
 
บทที ่6 

วเิคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงในงานหัตถกรรม 
สาขาเคร่ืองเงนิของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 การวิเคราะห์เก่ียวกบัการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน   
ของจังหวดัเชียงใหม่นั้ น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากท่ีทางผูว้ิจ ัยได้น าแบบสอบถาม            
ไปท าการสัมภาษณ์จากผู ้ประกอบการ ซ่ึงได้น าข้อมูลหรือประเด็นท่ีส าคัญต่าง ๆ ดังกล่าว              
มาวเิคราะห์ในหวัขอ้ดงัต่อไปดงัน้ี 

1. วิเคราะห์การประยุกต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในงานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดั
เชียงใหม่ 

2. การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารธุรกิจหัตถกรรมสาขา
เคร่ืองเงิน 

 

1.  วิเคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของ
จังหวดัเชียงใหม่ 
 การวเิคราะห์การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในงานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดั
เชียงใหม่นั้น จะใชก้ารหาค่าร้อยละ เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์หตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการสรุปเร่ืองราวเก่ียวกบัขอ้มูลนั้น ๆ  จะช่วยท าให้เกิดการวิเคราะห์
ข้อมูลถูกต้องดีข้ึน เพราะค่าร้อยละเป็นการแจกแจง และเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติวิธีหน่ึง           
ซ่ึงสามารถใชเ้กณฑก์ารหาค่าร้อยละอยา่งง่าย ดงัน้ี              
 

P    =     
n

F 100  

 

   เม่ือ  P แทน       ร้อยละ 
     F แทน       ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลค่าใหเ้ป็นร้อยละ 
     n แทน       จ  านวนความถ่ีทั้งหมด  
                                                              (จ  านวนผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
                                                               ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 10 คน) 
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 1.1 เศรษฐกจิพอเพยีงในการผลติสินค้า 
  ประเด็นท่ีน ามาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตหัตถกรรม  
เคร่ืองเงินนั้ น จะประกอบไปด้วยการเลือกสรรวตัถุดิบ การจ้างแรงงาน การบริหารจัดการ           
ดา้นสถานท่ีในการปฏิบติังาน และการออกแบบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1.1.1 การเลือกสรรวัตถุดิบ ในการเลือกสรรวตัถุดิบของผูป้ระกอบการหัตถกรรม
สาขาเคร่ืองเงินนั้น อาจจะมีลักษณะการเลือกสรรวตัถุดิบท่ีคล้ายกัน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะ           
ของการผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลดงักล่าวไดต้ามตารางท่ี 6.1 
 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงนิ 

แหล่งในการซื้อวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติหัตถกรรมเคร่ืองเงนิของผู้ประกอบการ 
แหล่งผลติภายในชุมชน ผู้ว่าจ้างน ามาให้ แหล่งผลติภายนอกชุมชน 

1. ทองยนต ์วงษว์ชิาสวสัด์ิ * - - 
2. อนงค ์แสงมณี * - - 
3. ประธาน ลอ้บุญมา - - - 
4. เจริญ บุญตนั - - - 
5. อ าภาพร  ฟรังเค ้  * - - 
6. คุณดุสิต  โอมา - - - 
7. เสนีย ์ไชยรังษี - * - 
8. มานพ ชยัแกว้ - - * 
9. ชลกาล  สตัวต์่อชาติ * - * 
10. เอกชยั ถวลิวศิาล - - - 

รวมค่าร้อยละ 40 10 20 
 

  ตารางท่ี 6.1 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกสรรวตัถุดิบ 
 

 จากตารางท่ี 6.1 จะสังเกตไดว้่าส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิต
ภายในชุมชนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40 ซ่ึงวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือส่วนใหญ่ภายในชุมชน ไดแ้ก่ เม็ดเงิน 
ซ้ือจากร้านทอง เคร่ืองเงินของเก่าท่ีลูกคา้น ามาขายให้หรือเคร่ืองเงินเก่าท่ีผูป้ระกอบการมีอยู่แล้ว
น ามาทุบและหลอมใหม่ แผน่อะลูมิเนียม ซ้ือจากร้านอะลูมิเนียมภายในชุมชน ส่วนการซ้ือวตัถุดิบ
จากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 20 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ เช่น ทองแดง ซ้ือมาจากกรุงเทพฯ 
และวตัถุดิบท่ีรับมาจากผูว้่าจ้างคิดเป็นร้อยละ 10 โดยผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน               
คิดเพียงค่าแรงท่ีใช้ในการผลิตเท่านั้ น (ในส่วนของข้อมูลการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง            
ในการเลือกสรรวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองเงิน ยงัมีผูป้ระกอบการบางรายให้ขอ้มูล
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เพียงแต่วา่มีการสั่งซ้ือเมด็เงิน แต่ไม่ไดร้ะบุแหล่งในการจดัซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงประกอบดว้ยคุณประธาน 
คุณเจริญ คุณดุสิต คุณเอกชยั) สามารถแจกแจงดงัแผนภูมิท่ี 6.1 

0

10

20

30

40
40

10

20

แหล่งในการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหัตถกรรมเครื่องเงิน

แหล่งผลิตภายในชุมชน

ผู้ว่าจ่างน ามาให้

แหล่งผลิตภายนอกชุมชน

 
  แผนภูมิท่ี 6.1 แหล่งวตัถุดิบท่ีผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินซ้ือประจ า 
  1.1.2 การจ้างแรงงานในการผลิตหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน ในกระบวนการผลิต
หตัถกรรมเคร่ืองเงินของผูป้ระกอบการนั้น จะมีทั้งสมาชิกภายในครอบครัว สมาชิกภายในชุมชน 
หรือลูกจา้ง เขา้มาช่วยเหลือในกระบวนการผลิตดว้ย ดงัตารางท่ี 6.2 
 

