
 

 

กลยุทธ์การจัดการธุรกจิหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่วนิ
เรือจ าลองในต าบลแม่วนิ  อ าเภอแม่วาง  จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 

ชลธิชา  ดเีพญ็ 
 
 
 
 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาธุรกจิเกษตร 

 
 
 
 

บัณฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ธันวาคม 2557 



 

 ก   

กลยุทธ์การจดัการธุรกจิหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง 
ในต าบลแม่วนิ  อ าเภอแม่วาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 

ชลธิชา  ดีเพญ็ 

 
 
 

การค้นคว้าแบบอสิระนี้เสนอต่อมหาวทิยาลัยเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาธุรกจิเกษตร 

 
 
 

 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ธันวาคม  2557 



-. - - I v 
^ v

n a sJ m fi n r : ilo n r : g : fi o tYsr a n : : ru o 
-r nl fi u o { n d il uri? u ri o Ei r a o {

lusiruauri?u iiunouilrrq ffsni'qrfisslmil

add
UAIU'l gtlli'ltU

U

^^-!.._y. Xrlyr. a a^61 ,u d1 , 4 4fl I : n u fl ? I r ru u o d : v u I er : u n I : vi o r : ru r o q ru-r11f u]u rll u ci I u u fr I zu o I n I : Hn u r

sr r il fi o-n dfl : rJ3 ry iy r im o r fl r da : il il r u'ru fi sr

artrimg:n^orflua:

fliuyn::ilRr:flou narvn::ilnr:firjtnur

(-)Vf: A ,l
=*g.1......,J,,,.,un::ilfl.l::ffi1J'...u.,o,:rifiilfnuira-n

({riruaran:ror:riefruri or:urf.:aquf; (:ossran:ror:dq:. vl-plur 16u:ffiuvyru#)

nl
.*w./1.J''..n,,un,.,,tt,.k........,,......oror:rifirJfnurj,:l

,; ;;;;;;;, r,., J r, ,,tu r 16 u:i? usvr-u f,) (: o{nl cra : r o r : ri n^qa }i': qr: : ni)

.4, M ..... ..n::runr:

(:o.:fl'rdsr:ror:d fi qa Id'rqr::ni)

9 ru?]nil 2557

aaX
ofr u fr mB zu or :r r rTm or ei'urfi us lfl ri



 

ค 

กติตกิรรมประกาศ 

 การค้นคว้าแบบ อิสระฉบับ น้ี  ส า เร็จได้ด้วยความก รุณ าจาก  รองศาสตราจารย ์                       
ดร.พฒันา    เจียรวิริยะพนัธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้อิสระ ผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้ ค  าแนะน า 
ค  าปรึกษา และตรวจแกไ้ขจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ศรัณย ์ อารยะรังสฤษฎ์  ท่ีกรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ และกรุณาใหค้  าปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ช้ีแนะแนวทางการ
คน้ควา้อิสระ อย่างดียิ่ง จนส าเร็จลุล่วง รองศาสตราจารย์ พิกุล โคว้สุวรรณ์ กรรมการท่ีปรึกษาการ
คน้ควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณะอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริม
เผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุกท่านท่ีให้ความรู้ตลอดหลกัสูตรท่ีศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ
เกษตร ให้ค  าแนะน า และให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ ตลอดระยะเวลาท่ี     
ผา่นมา และนางสาวยวุดี สุโพธ์ิใหม่ ผูซ่ึ้งใหค้  าแนะน า และตรวจแกไ้ขเป็นอยา่งดีตลอดมา 

 ขอขอบคุณ คุณนิตยา  ใจทา ประธานกลุ่มแม่วินเรือจ าลอง รวมถึงคณะกรรมการ และสมาชิก
กลุ่ม ท่ีอนุเคราะห์ให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ตลอดจนนกัวิชาการ และ
เจา้หนา้ท่ีของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอแม่วาง ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอบคุณก าลงัใจท่ีส าคญัจากเพื่อนๆ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร รหัส 53 ทุกท่าน ท่ีช่วยเป็นก าลงัใจและ
ช่วยเหลือในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี และขอขอบคุณก าลงัใจท่ีส าคญัยิง่จาก บิดา มารดา และพี่ชายของ
ข้าพเจ้าท่ีให้โอกาสในด้านทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา   รวมทั้ งมีส่วนผลักดันให้การสนับสนุนเป็น
ก าลงัใจในการศึกษาเป็นอยา่งดีตลอดมา 

 การคน้ควา้อิสระเล่มน้ี ขอมอบให้แด่บุคคลท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ หากมีส่ิงขาดตกบกพร่องหรือ
ผดิพลาดประการใด ผูเ้ขียนขอนอ้มรับ และอภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 ชลธิชา  ดีเพญ็ 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ กลยุทธ์การจดัการธุรกิจหตัถกรรมจากไมข้องกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง
    ในต าบลแม่วนิ  อ าเภอแม่วาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน    นางสาวชลธิชา  ดีเพญ็ 

ปริญญา    วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ธุรกิจเกษตร) 

คณะกรรมการทีป่รึกษา  รศ.ดร. พฒันา  เจียรวริิยะพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
    รศ. พิกุล  โคว้สุวรรณ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคัดย่อ 

 การศึกษากลยุทธ์การจดัการธุรกิจหตัถกรรมจากไมข้องกลุ่มแม่วินเรือจ าลองในต าบลแม่วิน  
อ าเภอแม่วาง  จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจหัตถกรรมจากไม้
ของกลุ่มแม่วินเรือจ าลองในต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์
ระดบัธุรกิจ  รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ของกลุ่มหัตถกรรมจากไมแ้ม่วินเรือจ าลอง 
ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตโ้ครงการหน่ึงต าบลหน่ึง ผลิตภณัฑ์  โดยการเก็บ
รวมรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงได้จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive selection) โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth interviews) จากผูป้ระกอบการกลุ่มแม่วินเรือจ าลองโดยวิธีการสังเกต
และสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ คณะกรรมการและสมาชิกภายในกลุ่ม จ านวน 5 ราย และขอ้มูลทุติยภูมิ 
ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมการพฒันา
ชุมชน ส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ฯลฯ ตลอดจน เอกสาร และบทความ  

 การวิเคราะห์กลยุทธ์การจดัการธุรกิจ โดยเร่ิมจากการศึกษาลกัษณะการจดัการกลุ่มแม่วินเรือ
จ าลอง เพื่อให้ไดข้อ้มูลภาพรวมขององคก์ร ฯ ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในของกลุ่ม (SWOT Analysis)  จากนั้นวิเคราะห์หากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
โดยใช้เคร่ืองมือ การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจตามแนวทางของกลุ่มท่ีปรึกษาแห่งบอสตนั (BCG Growth 
Share Matrix) และ  TOWS Matrix ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม  การวิเคราะห์ BCG 
Growth Share Matrix  พบว่ากลุ่มแม่วินเรือจ าลองอยู่ในต าแหน่งผลิตภัณฑ์ท าเงิน (Cash Cows)        
ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของตลาดต ่า  แต่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง ดังนั้นกลุ่มควร        
มีการวางแนวทาง กลยุทธ์ท่ีจะรักษาส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีอยูไ่วใ้หน้านท่ีสุด โดยการปรับปรุง พฒันา
ผลิตภัณฑ์  รวมทั้ งพัฒนาตลาด และเจาะตลาด ทางกลุ่มควรมุ่งเน้นในเร่ืองของการโฆษณา



 

 จ   

ประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการตลาด  มีการวางแผนในการจดัการด้านการผลิต เพิ่มช่องทาง     
การจดัจ าหน่าย เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มไว ้

 จากผลการวิเคราะห์ โดยใช้เคร่ืองมือ TOWS Matrix ในการจบัคู่ความสัมพนัธ์หากลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมใหก้บักลุ่มแม่วินเรือจ าลอง ท าให้ไดก้ลยุทธ์ในการจดัการธุรกิจของกลุ่มซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
ท่ีได้จาก BCG  ดังน้ี 1) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Product Development) โดยการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน การปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน              
2) กลยุทธ์การพฒันาตลาด (Market Development) ขยายและเพิ่มยอดขาย หาตลาดใหม่ให้กบัสินคา้ 
โดยการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย อาศยัความกา้วหนา้ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบนั ในการจ าหน่ายและการส่งเสริมการ โดยการซ้ือขายผ่าน Website, Facebook, 
Line ถือเป็นทางเลือกของผู ้บริโภคท่ีสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน            
การเดินทางไปจ าหน่ายสินคา้ด้วยตนเอง และค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารอีกทางด้วย 3) กลยุทธ์        
การเจาะตลาด (Market Penetration) เพิ่มยอดขายของผลิตภณัฑ์เดิมในตลาดเดิมโดยเพิ่มประโยชน์ใน
การใชส้อยใหม้ากข้ึน รวมถึงการส่งเสริมการขาย เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ โฆษณาสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั
เพิ่มมากข้ึนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคได้รับรู้และรู้จกัตวั
สินคา้เพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งเพิ่มแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้และใช้โอกาสจากนโยบายของรัฐบาลใน  
การส่งเสริมสินคา้ OTOP ในการพฒันาและประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหแ้ก่กลุ่ม  
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ABSTRACT 
 This study on business management strategies for wooden handicrafts of Mae Win model 
Ship producers’ group in Mae Win Sub-district, Mae Wang District, Chiang Mai Province has the 
objectives to examine the management approach presently taken by this group, and analyze the 
strategy at business level as well as identify problems and constraints faced by this group which is 
operating under the National OTOP scheme such that recommendations can be made for its further 
improvement.  Primary information for this study was collected from the purposively selected group 
by means of field observation and in-depth interview with the group’s chairperson and 
representatives of group committee members and group members totally five key informants.  
Secondary information was compiled from various pertinent formal and official sources such as the 
Community Development Department, the District Office of Agriculture, the Provincial Office of 
Commerce, as well as published documents and technical papers. 
 The analysis for determining business management strategy started with investigating the 
existing management characteristics of Mae Win model ship producers’ group in order to get          
an overall organizational situation as well as information about various important factors in this 
business venture’s external and internal environments which would subsequently be used for SWOT 
analysis.  Then, the BCG Growth-Share Matrix and the TOWS Matrix were used for further 
analysis to arrive at appropriate strategy.  The use of Growth-Share Matrix proposed by Boston 
Consulting Group revealed the products of Mae Win model ship producers’ group to be in the cash 
cows position since the market for model ship grew quite slowly but the group held relatively large 
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share in this market.  Thus, this group should attempt to maintain its existing market share as long 
as possible by pursuing such business strategies as product development and improvement, market 
development and penetration, marketing promotion and advertisement, as well as by developing 
production management plan and finding more market outlets.  Similar indications were also 
obtained from the TOWS Matrix which was constructed from matching various internal and 
external factors to supplement the decision to determine appropriate business strategies.  
Specifically, the Mae Win model boats producers’ group should implement the following strategies: 
1) product development by improving quality, designs, and introducing new products to gain market 
competitiveness; 2) market development to enlarge sale volume and find new markets for the 
products through the development of marketing channels and sale promotion particularly with the 
use of advanced information technology system and media available at present such as website, 
facebook, and line which can  enable  consumers to place purchase orders with quick results while 
enabling the group to save travel expenses to  reach markets and minimize its communication costs; 
3) market penetration to increase sale volume of the existing products in the existing markets by 
enhancing the  utility value of products, offering  sale promotion, advertising the products through 
various media especially the on-line alternatives to make consumers know more about the group’s 
products, and exploiting the opportunity to obtain assistance and supports from the government’s 
OTOP scheme for the group’s development and its publicity. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

โครงการ “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” หรือ One Tambon One Product : OTOP “หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวคิดท่ีเน้นกระบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์  ในแต่ละหมู่บา้น ชุมชน
หรือ ต าบล เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชนไดน้ าทรัพยากร ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมา พฒันา
เป็นผลิตภณัฑ์และบริการคุณภาพท่ีมีจุดเด่นและเพิ่มมูลค่าเป็นท่ีตอ้งการของตลาด สอดคล้องกับ
วฒันธรรมและวถีิชีวติของทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล ผลิตสินคา้และบริการท่ีใชภู้มิปัญญาและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ สร้างกิจกรรมท่ี
อาศยัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน คิดคน้พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุด เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชน
ไม่ซ ้ าแบบกนัและเป็นท่ียอมรับทัว่ไป และการสร้างทรัพยากร สร้างบุคลากรท่ีมีความคิดกวา้งไกลมี
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการผลิตและบริการมีจิตวญิญาณแห่ง   การสร้างสรรค ์( ส านกัส่งเสริม
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวสิาหกิจชุมชน กรมการพฒันาชุมชน, 2553 )    

กลุ่มหตัถกรรมจากไม ้แม่วนิเรือจ าลอง ตั้งอยูท่ี่บา้นสบวิน หมู่ท่ี 9 ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง 
จังหวดัเชียงใหม่  ในอดีตนั้ นทางหมู่บ้านได้มีการรวมกลุ่มกันท าเกมส์ไม้ข้ึนมาก่อน แต่เป็น            
การรวมกลุ่มกนัในลกัษณะของเครือญาติ หลงัจากนั้นไม่นานทางกลุ่มไดเ้รียนรู้การท าเรือจ าลองจาก
ชาวจีนท่ีไดน้ าตวัอยา่งเรือจ าลองมาให้ทางกลุ่มไดท้  าและซ้ือกลบัไป ท าให้ทางกลุ่มเกิดความสนใจ
และไดท้  าเรือจ าลองข้ึนมาเองโดยถอดแบบจากเรือตวัอย่าง เม่ือสามารถผลิตเรือจ าลองเองได ้จึงได้
จดัหาตลาดเพื่อท าการขายเรือจ าลอง เร่ิมตน้จากการหาลูกค้าเองโดยการออกงานต่างๆ ในอ าเภอ
หลงัจากนั้นจึงได้ขยายตลาดโดยการน าไปวางจ าหน่ายท่ีบา้นถวาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่     
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของผลิตภณัฑ์จากไม ้และเม่ือเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ก็ท  าให้มียอด
การสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ทางกลุ่มผลิตเรือจ าลองไม่ทนัตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้  ประกอบกบัมีผูผ้ลิต
เกมส์ไมเ้พิ่มมากข้ึน และตน้ทุนในการผลิตเพิ่มข้ึนดว้ย เน่ืองจากไมมี้ราคาแพง ทางกลุ่มจึงไดแ้ยกตวั
ออกจากการท าเกมส์ไม ้และผลิตเฉพาะเรือจ าลองอยา่งเดียว เพื่อรองรับการสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน พร้อมทั้งไดจ้ดัตั้งกลุ่มข้ึนใหม่โดยใช้ช่ือว่า”กลุ่มหัตถกรรมจากไม ้แม่วินเรือจ าลอง” ในปี 2539  
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หลงัจากนั้นเม่ือเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนจึงไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มากข้ึน ไม่วา่จะ
เป็นในส่วนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วิน อุตสาหกรรมจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่วาง 
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอแม่วาง เป็นตน้ 

ในปี 2544 ทางกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์โดยการสนับสนุนของ
กรมการพฒันาชุมชนท่ีส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีโอกาสในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
เช่ือมโยงมาตรฐานจากทอ้งถ่ินสู่สากล และในปี 2547 ทางกลุ่มไดส่้งสินคา้เขา้ร่วมการคดัสรรสุดยอด
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP Product Champion ) และไดรั้บการคดัสรรและจดัระดบัการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ระดับ 5 ดาว ในระดับประเทศ ประเภทของใช้ ซ่ึงการได้รับคดัเลือกให้เป็นผลิตภณัฑ ์
OTOP ระดบั 5 ดาวนั้น ท าใหมี้โอกาสมากข้ึนในการท าตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดั้งนั้นจึง
ตอ้งมีการบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่มอยา่งเป็นทางการ เพื่อรองรับการด าเนินงานตามโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจดัการกลุ่มฯ  มีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการจดัท าระเบียบขอ้บงัคบักลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกบัการท างานของกลุ่ม 
ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 25 คน โดยวตัถุประสงค์หลักของกลุ่มคือส่งเสริมและสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน  อนุรักษ์วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง และส่งเสริม      
การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์   

การจดัการตลาดของกลุ่ม ประกอบด้วยตลาดขายส่งและขายปลีก โดยกลุ่มลูกค้าจะแบ่ง
ออกเป็น 1. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเท่ียว และลูกค้าท่ีสั่งซ้ือประจ า            
2. กลุ่มลูกคา้ภายในประเทศท่ีซ้ือสินคา้เป็นท่ีระลึก ของตกแต่งบา้น อาคาร สถานท่ี และกลุ่มลูกคา้ท่ี
เป็นพ่อคา้คนกลาง ท่ีรับสินคา้ไปขายต่ออีกทอดหน่ึง ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ประจ าประมาณร้อย
ละ 80 โดยทางกลุ่มฯ จะส่งขายลูกคา้ประจ าในประเทศ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา 
ภูเก็ต และต่างประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย และจีน ส่วนผลิตภณัฑ์ของกลุ่มจะเป็นเรือจ าลองท่ีผลิตจากไม้
สัก โดยมีเรือรูปแบบต่างๆ  จ  านวน 30 รูปแบบ 62 ขนาด ราคาของเรือจะแตกต่างกนัไปตามขนาด 
และรูปแบบของเรือ โดยเฉล่ียแลว้ราคาขายจะอยูท่ี่ประมาณ 1,000- 20,000 บาท และเรือท่ีไดรั้บความ
นิยมและเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้มากคือ เรือส าเภาจีน เพราะความเช่ือตามธรรมเนียมของคนจีนนั้น
เช่ือว่าเรือส าเภานั้นให้มงคลเร่ืองของการคา้ขายและประสบความส าเร็จ  ปริมาณการผลิตของกลุ่ม
เฉล่ียประมาณ 350 ล าต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ประมาณ 350,000 บาท  โดยรายไดเ้ฉล่ียและ
ยอดขายตั้งแต่ปี 2554 -2555 มีอตัราคงท่ีทุกๆ เดือน แต่ในปี 2556 ทางกลุ่มประสบกบัปัญหาในดา้น
ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากนโยบายการข้ึนค่าแรง 300 บาทของรัฐบาล ประกอบกบัมีผูผ้ลิตเรือจ าลอง
ในประเทศเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งคู่แข่งจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ เวียดนาม ท่ีผลิตเรือจ าลองไดเ้ป็นจ านวน
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มาก และสามารถหาซ้ือได้ทัว่ไป ส่งผลให้ตอ้งมีการขยบัราคาขายให้สูงข้ึนรวมทั้งตอ้งหาช่องทาง   
การจ าหน่ายเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อยอดขายและรายไดข้องกลุ่ม จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูศึ้กษาจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงการบริหารจดัการกลุ่มหตัถกรรมจากไมแ้ม่วินเรือจ าลอง โดยจะศึกษาในดา้นของ
การการบริหารจดัการธุรกิจของกลุ่ม  การผลิต การตลาด รวมถึงการศึกษาในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ใน           
การบริหารจดัการกลุ่ม เพื่อน าไปสู่การพฒันากลุ่ม และใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาและหาแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อใหก้ลุ่มสามารถด าเนินต่อไปไดใ้นอนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจหัตถกรรมจากไมข้องกลุ่มแม่วินเรือจ าลองในต าบล      
แม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  

2.  เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ  รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของกลุ่ม
หัตถกรรมจากไมแ้ม่วินเรือจ าลอง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตโ้ครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึง ผลิตภณัฑ์  

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหก้ลุ่มผูผ้ลิตสามารถน าผลการศึกษาและกลยทุธ์ไปปรับใชใ้นการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มไดน้อกจากน้ียงัเป็นแนวทางให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน น า
ข้อมูลไปประกอบการก าหนด นโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหัตถกรรมจากไม้ รวมถึงวาง
แผนการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อขยายช่องทางการตลาดต่อไป 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีได้รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interviews)  เก่ียวกับ
บริหารจดัการกลุ่ม การเงิน การผลิต การตลาด ตลอดจนการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคและวิเคราะห์กลยุทธ์ของกลุ่ม ท่ีเข้าร่วมโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  ในช่วง          
การด าเนินกิจการปี 2556-2557โดยศึกษาจากกรณีศึกษาเพียง 1 กลุ่ม  คือ กลุ่มหตัถกรรมจากไม ้แม่วิน
เรือจ าลอง  บา้นสบวิน ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นกลุ่มผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ
เรือจ าลองท่ีมีช่ือเสียงในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีประวติัการผลิตและ
ด าเนินกิจการมานานแลว้  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในบทน้ีจะแสดงถึงแนวคิด ทฤษฎี และสาระส าคญัของเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาในคร้ังน้ี โดยเน้ือหาภายในบทน้ีประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ  
การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ เอกสารเก่ียวกบั
การจดัการเชิงกลยทุธ์ และงานวจิยัเก่ียวกบัโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

2.1 แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 

 การจดัการ คือ กระบวนการในการท า งานท่ีส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย   
ท่ีก าหนดไว ้โดยผา่นกระบวนการวางแผน การจดัองคก์รการส่ือสาร และการควบคุมคนงาน การเงิน 
สภาพแวดล้อม และข้อมูลสารสนเทศขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน        
(Bovee  et al., 1993) 

 การจัดการ เป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อม  เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ี
เลือกสรรไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีในการวางแผน การจดัองค์การ การจดับุคคลเขา้    
ท างาน การชกัน า และการควบคุม ( ศิริวรรณ, 2539)  

 แนวคิดเก่ียวกบัหน้าท่ีของการบริหารจดัการ  (functions of management) หรือกระบวนการ
ของการบริหารจัดการ (Management Process) เป็นกระบวนการท่ี ต่อเน่ืองและประสานกัน              
จากความหมายของการจดัการดงักล่าวขา้งตน้ “การจดัการ” หมายถึง กระบวนการด าเนินงานในการ
ประสมประสานเอาทรัพยากรท่ีองค์การมีอยู่อย่างจ ากดั เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร ซ่ึงกระบวนการในการจดัการนั้น
ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การน า และการควบคุม (วิรัช, 2547)  ดงัน้ี  

 1)  การวางแผน (planning) เป็นขั้นตอนการก าหนดวตัถุประสงค์ และพิจารณาถึงวิธีการ        
ท่ีควรปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น เช่น การด าเนินการตรวจสอบตนเองเพื่อก าหนดสถานภาพ
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ในปัจจุบนัขององค์กร การก าหนดวตัถุประสงค์ การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต การก าหนด
แนวทางปฏิบติังานและความจ าเป็นในการใชท้รัพยากร เป็นตน้ 
 2)  การจัดการองค์กร (organizing) เป็นขั้ นตอนในการจัดบุคคล และทรัพยากรท่ีใช ้                   
ในการท างาน เพื่ อให้บรรลุ จุด มุ่ งหมายในการท างานนั้ น  ห รือ เป็นการจัดแบ่ งงานและ                               
จดัสรรทรัพยากรส าหรับงานเพื่อให้งานเหล่านั้นส าเร็จเช่นการระบุและอธิบายงานท่ีจะถูกน าไป
ด าเนินงาน การกระจายงานออกเป็นหน้าท่ี การสรรหาผูป้ฏิบติังานท่ีมีศกัยภาพการคดัเลือกบุคคลท่ี
สรรหามา การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์างๆ เป็นตน้ 
 3)  การน า (leading)  เป็นขั้นตอนในการกระตุน้ให้เกิดความกระตือรือร้น และชักน าความ 
พยายามของพนกังานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ซ่ึงจะเก่ียวกบัการใช้ความพยายามของผูจ้ดัการท่ีจะ
กระตุน้ใหพ้นกังานมีศกัยภาพในการท างานสูง ดงันั้น การน า (Leading) จะช่วยใหง้านบรรลุผลส าเร็จ 
เสริมสร้างขวญัและจูงใจผูใ้ต้บังคบับัญชา เช่น การติดต่อส่ือสารและอธิบายวตัถุประสงค์ให้แก่
ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบการมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงานต่างๆ การให้รางวลัแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบนพื้นฐานของการปฏิบติังาน การจดัการสภาพแวดลอ้มมากระตุน้การจูงใจ โดยการ
ติดต่อส่ือสาร เพื่อส ารวจความตอ้งการและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 
 4)  การควบคุม (control) เป็นการติดตามผลการท างาน และแก้ไขในส่ิงท่ีจ  าเป็นหรือเป็น
ขั้นตอนของการวดัผลการท างาน และการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลท่ีต้องการ เช่น การก าหนด
มาตรฐาน การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน การแก้ไขความบกพร่อง        
การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง และผลลัพธ์ของการควบคุมไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนด เป็นตน้ 

