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บทคัดย่อ
การเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน นับเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ทีจ่ ะสามารถสร้างความเข็มแข็งและ
ยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ ในชุมชน โดยมุ่งเน้ นเพื่อให้ทราบถึง แนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์ในการจัดการป ิบตั ิประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวง โดยเจาะจงศึกษาสมาชิกทัง้ หมด 45 ราย ด้วยการ
สนทนากลุ่ม Focus group) และแบบสอบถาม รวมทัง้ สะท้อนผลยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
กลยุทธ์ในระดับชุมชนด้วยเครื่องมือ การวิเคราะห์ IFE & EFE matrix TOWS matrix และ QSP matrix และนาเสนอข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนาบรรยายผลการศึกษา พบว่าตาแหน่ งกลยุทธ์การเพิม่ ขีดความการแข่งขันและการเจริญเติบโตทีก่ ลยุทธ์
SO ง่ึ มีกลยุทธ์ทน่ี ่าสนใจและควรนาไปเป็ นแนวทางการพัฒนาประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการของกลุ่ม คือการ
ขยายเพิม่ พืน้ ทีก่ ารผลิต รองลงมา คือการยกระดับมาตร านการผลิต GAP และการเจาะตลาดเป้ าหมายและการเพิม่ มูลค่า
ผลผลิตผลิต
คาสาคัญ : กลยุทธ์, กล้วยหอมทอง, วิสาหกิจชุมชน
ABSTRACT
The enlargement of the competitiveness of community enterprises is the important factor in order
to strengthen the sustainability in the community. Our focus is to determine the development guideline and
management strategies, practices and decision making in the management of the Community Enterprise
Cavendish Banana Wang Luang. This current research studied of the sum total 45 members. According to
the study of the focus group, a semi-structured and structured questionnaire was used to collect the data.
The data were analyzed at the community level by using the IFE & EFE matrix analysis, the TOWS matrix
analysis, and QSP matrix analysis: the results were presented in descriptive statistics. It found that
strategical position which increased the competitiveness and growth by using the SO strategy. Additionally,
it is interesting to apply this strategy and should lead to the development guideline of decision making in
the management of group is the expansion of production area, following by upgrading the standard of GAP
production in which to focus on the target market penetration and productive value-added production.
Keywords : Strategic, Cavendish, Enterprise
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บทนา
กล้วยหอมทองเป็ นทีน่ ิยมบริโภคกันอย่างแพร่ใน
หมู่คนจานวนมาก อาทิ เพื่อควบคุมปริมาณน้ าหนัก เพื่อ
รับคุณค่าทางอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารแอนตี
ออก ิ เ ดนต่ า งๆ เป็ นต้ น ท าให้ ก ล้ ว ยหอมทองเป็ นที่
ต้องการของผูบ้ ริโภคทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ใน
ปี 2557 กล้วยหอมทองติดอันดับที่ 12 ผลไม้เศรษ กิจทีม่ ี
ศัก ยภาพในการส่ง ออกในระดับ สูง โดยเ พาะประเทศ
ญี่ป่ ุน ร้อยละ นิยมบริโภคกล้วยหอมทองรองจากส้ม
และแอปเปิ้ ล (Office of Agricultural Economics, 2014)
ประเทศไทยมีแหล่งผลิตที่สาคัญ ได้แก่ ปทุมธานี ชุมพร
เพชรบุรี สระบุรี และหนองคาย โดยจังหวัดหนองคายมี
พื้นที่ผลิตเ ลีย่
ไร่ (Prachachat Business Online,
2015) มีแหล่งผลิตในเขตอาเภอโพนพิสยั อาเภอเ ้ า ไร่
อ าเภอสัง คม และอ าเภอเมือ งหนองคาย การผลิตกล้วย
หอมทองส่ ว นใหญ่ นิ ยมเพาะปลูก ในลัก ษณะต่ า งคนต่ าง
ปลูก และจาหน่ ายผลผลิตที่ได้ตามร้า นผลไม้ แผงลอยใน
ตลาดท้องถิ่น ขณะที่การผลิตในเขตพืน้ ที่อาเภอเ ้ าไร่ มี
การรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตัง้ เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
กล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกไปจาหน่ ายยังประเทศญีป่ ่ นุ
ผ่ า นบริ ษั ท ตั ว แทนการส่ ง ออก ในรอบการผลิ ต ปี
มีพ้ืน ที่เ ลี่ย 32 ไร่ ผลผลิต เ ลี่ย 4,000
กิโลกรัมต่ อไร่ รวมผลผลิตทัง้ หมด 80 ตัน (Prelpool, P.,
2014) ทัง้ นี้ เ กษตรกรเริ่ม ลดพื้น ที่ผ ลิต ลงเนื่ อ งจากต้ อ ง
ประสบปั ญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิต การดูแล
รักษาป้ องกันการหักล้มของต้นกล้วยหอมทองจากแรงลม
พายุ นค่ อ นข้า งยากล าบากส่ ง ผลให้ ผ ลผลิต เกิด ความ
เสีย หายน าไปสู่ ป ริ ม าณผลผลิ ต ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของผู้ ้อื คุณภาพของผลผลิตลดลงไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ ้อื ของบริษทั ส่งออก กลุ่มจึงปรับเปลี่ยน
ช่องทางการจาหน่ ายเป็ นจาหน่ ายภายในประเทศแทนการ
ส่งออกโดยมีพ่อค้ามารับ อ้ื ผลสดทีส่ วน ตลอดจนมีการสัง่
จองผลผลิต ไว้ก่ อ นล่ ว งหน้ า ในรู ป แบบการท าข้อ ตกลง
ระหว่ า งผู้ ้ือ และผู้ ข ายภายในกลุ่ ม หรื อ น าผลผลิต ไป
จาหน่ายตามตลาดท้องตลาดทัวไป
่ ในขณะทีค่ วามต้องการ
้อื กล้วยหอมทองในตลาดยังคงเพิ่มสูงขึน้ จะเห็นได้จาก
ยอดปริม าณการจ าหน่ า ยของร้า นสะดวก ้ือ -Eleven
เ ลี่ย 100,000 ลูก ต่ อ วัน CP All, 2015 เป็ น ที่น่ า สนใจ
อย่างยิง่ ทีจ่ ะทาการศึกษาถึงปั ญหา อุปสรรค จุดเด่น และ

