
 
บทที ่6 

วเิคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงในงานหัตถกรรม 
สาขาโลหะของจังหวดัเชียงใหม่ 

 
 การวิเคราะห์เก่ียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรมสาขาโลหะ                   
ของจังหวัดเชียงใหม่  เป็นการวิ เคราะห์ข้อมูล ท่ีได้มาจากท่ีทางผู ้วิจ ัยได้ท าการสัมภาษณ์                   
โดยรวมองคค์วามรู้จากผูป้ระกอบการ ซ่ึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าว มาวเิคราะห์ในหวัขอ้ดงัต่อไปดงัน้ี 

1. วิ เ คราะ ห์การประยุกต์ ใช้ เ ศรษฐ กิจพอ เพี ย ง ในงานหัตถกรรมสาขาโลหะ                             
ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. การวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT  Analysis ในการบริหารธุรกิจหัตถกรรมสาขา
โลหะ 
 

1.   วิ เคราะห์การประยุกต์ใ ช้ เศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรมสาขาโลหะ                           
ของจังหวดัเชียงใหม่ 
 การวิ เคราะ ห์การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพี ยงในงานหัตถกรรมสาขาโลหะ                               
ของจงัหวดัเชียงใหม่นั้น จะใช้การหาค่าร้อยละเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์หัตถกรรมสาขาโลหะ            
ของจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะการหาค่าร้อยละจดัวา่เป็นค่าสถิติท่ีนิยมใชก้นัมาก ทั้งการวิจยั การศึกษา 
การเมือง หรือโดยเฉพาะนิสิต นักศึกษาท าวิจยั วิทยานิพนธ์ โดยเป็นการเปรียบเทียบความถ่ี หรือ
จ านวนท่ีตอ้งการกบัความถ่ีหรือจ านวนทั้งหมดท่ีเทียบเป็น 100 และค่าร้อยละจะแสดงความหมาย
ของค่า และสามารถน าค่าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบได้ ซ่ึงสามารถใช้เกณฑ์การหาค่าร้อยละอย่างง่าย     
จากสูตรต่อไปน้ีดงัน้ี  

  
เม่ือ    P แทน ค่าร้อยละ 

   f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
                                                                    (จ  านวนผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ 
       ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 9 คน)                
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 1.1 เศรษฐกจิพอเพยีงในการผลติสินค้า 
  ประเด็นท่ีน ามาวิเคราะห์การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตหตัถกรรมสาขา
โลหะนั้น จะประกอบไปดว้ยการเลือกสรรวตัถุดิบ การบริหารงานในการผลิตหตัถกรรมสาขาโลหะ 
การบริหารจดัการด้านสถานท่ีในการปฏิบติังาน และการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  1.1.1  การเลือกสรรวัตถุดิบ ในการเลือกสรรวตัถุดิบของผูป้ระกอบการหัตถกรรม
สาขาโลหะ อาจจะมีลักษณะการเลือกสรรท่ีคล้ายกันหรือเหมือนกัน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะ                 
ของผลิตภณัฑท่ี์จะท าการผลิตดว้ย ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลดงักล่าวไดต้ามตารางท่ี 6.1 
 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาโลหะ 

แหล่งในการซื้อวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติหัตถกรรมโลหะของผู้ประกอบการ 

แหล่งผลติ 
ภายนอกเขตชุมชน 

แหล่งผลติ 
ภายในเขตชุมชน 

 

ผู้ว่าจ้าง 

1. ดิเรก สิทธิการ √ √ - 
2. สนิท พนัธวงค ์ - √ - 
3. มณฑกานต ์ตนัทรัตน์ - √ - 
4. ดวงใจ ปัญญาวงค ์ - - - 
5. หทยัรัตน์  ไชยรักษ ์ - √ - 
6. สุพรรณ สิทธิการ √ √ - 
7. วฒันา เรือนศรี √ - - 
8. รัตติกาล พรมมี - - - 
9. สุรัตน์ ทาน า - √ - 

รวมค่าร้อยละ 33 67 0 
 

  ตารางท่ี 6.1 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกสรรวตัถุดิบ 
 

  จากตารางท่ี 6.1 จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิต
ภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ  67 โดยวตัถุดิบท่ีซ้ือ ไดแ้ก่ ทองค า เงิน อลูมิเนียม แผน่โลหะ ซ้ือมาจาก
ร้านขายทองแถวถนนววัลาย ร้านธนบุรีอลูมิเนียม ร้านกฤติหนองหอย และร้านเคร่ืองเงินชาวเขา 
เป็นตน้ รองลงมาจะเป็นการจดัซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 33 วตัถุดิบ    
ท่ีจดัซ้ือ เช่น ทองแดง ทองเหลือง นิกเกิล ซ่ึงสั่งซ้ือจากกรุงเทพฯ และวตัถุดิบท่ีผูว้่าจา้งน ามาให ้       
คิดเป็นร้อยละ 0 สามารถแจกแจงดงัแผนภูมิท่ี 6.1 
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แหล่งวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะซื้อประจ า

ผู้ว่าจ้าง แหล่งผลิตภายในชุมชน แหล่งผลิตภายนอกชุมชน

 
 

 แผนภูมิท่ี 6.1 แหล่งวตัถุดิบท่ีผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะซ้ือประจ า 
 

  1.1.2 การบริหารงานในการผลติหัตถกรรมสาขาโลหะ ในกระบวนการผลิตหตัถกรรม
สาขาโลหะของผูป้ระกอบการนั้น จะมีสมาชิกภายในครอบครัว สมาชิกภายในชุมชนเขา้มาช่วย     
ในกระบวนการผลิตดว้ย สามารถแจกแจงรายละเอียดดงัตารางท่ี 6.2 
 