 2.1.2 แนวคิดการจัดการองค์กร 

  บรรยงค ์(2542) ไดก้ล่าวถึงบทบาทความส าคญัของการจดัองคก์รไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
  1) การท างานในองคก์รนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลจ านวนมาก การท่ีจะจดัการให้
บุคคลจ านวนมากได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้ น จ าเป็นจะต้องมีการแบ่งงาน           
ท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ะดวกแก่การมอบหมายงานและปฏิบติังานใหส้ าเร็จ 
  2) การจดัองค์กรเป็นวิธีการท่ีช่วยให้การบริหารงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ไดถ้า้ไม่มีการจดัองคก์รจะบริหารงานไดย้ากล าบากงานจะส าเร็จไดย้าก 
  3) องคก์รมีภาระงานมากมายท่ีบุคคลเพียงคนเดียวมิอาจปฏิบติัให้ส าเร็จได้ ดงันั้นจึง
จ าเป็นต้องน าภาระงานเหล่านั้ นมาแบ่งกันปฏิบัติตามความรู้ความสามารถของบุคคลและ
ความสามารถของงานทั้งน้ีโดยมีเหตุผลว่า งานมีปริมาณมากเกินกว่าท่ีบุคคลคนเดียวจะปฏิบติัโดย
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ล าพงัได ้ดงันั้นในการท่ีจะก าหนดให้บุคคลปฏิบติังานนั้นจ า เป็นจะตอ้งแบ่งงานเสียก่อน ซ่ึงการแบ่ง
งานนั้น นอกจากจะสะดวกในการมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบติัแลว้ยงัสามารถมอบหมายงานให้
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคคลไดด้ว้ย 

หลกัการจดัองคก์รท่ีดี จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่อไปน้ี (บรรยงค,์ 2542) 
  1) มีการจดัสายการบงัคบับญัชาเหมาะสม ไม่ควรใหมี้ล าดบัขั้นมากเกินไป เพราะจะ
เกิดปัญหาในการติดต่อส่ือสาร เกิดความล่าชา้ และอาจจะยากแก่การควบคุมดว้ย 
  2) มีการจดัการติดต่อส่ือสารสะดวกและคล่องตวั เพื่อท่ีจะให้ทุกคนปฏิบติังานได้
อยา่งประสานกนั และปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3) จะต้องจัดให้ มี เอกภาพในการบังคับบัญชา  (Unity of Command) หมายถึง 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อมิใหมี้ความสับสน 
  4) จะตอ้งมีขอบเขตของการควบคุมท่ีเหมาะสม คือ ผูบ้งัคบับญัชาหน่ึงคนควรจะมี 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่ีคน ถึงจะไม่มากเกินไปจนดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึงและไม่นอ้ยเกินไปจนไม่คุม้ค่า 
  5) แบ่งงานออกให้เหมาะสมและหากสามารถแบ่งงานตามลกัษณะงานเฉพาะอยา่ง
ไดจ้ะท าใหส้ามารถมอบหมายงานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถและความช านาญของแต่ละคนได ้
  6) จะต้องแบ่งงานให้มีเจา้หน้าท่ีเป็น 3 ฝ่าย คือ งานหลัก (Line), งานช่วย (Staff) 
และงานเสริม (Auxiliary) ใหเ้หมาะสม 
  7) จะตอ้งมีการประสานงานระหวา่งงานท่ีแบ่งไปแลว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  8) จะตอ้งก าหนดหนา้ท่ี และมอบอ านาจหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม และชดัเจน วา่หน่วยงาน
ใดมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งไร รวมถึงค า บรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของแต่ละ
บุคคลดว้ย 
  9) จะต้องมีการมอบหมายงาน  (Work Assignment) ให้ผูป้ฏิบัติงานได้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นจะตอ้งมอบอ านาจ (Delegation of Authority) ให้ผูป้ฏิบติังานอย่าง
เหมาะสมดว้ย 

 2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบัติซ่ึงอธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืนๆ          
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายในระยะยาว (ศิริวรรณ และคณะ, 
2542:190) 

 การจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนอย่างมีระบบท่ีตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์ของผูน้ าใน  
การท่ีจะเขา้ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในท่ีจะกระทบกบัธุรกิจเป็น
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การวางแผนในลกัษณะท่ีเป็นทั้งการแกไ้ขและการป้องกนัปัญหาและรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนทั้งในระยะสั้น กลางและยาว (สมชาย, 2542) 

 การจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารจากทุกฝ่ายขององค์การ
ในการก าหนดปฏิบติัตามเป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์าร (ศิริวรรณ และคณะ, 2542) 

 การจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ของเป้าหมายและกิจการทั้ง
ในระยะสั้ นและระยะยาว และวางแผนจดัท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินการตาม
ภารกิจและบรรลุถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้(พกัตร์ผจง และ พสุ,  2542)   

  2.1.3.1 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Startegic Management Process) ประกอบด้วย
ขั้นตอนท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  1) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม  (Environment Analysis) คือการประเมิน ถึง
สถานการณ์ต่างๆ ของธุรกิจท่ีก าลงัด าเนินอยู ่ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัในดา้นต่างๆ    
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์ร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 
   1.1) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (external environment) ได้แก่การ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กฎหมายและการเมือง เทคโนโลยี
สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยคู่แข่ง ลูกคา้ และผูข้ายปัจจยัการผลิตโดยมุ่งพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทั้ งในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อพิจารณาว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
เหล่านั้นเป็นโอกาส (opportunity) หรืออุปสรรค (threat) ต่อธุรกิจ 
   1.2) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (internal environment) ไดแ้ก่ หนา้ท่ีหรือ
กิจกรรมพื้นฐาน ประกอบดว้ย การบริหารจดัการการตลาด การเงิน/การบญัชี การผลิต การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์การวิจยัและพฒันา ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์าร โดยจะวเิคราะห์วา่การด าเนินงาน
ในด้านใดเป็นจุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) หรือมีกิจกรรมใดท่ีมีความได้เปรียบใน           
การแข่งขันเหนือคู่แข่งขัน (competitive advantage) ดังนั้ นธุรกิจจะต้องประเมินตนเองจากผล          
การด าเนินงานท่ีผ่านมาและผลการด าเนินงานในปัจจุบันท่ีด าเนินอยู่ รวมไปถึงการประเมินถึง
ทรัพยากรต่างๆ ขององคก์ารท่ีมีอยู ่เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 
  2) การก าหนดทิศทางขององคก์าร (Set Organization  Direction) คือ การพิจารณาถึง
ความเป็นไปไดใ้นการก าหนดทิศทางการพฒันาองคก์ารในอนาคต และน าไปสู่แนวทางท่ีสอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม มีการน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรคมาวิ เคราะห์สรุปและประมวลผลเพื่ อก าหนดทิศทางกลยุท ธ์ขององค์กร                    
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ในการก าหนดทิศทางขององค์กรนั้นมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการค าถามตามกรอบการก าหนดภารกิจท่ีว่า 
ธุรกิจของเราคืออะไร ใครคือลูกคา้ คุณค่าอะไรท่ีจะให้แก่ลูกคา้ ธุรกิจของเราเป็นอย่างไร และจะมุ่ง
ไปในทิศทางใดในอนาคต ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานองค์การและขอบเขต            
การด าเนินงานขององคก์ารท่ีชดัเจน 
  3) การก าหนดกลยุทธ์  (Strategy formulation) คือการน าทิศทางขององค์การท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ มาก าหนดทางเลือกกลยุทธ์ และตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใช้
ตามระดบัของกลยทุธ์ตั้งแต่กลยทุธ์ระดบัองคก์าร กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 
  4) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) คือการน าแผนกลยุทธ์ท่ีถูก
ก าหนดไวไ้ปใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยขั้นตอนในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้
บรรลุผลส าเร็จได้นั้ น ธุรกิจจะต้องมีการเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น           
การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร การจัดโครงสร้างองค์การ และระบบการท างานต่างๆ              
ท่ีเอ้ืออ านวยใหก้ารน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติัใหเ้กิดผล 

  5) การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์  (Strategy Evaluation and Control) คือ        
การควบคุมติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ มีการก าหนดแนวทาง ปรับปรุงและแก้ไขตลอดจนมีการพฒันาให้กลยุทธ์ท่ีก าลัง
ด าเนินอยู่มีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดจนด าเนินการประเมินผลการด าเนิน
กลยทุธ์วา่ประสบผลส าเร็จดงัท่ีตั้งเป้าไวห้รือไม่เพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์    
         ท่ีมา : สุธีรา,  2551 
 

 

การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม 

การก าหนด
ทิศทางของ
องคก์าร 

การน ากลยทุธ์
ไปปฏิบติั 

การก าหนด 

กลยทุธ์ 

การควบคุมและ
ประเมินผล 

กลยทุธ์ 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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  2.1.3.2 ระดบัของกลยทุธ์ 
  ระดบัชั้นของกลยุทธ์ (level of strategy) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ตามชั้นขององค์กร
ธุรกิจ ไดแ้ก่  (ชยัยศ และนิตยา , 2546) 
   - กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้โดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ร ซ่ึงปกติจะมีการก าหนดเป็นแผนระยะยาวทัว่ทั้งองคก์ร โดยกลยุทธ์ระดบัองคก์ร
จะเป็นแผนก าหนดนโยบายขององคก์รวา่พนัธกิจ เป้าหมายขององคก์รคืออะไร องคก์รจะด าเนินการ
อยา่งไร และจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการอยูร่อดหรือเจริญเติบโต
ในอนาคต 
   - กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีให้ความส าคญักับ
การแข่งขนัของธุรกิจ ซ่ึงถูกก าหนดโดยผูบ้ริหารระดบักลางหรือหน่วยธุรกิจ เพื่อใหห้น่วยงานของตน
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัวิสัยทศัน์พนัธกิจ 
และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
   - กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี (Functional Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีถูกก าหนดโดย
หัวหน้าหน่วยงานตามหน้าท่ีทางธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน การบริหาร และการจดัการทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อสนับสนุนและสอดคล้องกบักลยุทธ์ระดบัท่ีสูงกว่า โดยมีลกัษณะเฉพาะตามหน้าท่ีทาง
ธุรกิจ ซ่ึงจะใช้ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากภายในหน่วยงาน และจากส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้การด าเนินงานตาม
หนา้ท่ีสัมฤทธ์ิผลในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ระดบัชั้นของการบริหารและระดบัชั้นของกลยทุธ์ 
ท่ีมา : ชยัยศ และ นิตยา, 2546 

   

 

 

ระดบัสูง 

ระดบักลาง 

ระดบัล่าง 

กลยทุธ์ระดบับริษทั 
(What business is it in?) 

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
(How is it compete?) 

กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ 
(How is it perform?) 
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  2.1.3.3 องคป์ระกอบหลกัของการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

  องค์ประกอบหลกัของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มี 3 องค์ประกอบหลกัท่ีเช่ือมโยงกนั
ดงัน้ี 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 องคป์ระกอบการบริหารเชิงกลยทุธ์   
ท่ีมา : สมชาย, 2542 

  - การวิเคราะห์กลยุทธ์  (Strategic Analysis) หมายถึง ขั้ นตอนในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อพิจารณาปัจจยัสภาพแวดล้อมว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนค่านิยมและ
วฒันธรรมองค์กร เพื่อเป้าหมายท่ีส าคญั คือ การก าหนดต าแหน่งทางกลยุทธ์ (Strategic Positioning) 
ขององคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 
  - การเลือกกลยุทธ์ (Strategic Choices) หมายถึง การคิดคน้ทางเลือก และประเมิน
ทางเลือกกลยุทธ์ท่ีเป็นไปได้ มีความสอดคล้องกับลักษณะขององค์กร และลักษณะของธุรกิจ            
ซ่ึงประกอบดว้ย 

 การก าหนดแนวทาง หรือทางเลือกกลยุทธ์ เป็นการศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรในระยะยาว ตลอดจนการก าหนด
แนวทางหรือทางเลือกกลยทุธ์ เพื่อท่ีจะบรรลุสู่ทิศทางท่ีไดก้ าหนดไว ้

 การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เป็นการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
และแนวทางท่ีสามารถสร้างความกา้วหนา้ใหก้บัองคก์รไดดี้ท่ีสุด 

 การเลือกกลยุทธ์ เป็นการเลือกกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพองค์กร
มากท่ีสุด มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด และเป็นท่ีตอ้งการขององคก์รมากท่ีสุด 

  - การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) หมายถึง ขั้ นตอนการจัด
โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม การก าหนดระบบในการบริหาร ตลอดจนการก าหนดระบบเก่ียวกบั
สารสนเทศ และการสร้างค่านิยม และวฒันธรรมขององคก์ร เพื่อสามารถน าเอาแนวทางหรือกลยุทธ์ท่ี
ไดต้ดัสินใจนั้นไปปฏิบติัได ้

การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ 
(Strategic Analysis) 

ทางเลือกเชิงกลยทุธ์
(Strategic Choice) 

 

การน ากลยทุธ์ไปด าเนินการ 
(Strategy Implementation) 
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 2.1.4 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกทางการแข่งขนัธุรกิจ เพื่อท่ีจะสามารถพฒันา
โอกาสท่ีจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีธุรกิจและอุปสรรคท่ีธุรกิจจะสามารถหลีกเล่ียงได ้ซ่ึงเป็น
การประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสและอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี  
  1. ดา้นเศรษฐกิจ  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น อตัราค่าจา้งแรงงาน 
การตลาด ภาวะเงินเฟ้อ ความแตกต่างของรายไดแ้ละกลุ่มผูบ้ริโภค การเปิดเสรีการคา้  ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า 
  2. ด้านสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม มีผลกระทบอยา่งมากต่อสินคา้บริการ ตลาด ลูกคา้และองค์กร เช่น ทศันคติต่อคุณภาพ
สินคา้ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเช่ือ ค่านิยม รายไดเ้ฉล่ียของประชากร  อุปนิสัยในการจบัจ่าย
ซ้ือของ วฒันธรรมประเพณี  สภาพดิน ฟ้า อากาศ  การควบคุมทรัพยากร  
  3. ด้านการเมือง กฎหมาย  เปรียบเสมือนกรอบแนวทาง กฎเกณฑ์ ระเบียบในการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงองค์กรจะตอ้งด าเนินการตามแนวทางท่ีกฎหมายก าหนด เช่น นโยบายของรัฐบาล 
กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎระเบียบในการป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม การเลือกตั้งของทอ้งถ่ิน  
และระดบัชาติ กฎหมายการจา้งงาน 
  4. ด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงโอกาสและ
อุปสรรคท่ีส าคญั ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจหลายอย่าง เช่น ความก้าวหน้าของระบบ
สารสนเทศ การวจิยัและพฒันาคิดคน้เคร่ืองมือใหม่ๆ การสร้างเทคโนโลยเีพื่อความสะดวกสบาย 

 2.1.5 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง และ
จุดอ่อนของธุรกิจ และบอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ของธุรกิจ  ดงัน้ี 
  1. ด้านการเงิน การบญัชี การระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงินขององค์เป็น     
ส่ิงส าคญัในการสร้างกลยุทธ์ สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการก่อหน้ี เงินทุนหมุนเวียน 
ความสามรถในการท าก าไร    
  2. ดา้นการผลิต หนา้ท่ีหรือฟังก์ชัน่ของการผลิตนั้นจะประกอบดว้ย กิจกรรมทั้งหมด
ท่ีปรับเปล่ียนปัจจัยน าเข้า (Inputs) ให้เป็นสินค้าและบริการ (Goods And Service)  กระบวนการ
เปล่ียนแปลงและผลผลิตท่ีไดซ่ึ้งแตกต่างกนัตามอุตสาหกรรมและตลาด การจดัการเก่ียวดบัการผลิต 
ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ประการ คือ กระบวนการ ก าลงัการผลิต สินคา้คงคลงั แรงงาน และคุณภาพ  
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  3. ก ารตลาด  หน้ า ท่ีพื้ นฐานของการตลาดประกอบด้วย  7  ประการ ดัง น้ี                      
1. การวิเคราะห์ลูกค้า 2. การขายสินค้า/บริการ 3. การวางแผนสินค้า/บริการ 4. การก าหนดราคา         
5. การกระจายสินคา้ 6. การวจิยัตลาด และ 7. การวเิคราะห์โอกาส 
  4. การวิจยัและพฒันา การวิจยัและพฒันาน าไปสู่สินคา้หรือบริการท่ีดีข้ึน และท าให้
องคก์รมีความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนั การวิจยัและพฒันาส่วนใหญ่มุ่งไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์
ก่อนท่ีคู่แข่งจะท าได ้การปรับปรุงคุณภาพของสินคา้หรือปรับปรุงการผลิตเพื่อลดตน้ทุน 
  5. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่ือมโยงหน่วยงานธุรกิจทั้งหมดเข้า
ดว้ยกนัและให้หลกัพื้นฐานในการตดัสินใจในการบริหารจดัการ  ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ีมี
ประสิทธิภาพจะรวบรวม ประมวลผล จดัเก็บ สังเคราะห์ และแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีจะตอบค าถาม
ท่ีส าคญัในเร่ืองการปฏิบติังานและค าถามเชิงกลยทุธ์ 
  6. การจดัการทรัพยากรมนุษย ์หน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษยค์รอบคลุมถึง
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสรรหา การสัมภาษณ์ การทดสอบ การคัดเลือก การอบรม การพฒันา         
การดูแล การประเมินผล การเลิกจา้ง การให้รางวลั  กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์บทบาท
ส าคญัในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั ท าใหผู้จ้ดัการสามารถระบุถึงจุดอ่อน จุดแขง็ของพนกังานได ้

 2.1.6  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกกลยุทธ์ 
  2.1.6.1) SWOT Analysis (อจัฉรา, 2546) 

  SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก และปัจจยัแวดล้อมภายใน ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน (จากส่ิงแวดล้อม
ภายใน) โอกาสและอุปสรรค (จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก) โดยท่ี  
  1) จุดแข็ง S หมายถึง ความสามารถ และสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวกซ่ึง
องคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึงการด าเนินงานภายใน
องคก์รท่ีท าไดดี้ 
  2) จุดอ่อน W หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบ และดอ้ยความสามารถ 
ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือ หมายถึง       
การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี 
    3) โอกาส O หมายถึง ปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้   การท างาน
ขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
องคก์ร 
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  4) โอกาส T หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กรโดยองค์กรจะต้อง
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของตนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 2.1.6.2)  การวเิคราะห์โดยใช ้TOWS Matrix 

  TOWS Matrix เป็นแมทริกซ์ท่ีแสดงถึงโอกาส และอุปสรรคจากภายนอกท่ีสัมพนัธ์
กับจุดแข็งและจุดอ่อนภายในบริษทั โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซ่ึงเกิดจากการจบัคู่
ระหวา่งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ดงัน้ี 
   1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO strategy) ไดจ้ากการน าขอ้มูลมาประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั ซ่ึงองคก์รจะใชค้วามเขม้แข็งภายในฉวยประโยชน์จากโอกาส
ภายนอกท่ีเปิดโอกาสให ้เพื่อท่ีจะน ามาก าหนด เป็นยทุธ์สาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรุก 
   2 ) กลยุท ธ์ เชิ งป้ องกัน  (ST strategy) ได้ม าจากการน าข้อมู ลการประ เมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและอุปสรรค มาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยทุธ์ในเชิงป้องกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์รมีจุดแข็ง ขณะเดียวกนัองคก์รก็เจอกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นอุปสรรคจากภายนอกท่ีองคก์รควบคุมไม่ได ้แต่องคก์รสามารถใช ้จุดแข็ง ท่ีมีอยูใ่นการป้องกนั
อุปสรรคท่ีมาจากภายนอกได ้
  3 ) ก ล ยุท ธ์ เชิ งแก้ ไข  (WO strategy) ได้ม าจากก ารน าข้ อมู ลก ารป ระ เมิ น
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมา พิจารณาร่วมกนั ซ่ึงองคก์รจะปรับปรุงแกไ้ขความอ่อนแอ
ภายใน โดยอาศยัหรือฉวยโอกาสภายนอกท่ีเปิดโอกาสให้เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือ    
กลยทุธ์ในเชิงแกไ้ข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์รมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีการ ใหม่ๆ มาใชใ้นการแกไ้ข
จุดอ่อนท่ีองคก์รมีอยูไ่ด ้

 4) กลยทุธ์เชิงรับ (WT strategy)  ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมา พิจารณาร่วมกนัเพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงรับ คือ พยายามลดความอ่อนแอภายในให้ได้และพยายามหลีกเล่ียงสภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ี       
กีดขวางคุกคามให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์กรเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้
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    ตารางท่ี 2.1 TOWS MATRIX 

    ท่ีมา : ละเอียด, 2548  

  3) การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจตามแนวทางของกลุ่มที่ปรึกษาแห่งบอสตัน (BCG 
Growth Share Matrix)  
  BCG Matrix หมายถึง กลยุทธ์ซ่ึงใช้ในการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรโดยถือเกณฑ์
ของส่วนตรองตลาดเปรียบเทียบและอตัราการเจริญเติบโตของแต่ละหน่วยธุรกิจ หรือแต่ละผลิตภณัฑ ์
โดยอาศยัการเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales growth rate) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ และส่วนครองตลาด
เปรียบเทียบ (Relative market share) ดงัภาพท่ี 2.4 ในตารางจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนแสดง
ถึงลกัษณะธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเจริญเติบโตของยอดขายและส่วนครองตลาดท่ีแตกต่างกนั โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 BCG Matrix ( Boston Consulting Growth – Share Matrix) 
ท่ีมา: Kotler,2003.อา้งใน ศิริวรรณ และคณะ, 2546 

ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายนอก 

S จุดแขง็ (ภายใน) 
 

W จุดอ่อน (ภายใน) 
 

