
 
บทที ่6 

วเิคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงในงานหัตถกรรม 
สาขาเคร่ืองจักสานของจังหวดัเชียงใหม่ 

 
 ในบทน้ีกล่าวถึง วิเคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรมสาขา          
เคร่ืองจกัสาน ของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิเคราะห์จากประเด็นท่ีไดข้อ้มูลมาจากแบบสอบถาม             
ท่ีทางผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการ ซ่ึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าว มาวิเคราะห์ในประเด็น       
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองจักสาน                
ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. การวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารธุรกิจงานหตัถกรรมสาขา
เคร่ืองจกัสาน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.  วิ เคราะห์การประยุกต์ใ ช้ เศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรมสาขาจักสาน                        
ของจังหวดัเชียงใหม่ 
 การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองจกัสานของ
จงัหวดัเชียงใหม่นั้น จะใชก้ารคิดค่าร้อยละ เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ เพราะถือวา่เป็นสถิติท่ีใชก้นั
อย่างแพร่หลาย ทั้งการวิจยั การศึกษา การเมือง หรือ งานวิทยานิพนธ์ ซ่ึงการรายงานจะอยู่ในรูป
ตวัเลข แผนภูมิกราฟแท่ง วงกลม สาเหตุท่ีเลือกใชส้ถิติน้ี เพราะทุกคนส่วนใหญ่เขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยาก 
ตีความหมายง่าย และค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถน าค่าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบได ้
ซ่ึงวิธีการหาร้อยละ ถา้จ านวนขอ้มูลนอ้ย สามารถค านวณดว้ยมือ โดยใชเ้กณฑ์การหาสัดส่วนร้อย
ละอยา่งง่าย ดงัน้ี  

 

P    =     
n

F 100  

 

   เม่ือ  P แทน    ร้อยละ 
     F แทน    ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลค่าใหเ้ป็นร้อยละ 
     n แทน    จ  านวนความถ่ีทั้งหมด (จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
                 จ  านวน 10 คน) 
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1.1 เศรษฐกจิพอเพยีงในการผลติสินค้า 
 ประเด็นท่ีน ามาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตหัตถกรรม  
เคร่ืองจักสานนั้ น จะประกอบไปด้วยการเลือกสรรวัตถุดิบ การจ้างแรงงาน วิธีการผลิต                         
งานหัตถกรรม การบริหารจัดการด้านสถานท่ีในการปฏิบัติงาน และการออกแบบผลิตภัณฑ ์                
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.1.1   การเลอืกสรรวตัถุดิบ เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการซ้ือวตัถุดิบ
จากแหล่งต่าง ๆ ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

 

 
รายช่ือผู้ประกอบการ 

หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

แหล่งในการซื้อวตัถุดบิทีใ่ช้ในการท าหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานของผู้ประกอบการ 

แหล่งผลติ 
ภายนอกเขตชุมชน 

แหล่งผลติ 
ภายในเขตชุมชน 

 
พ่อค้าคนกลาง 

1. ป้อม บุญธรรม - * - 

2. บุญเลิศ ดว้งค า - * - 

3. วรีะ * - - 

4. เพญ็ มานิตย ์ - - * 

5. ยพุิน เจิมจนัทร์ - * - 

6. เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี - * - 

7. พรหม โกนศรี - * - 

8. วฒันา เจริญวงศ ์ - * - 

9. อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั * - - 

10. ค  า ไครแกว้ * - - 

รวมร้อยละ 30 60 10 
 

 ตารางท่ี 6.1 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกสรรวตัถุดิบ 

 

 จากตารางท่ี 6.1 จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ผู ้ประกอบการซ้ือว ัตถุดิบจากแหล่ง             
ผลิตภายในชุมชนร้อยละ 60โดยวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือส่วนใหญ่เป็นหวาย ไมไ้ผ่ ใบตอง ใบลาน ส่วน
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นสี กาว ลวด ตะปู สีแล็คเกอร์ และน ้ายาเคลือบเงา ซ้ือจากตลาดวโรรส ตลาดหนอง
หอย หรือตลาดใกล้ ๆ บา้น ส่วนวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 30                   
ซ่ึงวตัถุดิบท่ีจัดซ้ือได้แก่ หวาย ต้นแหย่ง ต้นกระจูด ต้นกก โดยซ้ือมาจากจังหวดัเชียงราย               
จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดักรุงเทพ ประเทศพม่า และประเทศอินโดนีเซีย และวตัถุดิบท่ีรับมาจาก
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พ่อค้าคนกลางคิดเป็นร้อยละ10โดยผู ้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจักสานคิดเพียงค่าแรง                   
ในการผลิตเท่านั้น สามารถแจกแจงดงัแผนภูมิ ท่ี 6.1 
 

30

60

10

0

10

20

30

40

50

60

70

สรุปแหล่งวัตถุดิบการจัดซ้ือของผู้ประกอบการหัตถกรรมเครื่องจักสาน

แหล่งผลิตสินค้าภายนอก

แหล่งผลิตภายในเขตชุมชน

พ่อค้าคนกลาง

 
 

 แผนภูมิท่ี 6.1 แหล่งวตัถุดิบท่ีผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานซ้ือประจ า 

 1.1.2 การจ้างแรงงานในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน ในการผลิตหัตถกรรม   
เคร่ืองจกัสานนั้น ผูป้ระกอบการบางท่านจะมีสมาชิกภายในครอบครัว สมาชิกภายในชุมชนหรือ
ลูกจา้งเขา้มาช่วย โดยในกระบวนการผลิตนั้น มีการใช้วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้มาช่วย
แลว้แต่ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ท า ดงัตารางท่ี 6.2 
 

 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

การจ้างแรงงานในการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

ผลติเพยีงผู้เดยีว สมาชิก 
ภายในครอบครัว 

สมาชิก 
ภายในชุมชน 

สมาชิก 
ภายนอกชุมชน 

1. ป้อม บุญธรรม - * - - 
2. บุญเลิศ ดว้งค า * - - - 
3. วรีะ - * - - 
4. เพญ็ มานิตย ์ * - - - 
5. ยพุิน เจิมจนัทร์ - * - - 
6. เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี - * - - 
7. พรหม โกนศรี * - - - 
8. วฒันา เจริญวงศ ์ - * - - 
9. อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั - * * - 
10. ค  า ไครแกว้ - * - - 

รวมร้อยละ 30 70 10 0 

 ตารางท่ี 6.2 การจา้งแรงงานในการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
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 จากตารางท่ี 6.2 จะเห็นได้ว่าการจ้างแรงงานในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน     
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในครอบครัวถึงร้อยละ70รองลงมาเป็นการรับจา้งหรือผลิตแต่เพียงผูเ้ดียว 
คิดเป็นร้อยละ 30และการจา้งแรงงานสมาชิกภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบัจากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการหัตถกรรมจกัสานเหตุผลท่ีใช้แรงงานภายในครอบครัวเน่ืองจากเป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการจา้งแรงงาน เพราะในปัจจุบนัรายจ่ายท่ีใช้ในการจา้งแรงงานค่อนขา้งสูง 
ส่วนการจา้งแรงงานภายในทอ้งถ่ินนั้น ก็เพราะวา่มีความรู้จกัและสนิทสนมกนัเป็นอยา่งดีท าให้การ
ท างานนั้นไม่มีปัญหา และสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงขอ้มูล
เปรียบเทียบร้อยละของการจา้งแรงงานท่ีสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงดงัแผนภูมิท่ี 6.2 ดงัน้ี 
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 แผนภูมิท่ี 6.2 การจา้งแรงงานในการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
 1.1.3   วิธีการผลิตหัตถกรรมจักสาน ผูป้ระกอบการมีลกัษณะในการผลิตผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมจกัสานท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยในการผลิตหตัถกรรมจกัสานนั้น จะมีการการจา้งแรงงานท่ีมี
ทั้งการผลิตเพียงผูเ้ดียว ผลิตกบัสมาชิกภายในครอบครัว และสมาชิกภายในชุมชน ซ่ึงกระบวนการ
ผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน มีตั้งแต่การจกั การสาน การถกั การทอ การยอ้มสี การรมควนั หรือ
ดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานนั้น มีการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน     
เขา้มาร่วมในการผลิตดว้ย และเป็นแนวทางหน่ึงท่ีแสดงถึงความพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงตามทศันะของผูป้ระกอบการ ท่ีสามารถด ารงชีวิตในลกัษณะความพอเพียงในแบบของ     
แต่ละบุคคล ดังตารางท่ี 6.3 ท่ีเปรียบเทียบถึงวิธีการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจักสานท่ีแสดงถึง        
ความพอเพียงผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
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รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

วธีิการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
การจกั การสาน การถัก การทอ การย้อมสี การรมควนั อืน่ ๆ 

1. ป้อม บุญธรรม  *   *   
2. บุญเลิศ ดว้งค า * *      
3. วรีะ  * *  * *  
4. เพญ็ มานิตย ์ * *      
5. ยพุิน เจิมจนัทร์ * *   *   
6. เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี *    *  * 
7. พรหม โกนศรี  * *     
8. วฒันา เจริญวงศ ์ * *      
9. อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั  *   *   
10. ค  า ไครแกว้    *    

ร้อยละ 50 80 20 10 50 10 10 
 

 ตารางท่ี 6.3 ลกัษณะวธีิการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
 จากตารางท่ี  6.3จะเห็นได้ว่าผู ้ประกอบการส่วนใหญ่มีวิ ธีการผลิตหัตถกรรม                  
เคร่ืองจกัสานท่ีคลา้ย ๆ กนั แต่อาจจะแตกต่างกนัท่ีวตัถุดิบท่ีใช้ในการท าเท่านั้นเองซ่ึงวิธีการสาน
เป็นวิธีท่ีผูป้ระกอบการหัตถกรรมจักสานนิยมใช้เป็นวิธีการผลิตมากถึงร้อยละ80การจักและ              
การยอ้มสีคิดเป็นร้อยละ 50 การถกัคิดเป็นร้อยละ 20และการทอ การรมควนัและอ่ืน ๆ มีค่าเท่ากนั
คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั โดยในการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานนั้น ผูป้ระกอบการใชว้ตัถุดิบ          
ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดล้ดค่าใช้จ่าย และสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีวา่ พอประมาณ ดงัแผนภูมิท่ี 6.3 ดงัน้ี 
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 แผนภูมิท่ี 6.3 ลกัษณะวธีิการผลิตหตัถกรรมจกัสาน 
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 1.1.4   การบริหารจัดการด้านสถานที่ในการปฏิบัติงาน ในการบริหารสถานท่ีในการ
ปฏิบติังานนั้น ทางผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน ไดจ้ดัสรรสถานท่ีท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน           
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความพอเพียงของผูป้ระกอบการ ดงัตารางท่ี 6.4 ดงัน้ี 
 

 

 

รายช่ือกลุ่มตวัอย่างวจิยั 
ผู้ประกอบการ 

หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

สถานทีใ่นการผลติและจ าหน่ายหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

