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กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑผาไหมยกดอก OTOP 5 ดาว
ของผูประกอบการในจังหวัดลําพูน
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะของผูประกอบการและธุรกิจผาไหมยกดอก
ที่เปน OTOP 5 ดาวของจังหวัดลําพูน 2) วิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและ
ผูประกอบการชุมชน 3) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและ
ผูป ระกอบการชุมชน และ 4) ศึกษากลยุทธการสรางความแตกตางของผูป ระกอบการ OTOP 5 ดาว ประเภทผา
(ผาไหมยกดอก) ของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพใช
การสัมภาษณเชิงลึก เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 4 ราย ไดแกผูประกอบการ OTOP ผาไหมยกดอก
ระดับ 5 ดาว ที่ดําเนินงานธุรกิจมามากกวา 10 ป ประกอบดวยผูประกอบการเจาของคนเดียว 2 ราย และ
ผูประกอบการชุมชน จํานวน 2 ราย โดยใชวิธีการวิเคราะหแกนสาระ ในการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจยั พบวา ธุรกิจและผูป ระกอบการทีเ่ ปนเจาของคนเดียวมีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจทีท่ นั สมัย
กลาลงทุนเพื่อเพิ่มรายได กําไร ซึ่งแตกตางจากผูประกอบการชุมชนที่เนนเปนรายไดเสริมจากการทํางาน
ประจํา เมือ่ วิเคราะหสภาพการแขงขันแลว ผูป ระกอบการเจาของคนเดียวมีสภาพการแขงขันทีส่ งู และสามารถ
มีอาํ นาจตอรองไดในทุกๆ ดาน เนือ่ งจากมีเงินทุนสามารถซือ้ ในจํานวนมากได ซึง่ ตางจากผูป ระกอบการชุมชน
มีสภาวะการแขงขันไมมากนัก มีกําลังซื้อนอย ไมสามารถซื้อวัตถุดิบในจํานวนมากได ทําใหมีอํานาจตอรอง
ไดนอ ย โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีเ่ ลือกใชมคี วามแตกตางกันอยางเห็นไดชดั ตัง้ แตการออกแบบ
ลวดลาย ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย และการจัดราน การออกแบบลวดลายของ
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: sutawan_lee@hotmail.com
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ผูประกอบการเจาของคนเดียวมีความทันสมัย ราคาคอนขางสูง สามารถเขาถึงไดงาย การจัดตกแตง
รานสวยงาม ขณะที่ผูประกอบการชุมชนมีการออกแบบลวดลายแบบงายๆ ราคายอมเยา เขาถึงเฉพาะกลุม
การเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียว มีการนําเอานวัตกรรมเขามา
ใชในการออกแบบเพื่อสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑที่โดดเดน เพิ่มมูลคาแกตัวสินคาและราคาสูงกวา
ทองตลาดเนื่องจากมีเอกลักษณเฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีการสรางความแตกตางดานการเพิ่มชองทางเพื่อ
จัดจําหนายสินคา เชน การเพิ่มสาขาทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด มีการเปดขายทางสื่อออนไลน และจัดสง
ทางไปรษณียเพื่ออํานวยความสะดวกและเขาถึงตัวสินคาไดงายและมีการโฆษณาประชาสัมพันธทาง
สื่อออนไลน ออกบูธตางๆ ควบคูไปกับการสรางตราสินคา สําหรับผูประกอบการชุมชนไดเนนการลดตนทุน
ทางการจัดการ ซึ่งแตละชุมชนภาครัฐจะเปนผูสนับสนุนกี่ทอผาและมีการสรางความแตกตางดานการทอผา
และประยุกตลายแตเปนการประยุกตแบบงายๆ ไมยงุ ยากซับซอน สําหรับชองทางการจัดจําหนายเปนไปแบบ
งายๆ สรางกลุมสนทนาในแอพพลิเคชั่นไลน (Line Application) สําหรับลูกคาในวงแคบเทานั้น เนนการ
ประชาสัมพันธโดยผานเทศบาล ธุรกิจและผูประกอบการทั้งสองกลุมมีกลยุทธที่แตกตางกันอยางชัดเจน

คําสําคัญ
กลยุทธการสรางความแตกตาง, ผาไหมยกดอก, OTOP ระดับ 5 ดาว, ผูประกอบการชุมชน