 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาโลหะ 

การบริหารงานในการผลติหัตถกรรมสาขาโลหะ 

ผลติเพยีงผู้เดยีว สมาชิก 
ภายในครอบครัว 

สมาชิก 
ภายในกลุ่ม 

สมาชิก 
ภายนอกชุมชน 

1. ดิเรก สิทธิการ - √ √ - 
2. สนิท พนัธวงค ์ √ - √ - 
3. มณฑกานต ์ตนัทรัตน์ √ - √ - 
4. ดวงใจ ปัญญาวงค ์ - √ √ - 
5. หทยัรัตน์  ไชยรักษ ์ - √ √ - 
6. สุพรรณ สิทธิการ - √ √ - 
7. วฒันา เรือนศรี  √ √ - 
8. รัตติกาล พรมมี √ - - - 
9. สุรัตน์ ทาน า √ - - - 

รวมค่าร้อยละ 44 56 78 0 
 

 ตารางท่ี 6.2 การบริหารงานในการผลิตหตัถกรรมสาขาโลหะ 
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  จากตารางท่ี 6.2 จะเห็นได้ว่าการบริหารงานในการผลิตหัตถกรรมสาขาโลหะ         
ส่วนใหญ่เป็นการบริหารงานร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่มถึงร้อยละ 78 รองลงมาเป็นการบริหารงาน
ร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 56 และการบริหารดว้ยตนเองคิดเป็นร้อยละ 44 และ         
การบริหารงานร่วมกับสมาชิกภายนอกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ ไดใ้ห้เหตุผลในการบริหารงานร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่มและ
สมาชิกภายในครอบครัว ก็ เป็นเพราะว่า มีความรู้จักและสนิทสนมกันเป็นอย่างดี ท าให ้                
การบริหารงานร่วมกนันั้นไม่มีปัญหาอะไร สามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของแต่ละคนได ้      
เพื่อท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าการผลิตออกมานั้น มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ดงัแผนภูมิท่ี 6.2  
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การบริหารงานในการผลิตหัตถกรรมสาขาโลหะ

สมาชิกภายนอกชุมชน สมาชิกภายในชุมชน สมาชิกภายในครอบครัว ผลิตผู้เดียว

 
 

 แผนภูมิท่ี 6.2 การบริหารงานในการผลิตหตัถกรรมสาขาโลหะ 
 

  1.1.3  การบริหารจัดการด้านสถานที่ในการปฏิบัติงาน  ในการบริหารสถานท่ี           
ในการปฏิบัติงานนั้ น ทางผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะได้มีการจัดสรรสถานท่ี                     
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชด ารัสให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพอเพียง               
ของผูป้ระกอบการ สามารถอธิบายไดด้งัตารางท่ี 6.3 ดงัน้ี 
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รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาโลหะ 

สถานทีใ่นการผลติและจ าหน่ายหตัถกรรมสาขาโลหะ 
สถานทีส่่วนบุคคล  

อืน่ ๆ 
 

การเช่าสถานที ่
บ้าน สถานทีข่องกลุ่ม สถานทีข่องผู้ว่าจ้าง 

1. ดิเรก สิทธิการ - √ - - - 
2. สนิท พนัธวงค ์ √ - - √ - 
3. มณฑกานต ์ตนัทรัตน์ √ √ - - - 
4. ดวงใจ ปัญญาวงค ์ - - - √ - 
5. หทยัรัตน์  ไชยรักษ ์ - - - - √ 
6. สุพรรณ สิทธิการ √ - - - - 
7. วฒันา เรือนศรี - √ - - - 
8. รัตติกาล พรมมี √ - - - - 
9. สุรัตน์ ทาน า √ - - - - 

รวมค่าร้อยละ 55 33 0 22 11 
 

 ตารางท่ี 6.3 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในบริหารสถานท่ีในการปฏิบติังาน 
                                         หตัถกรรมโลหะ 
  จากตารางท่ี 6.3 จะเห็นได้ว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้บ้านเป็นสถานท่ี              
ในการผลิตหัตถกรรมสาขาโลหะ คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาจะเป็นการใช้สถานท่ีของกลุ่มเป็น
สถานท่ีในการปฏิบติังานนั้น จะใช้สถานท่ีของกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ และกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา         
วดัศรีสุพรรณ คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนการใช้สถานท่ีอ่ืน ๆ เป็นท่ีปฏิบติังานนั้น ไดแ้ก่ การใช้ศูนย ์ 
การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 22 ส าหรับการเช่าสถานท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 11                 
และการใชส้ถานท่ีของผูว้า่จา้งเป็นสถานท่ีปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการสามารถสรุปไดว้า่ ในการเลือกสถานท่ีในการปฏิบติังานจะมีการน าเอาหลกัแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชด้ว้ย โดยในการลงทุนเก่ียวกบัสถานท่ีในการปฏิบติังานนั้น
จะต้องมีความเส่ียงทางด้านการลงทุนท่ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงการใช้สถานท่ีบ้าน สถานท่ีของกลุ่ม หรือ                 
ศูนยก์ารเรียนรู้นั้น ถือวา่ไม่ตอ้งเสียค่าเช่าท่ี สามารถจดัหาวตัถุดิบ หรือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเร็ว และท าให้ผูป้ระกอบการประหยดัค่าใชจ่้ายทางดา้นการเช่าสถานท่ีเพื่อการผลิตและ
การจัดจ าหน่ายไปได้อีกทางหน่ึง ส าหรับการเช่าสถานท่ีในการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมสาขาโลหะบางท่านนั้น ในการเลือกสถานท่ีเช่าจะต้องต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีทาง
ผูป้ระกอบการจะไดรั้บมากท่ีสุด เช่น สถานท่ีเช่านั้นอยูใ่นชุมชน เดินทางสะดวก เป็นตน้ ซ่ึงในท่ีน้ี
จะเป็นการเปรียบเทียบสถานท่ีในการปฏิบัติงานของผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ                
ดงัแผนภูมิท่ี 6.3 ดงัน้ี 
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การเปรียบเทียบสถานที่ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ

การเช่าท่ี อ่ืน ๆ สถานท่ีของผูว้่าจา้ง สถานท่ีกลุ่ม บา้น

แผนภูมิท่ี 6.3 การเปรียบเทียบสถานท่ีในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ 
 