O โอกาส (ภายนอก) กลยทุธ์เชิงรุก SO 
 

กลยทุธ์แกไ้ข WO 

T อุปสรรค (ภายนอก) กลยทุธ์ป้องกนั ST กลยทุธ์เชิงรับ WT  
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   1) ผลิตภัณฑ์ ท่ี มีปัญหา (Question Marks) เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ี มีอัตราการ
เจริญเติบโตของยอดขายสูง แต่ส่วนครองตลาดต ่า มกัพบในธุรกิจหรือผลิตภณัฑใ์นช่วงเร่ิมเขา้สู่ตลาด 
ซ่ึงมกัจะมีปัญหาส่วนครองตลาดต ่าธุรกิจจะตอ้งพยายามเพิ่มส่วนครองตลาด การเพิ่มส่วนครองตลาด
ตอ้งใช้ทรัพยากรดา้นเงินทุนจ านวนมากเพื่อให้ทนัต่อการขยายตวัของตลาด และการแบ่งส่วนตลาด
จากคู่แข่ง รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและการ ส่งเสริมการตลาดหรือการขยายด้านการผลิต 
ธุรกิจตอ้งตดัสินใจว่าควรทุ่มเงินส าหรับผลิตภณัฑ์หรือเลิกการผลิตส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหานั้น
หรือไม่ ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาควรใชก้ลยุทธ์การสร้างส่วนครองตลาดซ่ึงหากสามารถแกปั้ญหา
ต่างๆ ไดจ้นประสบความส าเร็จก็จะกลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นดาวดวงเด่นต่อไป 
   2) ผลิตภัณฑ์ ท่ี เป็นดาวดวงเด่น  (Stars) เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ี มีอัตราการ
เจริญเติบโตของยอดขายสูง และส่วนครองตลาดสูง เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นผูน้ าตลาดและสามารถท าเงิน
ใหก้บับริษทัเป็นอยา่งมาก แต่เน่ืองจากอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายสูงจึงตอ้งการเงินจ านวนมาก
ในการผลิตการลงทุนใหม่และการส่งเสริมการตลาดเพื่อรักษาตลาดท่ีมีการเจริญเติบโตสูงและต่อสู้กบั
คู่แข่งขนัท่ีจะเขา้มาแข่งขนัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นดาวเด่นถา้สามารถรักษาส่วนครองตลาดไวไ้ดใ้นอนาคต 
เม่ือเวลา ผา่นไปจะเปล่ียนเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าเงินใหก้บับริษทั 
   3) ผลิตภณัฑ์ท่ีท าเงิน (Cash Cows) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโต
ของยอดขายต ่า ส่วนครองตลาดสูงสาเหตุท่ีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายลดลงเพราะผลิตภณัฑ์
เขา้สู่ขั้นเจริญเติบโตเตม็ท่ีและตลาดเขา้สู่จุดอ่ิมตวั ผลิตภณัฑ์ท่ีท าเงินน้ีจะท าเงินให้กิจการเป็นจ านวน
มากเพราะส่วนครองตลาดสูงและบริษัทไม่ต้องใช้เงินในการขยายก าลังการผลิตเพราะอตัราการ
เจริญเติบโตของตลาดลดลง และจากการท่ีกิจการเป็นผูน้ าตลาดจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการประหยดัจาก
ขนาดการผลิต (Economies of scale) ท าให้ไดรั้บก าไรส่วนเกินสูงข้ึน เงินท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ์ท่ีท าเงิน
จะถูกน าไปใชส้นบัสนุนผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาผลิตภณัฑท่ี์เป็นดาวดวงเด่นและผลิตภณัฑท่ี์ตกต ่า  
   4) ผลิตภณัฑ์ท่ีตกต ่า (Dogs) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของ
ยอดขายต ่า และส่วนครองตลาดเปรียบเทียบต ่า ผลิตภณัฑ์ท่ีตกต ่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าก าไรต ่า หรือ
ขาดทุน บริษทัตอ้งพิจารณาวา่จะเสนอผลิตภณัฑ์น้ีต่อไปหรือตดัออกจากตลาดหรือเปล่ียนต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์นั้นใหม่ ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีตกต ่าควรใช้กลยุทธ์การถอนผลิตภณัฑ์หรือการเปล่ียนธุรกิจ
หรือเก็บเก่ียวผลประโยชน์ 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.2.1 งานวจัิยเกีย่วกบัการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 สุรางคพ์ร (2548) ไดศึ้กษาศกัยภาพของกลุ่มไมแ้กะสลกั อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนูในการเขา้
สู่โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยเลือกวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการจดัการองคก์ร การตลาด และ
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การเงิน ของกลุ่มไมแ้กะสลกั และของสมาชิกกลุ่มไมแ้กะสลกั โดยใชก้ารวเิคราะห์ SWOT และเกณฑ์
การคัดสรรหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  ปี  2547 เพื่อน าไปสู่การพัฒนากลุ่มไม้แกะสลักต่อไป 
เช่นเดียวกบั นพพร (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อการพฒันาตลาดของผูเ้ล้ียง
ผึ้ งในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ว่ามีลักษณะโครงสร้างและพฤติกรรมทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมการเล้ียงผึ้ งอย่างไร โดยใช้แบบสอบถามส าหรับผูป้ระกอบการรายย่อยและรายกลุ่ม
ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจดัการสัมภาษณ์กลุ่มในประเด็นของการจดัการธุรกิจดา้นการผลิต 
การตลาด การจัดองค์กรและการด าเนินการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพนู เพื่อน าไปสู่การพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของผูเ้ล้ียงผึ้ง 
ขณะท่ีและ เทิดพฒัน์  (2546)  ไดศึ้กษาถึงการวางแผนกลยุทธ์ของศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย จงัหวดัล าปาง 
ในปี 2546-2550 โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูบ้ริหารของศูนยอ์นุรักษ์ช้างไทย จงัหวัดล าปาง 
จ านวน 13 ท่าน โดยท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกจากการใช้ PEST Analysis Model และ
ประเมินความสามารถขององคก์รจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในดา้นต่างๆ ขององคก์ร จากนั้นน าเอา
ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีทั้งโอกาสและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกับปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายในจุดแข็งและจุดอ่อน ประเมินสภาวะการแข่งขนัโดยใช้ Five Force Model และการใช้ TOWS 
Matrix ท่ีแสดงถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกท่ีสัมพนัธ์กบัจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษทั และ 
นารีรัตน์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารเชิงกลยทุธ์ของอุตสาหกรรมการผลิตแท่นขดุเจาะปิโตรเลียม
นอกชายฝ่ังในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั้งระดบับริษทัหน่วยธุรกิจ 
และระดบัหนา้ท่ี โดยใชก้ารวเิคราะห์ SWOT Analysis เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ โดยใช ้TOWS 
Matrix และ BCG เพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร รวมทั้ งใช้การวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีสร้าง             
ข้อได้เปรียบในการแข่งขนัวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ซ่ึงผลท่ีได้คือบริษัทสามารถสร้างความ
แตกต่างในการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน และการมุ่งเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 

  ศิริกานต์  (2550) ไดศึ้กษากลยุทธ์ในการพฒันาอุตสาหกรรมผา้ทอลายโบราณของจงัหวดั
อุทยัธานีโดยสอบถามขอ้มูลแบบเจาะลึกจากผูน้ ากลุ่ม และสมาชิกกลุ่มโดยใชท้ฤษฏี 4 ทฤษฏี ไดแ้ก่ 
ทฤษฏีสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทฤษฏีการตลาดแบบองค์รวม ทฤษฏีส่วนผสมทาง
การตลาด โดยใช้ทฤษ ฏี  SWOT Analysis เป็นหลักในการพัฒนากลยุท ธ์   เช่น เดียวกันกับ              
อสมา  (2553) ท่ีศึกษากลยุทธ์การตลาดสินคา้หัตกรรมในครัวเรือน กรณีศึกษาผา้ซ่ินตีนจกหาดเส้ียว 
อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจ
ผา้ซ่ินตีนจกหาดเส้ียว จ านวน 6 ราย รวมทั้ งใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม (Five Force Model) ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ SWOT Analysis และใช้
ตารางโทว ์(TOWS Matrix) ในการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดของ
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ผา้ซ่ิน ในขณะท่ี ยวุดี (2556) ท่ีไดศึ้กษากลยทุธ์ระดบัธุรกิจของผูป้ระกอบการโรงสีขา้วอินทรียข์นาด
กลาง จังหวดัเชียงใหม่ โดยใช้การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยวิธีการสัมภาษณ์และส ารวจ โดย           
การประเมินปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน และการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้เคร่ืองมือการประเมิน
ภายในภายนอก (IE matrix) และ TOWS Matrix และใชก้ารตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม โดยวิธี
แมทริกซ์การวางแผนกลยทุธ์เชิงปริมาณ (QSPM) เพื่อแนะน าการใชก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ 

 การบริหารองคก์รในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว สภาพการแข่งขนั
ท่ีรุนแรง รวมถึงความตอ้งการลูกคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนและเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง องคก์รต่างๆ จึงตอ้งมี
การด าเนินการท่ีแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ดว้ยการจดัท ากลยุทธ์อยา่งถูกตอ้งและมีหลกัเกณฑ ์เพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงัท่ี ปริญญา (2545) ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับสหกรณ์       
โคนมบรรหาร-แจ่มใส 21 จ ากดั พบว่า แผนกลยุทธ์ท่ีควรน ามาปรับใช้ คือ การส่งเสริมให้สมาชิกมี
ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการสหกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการผลิต และข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตลาด เพื่อเร่ิมสร้างให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขนัได้
ในระบบการคา้เสรี ส าหรับทางเลือกกลยุทธ์ตอ้งใช้กลยุทธ์ในการแก้ไข และกลยุทธ์ในการตั้งรับ  
สุภทัราภรณ์ (2549) ไดศึ้กษา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจชาใบหม่อนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหิน
เหิน-ศิลาทิพย ์บ้านหินเหิบ ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จงัหวดัขอนแก่น พบว่า กลยุทธ์ด้านการ
จดัการองคก์ร โดยพฒันาทรัพยากรบุคคล ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเกษตรอินทรีย ์ดา้นการผลิต โดย
พฒันาพื้นท่ีเพาะปลูก พฒันาเทคโนโลยี รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑช์าและบรรจุภณัฑ์ใหมี้ความแตกต่าง
หลากหลาย กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยพฒันาเน้นการเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง เพิ่มช่องทางการจดั
จ าหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัใบชาท่ีเหลือโดยการน ามาแปรรูป รักษาระดบัราคาให้คงท่ีและพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และกลยทุธ์ดา้นการเงินดว้ยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัท า
ระบบบญัชี 

 2.2.2 งานวจัิยเกีย่วกบัโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 

   วีนัส  (2544) ได้ศึกษาเร่ืองศกัยภาพของชุมชนภายใต้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์โดยวิเคราะห์ดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต และการเงินของธุรกิจชุมชน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มเกษตรกรร้องววัแดง หมู่ 3 ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง 2. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้น    
ป่าไผ่ หมู่ 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 3. กลุ่มอาชีพกระดาษสาและหัตถกรรม หมู่ 6  ต าบล     
มะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง และ 4. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสันทราย หมู่ 7 ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอ
หางดง โดยใชก้ารวิเคราะห์ SWOT และหลกัเกณฑ์มาตรฐานการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมในการศึกษาศกัยภาพ ผลจากการใชก้ารวิเคราะห์ 2 วิธี พบวา่ กลุ่มธุรกิจชุมชนส่วนมาก
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ยงัมีปัญญาดา้นการผลิตในเร่ืองเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และปัญหาท่ีส าคญัอีกอย่างคือ สมาชิก  
ไม่มีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจา้ของธุรกิจชุมชน อีกทั้งบางกลุ่มยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจทางดา้น
การตลาดและการเงินท่ีพอเพียง 
  จิตตใ์ส (2546) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การด าเนินงานโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ในด้านตลาดชุมชนหรือผูป้ระกอบการ
ทั้งหมดให้ความส าคญักบัการด าเนินการขายสินค้าให้ลูกคา้ภายในประเทศทั้งหมด มีการตั้งราคา
สินคา้โดยค านึงถึงปัจจยัภายนอกเป็นส าคญั ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ต่างจงัหวดัและนักท่องเท่ียว 
วตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบทางการเกษตร กลุ่มมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าตามหลกัการบริหาร
องคก์รและแผนงาน   
  อดิศกัด์ิ (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การผลิต จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของสินคา้รูปหล่อทองเหลืองในจงัหวดัลพบุรี ภายใตโ้ครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์  
ผลการศึกษา พบว่า ผู ้ผลิตสินค้ารูปหล่อทองเหลืองนั้ นมีความช านาญในการผลิต เน่ืองจากมี
ประสบการณ์การหล่อโลหะเป็นเวลานานกว่า 40 ปี เป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ การผลิตเป็น
การออกแบบกนัเอง และตามแบบท่ีได้รับจากลูกคา้  เป็นการผลิตท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ราคา
จ าหน่ายปานกลาง ลักษณะการจ าหน่ายเป็นการขายตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลาง อุปสรรค คือ
พื้นฐานการศึกษาและการอ่านหนังสือไม่ได ้ความไม่พอเพียงของเงินทุนในการด าเนินงาน แต่จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกแล้ว สามารถท่ีจะขยายการผลิตและพัฒนา
ผลิตภณัฑไ์ปไดอี้ก  
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การจดัการธุรกิจหัตถกรรมจากไมข้องกลุ่มแม่วินเรือจ าลองในต าบล   
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจ  และเสนอแนะกลยุทธ์ของ
กลุ่มแม่วินเรือจ าลอง การวิเคราะห์กลยุทธ์จากวิธีการตามแนวคิดการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ จะท า
ใหท้ราบกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมจากการวเิคราะห์กลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง โดยรายละเอียดในการศึกษา มีดงัน้ี  

3.1 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษากลยุทธ์ของกลุ่มหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่ม แม่วินเรือจ าลอง        
บา้นสบวิน ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเขา้ร่วมโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ 
โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive selection) คือ กลุ่มหัตถกรรมจากไมแ้ม่วินเรือ
จ าลอง  บา้นสบวิน ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นกลุ่มผูผ้ลิตผูป้ระกอบการเรือ
จ าลองท่ีมีช่ือเสียงในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ และเป็นกลุ่มท่ีมีประวติัการผลิตและด าเนิน
กิจการมายาวนาน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจของ
กลุ่ม จากข้อมูลทุติยภูมิและรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก     
(Depth interviews)  เก่ียวกบับริหารจดัการกลุ่ม การเงิน การผลิต การตลาด ตลอดจนการวิเคราะห์        
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในช่วงการด าเนินกิจการปี 2556-2557 และส่วนท่ี 2 เป็นการ
วเิคราะห์กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ  รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ของกลุ่มโดยวิธีการหลกัการ
บริหารเชิงกลยทุธ์  

3.2 วธีิการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดกรอบวิธีการศึกษา คือการศึกษาลกัษณะการจดัการกลุ่มหตัถกรรม
จากไมแ้ม่วินเรือจ าลอง เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของกลุ่ม วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง ลกัษณะของ
กลุ่ม รูปแบบการจัดองค์กรของกลุ่มฯ การเงิน การผลิตการตลาด การวิจัยพัฒนา เทคโนโลย ี
สารสนเทศและทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจดัการกลุ่มฯ ซ่ึงใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในของกลุ่ม จากนั้นน า
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ขอ้มูลจากกการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในของกล่มมาจบัคู่ความสัมพนัธ์แบบแมทริกซ์เพื่อ
วเิคราะห์หากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัการบริการจดัการกลุ่มต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
              ท่ีมา : ดดัแปลงจาก อสมา, 2553 

โอกาส  อุปสรรค 
เศรษฐกิจ 
     - อตัราค่าจา้งแรงงาน 
     - ตลาด 
     - ภาวะเงินเฟ้อ 
     - ความแตกต่างของรายได ้
       และกลุ่มผูบ้ริโภค 
     - การเปิดเสรีการคา้ 
       (การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน) 
สงัคม 
     - ทศันคติต่อคุณภาพสินคา้ 
     - ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
วฒันธรรม 
     - ความเช่ือ 
ประชากรและส่ิงแวดลอ้ม 
      - สภาพแวดลอ้ม ดิน ฟ้า อากาศ 
      - อุปนิสยัในการจบัจ่ายซ้ือของ 
      - รายไดเ้ฉล่ียของประชากร 
 การเมืองและกฎหมาย 
      - นโยบายรัฐบาล 
      - กฎหมาย 
 เทคโนโลย ี
      - ความกา้วหนา้ของระบบ 
        สารสนเทศ  

จบัคู่ความสมัพนัธ์โดยใช ้
  TOWS Matrix 

วิเคราะห์  SWOT Analysis 

ก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

 

ศึกษาลกัษณะการจดัการกลุ่มหตัถกรรมจากไม ้ 
แม่วินเรือจ าลอง 

จุดแข็ง  จุดอ่อน 
     -  การเงิน 
     - การผลิต 
     - การตลาด 
     - การวิจยั พฒันา 
     - เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
     - ทรัพยากรมนุษย ์
 

การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจตาม
แนวทางของกลุ่มท่ีปรึกษาแห่ง
บอสตนั (BCG Growth Share 

Matrix) 
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3.3  ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เพื่อให้การศึกษาในคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงค์ของการศึกษา ดงันั้นจึงท าการจดัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive selection) 
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth interviews) จากผูป้ระกอบการกลุ่มแม่วนิเรือจ าลองโดยวธีิการ
สังเกตและสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ คณะกรรมการและสมาชิกภายในกลุ่ม จ านวน 5 ราย เพื่อศึกษา
โครงสร้างด้านการจดัการองค์กร การบริหารงานกลุ่ม การผลิต การเงิน การตลาด และข้อมูลการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดของกลุ่มฯ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ท าการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ     
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานพาณิชย์จงัหวดั ฯลฯ 
ตลอดจน เอกสาร บทความ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีผูศึ้กษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้รวบรวมไว้แล้วเพื่ อหาข้อมูล
จ านวนผูผ้ลิตเรือจ าลองหรือผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนั จ านวนปริมาณการผลิต จ านวนวตัถุดิบ    
ท่ีใช้ในการผลิต ระยะเวลาการผลิต ขอ้มูลด้านรายได้ ยอดขาย ตลอดจนขอ้มูลด้านการตลาดต่างๆ 
ของกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง  

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

  3.4.1) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ข้อท่ี  1 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจ                         
หัตถกรรมจากไมข้องกลุ่มแม่วินเรือจ าลองในต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่โดยการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Method) ศึกษาด้านการบริหารจดัการองค์กร เก่ียวกับ
ประวติัความเป็นมาของกลุ่ม วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งกลุ่ม ลกัษณะของกลุ่ม รูปแบบการจดัองคก์ร
ของกลุ่มฯ การเงิน การผลิตการตลาด การวิจยัพฒันา เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย ์
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจดัการกลุ่มฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของกลุ่ม  
  3.4.2)  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ รวมทั้ง
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ กลุ่มหตัถกรรมจากไมแ้ม่วินเรือจ าลองต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ตามหลักของการบริหารเชิงกลยุทธ์      
โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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  ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจตามแนวทางของกลุ่มท่ีปรึกษาแห่งบอสตนั 
(BCG Growth Share Matrix) เป็นวิธีการท่ีใช้จัดกลุ่มให้กับหน่วยธุรกิจของกิจการตามตาราง          
การเจริญเติบโต - ส่วนแบ่งตลาด โดยแกนตั้งคืออตัราการเจริญเติบโตของตลาด เป็นตวัวดัความดึงดูด
ของตลาด ส่วนแกนนอนคือส่วนครองตลาดซ่ึงแสดงความเขม้แข็งของกิจการในตลาด ตารางถูก
แบ่งเป็น 4 ช่อง เพื่อช้ีให้เห็นถึงสถานะของหน่วยธุรกิจ แต่ละหน่วย ซ่ึงไดอ้ธิบายรายละเอียดไวแ้ลว้
ในบทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT 
Analysis) ดงัน้ี 
   1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นการพิจารณาจุดแข็ง 
(strengths- S) และจุดอ่อน (weaknesses - W) ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร ในด้านต่างๆ 
ไดแ้ก่ การบริหารจดัการกลุ่ม การเงิน การผลิต การตลาด การวจิยัพฒันา  
    2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นการก าหนดโอกาส 
(opportunities - O) และอุปสรรค (threats - T) ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รในดา้น
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประชากรและส่ิงแวดล้อม การเมืองกฎหมาย และ
เทคโนโลย ี   

  ขั้นตอนท่ี 3 TOWS Matrix  โดยการน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT มาท า
การก าหนดกลยุทธ์ โดยการใช ้TOWS Matrix  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุปสรรค (T) และโอกาส 
(O) กบั จุดแขง็ (S) และ จุดอ่อน (W) เพื่อแสดงกลยทุธ์ทางเลือก  4 แบบ  คือ กลยทุธ์ SO กลยุทธ์ WO 
กลยุทธ์ ST และกลยุทธ์ WT โดยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ขั้นตอนใน          
การจบัคู่สร้างตาราง TOWS ดงัน้ี   

   1) ระบุรายการโอกาสภายนอกท่ีส าคญัขององคก์ร 
   2) ระบุรายการอุปสรรคภายนอกท่ีส าคญัขององคก์ร 
   3) ระบุรายการจุดแขง็ภายในขององคก์ร  
   4) ระบุรายการจุดอ่อนภายในขององคก์ร  
   5) จบัคู่จุดแขง็ภายในกบัโอกาสภายนอกและบนัทึกผลของกลยทุธ์  
       SO ในเซลลท่ี์เหมาะสม 
   6) จบัคู่จุดอ่อนภายในกบัโอกาสภายนอกและบนัทึกผลของกลยทุธ์  
       WO  
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   7) จบัคู่จุดแขง็ภายในกบัอุปสรรคภายนอกและบนัทึกผลของ        
        กลยทุธ์ ST 
   8) จบัคู่จุดอ่อนภายในกบัอุปสรรคภายนอกและบนัทึกผลของ         
        กลยทุธ์ WT 
  เม่ือจบัคู่ตาราง TOWS Matrix ตามขั้นตอนการจบัคู่แลว้ น าผลการจบัคู่มาวิเคราะห์
หากลยุทธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีความเหมาะสมท่ีจะใชก้ าหนดกลยุทธ์กลุ่มหตัถกรรมจากไมแ้ม่วิน
เรือจ าลองต่อไป  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การจดัการธุรกิจหัตถกรรมจากไมข้องกลุ่มแม่วินเรือจ าลองในต าบล  
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวทางการจัดการธุรกิจ
หตัถกรรมจากไม ้รวมถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของกลุ่ม และวเิคราะห์กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ  
โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.1 ประวตัิความเป็นมาของกลุ่ม  

 กลุ่มหตัถกรรมจากไม ้แม่วนิเรือจ าลอง ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 109 หมู่ท่ี 9 บา้นสบวิน ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  ในอดีตประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บา้นมีอตัราการวา่งงานสูง ท าใหต้อ้ง
ไปท างานนอกพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก บางรายก็ยึดอาชีพการตดัไมท้  าลายป่า ส่วนชาวบา้นท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีความไม่แน่นอนทั้งดา้นผลผลิตและรายได้ รวมถึงราคาผลผลิตทางการเกษตร     
ท่ีตกต ่า ท าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายไดเ้สริมนอกภาคการเกษตร และส่งเสริมการสร้างงานใน
ชุมชน รวมทั้งช่วยลดอตัราการยา้ยไปท างานนอกพื้นท่ี  โดยเร่ิมแรกนั้น นายมีศกัด์ิ  ใจทา เกษตรกร
วยั 43 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 101 หมู่ 9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซ่ึงยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลกัอยูใ่น
ขณะนั้น พร้อมดว้ยนางสาวดารณี ปัญญามูล นอ้งสาว จากเดิมเคยเป็นลูกจา้งผลิตของเล่นไมพ้อท าได้
ระยะหน่ึงเกิดความช านาญ จึงผนัตวัเองออกมาทดลองท าของเล่นไมข้ายเองและเห็นถึงโอกาสทาง
การตลาดของเกมส์ไม ้จึงไดร้วมกลุ่มท าของเล่นไม ้(เกมส์ไม)้ ข้ึนในปี 2532 เป็นการรวมกลุ่มกนัใน
ลกัษณะของเครือญาติ มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน เม่ือด าเนินการมาไดส้ักระยะหน่ึง พบว่ามีการผลิต
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัเพิ่มมากข้ึน ท าให้ปริมาณการสั่งซ้ือและยอดขายลดลง อีกทั้งตน้ทุน   
การผลิตท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัในช่วงหลงัไดมี้ลูกคา้ชาวจีนแนะน าให้รู้จกัและเรียนรู้การท าเรือจ าลอง   
นายมีศกัด์ิ ใจทา และน้องสาวจึงไดท้ดลองท าโดยเร่ิมตน้จากการถอดแบบจากเรือจ าลองตวัอย่างท่ี
ลูกค้าชาวจีนน ามาให้ศึกษา โดยใช้เวลากว่า 1 ปี ในการเรียนรู้และฝึกท าเรือจ าลอง และได้น าไป
จ าหน่าย  พบว่าได้รับความสนใจจากลูกคา้เป็นอย่างดี ท าให้มีการติดต่อสั่งซ้ือเขา้มาอย่างต่อเน่ือง 
และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้จึงท าให้มียอดสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน จนกระทัง่กลุ่มผลิตเรือจ าลองไม่ทนั เพราะ
ตอ้งผลิตทั้งเกมส์ไม ้และเรือจ าลอง จนกระทัง่ปี 2539 นายมีศกัด์ิ ใจทา ไดต้ดัสินใจออกมาตั้งกลุ่มเพื่อ
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ผลิตเรือจ าลองเพียงอย่างเดียว โดยใช้ช่ือว่า “กลุ่มหัตถกรรมจากไมแ้ม่วินเรือจ าลอง”  ช่วงแรกได้
รวบรวมชาวบา้นท่ีมีความสนใจเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 22 คน และโดยมีการรวบรวมเงินทุนจาก
สมาชิกคนละ 50 บาท ส่วนเงินลงทุนเร่ิมตน้ของกลุ่มนั้นมาจากเงินส่วนตวัของนายมีศกัด์ิ ใจทา ซ่ึง
เป็นประธานกลุ่ม ร่วมกับการกู้ยืมจากธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง ( SMEs bank) จ านวน 
200,000 บาท  รวมทั้งมีหน่วยงานส่วนราชการช่วยสนบัสนุนงบประมาณ เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วิน ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอแม่วาง เป็นตน้  การด าเนินงานในช่วงแรกๆ นั้นเร่ิมตน้จาก
การหาตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้าเอง โดยการออกแสดงสินค้าในงานต่างๆ  ภายในอ าเภอแม่วาง   
หลงัจากนั้นจึงไดข้ยายตลาดโดยการน าไปวางจ าหน่ายท่ีบา้นถวาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึง
เป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในดา้นงานหตัถกรรมจากไม ้

