Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

กลยุทธ์การตลาดเพื่อความสาเร็จของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
จังหวัดสมุทรสาคร
Marketing strategies for the success of entrepreneur’s groups of Donkaidee
Benjarong products Samutsakhon
*

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)
**
นุชนาฏ ไข่หลุ่ม (Nutchanat khailum)
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ และ
3) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้มี
2 กลุ่ม ประกอบด้ว ย ผู้ป ระกอบการผลิตภัณ ฑ์เบญจรงค์ และผู้บริโ ภคผลิต ภัณฑ์เบญจรงค์ ต าบลดอนไก่ดี
จังหวัดสมุทรสาคร เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ เป็นการรวบรวมกลุ่มหัตถกรรมภายใน
หมู่บ้าน ต่อมาได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอด OTOP และถึงแม้ว่าคู่แข่งในการทาเบญจรงค์มีค่อนข้างสูง แต่ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์มีการรวมตัวที่เหนียวแน่น ไม่แข่งขันกันเองภายในหมู่บ้าน อีกทั้งรูปแบบ
ชิ้นงานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมีความสวยงาม ทาให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์อยู่รอด โดยใช้
กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แตกต่างไปจากคู่แข่งที่จาหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน มีช่องทางการจัด
จาหน่ายหลายช่องทางผ่านเครือข่ายที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน และได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการอย่าง
สม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ หรือกรมพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยส่ งเสริมกลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้การดาเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์
ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน
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Abstract

The purposes of this research were 1 ) to study the type of business model of
Donkaidee benjarong product. 2) to study the environment competitiveness of Donkaidee
benjarong product and 3) to study marketing strategies of Donkaidee benjarong product. The
key informations in this research consisted of two groups such as benjarong entrepreneurs and
benjarong product consumers, Donkaidee district, Samutsakhon Province. The information was
gathered by in-depth interviews.
The research found that the benjarong entrepreneur’s group has established from
craft village since the group rewarded for the best OTOP. Even if there are a lot of
competitives in benjarong industry but the benjarong entrepreneur still is a strong group.
Because there is no competiton among the village and products are outstanding identity and
beautiful. The marketing strategies affect to survice the benjarong entrepreneur group are
different packaging, many distribution and was always supported from the government for
example the ministry of commerce or the department of community development to help
promoting the marketing strategic. These things are important factors that operation of the
benjarong entrepreneur’s group in Donkaidee distric, Samutsakhon province success
sustainable.
Keywords: The form and nature of business, Competitive environment, Marketing strategy
บทนา

เมื่อกล่าวถึงเบญจรงค์จะรู้จักกันดีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ที่ทามาจากเครื่องปั้นดินเผาแล้ว
นามาเขียนลวดลายด้วยน้าทองตกแต่งด้วยสี มีลวดลายบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สะท้อนถึงวิถีชีวิตคน
ไทย ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย เป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือโดยอาศัยประสบการณ์ ความชานาญ
และจินตนาการของผู้ผลิต แต่ละชิ้นงานจึงมีความงดงามโดดเด่นแตกต่างกันไป นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาไทยที่มีคุณค่าด้านความสวยงาม และด้านหัตถศิลป์ที่ควรได้รับการอนุรักษ์ และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง
ต่อไป เครื่องเบญจรงค์จึงเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างไม่เสื่อมคลาย (อุไร แตงเอี่ยม, 2558)
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ องเบญจรงค์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในโครงการหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริม และ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยได้รับการยอมรับ ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจ
รงค์และจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหมู่บ้านเบญจรงค์ ตาบลดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาครเป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงและได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่มี
ความประณีตสวยงามมีคุณภาพและธารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ได้มี
การประยุกต์กาหนดลวดลายและแบบ รวมทั้งประโยชน์ใช้สอย ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านพัฒ นาดีเด่นของ
มูลนิธิหม่อมงามจิตติ์ บูรฉัตร ปี พ.ศ. 2544 เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและต่างชาติ และรางวัลสินค้าโอท็อป
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(OTOP) ระดับ 5 ดาว ใน ปี พ.ศ. 2546 ด้วยลวดลายที่มีความหลากหลาย เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ลายไม้เลื้อย
