
 
 

 

บทที ่4  

ผลการวจิยั 

 

การวิจัย “การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่”  มีผลการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

 

4.1 การศึกษาบริบทของชุมชน 

 การศึกษาบริบทขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  มีขอ้มูลพอสงัเขปดงัน้ี 

4.1.1 ประชากร 

อ าเภอแม่ริมมีประชากร ประมาณ  70,069 คน  เป็นชาย 35,439 คน เป็นหญิง 34,630 คน 
ความหนาแน่นเฉล่ีย 147 คนต่อตารางกิโลเมตร 22,300 ครัวเรือน  

4.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นท่ี 4 ต าบล เป็นป่าไมต้น้น ้ าล าธาร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ - ปุย  
และเขตป่าสงวนแห่งชาติอีก 7 ต าบล เป็นพื้นท่ีราบมีลกัษณะลาดเอียงจากทิศตะวนัตกไปทิศ
ตะวนัออก ดา้นทิศตะวนัตกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา ในขณะท่ี ดา้นตะวนัออกเป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น ้ าปิง
ไหลผา่น 

 4.1.3 การปกครอง 

อ าเภอแม่ริมแบ่งการปกครองออกเป็น 11 ต าบล 89 หมู่บา้น ดงัน้ี  
 1) ต าบลริมใต ้มี 8 หมู่บา้น  
 2) ต าบลริมเหนือ มี 4 หมู่บา้น  
 3) ต าบลดอนแกว้ มี 10 หมู่บา้น  



32 

 4) ต าบลแม่สา มี 6 หมู่บา้น  
 5) ต าบลเหมืองแกว้ มี 9 หมู่บา้น  
 6) ต าบลแม่แรม มี 11 หมู่บา้น  
 7) ต าบลโป่งแยง มี 9 หมู่บา้น  
 8) ต าบลหว้ยทราย มี 5 หมู่บา้น  
 9) ต าบลข้ีเหลก็ มี 8 หมู่บา้น  
 10) ต าบลสะลวง มี 8 หมู่บา้น  
 11) ต าบลสนัโป่ง มี 11 หมู่บา้น  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี  11 แห่ง ไดแ้ก่ 
1) เทศบาลต าบลแม่ริม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลริมใตท้ั้งต  าบลและบางส่วนของต าบลแม่สา 
2) เทศบาลต าบลริมเหนือ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลริมเหนือทั้งต าบล 
3) เทศบาลต าบลสนัโป่ง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสนัโป่งทั้งต าบล 
4) เทศบาลต าบลข้ีเหลก็ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลข้ีเหลก็ทั้งต าบล 
5) เทศบาลต าบลแม่แรม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่แรมทั้งต าบล 
6) เทศบาลต าบลเหมืองแกว้ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเหมืองแกว้ทั้งต าบล 
7) องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะลวง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสะลวงทั้งต าบล 
8) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหว้ยทรายทั้งต าบล 
9) องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโป่งแยงทั้งต าบล 
10) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สา ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่สา (เฉพาะนอกเขตเทศบาล

ต าบลแม่ริม) 
11) องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลดอนแกว้ทั้งต าบล 

 
4.1.4 ผลิตภณัฑข์องชุมชนอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผูป้ระกอบการ OTOP ในชุมชนอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีมากกวา่ 50 แห่ง มี
ผลิตภณัฑห์ลากหลายรูปแบบ  ดงัเช่นขอ้มูลดงัภาพท่ี 4.1 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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ภาพที ่4.1 ตวัอยา่งขอ้มูลผลิตภณัฑ ์OTOP ของอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 
ผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้และเคร่ืองด่ืม 

บริษทั คริสป้ี เวจ แอนดฟ์รุ๊ต จ ากดั 
หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนแกว้ อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ผลิตภณัฑจ์ากผา้และหนงั 
นางวลยัพนัธ์ จงพลวเิศษ 

หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนแกว้ อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม 

 
หา้งหุน้ส่วนสามญัสวสัดีเจริญทรัพย ์

หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนแกว้ อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลา 

หมู่ท่ี 3 ต าบลดอนแกว้ อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.2 การวางแผนการตลาดดิจิทลั 
การวางแผนการตลาดดิจิทลั มีขั้นตอน 2 ส่วนดงัน้ี 

4.2.1 ศึกษาการด าเนินงานด้านตลาดของชุมชนเกี่ยวกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลติภัณฑ์ (OTOP) ของอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

 การศึกษาด้านการตลาดของการวิจยั “การบูรณาการตลาดดิจิทลัเพื่อส่งเสริมการตลาด 

ผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่” โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีจะยื่นขอการรับรองมาตรฐานการคดัสรรฯ 

ผลิตภณัฑสิ์นคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ จ านวน 31 คนในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 วิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Statistical Package For the Social Science (SPSS for Windows) โดย

การค านวณหาค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลน าเสนอ 4 ส่วนดงัน้ี 

 

ส่วนที่ 1: วเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้ท าการศึกษาขอ้มูล 2 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล และ      

ขอ้มูลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  การศึกษารายละเอียดขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลส่วน

บุคคลจะเก่ียวกับเพศ ต าบลท่ีอาศยัในอ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่  ขอ้มูลการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศจะเก่ียวกบัการมีอีเมล เฟซบุ๊ก และ ไอดีไลน์ใชง้าน โดยการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้

ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ(Percentage) แสดงไวใ้นตาราง ท่ี 4.1 และตารางท่ี  4.2    

ผลปรากฏ ดงัน้ี 

 เพศ  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.0 และเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 29.0  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.1 

 พื้นที่อยู่อาศัยในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อาศยัอยู่ใน

ต าบลริมใตแ้ละต าบลห้วยทรายมากท่ีสุดและมีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 23.0 รองลงมาคือ 

ต าบลดอนแกว้ คิดเป็นร้อยละ 13.0 รองลงมาคือ ต าบลเหมืองแกว้และต าบลแม่สา มีจ านวนเท่ากนั 

คิดเป็นร้อยละ 10.0 รองลงมาคือ ต าบลสนัโป่ง คิดเป็นร้อยละ 6.0 ต ่าสุดคือ ต าบลแม่แรม ต าบลโป่ง
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แยง ต าบลบา้นเกาะ ต าบลริมเหนือและไม่ระบุต าบล มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 3.0  แสดง

รายละเอียดตามตารางท่ี 4.1 

ตารางที่ 4.1 อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  

หญิง 25 81.0 

ชาย 6 29.0 

รวม 31 100.0 

ต าบลท่ีอาศยัในอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
  

ริมใต ้ 7 23.0 
หว้ยทราย 7 23.0 
ดอนแกว้ 4 13.0 
แม่สา 
เหมืองแกว้ 
สันโป่ง 
แม่แรม 
โป่งแยง 
บา้นเกาะ 
ริมเหนือ 
ไม่ระบุ 

3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

10.0 
10.0 
6.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

รวม 31 100.00 

 

 การมีอีเมลใช้งาน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีอีเมล คิดเป็นร้อยละ 58.1 และมีอีเมล 

คิดเป็นร้อยละ 41.9  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.2 
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 การมีเฟซบุ๊กใช้งาน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีเฟซบุ๊กใชง้าน คิดเป็นร้อยละ 81.0 

และมีเฟซบุก๊ใชง้าน คิดเป็นร้อยละ 29.0  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.2 

 การมีไอดีไลน์ใช้งาน  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีไอดีไลน์ใชง้าน คิดเป็นร้อยละ 74.2 

และมีไอดีไลน์ใชง้าน คิดเป็นร้อยละ 25.8  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที่ 4.2 อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม ขอ้มูลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อมูลการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน ร้อยละ 

การมีอีเมลใชง้าน 
  

ไม่มีอีเมลใช ้ 18 58.1 

มีอีเมลใชง้าน 13 41.9 

รวม 31 100.00 

การมีเฟซบุก๊ใชง้าน   

ไม่มีเฟซบุก๊ใช ้ 20 35.5 

มีเฟซบุก๊ใชง้าน 11 64.5 

รวม 31 100.00 

การมีไลน์ไอดีใชง้าน   

ไม่มีไลน์ไอดีใช ้
23 74.2 

มีไลน์ไอดีใชง้าน 
8 25.8 

รวม 31 100.00 
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ส่วนที่ 2 : วเิคราะห์ข้อมูลผลติภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาขอ้มูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง  ซ่ึงได้ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับ ประเภทของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีขาย ช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์

ของกลุ่มตวัอย่างเคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานหรือไม่ ประเภทมาตรฐานท่ีผลิตภณัฑ์ไดรั้บการ

รับรอง   วิเคราะห์ทางสถิติโดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) แสดงไวใ้น

ตารางท่ี 4.3 – 4.10 ผลปรากฏดงัน้ี 

 ประเภทของผลติภัณฑ์ที่ขาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ขายผลิตภณัฑป์ระเภทผา้ เคร่ือง

แต่งกายและผลิตภณัฑข์องใช ้ของประดบัตกแต่ง ของท่ีระลึก มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 38.7 

รองลงมาคือ ผลิตภณัฑอ์าหาร คิดเป็นร้อยละ 12.9 รองลงมาคือ ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

คิดเป็นร้อยละ 6.5 และต ่าสุดคือ ผลิตภณัฑท่ี์เป็นเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 3.2 แสดงรายละเอียดตาม

ตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลประเภทผลิตภณัฑท่ี์ขาย 

ข้อมูลประเภทผลติภณัฑ์ทีข่าย จ านวน ร้อยละ 

ผา้ 

ของท่ีระลึก 

อาหาร 

12 

12 

4 

38.7 

38.7 

12.9 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

เคร่ืองด่ืม 

2 

1 

6.5 

3.2 

รวม 
31 100.0 

  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย จะท าการศึกษาเก่ียวกบัช่องทางตลาดในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่องทางการจดัจ าหน่ายในงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ มากท่ีสุด รองลงมา

คือ การขายผลิตภณัฑใ์นร้านคา้ของตนเอง รองลงมาคือ การขายผลิตภณัฑผ์า่นมือถือ รองลงมาคือ 
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การขายผลิตภณัฑ์ในตลาดของชุมชน รองลงมาคือ การขายผ่านเวบ็ไซตข์องตนเอง รองลงมาคือ 

ฝากขายตามร้านคา้หรือห้างสรรพสินคา้ ต ่าสุดคือ ขายท่ีถนนคนเดินหรือส่งขายท่ีตลาดตน้ล าไย มี

จ านวนเท่ากนั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.4  

 การขายผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าตนเอง  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีร้านคา้ของตนเอง คิด

เป็นร้อยละ 58.1 และมีร้านคา้เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 41.9  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.4 

 การขายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าต่างๆ   พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไปขายในงาน

แสดงสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 80.6  และ ไม่ไปขาย คิดเป็นร้อยละ 19.4 แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 

4.4 

 การขายผลิตภัณฑ์ที่ตลาดของชุมชน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ไปขาย คิดเป็นร้อย

ละ 74.2 และไปขายท่ีตลาดของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25.8  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.4 

 การขายผลิตภัณฑ์ผ่านมือถือ  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ใช ้คิดเป็นร้อยละ 64.5 และ

ใชมื้อถือในการขายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 35.5  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.4 

 การขายผลิตภัณฑ์โดยมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีเวบ็ไซต์

เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 77.4  และมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 22.6  แสดง

รายละเอียดตามตารางท่ี 4.4 

 การขายผลิตภัณฑ์ที่ถนนคนเดิน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ไปขาย คิดเป็นร้อยละ 

96.8 และไปขายท่ีถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 3.2  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.4 

 การส่งผลิตภัณฑ์ขายที่ตลาดต้นล าใย  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ส่งไปขาย คิดเป็น

ร้อยละ 96.8 และส่งไปขายท่ีตลาดตน้ล าไย คิดเป็นร้อยละ 3.2  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.4 

 การส่งผลิตภัณฑ์ฝากขายที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า   พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่

ส่งไปขาย คิดเป็นร้อยละ 93.5 และส่งไปขายท่ีตลาดตน้ล าไย คิดเป็นร้อยละ 6.5 แสดงรายละเอียด

ตามตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ข้อมูลช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

ขายหนา้ร้าน 
ไม่มีร้านคา้เป็นของตนเอง 
มีร้านคา้เป็นของตนเอง 

 
18 
13 

 
58.1 
41.9 

รวม 31 100.0 
ขายผลิตภณัฑใ์นงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ 

ไปงานแสดงสินคา้ 
ไม่ไปงานแสดงสินคา้ 

 
25 
6 

 
80.6 
19.4 

รวม 31 100.0 
จดัขายในตลาดชุมชน 

ไม่ไปขาย 
ไปขาย 

 
23 
8 

 
74.2 
25.8 

รวม 31 100.0 
ขายสินคา้ทางมือถือ 

ไม่ไดข้ายสินคา้ทางมือถือ 
ขายของสินคา้ทางมือถือ 

 
20 
11 

 
64.5 
35.5 

รวม 31 100.0 
ขายผลิตภณัฑโ์ดยมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง 

