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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นศึกษาความมังคั
่ งให้
่ กบั การประกอบธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทีก่ รมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดูแลรับผิดชอบโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิธกี ารสร้างความมังคั
่ งโดยดู
่
ความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์เจ้าของธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับระดับการบูรณาการกลยุทธ์น่านน้า
สีคราม (Blue Ocean Strategy) ทีก่ รมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยดูแลรับผิดชอบ
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการบูรณาการกลยุทธ์
น่านน้าสีคราม (Blue Ocean Strategy) เพื่อสร้างความมังคั
่ งให้
่ กบั องค์กร โดยการประเมินจากกลุ่ม โครงการ
เครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Based OTOP (KBO) ซึง่ เป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการโอทอป (OTOP) ทีท่ าง
รัฐบาลได้คดั เลือกมาแล้วว่าเป็ นกลุ่มทีป่ ระสบความสาเร็จในทุกๆ ด้าน ทัง้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุ
ภัณฑ์ ด้านการผลิตและการหาช่องทางการตลาด โดยทีผ่ ลิตภัณฑ์เหล่านัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี มี าตรฐาน สามารถ
ขายได้ดแี ละเป็ นทีน่ ยิ มในท้องตลาด
ผูป้ ระกอบการทีถ่ ูกคัดเลือกให้อยู่ในกลุม่ โครงการเครือข่ายองค์ความรู้
Knowledge Based OTOP (KBO) นี้คอื ผูท้ ไ่ี ด้เป็ นแชมป์ประจาจังหวัดซึง่ ได้จากการคัดเลือกในงาน OTOP KBO
Contest ประจาปี 2553 ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่าง 21-29 สิงหาคม 2553 และกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการศึกษาเหล่านี้ได้รบั การ
คัดเลือกให้มาออกงานโอทอปซิต้ี (OTOP CITY 2010) ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2553 ณ เมืองทองธานี ซึง่
ทาให้กลุม่ ผูว้ จิ ยั สนใจผูป้ ระกอบการเหล่านี้เพื่อศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดความมังคั
่ งได้
่
อย่างไร
จากการประเมินกลุ่ม KBO จานวน 39 ราย จากทัง้ หมด 40 ราย ซึง่ กลุ่มตัวอย่างนี้ได้จากกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการทีม่ าออกงานทัง้ หมด เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบประเมินทีม่ ลี กั ษณะเป็ นมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.95 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิ จยั สรุปได้ดงั นี้
1. ผูป้ ระกอบธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่าผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คาดว่ามี
ยอดขายเฉลีย่ ต่อเดือนประมาณ 100,000 - 199,999 บาท ร้อยละ 33.30 น้อยกว่า 100,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 28.20 มากกว่า 300,000 บาท ร้อยละ 25.60 และอยู่ระหว่าง 200,000 - 299,999 บาท ร้อยละ 12.90