จุดด้อยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวงเพื่อ
นาไปจัดทากลยุทธ์ของกลุ่มที่จะช่วยเป็ นเครื่องมือในการ
ตั ด สิน ใจต่ อ การบริ ห ารจัด การขับ เคลื่ อ นทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานของกลุ่มให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจน
เพิม่ โอกาสในการแข่งขันทัง้ ด้านการผลิตและการตลาดให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีจ่ ะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง มันคง
่ และ
ยังยื
่ น และสามารถพัฒนาไปเป็ นผู้ประกอบการทางด้าน
ธุรกิจการเกษตรได้ ดังนัน้ ผู้วิจยั เล็งเห็นความสาคัญ ที่จะ
ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับชุมชนที่เกิดขึน้ จาก
การรวมกลุ่มของเกษตรกรภายในชุมชนอย่างแท้จริงโดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวง และเพื่อศึกษากลยุทธ์ในการ
จัด การกลุ่ ม ที่จ ะสามารถน าไปเป็ น แนวทางในการเลือก
ป ิบ ัติป ระกอบการตัด สิน ใจในการบริห ารจัด การกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม
การวิ เคราะห์เชิ งกลยุทธ์
การวิเ คราะห์ เ ชิง กลยุ ท ธ์ โ ดยพิจ ารณาจากสิ่ง ที่
เกิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมภายนอก External environment)
และสภาพแวดล้อมภายใน Internal environment) เพื่อนา
ข้อมูลทีไ่ ด้เหล่านัน้ มาพิจารณาถึงโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง
จุดอ่อน เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันระหว่าง
หน่ วยธุรกิจ ตลอดจนนาไปปรับแก้ไขการดาเนินธุรกิจใน
เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้ องกัน และการสงวนไว้ ่งึ ระดับของ
หน่ ว ยธุ ร กิจ การวิเ คราะห์เ ช่ น นี้ เรีย กว่ า การวิเ คราะห์
SWOT ่งึ จะนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ของหน่ วยธุ ร กิจ
นัน้ ๆ ได้แก่ 1) พิจารณาจากความสามารถของทรัพยากร
2 ระบุ ปั จ จัย เ พาะด้า น ประกอบด้ว ย จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น
โอกาส และอุป สรรค 3 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ภายในหน่วยธุรกิจ รวมทัง้ โอกาสและอุปสรรคภายนอกทีม่ ี
ผลกระทบต่ อหน่ วยธุรกิจเพื่อที่จ ะน าไปพัฒ นากลยุ ท ธ์ท่ี
เหมาะสม ด้วยการวิเคราะห์ SWOT ดังรายละเอียดดังนี้
1) จุ ด แข็ง (Strengths; S): เป็ นส่ ว นที่จ ะท าให้
หน่วยธุรกิจสามารถดาเนินการไปถึงเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ได้
2) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses; W): เป็ นแนวทางที่
หน่ วยธุรกิจนัน้ ๆจะต้องแสวงหากระบวนการแนวทางการ
แก้ไขกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับหน่วยธุรกิจ
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3) โอกาส (Opportunities; O): เป็ นสถานการณ์ ท่ี
แสดงถึงศักยภาพของหน่ วยธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามวัตถุประสงค์
4) อุ ปสรรค (Threats; T): เป็ นวิก ตที่เกิดขึ้นเพื่อ
สกั ด กั น้ ไม่ ใ ห้ ห น่ วยธุ ร กิ จ สามารถด าเนิ น การบรรลุ
เป้ าหมายได้ ง่ึ หน่ วยธุรกิจจะต้องสรรหาวิธกี ารตัง้ รับเพื่อ
ลดอุปสรรคทีม่ ผี ลต่อหน่วยธุรกิจ
จากการกล่าวข้างต้นนาไปสู่การวิเคราะห์ SWOT
เพื่อให้ได้กลยุ ทธ์การพัฒนากลุ่ มวิสาหกิจชุ มชนในระดับ
ชุมชน ประกอบด้วย 3 ขัน้ (Serirat, S., et al, 2003) ได้แก่
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ตอนปั จ จัย น าเข้า เป็ น การวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบด้วย เมทท
ริก ก์ ารประเมินปั จจัยภายใน Internal Factor Evaluation
(IFE) matrix) คือ การประเมิน ค่ า ถ่ ว งน้ า หนัก จากปั จ จัย
ภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน) เมทริก ก์ ารประเมินปั จจัย
ภายนอก External Evaluation (EFE) matrix) คื อ การ
ประเมิ น ค่ า ถ่ ว งน้ า หนั ก ปั จจัย ภายนอก (โอกาส และ
อุปสรรค)
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ตอนการจับคู่ โดยนาผลการวิเคราะห์
ปั จจัยการนาเข้า Input stage) ขัน้ ที่ นามาเข้าสู่ขนั ้ ตอน
ในการจั บ คู่ ส ร้ า งกลยุ ท ธ์ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ มทริ ก ์
อุ ป สรรค-โอกาส-จุ ด อ่ อ น-จุ ด แข็ง (Threats-OpportunitiesWeaknesses-Strengthsmatrix (TOWS)) เพื่อให้ได้มา ่งึ
ทางเลือกชิงกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม
ขัน้ ที่ ขัน้ ตอนการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ โดย
นาเอาผลทีไ่ ด้จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ในขัน้ ที่ 2 มาทา
การวิเคราะห์ในการดาเนินการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน ด้ว ยการ
วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ QSP matrix) เพื่อให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถนากลยุทธ์ทไ่ี ด้ไปดาเนินการ
ป ิบ ัติไ ด้จ ริง ตลอดจนเป็ น นโยบายของกลุ่ ม เพื่อ ปรับ
รูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
มากยิง่ ขึน้
วิ สาหกิ จชุมชน
วิสาหกิจชุมชน หมายถึงการรวมกระบวนการคิด การ
จัด การผลผลิต และทรัพ ยากรทุก ขัน้ ตอน โดยอาศัยภูมิ
ปั ญ ญาขององค์ก รของชุ ม ชนหรือ เครือ ข่า ยขององค์ก ร
ภายในชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษ กิจสังคมและการเรียนรูข้ อง
ชุมชน ดังนัน้ วิสาหกิจชุมชนจึงเกิดขึน้ จากการแปรรูปรือ
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พัฒนาผลิตภัณ ์จากผลผลิตภายในชุมชนที่เกิดขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อก่อเกิดการพึง่ ตนเองและเพิม่ มูลค่าของผลผลิต
หรือการพัฒนาทรัพยากรที่มอี ยู่และภูมปิ ั ญญาของชุมชน
อาทิ หัตกรรมพืน้ บ้าน การถนอมอาหาร การแปรรูปผักและ
ผลไม้ เป็ นต้น รวมทัง้ การพัฒนาผลิตภัณ จ์ ากภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน่ ทีม่ เี พื่อสนองความต้องการตนเองและภายในชุมชน
อาทิ เครื่องมือเครื่องในครัวเรือน ยาสมุนไพรและอาหาร
เป็ นต้น และการพัฒนานาระบบการตลาด การบริการและ
สวัสดิการเกิดขึน้ ไปในชุมชนภายใต้การรวมกลุ่มจัดตัง้ เป็ น
วิสาหกิจชุมชน Jankran S., et al., 2002)
3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาของ Prasongsuk, C. (2013) ศึกษา
ปั จจัยและกลยุทธ์ทางการผลิตทีม่ ผี ลต่อการดาเนินงานด้าน
การส่งออกกล้วยหอมของสหกรณ์ไทยไปประเทศญี่ป่ ุน มี
วัตถุประสงค์ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายใน
ปั จจัยภายนอก กลยุทธ์การผลิต และผลการดาเนิ น งาน
ทางด้า นการส่ ง ออกของสหกรณ์ ก ารเกษตรกร รวมถึง
ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ อิท ธิพ ลต่ อ ผลการด าเนิ น งานด้ า นการ
ส่ ง อ อ ก สา ม า ร ถ สรุ ป ไ ด้ ว่ า ปั จ จั ย ภ า ย ใ น มี ผ ล ต่ อ
ความสัมพัน ธ์กบั กลยุ ทธ์ด้านการผลิต ปั จ จัย ภายนอกมี
ความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์การผลิต และกลยุทธ์ด้าน การ
ผลิ ต ่ึ ง มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การส่ ง ออก ขณะเดี ย วกั น
การศึกษาของ Duangkam, S. (2014) ศึกษาแนวทางการ
พัฒ นาศัก ยภาพการจัด การที่ดี ข องวิส าหกิจ ชุ ม ชนใน
จัง หวัด กา สิน ธุ์ โดยที่ก ลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนจะสามารถ
ประสบผลส าเร็ จ และด าเนิ น กิ จ การอยู่ ต่ อ ได้ จ ะต้ อ ง
ทาการศึกษาบริบทและสภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชนด้าน
จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อนาไปสูก่ าร
มีส่ว นร่ ว มของสมาชิก ภายในกลุ่ ม ตลอดจนการก าหนด
นโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรก่อให้เกิดการรวมกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็ นระบบและเกิดเครือข่ายอย่างเป็ น
รูปธรรมนามา ง่ึ ความเข้มแข็งตลอดจนพัฒนาภาวะความ
เป็ นผูน้ าและการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ น โดยที่ Leelakaweewong, W., et al. (2010) ศึกษา
การเพิ่ม ขีด ความสามารถเชิง แข่ง ขัน กรณี ก ลุ่ ม วิสาหกิจ
ชุ ม ชนร่วมใจพัฒนา วิเ คราะห์จุด แข็งจุด อ่อ นโอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และจับคู่ด้วย
เมท
ริ ก ์ ก ารประเมิ น อุ ป สรรคโอกาสจุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ง
(TOWS Matrix) ตลอดจนใช้เ มทริก ์ก ารประเมิน ปั จ จัย
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ภายใน-ภายนอก (IE&EE Matrix) และเมทริ ก ์ ก าร
วางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ (QSPM) ง่ึ เห็นได้ว่าจุดอ่อน
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ไี ด้จากการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์เชิงปริมาณ กลยุทธ์ท่เี หมาะสมของกลุ่มในการเจาะ
ตลาดเป็ นกลยุ ท ธ์ ห ลัก โดยอาศัย สื่อ ออนไลน์ จัด สร้ า ง
เว็บ ไ ต์ค วบคู่ไ ปกับ การวิเ คราะห์ต้น ทุ น ด้ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป ง่ึ จากวรรณกรรมการศึกษาข้างต้นทาให้เห็นว่า
การศึกษาปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อการรวมกลุ่มในการจัดตัง้
เป็ นวิสาหกิจชุมชนนัน้ มีความสาคัญทีจ่ ะนาไปสู่การพัฒนา
กลยุทธ์ในการดาเนินการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนเป็ นแนวทางในการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันทัง้ ในด้านการผลิต การตลาด และด้านการบริหาร
จัดการกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยังยื
่ น รวมทัง้
สามารถดาเนินการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการดาเนินการให้
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป จึงทาให้
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสาคัญในการดาเนินกลยุทธ์ รวมทัง้ การ
พัฒ นาศัก ยภาพของกลุ่ ม และเพิ่ม ศัก ยภาพในการแข่ง
การศึก ษาครัง้ นี้ จึง เน้ น การเพิ่มขีด ความสามารถในการ
แข่งขันเชิงกลยุทธ์ระดับกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนกล้วย
หอมทองวั ง หลวง ่ึ ง จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ป ิบ ัติใ นการด าเนิ น งานของกลุ่ ม วิส าหกิจ
ชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวงต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
) ความสัมพันธ์ของการวิ จยั ที่ศก า
บทความวิจ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น แสวงหาแนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ระดับ
กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนที่ จ ะก่ อ ให้เ กิด การสร้า งแรงกระตุ้น
ให้กบั เกษตรกรผู้เป็ นสมาชิกและผู้ทส่ี นใจผลิตกล้วยหอม
ทอง ตลอดจนขยายก าลัง การผลิต เพิ่ม ขึ้น เพื่อ สนองต่ อ
ความต้องการตลาดได้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2) สถานที่และ ระชากรที่เลอก นการศก า
สถานที่ แ ละ ระชากร นการศก าวิ จ ยั :
เลือกศึกษาพืน้ ทีจ่ งั หวัดหนองคายเนื่องจากเป็ นแหล่งพืน้ ที่
เพาะปลู ก กล้ ว ยหอมทองที่ ส าคั ญ 1 ใน 6 จั ง หวั ด
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ผ ลิ ต ที่ ส า คั ญ ใ น
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ โดยอาเภอที่เป็ นแหล่งผลิต ที่
สาคัญได้แก่ อาเภอเมืองหนองคาย อาเภอโพนพิสยั และ
อาเภอเ ้ าไร่ โดยเจาะจงเลือกพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในเขตอาเภอ

เ ้ าไร่ เนื่องจากเป็ นพื้นที่ท่มี ีการรวมกลุ่มของเกษตรกร
เป็ นวิสาหกิจชุมชนทีด่ าเนินการผลิตกล้วยหอมทองร่วมกัน
โดยมีจานวนประชากรทัง้ หมด ราย และผู้วจิ ยั ดาเนิน
ศึกษาวิจยั จานวนประชากรทัง้ หมดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การเกบรวบรวมและวิ เคราะห์ข้อมูล
ก า ร เ ก บ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย ขัน้ ตอน
ขั ้น ต อ น ที่ 1 อา ศั ย แ บ บ สั ม ภ าษ ณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้างเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วยการ
สนทนากลุ่ม (Focus group)
ขัน้ ตอนที่ 2 สะท้อนผลการสังเคราะห์ในขัน้ ตอนที่
1 สู่ก ลุ่ ม วิสาหกิจ ชุ ม ชนเพื่อ พิจ ารณาผลการวิเ คราะห์ท่ี
เกิด ขึ้น ด้ว ยการสนทนากลุ่ ม (Focus group) เพื่อ น าไป
สร้างแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
ขัน้ ตอนที่ 3 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล ด้ว ย
แบบสอบถามในขัน้ ตอนที่ 2 และนาไปวิเคราะห์ประเมินผล
ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักในแต่ละประเด็นที่ส่งผลกระทบต่ อ
การดาเนินการทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก จากนัน้
นาค่าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ
(QSP matrix) เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการประกอบการ
ตัดสินใจในการดาเนินนโยบายของกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
1 ประเมิน ปั จ จัย น าเข้า ภายใน-นอก
( Internal Factor Evaluation (IFE) matrix แ ล ะ External
Factor Evaluation (EFE) matrix) ได้ แ ก่ ปั จจั ย ที่ ส าคัญ
ภายใน คือ จุดแข็ง และจุดอ่อน และปั จจัยภายนอก คือ
โอกาส และอุปสรรค ด้วยค่าน้าหนักระหว่าง 0.0-1.0 โดยที่
0.0 เท่ากับไม่มคี วามสาคัญเลย และ 1.0 มีความสาคัญมาก
ทีส่ ดุ
2 กาหนดค่าคะแนนเกณ ก์ ารประเมิน
ให้ เท่ า กับ จุ ด อ่ อ นหลัก และอุ ป สรรคหลัก 2 เท่ า กับ
จุดอ่อนรอง และอุปสรรครอง 3 เท่ากับ จุดแข็งรอง และ
โอกาสรอง และ 4 เท่ า กับ จุ ด แข็ง หลัก และโอกาสหลัก
จากนัน้ คานวณค่าคะแนนถ่วงน้าหนักจากการนาค่าคะแนน
เกณ ก์ ารประเมิน 1-4 คูณด้วยค่าน้าหนัก 0.0-1.0) และ
รวมค่ า คะแนนปั จ จัย ที่สาคัญ ทัง้ ปั จ จัย ภายในและปั จ จัย
ภายนอกเพื่อนาไปกาหนดตาแหน่ งกลยุทธ์หลัก (Grand
Strategy matrix) ในการดาเนินการ
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3) สร้ า งกลยุ ท ธ์ โ ดยการจับ คู่ ปั จจัย ที่
สาคัญ ภายใน-ภายนอก เพื่อนามาวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน และการพัฒ นาหน่ ว ยธุ ร กิจ ด้ว ยเมทริก ์
ัจจัยภาย น IFE)