ลายจักรี ลายประเพณีไทยลายประเพณีสงกรานต์ ลายตลาดน้าดาเนิน ลายดอกพิกุล ลายก้านแย่ง เป็นต้น และ
ยังมีสีสันแบบต่าง ๆ เช่นแบบด้านแบบมัน แบบด้านนูนซึ่งเจ้าของกิจการใน หมู่บ้านเบญจรงค์ควบคุมคุณภาพให้
อยู่ในเกณฑ์ดีใช้ฝีมือประณีต หมู่บ้านเบญจรงค์จึงเป็นชุมชนที่อนุรักษ์และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเบญจ
รงค์ไทยให้ยั่งยืนมีตลาดรองรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ในการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนนั้นพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในด้านการบริห ารจัดการ การตลาด
เป็นเหตุให้วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ซึ่งทา
เครื่องปั้นดินเผา ประสบปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาด ทั้งนี้เพราะขาดความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ทักษะ
การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการคุณภาพและรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ยังมีลักษณะไม่เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ทางกลุ่มยังต้องการช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สิ่ง
เหล่านี้เป็นผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ยังมีปัญหาซึ่งไม่สามารถพัฒนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางของเศรษฐกิจซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งหวังที่จะศึกษา
ความสาเร็จของกลุ่มผู้ประกอบการ โดยใช้แนวคิดและวิธีการของนิตย์ สัม มาพันธ์ (2542:10) และเฟรส์เซอร์
(Frese, 2000, อ้างถึงใน พิมพ์ชญาณ์ แจ่มใสศรี , 2544) ความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมใน
ภูมิภาคใช้แนวคิดและวิธีการของเคปเลน และนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 1992, อ้างถึงใน นวรัตน์ ชนา
พรรณ, 2550)
ด้ว ยข้อมู ล ดัง กล่ าว ผู้วิ จั ย จึง มี ความสนใจศึกษากลยุ ทธ์ การด าเนิน งานเพื่ อความส าเร็จ ของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการศึกษารูปแบบและลักษณะธุรกิจ ศึกษา
สภาพแวดล้ อ มทางการแข่ ง ขั น และศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กรณี ศึ ก ษา กลุ่ ม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปรับระบบกลไกการดาเนินงานของกลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์เพื่อการบริหารจัดการในด้านการตลาด และการบริหารงานได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัด
สมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
จังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความสาเร็จของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่
ดี จังหวัดสมุทรสาคร
ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและทบทวนทฤษฎีต่างๆเพื่อนามาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1971

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

แนวคิดรูปแบบธุรกิจ
การดาเนินธุรกิจการค้าในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ทาธุรกิจควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของกิจการ เงินทุนของกิจการ ความรู้ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้น
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และประสบผลสาเร็จในที่สดุ O.C. Ferrel และ Geoffrey Hirt (2005 : 85) ได้แบ่งรูปแบบ
ธุรกิจของประเทศไทยไว้ 3 รูปแบบ คือ กิจการเจ้าของคนเดียว, ห้างหุ้นส่วน และ บริษัทจากัด ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกันโดยการดาเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป จึงนามาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาแนวทางการอธิบายความหมายของรูปแบบและการพิจารณาเลือกลักษณะของการลงทุนในการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ได้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การบริหารหมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในองค์การอันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมใจ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้ (วิเชียร วิทยอุดม ,2551)
Samuel C.Certo (2007, 3) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่า การบริหารจัดการหมายถึง กลุ่มบุคคล
ที่ น าพาและชี้ แนวทางแก่องค์การ หรือ หมายถึ ง อาชี พ ที่ อุทิ ศให้ แก่ ง านซึ่ ง น าพาและชี้ แนวทางแก่ องค์ การ
การบริหารจัดการมีลักษณะพิเศษ 3 ประการ คือ 1) การบริหารจัดการเป็นกระบวนการหนึ่งหรือหลายๆ
กระบวนการของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่อง 2) การบริหารจัดการรวมถึงและเน้นการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 3) การบริหารจัดการสามารถมุ่งสู่เป้าหมายเหล่านั้นได้โดยการทางานร่วมกันและโดยการทางานผ่าน
บุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ขององค์กร
แนวคิดนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สาคัญผู้ประกอบการสามารถในการนาไปใช้เป็นแนวทางหลักที่ทาให้
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ สามารถดาเนินงานได้อย่างมีทิศทางมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และประสบ
ความสาเร็จได้ในที่สุด
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps)
การตลาดของธุรกิจ ส่วนประกอบ แต่ละส่วนของส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน
และต้องสอดคล้องกันเพื่อให้ การดาเนินงานด้านการตลาดประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ มีส่วนประสมทาง
การตลาดดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
,2541)โดยนามาใช้ในการวางแผนการดาเนินงานธุรกิจซึ่งแต่ละธุรกิจจะพยายามให้ความสาคัญในการสร้างความ
หลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถเพิ่มทางเลือกในการตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้มากขึ้น และ