Abstract
The objectives of this research are to study the characteristics of entrepreneurs and the
characteristics of 5 stars Thai silk OTOP businesses, to analyze the 5 forces of competitive position
analysis, to study marketing mix factors and to study the of differentiation strategies of 5 stars Thai
silk OTOP entrepreneurs and community entrepreneurs in Lamphun province. This qualitative
research, an in-depth interview was used to collect data through 4 target samples that are
entrepreneurs in 5 stars Thai silk OTOP and running their business over ten years (two entrepreneurs
and two community entrepreneurs
The result shows that characteristics of entrepreneurs and their businesses are up to date
operation, risk taking to increase profit in contrast to community entrepreneurs that emphasize as
extra income from routine work. Moreover, entrepreneurs have higher competitiveness and bargaining
with suppliers’ power than community entrepreneurs. For marketing mix factors, the results indicate
that the product design of entrepreneurs are in trend, with high price, reachable, interesting shop
decoration while community entrepreneurs have simple design products, cheap price, and
specific group to reach. Finally, for differentiation strategy of entrepreneurs, they apply innovation
to their product design as unique product, and value added for higher price. Moreover, entrepreneurs
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expand their distribution channel by setting more branches within the province and others, in
addition selling online is also established as well as the delivery service is provided. These
strategies can help entrepreneurs reaching easily to customers, including with online advertising,
booth setting together with brand creation. While community entrepreneurs focus in cost deduction
in management, in which government agency would support mechanism in cloths production.
For the differentiation strategy of community entrepreneurs are simple design or application basic
design and selling through “Line” chat application creating a group for only specific customers, in
addition they only do publicity through government agency like the municipality. In conclusion, this
research can show obviously the differences between entrepreneurs and community entrepreneurs’
differentiation strategy.

Keywords
Differentiation strategy, Thai Silk in Lumphun, OTOP 5 Stars, Entrepreneurs,
Community's Entrepreneurs

บทนํา
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product: OTOP) เปนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลที่ตองการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นสรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งตนเองได และนําเอา
ทรัพยากรและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มาพัฒนาสินคาใหมคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญาสูร ากแกว
โดยเริม่ โครงการตัง้ แตป พ.ศ. 2544 เพือ่ ใหไดมาตรฐานซึง่ เปนการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ และสรางรายไดใหแก
ประเทศเปนจํานวนมากโดยมีอตั ราเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ซึง่ ยุทธศาสตรมงุ เนนขีดความสามารถทางการแขงขัน
ซึง่ กรมพัฒนาชุมชนมุง เปาหมายทีป่ ล ะ 100 ลานบาท โดยประมาณการในไตรมาสสุดทายป พ.ศ. 2558 ถึง 100,120
ลานบาท และเมื่อสิ้นไตรมาสทํารายไดถึง 108, 565 ลานบาท (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2556)
ซึ่ง OTOP ของจังหวัดลําพูนที่มีชื่อเสียงและสามารถทํารายไดใหแกจังหวัดคือผาไหมยกดอก*** ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑทผี่ ลิตจากวัตถุดบิ จากธรรมชาติ สีสนั สวยงาม มีความแวววาวของเสนไหมทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
และใชภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต มีการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
เพิ่มมูลคา โดยสงจําหนายในจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑดังกลาวเปน
ที่ตองการของนักทองเที่ยวที่นิยมสวมใสผาทอ โดยผาไหมยกดอกลําพูนไดรับการรับรองใหเปนสิ่งบงชี้
ทางภูมศิ าสตร (GI: Geographical Indication) ซึง่ เปนสินคาจากไหมรายแรกของโลกทีไ่ ดรบั การขึน้ ทะเบียน