สถานทีส่่วนบุคคล การเช่าสถานทีเ่พือ่ใช้
ผลติและจ าหน่าย

ผลติภั ฑ์เคร่ืองจกัสาน 
บ้าน สถานทีข่องกลุ่ม สถานทีข่องผู้ว่าจ้าง 

1. ป้อม บุญธรรม * - - - 
2. บุญเลิศ ดว้งค า - * - - 
3. วรีะ * - - - 
4. เพญ็ มานิตย ์ * - - - 
5. ยพุิน เจิมจนัทร์ * - - - 
6. เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี * - - - 
7. พรหม โกนศรี * - - - 
8. วฒันา เจริญวงศ ์ - * - - 
9. อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั * - - - 
10. ค  า ไครแกว้ - * - - 

รวมร้อยละ 70 30 0 0 
 

  ตารางท่ี 6.4 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในบริหารสถานท่ีในการปฏิบติั 
    งานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

 

 จากตารางท่ี 6.4 จะเห็นได้ว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้บ้านเป็นสถานท่ี            
ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หตัถกรรมเคร่ืองจกัสานถึงร้อยละ70ส่วนอีกร้อยละ 3 เป็นการใช้
สถานท่ีภายในกลุ่มท่ีผูป้ระกอบการร่วมเป็นสมาชิกอยู่ดว้ย ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีวดัหรือบา้นก านนั 
จึงสามารถสรุปไดว้า่ ในเร่ืองการลงทุนในการจดัหาสถานท่ีท่ีใช้การผลิตและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสานของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มีแนวโนม้ท่ีสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
เพราะเป็นการใชทุ้นของตนเองท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงการใชส้ถานท่ีไม่วา่จะเป็นบา้นของ
ผูป้ระกอบการเอง หรือแมแ้ต่การใชส้ถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีตั้งของของกลุ่มนั้น ท าให้ผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน สามารถลดภาระในการเช่าสถานท่ี เพื่อใชป้ระกอบการผลิตและจ าหน่าย
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน ดงัแผนภูมิท่ี 6.4 ดงัน้ี 
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การเปรียบเทียบสถานที่ในการบริหารงานของผู้ประกอบการหัตถกรรมเครื่องจักสาน

บ้าน

สถานท่ีของกลุ่ม

สถานท่ีของผู้ว่าจ้าง

การเช่าสถานท่ี

 
 แผนภูมิท่ี 6.4 การเปรียบเทียบสถานท่ีในการบริหารงาน 
  ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

 

 1.1.5   การออกแบบผลติภั ฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน ส าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้ น ถือว่า เ ป็นหัวใจหลักของการผลิตสินค้าหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน                 
ซ่ึงการออกแบบนั้ นต้องใช้ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านต่าง ๆ มาประกอบกัน                   
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านหัตถกรรมเคร่ืองจักสานให้มีความแตกต่าง และตอบสนอง          
ความต้องการของคนในสังคมให้ได้มากท่ีสุด ส าหรับผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน         
ไดก้ล่าวถึง การออกแบบผลิตภณัฑ ์ดงัตารางท่ี 6.5 ดงัน้ี 
 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ
หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

การออกแบบผลติภ ัฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
ผู้ว่าจ้าง
ออกแบบ         
ให้ผลติ 

ออกแบบโดย      
ได้ข้อเสนอแนะ   
จากผู้ว่าจ้าง 

คดิค้นแบบเอง
ทั้งหมด 

 

อืน่ ๆ  

1. ป้อม บุญธรรม - - * - 
2. บุญเลิศ ดว้งค า - - * - 
3. วรีะ - - * - 
4. เพญ็ มานิตย ์ * - - - 
5. ยพุิน เจิมจนัทร์ - - * - 
6. เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี * - * - 
7. พรหม โกนศรี - * * - 
8. วฒันา เจริญวงศ ์ - - * - 
9. อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั - - * - 
10. ค  า ไครแกว้ - - * - 

รวมร้อยละ 20 10 90 0 
 

 ตารางท่ี 6.5 การออกแบบผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
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 จากตารางท่ี 6.5 จะเห็นได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเคร่ืองจักสาน                  
ผลิตสินคา้คือ ผูป้ระกอบการคิดคน้แบบเองทั้งหมดถึงร้อยละ 90โดยในการคิดคน้แบบเองทั้งหมด
นั้น ยึดลวดลายของงานจกัสานตามแบบดั้งเดิม เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ช่ืนชอบในรูปแบบและ
ลวดลายแบบน้ีอยูแ่ลว้ ส าหรับการผลิตสินคา้ตามแบบของผูว้า่จา้งนั้น คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่ 
ผูว้า่จา้งก็คิดคน้ และดดัแปลงผลงานจากท่ีไดพ้บเจอมา หรือศึกษาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็น
ส่วนใหญ่วา่มีความช่ืนชอบแบบใด จากนั้นจึงจะออกแบบใหผู้ป้ระกอบการผลิตสินคา้ตามแบบท่ีได้
ร่างไวน้ั้น ส่วนอีกร้อยละ10 นั้น จะเป็นการผลิตสินคา้โดยไดรั้บขอ้เสนอแนะจากผูว้า่จา้ง ซ่ึงในท่ีน้ี
ผูว้า่จา้ง จะเสนอแนะทางดา้นรูปแบบของสินคา้เป็นส่วนใหญ่ เพราะถา้ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ท่ีมี
รูปแบบท่ีแปลกใหม่ ก็จะท าให้สินคา้มีจุดเด่นและมีความเป็นอตัลกัษณ์มากข้ึน ท าให้สินคา้เป็นท่ี
ตอ้งการของทอ้งตลาดมากข้ึนดว้ย และส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยการศึกษา จากท่ีอ่ืน ๆ 
นั้นยงัไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการหัตถกรรมจกัสาน ท าให้ทราบว่า               
หากสินคา้แบบใดท่ีไดรั้บการนิยม จะมีการดดัแปลงผลงานหรือผลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน
นั้น ใหมี้ลกัษณะท่ีคลา้ยกนั แต่ยงัคงลกัษณะวิธีการท าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลไว ้เน่ืองจาก
ผลงานนั้นถ้าสังเกตดูจะคลา้ยกนับางส่วนเท่านั้น ไม่เหมือนกนัทั้งหมด ซ่ึงสามารถแจกแจงเป็น
แผนภูมิเปรียบเทียบ ดงัแผนภูมิท่ี 6.5 ดงัน้ี 
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คิดค้นแบบเองทั้งหมด

อื่น ๆ 

 
 

 

 แผนภูมิท่ี 6.5 การออกแบบผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
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   1.2   เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบริหารจัดการด้านการลงทุน 
  การบริหารการลงทุนท่ีบริหารโดยเน้นความเส่ียงต ่า คือ แนวทางท่ีสอดคล้องกับ            
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารทางดา้นการลงทุนธุรกิจ ดงัตารางท่ี 6.6 ดงัน้ี 
 

 

 
รายช่ือกลุ่มตวัอย่างวจิยั 

ผู้ประกอบการหัตถกรรมจกัสาน 

แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการบริหารธุรกจิหัตถกรรมจกัสาน 

เงนิออม
ส่วนตวั 

 

เงนิออม
ของกลุ่ม 

การเป็น
วทิยากร 

การกู้ยมืเงนิ
จากแหล่ง
เงนิทุน 

เงนิทุนของ 
ผู้ว่าจ้าง 

1. ป้อม บุญธรรม * - - - - 
2. บุญเลิศ ดว้งค า - * - - - 
3. วรีะ * - - - - 
4. เพญ็ มานิตย ์ - * - - - 
5. ยพุิน เจิมจนัทร์ - * - - - 
6. เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี * - - - - 
7. พรหม โกนศรี * - - - - 
8. วฒันา เจริญวงศ ์ - * - - - 
9. อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั * - - - - 
10. ค  า ไครแกว้ - * - - - 

รวมร้อยละ 50 50 0 0 0 
 

 

ตารางท่ี 6.6 แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการบริหารธุรกิจหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
 

 จากตารางท่ี 6.6 จะเห็นไดว้า่ส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการบริหารธุรกิจหตัถกรรม
เคร่ืองจกัสาน มาจากเงินออมส่วนตวั ถึงร้อยละ 50 เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มีการน าเอา
แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีวา่ พออยูพ่อกิน มาประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัแนวทางการด าเนินชีวิต 
และการด าเนินธุรกิจของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม ท าให้สามารถวางแผนในการด ารงชีวิต                 
และการประกอบอาชีพไดดี้ ดงันั้นการออมทรัพยถื์อวา่เป็นพื้นฐานของคนไทยท่ีมีความพอเพียงอยู่
ในตวั ส าหรับการรวมกลุ่มเพื่อประกอบธุรกิจหัตถกรรมจกัสานนั้น การออมทรัพยจ์ากสมาชิก
ภายในกลุ่มท่ีรวบรวมกนั มีถึงร้อยละ 50 เช่นเดียวกนั เน่ืองจากการออมทรัพย์ภายในกลุ่มสามารถ                 
ช่วยลดความผิดพลาดในการลงทุนท่ีต้องใช้ก าลังทรัพยท่ี์เกินตวั ส่วนแหล่งเงินทุนท่ีมาจากการ             
เป็นวิทยากร เงินทุนของผูว้า่จา้ง และการกูเ้งินจากแหล่งกองทุนกูเ้งินทั้งส่วนภาครัฐและเอกชนนั้น        
มีค่าเป็นร้อยละ 0 เน่ืองจากผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า      
การกู้ยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ นั้ น เป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท า เน่ืองจากมีความเส่ียงสูง และท าให ้               
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ต้องแบกรับภาระหน้ีสินท่ีมากเกินตวั ส าหรับแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการบริหารธุรกิจหัตถกรรม         
เคร่ืองจกัสาน สามารถแจกแจงในแผนภูมิท่ี 6.6 ดงัน้ี 
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แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการบริหารธุรกิจหัตถกรรมจักสาน

เงินออมส่วนตัว

เงินออมของกลุ่ม

จากการเป นวิทยากร

การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน

เงินทุนของผู้ว่าจ้าง

 

  แผนภูมิท่ี 6.6  แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการบริหารธุรกิจหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
 

1.3  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบริหารจัดการด้านการตลาด 
 ประเด็นท่ีน ามาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจดัการ      

ด้านการตลาดนั้ น จะประกอบไปด้วยการประชาสัมพันธ์หัตถกรรมเคร่ืองจักสาน ช่องทาง                      
ในการจดัจ าหน่ายหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน และการก าหนดราคาหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1.3.1   การประชาสัมพันธ์หัตถกรรมเคร่ืองจักสาน  กิจกรรมทางการตลาดท่ีถือว่า          
มี คว ามจ า เ ป็น และส า คัญส าห รับผู ้ประกอบการหัตถกรรม เค ร่ื อ งจักสาน ทุกคน คือ                             
การท าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ โดยในการท าประชาสัมพนัธ์นั้ น มีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้
ผลิตภณัฑ์เป็น  ท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตวัผลิตภณัฑ์เอง ด้านตราสินค้า และ               
บรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ โดยในการท าประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการนั้น จะสอดคลอ้งกบัแนวคิด       
เศรษฐกิจพอเพียง ในท่ีน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื่อจดัจ าหน่าย
ของผูป้ระกอบการ ดงัตารางท่ี 6.7  
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รายช่ือผู้ประกอบการ
หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

การประชาสัมพนัธ์ทางด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
 

ส่ือส่ิงพมิพ์ 
งานแสดง
สินค้าต่าง ๆ 

ตลาดนัดหรือ
ถนนคนเดนิ 

 