 ในปี 2544 ทางกลุ่มได้เข้าร่วมโดยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชนท่ีส่งเสริม
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีโอกาสในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานเพื่อเช่ือมโยง
มาตรฐานจากทอ้งถ่ินสู่สากล และในปี 2547 ทางกลุ่มไดส่้งผลิตภณัฑ์เขา้ร่วมการคดัสรรสุดยอดหน่ึง
ต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion ) และได้รับการคัดสรรและจดัระดับการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ระดับ 5 ดาว ในระดับประเทศ ประเภทของใช้ ซ่ึงการได้รับคดัเลือกให้เป็นผลิตภณัฑ ์
OTOP ระดับ 5 ดาวนั้น ท าให้มีโอกาสท่ีจะได้ท าตลาดทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เม่ือเข้าสู่
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของกรมการพฒันาชุมชน ทางกลุ่มก็ไดล้งทะเบียน ผูป้ระกอบการ
สินคา้ OTOP ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนัน้ี 

4.2 การบริหารจัดการองค์กร 

 4.2.1 การบริการจัดการกลุ่ม  

 ในการผลิตเรือจ าลองนั้น ทางกลุ่มได้มีการบริหารจดัการกลุ่ม โดยมีการบริหารงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีความเขา้ใจใน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบกนัปานกลางถึงขั้นดี มีการแบ่งงานกนัตามความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

  1) ประธานกลุ่ม มีหนา้ท่ีบริหารงานในกลุ่ม ดูแลอ านวยความสะดวกจดัประชุม และ
แกไ้ขปัญหา วางแผนการผลิตร่วมกบัฝ่ายผลิต ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ จดัหาวตัถุดิบ รวมไปถึงดูแล
ในเร่ืองของการตลาดดว้ย 
  2) รองประธาน มีหน้าท่ีช่วยเหลืองานในกลุ่ม และงานท่ีประธานกลุ่มมอบหมาย
  3) เลขานุการ มีหนา้ท่ี เตรียมเอกสาร จดบนัทึกการประชุมต่างๆ 
  4) เหรัญญิก มีหนา้ท่ี จดัท าบญัชี รายรับ รายจ่าย ดูแลการใชจ่้ายเงินของกลุ่ม 
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  5) ฝ่ายการตลาด มีหนา้ท่ี ดูแลรับผดิชอบการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 
  6) ฝ่ายผลิต มีหนา้ท่ี วางแผนการผลิต ผลิตสินคา้ 
  7) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ี ประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 4.1  โครงสร้างการจดัองคก์รกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง    

 4.2.2 การจัดการผลติ 

  1. ท าเลท่ีตั้งและการวางผงัการผลิต  
  กลุ่มแม่วินเรือจ าลอง ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 101 บ้านสบวิน หมู่ท่ี 9 ต าบลแม่วิน อ าเภอ     
แม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ สภาพพื้นท่ีอยูใ่นหมู่บา้น มีบา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยัลอ้มรอบ ขนาดพื้นท่ีจ  านวน 
1  ไร่   การวางผงัสถานท่ีผลิตมีการแยกสัดส่วนอย่างชัดเจน โดยโรงผลิตช้ินส่วนเรือ ขนาด กวา้ง         
6 เมตร ยาว 12 เมตร โรงประกอบเรือ/ติดอะไหล่เรือ ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 9 เมตร โรงส าเร็จข้ึนใบ
เรือ ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 6 เมตร และ  อาคารส านักงาน/ท่ีเก็บของเตรียมจ าหน่าย ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 6 เมตร ดงัภาพท่ี 4.2  
 
 
 
 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ 

เหรัญญิก 

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายผลิต 

ท่ีปรึกษา 
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ภาพท่ี 4.2  แผนผงัสถานท่ีผลิต 

  การหาวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบในการผลิตเรือ
จ าลอง วตัถุดิบหลกัท่ีส าคญั คือ ไมส้ัก ทางกลุ่มใช้วิธีการประมูลไมส้ักจากสวนป่าอ าเภอล้ี จงัหวดั
ล าพูน สวนป่าจงัหวดัแพร่ สวนป่าจงัหวดัล าปาง  ราคาเฉล่ียท่ีประมูลได้ในแต่ละคร้ังประมาณ 
25,000-30,000 บาท ลกัษณะไมท่ี้ท าการซ้ือจะเป็นไมท้่อนขนาดแตกต่างกนัไป  การขนส่งไมเ้ม่ือ
ประมูลได้แล้วทางสวนป่าจะเป็นผู ้ขนส่งให้ ราคาค่าขนส่งอยู่ท่ีประมาณ 3,000 บาทต่อเท่ียว          
ส่วนวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ตกแต่งเรือจ าลอง เช่น ผา้ฝ้ายสีทอง สีขาว  ด้ายสีทอง  สีขาว  ซ้ือจากตลาด
ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ และบรรจุภณัฑท์ าการสั่งซ้ือจากบริษทัท่ีผลิตกล่องกระดาษเป็นหลกั 

  2. การวางแผนการผลิต  
  การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตโดยกลุ่มท าการผลิตเองทั้งหมด ตั้งแต่การแกะแบบ/
ถอดแบบเรือ การท าช้ินส่วนเรือ รวมถึงการประกอบเรือจนส าเร็จเป็นช้ินงาน โดยเรือจ าลองจะผลิต
จากวตัถุดิบหลัก คือ ไม้สัก ในส่วนการวางแผนการผลิตทางกลุ่มมีการผลิตเรือจ าลองตลอดทั้งปี       
แต่ไม่ไดมี้การวางแผนการผลิต โดยจะยดึค าสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นหลกั และผลิตใหไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดย
เฉล่ียแล้วก าลังการผลิตจะอยู่ท่ี 300 - 350 ล าต่อเดือน เน่ืองจากการผลิต การประกอบเรือจ าลอง      
ตอ้งใชค้วามช านาญ และความประณีต ความละเอียดอ่อน ตอ้งใส่ใจในรายละเอียดปลีกยอ่ยของเรือ        
การผลิตเรือบางล า อาจตอ้งใช้เวลาในการผลิตนานกวา่เรือชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงประธานกลุ่มจะท าการตกลง
ระยะเวลาการส่งมอบสินค้ากับลูกค้าก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน  ผลิตภัณฑ์เรือจ าลอง          
มีดว้ยกนัทั้งหมด 30 รูปแบบ 62 ขนาด โดยเรือส าเภาจีน จะมีปริมาณในการผลิตมากสุด เน่ืองจากเป็น
ท่ีตอ้งการของลูกคา้โดยเฉพาะคนไทยเช้ือสายจีน เน่ืองจากความเช่ือท่ีว่าเรือส าเภานั้นเป็นมงคลใน
เร่ืองของการคา้ขายและความส าเร็จ 

 

 

  

อาคารส านกังาน/อาคารเก็บของเตรียมจ าหน่าย 
กวา้ง 6 ม. ยาว 6 ม. 

โรงประกอบเรือ 
กวา้ง 3 ม. ยาว 9 ม. 

โรงผลิตช้ินส่วนเรือ 
กวา้ง 6 ม.  ยาว 12 ม. 

 
โรงส าเร็จขึ้นใบ 

กวา้ง 3 ม. ยาว 6 ม. 
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  เน่ืองจากการผลิตเรือจ าลองนั้น มีการตดัไมต้ามรูปแบบต่างๆ ของเรือ ท าให้เกิดของ
เสียคือเศษไมท่ี้เหลือจากการตดัไมแ้ผน่ใหญ่ให้เป็นส่วนประกอบช้ินเล็กๆ นั้น ทางกลุ่มมีการจดัการ
กบัเศษไมท่ี้เหลือ โดยน าเศษไมเ้ล็กๆ ท่ีเหลือนั้น มาท าเป็นส่วนประกอบเรือท่ีเป็นช้ินเล็กอีกทอดหน่ึง 
โดยจะท าอยา่งน้ีจนกระทัง่เศษไมน้ ากลบัมาท าช้ินส่วนประกอบเรือไม่ไดแ้ลว้ นอกจากนั้นข้ีเล่ือยท่ี
เกิดจากการเล่ือยไม ้ก็จะน าไปขาย  

  ส่วนการออกแบบและรูปแบบผลิตภัณฑ์  ประธานกลุ่ม ฝ่ายผลิต หัวหน้าช่าง           
จะช่วยกนัออกแบบ การออกแบบเรือ (แกะแบบเรือ) โดยท าตามค าสั่งซ้ือและความตอ้งการของลูกคา้ 
โดยเฉพาะเรือแบบใหม่ๆ ท่ีทางกลุ่มยงัไม่เคยผลิต และทางกลุ่มยงัไม่ได้มีแบบหรือท าแบบไว ้          
ในกรณีน้ีจะข้ึนอยู่กับการตกลงระหว่างทางกลุ่มผูผ้ลิตกับลูกค้าในเร่ืองของราคา และระยะเวลา      
การ   ส่งมอบ เน่ืองจากการผลิตตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการนั้น ทางกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการแกะแบบ
โครงสร้างช้ินส่วนเรือออกมา เพื่อน ามาประกอบเป็นตวัเรือตามท่ีลูกค้าต้องการ ทางกลุ่มตอ้งคิด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการแกะแบบเรือจ านวน 3,000 บาท และต้องดูปริมาณท่ีลูกค้าต้องการด้วย 
เน่ืองจากบางคร้ังลูกคา้สั่งจ  านวนนอ้ย เช่น 1-2 ล า แต่รูปแบบเรือเป็นแบบท่ีตอ้งแกะแบบใหม่ทั้งหมด 
กรณีเช่นน้ีตอ้งท าการตกลงเง่ือนไขค่าใชจ่้ายกบัลูกคา้ก่อน เพื่อใหเ้กิดความคุม้ทุนกบัทางกลุ่มและเกิด
ความพอใจกบัลูกคา้ 

  แรงงานและการจ้างงาน  ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในท้องถ่ินเป็นหลัก ซ่ึงเป็น
สมาชิกกลุ่มอยูแ่ลว้ และมีประสบการณ์ และความช านาญในการท างานกว่า 10 ปี  ณ ปัจจุบนักลุ่มมี
สมาชิกคงเหลือทั้งหมด 15 คน  โดยแรงงานประจ าและเป็นสมาชิกกลุ่มมีค่าตอบแทนเป็นรายวนัๆ ละ 
300 บาท ส่วนแรงงานท่ีไม่ใช่สมาชิก (แรงงานต่างด้าว,แรงงานต่างถ่ิน) ท่ีเขา้มาท างานใหม่จะได้
ค่าตอบแทนรายวนั วนัละ 150 บาท และมีค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลาในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วน 
หรือปริมาณงานมากในอตัรา 30 บาทต่อชัว่โมง 
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  3. กระบวนการผลิต  
  ในการผลิตเรือจ าลองจะแยกเป็น 5 ขั้นตอน ตามภาพท่ี 4.3 โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
      ภาพท่ี 4.3 กระบวนการผลิตเรือจ าลอง 

ขั้นตอนท่ี 1  การสร้างส่วนตวัทอ้งเรือ 

 เตรียมไมท่ี้จะท าโครงสร้างของตวัเรือตามขนาดต่าง ๆ จากนั้นน ามาวาดแบบตามรูปแบบของ
เรือแต่ละแบบท่ีต้องการ เช่น  กระดูกงู กงเรือ กราบเรือ กระธงเรือและช้ินส่วนทุกอย่างของเรือ         
ดงัภาพท่ี 4.4 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 การสร้างส่วนตวัทอ้งเรือ 

 

ขั้นตอนท่ี 1  การสร้างส่วนตวัทอ้งเรือ 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างส่วนบนของตวัเรือ 

 

ขั้นตอนท่ี 3  การน าช้ินส่วนมาประกอบในตวัเรือ 

ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างส่วนบนของเรือ 

ขั้นตอนท่ี 5  เก็บรายละเอียดตรวจสอบ 



 

30 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างส่วนบนของตวัเรือ 

 น าไมแ้ผ่นท่ีเตรียมมาเล่ือยเป็นแผ่นบาง ๆ เพื่อใช้ท าท่ีกั้นขอบขา้งของเรือแลว้ส่วนต่างของ
เรือ  เช่นท่ีกั้นดาดฟ้า  กาบหนา้ส่วนของหนา้เรือ  ร้ัวกั้นระเบียง  ร้ัวกั้นบนัได  ตอหมอ้  พวงมาลยัหรือ
พงังา  หางเสือ  สมอเรือ ฯลฯ  แลว้น าส่วนประกอบทั้งหมดน้ีมาขดัการะดาษทรายเตรียมพร้อมท่ีจะ
ประกอบในขั้นตอนต่อไป ดงัภาพท่ี 4.5 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5  การสร้างส่วนบนของตวัเรือ 

ขั้นตอนท่ี 3  การน าช้ินส่วนมาประกอบในตวัเรือ 

 น าตวัเรือมาติดไม้ขอบข้างของเรือและน าส่วนประกอบทั้ งหมดของเรือ ท่ีกล่าวมาน ามา
ประกอบตามจุดต่าง ๆ ของเรือตามแบบ  เสร็จแลว้ท าขอบคิ้ว  แลว้น ามาขดัให้ทัว่ทั้งตวัเรือให้ละเอียด
เรียบ แลว้ใส่ขาตั้งโชวข์องเรือพร้อมลงพื้นดว้ยซาแล็คผสมเอง  1  คร้ัง  น ามาขดัดว้ยกระดาษทรายให้
ล่ืน ดงัภาพท่ี 4.6 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6  การน าช้ินส่วนมาประกอบในตวัเรือ 
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ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างส่วนบนของเรือ 

 น าเสากระดงเรือมาต่อประกอบตามขนาดต่าง ๆ มีเสากระดงเรือหน้า  เสากระดงเรือและท า
กา้นใบของเรือทุกขนาดตามแบบ น าทั้งหมดมาทาแลคเกอร์แห้งแล้วขดัด้วยกระดาษ ทรายเพื่อให้
เรียบเนียน ทาแลกเกอร์ซ ้ าอีกที  เสร็จแลว้น าไปข้ึนเสากระดงเรือ  ติดใบเรือซ่ึงใบเรือจะท ามาก่อนโดย
การน ามาตดัตามขนาดท่ีตอ้งการ  น ามารีดให้เรียบท าขอบโคง้โดยการน าพลาสติกอดักาวลาเทกซ์  
เสร็จแลว้ท าบนัไดลิงโดยการ โยงเชือกใส่ใบบงัคบัเรือหนา้และหลงั ดงัภาพท่ี 4.7 

ภาพท่ี 4.7  การสร้างส่วนบนของเรือ 

ขั้นตอนท่ี 5  เก็บรายละเอียดตรวจสอบ 

 เก็บรายละเอียดของตวัเรือ ตรวจสอบดูความเรียบร้อยเพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการผลิต

ก่อนส่งมอบถึงมือลูกคา้ และส่งไปจ าหน่ายยงัสถานท่ีต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.8  

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8  การเก็บรายละเอียดและตรวจสอบ 
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 4.2.3  การจัดการด้านการตลาด 

  การวางแผนการตลาดของกลุ่ม ทางกลุ่มเน้นการขายส่งเป็นหลกั ส่วนการขายปลีก
จะเป็นในลกัษณะของการออกงานแสดงสินคา้ และการขายท่ีแหล่งผลิต ในช่วงแรกทางกลุ่มจะท า
การตลาดเอง โดยการออกงานแสดงสินคา้ต่างๆ รวมถึงน าไปฝากขายตามร้านคา้ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เช่น บา้นถวาย เป็นตน้ เม่ือสินคา้เป็นท่ีรู้จกั มีการสั่งซ้ือเพิ่มมากข้ึน จึงหาตลาดโดยการติดต่อผา่นคน
กลางในการน าสินค้าไปจ าหน่าย ซ่ึงกลุ่มลูกค้าจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1. กลุ่มลูกค้า
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียว และลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือประจ า  2. กลุ่มลูกคา้ภายในประเทศท่ีซ้ือ
สินคา้เป็นท่ีระลึก ของใชต้กแต่งอาคาร สถานท่ี และพอ่คา้คนกลาง เป็นตน้ 
  การวเิคราะห์การตลาดของกลุ่มโดยใชส่้วนผสมทางการตลาด (4P) มีดงัน้ี คือ 
  1. ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มมีความหลากหลายทางดา้นรูปแบบ และขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีทั้ งหมด 30 รูปแบบ 62 ขนาด ตวัอย่างเช่น เรือส าเภาจีน  เรือหางแมงป่อง เรือรบ
เยอรมนั เรือรบสเปน เรือโกเดน้ไฮน์ เรือส าเภาไทย เป็นตน้ (ดงัภาคผนวก ก.) ผลิตภณัฑ์ท่ีขายดีท่ีสุด
คือ เรือส าเภาจีน เน่ืองจากความเช่ือท่ีวา่เรือส าเภานั้นเป็นมงคลในเร่ืองของการคา้ขายและการประสบ
ความส าเร็จ นอกจากน้ียงัมีการน าผลิตภณัฑ์รูปแบบเดิมมาพฒันา เพื่อความสวยงามและความคงทน
ของผลิตภณัฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กบัตวัผลิตภณัฑ์ เช่น การน าเรือมาใส่กรอบกระจกท าเป็นกรอบรูปตั้ง
โชวไ์ด ้การดดัแปลงเรือหางแมงป่องใหเ้ป็นท่ีวางขวดไวน์ เป็นตน้ 

  ตราสินคา้ ถึงแมต้ราสินคา้จะเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้สามารถจดจ า
ตวัผลิตภณัฑ์ได้ แต่ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มนั้นกลบัไม่มีการสร้างตราสินคา้ โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะรู้จกั
และจดจ าในนามของเรือจ าลองแม่วนิ  เน่ืองจากลูกคา้หลกัของกลุ่มเป็นกลุ่มพ่อคา้คนกลางท่ีมาสั่งเรือ
จ าลอง แลว้น าไปวางขายเอง หรือส่งห้างร้านต่างๆ อีกทอดหน่ึง ซ่ึงบางคร้ังถูกน าไปวางขายในนาม
ของร้านค้านั้ นๆ เอง การสร้างตราสินค้าอาจส่งผลดีกับกลุ่มเน่ืองจากเป็นท่ีจดจ าของผูซ้ื้อแต่ใน
ขณะเดียวกนั การท่ีกลุ่มไม่สร้างตราสินคา้ของตวัเองนั้นมาจากการผลิตตามค าสั่งของลูกคา้  ซ่ึงลูกคา้
บางรายจะน าไปติดตราสินคา้เอง และดว้ยช่ือเสียง รวมไปถึงการรู้จกัและยอมรับในผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่มลูกคา้ ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์รือจ าลองของกลุ่มเป็นท่ีรู้จกัแมจ้ะไม่มีการติดตราสินคา้ก็ตาม 

  การขนส่งสินค้านั้ น ถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวดัจะใช้การขนส่งโดยบริษัทขนส่ง         
รถโดยสาร รถไฟ และเคร่ืองบิน (จงัหวดัภูเก็ต) ค่าขนส่งคิดตามท่ีบริษทัขนส่งก าหนด ซ่ึงทางกลุ่มจะ
เป็นผูอ้อกค่าขนส่งก่อนแลว้ค่อยเรียกเก็บจากลูกคา้ทีหลงัพร้อมกบัค่าสินคา้ แต่ก็มีในบางกรณีท่ีจะท า
การจดัเก็บค่าขนส่งปลายทาง ส่วนลูกคา้ภายในจงัหวดัส่วนใหญ่จะส่งสินคา้ใหเ้อง 



 

33 

  บรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ท าการสั่งซ้ือจากบริษทัท่ีผลิตกล่องกระดาษโดยเฉพาะ 
เพื่อน ามาใช้บรรจุเรือในการจ าหน่ายและขนส่งให้กับลูกค้า  บรรจุภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นกล่อง
กระดาษ ตามขนาดเรือ มีดว้ยกนั 6 ขนาด คือ ขนาด 2S, 3S, S, M, L,XL และถา้เรือมีขนาดใหญ่พิเศษ 
( XXL) จะสั่งท าโดยเฉพาะ ซ่ึงการใชก้ล่องกระดาษเป็นบรรจุภณัฑ์เพื่อความสะดวกในการขนส่ง ขน
ยา้ย และป้องกนัการกระแทก ท่ีจะสร้างความเสียหายให้กบัตวัเรือ แต่ก็มีปัญหาในเร่ืองของการขนส่ง
ในหน้าฝนท่ีตอ้งระวงัการเปียกช้ืนของบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงเป็นกล่องกระดาษ ถ้าโดนน ้ า หรือความช้ืน
มากๆ อาจท าให้กล่องเสียหายได้ ทางกลุ่มได้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่าการขนส่งทางเคร่ืองบิน สินคา้จะ
เสียหายมากกว่าการขนส่งทางอ่ืน เน่ืองจากมีการขนยา้ยสินคา้ถ่ายล าเคร่ืองบิน ท าให้ช่วงท่ีขนยา้ย
สินคา้เกิดความเสียหาย แต่ในทางกลบักันทางรถโดยสาร รถไฟ กลับมีความปลอดภยัของสินค้า
มากกวา่  

  2. ราคา  การก าหนดราคาทางกลุ่มจะก าหนดราคาโดยค านึงจากตน้ทุนการผลิตเป็น
หลัก การตั้งราคาโดยคิดต้นทุนบวกก าไร ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนทั้ งหมด + ก าไรท่ีต้องการ       
โดยปกติแลว้ราคาจะเร่ิมจาก 800 บาท ถึง 37,000 บาท และราคาจะมีความแตกต่างกนัออกไปตาม
รูปแบบและขนาดของผลิตภณัฑ์ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. ) ซ่ึงราคาน้ียงัไม่รวมค่าขนส่ง การซ้ือ
ขายกบัลูกคา้แต่ละรายจะไม่มีความแตกต่างกนั แต่ถา้เป็นสินคา้ท่ีลูกคา้ออกแบบและสั่งผลิตนั้นราคา
สินคา้จะข้ึนอยู่กบัการเจราจาต่อรองระหว่างผูผ้ลิตและลูกคา้ โดยราคาขายปลีก ณ จุดผลิตสินคา้จะ
เป็นราคาท่ีคิดจากตน้ทุนการผลิต ราคาเร่ิมตน้ประมาณล าละ 800 – 1,500 บาท ส่วนราคาขายปลีกท่ี
ขาย ณ ตอนออกร้านแสดงสินคา้ จะมีการคิดจากตน้ทุนการผลิต และค่าขนส่งโดยดูจากระยะทาง 
สถานท่ีท่ีไปออกร้านขายสินคา้  จะมีการตั้งราคาขายท่ีแตกต่างกนัออกไปแต่ละสถานท่ี ซ่ึงการตั้ง
ราคาเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ยืดหยุ่นกบัการต่อรองราคาจากลูกคา้ โดยราคาเร่ิมตน้อยู่ท่ี 1,800-2,500 
บาท  ส่วนราคาขายส่งนั้น จะข้ึนอยูก่บัจ  านวน ปริมาณในการสั่งซ้ือ ซ่ึงราคาขายส่งจะเป็นราคาท่ีไม่ยงั
รวมค่าขนส่ง   ในกรณีของพ่อคา้คนกลางนั้น ทางกลุ่มไม่มีการก าหนดราคาขายปลีกให้กบัพ่อคา้คน
กลาง ราคาขายจะข้ึนอยูก่บัการการบวกก าไรและตน้ทุนในการน าไปวางขายของร้านคา้เอง หากมอง
ถึงตลาดของเรือจ าลองในอ าเภอแม่วางนั้น ถือวา่เป็นตลาดท่ีมีผูข้ายนอ้ยราย คือ 2 ราย เท่านั้น จึงท าให้
ผูข้ายมีการตกลงราคาขายร่วมกนั และเป็นการตั้งราคาให้เท่ากนักบัของคู่แข่งขนั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์
ของกลุ่มและของคู่แข่งมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและสามารถใช้แทนกนัได ้และราคาของผลิตภณัฑ ์   
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนัอยูแ่ลว้  