ผูป้ ระกอบธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่าผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะได้กาไรสุทธิ
ต่อปี ประมาณ 21 - 40 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ร้อยละ 46.20 มีกาไรประมาณ 41 - 60 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย
ร้อยละ 28.20 น้ อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ร้อยละ 15.40 และมีกาไร 61 - 100 เปอร์เซ็นต์ของ
ยอดขาย ร้อยละ 10.20 ผู้ประกอบธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่าผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะมีลกู ค้ารายใหญ่กลับมาซือ้ ซ้าเป็ นประจาทุกๆ เดือน คิดเป็ นร้อยละ 51.30
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผูป้ ระกอบธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในด้านการ
วิเ คราะห์สภาพแวดล้อ มภายนอกระดับ มหภาค พบว่ า ผู้ป ระกอบการโดยรวมมีค วามเห็น ในการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก อันดับ 1 ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ยงั เป็ นทีด่ งึ ดูดใจของลูกค้าเมื่อเทียบกับสินค้าใกล้เคียงกับ
ลูกค้าตอบสนองต่อการปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ อันดับที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเพิม่ เอกลักษณ์พเิ ศษ เช่น
วัฒนธรรมของแหล่งผลิต มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้ากับการเพิม่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มผี ลมา
จากความต้องการกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ อันดับที่ 4 ลูกค้าให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ อันดับที่ 5 ผลิตภัณฑ์ของท่าน
เป็ นที่ต้องการของตลาด และอัน ดับท้ายสุดคือการแทรกแซงนโยบายของรัฐบาลมีผลทาให้ท่านต้องปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผูป้ ระกอบธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่า
ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นเกีย่ วกับกลยุทธ์น่านน้ าสีคราม (Blue Ocean Strategy) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อ ผลการวิเ คราะห์ใ นรายละเอีย ดจะเห็น ว่ า ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ แบบหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ ใ ห้ค วามเห็น
ในอันดับที่ 1 คือเรื่องของการทีผ่ ลิตภัณฑ์มคี วามแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่ง ช่วยสร้างความพึงพอใจต่อ
ลูกค้า กับการทีผ่ ลิตภัณฑ์มคี ุณค่าเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ลกู ค้าตัดสินใจซือ้ อันดับที่ 2 คือเรื่องผลิตภัณฑ์มคี ุณสมบัติ
ใหม่ทเ่ี หนือกว่าคู่แข่งขันในท้องตลาด อันดับที่ 3 คือเรื่องผลิตภัณฑ์มคี ุณค่าเพิม่ ขึน้ กว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด
อันดับที่ 4 ผลิตภัณฑ์มเี ฉพาะคุณสมบัตทิ จ่ี าเป็ นตามทีล่ กู ค้าต้องการ อันดับที่ 5 ผลิตภัณฑ์เกิดจากแรงบันดาล
ใจส่วนบุคคลและความเป็ นไปได้ทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอันดับสุดท้าย คือเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัตทิ จ่ี าเป็ นขัน้ พืน้ ฐานในขณะทีส่ ามารถขายได้ในราคาต่ากว่าคู่แข่งขัน
คาสาคัญ : หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์น่านน้าสีคราม

Abstract
The research aims to study the wealth of the OTOP entrepreneurs, who operate their business
under the supervision of the Community Development Department, Ministry of Interior. The objectives of
the research include: Firstly, it is to investigate the methods of wealth enhancement related to the
experiences of OTOP operators in association with the integrated approach of the Blue Ocean Strategy
under the Community Development Department’s strategic framework. Secondly, it is to compare
business environments and different ways of integrating the Blue Ocean Strategy in their OTOP
assessed from the knowledge-based OTOP (KOB) groups which were selected by the government from
provincial champions of the ‘OTOP KOB Contest 2010 Fair held from 21-29 August 2010 and later
participated in the OTOP CITY 2010 Fair from 18-26 December 2010 held at Muangthong Thani Center.
The KBO group involves those entrepreneurs, which are successful in all types of the business
operations including products and packaging development, production, and marketing channels.

Therefore, the researchers study how these OTOP entrepreneurs develop the wealth of their OTOP
products.
From the assessment of the KBO groups of 39 out of entrepreneurs, a research tool employed
a Likert-scale of a questionnaire designed to collect data and achieved a reliability of 0.95 , while statistic
analyses of percentage included mean, standard deviation and t-test.
The research found the following remarks:
1. Regarding to the Monthly Sale amount, the majority of the number of OTOP
entrepreneurs or 33.30% of them made a monthly sale of 100,000 to 199,999 baht; 28.20% made less
than 100,000 baht; 25.60% made more than 300,000 baht per month; and, 12.90% made between
200,000 to 299,999 baht. In terms of Yearly Net Profit, the majority of the number of OTOP
entrepreneurs earned a yearly net profit of 21-40% from the total yearly sales amount of 46.20%. With a
yearly net profit of 41-60%, the total sales amount was 28.20%; with a yearly net profit of less than 20%,
the total sales amount was about 15.40%; and, with a yearly net profit of 61-100%, the total sales
amount was 10.20%. It was also found out that their major customers returned to buy the OTOP
products on a monthly basis accounted for 51.30%.
2. Referring to the Business Environment Influences on a macro basis, it was
found that the highest level of influential factor was to create a new product to gain a competitive
advantage within the industry, the second factor was the attractiveness of products in comparison to
those of competitors, the third factor was the design of product with a uniqueness (culture of products)
influencing a customer’s decision and increasing variety of product because of increasing profit needs.
The forth factor was the customers’ interests, and the fifth factor was the product needed in a market.
The last factor was the government intervention affects the changes of a company’s product.
3. Pertaining to the Blue Ocean Strategy integration, the overall view found the
high level of the strategy application. In each view, the highest percentage result found that if a
company’s product was uniquely new and different from a competitor, it would satisfy customers and if a
product was value added, it would make customers decide to buy the products. The second was the
better attribute of a company’s products in comparison to competitors, while the third factor was the
product that was value added in comparison to the existing ones. The forth factor was the available
product’s attributes when needed. The fifth factor was that the product served an individual customer’s
inspiration and individual’s market feasibility before R&D. The final factor posed the product’s
fundamental attributes with a cheaper price over a competitor.
Keyword : One Tambon One Product, Blue Ocean Strategy