ไม่มีเวบ็ไซตข์ายของ 
มีเวบ็ไซตข์ายของ 

 
24 
7 

 
77.4 
22.6 

รวม 31 100.0 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ข้อมูลช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

ขายท่ีถนนคนเดิน 

ไม่ไปขายท่ีถนนคนเดิน 

ไปขายท่ีถนนคนเดิน 

 

30 

1 

 

96.8 

3.2 

รวม 
31 100.0 

ส่งขายท่ีตลาดตน้ล าใย 

ไม่ส่งขาย 

ส่งไปขาย 

 

30 

1 

 

96.8 

3.2 

รวม 
31 100.0 

ฝากขายท่ีร้านหรือหา้งสรรพสินคา้ 

ไม่ส่งฝากขาย 

ส่งฝากขาย 

 

29 

2 

 

93.5 

6.5 

รวม 
31 100.0 

 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ คิดเป็น

ร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ ลูกคา้ในประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 25.8 ต ่าสุดคือ ลูกคา้ต่างประเทศ คิดเป็น

ร้อยละ 3.2  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.5  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ลูกคา้ในประเทศ 

ลูกคา้ต่างประเทศ 

22 

8 

1 

71.0 

25.8 

3.2 

รวม 
31 100.0 

 

 อตัลกัษณ์ของผลติภัณฑ์  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑข์องตน คือ 

เป็นงานฝีมือ คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ ไม่ระบุอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ คิดเป็นร้อยละ19.4 

รองลงมาคือ ผลิตจากวตัถุดิบธรรมชาติ 100% คิดเป็นร้อยละ 12.9 รองลงมาคือ เป็นผลดีต่อสุขภาพ 

คิดเป็นร้อยละ 6.5   ต ่าสุด คือ เป็นงานฝีมือและผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ มีความสวยงามและเป็น

หมวก จ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 3.2  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.6 

ตารางที่ 4.6  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์

อตัลกัษณ์ผลติภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 

งานฝีมือ 

ท ามาจากวตัถุดิบธรรมชาติ 100% 

ดีต่อสุขภาพ 

        งานฝีมือและท าตามค าสัง่ของลูกคา้ 

มีความสวยงาม 

หมวก 

ไม่ตอบ 

16 

4 

2 

1 

1 

1 

6 

51.6 

12.9 

6.5 

3.2 

3.2 

3.2 

19.4 

รวม 31 100.0 
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 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการรับรองมาตรฐาน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑม์าก่อนแลว้ คิดเป็นร้อยละ 77.4 รองลงมาคือ ไม่เคยไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑม์าก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.2  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.7 

ตารางที่ 4.7  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการเคยไดรั้บรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

เคยไดรั้บการรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

ไม่เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

24 

7 

77.4 

22.6 

รวม 
31 100.0 

 

 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน)  

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ มผช. มาก่อนแลว้ คิดเป็น 

ร้อยละ 58.1 รองลงมาคือ ไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. มาก่อน คิดเป็น 

ร้อยละ 38.7  ต  ่าสุดคือ ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.2   แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.8 

ตารางที่ 4.8  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการไดรั้บรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มผช. 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 
เคยไดรั้บการรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มผช. 
ไม่เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

มผช. 
ไม่ตอบ 

18 
12 
 
1 

58.1 
38.7 

 
3.2 

รวม 31 100.0 
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 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างได้รับการรับรองมาตรฐานการคัดสรรฯ จดัระดบัผลิตภณัฑ์  

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานการคดัสรร มาก่อนแลว้ คิดเป็น

ร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบั 3 ดาว คิดเป็นร้อยละ 22.6 รองลงมาคือ 

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบั 4 ดาว คิดเป็นร้อยละ 16.1 รองลงมาคือ ไดรั้บมาตรฐานระดบั 2 

ดาว คิดเป็นร้อยละ 9.7 รองลงมาคือ ไดรั้บมาตรฐานระดบั 5 ดาว คิดเป็นร้อยละ 6.5 รองลงมาคือ  

ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.2   ต ่าสุดคือ ได้รับมาตรฐานระดับ 1 ดาว คิดเป็นร้อยละ 0 แสดง

รายละเอียดตามตารางท่ี 4.9 

ตารางที่ 4.9  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการไดรั้บรองมาตรฐานการคดัสรรฯ จดั

ระดบัผลิตภณัฑ ์

ระดับผลติภัณฑ์ที่เคยได้รับ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยไดรั้บ  

เคยไดรั้บ 3 ดาว  

เคยไดรั้บ 4 ดาว 

เคยไดรั้บ 2 ดาว 

เคยไดรั้บ 5 ดาว 

ไม่ตอบ 

เคยไดรั้บ 1 ดาว 

13 

7 

5 

3 

2 

1 

0 

41.9 

22.6 

16.1 

9.7 

6.5 

3.2 

0.0 

รวม 31 100.0 

  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. (ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา)  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑม์าก่อนแลว้ 

คิดเป็นร้อยละ 90.3 รองลงมาคือ เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑม์าก่อน คิดเป็นร้อยละ 6.5  

ต  ่าสุดคือ ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.2  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการไดรั้บรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์อย. 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยไดรั้บการรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์อย. 

เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์อย. 

ไม่ตอบ 

28 

2 

1 

90.3 

6.5 

3.2 

รวม 
31 100.0 

 

ส่วนที่ 3 : วเิคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยใีนการขายผลติภัณฑ์ 

 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการขายผลิตภณัฑ์  ซ่ึงไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบั 

ประเภทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีเคยใช้  การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเสนอขาย

ผลิตภณัฑ ์ความสนใจในการน าเอาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใชใ้นการน าเสนอขายผลิตภณัฑ ์ การ

มีเว็บไซต์ในการเสนอขายสินคา้ ปัญหาท่ีพบจากการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

น าเสนอขายสินคา้ ปริมาณลูกคา้ท่ีไดจ้ากการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเสนอขายผลิตภณัฑ ์

ขอ้มูลการมีผูท่ี้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความพร้อมของเน้ือหาท่ีจะน าเสนอในส่ือ

ออนไลน์ ความตอ้งการให้มีอบรมเพื่อใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในเพิ่มช่องทางการตลาด 

ความสนใจในการเขา้ร่วมโครงการอบรม  วิเคราะห์ทางสถิติโดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) และ ค่า

ร้อยละ (Percentage) แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.11 – 4.21  ผลปรากฏดงัน้ี 

 ประเภทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เคยใช้    พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใชมื้อถือ

สมาร์ทโฟน มากท่ีสุด  รองลงมา คือ เคยใช้คอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ ใช้แท็บเล็ต และไม่ใช้

เทคโนโลยใีด ๆ เลย เป็นจ านวนเท่ากนั   รายละเอียดดงัน้ี 

 เคยใช้สมาร์ทโฟน   พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใช้สมาร์ทโฟนมากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 51.6   รองลงมาคือ ไม่เคยใชส้มาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 48.4  แสดงตามตารางท่ี 4.11 
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 เคยใช้คอมพวิเตอร์   พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยใชค้อมพิวเตอร์มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 51.6   รองลงมาคือ เคยใชส้มาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 48.4  แสดงตามตารางท่ี 4.11 

 เคยใช้แท็บเล็ต   พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยใชแ้ท็บเลต็ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.2   

รองลงมาคือ เคยใชแ้ทบ็เลต็ คิดเป็นร้อยละ 25.8  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.11 

 ไม่เคยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อยา่งใดอยา่งหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 74.2   รองลงมาคือ ไม่เคยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

อยา่งใดอยา่งหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 25.8  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.11 

 
ตารางที่ 4.11  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งตามประเภทเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีเคยใช ้

ข้อมูลประเภทเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ทีเ่คยใช้ จ านวน ร้อยละ 
ใชส้มาร์ทโฟน  

ใช ้
ไม่ใช ้

 
16 
15 

 
51.6 
48.4 

รวม 31 100.0 
ใชค้อมพิวเตอร์ 

ไม่ใช ้
ใช ้

 
16 
15 

 
51.6 
48.4 

รวม 31 100.0 
ใชแ้ทบ็เลต็ 

ไม่ใช ้
ใช ้

 
23 
8 

 
74.2 
25.8 

รวม 31 100.0 
ไม่เคยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เลย 

ไม่ใช่ 
ใช่ 

 
23 
8 

 
74.2 
25.8 

รวม 31 100.0 
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เคยใช้ในการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์    พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เคยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการน าเสนอขายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 74.2 รองลงมา คือ 

ไม่เคยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 25.8 แสดง

รายละเอียดตามตารางท่ี 4.12     

 

ตารางที่ 4.12  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการ

น าเสนอขายผลิตภณัฑ ์

เคยใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ในการน าเสนอขาย

ผลติภณัฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 

เคยใช ้

ไม่เคยใช ้

23 

8 

74.2 

25.8 

รวม 
31 100.0 

 

ในกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ พบว่ามีการ

ใชไ้ลน์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชเ้ฟซบุ๊ก   รองลงมาคือ ใช้อีเมล  รองลงมาคือ ใชอิ้นสตราแกรม 

และไม่มีการใชท้วิตเตอร์เลย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ใช้ไลน์ในการน าเสนอผลติภัณฑ์   พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชไ้ลน์ในการน าเสนอขาย

ผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 71.0   รองลงมาคือ ไม่ใชไ้ลน์ในการน าเสนอขายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อย

ละ 29.0  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.13 

 ใช้เฟซบุ๊กในการน าเสนอผลิตภัณฑ์   พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ใชเ้ฟซบุ๊กในการ

น าเสนอขายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 54.8   รองลงมาคือ ใชเ้ฟซบุ๊กในการน าเสนอขายผลิตภณัฑ์ 

คิดเป็นร้อยละ 45.2  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.13 
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 ใช้อเีมลในการน าเสนอผลติภัณฑ์   พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ใชอี้เมลในการน าเสนอ

ขายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 71.0   รองลงมาคือใชอี้เมลใ์นการน าเสนอขายผลิตภณัฑ ์คิดเป็น   ร้อย

ละ 29.0  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.13 

 ใช้อินสตราแกรมในการน าเสนอผลิตภัณฑ์   พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ใชอิ้นสตรา

แกรมในการน าเสนอขายผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 71.0   รองลงมาคือ ใชอิ้นสตราแกรมในการ

น าเสนอขายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 29.0  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.13 

 ใช้ทวิตเตอร์ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์   พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไม่ใชท้วิตเตอร์ในการ

น าเสนอขายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 100.0      แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.13 
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ตารางที่ 4.13  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการ

น าเสนอขายผลิตภณัฑ ์

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการน าเสนอขาย
ผลติภัณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 

ใชไ้ลน์ (Line)  
ใช ้
ไม่ใช ้

 
22 
9 

 
71.0 
29.0 

รวม 31 100.0 
ใชเ้ฟซบุก๊ (Facebook) 

ไม่ใช ้
ใช ้

 
17 
14 

 
54.8 
45.2 

รวม 31 100.0 
ใชอี้เมล ์(Email) 

ไม่ใช ้
ใช ้

 
22 
9 

 
71.0 
29.0 

รวม 31 100.0 
ใชอิ้นสตราแกรม (Instragram) 

ไม่ใช ้
ใช ้

 
22 
9 

 
71.0 
29.0 

รวม 31 100.0 
ใชท้วิตเตอร์ (Twisster) 

ไม่ใช ้
ใช ้

 
31 
0 

 
100.0 
0.0 

รวม 31 100.0 
 

 หากไม่เคยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ สนใจที่จะใช้หรือไม่  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีความสนใจท่ีจะน าเอาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใชใ้นการน าเสนอขาย

ผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที่ 4.14  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกวา่หากไม่เคยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ใน

การน าเสนอขายผลิตภณัฑ ์สนใจท่ีจะใชห้รือไม่ 

หากไม่เคย สนใจจะน าเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ไปใช้

ในการน าเสนอขายผลติภัณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 

สนใจ 

ไม่สนใจ 

8 

0 

100.0 

0.0 

รวม 8 100.0 

 

 การมีเว็บไซต์ในการขายผลิตภัณฑ์  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีเวบ็ไซตใ์น

การน าเสนอขายผลิตภณัฑ์และมีความสนใจอยากมีเวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมา คือ  มี

เว็บไซต์ในการเสนอขายผลิตภณัฑ์แลว้ คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคือ ไม่มีเว็บไซต์ในการ

น าเสนอขายผลิตภณัฑ์และไม่มีความสนใจท่ีจะมี  คิดเป็นร้อยละ 9.7  และไม่มีผูต้อบในขอ้น้ี คิด

เป็นร้อยละ 6.5  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.15     

 

ตารางที่ 4.15  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง การมีเวบ็ไซตใ์นการขายผลิตภณัฑ ์