อุ ป สรรค-โอกาส-จุ ด อ่ อ น-จุ ด แข็ง หรื อ TOWS matrix
(ภาพที่ 1)

จุดแขง
Strengths)

จุดอ่อน
Weaknesses)

อกาส
Opportunities)

SO มีจุดแข็งและมีโอกาส
“กลยุทธ์การรุนราน”
(Aggressive strategy)

WO มีจุดอ่อนและมีโอกาส
“กลยุทธ์การอนุรกั ์”
(Conservative strategy)

อุ สรรค
Treats)

ST มีจุดแข็งและมีอุปสรรค
“กลยุทธ์การแข่งขัน”
(Competitive strategy)

WT มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค
“กลยุทธ์การตังรับ”
(Defensive strategy)

ัจจัยภายนอก EFE)
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ภาพที่ 1 การแสดงทางเลือกเมททริก ์ TOWS เพื่อการกาหนดกลยุทธ์
(Four alternative of TOWS matrix for strategy formulation) (Serirat, S., et al, 2003)
4 วิเ คราะห์ ก ารตัด สิน ใจเพื่อ เลือ กกล
ยุ ท ธ์ ท่ี เ หมาะสมด้ ว ยการวางแผนกลยุ ท ธ์ เ ชิง ปริม าณ
(QSP matrix) (Phomani, K., n.d.) ดังนี้
1) นากลยุทธ์ทไ่ี ด้จากการจับคู่ในเมทท
ริก ์ TOWS โดยเลือกกลยุทธ์ทอ่ี ยู่ในตาแหน่งกลยุทธ์หลัก
เ ข้ า สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ล ยุ ท ธ์ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ
(GSP matrix)
2 รวมค่ า น้ า หนั ก ปั จจั ย ที่ ส าคัญ ทัง้
ภายในและภายนอกให้เท่ากับ 2 แล้วคูณค่าคะแนนน้าหนัก
ของแต่ ละปั จจั ย ที่ ส าคั ญ กั บ ค่ า คะแนนการดึ ง ดู ด
(Attractiveness Score :AS) โดยก าหนดให้ค่ า คะแนน 1
เท่ากับไม่ดงึ ดูด, 2 เท่ากับค่อนข้างดึงดูด, 3 เท่ากับดึงดูด
สมเหตุสมผล และ 4 เท่ากับดึงดูดสูง จะได้ค่าคะแนนดึงดูด
รวม(Total Attractiveness Score: TAS) ในแต่ ล ะปั จ จัย ที่
ส าคัญ จากนั น้ ท าการรวมผลค่ า คะแนนดึง ดู ด โดยรวม
(Sum Total Attractiveness Score) ในแต่ ละกลยุทธ์ โดย
เลือกพิจารณากลยุทธ์ท่มี ีค่ าการดึงดูดที่สูง สุด เพื่อ น าไป
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ขัน้ ตอนที่ 4 นาผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ท่ไี ด้
สะท้อนสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวงเพื่อ

เป็ นแนวทางการป ิ บ ัติ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นระดับ นโยบาย
ของกลุ่ม

ผลการศก า
บริบทของกลุ่ม
กล้วยหอมทองนับได้ว่าเป็ นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ถูก
จัดอันดับให้เป็ นผลไม้เศรษ กิจมีศกั ยภาพในการส่งออกสูง
เป็ นพืชเศรษ กิจลาดับที่ 12 ปั จจุบนั การแข่งขันด้านผลิต
กล้วยหอมทองมีแนวโน้มสูงขึน้ จากราคาต่อผลปรับตัวเพิม่
สูงขึน้ ระหว่าง 8-10 บาทต่อผล ขึน้ อยู่กบั ดูกาล ส่งผลให้
ผู้ ผ ลิ ต เร่ ง ขยายพื้ น ที่ ผ ลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น โดยเ พาะภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือเริม่ ให้ความสนใจผลิตกล้วยหอมทอง
เพื่อการจาหน่ าย ก่อให้เกิดการรวมเกษตรกรผูผ้ ลิตกล้วย
หอมทองกลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนกล้ ว ยหอมทองวัง หลวง
อาเภอเ ้ าไร่ จังหวัดหนองคาย เดิมเน้นการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็ นหลัก แต่ ปัจจุบนั ปรับเปลี่ย นการจาหน่ า ยเป็ น
ตลาดภายในประเทศแทนการส่งออก ปี 2558-ปั จจุบนั )
ด้ว ยปริม าณผลผลิต ที่ไ ม่ ส ม่ า เสมอตามมาตร านความ
ต้ อ งการในตลาด ่ึง ท าให้ผ ลผลิต ไม่ เ พีย งพอต่ อ ความ
ต้อ งการของผู้ส่ง ออกหรือ ผู้ค้า ภายในประเทศ อนึ่ ง ต้อ ง
เผชิญ กับ ความขาดแคลนแหล่ ง น้ า ในการผลิต อย่ า งไม่
สม่ าเสมอ จึงเป็ นสาเหตุใ ห้เกษตรกรลดพื้นที่การผลิตลง
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ทัง้ นี้กลุ่มได้เกิดการรวมตัวก่อตัง้ เป็ นวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี
2554 พบว่าสมาชิกร้อยละ 53.85 เป็ นเพศชาย และร้อยละ
46.15 เป็ นเพศหญิง อายุเ ลีย่ 47.15 ปี มีระดับการศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 แรงงานในการผลิตกล้วยหอมโดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแรงงานในครัว เรื อ นเ ลี่ ย 1.92 คนต่ อ
ครัว เรือ น มีพ้ืน ที่ใ นการผลิตกล้ว ยหอมทอง 1.71 ไร่ ต่ อ
ครัวเรือน
ผลการวิ เคราะห์ SWOT ของกลุ่ม
จากข้อมูลพืน้ านของกลุ่มทาให้ผวู้ จิ ยั เล็งเห็นถึง
โอกาสการพัฒ นาและกลยุ ท ธ์ ใ นการจัด การเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการป ิบ ัติแ ละประกอบการตัด สิน ใจในการ
บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง โดยอาศัยการ
ปั จจัยสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการดาเนินการบริหารจัดการกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อ
นามาพิจารณาโอกาสการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ มีผลดังนี้
จุด แขง (Strengths) คือ ความสามัค คีใ นการ
บริหารจัดการกอปรกับคณะกรรมการกลุ่มทีม่ คี วาม ่อื สัตย์
เอกลักษณ์ของรสชาติ ความนิยมของกล้วยหอมทองเป็ นที่
ต้อ งการของผู้ ้ือ ความสามารถในการสร้า งมู ลค่ า เพิ่ม
ตลอดจนความสามารถในการให้ปัจจัยการผลิตกับสมาชิก
กลุ่ม ท่อนพันธุ์ และการพบปะแลกเปลีย่ นความรู้รวมทัง้
ความสนใจเอาใจใส่ในการผลิตของสมาชิก
จุดอ่อน (Weaknesses) คือ การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน สาหรับ บริห ารจัด การกลุ่ ม รวมทัง้ ความไม่
แน่ น อนของการก าหนดนโยบายกลุ่ ม ตลอดจนขาด
ประสิทธิภาพการควบคุมปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด และ
สมาชิกขาดความตะหนักรู้เพื่อป บิ ตั ิตามก ระเบียบของ
กลุ่ ม ท าให้ผ ลผลิต ไม่ ไ ด้ม าตร านตามที่ต ลาดต้ อ งการ
ก่อให้เกิดจุดด้อยด้านการผลิตและการตลาด
อกาส (Opportunities) คือ การพัฒนาศักยภาพ
ขยายตลาดเพื่อการส่งออกอีกครัง้ และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการขยายตลาดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ด้ว ยการ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิต แปรรูปผลิตภัณ ์ ตลอดจน
พัฒนารูปแบบการขายผ่านทางออนไลน์