ความสาคัญของปัญหา

การศึก ษากลุ่ ม ผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ ชุ ม ชน
อย่างเช่นโครงการ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เป็ น สิง่ ที่นักการตลาดควรให้ค วามสาคัญ เพราะเป็ น
กลุ่มธุรกิจรากหญ้า ซึง่ เมื่อกลุ่มนี้สามารถสร้างตัวเอง
ได้จ ะเป็ นฐานก าลัง สาคัญในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ที่
ผ่านมาภาคส่วนต่างๆ มุ่งให้ความสาคัญในการใช้ภูมิ
ปญั ญาชาวบ้านและองค์ความรู้ดงั ้ เดิมในการดาเนิน
กิจ การ ทัง้ การบริห ารจัด การและการตลาด ส่ว นที่
ได้รบั การ ใส่ใจน้อยเป็ นพิเศษคือด้านการตลาด ทาให้
คณะผู้วจิ ยั ต้องการศึกษาว่าถ้าเราสามารถนาแนวคิด
การตลาดสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการกับการทางานของ
กลุ่มธุรกิจนี้จะสามารถสร้างความมังคั
่ งให้
่ กบั ธุรกิจได้
หรือไม่ อย่างไร
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เกิดขึน้ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการพัฒนาสินค้าโดยสนับสนุนให้
ชุมชนเข้าถึงองค์ความรูใ้ หม่ แหล่งเงินทุนและพัฒนา
ขีดความสามารถในการจัดการและการตลาด
เพื่อชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสูต่ ลาดทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้และคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ทาให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยังยื
่ น
โครงการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Based
OTOP (KBO)
โครงการเครื อ ข่ า ยองค์ ค วามรู้ เป็ น การ
“นาความรูม้ าช่วยเสริม” กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP ธรรมดาๆ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพที่
ขายดีในตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจลูกค้า สวยงามมีสไตล์ อร่อย
ถูก ใจ ใช้สอยได้ดี มีค วามคงทน บรรจุ ภัณฑ์โ ดนใจ
และขายได้หลายช่องทาง เป็ นการระดมผู้มคี วามรู้มา
ช่วยกันระดมความคิด เพื่อสร้างแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
แล้วดาเนินตามแผน
การดาเนินงานโอทอป (OTOP) ทีผ่ ่านมา
ไ ด้ ป ร ะ สบ ป ัญ ห า ด้ า น ต่ า ง ๆ เ ช่ น สิ น ค้ า ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน
มี รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ซ้ า มี ก าร