มีเว็บไซต์ในการน าเสนอขายผลติภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีเวบ็ไซต ์และสนใจอยากมีเวบ็ไซต ์
มีเวบ็ไซตแ์ลว้ 
ไม่มีเวบ็ไซต ์และไม่สนใจอยากมีเวบ็ไซต ์
ไม่ตอบ 

 18 
8 
3 
2 

58.1 
25.8 
9.7 
6.5 

รวม 31 100.0 
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ปัญหาที่พบจากการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอขายสินค้า   พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยพบปัญหาจากการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการน าเสนอขาย

ผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ พบปัญหาจากการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้

ในการน าเสนอขายผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 35.5  ต ่าสุดคือ ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.4  แสดง

รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที่ 4.16  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกว่าปัญหาท่ีพบจากการน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการน าเสนอขายสินคา้   

ปัญหาทีพ่บจากการน าเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์มาใช้

ในการน าเสนอขายสินค้า 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่พบปัญหา 

พบปัญหา 

ไม่ตอบ 

14 

11 

6 

45.2 

35.5 

19.4 

รวม 31 100.0 

 

ปริมาณลูกค้าที่ได้จากการน าเอาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์มาเสนอขายผลติภัณฑ์ พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ได้ลูกคา้น้อยกว่า 10 คนต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคือ ได้ลูกคา้

มากกว่า 10 คนต่อเดือน และไม่เคยไดลู้กคา้เลย จ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 22.6  ต ่าสุดคือ ไม่

ตอบ คิดเป็นร้อยละ 29.0  แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที่ 4.17  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามปริมาณลูกคา้ท่ีได้จากการน าเอา

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาเสนอขายผลิตภณัฑ ์

ปริมาณลูกค้าทีไ่ด้จากการน าเอาเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์มาเสนอขายผลติภัณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 

ไดลู้กคา้นอ้ยกวา่ 10 คนต่อเดือน 

ไดลู้กคา้มากกวา่ 10 คนต่อเดือน 

ไม่เคยไดลู้กคา้เลย 

ไม่ตอบ 

8 

7 

7 

9 

25.8 

22.6 

22.6 

29.0 

รวม 31 100.0 

 
มีลูก หลาน หรือผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลูก 

หลานหรือผูท่ี้สามารถใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 80.6 รองลงมาคือ ไม่มีลูก หลาน

หรือผูท่ี้สามารถใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 16.7  ต ่าสุดคือ ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 

3.2  แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.18 

 

ตารางที่ 4.18  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามการมีลูก หลาน หรือผูท่ี้สามารถใช้

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

การมีลูก หลานหรือผู้ทีส่ามารถใช้เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์ 

จ านวน ร้อยละ 

มี 
ไม่มี 
ไม่ตอบ 

25 
5 
1 

80.6 
16.7 
3.2 

รวม 31 100.0 
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ความพร้อมของเน้ือหาที่จะน าเสนอในส่ือออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเน้ือหา

พร้อมท่ีจะน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 80.6 รองลงมาคือ ยงัไม่มีเน้ือหาพร้อมท่ีจะน าเสนอ คิดเป็นร้อย

ละ 16.7  ต ่าสุดคือ ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.2 แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.19 

 

ตารางที่ 4.19  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความพร้อมของเน้ือหาท่ีจะน าเสนอใน

ส่ือออนไลน์ 

ความพร้อมของเน้ือหาที่จะน าเสนอในส่ือออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

มีเน้ือหาพร้อมน าเสนอ 

ยงัไม่มีเน้ือหา 

ไม่ตอบ 

25 

5 

1 

80.6 

16.7 

3.2 

รวม 31 100.0 

 
ในกลุ่มตัวอย่างที่ความต้องการให้มีอบรมเพ่ือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในเพิ่ม

ช่องทางการตลาด พบวา่ ตอ้งการอบรมในหวัขอ้การขายสินคา้ทางส่ือออนไลน์ เช่น Line Facebook  

มากท่ีสุด รองลงมาคือ หวัขอ้อบรมการสร้างส่ือมีเดียเพื่อใชโ้ฆษณาผลิตภณัฑ ์ รองลงมาคือ หวัขอ้

การสร้างเวบ็ไซตข์องตนเอง สามารถปรับเปล่ียนรูป ขอ้มูลไดต้นเอง รับค าสั่งซ้ือได ้รองลงมาคือ 

สอนตบแต่งภาพ ต ่าสุดคือ ไม่ตอบค าถาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 หัวข้อการขายสินค้าทางส่ือออนไลน์ เช่น Line , Facebook   พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

มีความตอ้งการอบรมในหวัขอ้น้ี คิดเป็นร้อยละ 77.4   รองลงมาคือ ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 12.9  ต ่า

ท่ีสุดคือ ไม่มีความตอ้งการอบรมในหวัขอ้น้ี คิดเป็นร้อยละ 9.7 แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.20 

 หัวข้อการสร้างส่ือมีเดียเพ่ือใช้โฆษณาผลิตภัณฑ์   พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความ

ตอ้งการอบรมในหัวขอ้น้ี คิดเป็นร้อยละ 74.2   รองลงมาคือ ไม่มีความตอ้งการอบรมในหัวขอ้น้ี 

และไม่ตอบค าถาม จ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 12.9  แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.20 
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 การสร้างเว็บไซต์ของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนรูป ข้อมูลได้ตนเอง รับค าส่ังซ้ือได้    

พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการอบรมหัวขอ้น้ี คิดเป็นร้อยละ 64.5   รองลงมาคือ ไม่มีความ

ต้องการอบรมในหัวข้อน้ี คิดเป็นร้อยละ 22.6 ต ่าสุด คือ ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 12.9 แสดง

รายละเอียดตามตารางท่ี 4.20 

 สอนตบแต่งภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการอบรมในหัวขอ้น้ี คิดเป็นร้อยละ 

61.3   รองลงมาคือ ไม่มีความตอ้งการอบรมในหัวขอ้น้ี คิดเป็นร้อยละ 25.8  ต ่าสุดคือ ไม่ตอบ คิด

เป็นร้อยละ 12.9 แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.20 

ตารางที่ 4.20  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามหัวขอ้การอบรมเพื่อใชเ้ทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาช่วยในเพิ่มช่องทางการตลาด 

หัวข้อการอบรมเพ่ือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในเพิม่ช่องทางการตลาด 

จ านวน ร้อยละ 

การขายสินคา้ทางส่ือออนไลน์ เช่น Line , Facebook    
ตอ้งการอบรมในหวัขอ้น้ี 
ไม่ตอ้งการอบรมหวัขอ้น้ี 
ไม่ตอบ 

 
24 
3 
4 

 
77.4 
9.7 
12.9 

รวม 31 100.0 
การสร้างส่ือมีเดียเพื่อใชโ้ฆษณาผลิตภณัฑ ์ 

ตอ้งการอบรมในหวัขอ้น้ี 
ไม่ตอ้งการอบรมหวัขอ้น้ี 
ไม่ตอบ 

 
23 
4 
4 

 
74.2 
12.9 
12.9 

รวม 31 100.0 
สร้างเว็บไซต์ของตนเอง สามารถปรับเปล่ียนรูป 
ขอ้มูลไดต้นเอง รับค าสัง่ซ้ือได ้    

ตอ้งการอบรมในหวัขอ้น้ี 
ไม่ตอ้งการอบรมหวัขอ้น้ี 
ไม่ตอบ 

 
 

20 
7 
4 

 
 

64.5 
22.6 
12.9 

รวม 31 100.0 



54 

ตารางที่ 4.20  (ต่อ) 

หัวข้อการอบรมเพ่ือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา

ช่วยในเพิม่ช่องทางการตลาด 

จ านวน ร้อยละ 

สอนตกแต่งภาพ  

ตอ้งการอบรมในหวัขอ้น้ี 

ไม่ตอ้งการอบรมหวัขอ้น้ี 

ไม่ตอบ 

 

19 

8 

4 

 

61.3 

25.8 

12.9 

รวม 31 100.0 

 
ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการอบรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสนใจในการ

เขา้ร่วมโครงการอบรม คิดเป็นร้อยละ 83.9 รองลงมาคือ ไม่มีความสนใจในการเขา้ร่วมโครงการ

อบรม คิดเป็นร้อยละ 9.7  ต ่าสุดคือ ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.4 แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.21 

 

ตารางที่ 4.21  อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการเขา้ร่วมโครงการ

อบรม 

ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน ร้อยละ 

มีความสนใจเขา้ร่วมอบรม 

ไม่มีความสนใจเขา้ร่วมอบรม 

ไม่ตอบ 

26 

3 

2 

83.9 

9.7 

6.4 

รวม 31 100.0 
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ส่วนที่ 4 : ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัญหา : 
- สนใจเน้ือหาอบรมมานานแลว้ แต่ยงัไม่มีโอกาสเรียนรู้ 
- ผูป้ระกอบการไม่รู้หนงัสือ ดงันั้นจะตอ้งใหลู้กชายมาอบรมแทน 
- ใชค้อมพิวเตอร์ยงัไม่เป็น 
- เคยเรียนมาแลว้ แต่ลืมเน่ืองจากไม่ไดล้งมือท าอยา่งจริงจงั 
- ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง 
- คุณภาพของสินคา้ไม่สม ่าเสมอ เน่ืองจากเป็นงานฝีมือ และวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตคุณภาพ

ไม่สม ่าเสมอ 
- คนในองคก์รยงัไม่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอ้เสนอแนะ : 
- อยากไดป้ระเภทท่ีสร้างเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง เพื่อท่ีจะลงรายละเอียดของสินคา้ได ้
- อยากใหส้อนเทคนิคการใชส่ื้อออนไลน์ในการขายสินคา้ เพราะยงัท าไม่เป็น 
- อยากใหมี้การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหป้ฏิบติัเองได ้
- อยากใหส้อนการใชค้อมพิวเตอร์ เน่ืองจากผูป้ระกอบการบางคนเล่นไลน์ได ้ใชเ้ฟสบุค๊เป็น 

 

4.2.2 ศึกษาการตลาดดิจิทัล  

จากกรณีการด าเนินงานดา้นตลาดของชุมชนเก่ียวกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ผูป้ระกอบการ OTOP มีจ  านวน

มากและมีรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย  จึงไม่สามารถน าขอ้มูลทั้งหมดมาพฒันาในงานวิจยัน้ี

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได ้ ดงัน้ีจึงเลือกกรณีศึกษาพฒันาระบบส่ือการขายสินคา้ออนไลน์ 2 แห่ง

คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม ซ่ึงเน้นการศึกษาเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมลายตอ้ง  

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ปักชาวม้ง เป็นการรวมกลุ่มของชุมชนหมู่บ้านแม่สาใหม่  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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ข้อมูลผู้ประกอบการ “กลุ่มวสิาหกจิชุมชนลายต้องของดีแม่ริม” 

ท่ีอยูข่องกิจการหรือท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้  

เลขท่ี 102/2 หมู่ 2 ถนน - ต าบล เหมืองแกว้. อ าเภอ แม่ริม จงัหวดั เชียงใหม่ 50180 

ประเภทกิจการ    วิสาหกิจชุมชน 

ลกัษณะการประกอบการ   การผลิต  

สาขาอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการอยู ่ ของตกแต่งจากผา้กระดาษและโลหะ 

จ านวนปีท่ีประกอบการ     8  ปี 

ผลิตภณัฑห์รือบริการหลกั     

1)  ตุงลา้นนา โคมลา้นนา ประดิษฐด์ว้ยกระบวนการตอ้งคือศิลปะการใชส่ิ้วและคอ้น

ตอกทีละจุด เพื่อสรรคส์ร้างงานศิลปะบนลายผา้ กระดาษสา และโลหะ 

2) ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ จากลายตอ้งท่ีท ามาจากผา้ กระดาษสา และโลหะ เช่น ผา้ปูโตะ๊ กรอบ

รูป  เคร่ืองประดบัตบแต่งบา้น เป็นตน้ 

วสัิยทัศน์ ภารกจิ และเป้าหมาย 

Vision (วสัิยทศัน์ของสถานประกอบการ) 

 

Mission (ภารกจิของสถานประกอบการ) 

 

 

 

 

 

 

 

ท างานสร้างสรรคห์ตักรรมลายตอ้ง ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

- สร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐต่์าง  ๆ เช่น ตุง ผา้ โลหะ โดยการตอ้งลาย ประดิษฐตุ์งลา้นนาและใช้

ลวดลาย(ลายตอ้ง) มาประยกุตใ์ช่ในงานตกแต่งลวดลาย  

- สร้างกลุ่มหตัถกรรมวิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม 

- สืบสานงานศิลปะลา้นนาใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าของตุงลา้นนารวมถึงการสืบ

สานอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินลา้นนาดว้ย 

- จดัจ าหน่ายงานส่ิงประดิษฐท่ี์ไดจ้ากกลุ่ม ในชุมชนเพื่อใชป้ระกอบในงานต่าง ๆ ของวฒันธรรม

ลา้นนา  

- สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ช่ือ มหาพนลายตอ้ง น าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนต่าง ๆ เช่น วดั โรงเรียน 