อุ สรรค (Treats) คื อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมอิ ากาศที่เกิดขึน้ ปริมาณน้ าทีไ่ ม่เพียงพอต่อการ
ผลิต กอปรกับเงื่อนไขข้อกาหนดมาตร านการรับ ้อื เพื่อ
การส่งออกผลผลิตระดับสูง และปริมาณความต้องผลผลิต
ภายในประเทศเพิม่ สูงขึน้
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภาย นและ
ภายนอก
ในการน าเสนอจุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
อุปสรรคข้างต้นนาไปสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกด้วยการประเมินปั จจัยที่สาคัญ โดยใช้ IFE
matrix และ EFE matrix เพื่อ ประเมิน ค่า ถ่ วงน้ าหนัก ของ
ปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ต่อโอกาสในการพัฒนา โดยค่าคะแนนการประเมินค่าถ่วง
น้ าหนักปั จจัยภายในด้วย IFE matrix ผลรวมเ ลี่ย 2.71
ชีใ้ ห้เห็นว่ากลุ่มมีจุดแข็งรอง หมายถึงการดาเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชน ยังคงสามารถดาเนินไปได้อย่างต่ อเนื่ อง
แต่กลุ่มต้องแสวงหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมิให้การดาเนินธุรกิจเข้าใกล้ตาแหน่ งของจุดอ่อน อาทิ
การเข้มงวดด้านมาตร านการผลิต เพื่อให้สนองต่อความ
ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าคะแนนประเมินค่า
ถ่วงน้ าหนักปั จจัยภายนอกด้วย EFE matrix ผลรวมเ ลีย่
3.24 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี โ อกาสสู ง ที่ จ ะ
สามารถพัฒ นาผลผลิต ทีให้มีคุณ ภาพเพื่อ ตอบสนองต่ อ
ความต้ อ งการตลาดได้ ตลอดจนแนวทางการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม ให้กบั ผลผลิตเพื่อ เป็ นทางเลือ กในการบริโ ภค
อาทิ การขยายตลาดภายในประเทศเพิม่ ขึน้ การเพิม่ มูลค่า
กล้ ว ยหอมทองด้ ว ยการแปรรู ป และพั ฒ นายกระดับ
มาตร านการผลิต สู่ระดับ สากลอีกครัง้ ด้วยมาตร านที่ผู้
ส่งออกยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม จากผลวิเคราะห์ข้างต้นสามารถ
นามาสร้างแผนภาพเพื่อชี้ให้เห็นถึงตาแหน่ งของกลยุทธ์
หลั ก (The Grand Strategy Matrix) ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชน ในการเจริญเติบโตและการแข่งขันที่ก่อให้เกิดข้อ
ได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ง่ึ
กลยุ ท ธ์ ท่ีเ หมาะสม คือ กลยุ ท ธ์ SO หรือ ต าแหน่ ง การ
รุกราน (ภาพที่ 2
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Internal Factor Evaluation (IFE)
2.5
1
2.71

4
External Factor Evaluation (EFE)
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3.24 SO

WO

ST

WT

2.5

1

ภาพที่ ตาแหน่งกลยุทธ์หลักในการแข่งขันของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวงในปั จจุบนั
ทัง้ นี้ ผลการประเมิน สภาพแวดล้ อ มภายในภายนอกน าไปสู่ ก ารวิเ คราะห์ ป ระเมิน ปั จจัย ภายในภายนอก (IE matrix) โดยการแบ่งช่องนาเสนอออกเป็ น 9
ช่อง เพื่อให้ทราบกลยุทธ์ท่เี หมาะสมต่อการนาไปด าเนิน
ดาเนินการเป็ นแนวทางในการป บิ ตั ิ โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเจริญเติบโต (Growth) และการสร้าง
ส่ว นครองตลาด (Build) ประกอบด้วย ช่ อ งที่ 1,2 และ 4
ส่วนที่ 2 การประคับประคอง (Hold) และการบารุงรักษา
(Maintain) ประกอบด้วย ช่องที่ 3,5 และ 7 และส่วนที่ 3
การเก็บ เกี่ย วผลประโยชน์ (Harvest) และการไม่ ล งทุ น
(Divestiture) ประกอบด้วย ช่องที่ 6, 8 และ 9 (Serirat, S.,
et al, 2003)

External Factor Evaluation (EFE)

4

Internal Factor Evaluation (IFE)
2
3

2.71

3.24 1
3
2

จากการวิเ คราะห์ป ระเมิน เห็น ว่ า กลุ่ ม วิสาหกิจ
ชุ ม ชน อยู่ ใ นต าแหน่ ง ช่ อ งที่ 2 ส่ ว นที่ 1 คื อ ส่ ว นการ
เจริ ญ เติ บ โต (Growth) และการสร้ า งส่ ว นครองตลาด
(Build) ชี้ให้เห็นว่าวิสาหกิจชุมชน จะต้องดาเนินกิจกรรม
อย่างระมัดระวังเนื่องจากตาแหน่ งทางธุรกิจอยู่ในระดับคง
ตัว ภาพที่ 2) ่งึ การผลิตของสมาชิกยังคงเป็ นที่มคี วาม
ต้องการผลิตกล้วยหอมอย่างต่ อ เนื่อง แต่ แหล่ง พื้นที่การ
ผลิตไม่เอือ้ อานวยต่อกระบวนการผลิตขณะทีค่ วามต้องการ
กล้วยหอมทองในตลาดมีแนวโน้มความต้องการเพิม่ สูงขึน้
จึงทาให้การดาเนินการของวิสาหกิจชุมชน คงที่ ตลอดจน
แสวงหาแนวทางในการพัฒนาระบบน้าให้เพียงพอและเอือ้
ต่อการผลิตในช่วง ดูกาลทีข่ าดน้าให้คอบคุมกับสมาชิกใน
ทุกราย

4
7

2
5

8

1
3
6
9

1

ภาพที่ 3 เมทริก ก์ ารประเมินปั จจัยภายใน-ภายนอก (Internal-External: IE matrix)
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวงในปั จจุบนั
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จากผลการศึกษาตาราง 9 ช่อง ข้างต้น ชีใ้ ห้เห็นว่า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีตาแหน่ งกลยุทธ์ในการเจริญเติบโต
และสามารถสร้างส่วนครองของตลาดได้ ดังนัน้ จึงนาไปสู่การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จบั คู่ปัจจัยทีส่ าคัญเพื่อสร้างกลยุทธ์
ทีเ่ หมาะสมด้วยการวิเคราะห์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน และจุด
แข็ง (TOWS matrix) เพื่อให้ทราบกลยุทธ์ทจ่ี ะสามารถนาไป
ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานภาพที่ 4 ่งึ
เห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และจับคู่เพื่อสร้างกลยุทธ์
ที่น่าสนใจด้วยการวิเคราะห์ TOWS matrix ่งึ ได้กลยุทธ์ท่ี
สาคัญในต าแหน่ งกลยุ ทธ์หลัก (กลยุ ทธ์ SO การรุ กราน
ได้แก่