  1.1.4  การออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ จ  าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นประการแรก เพราะ  การออกแบบ       
จะตอ้งค านึงถึงวสัดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกนั โดยการออกแบบนั้นตอ้งใชค้วามรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ทางด้านต่าง ๆ มาประกอบกนั เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านหัตถกรรมสาขาโลหะ          
ใหมี้ความแตกต่าง ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 6.4   
 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาไม้แกะสลกั 

การออกแบบผลติภณัฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลกั 
ผู้ว่าจ้าง
ออกแบบ         
ให้ผลติ 

ออกแบบโดย      
ได้ข้อเสนอแนะ   
จากผู้ว่าจ้าง 

คดิค้นแบบเอง
ทั้งหมด 

 

อืน่ ๆ  

1. ดิเรก สิทธิการ - - - - 
2. สนิท พนัธวงค ์ - - √ - 
3. มณฑกานต ์ตนัทรัตน์ - - - - 
4. ดวงใจ ปัญญาวงค ์ - - - - 
5. หทยัรัตน์  ไชยรักษ ์ √ - - - 
6. สุพรรณ สิทธิการ - - - - 
7. วฒันา เรือนศรี - - - - 
8. รัตติกาล พรมมี √ - - - 
9. สุรัตน์ ทาน า - - - - 

รวมค่าร้อยละ 22 0 11 0 

ตารางท่ี 6.4 การออกแบบผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ 



120 

 

 

  จากตารางท่ี 6.4 จะเห็นได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสาขาโลหะนั้ น       
ผูป้ระกอบการออกแบบตามท่ีผูว้่าจา้งออกแบบให้ผลิตถึงร้อยละ 22 ซ่ึงผูว้่าจา้งออกแบบจากการ
สังเกตวา่ผูบ้ริโภคชอบรูปแบบผลิตภณัฑแ์บบใด อยากใหมี้รูปแบบใดเพิ่มเติม เป็นตน้ รองลงมาเป็น
การออกแบบดว้ยการคิดคน้แบบเองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 11 โดยในการคิดคน้แบบเองทั้งหมดนั้น 
ยดึลวดลายของงานแบบดั้งเดิม และผสมผสานลวดลายใหม่ ๆ เขา้ไปดว้ยกนั ตลอดจนการออกแบบ
โดยไดข้อ้เสนอแนะจากผูว้า่จา้ง และการออกแบบโดยการศึกษาดว้ยวิธีอ่ืน ๆ นั้น มีค่าร้อยละเท่ากนั
คือ 0 (ในส่วนของขอ้มูลการออกแบบผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะนั้น ยงัมี
ผูป้ระกอบการบางรายไม่ได้ให้ข้อมูลทางด้านน้ีไว ้ประกอบไปด้วยคุณดิเรก คุณมณฑกานต ์         
คุณดวงใจ คุณสุพรรณ คุณวฒันา และคุณสุรัตน์) จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขา
โลหะเพิ่มเติม ท าให้ทราบว่า ถา้หากลวดลายหรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมาเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค 
ผูป้ระกอบการก็จะท าการดดัแปลงผลงานนั้น ใหมี้ลกัษณะท่ีคลา้ย ๆ กนั แต่ยงัคงลกัษณะวธีิการท าท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลไว ้ซ่ึงสามารถแจกแจงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบ ดงัแผนภูมิท่ี 6.4 ดงัน้ี 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ

อื่น ๆ คิดค้นแบบเองทั้งหมด ออกแบบโดยได้ข้อเสนอแนะจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างออกแบบให้ผลิต

         แผนภูมิท่ี 6.4 การออกแบบผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ 

 
 1.2   เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบริหารจัดการด้านการตลาด 
  ประเด็นท่ีน ามาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ      
ดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะนั้น จะประกอบไปดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ
การประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์สาขาโลหะ และช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สาขาโลหะ                 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 



121 

 

 

  1.2.1   การประชาสัมพันธ์หัตถกรรมสาขาโลหะ การประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด     
ถื อว่ า เ ป็น เค ร่ือ ง มื อ ท่ีส า คัญ อีกอย่ า งห น่ึ งของผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ                                      
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างทศันคติความเช่ือถือและภาพลกัษณ์ท่ีดีของผลิตภณัฑ์ ในท่ีน้ีจะเป็น          
การเปรียบเทียบข้อมูลเ ก่ียวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดจ าหน่ายของผู ้ประกอบการ                          
ดงัตารางท่ี 6.5  
      

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาโลหะ 

การประชาสัมพนัธ์ทางด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ 
 

ส่ือส่ิงพมิพ์ 
งานแสดง
สินค้าต่าง ๆ 

ตลาดนัดหรือ
ถนนคนเดนิ 

 

ส่ือออนไลน์ 
 

อืน่ ๆ 

1. ดิเรก สิทธิการ - √ - - - 
2. สนิท พนัธวงค ์ - - √ - √ 
3. มณฑกานต ์ตนัทรัตน์ - √ -- - - 
4. ดวงใจ ปัญญาวงค ์ √ - √ - √ 
5. หทยัรัตน์  ไชยรักษ ์ √ - - √ - 
6. สุพรรณ สิทธิการ - √ √  - 
7. วฒันา เรือนศรี - √ √ - - 
8. รัตติกาล พรมมี - - - - - 
9. สุรัตน์ ทาน า √ - √ - - 