กลุ่มอาชีพ และผูท่ี้สนใจท่ีมาศึกษาการท าลายตอ้ง ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 



57 

Target (เป้าหมายของภารกจิของสถานประกอบการ) 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 

วิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม เกิดจากคุณพ่อครู ร.ต.ชยัวรรณ์ ศรีใจภา  ท่ีเกษียณอายุ

ราชการจากกองทพั และคุณแม่ครูสุพรรณ ศรีใจภา  และมีใจรักงานศิลป์ไดม้าศึกษาศิลปวฒันธรรม

ลา้นนาดา้นงานตอ้ง คืองานท่ีใชส่ิ้วและคอ้นตอกทีละจุด เพื่อสรรคง์านศิลป์บนลายผา้ กระดาษสา 

โลหะ จากการศึกษาจากพอ่ครูพลเทพ บุญหม่ืน แห่งท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่  

 จากการศึกษาภูมิปัญญาน้ีจะท าใหเ้กิดไอเดียประยกุตใ์ชล้วดลายตอ้ง ตกแต่ง ตุงลา้นนา 

(ธง)  จนเป็นท่ีสนใจของคนในชุมชนและทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัและสร้างสรรคผ์ลิต

ผลงานจนกลายเป็นศูนยแ์หล่งเรียนรู้ช่ือ “มหาพนลายตอ้ง (Mahapon Laitong)”  ไดมี้

สถาบนัการศึกษา กลุ่มอาชีพ และผูส้นใจทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มาร่วมศึกษาโดยศูนยก์าร

เรียนรู้ใหก้ารตอบรับเป็นกนัเอง โดยการความตั้งใจเพือ่การสืบสานวฒันธรรมลา้นนาใหเ้กิดความ

เขม้แขง็ต่อไป วิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม ไดจ้ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเม่ือวนัท่ี 21 

เมษายน 2554 

การด าเนินกจิการ 

- จ าหน่ายสินคา้ในทอ้งถ่ิน โดยจากลูกคา้ในตลาดวโรรส  วดั และลูกคา้ทัว่ไป 

- จ าหน่ายสินคา้จากการเปิดบูทในงานแสดงสินคา้  ซ่ึงมีลูกคา้หลายประเภทเช่น ลูกคา้ท่ี

เป็นนกัแสดงและผูจ้ดัท าภาพยนตร์ และผูส้นใจทัว่ไป 

- ตน้ทุนการผลิต เช่น ตอ้งลายตุงผา้ ตน้ทุนผา้เมตรละ 34 บาท เม่ือสร้างผลิตภณัฑต์อ้ง

ลายแลว้จ าหน่ายเมตรละ 70 บาท   

- ยอดขายประมาณเดือนละ 30,000 บาทหรือมากกวา่ในช่วงเทศกาลลา้นนา 

- เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญา โดยสอนการท าลายตอ้ง ใหผู้ท่ี้สนใจ  

- เพิ่มช่องทางการตลาดใหแ้ก่ผลิตภณัฑล์ายตอ้ง เพิ่มยอดขายใหม้ากข้ึน 

- ประชาสมัพนัธ์ใหมี้คนรู้จกัมากข้ึน 

-  
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- ขอ้ดีของสินคา้คือ ผลิตภณัฑเ์ป็นเอกลกัษณ์  ราคาไม่แพง  มีทุนในการหมุนเวียน

เพียงพอ และมีการถ่ายทอดศิลปะความรู้ใหก้บัผูส้นใจ ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยท่ีีซบัซอ้น 

และไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

- ขอ้เสีย คือ อาจไม่คุม้กบัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  

- ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑห์ลาย ๆ รูปแบบตามความตอ้งการลูกคา้  

- เคยไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑใ์นระดบั OTOP 3 ดาว 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไข 

ยงัไม่ไดส้ร้าง Band สินคา้ ควรสร้างช่ือ Band หลาย ๆ ช่ือและส่ือใหค้น

เขา้ใจและจ าง่าย และเลือกท่ีดีท่ีสุดไว ้3 ช่ือ

ตามล าดบั 

การจ าหน่ายสินคา้ทาง Online  เคยมีการติดต่อ

กบัลูกคา้และไดต้กลงราคา แต่เน่ืองจากลูกคา้

ไม่ไดช้ าระเงินจึงไม่ไดจ้ดัส่งสินคา้ ซ่ึงมีลูกคา้

ประเภทน้ีหลายราย    

ควรใหลู้กคา้ช าระเงินก่อนแลว้จึงจะส่งสินคา้

ได ้และมีการเกบ็ประวติัลูกคา้เป็นฐานขอ้มูล

เพื่อใชว้เิคราะห์โอกาสต่อไป 

ผลิตภณัฑต์อ้งลายท่ีท าจากกระดาษสาท าได้

ยาก เน่ืองจากมีโอกาสขาดไดง่้าย ไดมี้การ

น ามาปรับเป็นการใชผ้า้ก ามะหยี ่ วสัดุดิบเช่น 

ผา้ฝ้ายไม่สามารถมาท าผลิตภณัฑไ์ด ้จึงอยาก

พฒันาเร่ืองการผลิตสินคา้ 

แนะน าปรับลวดลายท่ีเหมาะสมกบังาน

กระดาษสา หากใชล้วดลายมากเกินไปจะท าให้

กระดาษขาดง่าย  และใชว้สัดุผา้อ่ืน ๆ แทนผา้

ฝ้าย 

ยงัไม่มีการจดลิขสิทธ์ิ แนะน าจดลิขสิทธ์ิสินคา้เพื่อป้องกนัการ

ลอกเลียนแบบ 
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ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไข 

ยงัขาดเร่ืองการประชาสมัพนัธ์ จุดประสงค์

ของการด าเนินงานน้ีเพื่อการถ่ายทอดความรู้

วฒันธรรมการตอ้งลาย 

แนะน าใช ้Digital Marketing ท่ีเหมาะสมใน

ประชาสัมพนัธ์ศูนยก์ารเรียนรู้และการตลาด 

การจ าหน่ายสินคา้ในราคาไม่แพง ท าให้

บางคร้ังไม่ไดคิ้ดค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น การน า

เงินก าไรไปใชจ่้ายในการสอนใหก้บัผูเ้รียน 

ค่าอาหาร ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

ควรค านวณตน้ทุนใหม่ แลว้ปรับราคาขายให้

เหมาะสม 

 
การวเิคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT ANLYSIS) 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 

- ขาดการประชาสัมพนัธ์  
- สินคา้ตอ้งใชเ้วลาในการผลิต 
- ขาดผูสื้บทอด และเผยแพร่ 
- ยงัไม่ไดน้ านวตักรรมใหม่ ๆ ดา้น

เทคโนโลย ีมาใชง้าน  
- ขาดการน า IT มาใช ้เช่น ช่องทางการ

ประชาสัมพนัธ์ online ดา้น IT ยงัไม่ไดน้ า
ช่องทางดา้น IT มาขายบน Online การ
ขายยงัเป็นแบบ Store หนา้ร้าน และทาง
โทรศพัท ์ทางการแสดงสินคา้ผา่นงาน
นิทรรศการต่าง ๆ  

- สินคา้ราคาไม่สูงก าไรไม่มาก 
- ขาดบุคลากรดา้นการบริหารการตลาด 

 

- เป็นผูน้ าในการท าธุรกิจดา้นลายตอ้ง เป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นการตอ้งลาย 

- เป็นผูก่้อตั้งริเร่ิมการท าลายตอ้งเป็นราย
แรก 

- เป็นงานดา้น Handmade สินคา้มีมูลค่าสูง
เม่ือเทียบกบัสินคา้ชนิดเดียวกนัใน
ทอ้งตลาด 

- เป็นงานสร้างสรรคท์างศิลปะ สินคา้มี
ความงดงาม แปลก สะดุดตา 

- มี Story ความเป็นมาของการสร้างแบรนด ์
“มหาพนลายตอ้ง” ความเป็นมาของ
ผลิตภณัฑ ์อนุรักษว์ฒันธรรมลา้นนา 
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จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 

 - ลอกเลียนแบบไดย้าก ทั้งลวดลาย และ
วิธีการผลิต 

- ไม่ตอ้งอาศยัเทคโนโลยเีคร่ืองมือใหม่ ๆ ก็
สร้างผลิตภณัฑไ์ด ้เทคโนโลย ีIT ไม่มี
ผลกระทบต่อลายตอ้ง 

- มี Know How ดา้นการท าผลิตภณัฑล์าย
ตอ้ง (มีครู และผูถ่้ายทอดให)้ 

- มีเงินทุนเพียงพอ 
- ไดรั้บมาตรฐาน OTOP ผลิตภณัฑต์ าบล

ในระดบั 3 ดาว 
- สามารถท างานเป็นกลุ่มได ้
มีองคค์วามรู้เร่ืองบริหารจดัการ 

โอกาส (OPPORTUNITY) ภาวะคุกคาม (THREAT) 

- ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 

o ความยาวนานของวฒันธรรมการ

ท าตุง และโคม ลา้นนา ซ่ึงมี

ควบคู่กบัการท าบุญและพิธีกรรม

ในโอกาสส าคญั 

o  คนทอ้งถ่ิน ยงัรักษาไวซ่ึ้ง

วฒันธรรมศิลปะอนัทรงคุณค่า

ของลา้นนาใหค้วามส าคญักบั

วฒันธรรมลา้นนา 

o มีงานประเพณีส าคญัต่าง ๆ ยงัคง

ใชง้านสินคา้ประเภทน้ีอยูเ่ช่น ตุง  

 

- ศิลปวฒันธรรม 

o วฒันธรรมของคนยคุใหม่ รุ่น

หนุ่มสาว ในปัจจุบนัให้

ความส าคญักบัการบ ารุงศิลปะ 

ประเพณี วฒันธรรมนอ้ยลง 

- ดา้นวตัถุดิบ 

o ปัญหาเร่ืองผา้ฝ้าย โดยธรรมชาติ

ของเน้ือผา้ จะไม่เหมาะกบัการ

ตอ้งลาย  

o กบัการท าลายตอ้ง 
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โอกาส (OPPORTUNITY) ภาวะคุกคาม (THREAT) 

o โคม โดยเฉพาะในวดั และ

สถานท่ีทางศาสนา 

o มีการน าสินคา้ส่ิงประดิษฐไ์ป

ตกแต่งฉากส าคญั ๆ ในละครทีวี

อยูเ่สมอ ท าใหค้นรู้จกั เช่น ละคร

ช่อง 7 3 เป็นตน้ 

o มีหน่วยงานเอกชน เช่น บริษทั 

พิงคะ มาท าการโปรโมท

ผลิตภณัฑใ์ห ้

o ช่องทางการจดัจ าหน่ายสามารถ

น าไปจ าหน่ายยงัตลาดศูนยก์ลาง

ขนาดใหญ่อยา่ง ตลาดวโรรสได้

มีรายไดเ้พยีงพอต่อการเล้ียง

ตนเองได ้

- การเมือง 

o รัฐบาลโดยผูน้ ารัฐบาลใน

ปัจจุบนัใหก้ารสนบัสนุนดา้น

กลุ่มสินคา้พื้นเมือง เช่น OTOP มี

การสนบัสนุนการจดัตั้งศูนยก์าร

เรียนรู้ 

- หน่วยงานราชการท่ีรับผดิชอบไดส่้ง

เจา้หนา้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาใหค้วามรู้และ

วิธีการใหม่ ๆ 

- ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 

o จ าหน่ายสินคา้ไปแลว้ถูกโกงค่า

สินคา้ดว้ยวฒันธรรมเมือง ของ

คนในยคุ 

o Generation X Y Z ท าใหมี้

ผูส้นใจนอ้ยลง ขาดผูสื้บทอดท่ี

เป็นคนยคุใหม่ และการ

ประชาสมัพนัธ์จากคนยคุใหม่ 

o ขาดนวตักรรมใหม่ๆ ทาง

เทคโนโลย ี
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แผนธุรกจิ Business Model Canvas  ปัจจุบัน 

8.Key Partners (พนัธมิตร) 
- กลุ่มผูสู้งอาย ุ
- กลุ่มลูกศิษยท่ี์เรียนศิลปะลายตอ้ง 
- ผูจ้  าหน่ายวตัดุดิบ/เคร่ืองมือ 
- ส่วนราชการ 
- วดั 
- สถานศึกษา 
- สถานท่ีจดัการแสดงสินคา้ เช่น 
เมืองทองธานี 
 

7.Key Activities (กิจกรรมหลกั) 
- ผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกัคือ 
  ตุงลา้นนา โคมลา้นนา จากศิลปะลาย
ตอ้ง 
- ผลิตภณัฑสิ์นคา้รองคือ ของตกแต่ง
ศิลปะลายตอ้ง เช่น ผา้ปูโต๊ะ กรอบรูป
โลหะลายตอ้ง 
- มีการเปิดศูนยก์ารเรียนรู้การตอ้งลาย
ช่ือ มหาพนลายตอ้ง 
-มีการจดัการแสดงสินคา้ในระดบั
จงัหวดัและระดบัชาติ 