*** ผาไหมยกดอกมีลักษณะเดน คือ ในผืนผาจะมีลวดลายในตัว โดยผิวสัมผัส ผายกดอก จะมีความนูนของผืนผาแตละชิ้น แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับลวดลายแตละลาย สวนใหญลายจะใชฝาย หรือไหมสีเดียวกัน ตลอดทั้งผืน บางครั้งอาจมีการจกฝายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ความเดนของลวดลายก็ได
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ซึ่งจะชวยแกปญหาการลอกเลียนแบบลวดลายโดยผูทอผาไหมในจังหวัดอื่นได (กรมทรัพยสินทางปญญา,
2550) ซึ่งรายไดจากธุรกิจผาไหมตอครัวเรือนเฉลี่ย 231,818.33 บาทตอป (วราภรณ ปามุทา, 2555)
จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาสินคาหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑของจังหวัดลําพูนสามารถขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจและสรางอาชีพอยางยัง่ ยืนแกผปู ระกอบการ ผูป ระกอบการทีม่ คี วามสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงความไดเปรียบทางการแขงขัน
ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ Byrd & Turner (2001) ทีก่ ลาววา ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของธุรกิจอาจ
จะเปนไดในหลายมิติ เชน การมีนวัตกรรม ตําแหนงทางการตลาด การมีลูกคาจํานวนมาก และการยากที่จะ
ลอกเลียนแบบในตัวสินคาหรือบริการ (ภูษณิศา เตชเถกิง, 2559) ทําใหเห็นถึงศักยภาพในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขันเพือ่ เพิม่ ยอดขายและมุง สูต ลาดทัง้ ภายในและตางประเทศ (อัญชลี ภูท อง, 2558)
และเพื่อใหการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนนั้นจะตองมีการปรับตัวของผูประกอบการและมีการวางแผนกลยุทธ
การตลาดที่ทันสมัย ทั้งนี้กลยุทธการสรางความแตกตางเพื่อสรางความไดเปรียบคูแขงขันมีอยู 5 ดาน
(Kotler, 1999) คือ ดานการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ คุณภาพสินคา
ความคงทน มาตรฐานในการผลิต ภาพลักษณขององคกร และนวัตกรรมตางๆ ดานบริการ ซึง่ ไดแกการบริการ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากบริการหลังการขาย การจัดสงสินคา ความงายในการสั่งสินคา ดานตัวบุคคล เชน
ความสามารถในการตอบขอซักถามดวยภาษาที่เขาใจงาย ความชํานาญ ความสุภาพ การมีจิตบริการ
ความไววางใจได ความซือ่ สัตย การบริการลูกคาอยางรวดเร็ว ดานภาพลักษณ เชนภาพลักษณของตราสินคา
คุณสมบัติพิเศษที่เปนจุดเดนของราน บรรยากาศภายในราน และดานชองทางการจัดจําหนายที่สามารถ
เขาถึงขอมูลไดงา ยเนือ่ งจากมีการนําสือ่ ออนไลนเขามาใช การเปดสาขาทีห่ ลากหลาย การจัดการสินคาคงคลัง
เปนตน ซึ่งความแตกตางดานผลิตภัณฑและบริการเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินกลยุทธซึ่งในการดําเนิน
ธุรกิจมีปจ จัยหลายดาน ซึง่ ในการดําเนินธุรกิจผาไหมยกดอก พนักงานขายและการตกแตงรานดานกายภาพ
และกระบวนการก็มผี ลตอการตัดสินใจซือ้ เนือ่ งจากเปนสินคาเฉพาะดาน การดูแลรักษาตองไดรบั คําแนะนํา
จากผูรู และควรมีพัฒนาทุก ๆ ดานไปพรอมกัน เนื่องจากมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและสงผลตอ
การแขงขันในตลาด ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s (Kotler, 1999) ซึ่งมี
ทั้งหมด 7 ดาน ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงานขาย กายภาพ
และกระบวนการ โดยผูประกอบการจะตองมีการวิเคราะหสภาพการแขงขัน (Porter,1985 ) ซึ่งมีทั้งหมด
5 ดาน ดานแรกคืออํานาจตอรองจากผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออรซึ่งมีผลตอตนทุนในการดําเนินธุรกิจ
ดานอํานาจการตอรองจากผูซ อื้ สินคามีผลตอการกําหนดราคาสินคา ดานขอจํากัดการเขาสูอ ตุ สาหกรรมของ
คูแขงขันรายใหมเพื่อประเมินคูแขงขันรายใหม ดานแรงผลักดันจากสินคาทดแทน และดานสุดทายคือ
การแขงขันระหวางคูแ ขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันเพือ่ ประเมินคูแ ขงขันในตลาดและกําหนดจุดยืนในตลาด
ใหชดั เจน จากการวิเคราะหสภาพการแขงขันดานตางๆ จะทําใหทราบสถานภาพของธุรกิจตนเองและประเมิน
คู  แ ข ง ขั น ในตลาดเพื่ อ หากลยุ ท ธ ที่ เ หมาะสมกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของตนเองให ดี ที่ สุ ด และเพื่ อ สร า ง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาลักษณะของผูประกอบการ วิเคราะหสภาพการแขงขัน ศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการและการใชกลยุทธการสรางความแตกตางของผูป ระกอบการ OTOP ผาไหม
ยกดอกเจาของคนเดียวและผูป ระกอบการชุมชน**** ในจังหวัดลําพูนเพือ่ เปนแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
1. ศึกษาลักษณะของผูป ระกอบการและธุรกิจผาไหมยกดอกทีเ่ ปน OTOP 5 ดาวของจังหวัดลําพูน
2. วิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน
3. ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูป ระกอบการเจาของคนเดียวและผูป ระกอบการชุมชน
4. ศึกษากลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการ OTOP 5 ประเภทผา (ผาไหมยกดอก)
ของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน

วิธีการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนผูประกอบการผาไหมยกดอก ระดับ 5 ดาว โดยมีทั้งหมดจํานวน 14
ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน, 2549) ใชวธิ สี มุ ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยคัดเลือกกลุม ตัวอยางผูป ระกอบการทีอ่ ยูใ นอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนและดําเนินงานธุรกิจมามากกวา 10
ป ประกอบดวยผูประกอบการเจาของคนเดียว 2 ราย ซึ่งเปนผูประกอบการ และ ผูประกอบการชุมชน 2 ราย
ซึง่ เก็บจากผูน าํ ชุมชน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูลคือแบบสัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง(Semi – Structured
Question) มีการตรวจสอบเครือ่ งมือโดยการนําแบบสัมภาษณผา นการตรวจสอบความถูกตองหรือความเทีย่ ง
ตรง (Validity) โดยใหอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการ ไดทําการตรวจสอบแกไข พิจารณา
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความสมบูรณของแบบ สัมภาษณ เพื่อนําแบบสัมภาษณ
ที่ไดไปปรับปรุงแกไขใหชัดเจนและครอบคลุมในการศึกษาวิจัยมากที่สุด โดยผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไป
ทดลองใช (Pre - test) กับกลุมตัวอยาง ผูประกอบการเจาของคนเดียว 1 ราย ผูผระกอบการชุมชน 1 ราย (ไม
ซํา้ กับกลุม ตัวอยางทีต่ อ งนํามาวิเคราะห) เพือ่ ทดสอบความความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา และความสมบูรณของ
แบบสัมภาษณ โดยสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการเชน
อายุ รายได ลักษณะกิจการ ยอดขายเฉลี่ย และกลยุทธในการสรางความแตกตาง
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จากนัน้ จึงจะทําการวิเคราะหขอ มูล
โดยใชการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลผูประกอบการผาไหมยกดอก
ระดับ 5 ดาว จังหวัดลําพูน โดยผูศึกษาไดนําเอาขอมูลปฐมภูมิ ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห
และแปลความหมาย
**** ผูประกอบการชุมชน คือ การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิตทั้งดานการผลิต การคา
และการเงิน รายไดและอาชีพ ดานสังคม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ โดยผานการประกอบกระบวนการของชุมชน
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะผูป ระกอบการเจาของคนเดียวและผูป ระกอบการชุมชน ลักษณะธุรกิจเจาของ
คนเดียวและธุรกิจชุมชน
ลักษณะผูประกอบการและลักษณะของธุรกิจ จากการสัมภาษณจะเห็นไดวาการดําเนินธุรกิจ
ผาไหมยกดอกระดับ 5 ดาว ผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน เปนเพศหญิงและเปน
ผูกอตั้งกิจการ โดยมีอายุ ตั้งแต 55 – 65 ป มีเพียงผูประกอบการเจาของคนเดียว 1 ราย ซึ่งเปนผูสืบทอด
กิจการตอจากมารดา และดําเนินธุรกิจนีม้ าและสามารถพัฒนามาสู OTOP ระดับ 5 ดาวได และจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในขณะที่ผูกอตั้งกิจการทั้งที่เปนผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน
ไมจบในระดับอุดมศึกษา
สําหรับคุณลักษณะผูประกอบการชุมชนมีลักษณะเดนในดานความความอดทน เขมแข็งและ
มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจที่ตนประกอบการ ตางจากผูประกอบการเจาของคนเดียว นอกจากนี้เปาหมายของ
การประกอบธุรกิจของผูประกอบการชุมชนคือรายไดเสริมหลังจากการทํางานประจําของสมาชิกในกลุม
สรุปไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ลักษณะผูป ระกอบการเจาของคนเดียวและผูป ระกอบการชุมชน ลักษณะธุรกิจเจาของคนเดียวและธุรกิจชุมชน
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2. การวิเคราะหการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน
สภาพการแขงขันทางการตลาดของผูประกอบการ พบวา ดานอํานาจการตอรองราคากับผูขาย
วัตถุดบิ ผูป ระกอบการเจาของคนเดียวมีอาํ นาจตอรองราคาเนือ่ งจากมีการซือ้ ขายกันมาเปนเวลานาน ชนิด สี
ขนาดของไหมจะเปนที่รูกัน และเชื่อใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาจําหนายซึ่ง ผูประกอบการใหขอมูลวา
หากซื้อรานไหนแลวไมควรเปลี่ยนเนื่องจากสีอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได ดานผูซื้อมีอํานาจตอรองราคาได
เพียงเล็กนอยเนื่องจากเปนชิ้นงานที่ตองใชเวลา และเปนงานฝมือ ผูซื้อจึงมีอํานาจตอรองราคาไดนอย