ยังพยายามสร้างความแตกต่างในแต่ละด้านให้เกิดขึ้น เพื่อแสดงถึงจุดขายและการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าสนใจใน
สิ น ค้ า หรือการบริการที่ มุ่ ง เน้ น การตอบสนองต่ อความต้ องการของลู กค้า ให้ไ ด้ ม ากที่ สุ ด จึ ง น าแนวคิด นี้ ม า
ประยุกต์ใช้ เพื่ อช่ว ยวิ เคราะห์และแก้ไ ขปัญ หาต่างๆในการด าเนินธุ รกิจ ผลิ ตภัณฑ์ เบญจรงค์ให้ เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ และผู้วิจัยยังสามารถนาไปประยุกต์กับแนวทางการสัมภาษณ์และการเขียนอภิปรายผลได้
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แนวความคิดสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
การตลาดนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการขายหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ขายแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะเกี่ยวข้อง
กับการค้นหาและบรรลุความต้องการทั้งทางด้านสังคมและมนุษย์ ภารกิจของนักการตลาดคือการประเมินความ
ต้องการเพื่อวัดระดับความเข้มข้นของความต้องการนั้นตลอดจนประเมินว่ามีโอกาสสร้างผลกาไรหรือไม่ นักการ
ตลาดต้องพยายามค้นหาผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ทาการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ติดต่อสื่อสารและส่งมอบคุณค่านั้นแก่
ผู้บริโภค รวมทั้งการรักษาให้อยู่กับเราตลอดไป (สุวิมล แม้นจริง : 2546) ฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ยก
หัวข้อสาคัญในการศึกษากลยุทธ์การตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาด
แนวความคิดด้านปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factor)เป็นปัจจัยที่ใช้กาหนดความสาเร็จทั้งด้านการเงินและการ
แข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรม โดย Key Success Factor จะระบุถึงปัจจัยต่างๆที่องค์กรธุรกิจต่างๆ ควรต้องมี
เพื่อที่จะประสบความสาเร็จในการแข่งขัน ผู้บริหารในแต่ละองค์กรจะต้องสามารถระบุปัจจัยแห่งความสาเร็จใน
อุตสาหกรรมที่ตนแข่งขัน เพราะจะเป็นตัวกาหนดแนวทางกลยุทธ์ เช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการตลาดจะต้องมี
พนักงานขายที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ, มีการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
และมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เป็นต้น (อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์ , 2552) จึงนาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อ
การศึกษาถึงกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายนาไปใช้ในการบริหารงานด้ านต่างๆของธุรกิจผลิตภัณฑ์เบญจงค์
เพื่อส่งผลให้ธุรกิจนั้นประสบความสาเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุดให้แก่ธุรกิจ
วิธีการดาเนินวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ข้อมูลหลักในการดาเนินการวิจัยได้มาจากการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจเบญจรงค์ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักโดยมีเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแนวคาถามเพื่อใช้สาหรับเป็น
แนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกโดยแนวทางในการสัมภาษณ์นั้นจะสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้
วิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Transcript) ได้เลือกบุคคลที่ให้ความสาคัญสาหรับการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์
2. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การสารวจเอกสาร (Documentary Research) ได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดรวมทั้งนาไปวิเคราะห์ผลการศึกษาร่วมกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการตรวจสอบหลายทางหรือตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้
วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูล ที่เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือไม่ เป็นการตรวจสอบแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการหลายกิจการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ภายหลัง จากการเก็บ ข้อมูล ผู้ วิจั ยได้น าข้อมูล ทั้ง หมดที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ น ามารวบรวม และ
ทบทวนข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยเชิงคุณภาพไม่มีกรอบแนวคิด
หรือทฤษฎีที่ตายตัวเป็นตัวกาหนด เป็นการศึกษาปรากฏการณ์จากหลายมิติเพื่ อให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยผู้วิจัยต้องใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกันเพื่อให้
ข้อมูลครบถ้วนตามประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive)
ซึ่งได้จากการ สัมภาษณ์ และจดบันทึก ทาการสรุปผลการศึกษารวมทั้งข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูล
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วิจัย
ผู้วิจัยได้คานึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัยและพิทักษ์สิทธิตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บข้อมูลจนกระทั่ง
นาเสนอผลงานการวิจัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยแนะนาตัวแก่ผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งแนวคาถามที่จะ
ใช้ในการสัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย รวมทั้งขออนุญาตบันทึกข้อมูล
โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์
3. ผู้วิจัยได้แจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบว่า ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะนาไปใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา ผู้วิจัยจะไม่นาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และหากผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกที่จะตอบใน