 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงนิ 

การจ้างแรงงานในการผลติหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงนิ 

ผลติเพยีงผู้เดยีว สมาชิกภายใครอบครัว สมาชิกภายในชุมชน ลูกจ้าง 

1. ทองยนต ์วงษว์ชิาสวสัด์ิ - * - * 
2. อนงค ์แสงมณี - * - * 
3. ประธาน ลอ้บุญมา - * *  
4. เจริญ บุญตนั - * * - 
5. อ าภาพร  ฟรังเค ้  - * - - 
6. คุณดุสิต  โอมา - * - - 
7. เสนีย ์ไชยรังษี * - - - 
8. มานพ ชยัแกว้ - * - - 
9. ชลกาล  สตัวต์่อชาติ - * * - 
10. เอกชยั ถวลิวศิาล - * - * 

รวมค่าร้อยละ 10 90 30 30 
 

ตารางท่ี 6.2 การจา้งแรงงานในการผลิตหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
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 จากตารางท่ี 6.2 จะเห็นไดว้า่การจา้งแรงงานในการผลิตหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินนั้น     
ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแรงงานภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาก็จะเป็นการจ้าง
แรงงานสมาชิกภายในชุมชนและลูกจ้าง ท่ีมีค่าร้อยละเท่ากันคือ 30 และการใช้แรงงานของ
ผูป้ระกอบการเอง คิดเป็นร้อยละ 10 เหตุผลท่ีผูป้ระกอบการจ้างแรงงานภายในครอบครัวและ      
การจา้งแรงงานภายในชุมชนนั้น ก็เป็นเพราะวา่มีความรู้จกัสนิทสนมกนัเป็นอยา่งดี ท าให้สามารถ
ท างานร่วมกนัได้อย่างไม่มีปัญหา และผลิตภณัฑ์ท่ีท าการผลิตออกมานั้นมีความประณีต งดงาม 
ตลอดจนการใช้แรงงานของผู ้ประกอบการนั้ น ก็ เป็นเพราะว่าผู ้ประกอบการเองมีความรู้            
ความช านาญ และประสบการณ์ทางดา้นการท าเคร่ืองเงินมานาน ซ่ึงขอ้มูลเปรียบเทียบค่าร้อยละ  
ของการจา้งแรงงานท่ีสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัแผนภูมิท่ี 6.2 ดงัน้ี 
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  แผนภูมิท่ี 6.2 การจา้งแรงงานในการผลิตหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
 

  1.1.3 การบริหารจัดการด้านสถานที่ ในการปฏิบัติงาน  ในการบริหารจัดการ           
ดา้นสถานท่ีในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินนั้น ได้มีการจดัสรร
สถานท่ีท่ีใช้ในการปฏิบติังาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง      
ดงัตารางท่ี 6.3 ดงัน้ี 
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รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงนิ 

สถานทีใ่นการผลติและจ าหน่ายหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงนิ 
 

บ้าน 
 

สถานทีข่องกลุ่ม 
 

สถานทีข่องผู้ว่าจ้าง 
ร้านผลติและจ าหน่าย

ผลติภัณฑ์ 
1. ทองยนต ์วงษว์ชิาสวสัด์ิ - - - * 
2. อนงค ์แสงมณี - * - - 
3. ประธาน ลอ้บุญมา - * - - 
4. เจริญ บุญตนั - * - - 
5. อ าภาพร  ฟรังเค ้  * - - - 
6. คุณดุสิต  โอมา * * - - 
7. เสนีย ์ไชยรังษี - - * - 
8. มานพ ชยัแกว้ - * - - 
9. ชลกาล  สตัวต์่อชาติ * - - - 
10. เอกชยั ถวลิวศิาล - - * - 

รวมค่าร้อยละ 30 50 20 10 
 

  ตารางท่ี 6.3  การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในบริหารสถานท่ีในการปฏิบติั 
   งานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
 

 จากตารางท่ี 6.3 จะเห็นได้ว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้สถานท่ีของกลุ่มเป็น
สถานท่ีปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยสถานท่ีของกลุ่มของผูป้ระกอบการท าเคร่ืองเงินนั้น จะมี
อยู่ท่ีวดัหม่ืนสารและวดัศรีสุพรรณ รองลงมาจะเป็นการใช้สถานท่ีบา้นของผูป้ระกอบการเองใน  
การปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนการใช้สถานท่ีของผูว้่าจ้างในการปฏิบติังานนั้น คิดเป็น      
ร้อยละ 20 ซ่ึงผูป้ระกอบการบางรายจะปฏิบติังานอยู่ท่ีโรงงานท าเคร่ืองเงินสยามซูวีเนียร์ บริษทั 
พฒันาอนนัต์วงศ ์จ  ากดั (ซิลเวอร์แวร์) และการใช้สถานท่ีภายในร้านของผูป้ระกอบการเองในการ
ผลิตเคร่ืองเงิน คิดเป็นร้อยละ 10 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ สามารถสรุปได้ว่า เหตุผลท่ี
ผูป้ระกอบการเลือกใช้สถานท่ีบ้าน สถานท่ีของทางกลุ่ม สถานท่ีของผู ้ว่าจ้าง และร้านของ
ผูป้ระกอบการเองนั้น เป็นท่ีปฏิบติังานทางดา้นการผลิตและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หตัถกรรมสาขา
เคร่ืองเงิน ก็เพราะว่าสามารถลดภาระในเร่ืองการลงทุนในการจดัหาสถานท่ีท่ีใช้การผลิตและ      
การจ าหน่ายผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเคร่ืองเงิน ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการเช่าสถานท่ี และสะดวกในเร่ือง
ของการจดัหาหรือจดัเก็บวตัถุดิบ อุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงแนวคิดของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มีแนวโนม้
ท่ีสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็นการใชทุ้นของตนเองท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
รู้จกัการใช้สอยพื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้ไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงในท่ีน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบ
สถานท่ีในการบริหารงานของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน ดงัแผนภูมิท่ี 6.3 ดงัน้ี 
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การเปรียบเทียบสถานที่ในการป ิบัติงานของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขา
เครื่องเงิน