ส่ือออนไลน์ 
 

อืน่ ๆ 

1. ป้อม บุญธรรม - * - - - 
2. บุญเลิศ ดว้งค า - * - - - 
3. วรีะ - * - - - 
4. เพญ็ มานิตย ์ - * - - - 
5. ยพุิน เจิมจนัทร์ - * - - - 
6. เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี - * - - - 
7. พรหม โกนศรี - * - - - 
8. วฒันา เจริญวงศ ์ - * - - - 
9. อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั - * - * - 
10. ค  า ไครแกว้ - * - - - 

รวมร้อยละ 0 100 0 10 0 
 

ตารางท่ี 6.7 การประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
 

 จากตารางท่ี  6 .7 จะเห็นได้ว่าผู ้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นทางงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นงานสินคา้ OTOP งานกาชาด และ
บา้นควาย เป็นตน้ ซ่ึงมีถึงร้อยละ 100 ส่วนท่ีรองลงมาก็เป็นการใชส่ื้อทางอิเล็กทรอนิกส์คือ ร้อยละ 
10 ซ่ึ ง ส่ือทางด้านอิ เล็กทรอนิกส์ ท่ี นิยมใช้กันมากในปัจจุบันก็ เ ป็นการใช้ อินเตอร์ เ น็ต                
เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภคได้ง่ายท่ีสุด เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท                
ในสังคมมากข้ึนนัน่เอง ส่วนทางส่ือส่ิงพิมพ ์ตลาดนดัหรือถนนคนเดิน และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0 
ตามล าดบั เม่ือสอบถามผูป้ระกอบหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานท าให้ทราบวา่ เหตุผลท่ีเลือกน าสินคา้ไป
แสดงยงัสถานท่ีต่าง ๆ เป็นเพราะว่าบางคร้ังท่ีน าสินค้าไปแสดงนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย                           
แต่ถา้จะเสียค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าเช่าท่ีเท่านั้น และยงัเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้ส่ือส่ิงพิมพแ์ละ            
ส่ือออนไลน์เสียอีก และในยุคเศรษฐกิจท่ีมีการแปรผนัอยู่ตลอดเวลาอย่างน้ี ผูป้ระกอบการคิดว่า           
ส่ิงไหนท่ีควรจะประหยดัไดก้็ควรจะท า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีท าให้
ผู ้ประกอบการรู้จักการพอประมาณและพออยู่พอกิน ตลอดจนในการน าผลิตภัณฑ์ไปจัด                 
ในงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ นั้น ทางผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานก็มีการน าเอาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในเร่ืองของหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน มาถ่ายทอดสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตให้
ผู ้ท่ีสนใจได้รับชมและร่วมฝึกท าไปด้วย  ในท่ี น้ีจะเ ป็นการเปรียบเทียบข้อมูล เ ก่ียวกับ                         
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การประชาสัมพนัธ์ด้านต่าง ๆ เพื่อจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการเคร่ืองจกัสานสามารถแจกแจง                           
เป็นแผนภูมิท่ี 6.7  ดงัน้ี  
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การประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน

สื่อสิ่งพิมพ์

งานแสดงสินค้าต่าง ๆ

ตลาดนัดหรือถนนคนเดิน

สื่อออนไลน์

อ่ืน ๆ

  แผนภูมิท่ี 6.7 การประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน  

 

 1.3.2   ช่องทางในการจัดจ าหน่ายหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน  ส าหรับช่องทางในการ     
จดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานนั้น มีการใช้ช่องทางในการจดัจ าหน่าย                 
อยูห่ลายทางดว้ยกนั ซ่ึงในท่ีน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของการกระจายสินคา้             
จากผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจักสานไปสู่ผูบ้ริโภค โดยการน าเอาหลักปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาประยกุตใ์ชด้ว้ย ดงัตารางท่ี 6.8 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ
หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

แหล่งในการกระจายหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานของผู้ประกอบการไปสู่ผู้บริโภค 
ร้านค้า

ผู้ประกอบการ 

 

ตวัแทนจ าหน่าย 
ทางส่ือ

อเิลก็ทรอนกิส์ 

 

อืน่ ๆ 

1. ป้อม บุญธรรม - * - - 
2. บุญเลิศ ดว้งค า * - - - 
3. วรีะ * * - - 
4. เพญ็ มานิตย ์ - * - - 
5. ยพุิน เจิมจนัทร์ * - - - 
6. เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี - * - - 
7. พรหม โกนศรี - * - * 
8. วฒันา เจริญวงศ ์ * - - - 
9. อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั * - * - 
10. ค  า ไครแกว้ * - - - 

รวมร้อยละ 70 50 10 10 
 

 ตารางท่ี 6.8 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
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         จากตารางท่ี 6.8 จะเห็นได้ว่าผู ้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจักสานใช้ช่องทาง           
ในการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นร้านคา้ของของผูป้ระกอบการเอง ในการจ าหน่ายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคถึง
ร้อยละ 70 ทั้ งน้ีก็เพราะว่า เป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานท่ีในการจ าหน่ายสินค้า 
สถานท่ีในการผลิตสินค้าอยู่ในชุมชนท าให้ง่ายต่อการกระจายสินคา้ และสะดวกต่อการจดัเก็บ
ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตเสร็จแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการรู้จกัใช้พื้นท่ีท่ีมีอยู่
อย่างจ ากดั ให้ได้ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการมากท่ีสุด ส่วนการจดัจ าหน่ายโดยการใช้ตวัแทน
จ าหน่ายนั้น คิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงสาเหตุท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ าหน่ายสินค้าผ่านสถาบัน       
คนกลาง ก็เพราะว่าลดต้นทุนทางการตลาดของผูป้ระกอบการ และสถาบันคนกลางสามารถ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารทางด้านของราคาสินค้าและปริมาณสินค้าได้ดีกว่าผู ้ประกอบการ               
ทางด้านการจัดจ าหน่ายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอินเตอร์เน็ต เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
ผูป้ระกอบการเลือกเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 10 เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี
เป็นโลกของเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาททางด้านการด าเนินชีวิตของคนในสังคมมากข้ึน ไม่ว่า
ผูบ้ริโภคจะอยู่ท่ีไหน ท าอะไร ก็สามารถท่ีจะหาของท่ีตอ้งการได้อย่างง่าย และการจดัจ าหน่าย                
โดยวิธีอ่ืน ๆ นั้น คิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึงผูป้ระกอบการจะท าการจดัจ าหน่าย โดยฝากขายตามร้านคา้                
ในเขตชุมชน และนอกชุมชนท่ีอาศยัอยู่ ส าหรับช่องทางในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน สามารถแจกแจงเป็นแผนภูมิท่ี 6.8  ดงัน้ี 
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ช่องทางในการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการหัตถกรรมเครื่องจักสาน

ร้านค้าผู้ประกอบการ

ตัวแทนจ าหน่าย

ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์

อื่น ๆ 

 
 

   แผนภูมิท่ี 6.8 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
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  1.3.3   การก าหนดราคาหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน ในการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์นั้น         
ถือว่าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคัญส าหรับทุกธุรกิจ ซ่ึงในการก าหนดราคาของผู ้ประกอบการ
หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน ส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดราคาเอง และเป็นราคาท่ีมีความยุติธรรม        
ต่อผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากปัจจยัหลาย ๆ ดา้นรวมกนั        
ซ่ึงสามารถอธิบายไดต้ามดงัตารางท่ี 6.9   
 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ
หัตถกรรมเคร่ืองจักสาน 

ปัจจัยท่ีใช้พจิาร าในการก าหนดราคาสินค้าของผู้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน 

ต้นทุน
ราคา
สินค้า 

ราคาขายของ 
คู่แข่งขัน 

ดุลยภาพ  
ผู้ซ้ือและ
ผู้ขาย 

ความต้องการ    
ของท้องตลาด 

ก าลงัซ้ือ   
ของลูกค้า 

คุ ภาพ
สินค้า 

 

อืน่ ๆ 

1. ป้อม บุญธรรม * - - - - - - 

2. บุญเลิศ ดว้งค า - - - - - - * 

3. วรีะ * - - - - - * 

4. เพญ็ มานิตย ์ * - - - - - - 

5. ยพุิน เจิมจนัทร์ - - - - - - * 

6. เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี * - - * * * - 

7. พรหม โกนศรี * - - - * * - 

8. วฒันา เจริญวงศ ์ - - - - - - * 

9. อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั * - - - * * - 

10. ค  า ไครแกว้ * - - - - - * 

ร้อยละ 70 0 0 10 30 30 50 
 

  ตารางท่ี 6.9 ปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดราคาของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
 

 จากตารางท่ี  6.9 จะเห็นว่าในการก าหนดราคาของผู ้ประกอบการหัตถกรรม          
เคร่ืองจกัสานเป็นผูก้  าหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา
เป็นการก าหนดราคาแบบอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากค่าแรง ความละเอียดและ     
ความยากง่ายในการผลิตสินค้า ส่วนการก าหนดราคาโดยพิจารณาจากก าลังซ้ือของลูกค้าและ
คุณภาพของสินคา้ มีค่าเท่ากนัคือ ร้อยละ 30  และทางดา้นความตอ้งการของทอ้งตลาดมีค่าร้อยละ 
10 ตลอดจนราคาขายของคู่แข่งขัน และดุลยภาพของผูซ้ื้อผูข้าย มีค่าเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ                    
ซ่ึงในการก าหนดราคาของผู ้ประกอบการนั้ น ใช้วิธีการก าหนดราคาสินค้าท่ีมีความซ่ือตรง                      
ไม่เบียดเบียนผูบ้ริโภค เป็นราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ และอยู่บนพื้นฐานของ   
ความพอประมาณ ซ่ึงสามารถแจกแจงไดต้ามแผนภูมิท่ี 6.9 
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ปัจจัยท่ีใช้ในการก าหนดราคาของผู้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน

ตน้ทุนราคาสินคา้

ราคาขายของคู่แข่งขนั

ดุลยภาพผูซ้ื้อและผูข้าย

ความตอ้งการของทอ้งตลาด

ก  าลงัซ้ือของลูกคา้

คุณภาพสินคา้

อ่ืน ๆ

 

  แผนภูมิท่ี 6.9  ปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดราคาของผูป้ระกอบการ 
   หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 
 