1.Value Proposition(คุณค่าสินคา้) 
- เป็นงานศิลปหตัถกรรมของ
ทอ้งถ่ิน 
- เป็นงาน Handmade มีความ
ละเอียด ประณีต ลวดลายงดงาม - มี 
Story ประวติัการความเป็นมา
ศิลปวฒันธรรม 
- คุณภาพการผลิตดี 
- มีความหลากหลายผลิตภณัฑ ์
- ผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 
- ผลิตสินคา้ตามก าหนด ส่งมอบ
ตรงเวลา 
 

4.Customer Relationships 
(ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้) 
- ใหข้อ้มูลทางศูนยก์ารเรียนรู้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
- สอนศิลปวฒันธรรม 
- สร้างความสัมพนัธ์  การมีมิตร

ไมตรีกบัลูกคา้ 

2.Customer Segments (กลุ่มลูกคา้) 
- วดัในทอ้งถ่ิน  
- ลูกคา้ทัว่ไปในทอ้งถ่ินและใน

กลุ่มภาคเหนือ 
- หน่วยงานราชการ เทศบาล 

 

6.Key Resources (ทรัพยากรหลกั) 
- มีเครือข่ายผูสู้งอายแุละลูกศิษย ์ช่วย
ในการผลิตสินคา้ 

- มีองคค์วามรู้ (Know-how) 
ออกแบบลวดลายใหม่ ๆ 

- มีความรู้ในศิลปะการตอ้งลายดว้ย
ส่ิวและคอ้นตอกทีละจุดมีความ
ละเอียด งดงาม 

- มี Brand ของตวัเอง 

3.Channels (ช่องทางเขา้ถึงลูกคา้) 
- ลูกคา้ติดต่อเอง 
- ทางโทรศพัท ์
- line 
- ไปรษณีย ์
- ส่งน่ิมซ่ีเส็ง 
- การแสดงสินคา้ระดบัชาติ 
- มี packaging ระบุการติดต่อ 
 

9.Cost Structure (โครงสร้างตน้ทุน) 
- ตน้ทุนการผลิตมีวตัถุดิบ/ แรงงาน ประมาณ 40% 
- การบริหารจดัการ ประมาณ 10%   - ก าไรสุทธิ            ประมาณ 50% 

5.Revenue Streams (รายไดห้ลกั) 
- รายไดห้ลกัมาจากกลุ่มวดัและส่วนราชการในทอ้งถ่ินภาคเหนือประมาณ 80%  รายไดจ้ากแหล่ง
อ่ืน ๆ เช่น การจ าหน่ายในการแสดงสินคา้เมืองทองธานี และลูกคา้ในภาคอ่ืน ๆ ประมาณ 20% 
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แผนธุรกจิ Business Model Canvas  อนาคต 

8.Key Partners (พนัธมิตร) 
- กลุ่มผูสู้งอาย ุ
- กลุ่มลูกศิษยท่ี์เรียนศิลปะลายตอ้ง 
- ผูจ้  าหน่ายวตัดุดิบ/เคร่ืองมือ 
- ส่วนราชการ 
- วดั 
- สถานศึกษา 
- สถานท่ีจดัการแสดงสินคา้ เช่น 
เมืองทองธานี 
 

7.Key Activities (กิจกรรมหลกั) 
- ผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกัคือ ตุงลา้นนา 
โคมลา้นนา จากศิลปะลายตอ้ง 
ผลิตภณัฑสิ์นคา้รองคือ เช่น ผา้ปูโตะ๊ 
กรอบรูปโลหะลายตอ้ง 
- มีการเปิดศูนยก์ารเรียนรู้การตอ้งลาย
ช่ือ “มหาพนลายตอ้ง” 
-มีการจดัการแสดงสินคา้ในระดบั
จงัหวดัและระดบัชาติ 

1.Value Proposition(คุณค่าสินคา้) 
- เป็นงานศิลปหตัถกรรมของ
ทอ้งถ่ิน 
- เป็นงาน Handmade มีความ
ละเอียด ประณีต ลวดลายงดงาม - มี 
Story ประวติัการความเป็นมา
ศิลปวฒันธรรม 
- คุณภาพการผลิตดี 
- มีความหลากหลายผลิตภณัฑ ์
- ผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 
- ผลิตสินคา้ตามก าหนด ส่งมอบ
ตรงเวลา 
-พฒันารูปแบบลวดลายใหม่ ๆ 

4.Customer Relationships 
(ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้) 
- ใหข้อ้มูลทางศูนยก์ารเรียนรู้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
- สอนศิลปวฒันธรรม 
- สร้างความสัมพนัธ์  การมีมิตร

ไมตรีกบัลูกคา้ 
 

2.Customer Segments (กลุ่มลูกคา้) 
- วดัในทอ้งถ่ิน  
- ลูกคา้ทัว่ไปในทอ้งถ่ินและใน

กลุ่มภาคเหนือ 
- หน่วยงานราชการ เทศบาล 
- กลุ่มวดัในประเทศไทย 

6.Key Resources (ทรัพยากรหลกั) 
- มีเครือข่ายผูสู้งอายแุละลูกศิษย ์ช่วย
ในการผลิตสินคา้ 

- มีองคค์วามรู้ (Know-how) 
ออกแบบลวดลายใหม่ ๆ 

- มีความรู้ในศิลปะการตอ้งลาย มี 
Brand ของตวัเอง 

3.Channels (ช่องทางเขา้ถึงลูกคา้) 
- ลูกคา้ติดต่อเองทางโทรศพัท,์ 

line, ไปรษณีย,์ ส่งน่ิมซ่ีเส็ง 
- การแสดงสินคา้ระดบัชาติ 
- มี packaging ระบุการติดต่อ 
- เพ่ิมการขายใน Facebook 
Business,Google Business 

9.Cost Structure (โครงสร้างตน้ทุน) 
- ตน้ทุนการผลิตมีวตัถุดิบ/ แรงงาน ประมาณ 40% 
- การบริหารจดัการ ประมาณ 10% 
- ก าไรสุทธิ            ประมาณ 50% 
- เม่ือไดป้รับแผนธุรกิจท าใหมี้ก าไรเพ่ิมข้ึนอีก 10%   

5.Revenue Streams (รายไดห้ลกั) 
- รายไดห้ลกัมาจากกลุ่มวดัและส่วนราชการในทอ้งถ่ินภาคเหนือประมาณ 80%  รายไดจ้ากแหล่ง
อ่ืน ๆ เช่น การจ าหน่ายในการแสดงสินคา้เมืองทองธานี และลูกคา้ในภาคอ่ืน ๆ ประมาณ 20% 
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การวเิคราะห์ Digital CRM 

Digital CRM Data Base Benefit Communication Strategy 

Acquisition คือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท่ี

ตอ้งการ ลูกคา้กลุ่มดงัน้ี 

- วดัในทอ้งถ่ิน  
- ลูกคา้ทัว่ไปในทอ้งถ่ิน

และในกลุ่มภาคเหนือ 
- หน่วยงานราชการ 

เทศบาล 
 

- ประโยชน์เชิงคุณค่าทาง
ศิลปะและวฒันธรรม 

- เนน้ท่ีความสวยงามของ
ลายตอ้งท่ีไม่เหมือนใคร 

- ใหข้อ้มูลทางศูนยก์าร
เรียนรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

- สอนศิลปวฒันธรรม 
- สร้างความสัมพนัธ์  การ

มีมิตรไมตรีกบัลูกคา้ 

- ลูกคา้ติดต่อเองผา่น
ทางการแสดง
นิทรรศการสินคา้ดีเมือง
แม่ริม 

- ทางโทรศพัทจ์ากการ
แสดงนิทรรศการ 

- line 
 

- การบอกต่อของลูกคา้ 
- ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง

วดัต่าง ๆ โดยน า
ผลิตภณัฑไ์ปจดัแสดง 
ประดบัตามสถานท่ีใน
วดั ใหลู้กคา้ไดเ้ห็น 

- มีการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ดา้นการ
ตอ้งลายแก่ผูท่ี้สนใจ 

Retention 

Upsell/Cross Sell 

กลุ่มลูกคา้เก่า ท่ีเคยซ้ือ หรือ

มีความสนใจถาม 

- เกบ็ประวติัลูกคา้เก่าเพื่อ
ติดต่อ หากมีผลิตภณัฑ์
ใหม่ 
 

- การน าผลิตภณัฑม์าร่วม
ประดบัตกแต่ง งาน
ส าคญัทางศาสนา เช่น 
วดั  

- จดัจ าหน่ายสินคา้ผา่น
ทาง ร้านขายของท่ีตลาด
ตน้ล าไย 

- ส่งไลน์ หาลูกคา้เก่าแจง้
ถึงผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
 

- หนา้เวบ็เพจของกลุ่ม
วิสาหกิจ 

- Facebook เพจของกลุ่ม
แสดงหนา้กิจกรรมกลุ่ม 
และการตอ้งลายใหม่ ๆ 

- Line@ 
- Email 
- Telephone 

4 C ไดแ้ก่ 

Consumer ความตอ้งการซ้ือ  

Cost ความเหมาะสมของ

ราคา  

Convenience ความ

สะดวกสบาย  

Communication การส่ือสาร 

น าเสนอ 
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การวเิคราะห์ Digital CRM  (ต่อ) 

Digital CRM Data Base Benefit Communication Strategy 

Loyalty - กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความภกัดี 

และขอ้มูลเชิงลึกของ

ลูกคา้ 

- วดั โดยเฉพาะเจา้อาวาส 
และมคัทายก วดั  

- มีการตั้งศูนยเ์รียนรู้เพื่อ
สอนการตอ้งลายแก่ผูท่ี้
สนใจ 

มีการประกอบพิธีส าคญั

เพื่อใหลู้กคา้เคารพและ

ศรัทธาในศาสตร์การตอ้งลาย

เช่น พิธีไหวค้รู เป็นตน้ 

-มีการสมนาคุณแด่ ผูท่ี้มี

ความส าคญัของวดั เช่น เจา้

อาวาส เป็นตน้ โดยการถวาย

ผา้ลายตอ้ง และตุง หรือมี

การลดราคาพิเศษ ไม่เอา

ก าไร หรือการแถม

ผลิตภณัฑเ์พิ่มเติมใหก้บัวดั 

-ฝากขายกบัผูท่ี้รู้จกัสนิทกนั

มานาน เช่นร้านคา้ท่ีตลาด 

และอะลุม้อล่วย ยดึเวลาการ

ช าระค่าสินคา้ใหเ้ครดิตได้

นานข้ึน 

- หนา้เวบ็เพจของกลุ่ม
วิสาหกิจ 

- Facebook เพจของกลุ่ม
แสดงหนา้กิจกรรมกลุ่ม 
และการตอ้งลายใหม่ ๆ 

- Line@ 
- Email 
- Telephone 
- Google Business  ช้ีจุด 

map 
 

- Event Marketing 
จดันิทรรศการ ของดีเมืองแม่

ริม และเขา้ร่วมในงานแสดง

สินคา้ของดีเมืองแม่ริม 

- ส่งผลิตภณัฑเ์ขา้ร่วมงาน
บุญต่าง ๆ โดยใชเ้ป็น
ของประดบั 

- การตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
เพื่อสร้างนกัตอ้งลาย ท่ีมี
คุณภาพ เผยแพร่ศิลปะ
กรตอ้งลายใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
และนิยมต่อไป 

- น าไปใชก้บังานแสดง
ละครตามช่องท่ีมี Rating 
สูง โดยน าผลิตภณัฑ์
เสนอแก่ ผูก้  ากบัฉากใน
ละครหลงัข่าว เป็นตน้ 

- ใชห้ลกั 4 P 
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ภาพที ่4.2 ป้ายกลุ่มมหาพลตอ้งลาย 

 

ภาพที ่4.3 คุณพอ่ครู ร.ต.ชยัวรรณ์ ศรีใจภา วาดลวดลายตอ้งบนโลหะ 
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ภาพที ่4.4 คุณพอ่ครู ร.ต.ชยัวรรณ์ ศรีใจภา ไดรั้บรางวลัเพชรราชภฏั-เพชรลา้นนา 

 

 

ภาพที ่4.5 ตวัอยา่งผลิตภณัฑล์ายตอ้งบนโลหะ 
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ภาพที ่4.6 ตวัอยา่งผลิตภณัฑล์ายตอ้งรูปตุงลา้นนาแบบท่ี 1 

 

 

ภาพที ่4.7 ตวัอยา่งผลิตภณัฑล์ายตอ้งรูปตุงลา้นนาแบบท่ี 2 
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ภาพที ่4.8 ตวัอยา่งผลิตภณัฑล์ายตอ้งบนกระดาษสา 
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ข้อมูลผู้ประกอบการ “บัวค าผ้าไทย” 

ท่ีอยูข่องกิจการหรือท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้

เลขท่ี 77/3 หมู่ 3 ถนน - ต าบล เหมืองแกว้. อ าเภอ แม่ริม จงัหวดั เชียงใหม่  

ประเภทกิจการ    เจา้ของกิจการ (บุคคลธรรมดา) 