บ้าน

สถานท่ีของกลุ่ม

สถานท่ีของผู้ว่าจ้าง

ร้านค้าของผู้ประกอบการ

 

  แผนภูมิท่ี 6.3  การเปรียบเทียบสถานท่ีในการบริหารงานของผูป้ระกอบการ 
   หตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน                 
  1.1.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน               
การออกแบบผลิตภัณฑ์คือการรู้จกัวางแผนจัดการตั้งแต่ขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วสัดุวิธีการ       
เพื่อท าตามท่ีตอ้งการนั้น โดยการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ส่ิงใหม่ข้ึนมาให้มีความแตกต่าง ตอบสนอง            
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและทอ้งตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 6.4  
 

 

 ตารางท่ี 6.4 การออกแบบผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 

 
 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงนิ 

การออกแบบผลติภณัฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงนิ 

รูปแบบ 
ดั้งเดมิ 

ดดัแปลง
จากผลงาน 

ผู้อืน่ 

ค้นคว้าจาก
หนังสือและส่ือ
การเรียนรู้          
ต่าง ๆ  

ผู้ว่าจ้าง
ออกแบบให้

ผลติ 

อืน่ ๆ 

1. ทองยนต ์วงษว์ชิาสวสัด์ิ * - - * - 
2. อนงค ์แสงมณี * - - - - 
3. ประธาน ลอ้บุญมา * - - - * 
4. เจริญ บุญตนั * - - - - 
5. อ าภาพร  ฟรังเค ้  - - - - * 
6. คุณดุสิต  โอมา - - - * * 
7. เสนีย ์ไชยรังษี - - - * - 
8. มานพ ชยัแกว้ * - - - - 
9. ชลกาล  สตัวต์่อชาติ * - - * - 
10. เอกชยั ถวลิวศิาล * - - * - 

รวมค่าร้อยละ 70 0 0 50 30 
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 จากตารางท่ี 6.4 จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่การออกแบบผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน จะใชรู้ปแบบดั้งเดิม คือ ลายนูนสูง ลาย 12 ราศี ลายดอกกระถิน คิดเป็น
ร้อยละ 70 รองลงมาก็จะเป็นผูว้่าจา้งออกแบบให้ผลิต คิดเป็นร้อยละ 50 โดยผูว้่าจา้งจะดดัแปลง
ผลงานมาจากช้ินงานท่ีไดพ้บเจอ และท าการศึกษาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่มีการชอบรูปแบบ 
หรือลวดลายแบบใด ส่วนการออกแบบโยการศึกษาดว้ยวธีิอ่ืน ๆ นั้น ส่วนมากก็จะเป็นการออกแบบ
ลวดลายเอง โดยการน าเอาลวดลายแบบดั้งเดิมมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดลวดลายใหม่ ๆ เช่น ลายลายรอด
คอ้น ตลอดจนการดดัแปลงจากผลงานผูอ่ื้น การคน้ควา้จากหนงัสือและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 0  จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน ท าให้ทราบวา่ ถา้หากลวดลาย
หรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมาไดรั้บความนิยม ก็จะมีการดดัแปลงผลงานนั้น ให้มีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั 
แต่ยงัคงลกัษณะวิธีการท าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลไว ้ซ่ึงสามารถแจกแจงเป็นแผนภูมิ
เปรียบเทียบ ดงัแผนภูมิท่ี 6.4 ดงัน้ี 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาเครื่องเงิน

รูปแบบดั้งเดิม

ดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น

ค้นคว้าจากหนังสอืและสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ

ผู้ว่าจ้างออกแบบให้ผลิต

อื่น ๆ

  แผนภูมิท่ี 6.4 การออกแบบผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 

 

  1.2 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบริหารจัดการด้านการตลาด 
  ประเด็นท่ีน ามาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ      
ด้านการตลาดของผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขา เค ร่ือง เ งินนั้ น  จะประกอบไปด้วย                        
การประชาสัมพนัธ์และช่องทางในการจดัจ าหน่าย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1.2.1 การประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน      
ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัว่า การประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นส่ิงจ าเป็น          
ในการด าเนินงานของทุก ๆ หน่วยงาน ไม่ใช่เฉพาะแต่บริษทัเอกชน เท่านั้น ยงัรวมไปถึงองค์กร 
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สถาบนัของรัฐ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ล้วนแต่ให้ความส าคญัต่อการประชาสัมพนัธ์และช่องทาง   
การจดัจ าหน่าย เพื่อให้การด าเนินงานนั้นเป็นไปดว้ยความราบร่ืน บรรลุยงัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้   
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากหน่วยงาน องค์การ สถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงและประสบความส าเร็จ ไดใ้ช้การ
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการติดต่อส่ือสาร และไดมี้
การน าเอาหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพนัธ์และ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายดว้ย ในท่ีน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการ ดงัตารางท่ี 6.5 

     

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงนิ 

การประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าของ 
ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 

 

ส่ือส่ิงพมิพ์ 
งานแสดง
สินค้าต่าง ๆ 

ตลาดนัดหรือ
ถนนคนเดนิ 

 

ส่ือออนไลน์ 
 

อืน่ ๆ 

1. ทองยนต ์วงษว์ชิาสวสัด์ิ - - * * * 
2. อนงค ์แสงมณี - * * - - 
3. ประธาน ลอ้บุญมา * * - * - 
4. เจริญ บุญตนั - * * - - 
5. อ าภาพร  ฟรังเค ้  - * - - - 
6. คุณดุสิต  โอมา - - - - * 
7. เสนีย ์ไชยรังษี - * - - * 
8. มานพ ชยัแกว้ - * - - * 
9. ชลกาล  สตัวต์่อชาติ - * - - - 
10. เอกชยั ถวลิวศิาล - * - - - 

รวมค่าร้อยละ 10 80 30 20 40 
 

 