คาถามใด ผู้ให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธในการตอบคาถามดังกล่าวได้ตลอดเวลา
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สรุปผลการศึกษา
1. รูปแบบและลักษณะของธุรกิจผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
จากการศึกษารูปแบบและลักษณะของธุรกิจผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดีโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกผู้ประกอบการของผลิตภัณฑ์เบญจรงค์นั้นมีรูปแบบธุรกิจและลักษณะการดาเนินงานของธุรกิจ ดังนี้
1.1 ลักษณะความเป็นมาและรูปแบบธุรกิจ
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตาบลดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่ม
แบนจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างของโรงงานเสถียรภาพ หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า โรงงานชามไก่ ซึ่งทาหล่อแบบ เทน้าดิน เพราะโรงงานเสถียรภาพเป็นโรงชามที่ใหญ่ที่สุด เจ้าของโรงงาน
ได้มีการไปจ้างอาจารย์จากเมืองจีนและอาจารย์จากกรมศิลปากรมาสอนเขียนลายไทย ทาให้เกิดภูมิความรู้ และ
ทักษะขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการเขียนเครื่องลายคราม
1.2 เป้าหมายของการดาเนินธุรกิจ
การทาเบญจรงค์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร สามารถ
ทาเบญจรงค์ได้ทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นการรวบรวมฝีมือเฉพาะด้านของแต่ละบ้านมาจาหน่าย ทาเป็นลักษณะ
ของกลุ่มชาวบ้าน โดยทาในนามของกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ และมีหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเข้ามาช่วยดูแล
1.3 รูปแบบการจัดตั้งและการลงทุน
เป็นการลงทุนกันเองคือต่างคนต่างลงทุน และทางราชการก็ส่งเสริมโดยการส่งผลงานของทาง
หมู่บ้านเข้าประกวด จนได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ต่อมาเกิดความคิดที่จะรวบรวมกลุ่มหัตถกรรมของ
หมู่บ้านขึ้น จึงส่งเสริมให้เกิดการกระจายทั้งงานและรายได้โดยทั่วถึ งกัน ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเบญจรงค์ของ
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องปั้นขาวเนื้อดี นามาเขียนลาย และลง
สี ซึ่งลวดลายของที่นี่จะเป็นเรื่องราววิถีชีวิตแบบไทย นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ส่วนการลงสีนั้นก็มีทั้ง
แบบดั้งเดิมคือ แบบมัน จนถึงรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย แบบนูน และแบบด้าน จากนั้นนาเครื่องเบญจรงค์เข้า
เตาเผา โดยต้องมีความพิถีพิถันในการกาหนดอุณหภูมิ และควบคุมแม้กระทั่งไอร้อนที่ลอยระอุอยู่ภายในเตา
ความละเอียดและพิถีพิถันทั้งหมดนั้น กลายมาเป็นชิ้นงานศิลป์อันทรงคุณค่า
1.4 รูปแบบสินค้าและการให้บริการ
ในหมู่บ้านจะมีอยู่หลายร้าน ได้แก่ “อุไรเบญจรงค์”, ร้าน “แดงเบญจรงค์” และร้าน “หนูเล็ก
เบญจรงค์” ซึ่งแต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยจะเน้นเบญจรงค์ที่มีลวดลายโบราณ แต่มีการออกแบบ
ลวดลายใหม่ ๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และมีเครื่องเบญจรงค์ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
นาฬิกา กรอบรูป พวงกุญแจ แจกัน และผลิตภัณฑ์สาหรับสปา เป็นต้น ภาพศิลปะที่ใช้เทคนิคการเขียนลายแบบ
เบญจรงค์ที่แตกต่างกันออกไป และสามารถรองรับแขกที่มาเยี่ยมชมได้อีกด้วย
1.5 การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้น กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดีสามารถรองรับลูกค้าได้
ทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทุกรูปแบบ ไม่มีการแบ่งแยกลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์เบญจรงค์จะเป็น
ลูกค้าประเภทธุรกิจหรือหน่วยงานที่ซื้อไปประดับ ตกแต่ง สถานที่ทางานให้มีความสวยงาม
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2. สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
2.1 ด้านคู่แข่ง
คู่แข่งในการทาเบญจรงค์นั้นมีค่อนข้างสูง คนทาเบญจรงค์ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นงานที่มี
รายได้สูง แต่ในกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดีจะช่วยเหลือกัน ไม่แข่งขันกันเองภายในหมู่บ้าน
มีการรวมตัวที่เหนียวแน่น มีลักษณะชิ้นงานที่โดดเด่น จึงทาให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
อยู่รอด
2.2 ด้านสินค้าทดแทน
จากการศึกษาพบว่าด้านสินค้าทดแทนนั้นที่หมู่บ้านเบญจรงค์จะไม่ได้มีสินค้าเบญจรงค์เพียงอย่าง
เดียว กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ ทาให้งานมี
ความแปลกใหม่ เพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าได้อย่างหลากหลาย
2.3 ด้านลูกค้า
ลูกค้าที่จะเข้ามานั้นมีมากมาย หลายระดับ กลุ่มผู้ป ระกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
จะต้องคุยกับลูกค้าให้เป็น รับลูกค้าให้ได้ในทุกระดับ เพื่อความประทับใจในการมาซื้อครั้งต่อไป ศิลปะงานฝีมือ
จะขายได้นั้นสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงก็คือ เรื่องของเอกลักษณ์ และความสวยงาม ซึ่งสองสิ่งนี้ต้องถือเป็นตัวนา
อันดับหนึ่งเลยถ้าคิดจะทาธุรกิจประเภทนี้ให้ประสบความสาเร็จ เพราะ สินค้างานฝีมือคุณค่าในตัวมันเองหลัก ๆ
ลูกค้าจะคานึงถึงในข้อนี้มากที่สุดหากต้องการจะซื้อสินค้าที่เป็นงานฝีมือ เราต้องมีการประยุกต์ในเรื่องของการ
ออกแบบและสร้างสีสันลวดลายให้มากเข้าไว้ก่อน
2.4 ด้านผู้ขายปัจจัยการผลิต
ปัจจัยการผลิตที่สาคัญในการทาเครื่องเบญจรงค์นั้นก็จะมีดิน ซึ่งดินแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของดิน ส่วนสีและน้าทองจะมีบริษัทนาเข้ามาขาย ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน วัตถุดิบหาได้
ง่ายมีตลอดไม่ขาดแคลนมีบริษัทรองรับอีกหลายบริษัท
2.5 ด้านผู้มีศักยภาพเข้ามาใหม่