ดานคูแขงขันรายใหมซึ่งมีผูประกอบการผาไหมยกดอกซึ่งปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใหไดรับการคัดสรร
ระดับ 5 ดาว อาจมีผลกระทบบางเล็กนอยเนื่องจากมีตัวเลือกใหแกผูซื้อไดเลือกเพิ่มขึ้น แตเนื่องจากลูกคา
ของทางรานเปนลูกคาประจําที่ซื้อขายมาเปนเวลานานประกอบกับทางรานมีชื่อเสียงดานผาไหมยกดอก
อยางกวางขวางทําใหอาจมีผลกระทบไมมากนักและดานสินคาทดแทนไมมีผลตอการดําเนินธุรกิจ ในขณะ
ที่ผูประกอบการชุมชนไมมีอํานาจตอรองราคาเนื่องจากเปนไหมเคมี การสั่งซื้อนอย เนื่องจากมีขอจํากัด
ดานการลงทุน ซึ่งไหมเคมีมีการยอมที่ดี สีไมตกมากทําใหสีไมซีดงาย ยืดอายุการใชงานไดยาวขึ้น ดานผูซื้อ
มีอํานาจตอรองราคาเล็กนอยเนื่องจากราคาไมแพง และหากซื้อจํานวนมากจะไดในราคาขายสงและ
ดานสินคาทดแทนมีผลตอผูประกอบการมากเนื่องจากสินคาผาไหมยกดอกมีราคาแพงเมื่อเทียบกับผาฝาย
ซึ่งเปนผาทอมือ ซึ่งมีราคาตางกันถึงสามเทาเมื่อมองภาพรวมจากการวิเคราะหสภาพทางการแขงขันของ
ทั้งผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชนมีความเห็นเหมือนกันคือ มีสภาพการแขงขันที่สูง
เนือ่ งจากกลุม ผูน ยิ มมีจาํ นวนไมมาก หากผูข ายตองการขายจึงตองยอมลดราคาลง นอกจากนีผ้ ปู ระกอบการ
ผาไหมยกดอกมีจํานวนมากราย สรุปไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
การวิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน
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ตารางที่ 2
การวิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน (ตอ)
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3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการ
ชุมชน
ผูประกอบการมีการจัดสวนประสมทางการตลาดที่ตางกันเชน ดานผูประกอบการเจาของ
คนเดียวนั้น มีการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรกราฟฟค เพื่อออกแบบลวดลายใหมีความปราณีต งดงาม
มีการนําวัสดุอนื่ ๆ เชน ดิน้ เงิน ดิน้ ทอง ไหมทอง ใหเกิดความแวววาวเพือ่ เพิม่ มูลคาแกสนิ คา มีการสรางตราสินคา
ของตนเองเพื่องายตอการจดจํา การตั้งราคาเปนการตั้งราคาที่สูงกวาทองตลาดเนื่องจากมีขั้นตอนและ
กระบวนการทีส่ ลับซับซอน แตกตางจากผูป ระกอบการรายอืน่ ๆ การสงเสริมการจัดจําหนายทีม่ งุ ขยายตลาด
เปดสาขาเพื่อจําหนายสินคาในกรุงเทพฯ และเพิ่มเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสามารถเขาถึงไดงายโดยผาน
ชองทางสื่อออนไลน เชน Facebook , Line และจัดสงทางไปรษณีย ดานการสงเสริมการตลาดมี
การประชาสัมพันธทางออนไลนและการใชการขายผานอินเตอรเน็ตโดยใหมกี ารชําระเงินผานบัตรเครติดหรือ
การชําระเงินออนไลนเพื่อความสะดวกในการซื้อ การออกบูธจําหนายสินคาตามที่ตางๆ ที่ภาครัฐสงเสริม
การขายสินคา OTOP และจัดทําใบปลิวเพือ่ แนะนําราน สินคา เพือ่ ใหเปนทีร่ จู กั อยางกวางขวาง โดยการออก
จําหนายแตละครั้งจะมีการใหสวนลดเพื่อเปนการดึงดูดผูซื้อตางถิ่นที่สนใจซื้อผาไหมยกดอก ดานพนักงาน
ขาย สามารถตอบขอซักถามไดเปนอยางดี สามารถใหคําแนะนําชวยผูซื้อในการตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว
เปนกันเอง และมีความนาเชื่อถือ สามารถปดการขายไดอยางรวดเร็ว ดานกายภาพ มีการจัดสถานที่ใหมี
ความสวยงาม โปรง สบาย ไมอดึ อัด และมีทจี่ อดรถสะดวกสบาย ดานการจัดกระบวนการมีการจัดหมวดหมู
ผาไหมยกดอกตามสีผาและลวดลายเพื่อความสวยงามและงาย สะดวกตอการหยิบใหลูกคาเลือก ในขณะที่
ผูประกอบการชุมชน มีการประยุกตลวดลายแบบงายๆ โดยยึดเอาลายโบราณเปนที่พื้นฐาน มีการกําหนด
ราคาตามลวดลายและความยากงายในการทอ ดานราคาเนือ่ งจากตนทุนสวนใหญ ภาครัฐเปนผูส นับสนุนจึง
สามารถขายในราคาไมสงู มากนัก ดานชองทางการจัดจําหนายมีการเพิม่ ชองทางการจัดจําหนายโดยการขาย
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ผานสื่อออนไลน โดยจัดกลุมลูกคาที่มีความสนใจและเคยซื้อสินคาจากกลุมชุมชนเพื่องายตอการเสนอขาย
สินคาชิ้นตอไป โดยผานแอพพลิเคชั่น Line และ Facebook มีบริการสงถึงที่หากอยูในอําเภอเมือง
จังหวัดลําพูนและหากอยูตางอําเภอหรือตางจังหวัดจะทําการสงทางไปรษณีย เนนการประชาสัมพันธ
ผานเทศบาล ปากตอปากและการทําใบปลิวเชิงวิชาการ โดยการจัดหมวดหมูสินคาตามสีและลวดลาย
เพื่อความสวยงามและสะดวกในการนําเสนอตอผูซื้อ สรุปไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน
{´¥nª¦³¤
µµ¦¨µ
1. oµ¨·£´r
2. oµ¦µµ