 ตารางท่ี 6.5  การประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
 จากตารางท่ี  6.5 จะเห็นได้ว่าผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน จะมี                     
การประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านทางงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่า       
จะเป็นงานมหกรรมสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) งาน Big ท่ีศูนย์ไบเทคบางนา          
และงานท่ีทางจงัหวดัหรืออ าเภอจดัข้ึน ซ่ึงมีถึงร้อยละ 80 รองลงมาก็จะเป็นการประชาสัมพนัธ์และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางด้านอ่ืน ๆ เช่น ร้านค้าของผู ้ประกอบการ และงานนิทรรศการ                
มีถึงร้อยละ 40 ส่วนการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางตลาดนัดหรือ           
ถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 30 ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทาง    
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 20 และการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นทาง  
ส่ือส่ิงพิมพ ์คือ แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 10 เม่ือสอบถามผูป้ระกอบหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินท าให้
ทราบว่า การน าผลิตภณัฑ์ไปแสดงยงัสถานท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินคา้ งานนิทรรศการ 
ตลาดนัดหรือถนนคนเดิน และร้านค้าของตนเองนั้ น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเม่ือเทียบกับ            
การประชาสัมพนัธ์ผา่นการใช้ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์เสียอีก และในสภาวะทางการเมืองและ
เศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอนแบบน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูป้ระกอบการ      
มีการแนวทางในการประชาสัมพนัธ์และช่องทางในการจดัจ าหน่ายคือ เลือกการประชาสัมพนัธ์และ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีลดความเส่ียงทางดา้นการลงทุน โดยใช้จ่ายพอประมาณ และประหยดั     
ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถเปรียบเทียบการประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขา เคร่ืองเงิน         
ดงัแผนภูมิท่ี 6.5   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

80

30
20

40

การประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการหัตถกรรมเครื่องเงิน

สื่อสิ่งพิมพ์

งานแสดงสินค้าต่าง ๆ

ตลาดนัดหรือถนนคนเดิน

สื่อออนไลน์

อ่ืน ๆ

แผนภูมิท่ี 6.5การประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายของ 
  ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 

  

2.  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกจิ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ มีประเด็นส าคญัท่ีประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ      
ภยัคุกคาม (SWOT = Strength, Weakness, Opportunity และ Threat) คือ การส ารวจตรวจสอบสภาพ
ภายในองคก์ารและสภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผน เพื่อให้แผนนั้น
ได้ใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่และแก้ปัญหาท่ีไม่พึงประสงค์ โดยอาศยัทั้งปัจจยัจากภายในและ
ภายนอกมาเป็นฐานคิดส าหรับก าหนดแผนงานโครงการ  



170 

 

                 ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในบทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อคน้หาศกัยภาพและ       
ช่องทางในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน ดงัน้ี 

              2.1.1 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของคุณทองยนต์ วงษ์วชิาสวสัดิ์ 
 
 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.1 ผู ้ประกอบการมีความรู้และความช านาญ

ทางดา้นเคร่ืองเงินเป็นอยา่งดี  
1.2 สถานท่ีท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่ใกล้
แหล่งชุมชน ท าให้สามารถกระจายสินค้าไปยงั
ผูบ้ริโภคไดง่้าย  
1.3 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ี
แน่นอนคือ มีร้านค้าของตนเอง ท่ีใช้ใน     การ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
1.4  ผู ้ประกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ทุกคร้ังดว้ยตนเอง ก่อนท่ีจะท า     การ
จดัจ าหน่าย 
1.5  ผู ้ประกอบการมีการจัดท าการส่งเสริม
การตลาดท่ีต่อเน่ือง โดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เป็น
การสร้างการรับรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภค 
ซ่ึงผูป้ระกอบการมีเวบ็ไซด์เป็นของตนเองช่ือว่า 
www.thonhyonsilver.com แ ล ะ 
www.thaitumbon.com 
1.6 ผูป้ระกอบการมีตราสินคา้เป็นของตนเอง1.7 
ราคาของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัช้ินงานท่ี
ลูกคา้สั่งท า 

2.จุดอ่อน 2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการขาย 
เพราะราคาผลิตภณัฑเ์ป็นราคาตายตวัอยูแ่ลว้ 
2.2 ผูสื้บทอดงานทางดา้นเคร่ืองเงินลดนอ้ยลง 
2.3 ผูป้ระกอบการไม่มีบรรจุภณัฑ์เป็นของตนเอง 
เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง  
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การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
2.จุดอ่อน 2.4 ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมและก าหนด

ราคาของเมด็เงินได ้
3.โอกาส 3.1รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั  
3.2 ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและ
เอกชน เข้ามามีบทบาททางด้านการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการมากข้ึน ไม่ว่าจะทางดา้น       การ
ผลิตหรือการจดัจ าหน่าย 

4.อุปสรรค 4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน
เป็นจ านวนมาก 
4.2ในปัจจุบนัปัญหาทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของ
ผูป้ระกอบการคือ       เม็ดเงินมีราคาท่ีสูงข้ึน และ
ผกผนัตามราคาของทองค า  
4.3 ผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตออกมานั้น มี
ความเหมือนและไม่แตกต่างจากคู่แข่งขนัมากนกั 
ท าใหผู้บ้ริโภคแยกแยะไดย้าก 

 

ตารางท่ี 6.6 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณทองยนต ์วงษว์ชิาสวสัด์ิ 
 2.1.2 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของคุณอนงค์ แสงมณ ี

 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.1 ผู ้ประกอบการมีความช านาญทางด้าน

เคร่ืองเงินเป็นอยา่งดี  
1.2 สถานท่ีท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์อยู่ใกล้
แหล่งชุมชน ท าใหส้ามารถกระจายสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภคไดง่้าย และสะดวกต่อการขนส่ง  

 รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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การวเิคราะห์ SWOT  Analysis ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.3 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย

ท่ีแน่นอนคือ มีร้านค้าของทางกลุ่ม ท่ีใช้ใน  
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
1.4 ผูป้ระกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภณัฑทุ์กคร้ัง ก่อนท่ีจะท าการจดัจ าหน่าย 
1.5  ผู ้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์ผ่านงานแสดงสินค้าและถนนเดิน
วนัเสาร์วนัอาทิตย ์

2.จุดอ่อน 2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการขาย 
เพราะราคาผลิตภณัฑเ์ป็นราคาตายตวัอยูแ่ลว้ 
2.2 ผูสื้บทอดงานทางดา้นเคร่ืองเงินลดนอ้ยลง 
2.3 ผู ้ประกอบการไม่มีตราสินค้าและ        
บรรจุภัณฑ์เป็นของตนเอง แต่จะใช้ช่ือกลุ่ม
แทน เน่ืองจากทางกลุ่มยงัไม่มีงบประมาณ
ทางดา้นน้ีเท่าท่ีควร 
2.4 ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมและ
ก าหนดราคาของเมด็เงินได ้
2.5 ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมทางด้าน
การตลาดน้อย ท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑ ์ 
ไม่มากนกั 

 

3.โอกาส 
3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั 
3.2ในปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและ
เอกชน เขา้มามีบทบาททางดา้นการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการมากข้ึน  
3.3 กระแสสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ก าลงัมาแรง เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเสนอ
ผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ ๆ ใหก้บัผูบ้ริโภค 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
4.อุปสรรค 4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัเป็นจ านวนมาก 

4.2ในปัจจุบนัปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผล
ให้เม็ดเงินมีราคาท่ีสูงข้ึน และผกผนัตามราคา
ของทองค า  
4.3 ผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตออกมานั้น 
บางค ร้ังท า ให้ผู ้บ ริ โภคแยกแยะไม่ออก           
ว่าผลิตภณัฑ์ไหนเป็นของผูป้ระกอบการหรือ      
คู่แข่งขนั 

ตารางท่ี 6.7 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณอนงค ์แสงมณี 
 

 2.1.3 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  ของคุณคุณประธาน  ล้อบุญมา 
 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.1 ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการมีคุณภาพและ

หลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 
1.2 ผูป้ระกอบการมีความถนัดทางด้านงาน
เคร่ืองเงินมานาน  
1.3 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนคือ มี ร้านค้าของกลุ่ม        
ท่ีจ  าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค 
1.4 ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์
ท่ีเหมาะสมกบัช้ินงาน 
1.5 ผูป้ระกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภณัฑก่์อนน าออกจ าหน่ายทุกคร้ัง 
1.6 ผูป้ระกอบการมีสถานท่ีในการผลิตอยู่ใน
ชุ ม ช น  ท า ใ ห้ ง่ า ย ต่ อ ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า             
การกระจายสินคา้  

 รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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การวเิคราะห์ SWOT Analysis ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.7 ผูป้ระกอบการมีการใช้ตั้ งช่ือตราสินค้า 

ช่วยในการสร้างการรับรู้ช่ือตราสินค้าให้กับ
ผูบ้ริโภค 
1.8  ผู ้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ตามงานแสดงสินค้า ต่าง ๆ มีเว็บ
ไซดข์องทางกลุ่มคือ www.chiangmaisipa.com  
www.thaitumbon.com และแผน่พบั  
1.9 ผ ลิตภัณฑ์ของผู ้ป ระกอบการได้ รับ        
การรับรองคุณภาพจากเชียงใหม่แบรนด ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการ    
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

2.จุดอ่อน 2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการขาย 
เพราะราคาผลิตภณัฑเ์ป็นราคาตายตวัอยูแ่ลว้ 
2.2 ผู ้ประกอบการไม่สามารถควบคุมและ
ก าหนดราคาของเมด็เงินไดเ้คร่ืองเงินลด 
2.3 ผูป้ระกอบการไม่มีตราบรรจุภณัฑ์เป็นของ
ตนเอง เน่ืองจากทางกลุ่มยงัไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุนทางดา้นน้ีเท่าท่ีควร 
2.4 ผูสื้บทอดงานทางดา้นเคร่ืองเงินนอ้ยลง 

3.โอกาส 3.1รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั 
3.2 ในปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและ
เอกชน เขา้มามีบทบาททางดา้นการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการมากข้ึน  
3.3 กระแสสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ก าลงัมาแรง เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเสนอ
ผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่  ๆ  ให้กับผู ้บริโภค       
ไดห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน  

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
4.อุปสรรค 4.1 ในปัจจุบนัทองค ามีราคาสูงข้ึน ส่งผลให้

เมด็เงินมีราคาท่ีสูงข้ึนตามดว้ย 
4.2 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัเป็นจ านวนมาก 
4.3 ผูบ้ริโภคแยกแยะไม่ออกวา่ผลิตภณัฑ์ไหน
เป็นของผูป้ระกอบการหรือคู่แข่งขนั 

ตารางท่ี 6.8 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณคุณประธาน ลอ้บุญมา 
 

 2.1.4 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของคุณเจริญ บุญตัน 
 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1 . 1  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี                 

การตรวจสอบคุณภาพทุกขั้ นตอนการผลิต 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้และถนัดทางด้าน  
งานเคร่ืองเงินมานาน  
1.3 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอน
ให้กับผู ้บ ริโภคทั้ ง ในและ ต่างประเทศคือ        
งานแสดงสินคา้และถนนคนเดิน 
1.4 ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์ 
ท่ีเหมาะสมกบัช้ินงานท่ีผูบ้ริโภคสั่งท า 
1.5 ผู ้ประกอบการมีสถานท่ีในการผลิตอยู ่       
ใน ชุมชน  ท า ให้ ง่ า ย ต่ อก า รขน ส่ ง สินค้ า           
การกระจายสินคา้ 

2.จุดอ่อน 2.1 ผู ้ประกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย 
เพราะราคาของผลิตภณัฑเ์ป็นราคาตายตวัอยูแ่ลว้
2.2 ผู ้ประกอบการไม่สามารถควบคุมและ
ก าหนดราคาเมด็เงินได ้   

 รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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การวเิคราะห์ SWOT Analysis ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
2.จุดอ่อน 2.3 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด 

และไม่มีตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ท าให้กิจการ    
ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากนกั  เน่ืองจาก
ยงัไม่มีงบประมาณสนบัสนุนทางดา้นน้ี 

3.โอกาส 3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมอย่างจริงจงัมากข้ึน ท าให้
ผูป้ระกอบการมีโอกาสขยายภาคการผลิตมากข้ึน
ดว้ย 
3.2  กระแสทางด้านสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ก าลัง เป็นท่ีนิยม จึงเป็น
โอกาสของผูป้ระกอบการท่ีจะเสนอผลิตภณัฑ์
ชนิดใหม่ ๆ เพิ่มทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค  
3.3 รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานทั้งทางภาครัฐ
และทางภาคเอกชน เข้ามามีบทบาททางด้าน   
ก า ร ช่ ว ย เห ลื อผู ้ป ร ะกอบก า รม า ก ยิ่ ง ข้ึ น             
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิต การจัดจ าหน่าย 
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การมีแหล่ง      
กูย้มืเงิน เป็นตน้ 

4. อุปสรรค 4.1  ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการท่ีท าการผลิต
ออกมานั้ น ไม่แตกต่างจากคู่แข่งขันมากนัก      
ท าให้ผูบ้ริโภคแยกความแตกต่างของผลิตภณัฑ์
ท่ีผลิตออกมานั้นไดย้าก 
4.2 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัอยู่
เป็นจ านวนมาก 
4 .3 ใน ช่ วง ท่ีสภาวะทางด้ าน เศรษฐ กิจ ท่ี           
ไม่แน่นอน ท าใหร้าคาเมด็เงินมีราคาค่อนขา้งสูง 

ตารางท่ี 6.9 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณเจริญ บุญตนั 
 2.1.5 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  ของคุณอ าภาพร  ฟรังเค้ 
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การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1 . 1  ผู ้ป ระกอบการ เน้นก ารผ ลิต สินค้า ท่ี

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  โดยจะมี   
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ดว้ยตนเองก่อน
จัดจ าหน่ายทุกคร้ัง และผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ            
ท่ีหลากหลาย 
1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความช านาญ
ทางดา้นการท าเคร่ืองเงินมานาน  
1.3 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนคือ    
งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ 
1 .4   ราคาผ ลิตภัณฑ์ มีความ เหมาะสมกับ       
ความยากง่ายของผลิตภณัฑ ์          
1.5 ผู ้ประกอบการมีสถานท่ีท่ีใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อยู่ ในแหล่งชุมชน ท าให้ ง่ าย ต่อ      
การกระจายสินค้า การขนส่ง และการจัดเก็บ
วตัถุดิบ1.6 ผูป้ระกอบการมีบรรจุภณัฑ์เป็นถุงผา้
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.จุดอ่อน 2.1 ผู ้ประกอบการไม่มีตราสินค้าของตนเอง    
ท าใหผ้ลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการยงัไม่ค่อยเป็น
ท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค  
 2.2 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการตลาด
และมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์ 
ท่ีน้อยมาก ท าให้ข้อมูลผลิตภณัฑ์ไปถึงลูกค้า   
ไม่ทัว่ถึง 
2.3 ผูป้ระกอบการไม่สามารถท าการควบคุมและ
ก าหนดราคาของเม็ดเงินได ้เพราะราคาเม็ดเงิน
บางคร้ังตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
3.โอกาส 3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั  
3.2  หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน เขา้มามี
บทบาททางด้านการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากข้ึน 
3.3 กระแสนิยมของผูบ้ริโภคทางดา้นผลิตภณัฑ์
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑก์ าลงัไดรั้บความนิยม 

4.อุปสรรค 4.1 สภาวะทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าให้
ราคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึนกวา่เดิม 
4.2 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัอยู่
เป็นจ านวนมาก                                    
4.3 ผลิตภัณฑ์ท่ีท าการผลิตออกมานั้น ท าให้
ผูบ้ริโภคแยกความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
ของผูป้ระกอบการและคู่แข่งขนัไดย้าก 

ตารางท่ี 6.10 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณอ าภาพร ฟรังเค ้
 

 2.1.6 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  ของคุณดุสิต โอมา 
 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.1 ผูป้ระกอบการเน้นการผลิตสินคา้ท่ีแตกต่าง

จากคู่แข่งขนั และมีคุณภาพ 
1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความช านาญ
ทางดา้นการท าเคร่ืองเงินมานาน  
1.3 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย   
ท่ีแน่นอนคือ มีร้านคา้ของตนเอง 
1.4  ราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัวตัถุดิบ
ท่ีใชใ้นการผลิตช้ินงานท่ี และเหมาะสมกบัราคา
ของทอ้งตลาด 

 รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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การวเิคราะห์ SWOT Analysis ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1 . 5  ผู ้ป ระกอบการ มีการประชาสั มพัน ธ์

ผลิตภณัฑโ์ดยการบอกต่อของผูบ้ริโภคเท่านั้น 
1.6 ผูป้ระกอบการมีสถานท่ีท่ีใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อยู่ ในแหล่งชุมชน ท าให้ ง่ าย ต่อ       
การกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค 

2.จุดอ่อน 2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์
ของตนเองท าให้ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ  
ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากนกั  
2.2 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการตลาด
และมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์ 
ท่ีน้อยมาก ท าให้ข้อมูลผลิตภณัฑ์ไปถึงลูกค้า     
ไม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควร 
2.3ผูป้ระกอบการไม่สามารถก าหนดและควบคุม
ราคาของเมด็เงินได ้