การทาธุรกิจเบญจรงค์นั้นถึงจะมีคู่แข่งใหม่ ๆ เข้ามามากหรือน้อยเพียงใด แต่กลุ่มผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดีก็สามารถจาหน่ายได้ตลอด ไม่ว่าจะวันธรรมดา หรือช่วงเทศกาล เนื่องจากที่หมู่บ้าน
ได้ประสบความสาเร็จจนเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย
3. กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการบรรจุ
หีบห่อให้สินค้าที่เรานามาจาหน่ายมีความน่าสนใจแตกต่างไปจากคู่แข่งที่จาหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อนามาจาหน่ายต้องมีความชัดเจนรู้ข้อดี ข้อด้อยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆจริง
จะทาให้เรารู้ว่าสินค้าที่นามาจาหน่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มาก-น้อยเพียงใดซึ่งข้อมูล
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าที่จะผลิตต่อไป
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3.2 กลยุทธ์ด้านราคา
เนื่ องจากผู้ บ ริโ ภคสิ น ค้า ประเภทเบญจรงค์นี้ จ ะอยู่ ในวัย ท างาน ส่ ว นมากเป็ น นั กธุ รกิจ หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ซื้อไปประดับสถานที่ทางาน เราจึงเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา โดยตั้งราคาให้
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า โดยคานึงถึงต้นทุนของสินค้า ซึ่งยอมรับว่า เป็นงานที่ราคาค่อนข้างสูง จุดเด่นอยู่
ที่ลวดลายไม่เหมือนใคร มีความละเอียดสูง สามารถเก็บไว้ได้นานเท่านาน สีไม่ลอก หรือจางเด็ดขาด โดยสินค้า
บางชนิดที่มีคุณภาพสูง ก็จะตั้งราคาสูงขึ้นตามลาดับ
3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ในการประกอบธุรกิจเบญจรงค์ช่องทางการจาหน่ายที่สาคัญ คือ การมีหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการใช้ช่องทางมากมาย ซึ่งในแต่ละเครือข่ายจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ช่องทาง
การจัดจาหน่าย และการนาเสนอสินค้าที่ดีจะทาให้ธุรกิจเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจเบญจรงค์
ได้ให้ข้อมูลว่าช่องทางการจัดจาหน่ายที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ในการประกอบธุรกิจอาจมีทั้งใช้เพียงเครือข่ายเดียว
และใช้ประกอบกันหลายเครือข่าย
3.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ เ บญจรงค์ ด อนไก่ดี ไ ด้ รับ การสนั บ สนุ น จากส่ ว นราชการอย่ า ง
สม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ หรือกรมพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยในการทาการตลาด การจัดแสดง
สินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค โดยการรวมผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ของทั้งหมู่บ้านไปจัดแสดง และตอนนี้ที่หมู่บ้านเบญจรงค์มีงาน
ประจาปีซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์ ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า รวมทั้งมีการแสดงและการละเล่นให้
ได้ชมอีกด้วย
อภิปรายผลการศึกษา
1. รูปแบบและลักษณะธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
1.1 ลักษณะความเป็นมาและรูปแบบธุรกิจ
ก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านเบญจรงค์นั้นเริ่มมาจากการที่กลุ่มผู้ประกอบการเบญจรงค์ได้ไปเป็น
ลูกจ้างในโรงงานชามไก่หรือโรงงานเสถียรภาพ ซึ่งทาการหล่อแบบเทน้าดิน เพราะโรงงานเสถียรภาพเป็นโรง
ชามที่ใหญ่ที่สุด เจ้าของโรงงานได้มีการไปจ้างอาจารย์จากประเทศจีนและอาจารย์จากกรมศิลปากรมาสอนเขียน
ลายไทย ทาให้เกิดภูมิความรู้ และทักษะขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการเขียนเครื่องลายคราม ทาให้ลายชามของ
ทางโรงงานมีความงดงามและประณีต ไม่ซ้าใคร สอดคล้องกับ Kotler and Armstrong อ้างถึงโดย สุวิมล แม้น
จริง (2546) ที่กล่าวไว้ว่า สิ่งแวดล้อมภายในองค์การถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่าย
การตลาด ทรัพยากรทางบุคคล ทรัพยากรทางด้านการเงิ น การวิจัยและพัฒนา ทาเลที่ตั้ง ซึ่งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ภายในองค์การที่สามารถควบคุมได้นี้ โดยกิจการเลือกที่จะให้อาจารย์จากประเทศจีนและอาจารย์จากกรม
ศิลปากรมาสอนเขียนลายไทย ถือเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ดีมาใช้ภายในองค์การด้วย จึงส่งผลให้
องค์การได้รับรางวัลรับรองมากมาย
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1.2 เป้าหมายของการดาเนินธุรกิจ
การทาเบญจรงค์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร สามารถ
ทาเบญจรงค์ได้ทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นการรวบรวมฝีมือเฉพาะด้านของแต่ละบ้านมาจาหน่าย ทาเป็นลักษณะ
ของกลุ่มชาวบ้าน โดยทาในนามของกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ สอดคล้องกับ สุวิมล แม้นจริง (2546) ที่กล่าวถึง การ
กาหนดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เป็นไปได้ (Identifying Possible Competitive) คือ ข้อได้เปรียบที่
เหนื อกว่ า คู่ แ ข่ง ขัน ที่ ท างกิจ การเสนอแก่ผู้ บ ริโ ภค เช่ น การบริการที่ เหนื อกว่ า ราคาถูกกว่ า หรืออื่น ๆ ซึ่ ง
โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะเลือกสินค้าหรือบริการที่ให้คุณค่าสูงสุด และยังสอดคล้องกับ Samuel C.Certo (2007,
3) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการสามารถมุ่งสู่เป้าหมายเหล่านั้นได้โดยการทางานร่วมกันและโดยการทางานผ่าน
บุ ค ลากรและทรั พ ยากรอื่น ๆ ขององค์กร นั่ น คือที่ นี่ ส ามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ บ ริโ ภคได้ อย่ า ง
ครอบคลุม ไม่ว่าผู้บริโภคจะต้องการลายไหน รูปแบบใด ก็สามารถสร้างได้อย่า งดี ถื อเป็นการมอบคุณค่า ที่
เหนือกว่าให้กับผู้บริโภค
1.3 รูปแบบการจัดตั้งและการลงทุน
เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทาเครื่องเบญจรงค์อยู่แล้ว ต่อมามีการลงทุนกันเองคือต่างคนต่างลงทุน