3. oµn°µ
µ¦´Îµ®nµ¥

4. µ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ

5. oµ¡´µ µ¥

¼o¦³°µ¦Áoµ °Á¸¥ª

¼o¦³°µ¦»¤

¤¸µ¦Äoª´¦¦¤Äµ¦°°Â
¸É´¤´¥ ª¥µ¤
µ¦Îµ®¦µµ¸É¼ªnµo°¨µ
ÁºÉ°µ¤¸ªµ¤ÃÁnoµ¨ª¨µ¥
¤¸Á°¨´¬r
- ¤¸¦oµoµÂ¨³¤¸µ¦Ádµ µÄ¦»Á¡²
- ¤¸µ¦ µ¥nµn°µ°°Å¨r Án
Facebook,Line Â¨³´nµÅ¦¬¸¥r
- µ¦°°¼Îµ®nµ¥·oµ
µ¤¸Éµ¤µnµÇ
- ¤¸µ¦¦³µ´¤¡´rÂ¨³µ¦ µ¥
nµ°·Á°¦rÁÈ
– Ä®o¤¸µ¦Îµ¦³Á·nµ´¦Á¦·

¤¸µ¦¦³¥»r¨ª¨µ¥ Ân¥´Åªo¹ÉÁn®r
°¨ª¨µ¥Ã¦µ
Á}µ¦Îµ®¦µµµ¤¨ª¨µ¥
Â¨³ªµ¤¥µnµ¥Äµ¦°
Ã¥Å¤nÅoÄ¼nÂ nÄ¨µ
¤¸¦oµoµÂ¨³¤¸µ¦ µ¥nµºÉ°°°Å¨r
Ã¥nµÂ°¢¡·Á´É Line Â¨³ Facebook
- ¤¸¦·µ¦n¹¸ÉÂ¨³µ¦nµÅ¦¬¸¥r

¡´µµ¤µ¦° °o ´µ¤ÅoÁ}
°¥nµ¸ ¦³»oµ¦´·Äº°Ê Åo°¥nµ
¦ªÁ¦Èª

- ¤¸µ¦Ã¬µ ¦³µ´¤¡´rnµ
µÁ«µ¨Á}®¨´
- Äoµ¦°n° µn°µÁºÉ°µ
¦µµ¼ »£µ¡¸
- ¤¸µ¦´ÎµÄ¨·ªÂ³Îµ£¼¤·{µ
µªoµ
¤µ·Ä»¤³¤¸µ¦¨´Á¨¸É¥
®¤»Áª¸¥´Îµ®oµ¸É µ¥·oµ
¹ÉÂn¨³¤¸ªµ¤¦¼ooµoµÅ®¤¥°
Á}°¥nµ¸Â¨³Á}´Á°´¨¼oµ
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ตารางที่ 3
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน (ตอ)
{´¥nª¦³¤
µµ¦¨µ
6. oµµ¥£µ¡

¼o¦³°µ¦Áoµ °Á¸¥ª
µ¸É´Îµ®nµ¥¤¸ªµ¤ª¥µ¤
Ã¦n µ¥ Å¤n°¹°´
Â¨³¤¸¸É°¦³ªµ¥

7. oµ¦³ªµ¦nµÇ ¤¸µ¦´®¤ª®¤¼nµ¤¸oµÂ¨³¨ª¨µ¥
Á¡ºÉ°ªµ¤³ªÄµ¦Á¨º°ºÊ°·oµ

¼o¦³°µ¦»¤
µ¸É´Îµ®nµ¥¤¸µ¦Âµ¦°oµ
°¨»n¤»¤ ÁºÉ°µ¸É°oµ°¥¼n¸É
»¤ Á}µ¦¹¼¼oÄÁ oµÅ´¤´
Â¨³Á¨º°¤oµÅo
¤¸µ¦´®¤ª®¤¼nµ¤¸oµÂ¨³¨ª¨µ¥
Á¡ºÉ°ªµ¤³ªÄµ¦Á¨º°ºÊ°·oµ