3.โอกาส 3 . 2  ก า ร เ ปิ ดตล าด เส รี  ท า ให้ มี แนวโน้ม           
การขยายตวัไปสู่ตลาดใหม่ไดดี้  
3.3 กระแสหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ก าลงัเป็นท่ี
สนใจของคนในสังคม จึง เป็นโอกาสของ
ผู ้ป ระกอบการ ท่ี จะ เสนอผ ลิตภัณฑ์ช นิด         
ใหม่ ๆ และเพิ่มทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค  

4. อุปสรรค 4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขันจ านวนมากราย 
ทั้งน้ีเป็นเพราะธุรกิจเคร่ืองเงิน สามารถท าการ
ลอกเลียนแบบไดง่้าย 
4.2 จุดอ่ิมตวัทางดา้นการตลาดของผูบ้ริโภค                              
4.3 สภาวะทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง         
ท่ีไม่แน่นอน ท าใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 

ตารางท่ี 6.11 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณดุสิต โอมา 
 

 2.1.7 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  ของคุณเสนีย์ ไชยรังษี 
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การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.1 ผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการมี รูปแบบ              

ท่ีหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
1.2 ผู ้ประกอบการมีความรู้ในด้านการท า
เคร่ืองเงินมานาน                                         
1.3 ผูป้ระกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภณัฑทุ์กคร้ังก่อนการจดัจ าหน่ายดว้ยตนเอง
1.4  ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์
ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งตลาด                             
1.5 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑคื์อ มีร้านคา้เป็นของตนเอง  
1.6 สถานท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการอยู่
ใกลแ้หล่งชุมชน จึงสามารถกระจายสินคา้ไปยงั
แหล่งต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
1.7 ผูป้ระกอบการมีตราสินคา้เป็นของตนเอง 
1.8 ในการสร้างการรับรู้ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์
แก่ผูบ้ริโภคนั้น ผูป้ระกอบการจะน าผลิตภณัฑ์
ไปแสดงตามงานต่าง ๆ เช่น งานโอทอป งานท่ี
ทางจงัหวดัหรืออ าเภอจดัข้ึน 

2.จุดอ่อน 2.1 ผูป้ระกอบการ ไม่สามารถควบคุมราคาของ
เมด็เงินได ้
2.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตออกมานั้น 
ไม่ เ ป็นท่ี รู้จักของผู ้บ ริโภค เพราะไม่ มีการ
ส่งเสริมการตลาด ไม่มีการส่งเสริมการขาย 
ดังนั้ นจึงสามารถจ าหน่ายได้เฉพาะตลาดล่าง
เท่านั้น 
2.3 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้เป็นของตนเอง 
ท าใหผ้ลิตภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีจดจ าของผูบ้ริโภค 

 รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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การวเิคราะห์ SWOT Analysis ตามหลกัเกณฑ์ SWOT  Analysis 
3.โอกาส 3.1  กระแสทางด้านสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ก าลัง เป็นท่ีนิยม จึงเป็น
โอกาสของผูป้ระกอบการท่ีจะ เพิ่มทางเลือก    
ในการเลือกซ้ือใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน 
3 . 2  ก า รขย ายตัวท า ง เ ศรษฐ กิ จ ท่ี เพิ่ ม ข้ึ น             
ในปัจจุบัน ท าให้อัตราการเติบโตในภาคการ
ผลิตเพิ่มข้ึนไปดว้ย 
3.3 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม อยา่งจริงจงัมากข้ึน 

4.อุปสรรค 4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัจ านวนมากราย 
4.2 สภาวะทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ          
ท่ีไม่แน่นอน ท าให้มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ทางด้านการผลิตของผู ้ประกอบการ เ ช่น         
การผกผนัทางด้านราคาของเม็ดเงิน ท่ีผนัผวน
ตามราคาทองค า 
4.3 จุดอ่ิมตวัของตลาดผูบ้ริโภค 

 

ตารางท่ี 6.12 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis  ของคุณเสนีย ์ไชยรังสี 
 

 2.1.8 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  ของคุณมานพ ชัยแก้ว 
 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.1 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความช านาญ    

ในด้านงานการท าเคร่ืองเงินมานาน โดยได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  
1.2 ผูป้ระกอบการมีจะมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทุกขั้ นตอนการผลิต ด้วยตัวของ          
ผูป้ระกอบเอง 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.3 ผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการมี รูปแบบ

หลากหลาย และตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 
1.4 ในการก าหนดราคาของผูป้ระกอบการนั้น    
มีเหมาะสมสอดคล้องกบัทอ้งตลาดและตน้ทุน   
การผลิต                            
1.5 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์คือ มีผู ้บริโภคมาซ้ือผลิตภัณฑ์ถึง
สถานท่ีผลิต 
1.6 สถานท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการอยู่
ในแหล่งชุมชน จึงสามารถกระจายสินคา้ไปยงั
แหล่งต่าง ๆ ไดง่้าย  
1.7 ในการสร้างการรับรู้ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์
แก่ผูบ้ริโภคนั้น ผูป้ระกอบการจะน าผลิตภณัฑ์
ไปแสดงตามงานต่าง ๆ ตลอดจนมีการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับหัตถกรรม
เคร่ืองเงินสู่ชุมชนดว้ย 
1.8 ผูป้ระกอบการจะเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองเงินเองทุก
ขั้ นตอน  ท า ให้ เ ค ร่ือ ง เ งิน ท่ีผ ลิตออกมา มี
มาตรฐาน 

2.จุดอ่อน 2.1 ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้น
การตลาดและการส่งเสริมการขายค่อนขา้งน้อย 
ท าให้ผลิตภณัฑ์ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค
เท่าท่ีควร  
2.2 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์
ของตน เอง  จึ งท า ให้สามารถจัดจ าห น่ าย
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู ้บริโภคได้เฉพาะตลาดล่าง
เท่านั้น 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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ตามหลกัเกณฑ์ SWOT  Analysis 
2.จุดอ่อน 2.3 ผู ้ประกอบการไม่สามารถควบคุมและ

