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บทคัดยอ
  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะของผูประกอบการและธุรกิจผาไหมยกดอก          

ที่เปน OTOP 5 ดาวของจังหวัดลําพูน 2) วิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและ                    

ผูประกอบการชุมชน  3) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและ              

ผูประกอบการชุมชน และ 4) ศกึษากลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการ 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

  ผลการวจิยัพบวา ธรุกจิและผูประกอบการทีเ่ปนเจาของคนเดยีวมีลกัษณะการดาํเนนิธุรกจิทีท่นัสมยั 

กลาลงทุนเพ่ือเพ่ิมรายได กําไร ซึ่งแตกตางจากผูประกอบการชุมชนท่ีเนนเปนรายไดเสริมจากการทํางาน    

ประจํา เมือ่วิเคราะหสภาพการแขงขันแลว ผูประกอบการเจาของคนเดียวมสีภาพการแขงขันทีส่งูและสามารถ

มอีาํนาจตอรองไดในทกุๆ ดาน เน่ืองจากมีเงินทนุสามารถซ้ือในจํานวนมากได ซึง่ตางจากผูประกอบการชุมชน

มีสภาวะการแขงขันไมมากนัก มีกําลังซื้อนอย ไมสามารถซ้ือวัตถดุิบในจํานวนมากได ทําใหมีอํานาจตอรอง

ไดนอย โดยปจจยัสวนประสมทางการตลาดทีเ่ลือกใชมคีวามแตกตางกนัอยางเหน็ไดชดั ตัง้แตการออกแบบ

ลวดลาย ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย และการจัดราน การออกแบบลวดลายของ           
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ผูประกอบการเจาของคนเดียวมีความทันสมัย ราคาคอนขางสูง สามารถเขาถึงไดงาย การจัดตกแตง                

รานสวยงาม ขณะที่ผูประกอบการชุมชนมีการออกแบบลวดลายแบบงายๆ ราคายอมเยา เขาถึงเฉพาะกลุม 

การเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียว มีการนําเอานวัตกรรมเขามา 

ใชในการออกแบบเพื่อสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑที่โดดเดน เพ่ิมมูลคาแกตัวสินคาและราคาสูงกวา

ทองตลาดเนื่องจากมีเอกลักษณเฉพาะตัว นอกจากน้ียังมีการสรางความแตกตางดานการเพ่ิมชองทางเพื่อ  

จัดจําหนายสินคา เชน การเพิ่มสาขาทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด มีการเปดขายทางสื่อออนไลน และจัดสง

ทางไปรษณียเพื่ออํานวยความสะดวกและเขาถึงตัวสินคาไดงายและมีการโฆษณาประชาสัมพันธทาง              

สื่อออนไลน ออกบูธตางๆ  ควบคูไปกับการสรางตราสินคา สําหรับผูประกอบการชุมชนไดเนนการลดตนทุน

ทางการจัดการ ซึ่งแตละชุมชนภาครัฐจะเปนผูสนับสนุนกี่ทอผาและมีการสรางความแตกตางดานการทอผา

และประยุกตลายแตเปนการประยุกตแบบงายๆ ไมยุงยากซับซอน สาํหรบัชองทางการจัดจําหนายเปนไปแบบ

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
  โครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product: OTOP) เปนนโยบายสําคัญของ

รัฐบาลที่ตองการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นสรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งตนเองได และนําเอา

ทรพัยากรและภูมปิญญาทองถิน่มาพัฒนาสินคาใหมคีณุภาพ เพือ่พฒันาเศรษฐกิจระดับรากหญาสูรากแกว 

โดยเร่ิมโครงการต้ังแตป พ.ศ. 2544 เพือ่ใหไดมาตรฐานซ่ึงเปนการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ และสรางรายไดใหแก

ประเทศเปนจาํนวนมากโดยมอีตัราเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ซึง่ยทุธศาสตรมุงเนนขีดความสามารถทางการแขงขนั 

ซึง่กรมพัฒนาชุมชนมุงเปาหมายท่ีปละ 100 ลานบาท โดยประมาณการในไตรมาสสุดทายป  พ.ศ. 2558  ถงึ 100,120 

ลานบาท และเมื่อสิ้นไตรมาสทํารายไดถึง 108, 565 ลานบาท (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2556)            

ซึ่ง OTOP ของจังหวัดลําพูนที่มีชื่อเสียงและสามารถทํารายไดใหแกจังหวัดคือผาไหมยกดอก*** ซึ่งเปน