 1.4 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
 ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานของแต่ละท่ี 
แต่ละบุคคล อาจมีความคล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัได้รวบรวมการน าเอาปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผู ้ประกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสานแต่ละบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
 1.4.1 คุ ป้อม บุญธรรม  
  จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าให้ทราบว่า คุณป้อม ยงัไม่เคยถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านหัตถกรรมการท ากรงนกเขาสู่ชุมชน แต่บ่อยคร้ังท่ีจะมีนักเรียน นักศึกษา และ                 
ผูท่ี้สนใจมาสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ท าอยู ่ โดยคุณป้อมเองมีความยนิดีท่ีจะให้ค  าตอบทุก
ค าถามท่ีผู ้สนใจเตรียมมาถาม และถ้ามีเวลาเหลือก็จะมีการสาธิตวิธีการท าคร่าว ๆให้กับ                         
ผูท่ี้มาสอบถามหรือมีความสนใจ ไดรั้บชม 
 1.4.2 คุ บุญเลศิ ด้วงค า  
  จาการท่ีได้ท าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าให้ทราบว่า แนวทางในการ
ถ่ายทอดความรู้ทางดา้นงานหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานสู่ชุมชนคือ เม่ือน าสินคา้ไปจดัในงานแสดง
สินคา้ตามสถานท่ีต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีบุคคลทัว่ไป หรือนกัเรียน นกัศึกษา มาขอสอบถามขอ้มูล
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เก่ียวกบัสินคา้และคุณบุญเลิศ มีความยินดีท่ีจะให้ขอ้มูลเหล่านั้น ตลอดจนจะท าการสาธิต และสอน
งานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานใหก้บัผูท่ี้สนใจ 
  1.4.3 คุ วรีะ  
                            จากการพูดคุยกบัคุณวีระ ท าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการยงัไม่เคยถ่ายทอดความรู้
ทางดา้นการท าตะกร้าหวายสู่ชุมชน ส่วนใหญ่ถา้คุณวีระน าสินคา้ไปแสดงยงังานแสดงต่าง ๆ เช่น 
งาน OTOP ท่ีเมืองทองธานี ก็จะมีการสาธิตการผลิตสินคา้ใหก้บัผูท่ี้สนใจไดรั้บชมเท่านั้น 
  1.4.4 คุ เพญ็ มานิตย์  
                            เม่ือสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนกบัคุณเพญ็ ท าให้ทราบว่า
ทุกคร้ังท่ีมีการน าสินคา้ไปแสดงตามท่ีต่าง ๆ ก็จะมีการสาธิตวิธีการท าสินคา้ให้กบัผูท่ี้สนใจมาฝึก
ท าร่วมกบัคุณเพญ็ดว้ย 
  1.4.5 คุ ยุพนิ เจิมจันทร์ 
                            จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสอบถามถึงเร่ืองแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ทางดา้น
งานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานสู่ชุมชน ท าให้ทราบวา่ คุณยุพิน ยงัไม่เคยถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน แต่มี
บางคร้ังท่ีมีผูท่ี้สนใจมาสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ คุณยุพินเองก็มีความยินดีท่ีจะตอบทุกค าถาม 
และพร้อมท่ีจะสาธิตวธีิการท าสินคา้ใหก้บัผูท่ี้สนใจไดรั้บชมดว้ย 
 1.4.6 คุ เสาวลกัษ ์ สุวรร รังสี 
                            ใน เ ร่ื อ งของแนวทาง ในการ ถ่ ายทอดความ รู้ท างด้ านงานหัตถกรรม                   
เคร่ืองจักสานสู่ชุมชนนั้น คุณเสาวลักษณ์ กล่าวว่า เน่ืองจากเป็นการท างานภายในครอบครัว                             
ของผูป้ระกอบการเท่านั้น จึงยงัไม่มีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน แต่ถา้มีผูท่ี้สนใจมาสอบถามขอ้มูล 
และวธีิการท าอยา่งคร่าว ๆ เก่ียวกบัสินคา้ คุณเสาวลกัษณ์ยนิดีท่ีจะตอบทุกค าถาม 
 1.4.7   คุ พรหม โกนศรี 
  คุณพรหม ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นงานหัตถกรรม
เคร่ืองจกัสานสู่ชุมชนของธุรกิจตนเองไวว้า่ เน่ืองจากการท างานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานของตนเอง 
มีการท างานเพียงคนเดียว ดงันั้นในเร่ืองของการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนยงัไม่มี แต่ถา้มีผูท่ี้สนใจ    
มาสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ก็ยนิดีท่ีจะตอบทุกค าถาม 
 1.4.8 คุ วนันา เจริญวงศ์ 
      ในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบังานหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานของคุณวฒันานั้น        
จะมีการสาธิตวธีิการท าสินคา้ให้กบัผูท่ี้สนใจมาฝึกท าร่วมกนั ในเวลาท่ีคุณวฒันาน าสินคา้ไปแสดง
ในงานต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานของราชการจดัข้ึน ถา้มีนกัเรียน นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจมาสอบถาม
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ท าอยู ่คุณวนันาก็เตม็ใจท่ีจะตอบทุกค าถาม 
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 1.4.9 คุ อนุสร ์ เพช็ร์โรทยั 
                            จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าใหท้ราบวา่ คุณอนุสรณ์ยงัไม่ไดมี้การถ่ายทอด
ความรู้ทางดา้นหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานแก่ชุมชน เน่ืองจากท างานเฉพาะในกลุ่มของผูป้ระกอบการ
เอง แต่ถา้มีผูส้นใจมาสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลสินคา้ คุณอนุสรณ์ก็จะเตม็ใจท่ีจะตอบค าถามทุกค าถาม 
ดว้ยความเตม็ใจ 
 1.4.10   คุ ค า ไครแก้ว 
                            ในการถ่ายทอดความรู้การทอเ ส่ือกกสู่ ชุมชนนั้ นนั้ น  คุณค าจะใช้วิ ธี คือ                  
เม่ือมีการน าสินคา้ไปจดัในงานแสดงสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์นั้น ก็จะมีการสาธิตวิธีการท า
เส่ือกกใหก้บัผูท่ี้สนใจไดรั้บชมดว้ย  

 

2.  การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT  Analysis ในการบริหารจัดการธุรกจิ 
 ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในบทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อคน้หาศกัยภาพและช่องทางใน
การด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน ดงัน้ี 

                  2.1.1  การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT Analysis ของคุ ป้อม บุญธรรม 
 1. การวิ เคราะห์จุดแข็ง เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของ
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน วา่ปัจจยัใดภายในธุรกิจท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ หรือจุดเด่นของ
ธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการควรน ามาใช้ในการพฒันาธุรกิจได้ และควรด ารงไวเ้พื่อการเสริมสร้าง             
ความเขม็แขง็ของธุรกิจท่ีท าอยูน่ั้น ซ่ึงจุดแขง็ในการผลิตหตัถกรรมของผูป้ระกอบการ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

      1.1 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความช านาญทางด้านการผลิตหัตถกรรม
เคร่ืองจกัสานเป็นอยา่งดี และด าเนินธุรกิจทางดา้นหตัถกรรมจกัสาน (การท ากรงนกเขา) มานาน 

      1.2 เงินลงทุนเร่ิมแรก เป็นเงินลงทุนของผูป้ระกอบการเองทั้งหมด ท าให้ไม่
มีปัญหาทางดา้นภาระหน้ีสิน 

                           1.3 สถานท่ีท่ีใช้ในการผลิตสินค้าอยู่ใกล้แหล่งวตัถุดิบ ท าให้มีต้นทุน           
การขนส่งทางดา้นวตัถุดิบต ่า รวมทั้งไม่จ  าเป็นตอ้งส ารองวตัถุดิบไวม้าก 

      1.4 มีตน้ทุนในการผลิตต ่า ท าให้สามารถตั้งราคาขายได้ถูกกว่าคู่แข่งขนั
ระดบัเดียวกนัในตลาด 

      1.5 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีแน่นอนคือ จะมีตวัแทน
จ าหน่าย (พ่อค้าคนกลาง) มารับสินค้าไปขายต่อและมีร้านค้าของตนเอง ท่ีใช้ในการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์
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      1.6 ผูป้ระกอบการมีการน าผลิตภณัฑ์ไปแสดงในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ       
อยูเ่สมอ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ทางดา้นผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค 

      1.7 ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ มีวิธีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน 

                2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของ
ผูป้ระกอบการท่ีอยูภ่ายในองคก์รนั้น ๆ วา่ปัจจยัภายในธุรกิจท่ีเป็นจุดดอ้ย ขอ้เสียเปรียบขององคก์ร
ท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึน หรือขจัดให้หมดไปนั้นมีอะไรบ้าง ซ่ึงจุดอ่อนของการผลิตหัตถกรรม     
เคร่ืองจกัสาน ของผูป้ระกอบการมีดงัน้ี 

          2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง และกิจการยงัไม่มีงบประมาณทางดา้นน้ีเท่าท่ีควร  

      2.2 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ของตนเอง ท าให้กิจการยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จักของผูบ้ริโภคมากนัก เน่ืองจากไม่มีการประชาสัมพนัธ์ตราสินค้าและบรรจุภณัฑ ์                 
ใหผู้บ้ริโภครับรู้เท่าท่ีควร  

                             3.    การวิเคราะห์โอกาส เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกของกิจการ ปัจจยั
ใดท่ีสามารถส่งผลกระทบ ประโยชน ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ต่อการด าเนินการของกิจการในระดบั
มหาภาค และกิจการสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างให้ธุรกิจเข็มแข็งข้ึนได ้ ซ่ึงส่ิงท่ีถือวา่
เป็นโอกาสทางธุรกิจของผูป้ระกอบการมีดงัน้ี 

                           3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            
อยา่งจริงจงั ท าใหเ้ปิดโอกาสในการขยายการผลิตทางดา้นหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานมากข้ึน 

                           3.2 ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและเอกชน เข้ามามีบทบาท             
ทางดา้นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการให้ค  าปรึกษาในการด าเนิน
ธุรกิจ การออกแบบตราสินคา้ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

                             4.    การวิเคราะห์อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกธุรกิจ ปัจจยัใด  
ท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดบัมหภาค ในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ซ่ึงธุรกิจจ าต้องหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบ
ดงักล่าวได ้ซ่ึงในส่วนของคุณป้อม ผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

                                    4.1 เน่ืองจากการผลิตหตัถกรรมจกัสาน เป็นธุรกิจท่ีลงทุนไม่มาก ท าให้มี
คู่แข่งขนัในตลาดจ านวนมาก 

  4.2 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบได้ง่าย ท าให้ผู ้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้าง           
ความแตกต่างทางดา้นการรับรู้ในเร่ืองของตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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      4.3 วิธีการท าหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานของผูผ้ลิตแต่ละรายไม่แตกต่างกัน           
มากนกั ท าใหผู้บ้ริโภคแยกความแตกต่างของผลิตภณัฑไ์ดย้าก 

 4.4 การผลิตหัตถกรรมจักสานเป็นสินค้าท่ีต้องพึ่ งว ัตถุดิบตามแหล่ง
ธรรมชาติเป็นหลกั ท าใหเ้กิดความเส่ียงของวตัถุดิบขาดตลาด หรือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

 
2.1.2  การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT Analysis ของคุ บุญเลศิ ด้วงค า 

                          1.  การวิ เคราะห์จุดแข็ง  เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดี ท่ี เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ธุรกิจ  เ ช่น  จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเ งิน  จุดแข็ง                              
ด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงกิจการจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง เหล่าน้ี                         
ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงในการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเค ร่ืองจักสาน                           
ของคุณบุญเลิศมีจุดแขง็ของธุรกิจ ดงัน้ี 

                           1.1 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความเช่ียวชาญทางดา้นการผลิตหัตถกรรม
เคร่ืองจกัสาน เพราะไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ 
        1.2 สถานท่ีท่ีใช้ในการผลิตสินคา้อยู่ใกล้แหล่งวตัถุดิบ ท าให้ไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

                           1.3 มีตน้ทุนในการผลิตต ่า ท าให้สามารถตั้งราคาขายได้ถูกกว่าคู่แข่งขนั
                          

                           1.4 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีแน่นอนคือ มีร้านคา้ของ
ตนเอง ท่ีใชใ้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และเม่ือผลิตผลิตภณัฑ์เสร็จแลว้ ก็จะมีลูกคา้มารับผลิตภณัฑ์
ถึงท่ี 