กลยุทธ์การเพิ่ มพนที่ ผลิ ต (S1O2) คือ ส่งเสริม
ให้สมาชิกขยายพืน้ ทีท่ าการผลิตเพิม่ ขึน้
กลยุ ทธ์การเจาะตลาดและแนวทางการเพิ่ ม
มูลค่า ห้กบั ผลิ ตภัณ ก์ ล้วยหอมทอง (S2O3 และ S3O4)
คือ เจาะตลาดตามเกรดคุ ณภาพของผลผลิตแสวงหาแนว
ทางการสร้างมูลค่าเพิม่
กลยุทธ์การยกระดับการผลิ ตสิ นค้าการเก ตร
สู่มาตร านการผลิ ตการเก ตรที่ ดีและเหมาะสม (GAP)
กับสมาชิ กทุกราย (S8O2) คือ เข้มงวดกระบวนการผลิตให้
ได้มาตร านกับสมาชิก

ัจจัยภาย น S จุดแขง (Strengths)
(Internal factors) S1.การความสามั ค คี ใ นการบริ ห าร
จัดการกลุ่ม
S2.รสชาติ ความนิ ย มของกล้ว ยหอม
เป็ นทีต่ อ้ งการของผู้ อ้ื
S3.ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิม่
S4.ความสามารถในการให้ปั จ จัย การ
ผลิตกับสมาชิกกลุ่ม ท่อนพันธุ์
S5.การพบปะแลกเปลี่ย นความรู้ ข อง
สมาชิก
S6.ความสนใจเอาใจใส่ในการผลิต
S7.คณะกรรมการกลุ่มทีม่ คี วามสือ่ สัตย์

W จุดอ่อน Weaknesses)
W1.การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ของกลุ่ม
W2.ความไม่ แ น่ น อนในการก าหนด
นโยบายกลุ่ม
W3.การควบคุ มดูแลปริมาณผลผลิต
ออกสูต่ ลาด
W4.ความรับผิดชอบในการป บิ ตั ติ าม
ระเบียบ
W5.ผลผลิ ต ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตร านตาม
ความต้องการของตลาด
W6.ด้านการผลิตและตลาด

1) SO Strategy กลยุทธ์การรุก ราน:
Aggressive strategy)
S1O2 :การเพิม่ พืน้ ทีผ่ ลิต
S2S3O3O4 : เจาะตลาด และเพิม่ มูลค่า
กับผลิตภัณ ก์ ล้วยหอมทอง
S8O2 : ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร
สูม่ าตร าน GAP ของสมาชิกทุกราย
T อุ สรรค Threats)
2) ST Strategy กลยุทธ์การแข่งขัน:
T1.สภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ม่สามารถควบคุม Competitive strategy)
T2.ปริมาณน้ าที่ขาดแคลนไม่เพียงพอ S1T3 : ค ว บ คุ มมา ตร า นการผลิ ต
ต่อการผลิต
ภายใต้มาตร าน GAP ของกลุ่ม
T3.มาตร านการรับ อ้ื ผลผลิตสูง
S8T2 : เปลี่ ย นแปลงระบบการให้ น้ า
T4.ความต้องการตลาดสูง
น้าหยด

2 ) WO Strategy ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
อนุรกั ์: Conservative strategy)
W2O2 : กาหนดข้อจากัดในการผลิต
ของสมาชิก

ัจจัยภายนอก
(External factors)
O อกาส Opportunities)
O1.ขยายตลาดเพื่อการส่งออก
O2.ขยายตลาดภายในประเทศ
O3.แปรรูปผลิตภัณ ์
O4. พัฒ นารู ป แบบการขายผ่ า นทาง
ออนไลน์

4) WT Strategy (กลยุทธ์การตังรับ:
Defensive strategy)
W3T3 :เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
กล้วยหอมทอง
W6T4 :พั ฒ นามาตร านการผลิ ต
การตลาดและเทคโนโลยีการประหยัดน้า

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ TOWS matrix ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวง

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

บทความวจัย

การ ระเมิ นค่าความพงพอ จต่อกลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ท่ี ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ TOWS matrix
ข้างต้น ก่อให้เกิดกลยุทธ์ทส่ี ามารถนาไปประยุกต์ใช้ส่กู าร
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้วยการวิเคราะห์วางแผน
กลยุทธ์ในเชิงปริมาณ (QSP matrix) เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
การน าไปเป็ นแนวทางการป ิบ ัติ ด้ ว ยการประเมิน ค่ า
คะแนนความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ท่ไี ด้ ง่ึ จะช่วยให้สามารถ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทเ่ี ป็ นไปได้และมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่ม มากทีส่ ุด ที่จะนาไปสู่การประยุกต์
ป บิ ตั ใิ ช้ได้แท้จริง เห็นได้ว่าผลจากการประเมินกลยุทธ์ท่ี
มีความเหมาะสมของกลุ่มนัน้ คือกลยุทธ์ การเพิม่ พื้นทีท่ า
การผลิต มีค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 6.83 รองลงมาคือ
กลยุทธ์การยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรสู่มาตรการ
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การเกษตรทีด่ แี ละเหมาะสม (GAP) ของสมาชิกทุกราย มี
ค่าคะแนนการประเมิน เท่ากับ 6.72 และกลยุทธ์การเจาะ
ตลาดและเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณ ์กล้วยหอมทอง มีค่า
คะแนนการประเมินเท่ากับ 6.40 ตารางที่ 1 ชี้ให้เห็นได้
ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะต้องเร่งหาแนวทางในการขยาย
พืน้ ทีก่ ารผลิตกล้วยหอมทองเพิม่ ขึน้ ตลอดจนนาใช้กลยุทธ์
การยกระดับมาตร านการผลิตเพื่อสร้างมาตร านการผลิต
ให้เป็ นที่ยอมรับในตลาดมากยิง่ ขึน้ และนาใช้กลยุทธ์การ
เจาะตลาดและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ก ับ ผลผลิ ต เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของตลาดกลุ่ ม เป้ าหมาย
ตลอดจนสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้ผลิต ที่จะสามารถผลิต
ผลผลิต ออกสู่ต ลาดได้อ ย่า งมีคุณ ภาพ มาตร าน และมี
ตลาดรองรับทีแ่ น่นอน

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ QSP matrix ระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวง
ทางเลอกกลยุทธ์
ขยายพนที่ การเจาะ
มาตร าน
ทาการ
ตลาดและ
การผลิ ต
ผลิ ต
เพิ่ มมูลค่า
GAP
ค่านา
รายการ
หนัก AS TAS AS TAS AS TAS
S จุดแข็ง Strengths)
S1.การความสามัคคีในการบริหารจัดการกลุ่ม
0.07 3
0.21 3
0.21 4
0.28
S2.รสชาติความนิยมของกล้วยหอมเป็ นทีต่ อ้ งการของผู้ อ้ื 0.1
3
0.3 3
0.3 4
0.4
S3.ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิม่
0.07 3
0.21 4
0.28 4
0.28
S4.ความสามารถในการให้ปัจจัยการผลิตกับสมาชิกกลุ่ม
0.07 4
0.28 3
0.21 4
0.28
(ท่อนพันธุ์
S5.การพบปะแลกเปลีย่ นความรูข้ องสมาชิก
0.09 3
0.27 3
0.27 4
0.36
S6.ความสนใจเอาใจใส่ในการผลิต
0.09 4
0.36 4
0.36 4
0.36
S7.คณะกรรมการกลุ่มทีม่ คี วามสือ่ สัตย์เทีย่ งตรง
0.08 4
0.32 4
0.32 4
0.32
W จุดอ่อน Weaknesses)
W1.การขาดสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่ม
0.08 4
0.32 2
0.16 4
0.32
W2.ความไม่แน่นอนในการกาหนดนโยบายกลุ่ม
0.07 3
0.21 2
0.14 1
0.07
W3.การควบคุมดูแลปริมาณผลผลิตออกสูต่ ลาด
0.07 3
0.21 4
0.28 4
0.28
W4.ความรับผิดชอบในการป บิ ตั ติ ามระเบียบ
0.06 3
0.18 3
0.18 3
0.18
W5.ผลผลิตทีไ่ ม่ได้มาตร านตามความต้องการของตลาด
0.07 3
0.21 2
0.14 3
0.21
W6.ด้านการผลิตและตลาด
0.08 3
0.24 2
0.16 3
0.24
O โอกาส Opportunities)
O1.ขยายตลาดเพื่อการส่งออก
0.12 4
0.48 4
0.48 3
0.36
O2.ขยายตลาดภายในประเทศ
0.14 4
0.56 4
0.56 4
0.56
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ
O โอกาส Opportunities)
O3.แปรรูปผลิตภัณ ์
O4. พัฒนารูปแบบการโ ษณาผ่านทางออนไลน์
T อุปสรรค Threats)
T1.สภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ม่สามารถควบคุม
T2.ปริมาณน้าทีข่ าดแคลนไม่เพียงพอต่อการผลิต
T3.มาตร านการรับ อ้ื ผลผลิตสูง
T4.ความต้องการตลาดสูง
รวมค่าคะแนนการดงดูด