ผลติภณัฑทีผ่ลติจากวัตถดุบิจากธรรมชาติ สสีนัสวยงาม มคีวามแวววาวของเสนไหมทีม่คีณุภาพไดมาตรฐาน 

และใชภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต มีการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ               

เพิ่มมูลคา โดยสงจําหนายในจังหวัดทองเท่ียวท่ีสําคัญรวมท้ังกรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑดังกลาวเปน               

ที่ตองการของนักทองเที่ยวที่นิยมสวมใสผาทอ โดยผาไหมยกดอกลําพูนไดรับการรับรองใหเปนสิ่งบงชี้                 

ทางภมูศิาสตร (GI: Geographical Indication) ซึง่เปนสนิคาจากไหมรายแรกของโลกทีไ่ดรบัการขึน้ทะเบยีน

*** ผาไหมยกดอกมีลักษณะเดน คือ ในผืนผาจะมีลวดลายในตัว โดยผิวสัมผัส ผายกดอก จะมีความนูนของผืนผาแตละชิ้น แตกตางกัน  
   ขึ้นอยูกับลวดลายแตละลาย สวนใหญลายจะใชฝาย หรือไหมสีเดียวกัน ตลอดทั้งผืน บางครั้งอาจมีการจกฝายเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม
   ความเดนของลวดลายก็ได
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ซึ่งจะชวยแกปญหาการลอกเลียนแบบลวดลายโดยผูทอผาไหมในจังหวัดอ่ืนได (กรมทรัพยสินทางปญญา, 

2550) ซึ่งรายไดจากธุรกิจผาไหมตอครัวเรือนเฉลี่ย 231,818.33 บาทตอป  (วราภรณ  ปามุทา, 2555)

  จากขอมลูขางตนแสดงใหเหน็วาสนิคาหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑของจังหวัดลําพนูสามารถขับเคล่ือน

เศรษฐกจิและสรางอาชพีอยางยัง่ยนืแกผูประกอบการ ผูประกอบการท่ีมคีวามสามารถในการพฒันานวตักรรม

มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงความไดเปรียบทางการแขงขัน       

ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ Byrd & Turner (2001) ทีก่ลาววา ความไดเปรยีบในเชงิการแขงขนัของธรุกจิอาจ

จะเปนไดในหลายมิติ เชน การมีนวัตกรรม ตําแหนงทางการตลาด การมีลูกคาจํานวนมาก และการยากที่จะ

ลอกเลียนแบบในตัวสินคาหรือบริการ (ภูษณิศา เตชเถกิง, 2559) ทําใหเห็นถึงศักยภาพในการเพ่ิมขีด            

ความสามารถทางการแขงขนัเพ่ือเพิม่ยอดขายและมุงสูตลาดทัง้ภายในและตางประเทศ (อญัชล ี ภูทอง, 2558) 

และเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนนั้นจะตองมีการปรับตัวของผูประกอบการและมีการวางแผนกลยุทธ

การตลาดที่ทันสมัย  ทั้งนี้กลยุทธการสรางความแตกตางเพื่อสรางความไดเปรียบคูแขงขันมีอยู 5 ดาน        

(Kotler, 1999)  คือ ดานการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ คุณภาพสินคา          

ความคงทน มาตรฐานในการผลิต ภาพลักษณขององคกร และนวัตกรรมตางๆ ดานบรกิาร ซึง่ไดแกการบริการ

เพิ่มเติมนอกเหนือจากบริการหลังการขาย การจัดสงสินคา ความงายในการส่ังสินคา  ดานตัวบุคคล เชน     

ความสามารถในการตอบขอซักถามดวยภาษาที่เขาใจงาย ความชํานาญ ความสุภาพ การมีจิตบริการ         

ความไววางใจได ความซ่ือสตัย  การบรกิารลูกคาอยางรวดเร็ว ดานภาพลักษณ เชนภาพลักษณของตราสินคา 

คุณสมบัติพิเศษที่เปนจุดเดนของราน บรรยากาศภายในราน และดานชองทางการจัดจําหนายท่ีสามารถ       

เขาถงึขอมลูไดงายเนือ่งจากมกีารนําสือ่ออนไลนเขามาใช  การเปดสาขาทีห่ลากหลาย การจดัการสนิคาคงคลัง 