รวมค่าร้อยละ 33 44 56 11 22 
 

ตารางท่ี 6.5 การประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ 
 

  จากตาราง ท่ี  6 .5  จะ เ ห็นได้ว่ าผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ผ่านทางตลาดนัดหรือถนนคนเดินววัลาย และถนนคนเดินวนัอาทิตย ์     
(ท่าแพ) มากท่ีสุดถึงร้อยละ 56 รองลงมาจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ผ่านงานแสดงสินค้าต่าง ๆ             
เช่น งานท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ งานมหกรรมสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ งานท่ีทาง
อ า เภอหรือทางจังหวัดจัดข้ึน คิดเป็นร้อยละ 44  ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์                         
เช่น นิตยสาร  แผ่นพบั คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนการประชาสัมพนัธ์ดว้ยวิธีอ่ืน ๆ เช่น ทางโทรทศัน์                  
คิดเป็นร้อยละ 22 และการประชาสัมพนัธ์ทางด้านส่ือออนไลน์คิดเป็นร้อยละ11 (อินเตอร์เน็ต)              
(โดยในส่วนของขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลัก ยงัมี
ผูป้ระกอบการบางส่วนท่ีไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลในส่วนน้ี ซ่ึงคือคุณรัตติกาล เหตุผลท่ีผูป้ระกอบการไม่ได้
ให้ขอ้มูล ก็เป็นเพราะว่าเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของผูป้ระกอบการเอง ไม่สามารถท่ีจะเปิดเผย
ขอ้มูลได)้ เม่ือสอบถามผูป้ระกอบหตัถกรรมสาขาโลหะท าให้ทราบวา่ การน าผลิตภณัฑ์ไปแสดงยงั
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สถานท่ีต่าง ๆ ตลาดนัดหรือถนนคนเดิน และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ นั้ น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย               
หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า  การใช้ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์เสียอีก และเพื่อให้เขา้กับสภาวะ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาแบบน้ี ผูป้ระกอบการควรจะมีการใช้
จ่ายท่ีพอประมาณและประหยดั  ถา้มีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไวบ้างส่วน ช่วยเหลือผูอ่ื้นบางส่วน              
ซ่ึงสามารถแจกแจงเป็นแผนภูมิท่ี 6.5 ดงัน้ี  
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การประชาสัมพนัธ์ทางด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ

อื่น ๆ ส่ือออนไลน์ ตลาดนัดหรือถนนคนเดิน งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ส่ือส่ิงพิมพ์

แผนภูมิท่ี 6.5 การประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ 

 

  1.2.2   ช่องทางในการจัดจ าหน่ายหัตถกรรมสาขาโลหะ ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขา
โลหะมีช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ยูห่ลายทางดว้ยกนั ทั้งน้ีการประชาสัมพนัธ์สามารถท าให้
การด าเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยความราบร่ืน บรรลุยงัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากหน่วยงาน 
หรือองค์การ ๆ ท่ีประสบความส าเร็จทางธุรกิจนั้น ได้มีการน าเอาช่องทางการจดัจ าหน่ายเขา้มา               
เป็นช่วยในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค ซ่ึงในท่ีน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบ
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ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของการกระจายสินคา้จากผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะไปสู่ผูบ้ริโภค         
ดงัตารางท่ี 6.6 

 
 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมสาขาโลหะ 

แหล่งในการกระจายหัตถกรรมสาขาโลหะของผู้ประกอบการไปสู่ผู้บริโภค 
ร้านค้า

ผู้ประกอบการ 

 

ตวัแทนจ าหน่าย 
ทางส่ือ

อเิลก็ทรอนกิส์ 

 

อืน่ ๆ 

1. ดิเรก สิทธิการ √ - - - 
2. สนิท พนัธวงค ์ - - - - 
3. มณฑกานต ์ตนัทรัตน์ - - - - 
4. ดวงใจ ปัญญาวงค ์ √ √ - - 
5. หทยัรัตน์  ไชยรักษ ์ √ - - - 
6. สุพรรณ สิทธิการ - - - - 
7. วฒันา เรือนศรี - √ - - 
8. รัตติกาล พรมมี - - - - 
9. สุรัตน์ ทาน า - - - - 

รวมค่าร้อยละ 33 22 0 0 
 

ตารางท่ี 6.6 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ 
 

  จากตารางท่ี 6.6 จะเห็นได้ว่าผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ ใช้ช่องทาง                  
ในการจัดจ าหน่ายท่ีเป็นร้านค้าของผู ้ประกอบการเอง ในการจ าหน่ายสินค้าไปยงัผู ้บริโภค                         
คิดเป็นร้อยละ 33 ทั้ ง น้ีก็ เพราะว่า  เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานท่ี ส าหรับ                            
การจัดจ าหน่ายโดยการใช้ตัวแทนจ าหน่ายนั้น คิดเป็นร้อยละ 22 ซ่ึงสาเหตุท่ีผูป้ระกอบการ                     
ส่วนใหญ่จ าหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนจ าหน่าย ก็ เพราะว่าช่วยลดต้นทุนทางการตลาด                   
และลดความเส่ียงทางด้านสินค้าคงคลัง ส่วนทางด้านการจัดจ าหน่ายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                  
และการจดัจ าหน่ายโดยวิธีการอ่ืน ๆ คิดเป็นค่าร้อยละ 0 เพราะในปัจจุบนัโลกของเทคโนโลยีท่ีเขา้
มามีบทบาททางด้านการด าเนินชีวิตของคนในสังคมมากข้ึน ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีไหน หรือท าอะไร                  
ก็สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว (ในส่วนของขอ้มูลช่องทางในการจดัจ าหน่าย
ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะนั้น ยงัมีผูป้ระกอบการบางรายไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลทางดา้นน้ีไว ้
ประกอบไปด้วยคุณสนิท คุณมณฑกานต์ คุณสุพรรณ คุณรัตติกาล และคุณสุรัตน์ ซ่ึงเหตุผลท่ี
ผูป้ระกอบการให้กบัทางผูว้ิจยัคือ ไม่ตอ้งการ    ท่ีจะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลเหล่าน้ี) ซ่ึงช่องทาง
ในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะทั้งหมดนั้น ล้วนแต่มีการน าเอาหลกั
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาประยุกต์ใช้ด้วย ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถแจกแจงรายละเอียดดงักล่าว               
เป็นแผนภูมิท่ี 6.6 ดงัน้ี 
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ช่องทางในการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ

อื่น ๆ ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนจ าหน่าย ร้านค้าผู้ประกอบการ

 