ทางเลอกกลยุทธ์
ขยายพนที่ การเจาะ
มาตร าน
ทาการ
ตลาดและ
การผลิ ต
ผลิ ต
เพิ่ มมูลค่า
GAP
ค่านา
หนัก AS TAS AS TAS AS TAS
0.12
0.1

3
3

0.36 2
0.3 3

0.24 2
0.3 3

0.24
0.3

0.13
0.14
0.13
0.12
2.00

3
3
4
4

0.39
0.42
0.52
0.48
6.83

0.39
0.42
0.52
0.48
6.4

0.26
0.42
0.52
0.48
6.72

3
3
4
4

2
3
4
4

หมายเหตุ: Attractiveness Score (AS) :ค่าความดึงดูด = ไม่ดงึ ดูด =ค่อนข้างดึงดูด = ดึงดูดสมเหตุสมผล
และ = ดึงดุดสูงTotal Attractiveness Score TAS): คะแนนความดึงดูด

ค่าคะแนนการประเมินความดึงดูดทางเลือกการ
ตัดสินใจของกลยุทธ์ขา้ งต้น เป็ นกลยุทธ์การขยายตัวแบบ
รวมตัว ในลัก ษณะของการรวมตัว ไปข้า งหน้ า (Forward
integration strategy) ด้วยกลยุทธ์การเพิม่ พืน้ ทีท่ าการผลิต
โดยการกาหนดพืน้ ทีผ่ ลิตให้กบั สมาชิกทีส่ นใจเข้าร่วมผลิต
อย่างน้ อย 1 ไร่ เพื่อ เสริมสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั แหล่ ง
ผลิต จากนัน้ นาเอากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณ ์ Product
development strategy) ใช้ ป ระกอบการขยายตั ว ของ
กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตให้
เป็ นที่ยอมรับของตลาดเพิม่ ขึน้ ด้วยกลยุทธ์การยกระดับ
มาตร านสิน ค้า เกษตรที่ไ ด้ ม าตร านการผลิต ที่ดีแ ละ
เหมาะสม GAP) ในสมาชิกทุกราย และนากลยุทธ์การเจาะ
ตลาด Market penetration strategy) เข้า มาใช้เ พื่อ เน้ น
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้ าหมายผู้ทต่ี ้ องการกล้วยหอมทองใน
ตลาดได้อย่างมีคุณภาพด้วยการคัดแยกเกรดคุณภาพที่
ชัดเจนเพื่อส่งมอบตามคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนนาไป
แปรรูปเพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั กล้วยหอมทอง ด้วยกลยุทธ์การ

เจาะตลาดและการเพิม่ เพิม่ มูลค่า ง่ึ จะช่วยให้สามารถเพิม่
ศั ก ยภาพในการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ในตลาดกล้วยหอมทองได้อกี
ด้วย
อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ขดี ความสามารถ
ในการแข่ง ขัน เชิงกลยุ ทธ์ ข องกลุ่ มวิสาหกิจชุม ชนกล้วย
หอมทองวังหลวงอาเภอเ ้ าไร่ ได้ดาเนินการสะท้อนผลไป
ยัง กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชน เป็ น ที่เ รีย บร้ อ ยแล้ ว โดยกลุ่ ม
วิส าหกิจ ชุ ม ชน มีค วามเห็น สอดคล้ อ งตามแนวทางที่
เสนอแนะและน าไปพิ จ ารณาด าเนิ น การเสนอต่ อ
คณะกรรมการกลุ่ ม เพื่อ น าไปเป็ น แนวทางการก าหนด
น โ ย บ า ย เ พื่ อ ป ิ บ ั ติ ต่ อ ก ลุ่ ม ส ม า ชิ ก ที่ จ ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้ผลผลิตกล้วยหอมทองได้
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผูผ้ ลิตสามารถผลิตผลผลิตได้อย่าง
มีคุณภาพ ตามมาตร านทีก่ าหนด และมีศกั ยภาพเพียงพอ
ต่ อการผลิตที่จะสามารถตอบสนองต่ อความต้องการของ
ตลาดได้

อภิ รายผลการศก า

และ EFE matrix และสูก่ ารสร้างกลยุทธ์ดว้ ยTOWS matrix
ของกลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนพบว่ า กลุ่ ม มีจุ ด แข็ง ที่เ ข้า ใกล้
จุดอ่อน แต่มโี อกาสในการผลิตเพื่อสนองความต้องการของ

ผลการวิเ คราะห์แ ละสัง เคราะห์จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น
โอกาส และอุปสรรค ด้วยค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักด้วย IFE
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ผูบ้ ริโภคในตลาดตลาดสูง ควรใช้กลยุทธ์สร้างข้อได้เปรียบ
จากโอกาสเอาชนะจุดอ่อนเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่ง ขัน ที่เ พิ่มขึ้น โดยกลยุ ท ธ์ท่เี หมาะสมในการศึกษานี้
ได้แก่ การขยายพื้นที่ทาการผลิต การเจาะตลาดและเพิม่
มูลค่าให้กบั กล้วยหอมอทอง และการผลิตให้ได้มาตร าน
การผลิตสินค้า ปลอดภัย (GAP) ่งึ มีความสอดคล้อ งกับ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Leelakaweewong, W., et al. ( 2 010
วิเ คราะห์ก ารเพิ่ม ขีด ความสามารถเชิง แข่ง ขัน ของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนร่ว มใจพัฒนา มุ่ ง เน้ น การเจาะตลาดตาม
คุ ณ ภาพของผลผลิ ต เป็ นกลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ที่ ก ลุ่ ม จะต้ อ ง
ดาเนินการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจาหน่ ายผลผลิตเพื่อให้
กลุ่ ม สามารถด าเนิ น กิจ การให้ เ กิด ความอยู่ ร อดต่ อ ไป
ตลอดจนมีก ารเพิ่ม ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยผ่ า นทางสื่อ
ออนไลน์นัน้ เอง ทัง้ นี้การขยายพื้นที่ผลิตการผลิตผลผลิต
ให้ได้มาตร านนัน้ ต้องอาศัยความพร้อมเพียงความดูแล
เอาใจใส่ของสมาชิกเป็ นอย่างดี ง่ึ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Duangkam, S. (2014 ที่ เ น้ น ความสามารถที่ จ ะ
ประสบผลสาเร็จและสามารถดาเนินการอยู่ได้จากจุดแข็ง
จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค สมาชิก จะต้อ งมีส่ว นร่ ว ม
ภายในกลุ่ มอย่างเป็ นระบบและนาไปสู่การเกิดเครือข่าย
อย่างเป็ นรูปธรรมและพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าทีข่ องกลุ่ม
ต่ อ ไ ป ข ณ ะ ที่ Prasongsuk, C. (2013). ที่ เ น้ น ด้ า น
ความสัมพันธ์ของปั จจัยภายใน - ภายนอกมีผลต่อกลยุทธ์
ด้านการผลิต และกลยุทธ์ดา้ นการผลิตทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การส่ง ออก ่ึง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาครัง้ นี้ อ าศัยปั จจัย
ภายในและภายนอกมาท าการวิ เ คราะห์ ห ากลยุ ท ธ์ ท่ี
เหมาะสมในการด าเนิ น การภายใต้ก ระบวนการบริห าร
จัดการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนดังนัน้ การศึกษากล
ยุทธ์จงึ เป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะนาไปสู่การพัฒนาความ
เข้มแข็งให้เกิดขึน้ ในองค์กรและเพิม่ โอกาสในการแข่งขัน
ทางธุ ร กิจด้วยการสร้าง กลยุ ท ธ์ด้านการผลิต ควบคู่กบั
การตลาดเพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต ผลผลิ ต สนองต่ อ ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