เปนตน  ซึ่งความแตกตางดานผลิตภัณฑและบริการเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินกลยุทธซึ่งในการดําเนิน

ธรุกจิมปีจจัยหลายดาน  ซึง่ในการดาํเนนิธรุกจิผาไหมยกดอก  พนกังานขายและการตกแตงรานดานกายภาพ

และกระบวนการก็มผีลตอการตัดสนิใจซ้ือเน่ืองจากเปนสินคาเฉพาะดาน การดูแลรักษาตองไดรบัคาํแนะนํา

จากผูรู  และควรมีพัฒนาทุก ๆ ดานไปพรอมกัน เน่ืองจากมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและสงผลตอ          

การแขงขันในตลาด  ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s (Kotler, 1999)  ซึ่งมี

ทั้งหมด 7 ดาน ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงานขาย กายภาพ

และกระบวนการ โดยผูประกอบการจะตองมีการวิเคราะหสภาพการแขงขัน (Porter,1985 ) ซึ่งมีทั้งหมด          

5 ดาน ดานแรกคืออํานาจตอรองจากผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออรซึ่งมีผลตอตนทุนในการดําเนินธุรกิจ 

ดานอํานาจการตอรองจากผูซือ้สนิคามผีลตอการกําหนดราคาสินคา ดานขอจาํกดัการเขาสูอตุสาหกรรมของ

คูแขงขันรายใหมเพื่อประเมินคูแขงขันรายใหม ดานแรงผลักดันจากสินคาทดแทน และดานสุดทายคือ            

การแขงขนัระหวางคูแขงขนัในอตุสาหกรรมเดียวกันเพือ่ประเมินคูแขงขันในตลาดและกําหนดจุดยนืในตลาด      

ใหชดัเจน จากการวเิคราะหสภาพการแขงขนัดานตางๆ จะทาํใหทราบสถานภาพของธรุกจิตนเองและประเมนิ

คู แขงขันในตลาดเพื่อหากลยุทธที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของตนเองใหดีที่สุด และเพื่อสราง                  

ความไดเปรียบทางการแขงขัน 
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  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาลักษณะของผูประกอบการ วิเคราะหสภาพการแขงขัน ศึกษาปจจัย       

สวนประสมทางการตลาดบริการและการใชกลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการ OTOP ผาไหม

ยกดอกเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน****  ในจังหวัดลาํพูนเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ

ในการดําเนินธุรกจิอยางย่ังยืน

วัตถุประสงค
  1. ศกึษาลกัษณะของผูประกอบการและธรุกจิผาไหมยกดอกทีเ่ปน OTOP 5 ดาวของจงัหวดัลาํพูน 

  2. วิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน  

  3. ศกึษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน 

  4. ศึกษากลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการ OTOP 5 ประเภทผา (ผาไหมยกดอก) 

ของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน  

วิธีการวิจัย
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนผูประกอบการผาไหมยกดอก ระดับ 5 ดาว โดยมีทั้งหมดจํานวน 14 

ราย (สาํนกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัลาํพูน, 2549) ใชวธิสีุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

โดยคดัเลอืกกลุมตัวอยางผูประกอบการทีอ่ยูในอาํเภอเมอืง จงัหวดัลําพนูและดาํเนนิงานธรุกจิมามากกวา 10 

ป ประกอบดวยผูประกอบการเจาของคนเดียว  2 ราย ซึ่งเปนผูประกอบการ และ ผูประกอบการชุมชน 2 ราย 

ซึง่เกบ็จากผูนาํชมุชน เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลูคอืแบบสมัภาษณแบบกึง่โครงสราง(Semi – Structured 

Question) มกีารตรวจสอบเคร่ืองมือโดยการนําแบบสัมภาษณผานการตรวจสอบความถูกตองหรือความเท่ียง

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

ซํา้กบักลุมตวัอยางท่ีตองนํามาวิเคราะห) เพือ่ทดสอบความความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความสมบูรณของ

แบบสัมภาษณ โดยสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการเชน 

อายุ รายได ลักษณะกิจการ ยอดขายเฉลี่ย และกลยุทธในการสรางความแตกตาง 

  ดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลู ทาํการตรวจสอบความถกูตองของขอมูล จากนัน้จึงจะทาํการวเิคราะหขอมูล

โดยใชการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลผูประกอบการผาไหมยกดอก 

ระดับ 5 ดาว จังหวัดลําพูน โดยผูศึกษาไดนําเอาขอมูลปฐมภูมิ   ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห 