สอดคล้องกับ O.C. Ferrel และ Geoffrey Hirt (2005 : 85) ที่กล่าวถึง แนวคิดรูปแบบของธุรกิ จ ไว้ว่า การ
ดาเนินธุรกิจการค้าในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ทาธุรกิจควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของ
กิจ การ เงิน ทุ น ของกิจการ ความรู้ความสามารถในการด าเนิน ธุ รกิจ เพื่อให้การประกอบธุ รกิจนั้ น บรรลุ ถึง
วัตถุประสงค์ และประสบผลสาเร็จในที่สุด
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเบญจรงค์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี เริ่มต้นด้วย
การเลือกเครื่องปั้นขาวเนื้อดี นามาเขียนลาย และลงสี ซึ่งลวดลายของที่นี่จะเป็นเรื่องราววิถีชีวิตแบบไทย นับว่า
เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ส่วนการลงสีนั้นก็มีทั้งแบบดั้งเดิมคือ แบบมัน จนถึงรู ปแบบใหม่ ประกอบด้วย
แบบนูน และแบบด้าน จากนั้นนาเครื่องเบญจรงค์เข้าเตาเผา โดยต้องมีความพิถีพิถันในการกาหนดอุณหภูมิ และ
ควบคุมแม้กระทั่งไอร้อนที่ลอยระอุอยู่ภายในเตา ความละเอียดและพิถีพิถันทั้งหมดนั้น กลายมาเป็นชิ้นงานศิลป์
อันทรงคุณค่า จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอด OTOP สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ที่กล่าวถึง แนวคิด
ด้านผลิตภัณฑ์ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Potential Product) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยคุณค่าส่วนเพิ่มที่
เป็นไปได้ทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มคุณค่าต่างๆของผลิตภัณฑ์ใ ห้สูงขึ้นต่อไปใน
อนาคต เพื่อสร้างความพอใจให้เกิดกับลูกค้า
1.4 รูปแบบสินค้าและการให้บริการ
ภายในหมู่บ้านจะมีอยู่หลายร้าน แต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการออกแบบลวดลาย
ใหม่ๆ และเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องเบญจรงค์ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น นาฬิกา กรอบรูป พวง
กุญแจ แจกัน และผลิตภัณฑ์สาหรับสปา เป็นต้น และยังสามารถรองรับแขกที่มาเยี่ยมชมได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับทักษะด้านการบริหารจัดการของ Robert L. Katz (กล่าวถึงใน Samuel C.Certo, 2007) กล่าวไว้ว่า
ความสาเร็จของการบริหารจัดการโดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับผลการทางานมากกว่าอุปนิสัยส่วนบุคคล Katz ยังกล่าว
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อีกว่าความสามารถในการดาเนินงานของผู้บริหารเป็นผลจากทักษะด้านการบริหารจัดการของพวกเขา โดยมี
ทักษะ 3 ประการ ดังนี้ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิด
2. สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
2.1 ด้านคู่แข่ง
คู่แข่งในการทาเบญจรงค์นั้นมีค่อนข้างสูง คนทาเบญจรงค์ค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเป็นงานที่มี
รายได้สูง แต่ในกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดีจะช่วยเหลือกัน ไม่แข่งขันกันเองภายในหมู่บ้าน
มีการรวมตัวที่เหนียวแน่น มีลักษณะชิ้นงานที่โดดเด่น จึงทาให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
อยู่ รอด สอดคล้ องกับ สุ วิ ม ล แม้ น จริง (2546) ที่ กล่ าวถึง จุ ด แข็ง ไว้ ว่ า ผลกระทบทางด้ า นบวกที่ เกิด ขึ้น จาก
สิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจ หรือเป็นข้อได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจกล่าวโดยทั่วไปแล้วธุรกิจทุกแห่งควรต้องทราบ
ถึงความสามารถที่เป็นจุดเด่นของตนเองที่มีอยู่รวมทั้งการดาเนินงานในด้านอื่น ๆ ของบริษัท เช่น การบริหาร
การเงิน การผลิต การวิจัยและพัฒนาเป็นต้น เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งเพื่อนามาใช้เป็นกลยุทธ์หรือแนวทางในการ
ดาเนินงานทางด้านการตลาดที่จะเป็นจุดเด่นเฉพาะของตนเอง หรือสร้างเป็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง
2.2 ด้านสินค้าทดแทน
ด้ า นสิ น ค้ า ทดแทนนั้ น ที่ ห มู่ บ้ า นเบญจรงค์ จ ะไม่ ไ ด้ มี สิ น ค้ า เบญจรงค์ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ ทาให้งานมีความ
แปลกใหม่ เพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับสุวิมล แม้นจริง (2546) ที่กล่าวไว้ว่าความ
แตกต่างทางด้านภาพลักษณ์ (Image Differentiation) คือ ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างไป
จากคู่แข่งขัน ซึ่งภาพลักษณ์จะเป็นตัวสร้างจุดเด่นหรือตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย ซึ่งการพัฒนาภาพลักษณ์
จะต้ องใช้ ความคิด สร้า งสรรค์อย่ า งมากและต้ องท างานอย่ า งหนั กและต่ อเนื่ องกัน เป็ น เวลานาน เนื่ องจาก
ภาพลักษณ์อาจต้องใช้เวลาในการสร้างนานเป็นเดือนหรือเป็นปี
2.3 ด้านลูกค้า
ลูกค้าที่จะเข้ามานั้นมีมากมาย หลายระดับ กลุ่มผู้ป ระกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
จะต้องคุยกับลูกค้าให้เป็น รับลูกค้าให้ได้ในทุกระดับ เพื่อความประทับใจในการมาซื้อครั้งต่อไป สอดคล้องกับศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไว้ว่า การบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งกับ
ธุรกิจบริการ เพราะผู้ที่เคยใช้บริการจะทราบว่าการบริการของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไร จากประสบการณ์ของตน
แล้วถ่ายทอดประสบการณ์นั้นต่อไปยังผู้ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใช้บริการในอนาคต หากผู้ที่เคยใช้บริการมีความรู้สึกที่ดี
ประทับใจในการบริการก็จะบอกต่อ ไปยังญาติพี่น้องและคนรู้จัก และแนะนาให้ไปใช้บริการด้วย ซึ่งสามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดและการติดต่อสื่อสารได้มาก และศิลปะงานฝีมือจะขายได้นั้นสิ่งสาคัญที่ต้อง
คานึงถึงก็คือ เรื่องของเอกลักษณ์ และความสวยงาม ซึ่งสองสิ่งนี้ต้องถือเป็นตัวนาอันดับหนึ่งเลยถ้าคิดจะทาธุรกิจ