         1.5 เงินลงทุนเร่ิมแรก เป็นเงินลงทุนของผูป้ระกอบการและสมาชิกภายใน
กลุ่มทั้งหมด ท าใหไ้ม่มีปัญหาทางดา้นเงินลงทุน และไม่ตอ้งแบกรับภาระหน้ีสิน 
         1.6 ผลิตภณัฑ์ท่ีท าการผลิตออกมานั้นเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผลิตจาก
วตัถุดิบทางธรรมชาติ เช่น ใบตอง ผลหมาก เป็นตน้ 

                           1.7 ผูป้ระกอบการเนน้การผลิตสินคา้ท่ีสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ 
                           1.8 ผูป้ระกอบการมีการน าผลิตภณัฑ์ไปแสดงในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ          

อยูบ่่อยคร้ัง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ทางดา้นผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค และเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ชุมชน 

                2.   การวิเคราะห์จุดอ่อน คือ จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน 
เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่าง ๆ ของกิจการ ซ่ึงกิจการจะตอ้งหาวิธี



147 

 

ในการแก้ปัญหานั้น โดยการผลิตผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองจกัสานของคุณบุญเลิศ มีจุดอ่อน       
ทางธุรกิจท่ีตอ้งแกไ้ขดงัน้ี 

                     2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย เพราะราคาของผลิตภณัฑ์เป็น
ราคาตายตวัอยูแ่ลว้ 

         2.2 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
เน่ืองจากกิจการยงัไม่มีงบประมาณสนบัสนุนทางดา้นน้ี  

      2.3 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ของตนเอง ท าให้กิจการ                
ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากนกั  

 3.   การวิเคราะห์โอกาส เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของกิจการ     
ท่ีเอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานของกิจการ โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้ นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน          
นกัการตลาดท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น ซ่ึงโอกาสท่ี
เกิดข้ึนกบักิจการของคุณบุญเลิศ มีดงัต่อไปน้ี 

                           3.1 ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและเอกชน เข้ามามีบทบาท             
ทางดา้นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นดา้นการผลิต การจดัจ าหน่าย เป็นตน้  

                           3.2 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            
อยา่งจริงจงั ท าใหเ้ปิดโอกาสในการขยายการผลิตผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการมากยิง่ข้ึน 

                           3.3  ผูค้นในสังคมปัจจุบนั ให้ความส าคญักบัการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตมาจาก
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน                                              

                             4.  การวิเคราะห์อุปสรรค เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงกิจการจ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งและพยายามขจดั
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ไดจ้ริง ซ่ึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานของ   
คุณบุญเลิศ มีดงัน้ี 

                           4.1  ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการท่ีท าการผลิตออกมานั้น ไม่แตกต่างจาก        
คู่แข่งขนัมากนกั ท าใหผู้บ้ริโภคแยกความแตกต่างของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมานั้นไดย้าก 

                           4.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมานั้น สามารถท าการลอกเลียนแบบได้ง่าย ท าให้
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งสร้างความแตกต่างทางดา้นตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

        4.3 เน่ืองจากการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน เ ป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุน           
ไม่มากนกั ท าใหมี้คู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
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                           4.4 การผลิตหตัถกรรมจกัสานเป็นสินคา้ท่ีตอ้งพึ่งวตัถุดิบตามแหล่งธรรมชาติ
เป็นหลกั ในช่วงท่ีสภาวะทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาค่อนขา้งสูง 

 
2.1.3   การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT Analysis  ของคุ วรีะ 

                          1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์ร  
ท่ีเป็นบวก ซ่ึงองค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง       
การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ดี ซ่ึงจุดแข็งของธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม                    
เคร่ืองจกัสานของคุณวรีะมี ดงัน้ี 

                           1.1 ผูป้ระกอบการเน้นการผลิตสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้                
โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะใหค้  าแนะน าทางดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ 

        1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความเช่ียวชาญทางดา้นการผลิตหัตถกรรม             
เคร่ืองจกัสานมานาน  

                           13 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีแน่นอนคือมี
ร้านคา้ของตนเอง ท่ีใชใ้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และมีสถาบนัคนกลาง จ านวน 2 ราย ท่ีช่วยในการ
กระจายผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้ริโภค 

                           1.4 ในการสร้างการรับรู้ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการมีการน า
ผลิตภณัฑไ์ปแสดงในงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ อยูส่ม  ่าเสมอ           
      1.5 กิจการมีความมัน่คงทางดา้นการลงทุน เพราะเงินลงทุนเร่ิมแรกเป็นเงิน
ส่วนตวัของผูป้ระกอบการทั้งหมด ท าใหไ้ม่ตอ้งแบกรับภาระหน้ีสิน 
        1.6 ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการขายส าหรับผูบ้ริโภคและผูค้า้ส่ง ซ่ึงถา้มี
การสั่งซ้ือผลิตภณัฑใ์นคราวละมาก ๆ ก็จะมีการลดราคาให ้และบริการส่งผลิตภณัฑฟ์รี 
        1.7 ราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิต 

                2.   การวเิคราะห์จุดอ่อน  หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบ และดอ้ย
ความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี ซ่ึงรายละเอียดจุดอ่อนของธุรกิจคุณวรีะ คือ 

                     2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ของตนเอง ท าให้ผลิตภณัฑ์
ของผูป้ระกอบการยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค 

     2.2 สถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ์อยูห่่างจากตวัเมือง ท าให้สถาบนัคนกลาง
เดินทางไปยงัผูป้ระกอบการไดย้าก 
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         2.3 ผูป้ระกอบการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทางดา้นตน้ทุนค่าขนส่งของวตัถุดิบท่ีใช้
ในการผลิตสูง เพราะตอ้งสั่งซ้ือจากประเทศพม่า และประเทศอินโดนีเซีย  

 3.   การวิเคราะห์โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวย           
ใหก้ารท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการขององคก์ร ซ่ึงการวเิคราะห์โอกาสท่ีเกิดข้ึนกบักิจการของคุณวรีะ มีดงัต่อไปน้ี 

                           3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            
อยา่งจริงจงั ท าใหผู้ป้ระกอบการมีโอกาสในการขยายการผลิตผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน  

                           3.2   หน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและเอกชน เข้ามามีบทบาททางด้าน                     
การช่วยเหลือผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต               
การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ การจดัจ าหน่าย  การจดัหาแหล่งเงินทุน เป็นตน้ 

 4.   การวิเคราะห์อุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวาง
การท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหา
ต่อองคก์ร ซ่ึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของคุณวรีะ มีดงัน้ี 

                            4.1  ผลิตภณัฑ์ท่ีท าการผลิตออกมานั้น ท าให้ผูบ้ริโภคแยกความแตกต่าง               
ของผลิตภณัฑท่ี์เป็นของผูป้ระกอบการและคู่แข่งขนัไดย้าก 

                           4.2 ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่างทางด้านตราสินค้ากับ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะในการผลิตผลิตภณัฑ์นั้น สามารถท าการลอกเลียนแบบไดง่้าย และอาจมี
รูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั 

        4.3 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะ            
การผลิตหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มากนกั 

                           4.4 สภาวะทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาสูง 
 

2.1.4   การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT Analysis ของคุ เพญ็ มานิตย์ 
            1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง คือ การด าเนินงานภายในองค์การท่ีต้องวิเคราะห์          

การด าเนินงานภายในเช่น การบริหารการเงิน การตลาด การวิจัยและพฒันาเพื่อการพิจารณา         
ถึง จุดแข็งของการด าเนินงานภายในเหล่า น้ี เ ป็นระยะ และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ                  
การด าเนินงานเหล่าน้ีอยู่เสมอซ่ึงจุดแข็งของธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเคร่ืองจักสาน              
ของคุณเพญ็ มีรายละเอียดดงัน้ี 

                           1.1 ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการมีคุณภาพสูงและหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศ ทุกวยั 
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        1.2  ผู ้ประกอบการมีความรู้และความถนัดทางด้านงานหัตถกรรม                     
เคร่ืองจกัสานมานานตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั  

                           1.3ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนคือ                          
มีพอ่คา้คนกลางมารับผลิตภณัฑไ์ปขายต่อ 

                           1.4 ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม 
        1.5 กิจการมีฐานะทางการเงินและสภาพคล่องท่ีดี เพราะเงินลงทุนเร่ิมแรก
เป็นเงินส่วนตวัของผูป้ระกอบการและเงินลงทุนของสมาชิกภายในกลุ่มของผูป้ระกอบการเอง
ทั้งหมดท าใหไ้ม่ตอ้งแบกรับภาระหน้ีสิน 
        1.6 ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการขายส าหรับผูบ้ริโภคและผูค้า้ส่ง ซ่ึงถา้มี
การสั่งซ้ือผลิตภณัฑใ์นคราวละมาก ๆ ก็จะมีการลดราคาให ้ 
        1.7 ผูป้ระกอบการมีการใชช่ื้อกลุ่มมาช่วยในการสร้างการรับรู้ช่ือตราสินคา้               
ใหก้บัผูบ้ริโภค 
        1.8 ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑต์ามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ 
 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน คือ การด าเนินงานภายในองค์กรท่ีไม่สามารถกระท า
ไดดี้ เช่น การบริหารดา้นการเงิน การตลาด การวิจยัและพฒันาจะเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ           
ซ่ึงรายละเอียดจุดอ่อนของธุรกิจคุณเพญ็ คือ 

                   2 . 1ผู ้ประกอบการไม่ มีบรร จุภัณฑ์ของตน เอง  ท า ให้ ต้องท าก าร
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากข้ึน  

       2.2 ผลิตภณัฑท่ี์ผูป้ระกอบการผลิตออกมานั้น สามารถท าการลอกเลียนแบบ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย  

       2.3 ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ทางด้านการตลาดค่อนข้างน้อย               
ท  าใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค   

  3.  การวิเคราะห์โอกาส คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การ ซ่ึงตอ้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขนัเพื่อการแสวงหาประโยชน์จาก
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ี เช่น การพฒันาของคอมพิวเตอร์ การเปล่ียนแปลงของ
ประชากร และการเปล่ียนแปลงค่า นิยมและทัศนคติ  และการแข่งขันจากต่างประเทศ                       
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอาจจะท าให้ความตอ้งการของลูกคา้เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการวิเคราะห์
โอกาสท่ีเกิดข้ึนกบักิจการของคุณเพญ็ มีดงัน้ี 
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                           3.1 การเปิดตลาดเสรี ท าให้มีแนวโนม้การขยายตวัไปสู่ตลาดใหม่ไดดี้ และ
เป็นท่ีนิยมยอมรับทัว่ไป  

                           3.2 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            
อย่างจริงจงั รวมถึงมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน เขา้มามีบทบาททางด้านการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการมากข้ึน ท าใหเ้ปิดโอกาสในการขยายการผลิตผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการมากยิง่ข้ึน 

                           3.3  สังคมใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน                                            
 4.  ก า รวิ เ ค ร า ะ ห์ อุ ปส ร รค  คื อ  สภ าพแวดล้ อ มภ า ยนอก ท่ี คุ กค า ม                       

ต่อการด าเนินงานขององคก์าร สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี
และการแข่งขนั ซ่ึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของคุณเพญ็ มีดงัน้ี 

                            4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัจ านวนมากราย ทั้งน้ีเป็นเพราะธุรกิจการผลิต
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มากนกั สามารถท าการลอกเลียนแบบไดง่้าย 