และแปลความหมาย

**** ผูประกอบการชุมชน คือ การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิตท้ังดานการผลิต การคา 
และการเงิน รายไดและอาชีพ ดานสังคม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ โดยผานการประกอบกระบวนการของชุมชน
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ผลการวิจัย
  1.  ลกัษณะผูประกอบการเจาของคนเดยีวและผูประกอบการชุมชน ลกัษณะธรุกจิเจาของ

คนเดียวและธุรกิจชุมชน

      ลักษณะผูประกอบการและลักษณะของธุรกิจ จากการสัมภาษณจะเห็นไดวาการดําเนินธุรกิจ

ผาไหมยกดอกระดับ 5 ดาว ผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน เปนเพศหญิงและเปน    

ผูกอตั้งกิจการ โดยมีอายุ ตั้งแต 55 – 65 ป มีเพียงผูประกอบการเจาของคนเดียว  1 ราย ซึ่งเปนผูสืบทอด

กจิการตอจากมารดา และดําเนนิธรุกจิน้ีมาและสามารถพัฒนามาสู OTOP ระดับ 5 ดาวได และจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ในขณะท่ีผูกอตั้งกิจการท้ังที่เปนผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน    

ไมจบในระดับอุดมศึกษา

   สําหรับคุณลักษณะผูประกอบการชุมชนมีลักษณะเดนในดานความความอดทน เขมแข็งและ     

มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจที่ตนประกอบการ ตางจากผูประกอบการเจาของคนเดียว นอกจากน้ีเปาหมายของ    

การประกอบธุรกิจของผูประกอบการชุมชนคือรายไดเสริมหลังจากการทํางานประจําของสมาชิกในกลุม        

สรุปไดดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 

ลกัษณะผูประกอบการเจาของคนเดยีวและผูประกอบการชมุชน ลกัษณะธรุกจิเจาของคนเดยีวและธรุกจิชุมชน
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  2. การวิเคราะหการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน 

   สภาพการแขงขันทางการตลาดของผูประกอบการ พบวา ดานอํานาจการตอรองราคากับผูขาย

วตัถุดบิ ผูประกอบการเจาของคนเดียวมอีาํนาจตอรองราคาเน่ืองจากมกีารซ้ือขายกันมาเปนเวลานาน ชนดิ สี 

ขนาดของไหมจะเปนที่รูกัน และเชื่อใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาจําหนายซึ่ง ผูประกอบการใหขอมูลวา

หากซ้ือรานไหนแลวไมควรเปล่ียนเน่ืองจากสีอาจจะมีการคลาดเคล่ือนได ดานผูซื้อมีอํานาจตอรองราคาได

เพียงเล็กนอยเนื่องจากเปนชิ้นงานที่ตองใชเวลา และเปนงานฝมือ ผูซื้อจึงมีอํานาจตอรองราคาไดนอย            

ดานคูแขงขันรายใหมซึ่งมีผูประกอบการผาไหมยกดอกซ่ึงปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใหไดรับการคัดสรร    

ระดับ 5 ดาว อาจมีผลกระทบบางเล็กนอยเน่ืองจากมีตัวเลือกใหแกผูซื้อไดเลือกเพ่ิมข้ึน แตเนื่องจากลูกคา

ของทางรานเปนลูกคาประจําที่ซื้อขายมาเปนเวลานานประกอบกับทางรานมีชื่อเสียงดานผาไหมยกดอก     

อยางกวางขวางทําใหอาจมีผลกระทบไมมากนักและดานสินคาทดแทนไมมีผลตอการดําเนินธุรกิจ ในขณะ  

ที่ผูประกอบการชุมชนไมมีอํานาจตอรองราคาเนื่องจากเปนไหมเคมี การสั่งซ้ือนอย เนื่องจากมีขอจํากัด        

ดานการลงทุน ซึ่งไหมเคมีมีการยอมที่ดี สีไมตกมากทําใหสีไมซีดงาย ยืดอายุการใชงานไดยาวขึ้น ดานผูซื้อ

มีอํานาจตอรองราคาเล็กนอยเนื่องจากราคาไมแพง และหากซื้อจํานวนมากจะไดในราคาขายสงและ              

ดานสินคาทดแทนมีผลตอผูประกอบการมากเนื่องจากสินคาผาไหมยกดอกมีราคาแพงเมื่อเทียบกับผาฝาย