ลกัษณะการประกอบการ   การผลิต  

สาขาอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการอยู ่ ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

จ านวนปีท่ีประกอบการ     3 ปี 

ผลิตภณัฑห์รือบริการหลกั     

3)  เส้ือผา้สุภาพสตรีจากผลิตภณัฑผ์า้ใยกญัชง 

4) กระเป๋าจากผลิตภณัฑผ์า้ใยกญัชง 

Vision (วสัิยทศัน์ของสถานประกอบการ) 

 

 

Mission (ภารกจิของสถานประกอบการ) 

 

 

 

 

 

Target (เป้าหมายของภารกจิของสถานประกอบการ) 

 

 

เป็นผูน้ าในการออกแบบสร้างสรรค ์ช้ินงานผา้ไทยและชนเผา่พื้นเมืองประยกุตจ์ากผา้ใยกญัชง 

 

- ออกแบบ สร้างสรรค ์ศิลปะบนผา้ไทยและชนเผา่พื้นเมืองประยกุตจ์ากผา้ใยกญัชง

ใหส้วยงาม 

- พฒันาวตัถุดิบผา้ใยกญัชงใหมี้คุณภาพ 

- ออกแบบและผลิตเส้ือผา้ไทยและชนเผา่พื้นเมืองประยกุตจ์ากผา้ใยกญัชงโดยไม่ซ ้า

กนั เป็นสินคา้มีหน่ึงเดียวในโลก 

- จ าหน่ายสินคา้ลูกคา้และเป็น 

-  

 
- ไดแ้สดงสินคา้ในงานแสดงสินคา้ระดบัชาติและนานาชาติ ภายในปี ค.ศ.2018 

- ไดน้ าสินคา้ไปจ าหน่ายในหา้งสยามพารากอน 
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ประวัติความเป็นมา 

สถานประกอบการ บวัค าผา้ไทย ไดเ้ร่ิมสร้างข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ.2557 โดยคุณธนภร  

ภาเครือแกว้ เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือผา้สุภาพสตรี กระเป๋าผา้ หมวกผา้ และไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์

มาเป็นและผา้ไทยและชนเผา่พื้นเมืองประยกุต ์ผูป้ระกอบการไดมี้การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑจ์น

ผา่นการรับรองดงัน้ี 

ปี พ.ศ. 2558 ผลิตภณัฑไ์ดผ้่านการรับรองเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนประเภท

เส้ือผา้ส าเร็จรูปหญิง    

ปี พ.ศ. 2559 ผลิตภณัฑ์เส้ือส าเร็จรูป ไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

ไทยเป็นผลิตภณัฑร์ะดบัส่ีดาว ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย  

ปี พ.ศ. 2559 ผลิตภณัฑ์เส้ือดน้มือผา้ใยกญัชง ไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑไ์ทยเป็นผลิตภณัฑร์ะดบัส่ีดาว ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย 

การผลติสินค้า 

- มีแหล่งซ้ือวตัถุดิบผา้ใยกญัชงในราคาไม่แพง  

- มีแหล่งปักลวดลายบนผา้จากวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ  

- สินคา้ผา่นมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) และผา่นการคดัสรร OTOP ในระดบั 4 ดาว 

- สินคา้มีเอกลกัษณ์ คุณภาพดี มีการคิดแบบ สร้างสรรคล์วดลายดว้ยตวัเอง  ท าให้งานแต่ละ

ช้ินจะไม่ซ ้ากนัมีช้ินเดียวในโลก 

- มีการพฒันาการผลิตวตัถุดิบผา้ใยกญัชง ท าใหเ้น้ือผา้ใยกญัชงมีความหนาแต่นุ่มใส่สบาย 

- มีการปรับปรุงการผลิตแบบ R&D 

การตลาด 

- เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์และกลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูง ดังนั้นจึง

สามารถก าหนดราคาขายตามท่ีตอ้งการได ้ 

- การจ าหน่ายสินคา้จากกลุ่มลูกคา้เฉพาะ (ท่ีเคยขาย) ทางโทรศพัทแ์ละโซเชียลมีเดีย  Line 



72 

- ไดมี้การน าสินคา้ไปจดัแสดงในการงานแสดงสินคา้ในระดบัชาติ จงัหวดักรุงเทพ ท าให้

ไดรั้บลูกคา้กลุ่มใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง  การประชาสัมพนัธ์ในงานแสดงสินคา้โดยการสวม

ใส่เส้ือผลิตภณัฑแ์ละแนะน าดว้ยตวัเองท าใหส้ร้างความเขา้ใจกบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

- การส่งสินคา้โดยใชช่้องทางส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์ซ่ึงมีความสะดวกและง่าย  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไข 

การผลิตไม่สามารถเร่งงานไดเ้น่ืองจากเป็นงาน

ฝีมือตอ้งใชเ้วลาในการท างาน  

- วางแผนการการผลิตเพื่อเตรียมสินคา้ใหท้นั

ในการน าไปแสดงงานสินคา้แต่ละแห่ง 

- ไดแ้นะน าการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้ 

เช่น ลูกคา้จีนชอบเส้ือผา้ชุดยาว  ลูกคา้ญ่ีปุ่น

ชอบเส้ือผา้โทนสีเทา  

- การก าหนดราคาสินคา้หากสินคา้ใดมีการ

ลวดลายปักนอ้ยอาจก าหนดราคานอ้ยกวา่

สินคา้ท่ีมีลวดลายปักมาก 

ช่องทางการติดต่อลูกคา้ในโซเชียลมีเดียยงัใช้

ช่องทาง line ยงัไม่น าช่องทางอ่ืนมาใช้

เน่ืองจากยงัไม่แน่ใจเร่ืองการคดัลอกแบบ

สินคา้ 

- แนะน าใหท้ าเวบ็ไซต ์offline เพื่อเกบ็ขอ้มูล

ของสินคา้และลูกคา้ท่ีมีความชอบแตกต่างกนั 

สามารถน าไปวิเคราะห์ได ้

- แนะน าใหจ้ดลิขสิทธ์ิลวดลายท่ีออกแบบ 

ยงัไม่ไดป้ระชาสมัพนัธ์ Brand ใหเ้ป็นท่ี

แพร่หลาย 

- ควรมีการติด Brand สินคา้เช่น ท า Brand ป้าย

ผา้ติดคอปกเส้ือและเบอร์โทรศพัท ์หรือท า 

Brand เบอร์โทรติดต่อ หรือ line@ ลงใน 

picketing 

ไม่มีหนา้ร้านขายสินคา้ - แนะน าใหส้ร้างเวบ็ไซตแ์สดงสินคา้หนา้ร้าน

เช่น เวบ็ lnwshop 
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การวเิคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT ANLYSIS) 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 

- ขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการโปรโมท

สินคา้ 

- สินคา้ตอ้งใชเ้วลาในการผลิตนาน 

- ขาดการน า IT มาใชห้ลากหลาย เช่น ช่อง

ทางการประชาสัมพนัธ์ online มีเพียง line

ยงัไม่ไดน้ าช่องทางอ่ืนมาใช ้ 

- สินคา้บางชนิดยงัก าหนดราคาสินคา้ไดไ้ม่

สูง ซ่ึงขายกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป  

- มีความกลวัวา่การน า ส่ือ Social มาใช้

ประชาสมัพนัธ์มีความเส่ียงต่อการถูก

ลอกเลียนแบบ (Copy) 

- การใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อส่ือสารกบั

ลูกคา้ชาวต่างชาติยงัเป็นปัญหาอยู ่

- ขาดในเร่ืองการจดลิขสิทธ์ิ และการท า 

แบรนดสิ์นคา้ 

- ยงัไม่มีหนา้ร้าน Location ในการขาย 

- ยงัไม่มีระบบบญัขี 

- เป็นผูน้ าในการท าธุรกิจดา้นผา้ใยกญัชง 

- เป็นงานดา้น Handmade  

- มีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ

สินคา้ราคาสูงได ้จบักลุ่มลูกคา้ระดบั Hi 

end 

- เป็นงานสร้างสรรคท์างศิลปะงดงาม 

แปลกสะดุดตา 

- มี Story ความเป็นมาของผา้ใยกญัชง 

ความเป็นมาของผลิตภณัฑ ์อนุรักษ์

วฒันธรรมลา้นนา 

- สินคา้มีอตัลกัษณ์ลอกเลียนแบบไดย้าก 

ทั้งลวดลาย และวิธีการผลิต 

- ไม่ตอ้งอาศยัเทคโนโลยเีคร่ืองมือใหม่ ๆ ก็

สร้างผลิตภณัฑไ์ด ้ 

- มี Know How ดา้นการท าผลิตภณัฑ ์

- มีความสามารถในการออกแบบตามท่ี

ลูกคา้ตอ้งการ 

- เป็นโรงงานขนาดเลก็ มีเคร่ืองจกัรระดบั

เหมาะสม 

- มีการท าวิจยัดา้นการผลิตเพือ่ไดส่ิ้งท่ีลูกคา้

ตอ้งการ 

- มีเครือข่ายช่างท่ีมีฝีมือในการตดัเยบ็

เส้ือผา้ และปักลาย 
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จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 

- มีการออกงานบูธแสดงสินคา้ระดบัชาติ 

เช่น งานแสดงสินคา้ ณ เมืองทองธานี 

เป็นตน้ 

- วตัถุดิบคือผา้ใยกญัชง เป็นท่ีรู้จกักนั

แพร่หลายวา่มีประโยชน์ทางสุขภาพกบัผู ้

สวมใส่ เน้ือผา้ใส่สบายประทบัใจกบัผู ้

สวมใส่ 

- มีแหล่งวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดไ้ม่ล าบาก

นกั 

- ไดจ้ดทะเบียน มผช. และไดรั้บการคดั

สรรในระดบั 4 ดาว 

 

 

โอกาส (OPPORTUNITY) ภาวะคุกคาม (THREAT) 

ด้านสังคม เศรษฐกจิ 

- มีงานส าคญัทางประเพณี ยงัคงใชง้าน

สินคา้ประเภทน้ีอยูเ่ช่น เส้ือ ผา้ ซ่ิน 

พื้นเมือง โดยเฉพาะในวดั และสถานท่ี

ส าคญัทางศาสนา 

- มีคนท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในวงสงัคมชั้นสูง 

เป็นลูกคา้ และสินคา้เป็นท่ีนิยมกนัในหมู่

สงัคมชั้นสูง  

- ช่องทางการจดัจ าหน่ายสามารถน าไป

จ าหน่ายงานแสดงสินคา้ระดบัชาติ 

ด้านวตัถุดิบ 

- ยอ้มผา้ไม่ใหสี้ตกท าไดย้าก 

ด้านสังคม เศรษฐกจิ 

- ความนิยมของวยัรุ่นยงัมีนอ้ย โดยเฉพาะ

รุ่น Generation X Y Z 

- เกิดการ copy ลอกเลียนแบบกนั 

- การตลาดดิจิตลั ยงัใชส่ื้อการขายสินคา้

เพียง line 
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โอกาส (OPPORTUNITY) ภาวะคุกคาม (THREAT) 

- ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม 

สแกนดิเนเวีย (Scandinavia) ใหค้วาม

สนใจและช่ืนชอบผา้ใยกญัชง  

- ชาวต่างประเทศในเขตเมืองหนาวท่ีมีหิมะ

ตก นิยมน ามาสวมใส่เพื่อความอบอุ่น 

- รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนโดยหน่วยงาน

ราชการท่ีรับผดิชอบส่งผูเ้ช่ียวชาญเขา้มา

ใหค้วามรู้และวิธีการใหม่ ๆ  
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แผนธุรกจิ Business Model Canvas  ปัจจุบัน 

 8.Key Partners (พนัธมิตร) 
- กลุ่มวสิาหกิจชุมชนปักลายผา้ใน
อ าเภอแม่ริม ซ่ึงช่วยในการผลิตปัก
ลวดลายผา้ 
- แหล่งผา้ใยกญัชง 
- ธุรกิจเก่ียวกบัสปาของนอ้งสาว 
เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ 
- สถานท่ีการจดังานแสดงสินคา้ 
- กลุ่มผูรู้้จกัในระดบั HI end ช่วย
แนะน าลูกคา้ 
 

7.Key Activities (กิจกรรมหลกั) 
- ผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกัคือ ชุดผา้ไทย
พ้ืนเมืองและชนเผา่ประยกุต ์
- ผลิตภณัฑสิ์นคา้รองคือ กระเป๋าผา้
พ้ืนเมืองและชนเผา่ 
-มีการจดัแสดงสินคา้ในระดบัจงัหวดั
และระดบัชาติ 