¦ª¤´Ê¤¸¦³ªµ¦Ä®o¦·µ¦´ÊÂnÁ¦·É¤
¦³´Édµ¦ µ¥

4. กลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการ
ชุมชน
การใชกลยุทธการสรางความแตกตางของผูป ระกอบการเจาของคนเดียว มีการนํานวัตกรรมใหมๆ
เขามาใชในการออกแบบ โดยการออกแบบผานคอมพิวเตอร และทําการแกะลายเพื่อทําการทออีกขั้นหนึ่ง
โดยลวดลายที่ไดจะมีความปราณีต วิจิตร สวยงาม มีลักษณะเดนบอกถึงเอกลักษณของผูประกอบการ
อีกทั้งหากมีการหลุดของไหมสามารถนํามาซอมแซมได โดยมีบริการจัดสงสินคาและอํานวยความสะดวก
ในการใหขอมูล การสั่งซื้อ โดยมีพนักงานเปนสวนหนึ่งโดยจะตองทําหนาที่ตอบขอซักถามไดเปนอยางดี
สามารถใหคําแนะนําชวยผูซื้อในการตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว และมีความนาเชื่อถือ สามารถปดการขาย
ไดควบคูไปกับการสรางตราสินคาเปนของตนเองเพื่อเปนการสรางภาพลักษณ ดานชองทางการจัดจําหนาย
นอกจากรานคาซึ่งเปน ที่ตั้งหลักแลวมีการเปดขายที่กาดขัวมุง ตรงขามวัดพระธาตุหริภุณไชย ซึ่งเปนแหลง
นักทองเที่ยวซื้อของฝาก ผลิตภัณฑพื้นเมือง เปนศูนยรวมของแหลงผาไหมยกดอกจังหวัดลําพูน อีกทั้งยังมี
การขายออนไลนใน Facebook และ Thai Tombon ของภาครัฐ และการประมูลขายผานกลุม “ผาทอมือ”
และจัดสงทางไปรษณีย ในขณะทีก่ ลยุทธการสรางความแตกตางของกลุม ผูป ระกอบการชุมชนดานผลิตภัณฑ
เนนลวดลายแบบโบราณ แตประยุกตใหมีความทันสมัย และคงทนโดยจะทอผาใหแนนเปนมาตรฐานทุกผืน
เพือ่ ยืดอายุการใชงาน ใหยาวนาน โดยหากมีไหมหลุดสามารถนํามาใหทางชุมชนดูเพือ่ หาวิธกี ารซอมแซม
ได ซึ่งผาทุกผืนจะมีประวัติความเปนมาจากลวดลายผาโบราณ ดานบริการมีบริการจัดสงถึงที่บริเวณ
อําเภอเมือง โดยตางอําเภอหรือ ตางจังหวัดจัดสงทางไปรษณีย พนักงานขายเปนสมาชิกในกลุมชุมชน
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทําหนาที่ ซึ่งแตละคนมีความรูดานผาไหมยกดอกเปนอยางดี ในดานการ
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ดูแลรักษา การเลือกสีและลวดลาย โดยเปนการแนะนําที่เปนกันเอง ใชภาษาสื่อสารเขาใจแบบงายๆ
ดานภาพลักษณเปนทีจ่ ดจําไดงา ยเนือ่ งจากเปน OTOP 5 ดาว รายเดียวของตําบล ดานชองทางการจัดจําหนาย
มีการเปดสาขาที่กาดขัวมุง และการตั้งกลุมลูกคาเดิม และผูที่สนใจผาน แอพพิเคชั่น Line โดยเมื่อมีการทอ
ผาลายใหม จะมีการถายรูปและขายสินคาตั้งแตยังไมเสร็จ การโฆษณา ประชาสัมพันธนั้นจะทําควบคูไปกับ
เทศบาล ซึ่งสนับสนุนกลุมทอผาชุมชน สรุปได ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
กลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน
¨¥»rµ¦¦oµ

¼o¦³°µ¦Áoµ °Á¸¥ª

¼o¦³°µ¦»¤

oµ¨·£´r

µ¦Äoª´¦¦¤¸É´¤´¥
Äµ¦°°Â Ã¥µ¦°°Â
nµ°¤¡·ªÁ°¦r

oµ¦·µ¦

¦·µ¦´n·oµÂ¨³°Îµª¥
ªµ¤³ªÄµ¦Ä®o o°¤¼¨ µ¦´ÉºÊ°
° o°´µ¤ÅoÁ}°¥nµ¸ Ä®o
¤µ·Ä»¤ ¨´Á¨¸É¥

oµ´ª»¨

oµ£µ¡¨´¬r

oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥

¨ª¨µ¥ÂÃ¦µ Ân¦³¥»r
Ä®o¤¸ªµ¤´¤´¥ Â¨³Ã¥
³°oµÄ®oÂnÁ}¤µ¦µ»º
n°¤Â¤Åo ¹Éoµ»º³¤¸¦³ª´·
ªµ¤Á}¤µ
¦·µ¦´n¹¸É¦·ÁªÄ¨oÁ¸¥

ÎµÂ³Îµnª¥¼oºÊ°Äµ¦´·ÄºÊ°

®¤»Áª¸¥´ÅÎµ®oµ¸É ¹ÉÂn¨³

Åo°¥nµ¦ªÁ¦Èª Â¨³¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º°

¤¸ªµ¤¦¼ooµoµÅ®¤¥°Á}

µ¤µ¦dµ¦ µ¥Åo°¥nµ¦ªÁ¦Èª

°¥nµ¸ Á}´Á°Â¨³Á oµÄnµ¥

¤¸µ¦¦oµ¦µ·oµÁ} °Á°
ÎµÅonµ¥ Â¨³¤¸µ¦¦³µ´¤¡´r
¦oµ°¥nµn°ÁºÉ°
¤¸µ¦Ád µ¥¸Éµ ´ª¤» ¦ oµ¤
ª´¡¦³µ»®¦·£»Å¥ ¹ÉÁ}Â®¨n
´n°Á¸É¥ªºÊ° ° µ ¨·£´r
¡ºÊÁ¤º° Á}«¼¥r¦ª¤ °¸´Ê¥´¤¸
µ¦ µ¥°°Å¨rÄÁ¢»p Â¨³
Thai tombon °£µ¦´ Â¨³
µ¦¦³¤¼¨ µ¥nµ¨»n¤ “oµ°¤º°”
Â¨³´nµÅ¦¬¸¥r