  3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย ทางกลุ่มมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทั้งภายในและภายนอก
จงัหวดั ลูกค้าของกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ลูกค้ารายเก่า ซ่ึงเป็นลูกค้าประจ า ซ้ือเพื่อไป
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จ าหน่ายอีกทอดหน่ึง ได้แก่ ร้านคา้ในหมู่บ้านถวาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ห้างจงัซีลอน 
จงัหวดัภูเก็ต เซ็นทรัลพัทยา ร้าน HOME PRO พัทยา ร้านกาแฟชายฝ่ัง (ถนนช้างคลาน จังหวดั
เชียงใหม่) ร้านคา้ในจงัหวดัสุโขทยั กรุงเทพ (ตลาดจตุจกัร) การรักษาลูกคา้เก่าไวน้ั้นทางกลุ่มจะผลิต
สินคา้ให้ตรงกบัค าสั่งซ้ือของลูกคา้ในดา้นปริมาณและรูปแบบ รวมทั้งผลิตให้ทนัตามเวลาท่ีนดัรับ
สินคา้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัทางกลุ่ม แต่หากมีขอ้ผดิพลาดส่งสินคา้ไดไ้ม่ทนัก าหนด 
หรือไดไ้ม่ตรงตามปริมาณการสั่งซ้ือ ทางประธานกลุ่มจะเป็นผูติ้ดต่อประสานโดยการโทรศพัทช้ี์แจง
กบัลูกคา้เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบักลุ่ม  2. ลูกคา้รายใหม่ ส่วนใหญ่ลูกคา้รายใหม่ จะเป็น
ลูกคา้ท่ีไดม้าจากการออกร้านจ าหน่ายสินคา้ตามสถานท่ีจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ เช่น การจดั
งานจ าหน่ายสินคา้ OTOP ของจงัหวดัต่างๆ  งานแสดงสินคา้ท่ีเมืองทองธานี การออกร้านสินคา้ตามท่ี
หน่วยงานราชการและเอกชนจดัข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมซ้ือเป็นของฝาก ของท่ีระลึก ของประดบัตกแต่ง
บา้น อาคาร สถานท่ี ร้านคา้ เพื่อความเป็นมงคล ซ่ึงมีทั้งลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และทาง
กลุ่มยงัไดมี้การแจกนามบตัรแก่ลูกคา้เพื่อใชใ้นการติดต่อซ้ือขายกนัในคร้ังต่อไป  

  วิถีการตลาดของก ลุ่มแม่วิน เรือจ าลอง ดังภาพ ท่ี  4.9 โดยช่องทางท่ี  1 เป็น              
การจ าหน่ายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 40 ซ่ึงทางกลุ่มจะมีการน าสินคา้ไปจ าหน่าย      
ณ งานแสดงสินคา้ต่างๆ ทั้งในตวัจงัหวดัและต่างจงัหวดัรวมถึงการท่ีลูกคา้มาซ้ือสินคา้ด้วยตวัเอง       
ณ สถานท่ีตั้งกลุ่ม ส่วนช่องทางท่ี 2 เป็นการจ าหน่ายสินคา้ผา่นพ่อคา้คนกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 เช่น 
ร้านคา้ในหมู่บา้นถวาย (อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่) ห้างจงัซีลอน จงัหวดัภูเก็ต  เซ็นทรัลพทัยา  
ร้าน HOME PRO พทัยา ร้านคา้ในจงัหวดัสุโขทยั กรุงเทพ (ตลาดจตุจกัร) เป็นตน้ โดยพ่อคา้คนกลาง
จะสั่งซ้ือสินคา้ โดยการก าหนดรูปแบบ ขนาด และลกัษณะตามความตอ้งการ และสั่งซ้ือในปริมาณ
มาก   
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ภาพท่ี 4.9   วถีิการตลาดของกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง 

             สัดส่วนการตลาดของกลุ่มนั้น จะเนน้ตลาดต่างจงัหวดัเป็นหลกั ตลาดหลกัของผลิตภณัฑ์จะ
อยูท่ี่ต่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 60 โดยผา่นพ่อคา้คนกลางคิดเป็นร้อยละ 40  กลุ่มออกงานเอง คิดเป็น
ร้อยละ 20 รองลงมาคือ ตลาดภายในจงัหวดัเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 30 โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง         
คิดเป็นร้อยละ 20  และออกงานเองภายในจงัหวดัคิดเป็น ร้อยละ 10  การซ้ือขาย ณ จุดผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 7 และส่งออกยงัต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3 ดงัภาพท่ี 4.10 

 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 4.10 สัดส่วนการตลาดของกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง 

  4. การส่งเสริมการขาย  การส่งเสริมการขายของกลุ่ม  มีดงัน้ี คือ 

  1) การโฆษณา โดยเป็นการโฆษณาผ่านส่ือ เช่น วิทยุทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
โบชวัร์ นามบตัร วารสารต่างๆ   

  2) การประชาสัมพนัธ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มจะเป็น
ร้านคา้ท่ีขายของตกแต่งบา้น ร้านเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีของแต่งบา้นต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มน้ีถือเป็นลูกคา้
ประจ าของทางกลุ่มอยูแ่ลว้   แต่ในส่วนท่ีเป็นลูกคา้ปลีกนั้น  กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มจะเป็นในลกัษณะ
ของการซ้ือเป็นของฝาก ของท่ีระลึก หรือซ้ือเพื่อตกแต่งบา้น ปริมาณการซ้ือไม่มาก ลูกคา้ส่วนน้ีจะ

ผูผ้ลิต  
กลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง 

พอ่คา้คนกลาง ผูบ้ริโภค 
คนสุดทา้ย 

ผูบ้ริโภค 

ช่องทางท่ี 1 
ร้อยละ 40 

ช่องทางท่ี 2 
ร้อยละ 60  

กลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง 

จุดผลิต 7 % ภายในจงัหวดั 30% ต่างจงัหวดั 60% ต่างประเทศ 3% 
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ได้ม าจากการออกแสดงสินค้าตามงาน ต่ างๆ  และโดยส่ วนใหญ่ แล้วท างก ลุ่มจะอาศัย                       
การประชาสัมพนัธ์แบบ ปากต่อปาก รวมทั้งมีการออกร้านตามงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
จงัหวดั นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัได้เขา้ร่วมโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์กบัทางกรมการพฒันา
ชุมชน        ซ่ึงการเขา้ร่วมโครงการนั้นถือว่าเป็นการประชาสัมพนัธ์กลุ่มอีกทางหน่ึง รวมทั้งมีการ
จดัท าเวป็ไซดข์องกลุ่ม โดยทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วินเป็นผูจ้ดัท าให้ แต่ในช่วงหลงัไม่ค่อย
มีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั เวป็ไซด์จึงไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัเท่าท่ีควร ประกอบกบัปัจจุบนั ส่ือ
ออนไลน์ เช่น Facebook และ  Line ไดรั้บความนิยม และเป็นช่องทางติดต่อท่ีรวดเร็ว และกวา้งไกล
ไปทัว่โลก ปัจจุบนัทางกลุ่มจึงมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Facebook โดยไดจ้ดัท า Facebook ในช่ือ
ของแม่วินเรือจ าลองเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ และเป็นช่องทางในการติดต่อซ้ือขายสินคา้ 
ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาซ้ือสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ีเพื่อความรวดเร็ว
ในการสั่งสินค้าก็สามารถติดต่อสั่งซ้ือสินค้าโดยผ่านทาง Application Line ของประธานกลุ่มได้
โดยตรง เป็นการเพิ่มช่องทางในการสั่งซ้ือสินคา้และความสะดวกรวดเร็วใหก้บัลูกคา้อีกทางหน่ึง 

  3) การขายโดยพนกังานขาย ทางกลุ่มไม่มีนโยบายในการส่งพนกังานออกไปเสนอ
ขายสินคา้ เน่ืองจากการผลิตทั้งหมดจะข้ึนอยูก่บัการสั่งซ้ือของลูกคา้ และทางกลุ่มค่อนขา้งจะมีลูกคา้
ท่ีสั่งซ้ือสินคา้อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าอยู่แล้ว และบางส่วนก็ได้น าไปวางขายตามงานแสดงสินคา้ 
และการออกร้านตามงานต่างๆ โดยส่วนใหญ่ถา้ตอ้งออกร้านทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั ประธาน
กลุ่มจะเป็นผูน้ าสินคา้ไปวางจ าหน่ายเอง โดยกลุ่มลูกคา้จากการออกร้านแสดงสินคา้จะเป็นลูกค้า
ทัว่ไปท่ีมาเท่ียวชมงาน นอกจากลูกคา้ทัว่ไปแลว้ ยงัมีลูกคา้ท่ีสนใจสั่งซ้ือเป็นจ านวนมากดว้ย ท าให้
การออกร้านแสดงสินคา้นั้นสร้างยอดขาย และยอดการสั่งซ้ือจากกลุ่มลูกคา้รายใหม่ไดเ้ป็นจ านวน
มาก  

  การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ก่อนออกจ าหน่าย 
หลังจากท่ีฝ่ายตรวจสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้ายของการประกอบเรือแล้ว 
ประธานกลุ่มจะเป็นผูค้วบคุมดูแลและตรวจสอบผลิตภณัฑ์อีกคร้ัง เพื่อป้องกนัความผิดพลาด เพื่อ
รักษาความมีมาตรฐานในการผลิตของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในทอ้งตลาดทุกช้ิน 

 การจดัการสินคา้คงคลัง ทางกลุ่มมีการผลิตอย่างต่อเน่ือง ตามค าสั่งซ้ือของลูกค้า และท า    
การผลิตเพิ่มเม่ือสินคา้เหลือในท่ีเก็บเฉล่ียประมาณร้อยละ 30 ของสินคา้ทั้งหมด และบางคร้ังจะท า       
การผลิตเกินค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ท าให้ผลิตภณัฑข์องกลุ่มมีความต่อเน่ืองตลอดทั้งปี และสินคา้คงคลงั
จะเก็บไวท่ี้อาคารเก็บสินคา้โดยเรียงไวบ้นชั้นวาง เรียงตามขนาดและรูปแบบของเรือเพื่อให้ง่ายต่อ
การหยบิจบัและคน้หา 
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4.3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกลุ่มหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง 

 เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายในกลุ่ม โดยพิจารณาในปัจจยัต่อไปน้ี เช่น การเงิน        
การผลิต การตลาด  การวิจยั/พฒันาผลิตภณัฑ ์เทคโนโลย/ีสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายในกลุ่ม ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี  

 1.  ปัจจัยด้านการเงิน 

  สถานะทางการเงินของกลุ่มสามารถเป็นตัวช้ีวดัได้ว่ากลุ่มมีสภาพคล่องใน            
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน หน้ีสิน ในกลุ่มได้ดีมากน้อยเพียงใด จาการศึกษาพบว่ากลุ่มมีสภาพ
คล่องทางการเงินดี มีประสิทธิภาพในการจดัการเงินทุนหมุนเวียน เงินท่ีใช้ในการประกอบการส่วน
ใหญ่   มาจากเงินทุนส่วนตัวของประธานกลุ่มเป็นหลัก ณ ปัจจุบันมีทุนประกอบการประมาณ 
700,000 – 1,000,000 บาท ซ่ึงมาจากเงินทุนส่วนตวัและเงินจากรายรับจากการขายเรือจ าลอง 

 2.  ปัจจัยด้านการผลติ 

  จากการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีผลในการผลิตเรือจ าลอง คือ ความเช่ียวชาญในงาน 
การประดิษฐ์เรือจ าลองซ่ึงมีประสบการณ์ และความช านาญในการท างานกวา่ 10 ปี การผลิตส่วนใหญ่
เป็นการผลิตโดยกลุ่มท าการผลิตเองทั้งหมดตั้งแต่ การแกะแบบ/ถอดแบบเรือ การท าช้ินส่วนเรือ 
รวมถึงการประกอบเรือจนส าเร็จเป็นช้ินงาน โดยเรือจ าลองจะผลิตจากวตัถุดิบหลัก คือ ไม้สัก         
การวางแผนการผลิตทางกลุ่มมีการผลิตเรือจ าลองตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่แลว้ทางกลุ่มจะไม่มีการวาง
แผนการผลิต แต่จะถือค าสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นหลกั และผลิตให้ได้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉล่ียแล้วก าลงั   
การผลิตจะอยู่ท่ี 300 - 350 ล าต่อเดือน ส่วนแรงงานและการจ้างงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานใน
ท้องถ่ินเป็นหลัก ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่แล้ว ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกคงเหลือทั้ งหมด 15 คน               
โดยแรงงานประจ าจะเป็นสมาชิกกลุ่มมีค่าตอบแทนเป็นรายวนัๆ ละ 300 บาท ส่วนแรงงานท่ีไม่ใช่
สมาชิก (แรงงานต่างด้าว,แรงงานต่างถ่ิน) ท่ีเขา้มาท างานใหม่จะได้ค่าตอบแทนรายวนั วนัละ 150 
บาท และมีค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลาในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วน หรือปริมาณงานมากในอตัรา 30 
บาทต่อชั่วโมง รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ช้ินงานอย่างละเอียด ก่อนการส่งมอบและ
จ าหน่ายออกสู่ตลาด นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์ของกลุ่มยงัได้รับเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.) และไดรั้บการจดัระดบั OTOP 3 ดาว 

 3.  ปัจจัยด้านการตลาด 

  การตลาดในปัจจุบนัมีความส าคญัซ่ึงส่งผลต่อยอดขายและรายได้ของกลุ่ม หาก
การตลาดของกลุ่มดี ยอ่มส่งผลถึงยอดขายและรายไดท่ี้ดีตามมาดว้ยเช่นกนั จากการศึกษาพบวา่กลุ่ม
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แม่วินเรือจ าลองมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินกิจการของกลุ่ม คือ ทางกลุ่มมีการวางต าแหน่งทาง   
การตลาดให้มีความเหมาะสมกบัคู่แข่งในระดบัเดียวกนั คือ โดยเนน้ขายผลิตภณัฑ์ส าหรับกลุ่มลูกคา้
ท่ีนิยมซ้ือของประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนต่างๆ  และซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก โดยมี              
ช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งขายปลีกดว้ยตนเอง และขายผา่นคนกลาง ตวัผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย
ทั้งรูปแบบและขนาด เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4.  ปัจจัยด้านการวจัิย/พฒันาผลติภัณฑ์ 
  การวิจยัและพฒันาเป็นการน าไปสู่การพฒันาท่ีดีข้ึน และสามารถชิงความไดเ้ปรียบ
จากคู่แข่งได ้จากการศึกษาพบวา่ทางกลุ่มมีการคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เกิดความแตกต่าง และ
พยายามสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัผลิตภณัฑ์เพื่อความโดดเด่น และจุดขายให้กบัตวัสินคา้ ซ่ึงตอนน้ีทาง
กลุ่มไดมี้การริเร่ิมพฒันาเรือจ าลองในหลายๆ รูปแบบ เช่น  การท าเรือเป็นท่ีวางขวดไวน์ การท าเป็น
นาฬิกาตั้งโตะ๊ นาฬิกาแขวน เป็นตน้ 

 5.  ปัจจัยด้านเทคโนโลย/ีสารสนเทศ 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความส าคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจ แสดงถึง
ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในดา้นของการแข่งขนัทางธุรกิจ  สารสนเทศมีความส าคญัและเป็นระบบท่ี
มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ของธุรกิจ  

  ทางกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเร่ืองของการติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
และการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารออนไลน์ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน เช่น Facebook และ Line            
ใน     การติดต่อส่ือสาร  ซ้ือขายสินคา้ ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสร้างความสะดวกและรวดเร็วให้กบั
ทางกลุ่มและผูบ้ริโภค แต่ในทางกลบักนักลุ่มไม่ไดใ้ชส้ารสนเทศคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์และ
เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี เน่ืองจากทางกลุ่มยงัไม่มีการสร้างระบบฐานขอ้มูลฐานขอ้มูล การเก็บ
บันทึกข้อมูลลูกค้า ปริมาณการสั่งซ้ือ การรายงาน การท าบัญชี รายการบันทึกสินค้าคงคลัง             
และเอกสารอ่ืนๆ ในระบบคอมพิวเตอร์   

 6.  ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคคล 
  การบริหารจดัการบุคคลในการท างานจะมีการแบ่งหน้าท่ีตามความถนัดและความ

ช านาญของแต่ละคน โดยแบ่งหนา้ท่ี ดงัน้ี 

  1)  หวัหนา้ช่าง มีหนา้ท่ีในการแกะแบบเรือ และผลิตช้ินส่วนเรือ  
  2)  ช่างประกอบตวัเรือ  มีหนา้ท่ีในการน าช้ินส่วนเรือมาประกอบข้ึนโครงเรือ 
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  3)  ช่างประกอบช้ินส่วนเรือ มีหนา้ท่ีประกอบช้ินส่วนท่ีใชต้กแต่งเรือ เช่น ท าใบเรือ 
       ถกัเชือก ทาสี 
  4) ฝ่ายบรรจุ ตรวจสอบ มีหนา้ท่ีตรวจสอบความเรียบร้อยของเรือ และบรรจุลงกล่อง
       เตรียมส่งให้ลูกคา้ ตามท่ีลูกคา้สั่งมา ส่วนท่ียงัไม่ไดส่้งก็น าไปเก็บไวย้งัอาคารท่ี
       เก็บของเพื่อเตรียมจ าหน่ายต่อไป 
  การอบรมและพฒันาความรู้ กลุ่มมีการพฒันาความรู้ในรูปแบบการศึกษาดูงาน 
อบรมเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือแรงงาน แต่ส่วนใหญ่ประธานกลุ่มจะเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม อบรม เพิ่มพูน
ความรู้ในเร่ืองต่างๆ เช่น การจดัท าแผนธุรกิจ การพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันาบรรจุภณัฑ์ การบริหาร
การตลาด การอบรมเร่ืองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ จากหน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง แลว้จึงน ามา
ถ่ายทอดให้กบัสมาชิกในกลุ่มให้รับทราบ และปรึกษาหารือแนวทางในการน าไปปรับใช ้และพฒันา
กลุ่มต่อไป 
  จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในของกลุ่ม สามารถสรุปไดว้า่ ทางกลุ่มมีจุดแข็งในดา้น
ของบุคลากร กล่าวคือ ทางกลุ่มมีช่างฝีมือท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตเรือจ าลอง ฝีมือประณีต 
สวยงาม ทั้งรูปแบบและขนาด สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้และผลิตไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีนภายในกลุ่มให้
มีสภาพคล่องอยู่เสมอ ส่วนจุดอ่อนของกลุ่มนั้น พบวา่ ทางกลุ่มยงัขาดในเร่ืองของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประชาสัมพันธ์กลุ่มยงัไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก            
ทางกลุ่มควรหันมาให้ความสนใจในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้
เพื่อช่วยรักษาส่วนครองตลาดท่ีมีอยู่และช่วยเพิ่มยอดขายได้ในอนาคต รวมทั้งการพฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างจากเดิมและจากของคู่แข่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในดา้นคุณภาพและบริการได ้

4.4  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกลุ่มหัตถกรรมจากไม้แม่วนิเรือจ าลอง 

 เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกกลุ่ม โดยพิจารณาเก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค ดงัน้ี   

 1.  ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ   
  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการหมุนเปล่ียนไปเป็นช่วงๆ และแต่ละช่วงการเปล่ียนแปลง
มีผลกระทบต่อรายได้และอ านาจการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงในสภาวะท่ีเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงนั้น 
รายได้ของประชากรชะลอตวั ประกอบกบัอตัราการว่างงานจากการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน 
โรงงาน ห้างร้านต่างๆ ท าใหก้ าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง และความแตกต่างใน
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เร่ืองรายไดข้องกลุ่มผูบ้ริโภค ส่งผลกระทบต่อยอดขายของกลุ่มท่ีลดลง จากการออกร้านแสดงสินคา้
ตามงานต่างๆ ในช่วงท่ีผ่านมาของกลุ่ม พบว่ากลุ่มลูกค้า ยอดขาย ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ลดลง 
ประกอบกับค่าแรงท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของกลุ่มท่ีเพิ่มข้ึนตาม ท าให้ต้องมี      
การปรับราคาสินคา้เพิ่มข้ึนตามดว้ย  

  และดว้ยการก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี 2558 ทาง
กลุ่มต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปล่ียนแปลงอันเกิดจากเปิดเสรีภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม เช่น การแข่งขนัในตลาดท่ี
สูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากสินคา้ท่ีคุณภาพต ่า ตน้ทุนต ่า หรือสินคา้ท่ีสามารถใช้ทดแทนกนัได ้เขา้มาวาง
จ าหน่ายในประเทศมากข้ึนท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกบริโภคสินคา้ท่ีหลากหลายและมีอ านาจในการ
ต่อรองสูง ซ่ึงน าไปสู่การกดดนัทางราคา ท าให้ทางกลุ่มตอ้งปรับตวัรับการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ข้ึนและ
เกิดตน้ทุนในการปรับตวัตามมา แต่ในขณะเดียวกนัทางกลุ่มผูป้ระกอบการอาจไดรั้บประโยชน์จาก
การส่งสินคา้ไปขายในตลาดอาเซียนไดม้ากข้ึนจากการท่ีมีประชากรรวมกวา่ 590 ลา้นคน  

  ดังนั้ น จึงเป็นโอกาสของทางกลุ่มท่ีต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้ งด้านคุณภาพและ
มาตรฐานระดบัสากล เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริโภค โดยเนน้ในเร่ืองของวฒันธรรม ภูมิปัญญากบั
เทคโนโลยี นวตักรรม พร้อมน าเสนอความโดดเด่น เร่ืองราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อกลุ่ม
ผูบ้ริโภค เพื่อสร้างคุณค่าในตวัสินคา้ และทางกลุ่มจ าเป็นตอ้งก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินคา้
และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ ผลิตสินค้าให้
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในอนาคตต่อไป 

 2.  ปัจจัยด้านสังคมและวฒันธรรม   

  ปัจจุบนักระแสความนิยมในสินคา้ท่ีผลิตดว้ยฝีมือแรงงาน (Handicraft ) ความนิยม
ในการซ้ืองานหัตถกรรม เพื่อใช้เป็นของประดบัตกแต่งสถานท่ี รวมไปถึงการซ้ือเป็นของฝากและ
ของท่ีระลึกเพิ่มข้ึน จากกระแสความนิยมดงักล่าว ส่งผลต่อสินคา้ของกลุ่ม (เรือจ าลอง) เน่ืองจากเป็น
สินคา้หตัถกรรมท่ีผลิตโดยใชฝี้มือแรงงาน สามารถใชป้ระโยชน์ในการตกแต่งอาคารสถานท่ีได ้รวม
ไปถึงด้านคุณภาพของสินคา้ และผลิตภณัฑ์ ท่ีทางกลุ่มค านึงถึงคุณภาพของตวัผลิตภณัฑ์ ผลิตดว้ย
ความประณีต สวยงาม ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภคท่ีนิยมงาน    
หัตกรรม รวมทั้งทศัคติของผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ีซ้ือเรือจ าลองไปประดบัตกแต่งอาคาร สถานท่ี ดว้ย
ความเช่ือท่ีวา่เรือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความมัง่คัง่ การประสบความส าเร็จ และความเป็นมงคล  
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 3.  ปัจจัยด้านประชากร และส่ิงแวดล้อม 