สรุ ผลการศก าและข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบจากการวิ จยั
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสมาชิกมีความ
เข้มแข็งและสามัคคีในหมู่คณะ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจ าหน่ า ยเพื่อ ให้ส ามารถรัก ษาสภาพการรวมกลุ่ ม
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เกษตรกรไว้ให้คงอยู่แม้จะไม่สามารถผลิตเพื่อการส่งออก
ได้ ตลอดจนการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลผลิตให้เป็ นทีร่ จู้ กั มาก
ขึ้น เช่น สบู่ก ล้วยหอม เค้กกล้วยหอม เป็ นต้น ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการโ ษณาผ่านสังคมออนไลน์ อาทิ
Facebook Line เป็ นต้น รวมทัง้ นาผลผลิตไปจาหน่ ายตาม
งานแสดงสินค้าต่ างๆ ทัง้ ภายในอาเภอ ต่ างอาเภอ และ
ต่างจังหวัด เพื่อเป็ นการเพิม่ ช่องทางการการตลาดและเพิม่
โอกาสในการแข่ง ขันให้มากขึ้น ่ึง การศึกษาครัง้ นี้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีตาแหน่งกลยุทธ์หลักในการแข่งขันที่ระดับ
รุกราน โดยกลยุทธ์ SO กล่าวคือ สามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องในระดับคงตัว แต่กลุ่มต้องแสวงหาแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาทีจ่ ะขึน้ ตลอดเวลา เช่น การเข้มงวดใน
กระบวนการผลิตกับสมาชิก การคัดแยกเกรดคุณภาพของ
ผลผลิตเพื่อให้ตอบสนองกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นต้น ง่ึ เป็ นกล
ยุทธ์หลักที่สามารถนาไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์
ปั จจุบนั ได้ ดังนัน้ จึงนาไปสู่แนวทางการในการขยายพืน้ ที่
การผลิตเพื่อให้สามารผลิตผลผลิตได้ตามความต้องการ
ของตลาด รวมทัง้ การมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับมาตร าน
การผลิตเพื่อให้สามารถผลิตผลผลิตได้ตามกลุ่มเป้ าหมาย
ของตลาด โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ท่ี น่ าสนใจที่ จ ะน าไปสู่ ก าร
ประกอบการตัดสินในเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิด
ความเข้ ม แข็ ง และมั น่ คงสู่ ผู้ ป ระกอบการด้ า นธุ ร กิ จ
การเกษตรภายในชุมชนนัน้ คือการขยายเพิม่ พืน้ ทีก่ ารผลิต
โดยกลุ่มจะต้องแสวงหาแนวทางการจัดสรรการใช้น้ าอย่าง
เป็ น ระบบอย่ า งเหมาะสมเพีย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้
รองลงมาการยกระดับมาตร านการผลิตให้เป็ นมาตร าน
GAP หรือมาตร านที่ตลาดต้องการ และมุ่งเน้ นการเจาะ
ตลาดเ พาะตลาดผู้บ ริโ ภคกลุ่ ม เป้ า หมาย จากนั น้ น า
ผลผลิตทีไ่ ม่อยู่ในกลุ่มตลาดเป้ าหมายไปสร้างมูลค่าให้กบั
ผลผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ทาง
การตลาด ก่อให้เกิดจากจ้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้กบั
สมาชิกหรือคนภายในชุมชน โดยมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะด้านการผลิ ต
1 กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชน ควรให้ก ารสนั บ สนุ น
ส่งเสริมสมาชิกกลุ่มในการขยายพืน้ ที่ทาการผลิตเพิ่มขึ้น
โดยการเช่าพื้นที่ทาการเกษตรที่ปล่อยว่างเปล่า ภายใต้
เงื่อนไขการจัดการระบบน้ าทีเ่ หมาะสมโดยการส่งเสริมให้
สมาชิกขุดเจาะบ่อน้าบาดาลโดยแก้ไขปั ญหาการขาดแคลน
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แหล่งน้ าในช่วงทีม่ ปี ริมาณน้ าไม่เพียงพอเพื่อมิให้ตน้ กล้วย
หอมทองได้รบั ผลกระทบจากสภาวะการขาดแคลนน้า
2 คณะกรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ควร
เป็ นผู้ผลิตต้นแบบการจัดการผลิต ในระบบการผลิตสินค้า
การเกษตรทีด่ แี ละเหมาะสม GAP) เพื่อให้ผลผลิตเป็ นไป
ตามมาตร านและคุณภาพทีก่ าหนด
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ควรสนับการรวมกลุ่ ม
ของสมาชิกเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิต
ข้อเสนอแนะด้านการตลาด
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือหน่ วยงานท้องถิน่ ที่
เกีย่ วข้องนาพาช่วยเหลือแนะนาแนวทางการเพิม่ ช่องทาง
ทางการจาหน่ ายผลผลิตให้กบั สมาชิก เช่น Big-C สาขา
โพนพิสยั Lotus สาขาโพนพิสยั
2 กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชน ควรจะด าเนิ น การรับ
อ้ื -ขายผลผลิตจากสมาชิกอย่างครบวงจรในราคายุตธิ รรม

และส่งจาหน่ ายให้กบั ผูค้ า้ ในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั วิสาหกิจชุมชน
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ควรเพิม่ ช่องทางในการ
โ ษณาจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ์ ท่ี ไ ด้ จ ากกลุ่ ม ผ่ า นสั ง คม
ออนไลน์เพื่อก่อให้เกิดการเพิม่ ยอดขายและเป็ นที่รู้จกั กัน
เพิม่ มากขึน้
ข้อเสนอแนะ นการทาวิ จยั ครังต่อไ
1. ควรทาการวิจยั ติดตามประเมินผลการดาเนิน
กลยุ ท ธ์ท่ีน าไปสู่ก ารเพิ่มขีด ความสามารถของวิสาหกิจ
ชุ ม ชนไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้เ กิด ผลและมีป ระสิท ธิภ าพมาก
ยิง่ ขึน้
2 ค ว ร ท า กา รศึ ก ษา วิ จ ั ย ก าร จั ด การกลุ่ ม
โครงสร้างระดับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
เชิ ง ลึ ก ตลอดจนแนวทางการปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ท่ี
เหมาะสมให้กบั สถานการณ์การผลิตและการตลาด
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