ซึ่งเปนผาทอมือ ซึ่งมีราคาตางกันถึงสามเทาเมื่อมองภาพรวมจากการวิเคราะหสภาพทางการแขงขันของ       

ทั้งผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชนมีความเห็นเหมือนกันคือ มีสภาพการแขงขันท่ีสูง

เนือ่งจากกลุมผูนยิมมีจาํนวนไมมาก หากผูขายตองการขายจึงตองยอมลดราคาลง นอกจากน้ีผูประกอบการ

ผาไหมยกดอกมีจํานวนมากราย สรุปไดดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2  

การวิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน 
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ตารางท่ี 2  

การวิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน  (ตอ)

  3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการ

ชุมชน 

   ผูประกอบการมีการจัดสวนประสมทางการตลาดที่ตางกันเชน ดานผูประกอบการเจาของ            

คนเดียวนั้น มีการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรกราฟฟค เพื่อออกแบบลวดลายใหมีความปราณีต งดงาม        

มกีารนาํวสัดอุืน่ๆ เชน ดิน้เงนิ ดิน้ทอง ไหมทอง ใหเกดิความแวววาวเพ่ือเพิม่มลูคาแกสนิคา มกีารสรางตราสินคา

ของตนเองเพื่องายตอการจดจํา การต้ังราคาเปนการตั้งราคาที่สูงกวาทองตลาดเน่ืองจากมีขั้นตอนและ

กระบวนการทีส่ลบัซบัซอน แตกตางจากผูประกอบการรายอืน่ๆ  การสงเสรมิการจดัจาํหนายทีมุ่งขยายตลาด 

เปดสาขาเพ่ือจําหนายสินคาในกรุงเทพฯ และเพิ่มเครื่องมือในการส่ือสารเพ่ือสามารถเขาถึงไดงายโดยผาน

ชองทางสื่อออนไลน เชน Facebook , Line และจัดสงทางไปรษณีย  ดานการสงเสริมการตลาดมี                          

การประชาสมัพนัธทางออนไลนและการใชการขายผานอนิเตอรเนต็โดยใหมกีารชาํระเงนิผานบตัรเครตดิหรอื     

การชําระเงินออนไลนเพื่อความสะดวกในการซื้อ การออกบูธจําหนายสินคาตามที่ตางๆ ที่ภาครัฐสงเสริม     

การขายสินคา OTOP และจัดทาํใบปลิวเพ่ือแนะนําราน สนิคา เพือ่ใหเปนท่ีรูจกัอยางกวางขวาง โดยการออก

จําหนายแตละครั้งจะมีการใหสวนลดเพ่ือเปนการดึงดูดผูซื้อตางถิ่นที่สนใจซื้อผาไหมยกดอก ดานพนักงาน

ขาย สามารถตอบขอซักถามไดเปนอยางดี สามารถใหคําแนะนําชวยผูซื้อในการตัดสินใจซ้ือไดอยางรวดเร็ว 

เปนกันเอง และมีความนาเชื่อถือ สามารถปดการขายไดอยางรวดเร็ว ดานกายภาพ มีการจัดสถานที่ใหมี  

ความสวยงาม โปรง สบาย ไมอดึอดั และมทีีจ่อดรถสะดวกสบาย ดานการจดักระบวนการมกีารจดัหมวดหมู     

ผาไหมยกดอกตามสีผาและลวดลายเพ่ือความสวยงามและงาย สะดวกตอการหยิบใหลูกคาเลือก ในขณะท่ี       

ผูประกอบการชุมชน มีการประยุกตลวดลายแบบงายๆ โดยยึดเอาลายโบราณเปนที่พื้นฐาน มีการกําหนด

ราคาตามลวดลายและความยากงายในการทอ ดานราคาเนือ่งจากตนทนุสวนใหญ ภาครฐัเปนผูสนบัสนนุจึง

สามารถขายในราคาไมสงูมากนัก ดานชองทางการจัดจาํหนายมีการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายโดยการขาย
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ผานส่ือออนไลน โดยจัดกลุมลูกคาท่ีมีความสนใจและเคยซ้ือสินคาจากกลุมชุมชนเพ่ืองายตอการเสนอขาย

สินคาช้ินตอไป โดยผานแอพพลิเคช่ัน Line และ Facebook  มีบริการสงถึงที่หากอยูในอําเภอเมือง              