Á}¸ÉÎµÅonµ¥ÁºÉ°µÁ}
OTOP 5 µª ¦µ¥Á¸¥ª °Îµ¨
¤¸µ¦Ádµ µ¸Éµ ´ª¤» Â¨³
µ¦´Ê¨»n¤¨¼oµÁ·¤ Â¨³¼o¸ÉÄ
nµ Â°¡¡·Á´É Line Ã¥Á¤ºÉ°¤¸
µ¦°oµ¨µ¥Ä®¤n ³¤¸µ¦nµ¥¦¼
Â¨³ µ¥·oµ´ÊÂn¥´Å¤nÁ¦È
µ¦Ã¬µ ¦³µ´¤¡´r´Ê
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อภิปรายผลการวิจัย
ดานลักษณะผูประกอบการและลักษณะธุรกิจนั้นพบวา ผูประกอบการทั้ง 4 ราย ดําเนินธุรกิจมา
มากกวา 30 ป คุณลักษณะของผูป ระกอบการเจาของคนเดียว จะมีความเชือ่ มัน่ ในตนเองสูง มีความกลาเสีย่ ง
มี เ งิ น ทุ น เป น ของตนเอง มี เ ครื อ ข า ยมากและมุ  ง หวั ง กํ า ไรเพื่ อ ความมั่ ง คั่ ง ของธุ ร กิ จ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ฝนทิพย ฆารไสว (2555) ; Thechatakerng (2009) ; Potasin & Thechatakerng (2014) ; Ruangkrit &
Thechatakerng (2015) ที่กลาววาคุณลักษณะของผูประกอบการที่จะประสบความสําเร็จมี 9 องคประกอบ
คือ ดานความเปนตัวของตัวเอง ดานความใฝใจในความสําเร็จ ดานความมีนวัตกรรม ดานความมุง มัน่ อดทน
ดานความคิดสรางสรรค ดานความกลาเสี่ยง ดานความมั่นใจในตนเอง ดานการตอบสนองกับปญหาอยาง
ทันทีทันใด และดานความรับผิดชอบ
มีการใหความสําคัญในการใชกลยุทธการสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ เชน การออกแบบ
ลวดลายผาไหมยกดอกที่มีความปราณีตสวยงาม ทันสมัย ซึ่งปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ประยุกตเพื่อการออกแบบที่ทันสมัยแตยังคงความสวยงามแบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคลองกับ (Thechatakerng,
2009 และ สิปปศิณี บาเรย, 2555, 120) ที่กลาววา ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
และบริการมีความสําคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Byrd & Turner (2001) ที่กลาววา
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของธุรกิจอาจจะเปนไดในหลายมิติ เชน การมีนวัตกรรม ตําแหนงทาง
การตลาด การมีลกู คาจํานวนมาก และการยากทีจ่ ะลอกเลียนแบบในตัวสินคาหรือบริการ (ภูษณิศา เตชเถกิง,
2559) และ (ศรวณะ แสงสุข, 2557, 56) ที่กลาววาความแตกตางดานคุณภาพสินคาเปนหัวใจสําคัญใน
การสรางความแตกตางของสินคาที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจจนในที่สุดจะกลายเปนความภักดี
ตอสินคา ในขณะที่ผูประกอบการดานชุมชนใหความสําคัญในการสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ
ที่เนนลวดลายแบบโบราณ มีการประยุกตแบบงายๆ และดานตัวบุคคลซึ่งผูประกอบการกลุมชุมชนมี
ความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีผูนําที่เขมแข็ง มีความซื่อสัตยแตขาดการกลาตัดสินใจ เนื่องจากไมมีเงินทุน
เปนของตนเองซึง่ สอดคลองกับ (Ruangkrit & Thechatakerng, 2015) ทีอ่ ธิบายถึงลักษณะของผูป ระกอบการ
ชุมชนที่ควรมีการปรับปรุงในดานความกลาเสี่ยงและความเชื่อมั่นในตนเอง มีสมาชิกที่ทําการทอผาได
มีความรูค วามสามารถในการใหคาํ แนะนําอยางเปนกันเองและเกิดความประทับใจ ซึง่ สอดคลองกับ (ปวารณา
อัจฉริยบุตร, 2547, 130) ที่กลาววามาตรฐานดานบุคลากรคือความตองการใหบริการที่มีความออนนอม
มีความชํานาญทางดานบริการและสามารถสื่อสารไดเขาใจ เพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคกร อาจกลาวได
วามาตรฐานดานบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ และการสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ
ใหประสบความสําเร็จ
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สรุป
ลักษณะผูประกอบการและลักษณะธุรกิจมีผลตอการเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตางซึ่ง
ในกลุมผูประกอบการผาไหมยกดอก ระดับ 5 ดาว ธุรกิจเจาของคนเดียวนั้น การสรางความแตกตาง
ดานลวดลายของผลิตภัณฑ เปนการสรางความแตกตางที่เปนจุดเดนที่ทันสมัยอยางชัดเจนโดยการนํา
นวัตกรรมเพื่อออกแบบลวดลายใหงดงาม ออนชอย สวยงาม ราคาสูงกวาทองตลาด ในขณะที่ธุรกิจชุมชน
มีการสรางความแตกตางดวยการประยุกตลวดลายโดยมีลวดลายโบราณเปนสําคัญ โดยผูประกอบการ
ทั้งสองลักษณะควรพัฒนาการออกแบบลวดลายอยูเสมอเพื่อปองกันการลอกเลียนแบบ อีกทั้งการใสใจ
ในการใหบริการของพนักงานขาย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัย
เบื้องตน มีขอจํากัดดานกลุมตัวอยาง ดังนั้น หากมีการทําการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษากลุมผูประกอบการ
ผาไหมยกดอกในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดลําพูน เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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