30 คะแนน) โดยมีหลักเกณฑ์ด้านการผลิต  ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์  ด้านความเข้มแข็ง               
ของชุมชน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (30 คะแนน)                  
โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดา้นการตลาด  และดา้นเร่ืองราวของต านานผลิตภณัฑ ์(Story of Product) ดงันีีี้ 
 ส่วน  ก  ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการผลติ 
 ในดา้นการผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบทางกลุ่มเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถ
หาไดภ้ายในประเทศร้อยละ 80 ข้ึนไป  ส่วนการขยายปัจจยัการผลิตนั้น ทางกลุ่มไม่มีการขยายปัจจยั
การผลิต อีกทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิต เป็นการผลิตท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชน แต่ไดมี้การด าเนินการแกไ้ข นอกจากนั้นศกัยภาพการผลิตเพื่อจ าหน่าย  มีจ านวนมากพอ
สามารถผลิตซ ้ าไดใ้นปริมาณ  และคุณภาพใกลเ้คียงของเดิม 
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 ประเด็นที ่ 2   ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
 ส่วนการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา มีการพฒันาตาม
แนวคิดของกลุ่ม  และสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงการพฒันาบรรจุภณัฑ์เป็นแบบดั้งเดิม
ยงัไม่มีการพัฒนา  รวมไปถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นั้ นมีบรรจุภัณฑ์เบ้ืองต้นท่ียงัไม่ได้รับ                   
การพฒันามากนกั   
 ประเด็นที ่ 3   ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 ระยะเวลาในการจดัตั้งกลุ่มนั้นมีมา 5 ปีมาแลว้ และยงัเห็นความส าคญั  
ของชุมชนโดยการให้ความร่วมมือกบัชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ประกอบการ 1 ประเด็นด้วยกนั   ส่วนในเร่ืองการจดัท าบญัชีมีการจดัท าบญัชีอย่างง่าย ๆ ยงัไม่          
เป็นระบบ 
 ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ประเด็นที ่ 1   ด้านการตลาด 
 ด้านแหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้าของทางกลุ่มนั้ นเป็นตลาดระหว่าง
จงัหวดัโดยการสั่งซ้ือจากพอ่คา้คนกลาง  ส าหรับรายไดใ้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ เทียบกบัปีท่ีผา่นมา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 25-50 ของรายได้จากปีท่ีผ่านมา อีกทั้ งความต่อเน่ืองของตลาดมีลูกค้าเก่า               
และลูกคา้ใหม่  และมีการสั่งซ้ืออย่างสม ่าเสมอ  โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายเอง
ภายในประเทศ  และจ าหน่ายผา่นตวัแทนในต่างประเทศ 
 ประเด็นที ่2  ด้านเร่ืองราวหรือต านานของผลติภัณฑ์ 
 ในด้าน เ ร่ืองราวหรือต านานของผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกประวัติ                  
และเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ิน     
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิม  และมีการพฒันาสร้างสรรค ์
 ส่วน  ค   หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์                                                 
 ในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค ์                
มีรูปแบบ สีสัน ลวดลายสวยงาม ทนัสมยัตรงกับความนิยมของตลาด ขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัปานกลาง  และตอ้งปรับปรุงเล็กนอ้ย  
                                         ส าหรับด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพค่อนข้างดี                 
มีคุณภาพสูง มีเอกลกัษณ์ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ มีความประณีต เรียบร้อยสม ่าเสมอ ไม่มีต าหนิ                     
 ส่ วนด้านบรรจุภัณฑ์  ฉลาก  และตรา สินค้า  ความ เหมาะสมทั้ ง                       
การเลือกใชว้สัดุ ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บประกอบง่าย  มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูผู่ผ้ลิต               
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มี ช่ือผลิตภัณฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้า  การดูแลรักษา สามารถคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย                 
และเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลางยงัตอ้งมีการพฒันา 
 
การจัดเวที  และกิจกรรมเพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อมูล  ด้านการพัฒนา
ผลติภัณฑ์  การจัดการ  และการตลาด 
  
 การจดัเวทีกิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจ  ให้แก่ผูป้ระกอบการพร้อมทั้งเก็บขอ้มูลต่างๆ 
ของผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม   เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัเวทีกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หย้กระดบัสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  และทอ้งถ่ิน ในขั้นตอนการด าเนินงานแรก
ของผูว้ิจยัมีการจดัเวทีการเรียนรู้ข้ึน 2 คร้ัง  เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการพร้อมทั้งเก็บขอ้มูลปัญหา  
และความต้องการ  โดยท่ีก่อนการจัดเวทีผูว้ิจ ัยได้ท าการลงพื้นท่ีเพื่อท าการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น         
ของชุมชน   และประสานงานกับท้องถ่ินเก็บข้อมูลบริบทชุมชน ซ่ึงในการจัดเวทีการเรียนรู้                
มีลายระเอียดดงัน้ี 
 
การจัดเวทกีารเรียนรู้คร้ังที ่1 มีการใหค้วามรู้ โดยเชิญผูป้ระกอบการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม 
เพื่อสร้างความคุน้เคย และความเขา้ใจ  การให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชน อ.หางดง      
จ.เชียงใหม่ เร่ืองการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” เพื่อเป็นการสร้างศกัยภาพของกลุ่มธรกิจชุมชนให้เขม้แข็ง ทั้งในดา้น
ของการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงามและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งสร้างศกัยภาพ   
ในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ โดยเป็นการให้ความรู้เร่ือง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส        
และอุปสรรค นอกจากนั้นเป็นการสอบถามความตอ้งการรวมถึงรับทราบปัญหาต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการหาวิธีแกไ้ขปัญหาให้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชนในดา้นต่างๆ ต่อไป 
นับว่าการให้ความรู้ในคร้ังน้ีจะเป็นการสร้างให้ผู ้ประกอบการธุรกิจชุมชน ประสบผลส าเร็จ            
ทั้งดา้นการผลิต การออกแบบรวมทั้งมีศกัยภาพการแข่งขนัท่ีดีในตลาดไดอี้กดว้ย โดยมีวตัถุประสงค ์
 

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

  2. สอบถามความตอ้งการ ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
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3. ให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชนเร่ือง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค 

 
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
วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
2. ผูว้จิยัทราบถึงความตอ้งการ ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจชุมชน   
3. กลุ่มธุรกิจชุมชนได้รับความรู้เร่ือง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค 

 
 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.  กลุ่มธุรกิจชุมชนไดรั้บความรู้เร่ืองจากการจดัเวที 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 า กิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้ากับคณะนักวิจัย                      
และผูป้ระกอบการกลุ่มอ่ืนๆ 
3. ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการทั้ง 5 กลุ่ม 