จังหวัดลําพูนและหากอยูตางอําเภอหรือตางจังหวัดจะทําการสงทางไปรษณีย เนนการประชาสัมพันธ            

ผานเทศบาล ปากตอปากและการทําใบปลิวเชิงวิชาการ โดยการจัดหมวดหมูสินคาตามสีและลวดลาย           

เพื่อความสวยงามและสะดวกในการนําเสนอตอผูซื้อ สรุปไดดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน 
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ตารางท่ี 3 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน  (ตอ)
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  4. กลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการ

ชุมชน

   การใชกลยทุธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียว มกีารนํานวัตกรรมใหมๆ  

เขามาใชในการออกแบบ โดยการออกแบบผานคอมพิวเตอร และทําการแกะลายเพื่อทําการทออีกข้ันหนึ่ง 

โดยลวดลายท่ีไดจะมีความปราณีต วิจิตร สวยงาม มีลักษณะเดนบอกถึงเอกลักษณของผูประกอบการ             

อีกทั้งหากมีการหลุดของไหมสามารถนํามาซอมแซมได โดยมีบริการจัดสงสินคาและอํานวยความสะดวก      

ในการใหขอมูล การส่ังซื้อ  โดยมีพนักงานเปนสวนหน่ึงโดยจะตองทําหนาท่ีตอบขอซักถามไดเปนอยางดี 

สามารถใหคําแนะนําชวยผูซื้อในการตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว และมีความนาเชื่อถือ สามารถปดการขาย

ไดควบคูไปกับการสรางตราสินคาเปนของตนเองเพื่อเปนการสรางภาพลักษณ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

นอกจากรานคาซ่ึงเปน   ที่ตั้งหลักแลวมีการเปดขายท่ีกาดขัวมุง ตรงขามวัดพระธาตุหริภุณไชย ซึ่งเปนแหลง

นักทองเท่ียวซ้ือของฝาก ผลิตภัณฑพื้นเมือง เปนศูนยรวมของแหลงผาไหมยกดอกจังหวัดลําพูน อีกทั้งยังมี

การขายออนไลนใน  Facebook และ Thai Tombon ของภาครัฐ และการประมูลขายผานกลุม “ผาทอมือ” 

และจัดสงทางไปรษณีย ในขณะท่ีกลยทุธการสรางความแตกตางของกลุมผูประกอบการชุมชนดานผลติภณัฑ 

เนนลวดลายแบบโบราณ แตประยุกตใหมีความทันสมัย และคงทนโดยจะทอผาใหแนนเปนมาตรฐานทุกผืน 

เพือ่ยืดอายุการใชงาน      ใหยาวนาน โดยหากมีไหมหลุดสามารถนํามาใหทางชุมชนดูเพือ่หาวิธกีารซอมแซม

ได ซึ่งผาทุกผืนจะมีประวัติความเปนมาจากลวดลายผาโบราณ ดานบริการมีบริการจัดสงถึงที่บริเวณ          

อําเภอเมือง โดยตางอําเภอหรือ  ตางจังหวัดจัดสงทางไปรษณีย พนักงานขายเปนสมาชิกในกลุมชุมชน          

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทําหนาที่ ซึ่งแตละคนมีความรูดานผาไหมยกดอกเปนอยางดี ในดานการ              
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ดูแลรักษา การเลือกสีและลวดลาย โดยเปนการแนะนําท่ีเปนกันเอง ใชภาษาส่ือสารเขาใจแบบงายๆ              

ดานภาพลักษณเปนทีจ่ดจําไดงายเน่ืองจากเปน OTOP 5 ดาว รายเดียวของตําบล ดานชองทางการจัดจาํหนาย

มีการเปดสาขาที่กาดขัวมุง และการตั้งกลุมลูกคาเดิม และผูที่สนใจผาน แอพพิเคชั่น Line โดยเมื่อมกีารทอ

ผาลายใหม จะมีการถายรูปและขายสินคาตั้งแตยังไมเสร็จ การโฆษณา ประชาสัมพันธนั้นจะทําควบคูไปกับ

เทศบาล ซึ่งสนับสนุนกลุมทอผาชุมชน สรุปได  ดังตารางที่ 4

ตารางท่ี 4 

กลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน
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อภิปรายผลการวิจัย
  ดานลักษณะผูประกอบการและลักษณะธุรกิจนั้นพบวา ผูประกอบการทั้ง 4 ราย ดําเนินธุรกิจมา