                           4.2 สภาวะทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองท่ีไม่แน่นอน ท าให้ราคาวตัถุดิบ                
ในทอ้งตลาดมีราคาสูง 
        4.3 จุดอ่ิมตวัทางดา้นการตลาดของผูบ้ริโภค                              

 
2.1.5   การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT Analysis ของคุ ยุพนิ เจิมจันทร์ 

 1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง คือ การด าเนินงานภายในองค์การท่ีต้องวิเคราะห์          
การด าเนินงานภายใน เช่น การบริหรการเงิน การตลาด การวิจยัและพฒันาเพื่อการพิจารณา         
ถึ ง จุดแข็ งของการด า เ นินงานภายในเหล่ า น้ี เ ป็นระยะ  และใช้ประโยชน์ จาก จุ ดแข็ ง                                  
ของการด าเนินงานเหล่าน้ีอยูเ่สมอ ซ่ึงจุดแข็งของธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑ์หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน
ของคุณยพุิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

                           1.1 ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนออกจ าหน่าย
และผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

        1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านงานหัตถกรรม                        
เคร่ืองจกัสานมานาน โดยไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  

                           1.3ผู ้ประกอบการมีการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

                           1.4 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนคือ              
มีร้านคา้เป็นของตนเอง ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจโรงแรม หรือบริษทั     
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        1.5 ผูป้ระกอบการมีฐานะทางการเงินและสภาพคล่องท่ีดี เพราะเงินลงทุน
เร่ิมแรกเป็นเงินส่วนตวัของผูป้ระกอบการและเงินลงทุนของสมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้กิจการไม่ตอ้ง
แบกรับภาระหน้ีสินทางธุรกิจ 
 1.6 ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการขายส าหรับผูบ้ริโภคคือ ถา้มีการสั่งซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์นคราวละมาก ๆ ก็จะมีการลดราคาให ้ 
 1.7 ผู ้ประกอบการมีการส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลาแก่ลูกค้าท่ีมาสั่งท า
ผลิตภณัฑ ์
 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน คือ การด าเนินงานภายในองค์กรท่ีไม่สามารถกระท า
ได้ดี เช่น การบริหารการเงิน การตลาด การวิจยัและพฒันาจะเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ           
ซ่ึงรายละเอียดจุดอ่อนของธุรกิจคุณยพุิน คือ 

                     2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินค้าและบรรจุภณัฑ์ของตนเอง ท าให้ตอ้งท า    
การประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากข้ึน  
      2.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตออกมานั้น สามารถท าการลอกเลียนแบบ
ผลิตภณัฑข์องผูป้รกอบการไดง่้าย  

         2.3 ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการตลาดค่อนขา้งนอ้ย ท าให้
ผลิตภณัฑไ์ม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร   

3.   การวิเคราะห์โอกาส คือ สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ ซ่ึงต้องคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น  
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขนัเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ี เช่น การพฒันาของคอมพิวเตอร์ การเปล่ียนแปลงของ
ประชากร และการเปล่ียนแปลงค่านิยมและทัศนคติ และการแข่งขันจากต่างประเทศ                       
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอาจจะท าใหค้วามตอ้งการของลูกคา้เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการวิเคราะห์
โอกาสท่ีเกิดข้ึนกบักิจการของคุณยพุิน มีดงัน้ี 
                           3.1 สังคมให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน และผลิตภัณฑ์ของ

ผูป้ระกอบการเอง มีกระบวนการผลิตท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
                           3.2 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            

อย่างจริงจงั และเข้ามามีบทบาททางด้านการช่วยเหลือผูป้ระกอบการมากข้ึน ท าให้เปิดโอกาส       
ในการขยายการผลิตผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน 

                           3.3  มีลูกคา้รายใหม่ ๆ ให้ความสนใจผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงถือ
เป็นโอกาสท่ีกิจการ จะเพิ่มลูกคา้รายใหม่ ๆ และเพิ่มยอดขาย 
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         3.4  ปัจจุบนัสินคา้ OTOP ก าลงัเป็นท่ีนิยมและมีความหลากหลาย จึงเป็น
โอกาสของผูป้ระกอบการท่ีจะเสนอผลิตภณัฑช์นิดใหม่ ๆ รูปแบบท่ีหลากหลายใหก้บัลูกคา้รายใหม่ 
ซ่ึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีหลากหลาย เป็นผลท าให้ผูป้ระกอบการ   
มีลูกคา้เพิ่มและยอดจ าหน่ายสินคา้เพิ่ม                          

 4. การวิ เคราะห์อุปสรรค  คือ สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีคุกคามต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ สภาพแวดล้อมเหล่าน้ีไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและ  
การแข่งขนั ซ่ึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของยพุิน มีดงัน้ี 

                             4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัจ านวนมากราย ทั้งน้ีเป็นเพราะธุรกิจสินค้า 
OTOP มีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และปัจจุบนัก็มีสินคา้ OTOP เป็นจ านวนมากท าให้ผูป้ระกอบการ 
มีคู่แข่งเขา้มาตีตลาดและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึน เหตุเพราะคู่แข่งมีตน้ทุนในการผลิตต ่า    
ท  าให้ลูกค้าบางรายท่ีเน้นการซ้ือสินค้าท่ีต้นทุนต ่าแต่มีคุณภาพหันไปให้ความสนใจแทน และ       
การผลิตหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มากนกั 

                           4.2 สภาวะทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองท่ีไม่แน่นอน ท าให้มีผลกระทบต่อ
กระบวนการทางดา้นการผลิตของผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นราคาวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงข้ึน 
ค่าขนส่งท่ีมีราคาสูงข้ึน เน่ืองจากราคาของน ้ามนัท่ีมีการผกผนัอยูต่ลอดเวลา  

 
2.1.6  การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT  Analysis ของคุ เสาวลกัษ ์ สุวรร รังสี  
            1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง เป็นปัจจยัภายในหรือส่ิงท่ีองค์การ ชุมชนมีอยูเ่องแลว้

เพื่อพิจารณาเง่ือนไขแห่งความส าเร็จขององค์กรตนในมิติต่างๆ เช่น ท าเลท่ีตั้ง สถานการณ์ทาง
การเงิน การคลงั ความสามารถของบุคลากร ความเป็นทีม คุณภาพบริการ ประเพณีวฒันธรรม แหล่ง
ท่องเท่ียว ฯลฯ โดยประเมินจากระดบัสูงไปหาระดบัต ่า แต่จุดแข็งในบางประเด็นก็อาจจะไม่ใช่
ความส าคญัต่อความส าเร็จก็ได ้ตอ้งพิจารณาดูดี ๆ ซ่ึงจุดแข็งของธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑ์หตัถกรรม
กรรมเคร่ืองจกัสานของคุณเสาวลกัษณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

                           1.1 ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการมีคุณภาพ และมีความหลากหลายทางดา้น
รูปแบบ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
        1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความเช่ียวชาญในการท าต่างหูไมไ้ผม่านาน                                         

                           1.3ผูป้ระกอบการมีเสถียรภาพทางดา้นการเงินท่ีมัน่คง เพราะเงินลงทุนมา
จากทุนส่วนตวัของผูป้ระกอบการเองทั้งหมด 

                           1.4  ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมตามสภาวการณ์              
ในปัจจุบนั 
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                           1.5 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนคือ              
มีตวัแทนจ าหน่าย 2-3 คนมาช่วยในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค ทั้งน้ีตวัแทนจ าหน่ายยงัช่วย   
ในการแบกรับภาระเร่ืองการขนส่ง และความเส่ียงในเร่ืองของสินคา้คงคลงั     
   1.6 ผู ้ประกอบการมีการส่งเสริมการขายส าหรับผู ้บริโภคและตัวแทน
จ าหน่ายคือ ถา้มีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑใ์นคราวละมาก ๆ ก็จะมีการลดราคาให ้
        1.7 ผู ้ประกอบการมีขั้นตอนในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจักสานท่ีไม่
ซบัซอ้น ท าใหมี้ตน้ทุนในการผลิตต ่า 
        1.8 สถานท่ีผลิตผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน จึงสามารถ
กระจายสินคา้ไปยงัแหล่งต่าง ๆ ไดส้ะดวก 
 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน คือ องค์การหรือชุมชน จะต้องมีการประเมินจุดอ่อน
ของตนเอง เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ ขั้นตอนภายใน ท่ียุ่งยากซับซ้อน ระบบการตรวจสอบภายใน 
ความมุ่นมัน่ของทีมงาน ชุมชนใหม่ คนในชุมชนมาจากหลากหลายแหล่ง ฯลฯ เพื่อพิจารณาเง่ือนไข
แห่งความลม้เหลวขององค์การในมิติต่างๆ เช่นเดียวกบัการประเมินจุดแข็ง โดยมีการประเมินจาก
ระดบัสูง (เป็นจุดอ่อนมาก) ไปหาระดบัต ่า (ไม่ค่อยเป็นจุดอ่อน) อยา่งไรก็ตามจุดอ่อนในบางเร่ืองก็
ไม่ใช่ว่าจะมีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ ต้องพิจารณาดูดี ๆ เช่นกัน           
ซ่ึงรายละเอียดจุดอ่อนของธุรกิจคุณเสาวลกัษณ์ คือ 

                      2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของตนเอง ท าให้ขาด
รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์

         2.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตออกมานั้น ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค
มาก ดงันั้นจึงสามารถจ าหน่ายไดเ้ฉพาะในเขตจงัหวดัใกลเ้คียง และเฉพาะตลาดล่างเท่านั้น  

         2.3 ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการตลาดค่อนขา้งนอ้ย ท าให้
ผลิตภณัฑไ์ม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร  

         2.4 ผูป้ระกอบการยงัขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทางดา้นการผลิต  
 3.   การวิเคราะห์โอกาส คือ โอกาสหรือส่ิงท่ีองค์การได้เปรียบคู่แข่ง ซ่ึงเป็น
ปัจจยัภายนอก เช่น น ้ ามนัมีราคาแพงในขณะท่ีองค์การของเราไม่ได้ใช้น ้ ามนัมากนกัในการผลิต
สินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีองคก์ารหรือชุมชน ควรจะไดพ้ิจารณาโอกาสส าคญัในเร่ืองส่ิงน่าประทบัใจ 
และโอกาสของการประสบความส าเร็จขององคก์ารหรือชุมชนเป็นส าคญั ซ่ึงการวิเคราะห์โอกาสท่ี
เกิดข้ึนกบักิจการของคุณเสาวลกัษณ์ มีดงัน้ี 

                           3.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้อัตราการเติบโตในภาค               
การผลิตและบริโภคเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานดว้ย 
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                           3.2 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            
และเขา้มามีบทบาททางดา้นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการมากข้ึน ท าให้เปิดโอกาสทางดา้นการตลาด
ของผูป้ระกอบการมากยิง่ข้ึน 

                           3.3  ปัจจุบนัสังคมให้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และผลิตภณัฑ์ของ
ผูป้ระกอบการเอง มีกระบวนการผลิตท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม และผลิตมาจากวตัถุดิบทาง
ธรรมชาติ 

   3.4 กระแสทางด้านสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ก าลงัเป็นท่ี
นิ ยมและ มีความหลากหลาย  จึ ง เ ป็นโอกาสของผู ้ประกอบการ ท่ี จะ เสนอผ ลิตภัณฑ ์                       
ชนิดใหม่ ๆ รูปแบบท่ีแปลกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค ท าใหผู้ป้ระกอบการ มีลูกคา้เพิ่มและยอดจ าหน่ายสินคา้เพิ่ม                         