แผนภูมิท่ี 6.6 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ 
 

 1.3   เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
  การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะนั้น ในส่วนของ
แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นงานหตัถกรรมสาขาโลหะของแต่ละบุคคล อาจมีแตกต่างกนั
ออกไปแลว้แต่เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้การน าเอาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยกุตใ์ชใ้นการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ ดงัต่อไปน้ี 
  1.3.1   คุณดิเรก สิทธิการ 
    จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าให้ทราบว่า คุณดิเรก ได้รับการถ่ายทอด     
งานดุนโลหะมาจากปู่ ย่าตายาย ซ่ึงปู่ เป็นช่างมาจากพม่า และปัจจุบนัคุณดิเรก เป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถ่ินทางด้านการสอนตอกลาย ให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชน              
วดัศรีสุพรรณ เด็กนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุพรรณ และผูท่ี้สนใจ  
  1.3.2   คุณสนิท พนัธวงค์ 
    จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าให้ทราบวา่ คุณสนิท ด าเนินกิจการเก่ียวกบั
งานโลหะมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ แต่ยงัไม่ไดมี้การถ่ายทอดความรู้ทางดา้นหตัถกรรมสาขาโลหะ
แก่ชุมชน เน่ืองจากท างานเฉพาะในกลุ่มของผูป้ระกอบการเอง แต่ถา้มีผูส้นใจไม่วา่จะเป็นนกัเรียน 
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นักศึกษา เขา้มาสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลและวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์ คุณสนิทก็จะเต็มใจท่ีจะตอบ
ค าถามทุกค าถาม ดว้ยความเต็มใจ และถา้มีเวลาเหลือ คุณสนิท ก็จะมีการสาธิตวิธีการท าผลิตภณัฑ์
คร่าว ๆ ใหก้บัผูท่ี้สนใจไดรั้บชมดว้ย 
  1.3.3   คุณมณฑกานต์ ตันทรัตน์ 
    จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าให้ทราบวา่ แนวทางในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะคือ จะใช้สถานท่ีของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวดัศรีสุพรรณ                  
เป็นสถานท่ีใหค้วามรู้และสาธิตวธีิการท าหตัถกรรมสาขาโลหะ ใหก้บัผูท่ี้สนใจไม่วา่จะเป็นนกัเรียน 
นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป ไดเ้ขา้มาศึกษาและมาฝึกหดัท างานหตัถกรรมสาขาโลหะ 
  1.3.4   คุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 
    จากการท่ีได้ท าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าให้ทราบว่า แนวทางในการ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะนั้น จะมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก         
ภายในครอบครัวเท่านั้น ส่วนการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนนั้นยงัไม่มี แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีนกัเรียน 
นกัศึกษา เขา้มาสอบถามถึงขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ซ่ึงคุณดวงใจเองก็มีความเตม็ใจท่ีจะใหข้อ้มูลเหล่านั้น 
  1.3.5   คุณหทยัรัตน์  ไชยรักษ์ 
    คุณหทัยรัตน์  ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นคุณปู่ คุณย่า  จนมาถึง รุ่นของ
ผูป้ระกอบการเอง โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกภายในครอบครัวเท่านั้น ส าหรับ
แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นงานหตัถกรรมสาขาโลหะสู่ชุมชนนั้น คุณหทยัรัตน์ยงัไม่ได้
มีการถ่ายทอด แต่จะมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการท าและขอ้มูลผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูท่ี้สนใจ เขา้มา
สอบถามขอ้มูลเท่านั้น 
  1.3.6   คุณสุพรรณ สิทธิการ 
    จากการพูดคุยกับคุณสุพรรณ ท าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการมีการถ่ายทอด
ความรู้ทางดา้นงานโลหะให้กบัสมาชิกท่ีท างานร่วมกนัภายในกลุ่มเท่านั้น ส าหรับการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนยงัไม่มี แต่จะเป็นไปในลักษณะของการตอบข้อซักถามจากนักเรียน นักศึกษา               
หรือผูท่ี้สนใจ เก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑท่ี์ท ามากกวา่ และการสาธิตวธีิการท าเท่านั้น 
  1.3.7   คุณวฒันา เรือนศรี 
    แนวทางในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนทางด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะ                         
ของคุณวฒันาคือ จะใช้สถานท่ีของกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ เป็นสถานท่ีให้ความรู้และสาธิตวิธีการท า
หัตถกรรมสาขาโลหะ ให้กบัผูท่ี้สนใจ ไดเ้ขา้มาศึกษาและมาฝึกหัดท างานหัตถกรรมสาขาโลหะ 
ตลอดจนจะมีกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา เขา้มาสอบถามและขอขอ้มูลเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑ ์    
ซ่ึงคุณวฒันาก็มีความยนิดีท่ีจะตอบทุกค าถาม 
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  1.3.8   คุณรัตติกาล พรมมี 
    จากการพูดคุยกบัคุณรัตติกาล ท าให้ทราบว่า ส าหรับแนวทางในการถ่ายทอด
ความรู้ทางดา้นงานหตัถกรรมสาขาโลหะ ส่วนใหญ่จะมีบุคคลท่ีสนใจในงานโลหะ เขา้มาสอบถาม
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และวิธีการท า ซ่ึงคุณรัตติกาลเองก็มีความเต็มใจท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีผูส้นใจ   
เขา้มาสอบถามนั้นอยา่งละเอียด และพร้อมท่ีจะสาธิตวธีิการท าใหดู้ดว้ย 
  1.3.9   คุณสุรัตน์ ทาน า 
    จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการท าให้ทราบว่า คุณสุรัตน์ จดัตั้ งกลุ่มข้ึนมา     
เพื่อเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษอ์าชีพเก่าแก่ของบรรพบุรุษให้คงอยู ่
เพื่อใหรุ่้นลูกรุ่นหลายเป็นผูสื้บทอดต่อไป ซ่ึงแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นงานหตัถกรรม
สาขาโลหะของคุณสุรัตน์ยงัไม่มีสู่ชุมชน แต่จะเป็นในลกัษณะการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
วธีิการท า ส าหรับผูท่ี้สนใจมากกวา่ 
 