  อุปนิสัยในการจับจ่ายซ้ือของหรือพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนัไปตาม อายุ สถานภาพ ฐานะ การศึกษา การใชป้ระโยชน์ รวมไปถึงรูปแบบในการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละคน  เป็นตน้ ปัจจยัในดา้นอุปนิสัยการจบัจ่ายซ้ือของนั้น ท าให้ทางกลุ่มจ าเป็นตอ้งมี  
การวางแผนการผลิต และการตลาด รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัอุปนิสัยใน
การจบัจ่ายของผูบ้ริโภค รวมทั้งทางกลุ่มควรมีการก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผนการตลาดของผลิตภณัฑ์ต่อไปในอนาคต นอกจากนิสัยในการใช้จ่ายแลว้นั้น รายได้
ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ย่อมส่งผลต่อการใช้จ่าย ทางกลุ่มจึงได้มีการผลิตเรือจ าลองให้มีความ
หลากหลายของขนาด และรูปแบบ รวมไปถึงการก าหนดราคา เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้ ท่ีมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของรายได ้สามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบั
รายได ้

  ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ประกอบกบัสภาพดินฟ้า อากาศท่ี
แปรปรวน ส่งผลต่อกระบวนการผลิตของกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ไมเ้กิดความช้ืน ท าให้ไม่
สามารถน ามาฉลุไมไ้ด้ ตอ้งรอให้ไมแ้ห้งก่อน เน่ืองจากไมท่ี้น ามาประกอบเรือนั้นจะตอ้งเป็นไมท่ี้
แห้ง ดงันั้นตอ้งใช้เวลาในการตากไมใ้ห้แห้ง โดยใช้พดัลมขนาดใหญ่เป่าเพื่อให้แห้ง ท าให้เสียเวลา
มากเน่ืองจากทางกลุ่มไม่มีเตาอบ และหากน าไมท่ี้มีความช้ืนมาสร้างเรือ อาจส่งผลต่อคุณภาพของเรือ 
ท าให้เรือไม่ไดคุ้ณภาพ มาตรฐานตามท่ีก าหนด ดงันั้นสภาพแวดล้อมจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อกระบวน   
การผลิต ท่ีทางกลุ่มจะตอ้งมีการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงของปัญหาและช่วยป้องกนัความ
เสียหายท่ีจะเกิดกบัตวัผลิตภณัฑ ์พร้อมกบัวางแผนการผลิตใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ 

 4.  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 

  นโยบายของภาครัฐ มีผลต่อการตัดสินใจทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน
นโยบายการส่งเสริมสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) เป็นนโยบายท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
รัฐบาลเพื่อช่วยใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกิจ และช่วยเหลืองานฝีมือท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย
ให้ไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน ทางกลุ่มไดล้งทะเบียนผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการ OTOP ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2555 และไดเ้ขา้คดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
ได้รับการจดัระดับการพฒันาผลิตภัณฑ์ในระดับ 5 ดาว ในปี 2547 และ ระดับ 3 ดาว ในปี 2555      
การข้ึนทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP และเขา้คดัสรรสินคา้ OTOP นั้น ส่งผลใหก้ลุ่มไดรั้บการ
สนบัสนุนในดา้นต่างๆ  เช่น การฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการจดัท าแผนธุรกิจสู่การเป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพ การพฒันา
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ผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ รวมถึงไดรั้บการสนบัสนุน ส่งเสริมดา้นการตลาด โดยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการออก
งานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งภายในจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั เช่น งาน OTOP Midyear, OTOP 
CITY และงาน OTOP ในภูมิภาคต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งยงัสามารถใช้บริการสินเช่ือโครงการ 
OTOP จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)         
ให้สินเช่ือในการกู้ยืมเงินเพื่อบริหารจดัการกลุ่ม และน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่
ผลิตภณัฑ ์OTOP  

  ดา้นการเมืองภายในประเทศ ปัญหาในด้านการเมือง การปกครอง ส่งผลต่อความ
เช่ือมัน่จากต่างประเทศท่ีจะเขา้มาลงทุนและเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ดว้ยสภาวะทางการเมือง 
ส่งผลให้ทางกลุ่มมียอดขายท่ีลดลง เน่ืองจากกลุ่มไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองท่ีผา่น
มา การจดังานแสดงสินคา้ในกรุงเทพหรือต่างจงัหวดัต่างๆ มีผูเ้ขา้ชมงานน้อย บางงานถูกเล่ือนหรือ
ยกเลิกไป ส่งผลใหท้างกลุ่มไดรั้บผลกระทบในส่วนของยอดขายลดลง และปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ท่ี
ลดลงตามดว้ย 

 5. ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี

  การมีเทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ีดีถือเป็นการได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของผูป้ระกอบการ ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ๆ 
ก่อให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์ห้มีประสิทธิภาพในการท างานให้ดี
ข้ึน รวมทั้งอาศยัระบบสารสนเทศท่ีกา้วหนา้ในปัจจุบนัตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก
ข้ึน ซ่ึงเป็นโอกาสให้ทางกลุ่มสามารถประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายโดยการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network ) ซ่ึงไดแ้ก่ Facebook และ แอปพลิเคชัน่ LINE ท  าการติดต่อ
ซ้ือ ขายผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม และยงัเป็นการช่วยลดตน้ทุนของในดา้นการประชาสัมพนัธ์เน่ืองจากการ
ประชาสั มพัน ธ์ผ่ านท าง  Social Network มี ต้น ทุนต ่ าแ ต่ ให้ ป ระ สิท ธิภาพในการโฆษณ า 
ประชาสัมพนัธ์ท่ีสูง สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และกระจายการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว    
ท าใหสิ้นคา้ของกลุ่มเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ร็วข้ึน 

4.5  การวเิคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)   

 การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  ของกลุ่มหัตถกรรม
จากไมแ้ม่วนิเรือจ าลองในต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 
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 4.5.1) จุดแข็ง (Strength) 

 จากการวิเคราะห์จุดแข็งของกลุ่มหัตถกรรมจากไม้แม่วินเรือจ าลอง ด้านการผลิต การเงิน 
การตลาด และการจดัการองคก์ร พบวา่ปัจจยัดา้นการผลิตเป็นจุดแขง็มากท่ีสุด ดงัน้ี 
  1) ทางกลุ่มมีแรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญและความช านาญในงานไม้และการผลิต
       เรือจ าลองกวา่ 10 ปี และช่างฝีมือแรงงาน มีความประณีต ละเอียดอ่อนในงาน 
  2) กลุ่มมีการผลิตเรือจ าลองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
  3) กลุ่มมีการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบงานช้ินงานอย่างละเอียด ก่อนการส่งมอบ
       และจ าหน่ายออกสู่ตลาด 
  4) กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้บริหารจดัการภายในกลุ่มอย่างเพียงพอโดยเป็น
       เงินทุนหมุนเวียนจากผลก าไรท่ีไดจ้ากยอดขาย และเงินทุนส่วนตวัของประธาน
       กลุ่ม จึงท าใหไ้ม่มีปัญหาในเร่ืองการเงินภายในกลุ่ม 
  5) ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย ประณีต สวยงาม ทั้งรูปแบบและขนาด สามารถ
       ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 
  6) ผลิตภณัฑไ์ดรั้บเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) และ 
            ไดรั้บการจดัระดบั OTOP 3 ดาว 
  7)  มีการแบ่งหน้าท่ีกันท างานตามความช านาญ และสมาชิกมีการท างานร่วมกัน

        เป็นอยา่งดี   

  8) เน่ืองจากในพื้นท่ีอ าเภอแม่วางมีผูข้ายเรือจ าลอง 2 ราย ท าให้สามารถตั้งราคาขาย
     ให้อยู่ในระดบัเดียวกบัของคู่แข่งได ้เน่ืองจากผลิตภณัฑ์มีความคลา้ยคลึงกนัและ
      สามารถทดแทนกนัได ้

 4.5.2) จุดอ่อน (Weakness) 

 จากการวิเคราะห์จุดอ่อนของกลุ่มหัตถกรรมจากไมแ้ม่วินเรือจ าลอง ด้านการผลิต การเงิน 
การตลาด และการจดัการองคก์ร พบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดเป็นจุดอ่อนมากท่ีสุด ดงัน้ี 

  1) ไม่มีวางแผนการผลิตในระยะยาว ส่วนใหญ่ผลิตตามท่ีค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 
        เป็นหลัก ท าให้สินค้าคงคลังมีมากเกิน ส่งผลต่อต้นทุนในการจัดการสินค้า        
        คงคลงั  
  2) ไม่มีการจดัการระบบบญัชี รายรับ รายจ่าย งบการเงินตามแนวทางของการ 
               จดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง 
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  3) ขาดการประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มให้เป็นท่ีรู้จกั เว็ปไซด์ของกลุ่มไม่ได้รับการ
       พฒันา และปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยั     
  4) ไม่มีตราสินคา้ (Brand) เป็นของตนเอง  
  5) ขาดการวิจยั และพฒันาเร่ืองผลิตภณัฑ์และการตลาด การน านวตักรรมมาใช้ให้
       เกิดความโดดเด่น และแตกต่างจากของคู่แข่ง   
  6) สมาชิกกลุ่มมีจ านวนลดลง เน่ืองจากสมาชิกขาดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
       ธุรกิจร่วมกนั อีกทั้งสมาชิกบางคนไม่มีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการตลาดและ
       การเงินท่ีพอเพียง 

  4.5.3) โอกาส (Opportunities) 

 จากการวเิคราะห์โอกาสของกลุ่มหตัถกรรมจากไมแ้ม่วนิเรือจ าลอง สรุปไดด้งัน้ี 
  1)  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นช่องทางหน่ึงในการเผยแพร่ 
        เข้าถึงลูกค้าและเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
        (Social Network) 
  2)  กระแสความนิยมท่ีเกิดจากสินค้าท่ีผลิตด้วยฝีมือแรงงาน (Handicraft) ท่ีใช้
        เป็นของตกแต่งบา้น ของใช ้ท่ีระลึกเพิ่มข้ึน 
  3)  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์
        (OTOP)  
  4) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ถือว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ท าให้มีคู่แข่งภายใน
       อ  าเภอและจงัหวดันอ้ย ส่งผลต่อการกา้วเป็นผูน้ าตลาดได ้  

 4.5.4) อุปสรรค (Threats) 

 จากการวเิคราะห์อุปสรรคของกลุ่มหตัถกรรมจากไมแ้ม่วนิเรือจ าลอง สรุปไดด้งัน้ี 
  1) ค่าแรงขั้นต ่าท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อตน้ทุนในการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหต้อ้งมี
       การปรับราคาสินคา้ข้ึน 
  2) ความผนัผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน อตัราการวา่งงาน 
       ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง รายไดล้ดลง ส่งผลต่อปริมาณการซ้ือและยอดขาย
       ของกลุ่ม 
  3) การเปิดประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อการการแข่งขนัในตลาดท่ีสูงข้ึนเน่ืองจาก 
       สินคา้ท่ีมีตน้ทุนต ่า หรือสินคา้ท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้เขา้มาวางจ าหน่ายใน
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       ประเทศมากข้ึนท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกบริโภคสินคา้ท่ีหลากหลายและมี
       อ  านาจในการต่อรองสูง 
  4) การเมืองภายในประเทศ การชุมนุมทางการเมือง  ส่งผลต่อยอดขาย และปริมาณ
      การสั่งซ้ือสินคา้ท่ีลดลง 
  5) สภาพอากาศส่งผลต่อกระบวนการผลิต ในช่วงฤดูฝนไมเ้กิดความช้ืน ตอ้งใชเ้วลา
      ในการตากไมใ้หแ้หง้ ท าใหเ้สียเวลาในการผลิตเพิ่มข้ึน  

4.6 การวเิคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กรด้วย BCG growth share matrix 

 จากการศึกษาขอ้มูลในการด าเนินงานของกลุ่มแม่วินเรือจ าลองพบว่า ตลาดผูซ้ื้อเรือจ าลอง
นั้นอยูใ่นกลุ่มของผูท่ี้นิยมซ้ือเป็นของประดบัตกแต่งอาคารสถานท่ี ของฝากท่ีระลึก ของท่ีมอบให้ใน
วนัส าคญัหรือเทศกาลงานต่างๆ จึงท าให้ตลาดของเรือจ าลองเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม เม่ือศึกษาถึงตลาด
ของเรือจ าลองในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง พบวา่มีกลุ่มผูผ้ลิตเรือจ าลองเพียง 2 กลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่มแม่วิน
เรือจ าลอง และกลุ่มเรือใบจ าลองบา้นสบวิน  เม่ือวเิคราะห์ถึงส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มแม่วินเรือจ าลอง
เปรียบเทียบกบักลุ่มเรือใบจ าลองบา้นสบวนิ ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนันั้น พบวา่กลุ่มแม่วนิเรือ
จ าลองมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากกว่ากลุ่มเรือใบจ าลองบา้นสบวิน เน่ืองจากกลุ่มแม่วินเรือจ าลองมี
การด าเนินงานท่ียาวนานกว่า 10 ปี และมีฐานลูกคา้เก่า ลูกคา้ประจ าเป็นทุนเดิม ท าให้กลุ่มแม่วินเรือ
จ าลองมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนกลุ่มเรือใบจ าลองบา้นสบวินมีส่วนแบ่ง
การตลาด คิดเป็นร้อยละ 40  ของตลาดเรือจ าลองในอ าเภอแม่วาง 
 อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มแม่วินเรือจ าลองจะมีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 60 นั้ น แต่จาก
การศึกษากลบัพบวา่ยอดขายของกลุ่มไม่ไดเ้พิ่มตามสัดส่วนของตลาด  เน่ืองจากทางกลุ่มประสบกบั
ภาวะเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2556 จนถึงปัจจุบนั ท าให้ทางกลุ่มไดล้ดการผลิตลง จากเดิมท่ีผลิตเดือน
ละ 300-350 ล า คงเหลือปริมาณการผลิตเพียง 200-250 ล า เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง
ท าให้ยอดขายลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับในช่วงท่ีผ่านมา ประกอบกับเรือใบจ าลองอยู่ในช่วงท่ีมี      
การเจริญเติบโตเต็มท่ี และตลาดเร่ิมเขา้สู่จุดอ่ิมตวั ประกอบกบัมีคู่แข่งท่ีเร่ิมเขา้มาท าตลาดเรือจ าลอง
เพิ่มข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามทางกลุ่มก็ยงัไดรั้บค าสั่งซ้ือจากกลุ่มลูกคา้ประจ าท่ีมีความพอใจและเช่ือมัน่ 
ในสินคา้และบริการ ท าใหลู้กคา้ท่ีซ้ือสินคา้ไปแลว้ยงักลบัเขา้มาซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
  จากการศึกษาท าให้สามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเจริญเติบโตและส่วน
แบ่งการตลาดของกลุ่มแม่วินเรือจ าลอง พบวา่กลุ่มแม่วินเรือจ าลองอยูใ่นต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีท าเงิน 
(Cash Cows) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของตลาด (ยอดขาย) ต ่า  แต่ส่วนแบ่งทาง
การตลาดสูง ดงัภาพท่ี 4.11 ดงันั้นทางกลุ่มควรมีการวางแนวทาง กลยทุธ์ท่ีจะรักษาส่วนแบ่งการตลาด
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ท่ีมีอยูไ่วใ้ห้นานท่ีสุด เน่ืองจากการท่ีเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์และกลุ่มนั้นถือเป็นส่ิงส าคญั การตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยเฉพาะในเร่ืองคุณภาพมาตรฐาน การท าให้ลูกคา้ ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั เพิ่มสายผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการพฒันาตลาดและเจาะตลาด
เพื่อเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกคา้เดิมโดยการพฒันาด้านการประชาสัมพนัธ์การขายและการส่งเสริม
การตลาด วางแผนการจดัการดา้นการผลิต โดยท าการผลิตเรือจ าลองท่ีมีความตอ้งการของตลาดเช่น 
เรือส าเภาจีน เรือส าเภาไทย เป็นตน้ หรือผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นหลกั ส่วนเรือท่ีไม่เป็นท่ีนิยม
หรือลูกคา้ไม่ไดส้ั่งก็อาจลดการผลิตหรืองดการผลิตลง ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการผลิตและลด
ปัญหาสินค้าคงคลังด้วย รวมทั้งให้ความส าคญัในการส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพนัธ์ เพิ่มช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ออกงานแสดงสินคา้ เพื่อดึงดูดลูกคา้และรักษาส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มไว ้
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11 การวเิคราะห์กลยทุธ์ระดบัองคก์รดว้ย BCG growth share matrix 

4.7 วงจรชีวติผลติภัณฑ์  ( Product Life Cycle ) 

 วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เป็นขั้ นตอนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงประกอบด้วย 1. ขั้ นแนะน า                  
2. ขั้นเจริญเติบโต 3. ขั้นเจริญเติบโตเต็มท่ี 4. ขั้นตกต ่า ซ่ึงมีผลกระทบต่อการน าสินคา้หรือผลิตภณัฑ์
เขา้สู่ตลาด และส่งผลต่อก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ รวมถึงการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัวงจร
ชีวิตของผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาและจากผลการวิเคราะห์ BCG growth share matrix ของกลุ่ม พบวา่ 
กลุ่มมีส่วนครองตลาดท่ีสูงแต่มียอดขายท่ีต ่า อยู่ในต าแหน่ง Cash Cows แสดงให้เห็นว่ากลุ่มมีการ
เจริญเติบโตเต็มท่ี และตลาดเร่ิมเขา้สู่จุดอ่ิมตวั ซ่ึงเม่ือน ามาวิเคราะห์หาวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์นั้น พบวา่
กลุ่มแม่วินเรือจ าลองอยูใ่นขั้นเจริญเติบโตเต็มท่ี ( Maturity stage ) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีสามของวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ์  ดงัภาพท่ี 4.12 กล่าวคือ การเจริญเติบโตของยอดขายจะเพิ่มชา้ ในขณะท่ีก าไรมีแนวโน้ม
คงท่ีหรือลดลงเน่ืองจากการมีคู่แข่งท่ีเพิ่มเข้ามาในตลาด และลูกค้าส่วนใหญ่รู้จกัและยอมรับใน

ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบ 

สูง                     ต ่า 

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นดาวเด่น 
(Star) 

ผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหา 
       (Question marks) 

ผลิตภณัฑท่ี์ท าเงิน 
                   (Cash cow)       เรือจ าลอง 

ผลิตภณัฑท่ี์ตกต ่า 
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ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม ทางกลุ่มควรเน้นการสร้างก าไรให้สูงสุดและในขณะเดียวกนัก็ตอ้งรักษาส่วน
ครองตลาดเอาไว ้ทางกลุ่มตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองของการปรับปรุงผลิตภณัฑ์  โดยการปรับปรุง
ลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ์เพื่อจูงใจลูกคา้ใหม่ๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ปรับปรุง
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ใหมี้ความแขง็แรงทนทานข้ึน เป็นตน้  การปรับปรุงรูปแบบ โดยเพิ่มลกัษณะ
ของความสวยงาม เช่น สี ขนาด บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ และพยายามเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายใหม่ ๆ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 วงจรชีวติผลิตภณัฑ ์  

4.8 การวเิคราะห์กลยุทธ์การใช้เคร่ืองมือ TOWS matrix 

 การวิเคราะห์กลยุทธ์ของกลุ่มแม่วินเรือจ าลอง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ด้วยการใช้เคร่ืองมือ TOWS matrix แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) กับ
โอกาส (O) และอุปสรรค (T) เพื่อแสดงกลยุทธ์ทางเลือกและก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 4 ประการ คือ 
SO WO ST และ WT โดยการจบัคู่ระหวา่งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในเพื่อหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
ใหก้บัทางกลุ่ม ดงัตารางท่ี 4.1 

 

ขั้นแนะน ำ ขั้นเจริญเติบโต ขั้นเจริญเติบโตเต็มที ่ ขั้นตกต ่ำ 

ยอดขำย 

ก ำไร 

ยอดขำยและก ำไร 

กลุ่มแม่วนิเรือ

จ ำลอง 
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        ตารางท่ี 4.1  ผลการวเิคราะห์ TOWS matrix ของกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง 
   จงัหวดัเชียงใหม่ 

 จุดแข็ง (S) 
S1 กลุ่มมีความเช่ียวชาญ ช านาญในการ
ผลิตเรือจ าลอง 
S2 มีก าลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ือง  
S3 มีการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบงาน
อยา่งละเอียด 
S4 มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ 
S5 ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย 
S6 ผลิตภณัฑไ์ดรั้บเคร่ืองหมายรับรอง 
(มผช.) OTOP  3 ดาว 
S7 มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน มีการท างาน
ร่วมกนัอยา่งดี 
S8 การตั้งราคาขายในระดบัเดียวกนักบั
คู่แข่ง 

จุดอ่อน (W) 
W1 การวางแผนการผลิตยงัไม่เป็นระบบ
ส่งผลปริมาณสินคา้คงคลงัมีมากเกินไป 
W2 ไม่มีการจดัการระบบบญัชี รายรับ 
รายจ่าย 
W3 ขาดในเร่ืองการประชาสมัพนัธ์
การตลาด 
W4 ไม่มีตราสินคา้ (Brand) เป็นของ
ตนเอง 
W5 ขาดการวิจยั พฒันาผลิตภณัฑ ์และ
การตลาด 
W6 สมาชิกกลุ่มมีจ านวนลดลง  

โอกาส (O) 
O1 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
O2 กระแสความนิยมสินคา้ Handicraft
เพ่ิมข้ึน 
O3 รัฐบาลให้ส่งเสริมและสนบัสนุน 
O4 ตลาดเฉพาะกลุ่ม ท าให้มีคูแ่ข่งนอ้ย 

SO (Strategies) 
การใชจุ้ดแขง็ช่วงชิงความไดเ้ปรียบจาก

โอกาส 
กลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product 

Development) 
- (S1O2O3) การท่ี ช่ างมี ฝี มือและความ
ช านาญในการประกอบเรือ ท าให้ งาน
ออกมาประณีต สวยงาม สามารถแข่งขนักบั
งานจากต่างประเทศได ้

WO (Strategies) 
เอาชนะจุดอ่อนโดยใชค้วามไดเ้ปรียบ 

จากโอกาสภายนอก 
กลยทุธ์การพฒันาตลาด (Market 

Development) 
- (W3O1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้สามารถขยายช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social 
Network Line และ Website 
- (W5O3O4) การส่งเสริมจากรัฐบาล ท า
ให้ได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรม เร่ืองการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ ดารตลาด เป็นตน้  จาก
ทางภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อุปสรรค (T) 
T1 ค่าแรงขั้นต ่าท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน 
T2 ความผนัผวนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
T3 การเปิดประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อ
การแข่งขนัในตลาดท่ีสูงข้ึน 
T4 ความวุน่วายภายในประเทศ การเมือง 
T5 สภาพอากาศส่งผลต่อกระบวนการ
ผลิต 

ST(Strategies) 
ใชจุ้ดแขง็เพื่อหลบหลีกภาวะคุกคาม 

 

WT (Strategies) 
ลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงส่ิงคุกคาม 

 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 
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บทวเิคราะห์ TOWS matrix   

 จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ของกลุ่มจากโดยใช้ TOWS matrix จบัคู่ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมของกลุ่ม ผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 1) SO (Strategies) การใชจุ้ดแขง็ช่วงชิงความไดเ้ปรียบจากโอกาส (S1O2O3) 
  1.1) S1 ความเช่ียวชาญ ช านาญในการผลิตเรือจ าลอง 
  1.2) O2 กระแสความนิยมสินคา้ Handicraft เพิ่มข้ึน 
  1.3) O3 รัฐบาลส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  

 กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม คือ กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development)  เป็นการเพิ่ม
ยอดขายผลิตภณัฑ์โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หม่ โดยใชว้ิธีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพื่อขายในตลาด
เดิมให้ดีข้ึน การปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ ์ทางกลุ่มควรพฒันาปรับปรุงในเร่ืองของรูปแบบผลิตภณัฑ ์
โดยการปรับลดขนาดของเรือจ าลองให้มีขนาดเล็กลงกว่าขนาดปกติท่ีวางขายอยู่ หรือพฒันาให้มี
รูปลักษณ์ท่ีแปลกใหม่ เช่น การท าเป็นท่ีวางปากกา  ท่ีวางขวดไวน์ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้บางกลุ่มท่ีอยากซ้ือเป็นของฝาก ของท่ีระลึก แต่ดว้ยขนาดท่ีใหญ่ ท าให้ยากต่อการ
ขนยา้ย ขนส่ง และรักษาประกอบกบัเรือขนาดใหญ่มีราคาสูง การปรับเปล่ียนขนาดผลิตภณัฑ์และ
สร้างรูปแบบใหม่ท าให้ดูแตกต่างและแปลกตากว่าของคู่แข่ง สมารถสร้างความได้เปรียบใน           
การแข่งขนั ประกอบกบันโยบายของรัฐบาลท่ีมี    การสนบัสนุน ส่งเสริมสินคา้ OTOP ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ประกอบกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในเร่ืองการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของ
กลุ่มผูบ้ริโภค 

 2) WO Strategies เอาชนะจุดอ่อนโดยใช้ความได้เปรียบจากโอกาสภายนอก  (W3O1),  
(W5O3O4)  
  2.1) W3 ขาดในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์การตลาด 
  2.2) O1 ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  2.3) W5 ขาดการวจิยั พฒันาผลิตภณัฑ์ และการตลาด 
  2.4) O3 รัฐบาลส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  
  2.5) O4 ตลาดเฉพาะกลุ่ม ท าใหมี้คู่แข่งนอ้ย 
 กลยทุธ์ท่ีเหมะสม คือ  

  1) กลยุทธ์การพฒันาตลาด (Market Development) (W3O1) กลยุทธ์การพฒันาตลาด 
(Market Development) เป็นการขยายและเพิ่มยอดขายของสินคา้ ผลิตภณัฑ์เดิม แสวงหาตลาดใหม่
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ให้กับสินค้า โดยการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย โดยใช้โอกาสจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เป็นตัวขยายตลาดและส่งเสริมการขาย             
การประชาสัมพนัธ์เพื่อให้สินค้าเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากข้ึน ทั้งน้ีทางกลุ่มตอ้งมีการปรับปรุง
พฒันาในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ จากจุดอ่อนของกลุ่มในเร่ืองการขาดการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล
ของเวป็ไซด์ของกลุ่มท่ีไม่ไดป้รับปรุง พฒันาขอ้มูล สินคา้ในเวป็ไซด์ให้ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนัอยู่
ตลอด ความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัท่ีถือได้ว่าอยู่ในกระแสของโลก
ออนไลน์ การตลาดออนไลน์ จึงเป็นช่องทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายท่ีสามารถเขา้ถึงได้
จากคนทัว่โลก เป็นการเปิดตลาดสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางข้ึน เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ความสะดวกในการซ้ือหา  และกระแสตลาดออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมอยู่ในขณะน้ี ไม่ว่าจะเป็น 
Website, Facebook, Line เป็นทางเลือกของผูบ้ริโภคท่ีสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีความรวดเร็ว
ในการรับส่งข้อมูลในการซ้ือขาย นอกจากน้ีใน Website และ Facebook ยงัสามารถหาข้อมูลของ
สินค้า ราคา ลักษณะ รูปแบบ รวมไปถึงความรู้ในต่างๆ ท่ีเก่ียวกับเรือจ าลองได้ และการตลาด
ออนไลน์น้ีจะท าให้กลุ่มสามารถรักษาการมีอยูข่องสินคา้ท่ีผลิตอยูแ่ลว้ให้เป็นท่ีรับรู้ของกลุ่มผูบ้ริโภค
รายใหม่ เพิ่ มมาก ข้ึน  และช่วยลดค่ าใช้ จ่ ายในการออกงานแสดงสินค้าและค่ าใช้ จ่ ายใน                      
การติดต่อส่ือสารอีกทางดว้ย 

  2) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration)  (W5O3O4)  กลยุทธ์การเจาะตลาด 
(Market Penetration) เป็นการเพิ่มยอดขายของผลิตภณัฑ์เดิมในตลาดเดิม ซ่ึงเป็นการพยายามกระตุน้
ลูกค้าในเดิมให้เพิ่มปริมาณการซ้ือ เน่ืองจากเป็นการท าตลาดเฉพาะกลุ่ม จ าเป็นต้องเน้นในเร่ือง
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑใ์หเ้หนือกวา่ของคู่แข่งขนั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ให้ไดม้าตรฐานและท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ไวเ้น้ือเช่ือใจในสินคา้เพื่อให้ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ไป
กลับมาซ้ือสินค้าอีก  และใช้โอกาสจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้า OTOP ในการ    
ออกร้านแสดงสินค้า โดยเลือกออกงานแสดงสินค้าท่ีมีศกัยภาพและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  เช่น 
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ผูป้ระกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้น รวม
ไปถึงหน่วยงานราชการ เป็นตน้  และเพิ่มความพยายามในการประชาสัมพนัธ์ โฆษณาสินคา้ใหเ้ป็นท่ี
รู้จัก เพิ่ มมาก ข้ึน  โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์  เช่น   Website, Facebook เป็นต้น  รวมทั้ ง                  
การประชาสัมพนัธ์โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปท่ีหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อใช้ในงานตอ้นรับผูใ้หญ่  
เป็นของฝากของท่ีระลึก หรืองานเล้ียงต่างๆ ของหน่วยงาน รวมไปถึงการเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีหมู่บา้นสบวิน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวของต าบลแม่วิน ภายในหมู่บา้นการจดัรูปแบบท่ีพกั
โฮมสเตย ์อยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียวปางชา้งแม่วาง ซ่ึงกิจกรรมท่ีหมู่บา้นท านั้นอาจมีการเสริมกิจกรรม
ในส่วนของการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยจดัให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเรือ
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จ าลอง มีการสาธิตการท าเรือจ าลอง พร้อมทั้งให้นกัท่องเท่ียวไดท้ดลองต่อเรือจ าลอง และสามารถซ้ือ
เรือจ าลองกลบัไปเป็นของท่ีระลึกได ้

  ทั้ งน้ี ผลการวิเคราะห์ TOWS matrix ยงัสามารถท าให้กลุ่มมองเห็นโอกาสจาก
อุปสรรคและจุดอ่อนของตนเองเช่นกนั ซ่ึงทางกลุ่มสามารถน าผลการศึกษาดงักล่าวมาแกไ้ขจุดอ่อน
ของตนเอง และสามารถสร้างกลยทุธ์ทางการแข่งขนัไดม้ากข้ึน ส าหรับกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง นอกจาก
การวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางกลุ่มยงัสามารถพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ภายใต้
ความสามารถและศกัยภาพของกลุ่มได ้
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บทที ่5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

การศึกษากลยุทธ์การจดัการธุรกิจหตัถกรรมจากไมข้องกลุ่มแม่วินเรือจ าลองในต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจหตัถกรรมจากไมข้องกลุ่มแม่วินเรือ
จ าลองในต าบลแม่วิน และวิเคราะห์กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ  รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ของกลุ่มหัตถกรรมจากไมแ้ม่วินเรือจ าลอง ภายใตโ้ครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยใช้ขอ้มูล
จากกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง และวิเคราะห์การจดัการธุรกิจของกลุ่มจากการบริหารเชิงกลยทุธ์ อีกทั้งเพื่อ
เป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน และเพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันา
ดา้นการตลาด และผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม อีกทั้งยงัสามารถเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจ โดยสามารถ
สรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา  

 5.1.1 แนวทางการจัดการธุรกิจหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่วินเรือจ าลองในต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 

 การศึกษาการจดัการองคก์รของกลุ่มแม่วินเรือจ าลอง ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มหตัถกรรมจาก
ไม ้แม่วินเรือจ าลองก่อตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถ่ินและเพื่อเป็นการ
อนุรักษว์ฒันธรรมภูมิปัญญาในการท าเรือจ าลอง โดยจุดเร่ิมตน้เกิดจากการท าเกมส์ไม ้จากนั้นกลุ่มได้
เรียนรู้การท าเรือจ าลองจากลูกคา้ชาวจีนท่ีไดน้ าเรือมาให้ทางกลุ่มท าและซ้ือกลบัไป ท าให้ทางกลุ่ม
เกิดความสนใจและไดท้  าเรือจ าลองข้ึนมาเอง โดยถอดแบบจากเรือตวัอยา่ง และในช่วงหลงัๆ การท า
เกมส์ไมเ้ร่ิมประสบปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง และยอดสั่งซ้ือเรือจ าลองเพิ่มมากข้ึน จึงไดห้นัมาท าเรือ
จ าลองเพียงอยา่งเดียว เม่ือสามารถสร้างเรือจ าลองไดเ้อง จึงไดจ้ดัหาตลาดเพื่อจ าหน่ายเรือจ าลอง เร่ิม
จากหาตลาดเอง โดยน าไปวางขายท่ีหมู่บา้นถวาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมี
ช่ือเสียงในด้านงานหัตถกรรมไม้ และได้จัดตั้ งกลุ่มอย่างเป็นทางการเม่ือปี 2539 โดยใช้ช่ือว่า               
“ กลุ่มหตัถกรรมจากไม ้แม่วินเรือจ าลอง ” และไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น  
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วิน อุตสาหกรรมจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่วาง ส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอแม่วาง เป็นตน้  

 ในปี 2544 ทางกลุ่มได้เขา้ร่วมโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์โดยการสนับสนุนของ
กรมการพฒันาชุมชนท่ีส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีโอกาสในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
เช่ือมโยงมาตรฐานจากทอ้งถ่ินสู่สากล และในปี 2547 ทางกลุ่มไดส่้งสินคา้เขา้ร่วมการคดัสรรสุดยอด
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP Product Champion ) และไดรั้บการคดัสรรและจดัระดบัการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ในปี 2557 น้ี ทางกลุ่มยงัคงด าเนินการผลิตเรือจ าลองอยา่งต่อเน่ือง แต่สมาชิก
ของกลุ่มไดล้ดลง คงเหลือจ านวน 15 คน การบริหารจดัการกลุ่ม มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหาร
จดัการกลุ่มฯ มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน มีการจดัท าระเบียบขอ้บงัคบักลุ่มเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการท างานของกลุ่ม ดา้นการเงินของกลุ่มส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวัของประธาน
กลุ่มเป็นหลกั และมีหน่วยงานราชการเขา้มาสนบัสนุนบางส่วน กลุ่มมีรายไดจ้ากการขายเรือจ าลอง
โดยเฉล่ียประมาณ 350,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในกลุ่ม การจดัท าบญัชีส่วน
ใหญ่จะจดบนัทึกรายรับ – รายจ่ายอยา่งง่าย ไม่เป็นระบบ  

 ด้านการผลิต วตัถุดิบหลักท่ีส าคัญ คือ ไม้สัก การผลิตเร่ิมต้นตั้ งแต่ถอดแบบ แกะแบบ 
จนกระทัง่ประกอบเป็นตวัเรือส าเร็จรูป จนถึงจดัจ าหน่าย กลุ่มไม่มีการวางแผนการผลิต แต่จะยึดตาม
ค าสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นหลกัโดยเฉล่ียแลว้ก าลงัการผลิตจะอยูท่ี่ 300 - 350 ล าต่อเดือนโดยเรือส าเภาจีน
จะมีปริมาณในการผลิตมากสุด เน่ืองจากเป็นท่ีต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะคนไทยเช้ือสายจีน 
เน่ืองจากความเช่ือท่ีวา่เรือส าเภานั้นเป็นมงคลในเร่ืองของการคา้ขายและความส าเร็จ  และเน่ืองจาก
การผลิตเรือจ าลองนั้น มีการตดัไมต้ามรูปแบบต่างๆ ของเรือ ท าให้เกิดของเสียคือเศษไมท่ี้เหลือจาก
การตดัไมแ้ผน่ใหญ่ให้เป็นส่วนประกอบช้ินเล็กๆ นั้น ทางกลุ่มมีการจดัการกบัเศษไมท่ี้เหลือ โดยน า
เศษไม้เล็กๆ ท่ีเหลือนั้ น มาท าเป็นส่วนประกอบเรือท่ีเป็นช้ินเล็กอีกทอดหน่ึง โดยจะท าอย่างน้ี
จนกระทัง่เศษไมน้ ากลบัมาท าช้ินส่วนประกอบเรือไม่ไดแ้ลว้ นอกจากนั้นข้ีเล่ือยท่ีเกิดจากการเล่ือยไม ้
ก็จะน าไปขาย  

 ดา้นแรงงานจะเป็นแรงงานในทอ้งถ่ินเป็นหลกัประสบการณ์ และความช านาญในการท างาน
กว่า 10 ปี โดยแรงงานประจ าและเป็นสมาชิกกลุ่มมีค่าตอบแทนเป็นรายวนัๆ ละ 300 บาท ส่วน
แรงงานท่ีไม่ใช่สมาชิกจะได้ค่าตอบแทนรายวนั วนัละ 150 บาทและมีค่าตอบแทนในการท างาน
ล่วงเวลาในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วน  

 ทางกลุ่มมีการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑโ์ดยฝ่ายตรวจสอบ และประธานกลุ่มตรวจสอบความ
เรียบร้อยในขั้นตอนสุดทา้ยของการประกอบเรือเพื่อป้องกนัความผดิพลาดก่อนออกจ าหน่าย และเรือ
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ท่ีผลิตแล้วยงัไม่ได้ถูกจ าหน่ายจะเก็บไวอ้าคารเก็บสินคา้โดยเรียงไวบ้นชั้นวาง เรียงตามขนาดและ
รูปแบบของเรือเพื่อใหง่้ายต่อการหยบิจบัและคน้หา 

 ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีความหลากหลายทั้ งรูปแบบและขนาด ทั้ งหมด 30 
รูปแบบ 62 ขนาด นอกจากน้ียงัมีการน าผลิตภณัฑ์รูปแบบเดิมมาพฒันา เพื่อความสวยงามและความ
คงทนของผลิตภณัฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กบัตวัผลิตภณัฑ์ เช่น การดดัแปลงเรือหางแมงป่องให้เป็นท่ีวาง
ขวดไวน์ เป็นตน้ 

 ทางกลุ่มไม่มีตราสินคา้เป็นของตวัเอง ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีท าการซ้ือขายกนัจะรู้จกัในนามของ
แม่วินเรือจ าลอง ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคา้คนกลางซ่ึงรับสินคา้ไปขายเอง หรือส่งต่อยงัร้านค้า
ต่างๆ ทั้งภายในและนอกจงัหวดั อีกทอดหน่ึง ซ่ึงบางคร้ังถูกน าไปวางขายในนามของร้านคา้นั้นๆ เอง 
กล่าวคือ ทางกลุ่มเป็นผูผ้ลิตตามค าสั่งซ้ือของพ่อคา้คนกลางเท่านั้น ในเร่ืองของการวางขาย จ าหน่าย
โดยใชช่ื้อของกลุ่มหรือไม่จะข้ึนอยูก่บัพอ่คา้คนกลางท่ีน าสินคา้ไปขายอีกที การมีตราสินคา้อาจส่งผล
ดีกบักลุ่มเน่ืองจากเป็นท่ีจดจ าของผูซ้ื้อแต่ในขณะเดียวกนั การท่ีกลุ่มไม่สร้างตราสินคา้ของตวัเองนั้น
มาจากการผลิตตามค าสั่งของลูกคา้  ซ่ึงลูกคา้บางรายจะน าไปติดตราสินคา้เอง และดว้ยช่ือเสียงรวมไป
ถึงการรู้จกัและยอมรับในผลิตภณัฑ์ ท าให้เรือจ าลองของกลุ่มเป็นท่ีรู้จกัแมจ้ะไม่มีการติดตราสินคา้    
ก็ตาม  ดา้นการขนส่งสินคา้โดยบริษทัขนส่ง รถโดยสาร รถไฟ และเคร่ืองบิน (จงัหวดัภูเก็ต) ค่าขนส่ง
คิดตามท่ีบริษทัขนส่งก าหนด ในเร่ืองบรรจุภณัฑ์มีลกัษณะเป็นกล่องกระดาษ ตามขนาดเรือ มีดว้ยกนั 
6 ขนาด คือ ขนาด 3S, 2S, S, M, L,XL เพื่ อความสะดวกในการขนส่ง ขนย้าย และป้องกัน                
การกระแทก ราคาของผลิตภณัฑ์ก าหนดราคาโดยค านึงจากตน้ทุนการผลิตเป็นหลกั ลูกคา้ของกลุ่มมี        
2 กลุ่ม คือ 1. ลูกคา้รายเก่า ซ่ึงเป็นลูกคา้ประจ า ซ้ือเพื่อไปจ าหน่ายอีกทอดหน่ึง 2. ลูกคา้รายใหม่ ส่วน
ใหญ่จะเป็นลูกค้าท่ีมาจากการออกร้านจ าหน่ายสินค้าตามสถานท่ีจดัแสดงต่างๆ ส่วนช่องทาง         
การจ าหน่ายมี 2 แบบ คือ 1. เป็นการจ าหน่ายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค ลูกคา้โดยตรง 2. เป็นการจ าหน่าย
สินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง การส่งเสริมการขายของกลุ่มประกอบด้วย  การโฆษณาผ่านส่ือ เช่น 
หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน โบชัวร์ นามบตัร เป็นตน้ การประชาสัมพนัธ์ผ่าน Website ส่ือออนไลน์ เช่น 
Facebook และ  Line เป็นตน้ ท่ีส าคญัคือการประชาสัมพนัธ์ปากต่อปาก และการวางขาย ออกร้านตาม
งานต่างๆ โดยส่วนใหญ่ประธานจะเป็นผูน้ าสินค้าไปวางจ าหน่ายและขายเองทั้ งในจงัหวดัและ
ต่างจงัหวดั  

 การวิจยั/พฒันาผลิตภณัฑ์ มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เกิดความแตกต่างและสร้างเอกลกัษณ์
ใหก้บัผลิตภณัฑ์เพื่อความโดดเด่น โดยไดเ้ร่ิมพฒันาเรือจ าลองในหลายๆ รูปแบบ เช่น  การท าเรือเป็น
ท่ีวางขวดไวน์ การท าเป็นนาฬิกาตั้งโตะ๊ นาฬิกาแขวน เป็นตน้  
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 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางกลุ่มมีการเทคโนโลยีการส่ือสารออนไลน์นิยมในปัจจุบนั 
เช่น Facebook และ Line ในการติดต่อส่ือสารซ้ือขายสินคา้ ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีสร้างความสะดวก
และรวดเร็วใหก้บัทางกลุ่มและผูบ้ริโภค   

 ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย/์บุคคล กลุ่มมีการแบ่งหนา้ท่ีตามความถนดัและความช านาญ
งานของแต่ละคน ในส่วนเร่ืองการอบรมและพัฒนาความรู้ กลุ่มมีการพัฒนาความรู้ในรูปแบบ
การศึกษาดูงาน อบรมเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือแรงงาน ส่วนใหญ่ประธานกลุ่มจะเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
อบรม แลว้น ามาถ่ายทอดให้กบัสมาชิกในกลุ่มให้รับทราบ และปรึกษาหารือแนวทางในการน าไป
ปรับใช ้และพฒันากลุ่มต่อไป 

 5.1.2 สรุปผลการวเิคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกลุ่มหัตถกรรมจากไม้
แม่วนิเรือจ าลอง   

 ผลการศึกษาจุดแข็งของกลุ่มแม่วนิเรือจ าลอง พบวา่จุดแข็งของกลุ่มแม่วินเรือจ าลอง ในดา้น
การผลิต การตลาด การเงิน และการจดัองค์กรท่ีส าคญันั้น อาทิเช่น แรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญและ
ความช านาญในการผลิต มีก าลังการผลิตอย่างต่อเน่ืองและการควบคุมคุณภาพก่อนส่งจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ประณีต สวยงาม ทั้ งรูปแบบและขนาด ได้รับเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) และไดรั้บการจดัระดบั ผลิตภณัฑ์OTOP 3 ดาว มีเงินทุนหมุนเวยีน
เพียงพอ มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท างานตามความช านาญ และสมาชิกมีการท างานร่วมกนัเป็นอยา่งดี  

 การศึกษาในด้านจุดอ่อนของกลุ่มแม่วินเรือจ าลอง พบว่า จุดอ่อนในด้านการตลาด             
ดา้น       การผลิต และการเงินของกลุ่มท่ีส าคญั คือ ขาดการประชาสัมพนัธ์ ไม่มีตราสินคา้ (Brand) 
เป็นของตนเอง รวมทั้งขาดการวจิยั และพฒันาดา้นผลิตภณัฑแ์ละการตลาด การน านวตักรรมมาใชใ้ห้
เกิดความโดดเด่น ไม่มีการวางแผนการผลิตในระยะยาว ส่วนใหญ่ผลิตตามท่ีค าสั่งซ้ือของลูกคา้เป็น
หลกั ไม่มี       การจดัการระบบบญัชี รายรับ รายจ่าย งบการเงิน 

 การศึกษาโอกาสของกลุ่มหัตถกรรมจากไม้แม่วินเรือจ าลอง เช่น ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระแสความนิยมท่ีในงาน  Handicraft และช่างฝีมือของไทยมีความประณีต 
ละเอียดอ่อนในงาน นโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) และการท าตลาดเฉพาะกลุ่ม ส่งผลใหมี้คู่แข่งในพื้นท่ีนอ้ยราย 

 การศึกษาอุปสรรคของกลุ่มหตัถกรรมจากไมแ้ม่วินเรือจ าลอง มีอุปสรรค ดงัน้ี ความผนัผวน
ทางเศรษฐกิจ ค่าแรงขั้นต ่าท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน ค่าครองชีพท่ีเพิ่มข้ึน อตัราการวา่งงาน ส่งผลต่อก าลงัซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ตลอดจนยอดขายของกลุ่ม การเมืองท่ีภายในประเทศ ส่งผลต่อยอดขาย สภาพอากาศท่ี
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แปรปรวน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต  รวมไปถึงการแข่งขนัในตลาดอาเซียนท่ีเพิ่มมากข้ึน
ผูบ้ริโภคสามารถเลือกบริโภคสินคา้ท่ีหลากหลายและมีอ านาจในการต่อรองสูง 

 5.1.3 สรุปผลการวเิคราะห์กลยุทธ์ระดับธุรกจิของกลุ่มหัตถกรรมจากไม้แม่วนิเรือจ าลอง 

 การศึกษากลยุทธ์ของกลุ่มหัตถกรรมจากไมแ้ม่วนิเรือจ าลองโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้มาประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ( SWOT Analysis) การวิเคราะห์          
กลยุทธ์ระดบัองคก์รดว้ยตวัแบบ BCG growth share matrix จากการศึกษาพบว่า ตลาดของผูท่ี้ซ้ือเรือ
จ าลองนั้นเป็นกลุ่มเฉพาะ โดยกลุ่มลูกคา้จะเป็นผูท่ี้นิยมซ้ือเพื่อประดบัตกแต่งอาคารสถานท่ี เป็นของ
ฝาก ของท่ีระลึก รวมไปถึงของท่ีมอบให้ในวนัส าคญัหรือเทศกาลงานต่างๆ จึงท าให้ตลาดของเรือ
จ าลองจ ากดัอยู่เฉพาะกลุ่ม ซ่ึงเม่ือศึกษาถึงตลาดของเรือจ าลองในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มแม่วินเรือจ าลองมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากกวา่กลุ่มเรือใบจ าลองบา้นสบวิน เน่ืองจากกลุ่มแม่วิน
เรือจ าลองมีการด าเนินงานท่ียาวนานกวา่ ทั้งยงัมีฐานลูกคา้เก่า และลูกคา้ประจ าเป็นทุนเดิม ซ่ึงส่วน
แบ่งการตลาดของกลุ่มแม่วินเรือจ าลองคิดเป็นร้อยละ 60  ส่วนกลุ่มเรือใบจ าลองบา้นสบวิน คิดเป็น
ร้อยละ 40  แต่เม่ือมองภาพของยอดขาย กลบัพบว่ายอดขายของกลุ่มแม่วินเรือจ าลองลดลงเล็กน้อย
เม่ือเทียบกบัในช่วงท่ีผา่นมา เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2556 จนถึงปัจจุบนัท าให้กลุ่มลด
การผลิตลง ประกอบกบัเรือใบจ าลองอยูใ่นช่วงท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี และตลาดเร่ิมเขา้สู่จุดอ่ิมตวั 
แต่ทางกลุ่มก็ยงัมียอดการสั่งซ้ือจากลูกคา้ประจ าเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