 4.  การวเิคราะห์อุปสรรค คือ อุปสรรคจากภายนอกท่ีจะคอยขดัขวางการพฒันา
ขององค์การหรือชุมชน ทั้งน้ีควรพิจารณาอุปสรรคในดา้นของความรุนแรงและอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนโดยตรงกบัองค์การหรือชุมชนนั้น ๆ ด้วย ซ่ึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของคุณ
เสาวลกัษณ์ มีดงัน้ี 

                           4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขันจ านวนมากราย เหตุเพราะคู่แข่งมีต้นทุน                  
ในการผลิตต ่า และการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มากนกั  

    4.2 สภาวะทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าให้มีผลกระทบ
ต่อกระบวนการทางดา้นการผลิตของผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นราคาวตัถุดิบ การขนส่ง                 
ท่ีมีการผกผนัอยูต่ลอดเวลา 

 

2.1.7  การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT  Analysis ของคุ พรหม โกนศรี  
                              1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง  คือ จุดเด่นท่ีธุรกิจของผู ้ประกอบการมีอยู่ เ ป็น
ประโยชน์ และสามารถควบคุมได้ใช้ในการถ่วงดุลจุดอ่อนให้มีความส าคญัน้อยลง ซ่ึงจุดแข็ง            
ของธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑห์ตัถกรรมกรรมเคร่ืองจกัสานของคุณพรหม มีรายละเอียดดงัน้ี 

                           1.1 ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการมีความหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการ             
ของผูบ้ริโภค 

      1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้ความช านาญในดา้นงานจกัสานมานาน                                         
                           1.3 ผูป้ระกอบการมีเสถียรภาพทางด้านการเงินท่ีมัน่คง ไม่ตอ้งแบกรับภาระ

ดา้นหน้ีสิน เพราะเงินลงทุนเป็นของผูป้ระกอบการเองทั้งหมด 
                           1.4  ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัทอ้งตลาด                            
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                           1.5 ผู ้ประกอบการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คือ มีร้านค้า               
เป็นของตนเอง และมีการฝากญาติหรือคนรู้จกัช่วยกระจายสินคา้ 

        1.6 สถานท่ีผลิตผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน จึงสามารถ
กระจายสินคา้ไปยงัแหล่งต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
        1.7 ผูป้ระกอบการมีขั้นตอนในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานท่ีไม่ยุง่ยาก 
ท าใหมี้ตน้ทุนในการผลิตต ่า 
        1 . 8  ในการส ร้ า งการ รับ รู้ ใน เ ร่ืองของผ ลิตภัณฑ์แ ก่ผู ้บ ริ โภคนั้ น 
ผูป้ระกอบการจะน าผลิตภณัฑไ์ปแสดงตามงานต่าง ๆ  
 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน คือ ขอ้บกพร่องท่ีธุรกิจของผูป้ระกอบการมีอยู่เป็น
เร่ืองของการขาดแคลนเร่ืองของความผิดพลาด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรขจดัออกไปให้มากท่ีสุดเท่าท่ี                    
จะท าได ้ซ่ึงรายละเอียดจุดอ่อนของธุรกิจคุณพรหม คือ 

                     2.1 ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการตลาดค่อนขา้งนอ้ย ท าให้
ผลิตภณัฑไ์ม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร  

         2.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตออกมานั้น ไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค 
ดงันั้นจึงสามารถจ าหน่ายไดเ้ฉพาะตลาดล่างเท่านั้น 

         2.3 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ของตนเอง ท าให้การรับรู้
ทางดา้นตราสินคา้และบรรจุภณัฑข์องผูบ้ริโภคมีนอ้ยตามไปดว้ย 

         2.4 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย ท าให้ผลิตภณัฑ์ไม่ดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภค 
                            3.   การวิเคราะห์โอกาส  คือ ปัจจัยสนับสนุนในสถานการณ์ท่ีท าให้
ผูป้ระกอบการมีความไดเ้ปรียบ และท าให้ธุรกิจด าเนินงานไปไดเ้จริญรวดเร็ว แต่ โอกาส เป็นปัจจยั
ภายนอก ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมได้แตกต่างจากจุดแข็ง ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในธุรกิจท่ี
ผูป้ระกอบการสามารถควบคุมได ้ซ่ึงการวเิคราะห์โอกาสท่ีเกิดข้ึนกบักิจการของคุณพรหม มีดงัน้ี 

                           3.1 การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนั ท าให้อตัราการเติบโตใน  
ภาคการผลิตและบริโภคเพิ่มข้ึนไปดว้ย 

                           3.2 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  ท าให้
เปิดโอกาสทางดา้นการผลิตมากยิง่ข้ึน 

                           3.3ปัจจุบนัสังคมให้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และผลิตภณัฑ์ของ
ผูป้ระกอบการเอง มีกระบวนการผลิตท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม และน าวสัดุหรือใช้มาผลิต                
เป็นของใช ้เช่น ตะกร้าใส่ของ 
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                           3.4 กระแสทางด้านสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ก าลงัเป็นท่ี
นิยม จึงเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการท่ีจะเสนอผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ ๆ เพิ่มทางเลือกในการเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค ท าใหผู้ป้ระกอบการ มีลูกคา้เพิ่มและยอดจ าหน่ายสินคา้เพิ่ม                              
                             4. การวิ เคราะห์อุปสรรค เ ป็นผลลบต่อธุรกิจและเป็นปัจจัยภายนอก                      
ท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมได ้มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ หากผูป้ระกอบการ
ไม่สามารถขจดัหรือสามารถเอาชนะได ้อุปสรรคแตกต่างจากจุดอ่อนตรงท่ีจุดอ่อนผูป้ระกอบการ
สามารถควบคุมได ้แต่ทั้งสองส่ิงก็ส่งผลในทางลบให้ธุรกิจ วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์อุปสรรค
ก็เพื่อหาหนทางท่ีจะเอาชนะหรือระมดัระวงั และหลีกเล่ียงอุปสรรคเหล่านั้นให้มีผลกระทบในทาง
ลบนอ้ยลง โดยใหมี้ความสมดุลในส่วนประกอบทั้งส่ีน้ี ซ่ึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ
คุณพรหม มีดงัน้ี                           

                           4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัจ านวนมากราย เหตุเพราะเป็นธุรกิจท่ีใช้เงิน      
ในการลงทุนไม่มากนกั  

                           4.2 สินคา้เลียนแบบไดง่้าย ท าให้กิจการจ าเป็นตอ้งสร้างความแตกต่าง รวมทั้ง
สร้างการรับรู้ในตราสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค 

              4.3 สภาวะทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าให้มีผลกระทบต่อ
กระบวนการทางด้านการผลิตของผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผกผนัทางด้านราคาของวตัถุดิบ               
การขนส่ง  

 

2.1.8  การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT  Analysis ของคุ วนันา เจริญวงศ์  
            1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง คือ ส่ิงท่ีมีอยู่เองแล้วโดยพิจารณาจากความส าเร็จ                 

ในมิติต่าง ๆ เช่น ท าเลท่ีตั้ง ฐานะทางการเงิน ความสามารถของบุคลากร ความเป็นทีม คุณภาพ
บริการ ประเพณีวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น ซ่ึงจุดแข็งของธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
หตัถกรรมกรรมเคร่ืองจกัสานของคุณวนันา มีรายละเอียดดงัน้ี 

                           1.1 ผูป้ระกอบการมีความรู้ความช านาญในด้านงานจักสานมานาน ซ่ึง
ผูป้ระกอบการไดรั้บการถ่ายทอดความรู้มาจากคุณพอ่คุณแม่                                         

        1.2  ผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้ประกอบการท าการผลิตออกมานั้ น ใช้วตัถุดิบทาง
ธรรมชาติ และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

                           1.3  ผูป้ระกอบการมีความมัน่คงทางดา้นการเงิน ไม่มีภาระหน้ีสินทางดา้น               
การลงทุนท่ีตอ้งแบกรับ เพราะเงินลงทุนเป็นของผูป้ระกอบการและสมาชิกภายในกลุ่มทั้งหมด 

                           1.4  ในการก าหนดราคาของผูป้ระกอบการนั้น เน่ืองจากมีตน้ทุนในการผลิต
ต ่า ท าใหส้ามารถตั้งราคาขายไดถู้กกวา่คู่แข่งขนั และเหมาะสมกบัทอ้งตลาด                            
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                           1.5 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์คือมีร้านคา้เป็น               
ของตนเอง ซ่ึงเม่ือผลิตผลิตภณัฑเ์สร็จก็จะมีลูกคา้มารับถึงสถานท่ีผลิตเลย 

        1.6 สถานท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการอยูใ่นแหล่งชุมชน จึงสามารถ
กระจายสินคา้ไปยงัแหล่งต่าง ๆ ไดง่้าย 

        1.7 ผูป้ระกอบการมีขั้นตอนในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานท่ีไม่ยุง่ยาก 
ท าใหมี้ตน้ทุนในการผลิตต ่า 

        1 . 8  ในการส ร้ า งการ รับ รู้ ใน เ ร่ืองของผ ลิตภัณฑ์แ ก่ผู ้บ ริ โภคนั้ น 
ผูป้ระกอบการจะน าผลิตภณัฑ์ไปแสดงตามงานต่าง ๆ ตลอดจนมีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานสู่ชุมชนดว้ย 
 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน คือ ส่ิงท่ีมีอยู่เองแล้วโดยพิจารณาจากปัญหาหรือ
อุปสรรคในมิติต่าง ๆ เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ ขั้นตอนท่ีซับซ้อน การเร่ิมตน้ใหม่ ความหลากหลาย
ของคน เป็นตน้ ซ่ึงรายละเอียดจุดอ่อนของธุรกิจคุณวนันา คือ 

                     2.1 ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ทางด้านการตลาดและการส่งเสริม   
การขายค่อนขา้งนอ้ย ท าใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร  

         2.2 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ของตนเอง ท าให้การรับรู้
ทางดา้นตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค จึงท าให้สามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ได้
เฉพาะตลาดล่างเท่านั้น 
 3.   การวิเคราะห์โอกาส คือ โอกาสหรือส่ิงท่ีองค์การได้เปรียบคู่แข่ง ซ่ึงเป็น
ปัจจยัภายนอก เช่น น ้ ามนัมีราคาแพงในขณะท่ีองค์การของเราไม่ได้ใช้น ้ ามนัมากนกัในการผลิต
สินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีองคก์ารหรือชุมชน ควรจะไดพ้ิจารณาโอกาสส าคญัในเร่ืองส่ิงน่าประทบัใจ 
และโอกาสของการประสบความส าเร็จขององค์การหรือชุมชนเป็นส าคญั ซ่ึงการวิเคราะห์โอกาส    
ท่ีเกิดข้ึนกบักิจการของคุณวนันา มีดงัน้ี 

                           3.1 การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนั และรัฐบาลมีนโยบาย          
ในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท าใหเ้ปิดโอกาสทางดา้นการผลิตและบริโภคเพิ่มข้ึน
ไปดว้ย 

                           3.2 ปัจจุบนัสังคมให้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และผลิตภณัฑ์ท่ีท า
มาจากธรรมชาติจะไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัตน้ ๆ  