1.Value Proposition(คุณค่าสินคา้) 
- เป็นผา้ไทยพ้ืนเมืองและชนเผา่
แบบประยกุต ์
- เป็นผลิตภณัฑ ์Handmade 
- การออกแบบลายปักบนตวัชุดผา้
พ้ืนเมืองของลูกคา้แต่ละคนจะไม่
เหมือนกนัเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวใน
โลก 
- เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็มาจากใยกญัชง มี
ลกัษณะหนานุ่มและระบายอากาศ
ไดดี้ 
- มีองคค์วามรู้ (Know-how) ในการ
ท าใหเ้ส้นใยผา้กญัชงนุ่ม 
- เป็นการผสมผสานผา้พ้ืนเมืองท่ีมี
อายหุลายสิบปีมาตกแต่งบน
ลวดลายเส้ือผา้ใหม่ 
 

4.Customer Relationships 
(ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้) 

- มีฐานขอ้มูลลูกคา้ 
- เอาใจลูกคา้โดยออกแบบลายผา้

ท่ีไม่ซ ้ ากนั 
- อธัยาศยัดี เป็นมิตรกบัลูกคา้ทุก

คน 

2.Customer Segments (กลุ่มลูกคา้) 
- ลูกคา้ทัว่ไป 
- ลูกคา้ระดบั HI end ท่ีช่ือชอบผา้

ชนเผา่พ้ืนเมือง งานศิลปะ รักษา
วฒันธรรมชนเผา่ 
 

 

6.Key Resources (ทรัพยากรหลกั) 
- เคร่ืองจกัรเยบ็ 
- ผา้ใยกญัชงและผา้พ้ืนเมืองทั้งผา้
ใหม่และผา้เก่าหายาก 

- มีแหล่งปักลวยลายผา้ 
- มีแหล่งฟอก ยอ้มสีผา้ 
- มีองคค์วามรู้ (Know-how) 
ออกแบบลวดลายต่าง ๆ และพฒันา
เน้ือผา้ใหมี้คุณภาพ 
 

3.Channels (ช่องทางเขา้ถึงลูกคา้) 
- ลูกคา้ติดต่อเอง 
- ทางโทรศพัท ์
- line 
- ไปรษณีย ์
- ฝากขายกบัคนรู้จกั 
- แสดงสินคา้ในระดบัชาติ 
- มี packaging ระบุการติดต่อ 
 

9.Cost Structure (โครงสร้างตน้ทุน) 
- ตน้ทุนการผลิตมีวตัถุดิบ/ แรงงาน ประมาณ 40% 
- การบริหารจดัการ ประมาณ 10% 
- ก าไรสุทธิ            ประมาณ 50% หรือมากกวา่ 

5.Revenue Streams (รายไดห้ลกั) 
- รายไดห้ลกัมาจากลูกคา้ระดบั HI end ประมาณ  80%  และลูกคา้ทัว่ไปประมาณ 20% 
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แผนธุรกจิ Business Model Canvas  อนาคต 

8.Key Partners (พนัธมิตร) 
- กลุ่มวสิาหกิจชุมชนปักลายผา้ใน
อ าเภอแม่ริม ซ่ึงช่วยในการผลิตปัก
ลวดลายผา้ 
- แหล่งผา้ใยกญัชง 
- ธุรกิจเก่ียวกบัสปาของนอ้งสาว 
เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ 
- สถานท่ีการจดังานแสดงสินคา้ 
- กลุ่มผูรู้้จกัในระดบั HI end ช่วย
แนะน าลูกคา้ 
อนาคต 
- โรงแรม 
- หา้งสรรพสินคา้ดงัในต่างจงัหวดั 
 

7.Key Activities (กิจกรรมหลกั) 
- ผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกัคือ ชุดผา้ไทย
พ้ืนเมืองและชนเผา่ประยกุต ์
- ผลิตภณัฑสิ์นคา้รองคือ กระเป๋าผา้
พ้ืนเมืองและชนเผา่ 
-มีการจดัแสดงสินคา้ในระดบัจงัหวดั
และระดบัชาติ 

1.Value Proposition(คุณค่าสินคา้) 
- เป็นผา้ไทยพ้ืนเมืองและชนเผา่
แบบประยกุต ์
- เป็นผลิตภณัฑ ์Handmade 
- การออกแบบลายปักบนตวัชุดผา้
พ้ืนเมืองของลูกคา้แต่ละคนจะไม่
เหมือนกนัเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวใน
โลก 
- เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็มาจากใยกญัชง มี
ลกัษณะหนานุ่มและระบายอากาศ
ไดดี้ 
- มีองคค์วามรู้ (Know-how) ในการ
ท าใหเ้ส้นใยผา้กญัชงนุ่ม 
- เป็นการผสมผสานผา้พ้ืนเมืองท่ีมี
อายหุลายสิบปีมาตกแต่งบน
ลวดลายเส้ือผา้ใหม่ 
อนาคต 
- สามารถยอ้มผา้ใหมี้ความทน สีไม่
ตกได ้
 

4.Customer Relationships 
(ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้) 
- มีฐานขอ้มูลลูกคา้ 
- เอาใจลูกคา้โดยออกแบบลายผา้

ท่ีไม่ซ ้ ากนั 
- อธัยาศยัดี เป็นมิตรกบัลูกคา้ทุก

คน 

2.Customer Segments (กลุ่มลูกคา้) 
- ลูกคา้ทัว่ไป 
- ลูกคา้ระดบั HI end ท่ีช่ือชอบผา้

ชนเผา่พ้ืนเมือง งานศิลปะ รักษา
วฒันธรรมชนเผา่ 
 

อนาคต 
- ในอนาคตคาดวา่จะมีลูกคา้เพ่ิมอีก 
50% 

6.Key Resources (ทรัพยากรหลกั) 
- เคร่ืองจกัรเยบ็ 
- ผา้ใยกญัชงและผา้พ้ืนเมืองทั้งผา้
ใหม่และผา้เก่าหายาก 

- มีแหล่งปักลวยลายผา้ 
- มีแหล่งฟอก ยอ้มสีผา้ 
- มีองคค์วามรู้ (Know-how) 
ออกแบบลวดลายต่าง ๆ และพฒันา
เน้ือผา้ใหมี้คุณภาพ 

อนาคต 
- มี Brand ของตวัเอง 
- มีฐานขอ้มูลสินคา้เพื่อประยกุต์
สินคา้ใหลู้กคา้ 

3.Channels (ช่องทางเขา้ถึงลูกคา้) 
- ลูกคา้ติดต่อเอง 
- ทางโทรศพัท ์
- line 
- ไปรษณีย ์
- ฝากขายกบัคนรู้จกั 
- แสดงสินคา้ในระดบัชาติ 
- มี packaging ระบุการติดต่อ 
อนาคต  
- จ  าหน่ายสินคา้ในโรงแรม 
- จ  าหน่ายสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้
ดงัในต่างจงัหวดั 
- line@ 

9.Cost Structure (โครงสร้างตน้ทุน) 
- ตน้ทุนการผลิตมีวตัถุดิบ/ แรงงาน ประมาณ 40% 
- การบริหารจดัการ ประมาณ 10%     - ก าไรสุทธิ            ประมาณ 50% หรือมากกวา่ 

5.Revenue Streams (รายไดห้ลกั) 
- รายไดห้ลกัมาจากลูกคา้ระดบั HI end ประมาณ  80%  และลูกคา้ทัว่ไปประมาณ 20% 
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อธิบายแผนภาพการจัดท าแผนธุรกจิ Business Model Canvas (BMC) 

1. Value Proposition การน าเสนอคุณค่า 

คือ สินคา้ และ บริการ ท่ีมูลค่าเพิ่มท่ีใส่เขา้ไปในสินคา้ หรือ บริการ แลว้ท าใหต้  าแหน่งของสินคา้

และบริการของเรา อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหนือกวา่สินคา้อ่ืนๆ ทัว่ๆ ไป หรือ ท่ีอยูใ่นทอ้งตลาด ซ่ึงสินคา้

ของแม่บวัค ามีลกัษณะท่ีควรค่าแก่การเป็นเจา้ของดงัน้ี 

- เป็นผา้ไทยพื้นเมืองและชนเผา่แบบประยกุต ์

- การออกแบบลายปักบนตวัชุดผา้พื้นเมืองของลูกคา้แต่ละคนจะไม่เหมือนกนั ลายไม่

ซ ้ ากนัเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก  

- เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็มาจากใยกญัชง จะแปรเปล่ียนตามสภาพอากาศ หากอากาศภายนอกมี

อุณหภูมิสูง ตวัใยผา้จะมีลกัษณะเยน็ หากอุณหภูมิภายนอกต ่าอากาศหนาว ตวัใยผา้จะ

มีลกัษณะอุ่น เกบ็ความร้อนไดดี้ ดงันั้นใยกญัชงท่ีเป็นวตัถุดิบจะเป็นผา้ท่ีมีคุณค่าสูงมี

ประโยชน์ในการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง   

- มีความเช่ือบางประการเก่ียวกบัเสน้ใยกญัชง วา่สามารถดูดซบัส่ิงเป็นพิษออกจาก

ร่างกายมนุษยไ์ด ้

- ผา้ใยกญัชงท่ีเป็นวตัถุดิบ มีความทนทานสูงตามธรรมชาติของใยผา้ เส้ือผา้ท่ีตดัจากใย

กญัชงสามารถใชไ้ดน้านตั้งแต่  50 – 200 ปี 

- ผลิตภณัฑข์องร้านแม่บวัค า สามารถน ามา Reuse ได ้โดยน าลายจากเส้ือผา้เก่ามาใส่ใน

เส้ือใหม่ 

2. Customer Segments กลุ่มของลูกค้า 

เป็นการแบ่งกลุ่มของลูกคา้ เพื่อหาขอ้มูลวา่ ลูกคา้ในแต่ละกลุ่มนั้น มีความตอ้งการอยา่งไร มี

ลกัษณะส าคญัอยา่งไร พฤติกรรมเป็นอยา่งไร หรือ ปัญหาท่ีลูกคา้พบคืออะไร การแบ่งกลุ่มของ

ลูกคา้ส าหรับร้านบวัค าผา้ไทยแบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ชาวไทยและต่างประเทศ 
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ชาวไทย แบ่งเป็น 

- ระดบั Hi end คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายได ้และรสนิยมสูง ไม่มีปัญหาในการซ้ือของท่ีมี

ราคาสูง ซ่ึงสินคา้ท่ีตอ้งการจะเนน้คุณภาพและความแปลกเป็นส าคญั 

- ชนชั้นสูง เนน้เส้ือ ผา้ ลายแปลก ๆ แต่ตอ้งมีความประณีตในการตดัเยบ็สูงดว้ย 

- ผูท่ี้มีรสนิยมชอบศิลปะ โดยเฉพาะงานหตัถกรรม และงานผา้พื้นเมือง ชนเผา่ 

ชาวต่างประเทศ แบ่งเป็น 

- ลูกคา้ชาวสแกนดิเนเวยี ประเทศในแถบหนาว หิมะตก นิยมใชผ้า้ท่ีหนาอบอุ่น 

- ชาวญ่ีปุ่น  

- ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางส่ือ Social media เช่น ไลน์ เป็นตน้ 

3. Channels ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า 

เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายกมี็ หรือบางคน กใ็ชเ้ป็น Logistics กมี็ บางคนการวางแผนกลยทุธ์

ทางดา้นการตลาด จะมองจุดน้ีเป็นช่องทางการจดัจ าหน่าย บางคนการวางแผนกลยทุธ์ทางดา้นการ

จดัการ กจ็ะมองจุดน้ีเป็น Logistics กมี็ ส าหรับแม่บวัค าจะมีช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ดงัน้ี 

- จดัจ าหน่ายโดยฝากขายกบัคนท่ีรู้จกั  

- ผา่นทางเลขาโครงการหลวง 

- ผา่นทาง Line  

- การแสดงนิทรรศการเส้ือผา้ระดบัชาติ เช่น เมืองทองธานี 

4. Customer Relationships ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

เม่ือเราจะก าหนด Customer Relationships ในจุดน้ี ตอ้งมองในมุมของ ลูกคา้เป็นหลกั เพราะถา้มอง

ในมุมของเจา้ของสินคา้ ความคลาดเคล่ือนอาจจะมีมากดว้ย 

ในการวางแผนกลยทุธ์ทาง ดา้นการตลาด ในเร่ืองของ Customer Relationships ค่อนขา้งมี

ความส าคญั เพราะเป็นตวับ่งบอกวา่ ลูกคา้จะกลบัมาซ้ือซ ้าหรือไม่ หรือ ลูกคา้จะบอกต่อใหเ้พื่อน ๆ

ใชสิ้นคา้น้ีหรือไม่ 
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- มีฐานขอ้มูลลูกคา้ (Database) 

- รับออกแบบใหลู้กคา้ โดยออกแบบทั้งตวัเส้ือผา้ และ ลายปักท่ีไม่ซ ้ าแบบกนัส าหรับ

ลูกคา้แต่ละคน เป็น unique   

- คิด Design แบบลูกคา้ไม่ใหซ้ ้ ากนั เช่น แบบเส้ือลายปักน้ีตอ้งเป็นของลูกคา้คนน้ี  

เป็นตน้ ดงันั้นลายปักของลูกคา้ท่านใดจะเป็นของผูน้ั้นไม่ซ ้ ากบัผูอ่ิ้น 

- อธัยาศยัดี เป็นมิตรกบัลูกคา้ทุกคน 

 