 จากการศึกษาท าให้สามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเจริญเติบโตของ และ
ส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มแม่วินเรือจ าลอง พบว่ากลุ่มแม่วินเรือจ าลองอยู่ในต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ี   
ท าเงิน (Cash Cows) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของตลาด (ยอดขาย) ต ่า แต่ส่วนแบ่ง
การตลาดสูง  ท าใหท้างกลุ่มตอ้งมีการวางแนวทาง กลยทุธ์ในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีอยูไ่วใ้ห้
นานท่ีสุด  โดยการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อสินคา้ สินคา้
และบริการควรตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะในเร่ืองคุณภาพมาตรฐาน การท าให้
ลูกค้า ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั เพิ่มสาย
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ งการพัฒนาตลาด และเจาะตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิมโดยการ
พฒันาการวางแผนด้านการผลิต การประชาสัมพนัธ์การขายและการส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ออกงานแสดงสินคา้ เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั กลุ่มและผลิตภณัฑ ์
เพื่อดึงดูดลูกคา้และรักษาส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มไว ้

 การวิเคราะห์ถึงวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ พบว่ากลุ่มแม่วินเรือจ าลองอยู่ในขั้นเจริญเติบโตเต็มท่ี     
( Maturity stage ) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีสามของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ คือ การเจริญเติบโตของยอดขายจะ
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เพิ่มช้า ในขณะท่ีก าไรมีแนวโน้มคงท่ีหรือลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การวิเคราะห์ BCG growth share 
matrix  ท  าให้ทราบถึงต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ (เรือจ าลอง) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์สามารถน าไป
เช่ือมโยง พร้อมทั้งเป็นขอ้มูลท่ีใช้สนับสนุนในการหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ร่วมกบัการใช้เคร่ืองมือ 
TOWS Matrix ในการจบัคู่ความสัมพนัธ์หากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมให้กบักลุ่มแม่วินเรือจ าลอง ผลจาก      
การวเิคราะห์ TOWS Matrix ไดก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสม ดงัน้ีคือ 

  1) กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์
ให้ดีข้ึน การปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองรูปแบบผลิตภณัฑ์ ปรับลดขนาดของเรือจ าลอง การท่ี
ขนาดใหญ่เกินไป ท าให้ยากต่อการขนยา้ย และราคาก็แพงตามไปดว้ย การเปล่ียนขนาดผลิตภณัฑ์ ให้
ดูแตกต่างและแปลกตากว่าของคู่แข่ง เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบกับ
นโยบายของภาครัฐท่ีมีการสนบัสนุนสินคา้ OTOP ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันารูปแบบ และผลิตภณัฑ์ท่ี
หลากหลายและเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

  2) กลยุทธ์การพฒันาตลาด (Market Development) ขยายและเพิ่มยอดขาย  การหา
ตลาดใหม่ให้กับสินค้า โดยการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย อาศัย
ความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันท่ีอยู่ในกระแสของโลกออนไลน์ ใช้
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ในการจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายท่ีสามารถเขา้ถึงไดจ้ากคนทัว่โลก 
เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกในการซ้ือหา  การซ้ือขายผา่น Website, Facebook, Line ถือเป็น
ทางเลือกของผูบ้ริโภคท่ีสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความรวดเร็วในการรับส่งขอ้มูลในการซ้ือขาย
สูง และการตลาดออนไลน์น้ีจะท าให้กลุ่มสามารถรักษาการมีอยูข่องสินคา้ท่ีผลิตอยูแ่ลว้ให้เป็นท่ีรับรู้
ของกลุ่มผูบ้ริโภครายใหม่เพิ่มมากข้ึน และเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปจ าหน่ายสินคา้ดว้ย
ตนเอง และค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารอีกทางดว้ย 

  3) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) เพิ่มยอดขายของผลิตภณัฑ์เดิมใน
ตลาดเดิมโดยเน้นในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าของคู่แข่งขัน สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้าตรฐานและท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ไวเ้น้ือเช่ือใจใน
สินคา้ รวมถึงการส่งเสริมการขาย เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ โฆษณาสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึนผา่น
ช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ เช่น Website, Facebook เป็นตน้ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้
และรู้จกัตวัสินคา้เพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งเพิ่มแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้เพิ่มและใช้โอกาสจากนโยบาย
ของรัฐบาลในการส่งเสริมสินคา้ OTOP ในการออกร้านแสดงสินคา้ โดยเลือกออกงานแสดงสินคา้ท่ีมี
ศกัยภาพและมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมทั้งเช่ือมโยงกบัหน่วยงานราชการภายในอ าเภอ รวมไปถึง    
การเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวในหมู่บา้น เสริมกิจกรรมในส่วนของการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดย
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จดักิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ เยีย่มชมขั้นตอนการผลิตเรือจ าลอง มีการสาธิตการท าเรือจ าลอง 
พร้อมทั้งใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ดลองต่อเรือจ าลอง และสามารถซ้ือเรือจ าลองกลบัไปเป็นของท่ีระลึก 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษากลยุทธ์การจดัการธุรกิจหัตถกรรมจากไมข้องกลุ่มแม่วินเรือจ าลองในต าบล    
แม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะต่างๆ ต่อการด าเนินงานของกลุ่ม ดงัน้ี 
 1. กลุ่มควรให้ความส าคญักบัการรักษาส่วนครองตลาดท่ีมีอยู ่ควบคู่ไปกบัการเพิ่มยอดขาย
ของผลิตภณัฑ ์โดยเนน้ในเร่ืองของการพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่าง หรือสร้างจุดเด่น
ใหก้บัผลิตภณัฑเ์พื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างความแตกต่างจากของคู่แข่ง 
 2.  เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ โดยการซ้ือขายผา่นตลาดออนไลน์ ปรับปรุงขอ้มูล
Website ให้มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยเพิ่มลูกค้ารายใหม่หรือผูท่ี้สนใจ รวมถึงลูกค้ารายเก่า
สามารถเข้าดูข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ได้อย่างสะดวก ตลอดจนการน า Social media เช่น 
Facebook  Line มาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการซ้ือขายสินคา้อยา่งสูงสุด 
 3. ทางกลุ่มควรมีการเช่ือมโยงกบัหน่วยทางราชการ หรือกิจการห้างร้านต่างๆ ในพื้นท่ี เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอกได้
รู้จกัผลิตภณัฑ ์และใหเ้กิดการขยายตวัออกไปมากข้ึน 
 4. กลุ่มผูผ้ลิต และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรร่วมมือกนัในการก าหนดทิศทางการพฒันาธุรกิจ
ของกลุ่ม  ทั้งดา้นการผลิต การตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 5. ควรมีการสนับสนุนการจดัท าบญัชีท่ีเป็นระบบ โดยกลุ่มควรให้ความส าคญัในเร่ืองของ
การจดัท าบญัชีให้ถูกต้อง เน่ืองจากการจดัท าบญัชีท่ีเป็นระบบแสดงให้เห็นถึงการมีศกัยภาพของ     
การบริหารจดัการกลุ่มไดเ้ช่นกนั 
 6. การรวมกลุ่มควรค านึงถึงเร่ืองทรัพยากรบุคคล การมีส่วนร่วม และควรมองถึงความย ัง่ยืน
ของกลุ่ม ควรมีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มในระยะยาว รวมทั้งถึงแนวทางส ารองในกรณีเกิด
การเปล่ียนแปลง เช่น การเปล่ียนจากการด าเนินงานแบบกลุ่ม เป็นเจา้ของรายเดียว การลาออกจาก   
การเป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นการใชแ้รงงาน รับจา้งรายวนั รายเดือน เป็นตน้ 
 7. ทางกลุ่มควรให้ความส าคญัในเร่ืองประสิทธิภาพการด าเนินงาน ทั้ งทางด้านบุคลากร      
ในการเขา้อบรมความรู้ต่างๆ ดา้นการพฒันาการผลิต พฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงการสร้างความแตกต่าง
ท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง การบริการหลงัการขาย  เช่น การรับประกนัสินคา้ภายในระยะเวลา 1 ปี  การรับคืน
สินคา้ไดใ้นกรณีท่ีเกิดการช ารุด เสียหาย จากการผลิต หรือการจดัส่ง เป็นตน้ 
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 8. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในระยะยาว เช่น  การพบปะพดูคุย การตอบค าถามลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็วผ่านสังคมออนไลน์ การแบ่งปันขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ สู่ลูกคา้ อย่างทนัท่วงที  เพื่อรักษา
ลูกคา้เดิมใหค้งอยู ่สร้างความพอใจใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือซ ้ า เป็นการรักษาลูกคา้เดิมใหค้งอยูต่่อไป 
 9. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเขา้ไปส่งเสริมการพฒันาดา้นต่างๆ ควรมองถึงประสิทธิภาพของ
บุคลากรของกลุ่มเป้าหมายดว้ย เน่ืองจากบางกลุ่มไม่มีความพร้อมในการพฒันา บุคลากรไม่มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ท าใหเ้กิดการสูญเปล่า เน่ืองจากไม่ไดน้ ากลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบักลุ่มอยา่งแทจ้ริง 
  

 

 



 

60 

บรรณานุกรม 

จิตตใ์ส  แกว้บุญเรือง. 2546. การด าเนินโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ประสบความส าเร็จใน
จงัหวดัล าปาง. การคน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ. บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ชยัยศ สันติวงษ ์และนิตยา เจรียงประเสริฐ. 2546. การบริหารระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพ: 
ประชุมช่าง จ ากดั. 

เทิดพัฒน์ พัฒนศิษฎางกูร. 2546. การวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวดัล าปาง         
 พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ. 2550. การค้นควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
 บริหารธุรกิจ. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
นพพร ตนัติศิรินทร์. 2549. การจดัการธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อการพฒันาการตลาดของผูเ้ล้ียงผึ้ งใน
 จงัหวดัเชียงใหม่ และล าพูน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 เกษตร. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
นารีรัตน์  ศิริพิกุลพนัธ์. 2549. การบริหารเชิงกลยทุธ์ของอุตสาหกรรมการผลิตแท่นขดุเจาะปิโตรเลียม
 นอกชายฝ่ังในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
 ประเทศ. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 
บรรยงค ์โตจินดา.2542. องค์การและการจัดการ. พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น. 
ปริญญา อุทัศน์. 2545. การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับสหกรณ์โคนมบรรหาร -แจ่มใส 21 จ ากัด. 
 วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร มห าบัณ ฑิ ตส าขาเศรษฐศาสต ร์ เกษตร. บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
พกัตร์ผจง วฒันาสินธ์ุ และพสุ เดชารินทร์.2542. การจดัการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ.กรุงเทพ : 
 โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ยุวดี  สุโพธ์ิใหม่. 2556. กลยุทธ์ระดบัธุรกิจของผูป้ระกอบการโรงสีขา้วอินทรียข์นาดกลางจงัหวดั
 เชียงใหม่. การค้นควา้แบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตรบัณฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ละเอียด ศิลาน้อย.2548 . วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ไปท าไม?. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา:
 http://etatjournal.com/upload/36/TOWS%20Matrix.pdf  [3 ธนัวาคม 2556]. 
วิรัช สงวนวงศ์วาน . 2547. การจัดการและพฤติกรรมองค์กร . พิมพ์คร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร:        
 เพียร์สันเอด็คูเคชัน่อินโดไซ. 



 

61 

วีนัส ฤาชัย. 2544. รายงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน ภายใตโ้ครงการ “หน่ึง
 ต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ” ในจังหวัดเชียงใหม่ .โครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
 เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  
ศิริกานต์ วงษ์ที. 2550.  กลยุทธ์ในการพฒันาอุตสาหกรรมผา้ทอลายโบราณของจงัหวดัอุทยัธานี. 

วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2539. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพ : ส านกัพิมพพ์ฒันาศึกษา. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, รังสรรค์  ประเสริฐศรี,  สมชาย หิรัญกิตติ, ลทัธิ ศรีวะรมย,์ องอาจ  ปทะวานิช,    

จีรศกัด์ิ จิยะจนัทร์, ชวลิต ประภวานนท์ และพรพิมล  วิริยะกุล.2542.การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
และกรณีศึกษา (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพ:ธีระการพิมพแ์ละไซเทก็ซ์ จ  ากดั. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ  ลกัษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช . 2546. การบริหารตลาด
ยคุใหม่. กรุงเทพ: ธรรมสาร จ ากดั. 

สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์. 2542. การบริหารเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพ. ส านกัพิมพอ์มรินทพ์ร้ินต้ิงแอนด์ 
 พบัลิชซ่ิง. 
สุธีรา อะทะวงษา.2551. การจัดการเชิงกลยุทธ์. เชียงราย: คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎั
 เชียงราย. 
สุภทัราภรณ์ อคัรวรนนท.์ 2549. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจชาใบหม่อนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
 หินเหิน-ศิลาทิพย ์บา้นหินเหิบ ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จงัหวดัขอนแก่น. วิทยานิพนธ์
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
สุรางค์พร ไชยวงษ์. 2548. ศกัยภาพของกลุ่มไม้แกะสลัก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ในการเข้าสู่
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์. การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์.บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ส านกัส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสากหิจชุมชน กรมการพฒันาชุมชน. 2553. แนวคิดและหลกัการหน่ึง
 ต าบ ล ห น่ึ ง ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  [ร ะ บ บ อ อ น ไล น์ ] แ ห ล่ ง ท่ี ม า : http://www.cep.cdd.go.th/                      
 [29 ตุลาคม 2556]. 
อดิศกัด์ิ  ไชยยศ. 2547. การวเิคราะห์การผลิต จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรครูปหล่อทองเหลือง
 ภายใตโ้ครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องจงัหวดัลพบุรี. การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ
 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ. บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 



 

62 

อสมา คงจงัหวดั. 2553. กลยุทธ์การตลาดสินคา้หตัถกรรมในครัวเรือน กรณีศึกษาผา้ซ่ินตีนจกหาด
เส้ียว อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั. การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาธุรกิจเกษตร. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อจัฉรา จนัทร์ฉาย. 2546. การพยากรณ์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ.พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: 
 ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Bovee, C. L., V. T. John., B. W. Marian.  and P. D. George. 1993. Management. New York :  
 McGraw-Hill, Inc.  
Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2003.  Marketing and Introduction. 6th ed. New Jersey: 
 Pearson Education, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รูปแบบและขนาดของเรือจ าลอง 
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        ตารางภาคผนวก ก  รูปแบบ และขนาดเรือจ าลอง 

รหสั ช่ือสินคา้ 

ขนาด (ซม.) 
ราคาขายส่ง 
(บาท) 

ราคาขาย
ปลีก (บาท) ความ

กวา้ง 
ความ
ยาว 

ความ
สูง 

001 เรือส าเภาจีนใหญ่  L     CHINESE  JUNK  L 24 120 84 4,900 6,900 

002 
เรือส าเภาจีนกลาง  M    CHINESE  JUNK  
M 14 71 58 2,340 3,500 

003 เรือส าเภาจีนเล็ก  S     CHINESE  JUNK  S 11 57 44 1,200 1,850 

004 เรือส าเภาจีนจ๋ิว     CHINESE  JUNK  SS 9 43 36.5 850 1,200 

005 
เรือรบเยอรมนัใหญ่  L   GERMAN  
WARSHIP  L 30 120 84 4,900 6,900 

006 
เรือรบเยอรมนัใหญ่  M   GERMAN  
WARSHIP  M 22 99 69 3,900 5,550 

007 
เรือรบฝร่ังเศสใหญ่  L   FRENCH  
WARSHIP  L 25 115 82 4,900 6,900 

008 
เรือรบฝร่ังเศสกลาง  M   FRENCH  
WARSHIP  M 22 85 64 3,900 5,550 

009 
เรือรบสเปนกลาง  M  SPANISH  
GALLEON  M 17 89 64 3,900 5,550 

010 เรือยอร์ชใหญ่   L      YACHT   L 15 100 72 3,900 5,550 

011 เรือยอร์ชใหญ่   M     YACHT  M 13 79 53 2,600 3,700 

012 เรือยอร์ชใหญ่   S      YACHT  S 9 51 37 1,200 1,850 

013 
เรือญวน   M             VIETNAMESE  BOAT  
M 22 89 72 3,650 5,100 

014 เรือป้ันหยา  M          PANYA  BOAT  M               22 89 72 3,650 5,100 

015 
เรือส าเภาจีนใบเฉียงใหญ่  L     CHINESE  
JUNK  L 22 124 84 4,900 6,900 

016 
เรือส าเภาจีนใบเฉียงกลาง  M    CHINESE  
JUNK  M 17 97 64 3,900 4,900 

017 
เรือส าเภาจีนใบเฉียงเล็ก    S     CHINESE  
JUNK  L 11 62 50 1,200 1,850 

018 เรือประมง  M    FISHER  BOAT 16 90 43 3,250 4,900 

019 เรือเดนมาร์กใหญ่   L    DENISHESE   L 26 122 84 4,900 6,900 

020 เรือเดนมาร์กกลาง   M    DENISHESE  M 20 95 65 3,900 5,500 
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รหสั ช่ือสินคา้ 
ขนาด (ซม.) 

ราคาขายส่ง 
(บาท) 

ราคาขาย
ปลีก (บาท) 

 

ความ
กวา้ง 

ความ
ยาว 

ความ
สูง 

021 
เรือรบจีนใหญ่  (มงักรแดง)  L   RED  
DRAGON  L 21 80 79 3,250 4,600 

022 
เรือรบจีนเล็ก  (มงักรแดง)  S   RED  
DRAGON  S 13 47 51 1,200 1,850 

023 เรือคทัต้ีชาร์คกลาง   M   CUTTY  SARK  M 13 96 64 3,250 4,600 

024 เรือส าเภาไทยเล็ก   S   THAI  JUNK   S 11 42 44 1,200 1,850 

025 
เรือส าเภาจีนจ๋ิวเล็กสุด    CHINESE  JUNK  
SSS 

8 36.5 25 650 900 

026 
เรือส าเภาญวนเล็ก   S      VIETNAMESE  
BOAT  S 10 56 45 1,200 1,850 

027 เรือนิวพอร์ตเล็ก   S          NEW  PORT   S 10 63 55 1,300 2,000 

028 เรือส าเภาจีนกลาง  (L)    CHINESE  JUNK   20 95 65 3,900 5,500 

029 เรืออีแปะ    E-PAEH   BOAT 9 32 8 585 800 

030 เรือหางแมงป่อง    S         SCORPION  TAIL    9 44 15 1,200 1,600 

031 เรือส าเภาไทยกลาง    M    THAI   JUNK   M 17 57 65 2,860 4,000 

032 เรือยอร์ช  (แขวน)            YACHT   4 55 40 1,040 1,680 

033 เรือส าเภาไทยแขวน         THAI   JUNK   4 55 40 1,040 1,680 

034 เรือรบจีนเล็ก (แขวน)       RED  DRAGON   4 55 40 1,040 1,680 

035 
เรือรบสเปนเล็ก  S           SPANISH  
GALLEON   S 12 62 47 2,080 2,950 

036 เรือคทัต้ีชาร์คเล็ก  S          CUTTY  SARK  S 8 55 42 1,200 1,850 

037 เรือรบเล็กใหญ่  S      FRENCH  WARSHIP   12 60 46 1,820 2,890 

038 เรือซานตา้มาเรีย              SANTA  MARIA 14 72 55 2,350 3,300 

039 เรือฮ่องกงใหญ่  L  HONG KONG  BOAT    17 79 73 2,860 4,000 

040 เรือฮ่องกงกลาง  M   HONG KONG  BOAT    13 58 55 2,210 3,100 

041 เรือฮ่องกงเล็ก     S   HONG KONG  BOAT    10 46 45 1,200 1,850 

042 เรือโกลเดน้ไฮน์  S          GOLDEN  HIND    12 50 43 1,200 1,850 

043 เรือยอร์ช (แบบตั้งโตะ๊+แขวน)     YACHT   4 50 40 910 1,690 

044 
เรือส าเภา (แบบตั้งโตะ๊+แขวน)    THAI   
JUNK    4 50 40 910 1,690 
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045 
เรือรบจีน  (แบบตั้งโตะ๊+แขวน)  RED  
DRAGON   4 50 40 910 1,690 

046 
เรือหางแมงป่อง (วางขวดไวน์)      
SCORPION  TAIL   11 54 20 1,200 1,690 

047 
เรือรบสเปนใหญ่  L        SPANISH  
GALLEON  L 23 120 82 4,900 6,900 

048 เรือนิวพอร์ตใหญ่  L        NEW  PORT  L 22 120 84 4,550 6,900 

049 เรือป้ันหยาเล็ก S   PANYA  BOAT  S               10 55 44 1,200 1,650 

050 เรือโปรตุเกส  M    PORTUGAL  M   13 72 61 2,250 3,500 

051 เรือบลูโนส้   S      BLUENOSE  S 12 62 53 1,300 2,050 

052 เชลล่ิง  วอร์ชิพ       SAILING  WARSHIP 19 103 82 4,900 6,900 

053 โดว    DHOW                  13 51 53 1,950 2,750 

054 
เรือหางแมงป่องใหญ่  L    SCORPION  
TAIL   L 14 75 75 3,250 4,900 

055 เรือบีเกิล  S   BEGAL  S 11 63 55 1,950 2,850 

056 เรือเมยฟ์ลาวเวอร์   S     MAYFLOWER   S 17 65 58 2,350 3,050 

057 เรือส าเภาจีนขนสินคา้   CHINESE  JUNK  L 11 50 55 1,560 2,220 

058 เรือทรีออฟไลน์   THREE OF LIFE 11 69 56 1,950 2,890 

059 เรือเอนเดฟเวอร์   ENDEAVOUR  L 16 97 82 4,900 6,900 

060 เรือรบเยอรมนั   S   GERMAN  WARSHIP S 14 64 49 2,080 3,050 

061 เรือกระแซง  S     KRA CHAENG  BOAT  S 11 41 21 1,200 1,600 

062 เรือประมงญ่ีปุ่ น 1 

   
4,900 5,800 

063 เรือประมงญ่ีปุ่ น 2 

   
4,900 5,800 

064 เรือประมงญ่ีปุ่ น 3 

   
4,900 5,800 

065 เรือประมงญ่ีปุ่ น 4 

   
4,900 5,800 

066 เรือส าเภาจีนจมัโบ ้ XXL 56 254 177 35,000 39,500 

067 เรือส าเภาจีนจมัโบ ้ XXL 42 204 165 35,000 37,500 
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รูปเรือจ ำลองท่ีไดรั้บควำมนิยม 

 

 

 

 

 

เรือส ำเภำจีน 

 

                       

  

เรือรบสเปน               เรือรบจีนมงักรแดง 
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         เรือคทัต้ีชำร์ค      เรือรบเยอรมนัมี 

 

 

 

 

                                เรือส ำเภำไทย                     เรือส ำเภำจีน(3ใบ)   
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวชลธิชา  ดีเพญ็ 
วนั เดือน ปี เกิด  1  ธนัวาคม  2527 
ประวติัการศึกษา  ปีการศึกษา 2545    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
   โรงเรียนสันป่าตองวทิยาคม 
   ปีการศึกษา 2550  ปริญญา วิทยาศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ประวติัการท างาน ปี 2552-2553 เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน ส านกังานเศรษฐกิจ
   การเกษตรเขต 1    
   ปี 2554 – ปัจจุบนั นกัวชิาการพฒันาชุมชนปฏิบติัการ ส านกังานพฒันา
   ชุมชนอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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