2.  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกจิ 

 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ซ่ึงช่วยผูบ้ริหาร
ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์ร  
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดี               
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั 
 W มาจาก Weaknesses ซ่ึงหมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน                  
เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่าง ๆ ของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งหาวิธี
ในการแกปั้ญหานั้น 
 O มาจาก Opportunities ซ่ึงหมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลมาจาก                
การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร    
 T มาจาก Threats ซ่ึงหมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม         
ขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในบทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อคน้หาศกัยภาพและช่องทาง           
ในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ ดงัตารางท่ี 6.7  
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การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  

2.1  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์                      
SWOT Analysis ของคุณดิเรก สิทธิการ   

จุดแข็ง 

1.ผู ้ประกอบการมีความรู้และความช านาญ
ทางด้านงานโลหะมานาน โดยสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ  
2. สถานท่ีท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์อยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน ท า ให้สามารถกระจาย สินค้าไปย ัง
ผูบ้ริโภคไดง่้าย 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ี
แน่นอนคือ ถนนคนเดิน 
4. ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
ผา่นทางการออกงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ 
5. ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการไดรั้บการรับรอง
คุณภาพจากโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
 6. ผ ลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการมีลักษณะ
รูปแบบท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน และไม่เหมือนใคร 
จุดอ่อน 

1. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการขาย 
เพราะราคาผลิตภณัฑเ์ป็นราคาตายตวัอยูแ่ลว้ 
2. ผู ้สืบทอดงานทางด้านหัตถกรรมโลหะ          
ลดนอ้ยลง 
3. ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์
เป็นของตนเอง เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการค่อนขา้งมาก 
4. ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ค่อนขา้ง
นอ้ย ท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลทางผลิตภณัฑ์ไม่
ทัว่ถึง 
โอกาส 
1. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั 
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การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis 

2.1  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์  
SWOT Anlaysis ของคุณดิเรก สิทธิการ 

2 . ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและ
เอกชน เข้ามามีบทบาททางด้านการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการมากข้ึน ไม่ว่าจะทางดา้นการผลิต
การจดัจ าหน่าย 
อุปสรรค 
1. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็น

จ านวนมาก  

2. ในปัจจุบนัปัญหาทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของ
ผูป้ระกอบการคือ วตัถุดิบมีราคาท่ีสูงข้ึน และค่า
ขนส่งก็มีราคาสูงข้ึนดว้ย  

2.2 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์  
SWOT Analysis ของคุณสนิท พนัธวงค์ 

จุดแข็ง 

1.ผู ้ประกอบการมีความรู้และความช านาญ
ทางดา้นงานโลหะมานาน  
2. สถานท่ีท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์อยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน ท า ให้สามารถกระจาย สินค้าไปย ัง
ผู ้บริโภคได้ง่าย และการขนส่งวตัถุดิบต่าง ๆ 
สะดวก 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ี
แน่นอนอยู่ 2 แห่งคือ ถนนคนเดินววัลายและ  
บา้นถวาย 
4. ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
ผา่นทางถนนคนเดินววัลาย 
 5. ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการไดรั้บการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน จากกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 6. ผ ลิ ตภัณฑ์ ข อ ง ผู ้ป ร ะ ก อบก า ร มี ค ว า ม
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
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2.2 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์  
SWOT Analysis ของคุณสนิท พนัธวงค์ 

7. ราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัช้ินงาน 
จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการขาย 
เพราะราคาผลิตภณัฑเ์ป็นราคาตายตวัอยูแ่ลว้ 
2. ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์
ของตนเอง เองจากผู ้ประกอบการไม่มีความรู้
ทางดา้นน้ี 
3. ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์นอ้ย ท าให้

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไม่

สามารถไปถึงผูบ้ริโภคได ้หรืออาจจะถึงแต่ก็เป็น

ขอ้มูลเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

โอกาส 

1. ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและ
เอกชน เข้ามามีบทบาททางด้านการช่วยเหลือ
ผู ้ประกอบการทั้ งทางด้านการผลิต การจัด
จ าหน่าย และการจดัหาแหล่งเงินทุนมากข้ึน  
2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั ท าให้เปิดโอกาส
ทางดา้นการตลาดมากข้ึน 
3. กระแสสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑก์ าลงัมา
แรง เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการเสนอผลิตภณัฑ์
รูปแบบใหม่ ๆ ใหก้บัผูบ้ริโภค 
อุปสรรค 
1. ผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้ประกอบการผลิตออกมานั้ น 
บางคร้ังท าใหผู้บ้ริโภคแยกแยะไดย้าก 
2. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัเป็นจ านวนมาก 
3. ในปัจจุบนัปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ราคาวตัถุดิบสูงข้ึน 
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2.3  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์                    
SWOT Analysis ของคุณมณฑกานต์ ตันท
รัตน์ 

จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ท างานทางดา้น
งานโลหะมานาน  
2. ผู ้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์และ       
การส่งเสริมทางดา้นการตลาดคือ ไดมี้การจดัท า
ใบปลิว แผ่นพับ จัดตั้ งโชว์ไว้ท่ีวดัศรีสุพรรณ 
ตลอดจนมีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ผา่นทาง
ส่ือโทรทัศน์ ท่ีจดัท าข้ึนโดยการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 
3. ผู้ประกอบการมีการจัดตั้ งศูนย์จ  าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่
ทอ้งถ่ิน  
4. ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับวตัถุดิบ
และทอ้งตลาด 
5. ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการมีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน 
จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย เพราะ
ราคาผลิตภณัฑเ์ป็นราคาตายตวัอยูแ่ลว้  
2. ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์
เป็นของตนเอง เพราะผูป้ระกอบการขาดความรู้
ความเขา้ใจทางดา้นน้ี ตลอดจนตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ทา งด้ าน น้ี สู ง  และผู ้ป ระกอบการย ัง ไม่ มี
งบประมาณสนบัสนุนทางดา้นน้ี 
3.ผูป้ระกอบการมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ บางคร้ัง