5. Revenue Streams กระแสรายได้ 

ทางเขา้ของรายได ้หลาย ๆ สาย และการท่ีรายไดเ้ขา้มาเป็นสาย นัน่หมายถึง ความมัน่คงทางการเงิน

ท่ีมากข้ึน โดยการประกอบธุรกิจของแม่บวัค ามีกระแสรายไดจ้าก 

- ลูกคา้หลกัซ่ึงติดตามซ้ือประจ าจากงานแสดงนิทรรศการสินคา้ระดบัชาติในท่ีต่าง ๆ 

เช่น เมืองทองธานี  

- มีบุคคลระดบัสูงใหค้วามสนใจในผลิตภณัฑท์ั้งเส้ือผา้ และสินคา้เสริมอ่ืน ๆ เช่น 

สมุนไพร ครีม เป็นตน้ 

- ลูกคา้มกัจะไดรั้บการติดต่อข่าวสารสินคา้ใหม่ ๆ ผา่นทาง Line เป็นประจ า 

6. ทรัพยากรหลกั 

เป็นวตัถุดิบ (Material) ท่ีใชใ้นการผลิตกไ็ด ้เพื่อใหสิ้นคา้และบริการดีข้ึน ประกอบดว้ย 

- เคร่ืองจกัรเยบ็ผา้  

- ผา้ใยกญัชง ผา้พื้นเมืองชนเผา่ มีทั้งผา้ใหม่และผา้เก่าสะสมหายาก 

- มีฝีมือตดัเยบ็ผา้ท่ีละเอียด ประณีต 

- มีแหล่งปักลวดลายผา้ 

- มีีแหล่งฟอก ยอ้มสีผา้ 

- Human Resource ช่างตดัเยบ็ท่ีมีคุณภาพ มีความเช่ียวชาญ สามารถท างานป้อนไดอ้ยา่ง

ทนัเวลา 



81 

- มีแนวคิดศิลปะ การออกแบบลวดลายจากความคิดสร้างสรรคข์องตวัเอง 

7. Key Activities กจิกรรมหลกั 

เป็นกิจกรรมท่ีจะสนบัสนุนให ้สินคา้ และ บริการ มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน หรือ เป็นตวัเช่ือมโยง

ระหวา่ง คู่คา้-ด าเนินธุรกิจหลกั วา่ ควรมีกิจกรรมอยา่งไรเพื่อให ้คู่คา้สนบัสนุนธุรกิจเราไดดี้ยิง่ข้ึน 

- ผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกัคือ ชุดผา้ไทยพื้นเมืองและชนเผา่ประยกุต ์

- ผลิตภณัฑสิ์นคา้รองคือ กระเป๋าผา้พื้นเมืองและชนเผา่ 

- มีการจดัแสดงสินคา้ในระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ 

- ขายสินคา้ผา่นทาง Line   

- ขายสินคา้ผา่นทางการแสดงสินคา้ระดบัชาติ  

- ออกแบบเส้ือผา้พื้นเมือง และออกแบบลายปักบนผา้ใหม่ ๆ ท่ีไม่ซ ้ าแบบ 

- คดัสรรวตัถุดิบท่ีเป็นผา้ใยกญัชงคุณภาพสูง  

- ใส่ใจต่อกระบวนการผลิต ใหเ้น้ือผา้มีความนุ่มใส่สบาย อยา่งเป็นธรรมชาติ 

8. Key Partners คู่ค้าด าเนินธุรกจิทีส่ าคญั 

หมายถึง บริษทัฯ อ่ืน ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของเรา หรือ สนบัสนุนธุรกิจของเราให้ด าเนินไป

อย่างปกติ หรือ ด าเนินไปไดดี้ข้ึนจากปกติ การด าเนินธุรกิจของแม่บวัค ามีพนัธมิตรทางธุรกิจ คือ 

นอ้งสาวซ่ึงไดท้  าธุรกิจเก่ียวกบัสปา และการจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพ เช่น สมุนไพรบ ารุงผิว 

น ้ าแร่ ครีมบ ารุงผิว รวมถึงจดัการน าเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินซ่ึงมีผูส้นใจเก่ียวกบัเร่ือง

การดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก และเส้ือใยกัญชงก็ผลิตจากธรรมชาติ ลักษณะของใยกัญชงมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ ซ่ึงช่วยเสริมธุรกิจซ่ึงกนัและกนั และสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการแนะน า

สินคา้เพื่อจดัจ าหน่ายยงัท่ีอ่ืน ๆ ได้ต่อไป เช่น ภาคใต ้ภูเก็ต หรือ ภาคอีสาน เป็นตน้ และกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนปักลายผา้ในอ าเภอแม่ริม ซ่ึงช่วยในการผลิตปักลวดลายผา้ 

9. Cost Structure โครงสร้างค่าใช้จ่าย 

โครงสร้างค่าใชจ่้าย ดูจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนหรือ จากกล่อง 1-8 ทั้งน้ีจะท าใหเ้ห็น

ภาพรวมของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนวา่ มีจ านวนประมาณเท่าใด จุดใดเสียค่าใชจ่้ายมาก หรือ นอ้ยอยา่งไร  
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การวิเคราะห์ Digital CRM 

Digital CRM Data Base Benefit Communication Strategy 

Acquisition กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ 
- ลูกคา้ระดบั Hi end เน่ืองจาก
ลูกคา้สนใจสินคา้จากผา้
พื้นเมืองชนเผา่ประยกุตท่ี์ผลิต
เพียงช้ินเดียว ไม่ซ ้ ากนั ท าให้
สินคา้มีมูลค่าสูง  จึงตอ้งการ
เพิ่มกลุ่มลูกคา้ระดบัน้ี 

- ออกแบบลวยลายถูกใจ
ลูกคา้และมีลกัษณะเด่น
ไม่ซ ้ากนั 

- การบริการ ตบแต่ง
เพิ่มเติม ซ่อมแซมผา้หลงั
การขายฟรี 

- โทรศพัท ์
- Line, Line@ 
- E-mail 
- ออกบูธ, ไปรษณีย ์
- Web offline 
 
 

- กลยทุธ์ออกแบบลวดลายท่ี
แตกต่างจึงเป็นท่ีช่ืนชอบ 
วตัถุดิบผา้พื้นชนเผา่ท่ีน ามา
ตกแต่ง มีอายหุลายสิบปี ซ่ึง
ท าใหเ้กิดคุณค่าของสินคา้ 

- ผา้ใยกญัชงมีลกัษณะหนานุ่ม 
สวมใส่สบาย 

- สร้าง packaging สวยงาม 
Retention 
Upsell/Cross Sell 

กลุ่มลูกคา้เก่า 
- ลูกคา้ทัว่ไป  

- การบริการ ซ่อมแซมผา้
หลงัการขายฟรี 

 

- ทางโทรศพัท ์
- Line 
- E-mail 
- ออกบูธ, ไปรษณีย ์

-  การฝากขายกบักลุ่มสินคา้อ่ืน 
ๆ ในระบบ Digital 
Marketing โดยตดัราคาขาย
ส่งใหร้้านฝากขาย 

Loyalty กลุ่มลูกคา้ภกัดี  
- ลูกคา้ระดบั Hi end กมีความ
ช่ืนชอบในผา้พื้นเมืองชนเผา่
ประยกุตแ์ละการออกแบบท่ี
ไม่ซ ้ ากนั เป็นมิตรท่ีดีกบัลูกคา้ 

- การบริการ ตบแต่ง
เพิ่มเติม ซ่อมแซมผา้หลงั
การขายฟรี 

- ทางโทรศพัท ์
- Line 
- E-mail 
- ออกบูธ, ไปรษณีย ์
 

 

- การติดต่อส่งขอ้มูลสินคา้
ลวดลายใหม่ ๆ ใหลู้กคา้  

- การมี Feedback กลบัจาก
ลูกคา้วา่สวมใส่แลว้ดี และ
บอกต่อ ๆ ใหลู้กคา้คนอ่ืน 

 



83 

ภาพตัวอย่างผลติภัณฑ์สินค้าเส้ือผ้าไทย 

 

 

ภาพที ่4.9 แสดงใบประกาศนียบตัรไดรั้บการคดัสรรเป็นผลิตภณัฑร์ะดบัส่ีดาว (เส้ือส าเร็จรูป) 

 

 

ภาพที ่4.10 แสดงสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบกญัชงแบบท่ี 1 
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ภาพที ่4.11 แสดงสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบกญัชงแบบท่ี 2 

 

 

ภาพที ่4.12 แสดงสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบกญัชงแบบท่ี 3 
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ภาพที ่4.13 แสดงสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบกญัชงแบบท่ี 4 

 

ภาพที ่4.14 แสดงสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบกญัชงแบบท่ี 5 

เน่ืองจากร้านบัวค าผา้ฝ้ายไม่สะดวกในการให้ขอ้มูลจัดท าเว็บไซต์การขายสินคา้ออนไลน์

เน่ืองจากการจ าหน่ายสินคา้จะเป็นกลุ่มเฉพาะลูกคา้ท่ีเคยซ้ือขายและบอกต่อเท่านั้น ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

ใชก้รณีศึกษาสร้างส่ือการขายสินคา้ออนไลน์จากวิสาหกิจชุมชนผา้ปักชาวมง้แทน 
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4.3 สร้างส่ือขายสินค้าออนไลน์ 

ในการสร้างส่ือขายสินคา้ออนไลน์ไดจ้ดัท า 2 ระบบ ดงัน้ี 

4.3.1 ระบบสินคา้ออนไลนข์องร้านกลุ่มวสิาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม  ตวัอยา่งของ

ระบบแสดงดงัภาพท่ี 4.15 – 4.18 

 

 
 

ภาพที ่4.15 หนา้แรกของเวบ็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม 

 

 

 
 

ภาพที ่4.16 หนา้แสดงหมวดหมู่ของเวบ็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม 
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ภาพที ่4.17 หนา้รายการสินคา้ของเวบ็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม 

 

 

 
ภาพที ่4.18 หนา้แสดงรายละเอียดสินคา้ของเวบ็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม 
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4.3.2 ระบบสินคา้ออนไลน์ของร้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ปักชาวมง้  ตวัอยา่งของระบบ

แสดงดงัภาพท่ี 4.19 – 4.22 

 

 

ภาพที ่4.19 หนา้แรกของเวบ็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ปักชาวมง้ 

 

 

ภาพที ่4.20 หนา้รายการสินคา้ของเวบ็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ปักชาวมง้ 

 

 



89 

 

ภาพที ่4.21 หนา้รายละเอียดสินคา้ของเวบ็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ปักชาวมง้ 

 

 

ภาพที ่4.22 หนา้แจง้ช าระเงินสินคา้ของเวบ็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ปักชาวมง้ 
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4.4 การโปรโมทธุรกจิผ่านส่ือออนไลน์ 

เม่ือสร้างเวบ็ไซตส์ าหรับการขายสินคา้ออนไลน์แลว้ไดท้  าการโปรโมทธุรกิจดว้ย SEO 

(Search Engine Optimization) โดย  

4.4.1 สร้าง Content ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Keyword 

แทรก Keyword เข้าไปในเน้ือหาใส่ Keyword เข้าไปใน Meta tag ทั้ ง Title และ 
Description ดว้ยเพื่อเป็นการบอกให ้Googlebot รู้วา่ Content น้ีเก่ียวขอ้งกบั Keyword ค านั้น 

4.4.2 การลิงคแ์ละอา้งอิงจากเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ  

  ไดท้ าการ Link เวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึนในเวบ็ไซตแ์ละโซเซียลมีเดียอ่ืน ๆ เพื่อโปรโมท

ส่ือการขายออนไลน์ไปยงักลุ่มลูกคา้ 

 

4.5 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การท าตลาดดิจิทลั 

เม่ือสร้างส่ือการขายสินคา้ออนไลน์แลว้ไดจ้ดัการอบรมการถ่ายทอดความรู้การใชง้านของ

ส่ือดงักล่าว พร้อมทั้งใหค้วามรู้เก่ียวกบัการตลาดดิจิทลั ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 4.23-4.25 

 

ภาพที ่4.23 การจดัอบรมถ่ายทอดความรู้การท าตลาดดิจิทลั (มุมภาพท่ี 1) 
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ภาพที ่4.24 การจดัอบรมถ่ายทอดความรู้การท าตลาดดิจิทลั (มุมภาพท่ี 2) 

 

 

ภาพที ่4.25 การจดัอบรมถ่ายทอดความรู้การท าตลาดดิจิทลั (มุมภาพท่ี 3) 
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4.6 จัดประชุมเพ่ือประเมินผลการวจัิย 

ไดท้ าการจดัการประชุมเพื่อประเมินผลการวิจยั  ดงัภาพท่ี  4.26-4.27 

 

ภาพที ่4.26 การจดัการประชุมเพื่อประเมินผลการวิจยั(มุมภาพท่ี 1) 

 

 
 

ภาพที ่4.27 การจดัการประชุมเพื่อประเมินผลการวิจยั(มุมภาพท่ี 2 