มากกวา 30 ป คณุลกัษณะของผูประกอบการเจาของคนเดยีว จะมคีวามเชือ่ม่ันในตนเองสงู มคีวามกลาเสีย่ง 

มีเงินทุนเปนของตนเอง มีเครือขายมากและมุ งหวังกําไรเพื่อความมั่งค่ังของธุรกิจซึ่งสอดคลองกับ                         

ฝนทิพย  ฆารไสว (2555) ; Thechatakerng  (2009) ; Potasin & Thechatakerng (2014) ; Ruangkrit & 

Thechatakerng  (2015) ที่กลาววาคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีจะประสบความสําเร็จมี 9 องคประกอบ 

คอื ดานความเปนตวัของตวัเอง ดานความใฝใจในความสาํเรจ็ ดานความมนีวตักรรม ดานความมุงมัน่อดทน 

ดานความคิดสรางสรรค ดานความกลาเสี่ยง ดานความม่ันใจในตนเอง 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 การมลีกูคาจาํนวนมาก และการยากทีจ่ะลอกเลยีนแบบในตวัสินคาหรือบรกิาร (ภษูณศิา เตชเถกงิ, 

2559)  และ (ศรวณะ  แสงสุข, 2557, 56) ที่กลาววาความแตกตางดานคุณภาพสินคาเปนหัวใจสําคัญใน   

การสรางความแตกตางของสินคาท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจจนในท่ีสุดจะกลายเปนความภักดี                   

ตอสินคา ในขณะที่ผู ประกอบการดานชุมชนใหความสําคัญในการสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ                   

ที่เนนลวดลายแบบโบราณ มีการประยุกตแบบงายๆ และดานตัวบุคคลซึ่งผูประกอบการกลุมชุมชนมี            

ความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีผูนําที่เขมแข็ง มีความซื่อสัตยแตขาดการกลาตัดสินใจ เนื่องจากไมมีเงินทุน  

เปนของตนเองซ่ึงสอดคลองกบั (Ruangkrit & Thechatakerng, 2015) ทีอ่ธิบายถงึลักษณะของผูประกอบการ

ชุมชนที่ควรมีการปรับปรุงในดานความกลาเสี่ยงและความเชื่อม่ันในตนเอง มีสมาชิกที่ทําการทอผาได               

มคีวามรูความสามารถในการใหคาํแนะนาํอยางเปนกนัเองและเกดิความประทบัใจ  ซึง่สอดคลองกบั (ปวารณา  

อัจฉริยบุตร, 2547, 130) ที่กลาววามาตรฐานดานบุคลากรคือความตองการใหบริการท่ีมีความออนนอม          

มีความชํานาญทางดานบริการและสามารถสื่อสารไดเขาใจ เพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคกร อาจกลาวได

วามาตรฐานดานบคุลากรนบัเปนปจจยัสาํคัญในการประกอบธรุกจิ และการสรางความแตกตางดานผลติภณัฑ

ใหประสบความสําเร็จ 
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สรุป
  ลักษณะผูประกอบการและลักษณะธุรกิจมีผลตอการเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตางซึ่ง        

ในกลุมผูประกอบการผาไหมยกดอก ระดับ 5 ดาว ธุรกิจเจาของคนเดียวนั้น การสรางความแตกตาง                 

ดานลวดลายของผลิตภัณฑ เปนการสรางความแตกตางที่เปนจุดเดนที่ทันสมัยอยางชัดเจนโดยการนํา

นวัตกรรมเพ่ือออกแบบลวดลายใหงดงาม ออนชอย สวยงาม ราคาสูงกวาทองตลาด ในขณะท่ีธุรกิจชุมชน     

มีการสรางความแตกตางดวยการประยุกตลวดลายโดยมีลวดลายโบราณเปนสําคัญ โดยผูประกอบการ          

ทั้งสองลักษณะควรพัฒนาการออกแบบลวดลายอยูเสมอเพื่อปองกันการลอกเลียนแบบ อีกทั้งการใสใจ          

ในการใหบริการของพนักงานขาย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถดําเนนิธุรกิจไดอยางยั่งยืน  โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัย

เบื้องตน มีขอจํากัดดานกลุมตัวอยาง ดังนั้น หากมีการทําการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษากลุมผูประกอบการ    

ผาไหมยกดอกในพื้นที่ตางๆ  ของจังหวัดลําพูน เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณมากยิ่งข้ึน
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