                           3.3 ในปัจจุบนักระแสทางดา้นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ก าลงัมาแรง 
จึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีผูป้ระกอบการจะเสนอผลิตภณัฑ์ในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและการผลิตของผูป้ระกอบการนัน่เอง 
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 4.  การวิเคราะห์อุปสรรค คือ ส่ิงท่ีอยู่ภายนอกโดยพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อ
เป้าหมายของชุมชน เช่น การเมือง การรวมการปกครอง กฎหมาย ราคาน ้ ามนั ค่าเงินบาท คู่แข่ง   
เป็นตน้ ซ่ึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของคุณวนันา มีดงัน้ี 

                           4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัจ านวนมากราย เหตุเพราะผลิตภณัฑ์ท่ีท าการ
ผลิตออกมานั้นมีขั้นตอนการผลิตท่ีคล้าย ๆ กัน และการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจักสานใช้เงิน                    
ในการลงทุนไม่มากนกั  

                          4.2 สภาวะทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าให้มีผลกระทบ
ต่อกระบวนการทางดา้นการผลิตและการตลาดของผูป้ระกอบการ ไม่วา่จะเป็นผกผนัทางดา้นราคา
ของวตัถุดิบ การขนส่ง  

            4.3 การผลิตผลิตภณัฑ์มีการเลียนแบบไดง่้าย ท าให้กิจการจ าเป็นตอ้งสร้าง
ความแตกต่างทางดา้นผลิตภณัฑ ์และสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

 
2.1.9   การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT  Analysis  ของคุ อนุสร ์ เพช็ร์โรทยั 

                          1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง คือ เรามีจุดแข็งอะไรบ้างในองค์กร เช่น พนักงาน          
มีประสิทธิภาพ อายุงานของพนกังานมากและสามารถพฒันาได้ง่าย ซ่ึงจุดแข็งของธุรกิจการผลิต
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเคร่ืองจกัสานของคุณอนุสรณ์มี ดงัน้ี 

                           1.1 ผูป้ระกอบการเน้นการผลิตสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้      
ซ่ึงจะเนน้การใชว้ตัถุดิบท่ีไดม้าตรฐาน 

        1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้และความเช่ียวชาญทางดา้นการผลิตหัตถกรรม
เคร่ืองจกัสาน  

                           1.3 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีแน่นอนคือมี
ร้านคา้ของตนเอง ท่ีใช้ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และมีสถาบนัคนกลาง ท่ีช่วยในการกระจาย
ผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้ริโภค ช่วยลดภาระในการขนส่ง และจ านวนสินคา้คงคลงั 

        1.4   มีการน า เอา ส่ือออนไลน์ เข้ามา ช่วยในการขายผลิตภัณฑ์  ซ่ึ ง
ผูป้ระกอบการมีเวบ็ไซดช่ื์อวา่ www.krajooddesige.com 

                           1.5  ทางด้านการสร้างการรับรู้ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการมี
การน าผลิตภณัฑไ์ปแสดงในงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ เช่น งาน OTOP ถนนคนเดิน อยูส่ม  ่าเสมอ           

       1.6 ผูป้ระกอบการมีความมัน่คงทางดา้นการลงทุน เพราะเงินลงทุนเร่ิมแรก
เป็นเงินส่วนตวัของผูป้ระกอบการทั้งหมด ท าใหไ้ม่ตอ้งแบกรับภาระหน้ีสินทางดา้นการลงทุน 
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 1.7 ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการขายส าหรับผูบ้ริโภคและผูค้า้ส่ง ซ่ึงถา้มี
การสั่งซ้ือผลิตภณัฑใ์นคราวละมาก ๆ ก็จะมีการลดราคาให ้ 
 1.8 สถานท่ีในการผลิตอยูใ่นแหล่งชุมชน ท าใหง่้ายต่อการขนส่งวตัถุดิบและ
กระจายสินคา้ไปตามแหล่งต่าง ๆ  
 1.9 ผูป้ระกอบการมีตราสินค้าเป็นของตนเอง ท าให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้                     
ทางตราสินคา้มากข้ึน 
 2.   การวเิคราะห์จุดอ่อน  หมายถึง เรามีจุดอ่อนอะไรบา้งในองคก์ร เช่น การส่ง
มอบล่าช้ากว่าคู่แข่ง การประสานงานไม่ดี การบริการไม่ดีซ่ึงรายละเอียดจุดอ่อนของธุรกิจคุณ
อนุสรณ์คือ 

                     2.1 ผูป้ระกอบการไม่มีบรรจุภัณฑ์ของตนเอง ท าให้ขาดรูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์  

         2.2 ผูป้ระกอบการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์                      
         2.3 ผูป้ระกอบการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทางดา้นตน้ทุนค่าขนส่งของวตัถุดิบท่ีใช้

ในการผลิตสูง เพราะตอ้งสั่งซ้ือจากจงัหวดันครราชสีมา และจากกรุงเทพฯ   
 3.   การวเิคราะห์โอกาส หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกอะไรบา้ง 
ท่ี เ อ้ือประโยชน์ให้องค์กรเรา ซ่ึงการวิเคราะห์โอกาสท่ีเกิดข้ึนกับกิจการของคุณอนุสรณ์                            
มีดงัต่อไปน้ี 

                           3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            
อยา่งจริงจงั ท าใหผู้ป้ระกอบการมีโอกาสในการขยายการผลิตผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน  

                           3.2   หน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและเอกชน เข้ามามีบทบาททางด้าน                     
การช่วยเหลือผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต                 
การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ การจดัจ าหน่าย การจดัหาแหล่งเงินทุน เป็นตน้ 

 4.   การวิเคราะห์อุปสรรค หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบา้ง ท่ีเป็น
อุปสรรคต่อองคก์ร ซ่ึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของคุณอนุสรณ์ มีดงัน้ี 

                           4.1  ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัทางการคา้และคู่แข่งขนัในระดบัตลาดหมู่บา้น
อยู่เป็นจ านวนมาก เพราะการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนไม่มากนัก 
สามารถท าการลอกเลียนแบบไดง่้าย 

                           4.2 ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่างทางด้านตราสินค้ากับ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะในการผลิตผลิตภณัฑอ์าจมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั ท าให้ผูบ้ริโภคไม่สามารถ
แยกแยะผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการได ้
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 4.3  ในสภาวะทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าให้
ผูป้ระกอบการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือและขนส่งวตัถุดิบท่ีมากข้ึนกวา่เดิม 

 
 2.1.10   การวเิคราะห์ตามหลกัเก ฑ์ SWOT Analysis ของคุ ค า ไครแก้ว  

            1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่
ภายในธุรกิจนั้นเองวา่ ปัจจยัใดภายในธุรกิจท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นของธุรกิจท่ีควรน ามาใช้
ในการพฒันา และควรด ารงไวเ้พื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งของธุรกิจ ซ่ึงจุดแข็งของธุรกิจ        
การผลิตผลิตภณัฑห์ตัถกรรมกรรมเคร่ืองจกัสานของคุณค า มีรายละเอียดดงัน้ี 

                           1.1 ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการมีความหลากหลาย ตรงกบัความต้องการ              
ของผูบ้ริโภค 

       1.2 ผูป้ระกอบการมีความรู้ความช านาญในดา้นงานจกัสานมานาน                                         
                             1.3 ผูป้ระกอบการมีเสถียรภาพทางดา้นการเงินท่ีมัน่คง ไม่ตอ้งแบกรับภาระ        

ดา้นหน้ีสิน เพราะเงินลงทุนเป็นของผูป้ระกอบการเองทั้งหมด 
                           1.4 ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัทอ้งตลาด                            
                           1.5 ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์คือ มีร้านค้าเป็น             

ของตนเอง และมีการฝากญาติหรือคนรู้จกัช่วยกระจายสินคา้ 
      1.6 สถานท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน จึงสามารถ

กระจายสินคา้ไปยงัแหล่งต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
      1.7 ผูป้ระกอบการมีขั้นตอนในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานท่ีไม่ยุง่ยาก                  

ท าใหมี้ตน้ทุนในการผลิตต ่า 
      1.8 ในการสร้างการรับรู้ในเร่ืองของผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภคนั้นผูป้ระกอบการ 

จะน าผลิตภณัฑไ์ปแสดงตามงานต่าง ๆ  
 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน คือ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมอง                    
ของผู ้ท่ีอยู่ภายในธุรกิจนั้ น ๆ เองว่าปัจจัยภายในธุรกิจท่ีเป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบของธุรกิจ                 
ท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึน หรือขจดัให้หมดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ซ่ึงรายละเอียดจุดอ่อน
ของธุรกิจคุณค า คือ 

                      2.1 ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการตลาดค่อนขา้งน้อย ท า
ใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร  

         2.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตออกมานั้น ไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค 
ดงันั้นจึงสามารถจ าหน่ายไดเ้ฉพาะตลาดล่างเท่านั้น 
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         2.3 ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ของตนเอง ท าให้การรับรู้
ทางดา้นตราสินคา้และบรรจุภณัฑข์องผูบ้ริโภคมีนอ้ยตามไปดว้ย 

      2.4 ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย ท าให้ผลิตภณัฑ์ไม่ดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภค 

 3.   การวเิคราะห์โอกาส คือ เป็นการวเิคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกของธุรกิจวา่ปัจจยั
ใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการของธุรกิจ                      
ในระดบัมหาภาค และธุรกิจสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างให ้หน่วยงานเขม็แขง็ข้ึนได ้ซ่ึง
การวเิคราะห์โอกาสท่ีเกิดข้ึนกบักิจการของคุณค า มีดงัน้ี 

                           3.1 การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนั ท าให้อตัราการเติบโต                  
ในภาคการผลิตและบริโภคเพิ่มข้ึนไปดว้ย 

                           3.2 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท าให้
เปิดโอกาสทางดา้นการผลิตมากยิง่ข้ึน 

                           3.3 ปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน และผลิตภัณฑ ์                   
ของผูป้ระกอบการเอง มีกระบวนการผลิตท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม และน าวสัดุหรือใช้มาผลิต
เป็นของใช ้เช่น ตะกร้าใส่ของ 

        3.4 กระแสทางด้านสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ก าลงัเป็นท่ี
นิยม จึงเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการท่ีจะเสนอผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ ๆ เพิ่มทางเลือกในการเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค ท าใหผู้ป้ระกอบการ มีลูกคา้เพิ่มและยอดจ าหน่ายสินคา้เพิ่ม                           
 4.  การวิเคราะห์อุปสรรค คือ เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอกธุรกิจปัจจยัใด   
ท่ีสามารถส่งผลกระทบในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้ งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงธุรกิจ
จ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญ แรงกระทบดงักล่าว
ได ้ซ่ึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของคุณค า มีดงัน้ี 

                           4.1 ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัจ านวนมากราย เหตุเพราะเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินใน
การลงทุนไม่มากนกั  

                           4.2 สินคา้เลียนแบบไดง่้าย ท าให้กิจการจ าเป็นตอ้งสร้างความแตกต่าง รวมทั้ง
สร้างการรับรู้ในตราสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค 

              4.3 สภาวะทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าให้มีผลกระทบต่อ
กระบวนการทางด้านการผลิตของผู ้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผกผนัทางด้านราคาของวตัถุดิบ      
การขนส่ง  

      