อาจท าใหมี้ผลกระทบต่องานท่ีท า 

โอกาส 

1. กระแสสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ก าลัง
ไดรั้บความนิยมจากคนในสังคมมากข้ึน 
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2.3   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis  ของคุณมณฑกานต์ ตันทรัตน์ 

2. การเปิดการค้าเสรี ท าให้ผู ้ประกอบการมี
โอกาสขยายการผลิตมากข้ึน 
3. ผูป้ระกอบการเคยได้รับความช่วยเหลือจาก
ทางภาครัฐในการใหง้บประมาณมาจดังานในงาน
มหกรรมต่าง ๆ 
4. ปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน 
เขา้มามีบทบาททางดา้นการช่วยเหลือธุรกิจของ
ผู ้ประกอบการมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน     
การผลิต การตลาด การจดัจ าหน่าย 
อุปสรรค 
1. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัอยู่
หลายราย ท าให้ผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกแยะ
ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการและคู่แข่งขนัได ้
2. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลท า
ใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
3. จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค ทางด้านการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

2.4   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis  ของคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 

จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ท างานทางดา้น
งานโลหะมา 10 ปี  
2. ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการมีแบบลวดลายท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ ไม่เหมือนกนั 
3 .  ผ ลิ ตภัณฑ์ ข อ งผู ้ป ร ะ ก อบก า ร มี ค ว า ม
หลากหลาย และมีคุณภาพ 
4.ราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัวตัถุดิบและ
ราคาทอ้งตลาด  
5. ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
ผ่านทางถนนคนเดิน หนังสือนิตยสาร และ      
ทางโทรทศัน์ เป็นตน้ 
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2.4   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 

6. ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมทางการตลาด โดย 
การติดป้ายโฆษณา 
7. ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานผ ลิตภัณฑ์ ชุมชนจากกระทรวง
อุตสาหกรรม 
8. ผู ้ประกอบการมีการส่งเสริมการขายให้กับ
ผูบ้ริโภค พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก โดยจะลดราคา
ผลิตภณัฑใ์หเ้ม่ือมีการซ้ือคราวละมาก ๆ  
9. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนคือ จะมีร้านค้าของตนเอง 
และมีพ่อคา้คนกลางมาช่วยในการกระจายสินคา้
ไปยงัผูบ้ริโภค 
จุดอ่อน 
1.ปัจจุบันบุคคลท่ีมีความรู้ทางด้านงานโลหะ   
จริง ๆ มีจ านวนลดลง 
2. ไม่มีตราสินคา้เป็นของตนเอง ท าให้ผูบ้ริโภค
ยงัไม่ค่อยรู้จกัผลิตภณัฑ์ และผูป้ระกอบการขาด
ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นน้ี  
โอกาส 

1. ปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน 
เขา้มามีบทบาททางดา้นการช่วยเหลือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั 
 2. การเปิดการค้าเสรี ท าให้ผู ้ประกอบการมี
โอกาสขยายการผลิตมากข้ึน 
3.กระแสผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ก าลังได้รับความสนใจจากผู ้บริโภคมากข้ึน
อุปสรรค 
1. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัอยู่
หลายราย  
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2.4   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 

2. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลท า
ใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
3. จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค ทางด้านการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

2.5   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณหทยัรัตน์  ไชยรักษ์ 

จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ท างานมานาน  
2. ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการมีความแปลกใหม่
ไม่เหมือนใคร และมีคุณภาพ 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ท่ีแน่นอนคือ จะมีร้านคา้ของตนเองท่ี
อยูภ่ายในชุมชน  
4. ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
โดยการมีเว็บไซด์ของทางกลุ่ม และการจดัท า
แผน่พบั  
5. ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับวตัถุดิบ
และทอ้งตลาด 
6. ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 
7. ผูป้ระกอบการมีการจดัท าบรรจุภณัฑ์อยา่งง่าย 
เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ 
8. ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมทางการตลาดให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงผลิตภณัฑอ์ยูส่ม ่าเสมอ 
 จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย เพราะ
ราคาผลิตภณัฑ์ท่ีท าการผลิตนั้นเป็นราคาตายตวั
อยูแ่ลว้  
2. ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง 
ท าให้ผู ้บริโภคย ังไม่ค่อยรู้จักผลิตภัณฑ์ และ
ผูป้ระกอบการขาดความรู้ความเขา้ใจทางดา้นน้ี 
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2.5   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณหทยัรัตน์  ไชยรักษ์ 

3. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด 

เพราะย ังขาดงบประมาณสนับสนุนจากทาง

ภาครัฐหรือเอกชนอยู ่

โอกาส 

1. ปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน 
เขา้มามีบทบาททางดา้นการช่วยเหลือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของผูป้ระกอบการมากข้ึน  
 2. การเปิดการค้าเสรี ท าให้ผู ้ประกอบการมี
โอกาสขยายการผลิตมากข้ึน 
อุปสรรค 
1. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัอยู่
หลายราย ท าให้ผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกแยะ
ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการและคู่แข่งขนัได ้
2. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลท า
ใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
3. จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค ทางด้านการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

2.6   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณสุพรรณ สิทธิการ 

จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการท างาน
ทางดา้นงานโลหะมานาน 
2. ผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการมี รูปแบบท่ี
หลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนคือ ตลาดนัดหรือถนนคน
เดิน 
4. มีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ตามงานแสดง
สินคา้ต่าง ๆ งาน OTOP เป็นตน้ 
5. ราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัทอ้งตลาด 
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2.6   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณสุพรรณ สิทธิการ 

จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ ์
เพราะยงัขาดงบประมาณทางดา้นน้ีอยู ่
2. มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้อย ท าให้
ข่าวสารทางดา้นผลิตภณัฑไ์ปไม่ถึงผูบ้ริโภค  
3. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย เพราะ
ราคาผลิตภณัฑเ์ป็นราคาตายตวัอยูแ่ลว้ 
4. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด 
เพราะยงัขาดงบประมาณทางดา้นน้ีอยู ่
โอกาส 

1. ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและ
เอกชน เข้ามามีบทบาททางด้านการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
2. กระแสสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑก์ าลงัมา
แรง เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการเสนอผลิตภณัฑ์
รูปแบบใหม่ ๆ ใหก้บัผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ 
3. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั ท าให้เปิดโอกาส
ทางดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการมากข้ึน 
อุปสรรค 
1 . ผู ้ประกอบการมีคู่แข่งขันเป็นจ านวนมาก 
เพราะขั้นตอนการผลิตผลิตภณัฑมี์วธีิคลา้ย ๆ กนั 
2. ในปัจจุบนัปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม ส่งผลใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
3. จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภคทางด้านการตลาดงาน
หตัถกรรมสาขาโลหะ 

2.7   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณวฒันา เรือนศรี 

จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ท างานทางดา้น
งานโลหะมานาน  
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2.7   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณวฒันา เรือนศรี 

2. ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการมีความแปลกใหม่
ไม่เหมือนใคร 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนคือ มีพ่อค้าคนกลางมารับ
ผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่าย หรือกระจายผลิตภณัฑ์ไป
ยงัผูบ้ริโภค 
4. ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
คือ งานแสดงสินคา้ตามท่ีต่าง ๆ  และถนนคนเดิน 
5. ราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกับวตัถุดิบ
และทอ้งตลาด 
จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย ราคา
ผลิตภณัฑเ์ป็นราคาตายตวัอยูแ่ลว้ 
2. ผูป้ระกอบการไม่มีบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ 
ท าใหผู้บ้ริโภคยงัไม่ค่อยรู้จกัผลิตภณัฑ ์
3. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด 
เพราะยงัขาดงบประมาณสนบัสนุนทางดา้นน้ีอยู ่
โอกาส 

1. ผู ้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือจาก
โครงการไทยเขม้แขง็ 
 2.ปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน 
เขา้มามีบทบาททางดา้นการช่วยเหลือธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการมากข้ึน ทั้งทางด้านการผลิตและ
จดัจ าหน่าย  
3. กระแสสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เปิด
โอกาสทางด้านการตลาดให้กับผูป้ระกอบการ 
อุปสรรค 
1. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลท า
ใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
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2.7   การวิ เคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณวฒันา เรือนศรี 

2. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัอยู่
หลายราย ท าให้ผูบ้ริโภคแยกแยะผลิตภณัฑ์ของ
ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตไดย้าก 
3.จุดอ่ิมตัวของผูบ้ริโภค ทางด้านการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

2.8  การวิ เคราะห์ตามหลัก เกณฑ์ SWOT 
Analysis  ของคุณรัตติกาล พรมมี         

จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการท างาน
ทางดา้นงานโลหะมา 10 ปี 
2. ผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการมี รูปแบบท่ี
หลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
3. ผูป้ระกอบการมีการตรวจสอบสินค้าก่อน
ออกจ าหน่ายดว้ยตวัของผูป้ระกอบเองทุกคร้ัง ท า
ใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าการผลิตออกมานั้นมีคุณภาพ 
4. ราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัทอ้งตลาด
จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ ์
เพราะยงัขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านน้ีอยู ่
ตลอดจนไม่มีงบประมาณทางดา้นน้ี 
2. ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
นอ้ย ท าให้ข่าวสารทางดา้นผลิตภณัฑ์ไปไม่ค่อย
ถึงผูบ้ริโภค  
3. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย ราคา
ผลิตภัณฑ์ ท่ีท าการผลิตออกมานั้ นเป็นราคา
ตายตวัอยู่แลว้ เพราะไดท้  าการตกลงกบัลูกคา้ไว้
ก่อนแลว้ 
4. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด 
เพราะย ังขาดความ รู้ความเข้าใจทางด้านน้ี
ตลอดจนยงัขาดงบประมาณสนับสนุนจากทาง
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
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2.8  การวิ เคราะห์ตามหลัก เกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณรัตติกาล พรมมี         

โอกาส 

1. ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและ
เอกชน เข้ามามีบทบาททางด้านการช่วยเหลือ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากข้ึน  
2. กระแสสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เปิด
โอกาสให้ผูป้ระกอบการสามารถเสนอผลิตภณัฑ์
ใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ  
อุปสรรค 
1 . ผู ้ประกอบการมีคู่แข่งขันเป็นจ านวนมาก 
เพราะกระบวนการการผลิตผลิตภณัฑ์มีวิธีคลา้ย 
กนั 
2. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
ส่งผลใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 

2.9 การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณสุรัตน์ ทาน า 

จุดแข็ง 
1. ผู ้ประกอบการมีประสบการณ์การท างาน
ทางดา้นงานโลหะมานาน  
2. ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการเน้นการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายและ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑคื์อ งานแสดงสินคา้ตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีทางอ าเภอหรือจงัหวดัจดัข้ึน และ
ถนนคนเดิน 
4. ราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัทอ้งตลาด 
5. ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการมีรูปแบบและ     
มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
6. ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการได้รับการยอม
รับรองคุณภาพคือ มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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2.9 การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT 
Analysis ของคุณสุรัตน์ ทาน า 

จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย เพราะ
ก่อนท่ีจะท าการผลิตภัณฑ์นั้ น ได้ท าการตกลง
ราคากบัลูกคา้ไวก่้อน ซ่ึงเป็นราคาตายตวั 
 2. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด 
เพราะไม่มีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน 
เขา้มาช่วยเหลือทางดา้นน้ี 
3. ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์
ของตนเอง เพราะขาดความรู้ทางดา้นน้ีอยู ่
โอกาส 
1. ปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน 
เขา้มามีบทบาททางดา้นการช่วยเหลือธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ ทั้งทางภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  
2. กระแสสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑก์ าลงัมา
แรง  เปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบการน า เสนอ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
อุปสรรค 
1. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็น
จ านวนมาก และผลิตภณัฑ์ท่ีท าการผลิตออกมา
นั้น มีลกัษณะคลา้ย ๆ กนั 
2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการผลิตของผูป้ระกอบการ
ท าใหร้าคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
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