ก าหนดราคาของเม็ดเงินท่ีมีการผกผนัตามราคา
ทองค าได ้

3.โอกาส 3 . 1  ก า รขย ายตัวท า ง เ ศรษฐ กิ จ ท่ี เพิ่ ม ข้ึ น            
ในปัจจุบนั และรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท าให้ เปิด
โอกาสทางด้านการผลิตและการจัดจ าหน่าย
เพิ่มข้ึนไปดว้ย 
3.2 ในปัจจุบนักระแสทางดา้นสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑก์ าลงัมาแรง  จึงเป็นโอกาสอนัดีท่ี
ผูป้ระกอบการจะมีโอกาสหาลูกคา้รายใหม่ ๆ 

4.อุปสรรค 4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขันทางด้านการค้า
จ านวนมากราย                                                 
4.2 ผลิตภัณฑ์มีการเลียนแบบได้ง่าย ท าให้
ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง
ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ 
4.3 สภาวะทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ         
ท่ีไม่แน่นอน ท าให้มีผลต่อการผกผนัทางด้าน
ราคาของวตัถุดิบของผูป้ระกอบการ 

ตารางท่ี 6.13 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณมานพ ชยัแกว้ 
 

 2.1.9 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  ของคุณชลกาล สัตว์ต่อชาต ิ
 
 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.1 ผูป้ระกอบการเน้นการผลิตผลิตภณัฑ์ เพื่อ

ฝึกฝนฝีมือ และเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความเช่ียวชาญ
ทางดา้นงานเคร่ืองเงินมานาน       

 รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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การวเิคราะห์ SWOT Analysis ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.3 ผูป้ระกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้

ทุกขั้นตอนการผลิต 
1.4 สถานท่ีในการผลิตอยูใ่นแหล่งชุมชน ท าให้
ง่ายต่อการขนส่งวตัถุดิบและกระจายผลิตภณัฑ์
ไปตามแหล่งต่าง ๆ การจดัจ าหน่าย 
1 . 5 ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี ช่ อ ง ท า ง ใ น แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทาง           
ร้านคา้ งานแสดงสินคา้ตามสถานท่ีต่าง ๆ และ
ถนคนเดินววัลาย 

2. จุดอ่อน 2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์
ของตนเอง ท าให้ขาดรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
2.2 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด 
ท าให้ผูบ้ริโภคทราบข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
นอ้ย 
2.3 ผู ้ประกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย 
เพราะเป็นผลิตภณัฑท่ี์สั่งท าจากลูกคา้โดยตรงอยู่
แลว้ 

3.โอกาส 3.1  รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจ   
ขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม และสินคา้ OTOP            
อย่างจริงจัง  ท าให้ผู ้ประกอบการมีโอกาส         
ในการขยายการผลิตผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน  
3.2  หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน เขา้มามี
บทบาททางด้านการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นดา้นการผลิต การตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้ การจดัจ าหน่าย  เป็นตน้ 

4.อุปสรรค 4.1  ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขันทางด้านการค้า
และคู่แข่งขันในระดับตลาดหมู่บ้านอยู่เ ป็น
จ านวนมาก  

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
 4.2 ในสภาวะทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ     

ท่ีไม่แน่นอน ท าให้ผู ้ประกอบการต้องเสีย
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวตัถุดิบท่ีสูงมากข้ึนกวา่เดิม 

 

ตารางท่ี 6.14 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณชลกาล สัตวต่์อชาติ 
 

 2.1.10 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของคุณเอกชัย ถวลิวศิาล 
 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 

ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
1.จุดแข็ง 1.1 ผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการมีมาตรฐาน 

ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้ความช านาญในดา้น
งานเคร่ืองเงิน                                         
1.3 ผูป้ระกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้
ทุกขั้นตอนการผลิต  
1.4 ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์  
ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งตลาด                            
1.5 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทางตลาด    
อนุสาร ไนท์บราซ่า  และงานแสดงสินค้า        
ตามงานต่าง ๆ เช่น เมืองทองธานี  
1.6 สถานท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการอยู่
ใกลแ้หล่งชุมชน จึงสามารถกระจายสินคา้ไปยงั
แหล่งต่าง ๆ ไดส้ะดวกและตรงเวลา  

2.จุดอ่อน 2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขายและ
การส่งเสริมทางการตลาด ท าให้ผลิตภัณฑ์       
ไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั และไม่สามารถท่ีจะดึงดูด
ใจผูบ้ริโภคได ้

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
รายละเอยีดการวิเคราะห์ 
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ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 
2.จุดอ่อน 2.2 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์

ของตนเอง ท าใหก้ารรับรู้ทางดา้นตราสินคา้และ
บรรจุภณัฑ์ของผูบ้ริโภคไม่ทัว่ถึงและมีนอ้ยตาม
ไปดว้ย 
2.3 ผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตออกมานั้น 
สามารถจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้ฉพาะตลาด
ล่างเท่านั้น 

3.โอกาส 3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  ท าให้การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน เปิดโอกาสทางดา้นการผลิต
มากข้ึนตามไปดว้ย 
3.2 มีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน เขา้มา
มี บ ท บ า ท ท า ง ด้ า น ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ก่
ผูป้ระกอบการมากข้ึน ทั้งทางดา้นการผลิตและ
การจดัจ าหน่าย 

4.อุปสรรค 4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัจ านวนมากรายใน
ตลาดเดียวกนั 
4.2 สภาวะทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจท่ี     
ไม่แน่นอน ท าให้มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ทางดา้นการผลิตของผูป้ระกอบการ ไม่วา่จะเป็น
ผกผนัทางดา้นราคาของวตัถุดิบ การขนส่ง 
 4.3 สินคา้เลียนแบบไดง่้าย ท าให้ผูป้ระกอบการ
จ าเป็นตอ้งสร้างความแตกต่างทางดา้นผลิตภณัฑ์
ใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึนกวา่เดิม 

 

ตารางท่ี 6.15 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณเอกชยั ถวลิวศิาล 
      

 