ประเภทนี้ให้ประสบความสาเร็จ เพราะ สินค้างานฝีมือคุณค่าในตัวมันเองหลักๆ จะอยู่ที่ความสวยงามไม่ใช่เรื่อง
ของการนาไปใช้งานจริง ลูกค้าจะคานึงถึงในข้อนี้มากที่สุดหากต้องการจะซื้อสินค้าที่เป็นงานฝีมือ เราต้องมีการ
ประยุกต์ในเรือ่ งของการออกแบบและสร้างสีสันลวดลายให้มากเข้าไว้ก่อน
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2.4 ด้านผู้ขายปัจจัยการผลิต
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ของกลุ่ ม หมู่ บ้ า นเบญจรงค์ มี เ อกลั กษณ์ เฉพาะตั ว เน้ น ลวดลายประณี ต มี ความ
ละเอียดอ่อน บ่งบอกถึงวิถีชีวิตไทยดั้งเดิม และภูมิปัญญาด้านฝีมือช่างของชาวบ้าน ปัจจัยการผลิตที่สาคัญในการ
ทาเครื่องเบญจรงค์นั้นก็จะมีดิน ซึ่งดินแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามลักษณะของดิน ส่วนสี
และน้าทองจะมีบริษัทนาเข้ามาขาย ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน วัตถุดิบหาได้ง่ายมีตลอดไม่ขาดแคลนมีบริษัทรองรับอีก
หลายบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสุวิมล แม้นจริง (2546) กล่าวไว้ว่าการกาหนดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เป็นไป
ได้ (Identifying Possible Competitive) คือข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขันที่ทางกิจการเสนอแก่ผู้บริโภค
เช่น การบริการที่เหนือกว่า ราคาถูกกว่า หรืออื่น ๆ ทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะเลือกสินค้าหรือบริการที่ให้ คุณค่าสูงสุด
สิ่งสาคัญคือการทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค และมอบคุณค่าที่
เหนือกว่านั้นให้กับผู้บริโภค ข้อได้เปรียบนั้นสามารถทาได้โดยการพยายามสร้างข้อเสนอที่มีความแตกต่าง และส่ง
มอบให้กับผู้บริโภคด้วยคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แ ข่งขัน ธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ได้แก่ความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) คือ การที่กิจการเสนอความแตกต่างทางด้านกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถนาเสนอความแตกต่างในด้านต่าง ๆ
2.5 ด้านผู้มีศักยภาพเข้ามาใหม่
การทาธุรกิจเบญจรงค์นั้นถึงจะมีคู่แข่งใหม่ๆ เข้ามามากหรือน้อยเพียงใด แต่กลุ่มผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดีก็สามารถจาหน่ายได้ตลอด ไม่ว่าจะวันธรรมดา หรือช่วงเทศกาล เนื่องจากที่หมู่บ้าน
ได้ประสบความสาเร็จจนเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย ซึ่งสอดคล้องกับสุวิมล แม้นจริง (2546) กล่าวไว้ว่าการเลือก
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อธุรกิจได้พิจารณาถึงข้อได้เปรียบ ต่าง ๆ ของการแข่งขันที่เป็นไปได้แล้ว จึงทาการ
เลือกข้อได้เปรียบเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ในการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งการพิจารณาความแตกต่างจะต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ลักษณะเด่น คือ เป็นความแตกต่างที่คู่แข่งไม่มี หรือความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
ความเหนือกว่า คือ ความแตกต่างที่เหนือกว่าวิธีอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลประโยชน์เดียวกันกับคู่แข่งขัน
3. กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี
3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการบรรจุ
หีบห่อให้สินค้าที่เรานามาจาหน่ายมีความน่าสนใจแตกต่างไปจากคู่แข่งที่จาหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อนามาจาหน่ายต้องมีความชัดเจนรู้ข้อดี ข้อด้อยของผลิตภัณฑ์นั้นๆจริงๆ
เพราะนอกจากจะเป็นการกาหนดกลุ่มลูกค้าทาให้จัดหาสินค้ามาจาหน่ายได้ตรงตามความต้องการของ กลุ่มลูกค้า
แล้วยังทาให้เรารู้ว่าสินค้าที่นามาจาหน่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มาก-น้อยเพียงใดซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าที่จะผลิตต่อไป สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541)
กล่าวไว้ว่าด้านผลิตภัณฑ์ คือ การบริการเป็นผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างของสินค้า และทุก
สิ่งทุกอย่า งที่จัดเตรียมไว้บ ริการลูกค้า เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ต้องการเพี ย งตัวสิน ค้าและบริการเท่า นั้น แต่ยั ง
ต้องการประโยชน์หรือคุณ ค่าอื่นที่ไ ด้รับ จาการซื้ อสิน ค้า และบริการของธุ รกิจ บริการด้ วย องค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ
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3.2 กลยุทธ์ด้านราคา
เนื่องจากเป็นธุรกิจเบญจรงค์ ดังนั้นผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้จะอยู่ในวัยทางาน ส่วนมากเป็นนัก
ธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆ ซื้อไปประดับสถานที่ทางาน เลือกที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา โดยตั้งราคา
ให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า โดยคานึงถึงต้นทุนของสินค้า ซึ่งยอมรับว่า เป็นงานที่ราคาค่อนข้างสูง จุดเด่น
อยู่ที่ลวดลายไม่เหมือนใคร มีความละเอียดสูง สามารถเก็บไว้ได้นานเท่านาน สีไม่ลอก หรือจางเด็ดขาด โดย
สินค้าบางชนิดที่มีคุณภาพสูง ก็จะตั้งราคาสูงขึ้นตามลาดับ สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไว้ว่า
ราคา คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุ ณค่ากับ
ราคา ผลิ ตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่า สูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งการกาหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคานึงถึง
(1)การยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น (2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง (3) ภาวการณ์แข่งขัน (4)ปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ในการประกอบธุรกิจเบญจรงค์ช่องทางการจาหน่ายที่สาคัญ คือ การมีหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการใช้ช่องทางมากมาย ซึ่งในแต่ละเครือข่ายจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ช่องทาง
การจัดจาหน่าย และการนาเสนอสินค้าที่ดีจะทาให้ธุรกิจเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจเบญจรงค์
ได้ให้ข้อมูลว่าช่องทางการจัดจาหน่ายที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ในการประกอบธุรกิจอาจมีทั้งใช้เพียงเครือข่ายเดียว
และใช้ประกอบกันหลายเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไว้ว่าช่องทางการจัด
จ าหน่ า ยด้ า นสถานที่ ใ ห้บ ริก ารในส่ ว นแรก คือ การเลื อกท าเลที่ ตั้ ง การเลื อกท าเลที่ ตั้ ง ของธุ ร กิจ บริ การมี
ความสาคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการจากผู้ให้บริการในสถานที่ที่ผู้ให้บริการจัดไว้
เพราะทาเลที่ตั้งที่เลือกเป็นตัวกาหนดกลุ่มของผู้บริโภคที่จะเข้ามาให้บริการ ดังนั้นสถานที่ให้บริการต้องสามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดและคานึงถึงทาเลที่ตั้งและคู่แข่งขันด้วยโดยความสาคัญ
ของทาเลที่ตั้ง จะมีความสาคัญมากน้อยแตกต่างไปตามลักษณะของธุรกิจบริการแต่ละประเภท
3.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
ในการทาธุรกิจเบญจรงค์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอน
ไก่ดีได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการอย่างสม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ หรือกรมพัฒนาชุมชนที่
เข้ามาช่วยในการทาการตลาด การจัดแสดงสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยการรวมผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ของทั้งหมู่บ้านไปจัด
แสดง และตอนนี้ที่หมู่บ้านเบญจรงค์มีงานประจาปีซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์ ภายในงานมีการจัดแสดง
สินค้า รวมทั้งมีการแสดงและการละเล่นให้ได้ชมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไว้ว่า
การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้ อ การติ ด ต่ อสื่ อ สารอาจใช้ พ นั ก งานขาย ท าการขายและติ ด ต่ อสื่ อสารโดยไม่ ใช้ คน เครื่อ งมื อในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประเภทซึ่งอาจใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือต้องใช้หลักการเลือกเครื่องมือสื่อสารแบบประสม
ประสานกัน โดยพิจาณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้
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ประโยชน์จากการวิจัย
1. ประโยชน์เชิงการจัดการ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวสาหรับการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันปัจจุบันได้
1) ด้านรูปแบบธุรกิจ ธุรกิจเบญจรงค์จาเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบให้มีลวดลาย ใหม่ ๆ ไม่ซ้า
ใครอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้
2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ จาเป็นต้องจาหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ ในราคาที่ไม่สูงหรือต่าจนเกินไป ซึ่งผู้ขายต้องทาให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้สะดวกรวดเร็วที่สุด แต่หลัก
สาคัญคือธุรกิจรูปแบบนี้การพูดปากต่อปากของลูกค้ามีความสาคัญต่อธุรกิจมาก
3) ด้านสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ธุรกิจเบญจรงค์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ได้มีการรักษา
คุณภาพ รักษาชื่อเสียง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งให้ธุรกิจดาเนินอยู่ได้
4) ด้ า นปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ แต่ ล ะธุ ร กิจ มี ปั จ จั ย แห่ง ความส าเร็ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น
ผู้ ป ระกอบการจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ตนเองให้ ลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ เป็ น กุ ญ แจเพื่ อ น าไปสู่
ความสาเร็จของธุรกิจต่อไป
5) ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวกในการซื้อสินค้าเครื่องเบญจรงค์
ดังนั้นผู้ขายจาเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตัวสินค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจทั้งตัวลูกค้าเองและคนใกล้ชิด
2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอาทิ แนวคิดรูปแบบธุรกิจ แนวคิดการบริหารจัดการ
ธุรกิจ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน แนวคิดปัจจัยแห่งความสาเร็จ ทา
ให้ผู้วิจัยสามารถนามาสร้างวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย การเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทาการศึกษาข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ โดยผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มหมาบ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากกลุ่มหมู่บ้านดังกล่าวกาลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ประกอบการที่อยู่ในหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่ง
อาจมีแนวทางการดาเนินธุรกิจหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยในอนาคต
จึงควรมีการศึกษาในเขตพื้นที่อื่นในแต่ละจังหวัดด้วย
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งในอนาคตนั้นควร
ทาการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะได้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นและได้ข้อมูลใน
มุมมองที่กว้างและรอบด้านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถวัดผลเชิงสถิติได้อีกด้วย
3. ควรมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าให้หลากหลายในเรื่องของความต้องการซื้อ ว่ามีความต้องการซื้อ
แบบไหน เพื่อที่จะนาไปพัฒนารูปแบบต่อไปในอนาคต
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