ลอกเลีย นแบบ การตัด ราคากัน ในกลุ่ ม สิน ค้า ที่
เหมือนกัน ผู้ผลิตส่วนหนึ่งจึงหาทางออกด้วยการลด
ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย ก า ร ล ด คุ ณ ภ า พ สิ น ค้ า
ั หาด้า นการขาดแคลนวัต ถุ ดิบ
นอกจากนี้ ย ัง พบป ญ
ขา ดทั ก ษะ ในการออกแบ บ การบรรจุ ภั ณ ฑ์
กระบวนการผลิตทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ขาด
ทั ก ษะด้ า นการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ท าให้ ก าร
ดาเนิ น งานดัง กล่ า ว ไม่ ก้า วหน้ า เท่ า ที่ค วร ดัง นั น้
เพื่อให้ปญั หาด้านต่างๆ ได้รบั การแก้ไขโดยชุมชน
เ อ ง โ ด ย ก า ร ใ ช้ ต้ น ทุ น ท า ง สั ง ค ม ป ร า ช ญ์
ชาวบ้า น
สถาบัน การศึก ษาที่มีผู้เ ชี่ย วชาญมา
เชื่อมโยงกัน ในการให้การสนับสนุ นช่วยเหลือเกือ้ กูล
ซึง่ กันและกัน ทาให้กลุ่มผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ OTOP
ได้มกี ารพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และสร้างเอกลักษณ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างจุดขาย
และเพิ่ม มู ล ค่ า ให้ ก ับ สิน ค้า และท้า ยที่สุ ด สามารถ
นาพาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งยังยื
่ นต่อไป
โครงการ KBO เป็ น การเชื่อ มโยง
สถาบันการศึกษาในท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร
ปกครองท้อ งถิ่น บุ ค ลากรในทัง้ ภาครัฐและเอกชน
และผู้ ป ระกอบการโอทอป ที่ ต่ า งมี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ย วชาญในสายงานของตน เข้า มาร่ ว มความคิด
ร่วมกันวางแผนงานและร่วมมือกันทางาน ในลักษณะ
เครือ ข่ า ย เรีย กว่ า โครงการเครือ ข่ า ยองค์ค วามรู้
Knowledge Based OTOP (KBO) จังหวัด โดยมี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็ นหน่วยงานประสาน
ดาเนินการ
โครงการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge
Based OTOP (KBO) จังหวัด จะทางานในลักษณะ
ศูนย์ปฏิบตั ิการ ทาหน้ าที่เป็ น พี่เลี้ยงคอยช่ว ยเหลือ
สนับสนุ น พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการโอทอป (OTOP)
ในทุกๆ ด้าน ทัง้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบรรจุ
ภัณ ฑ์ ด้า นการผลิต และการหาช่ อ งทางการตลาด
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มมี าตรฐาน สามารถขายได้ดี เป็ นที่
นิยมในท้องตลาด การได้สร้างเครือข่ายความรู้ KBO
จัง หวัด ในแต่ ล ะปี เกิด จากการจัด ประกวดผลการ
ดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่ ง

ผลิตภัณฑ์ ทัง้ 77 จังหวัด ในแต่ละปี โดยกรมพัฒนา
ชุ ม ชน เพื่อ ดูว่ า เครือ ข่า ยใด สามารถดาเนิ น การได้
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน โดยวัดผลจากการ
พัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อทอป ที่ มี ด าวน้ อ ยๆ รู ป แบบ
ธรรมดาๆ ไม่ น่ า สนใจ ให้ก ลายเป็ น ผลิต ภัณฑ์เ ด่ น
จนเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดเป็ นอย่างดี

แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ยวกับกลยุทธ์น่านน้าสี
คราม (Blue Ocean Strategy)
กลยุทธ์น่านน้ าสีคราม (Blue Ocean
Strategy) เสนอสาระสาคัญของกลยุทธ์ เครื่องมือ
และกรอบการวิเ คราะห์ ก ารเติ บ โตของผลก าไร
ในบริษัท และอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า
บ ริ ษั ท ข อ ง ต น ล้ า ห น้ า แ ล ะ ช น ะ บ ริ ษั ท อื่ น
หนังสือ Blue Ocean Strategy ดึงดูดความสนใจ
ของผู้อ่ า นเพราะผู้แ ต่ ง อธิบ ายความสัม พัน ธ์ข อง
เรื่องราวความสาเร็จในอุตสาหกรรมโดยการกาหนด
กลยุทธ์ ทีม่ ฐี านที่มนคงและสร้
ั่
างความสาเร็จจาก
แนวคิดทีส่ ร้างสรรค์
Kim and Mauborgne ผูแ้ ต่งกลยุทธ์น่านน้ า
สีคราม (Blue Ocean Strategy) เล็งเห็นว่ายุคแห่งการ
แข่งขันในปจั จุบนั ทาให้องค์การต่ างๆ พยายามที่จะ
เอาชนะคู่แข่งโดยการสร้างกลยุทธ์มากมาย เช่น กล
ยุทธ์ความแตกต่างของสินค้าและบริการ กลยุทธ์การ
ลดต้น ทุ น ซึ่งกลยุ ท ธ์เ หล่ านี้ จ ะน าไปสู่ก ารแข่ง ขัน ที่
รุ น แ รง ซึ่ ง น า ไ ป สู่ ก า รตั ด รา ค า ห รื อ พ ย า ย า ม
ลอกเลียนแบบคู่แข่ง ซึง่ การแข่งขันเหล่านี้ทาให้เกิดผล
เสีย ต่ อ ทัง้ สองฝ่า ย เรีย กว่ า ทะเลแดงที่เ ต็ม ไปด้ว ย
เลือด Red Ocean Strategy ในทางกลับกัน Blue
Ocean Strategy ไม่ได้สนใจในการแข่งขันกับคู่แข่ง
ในตลาดเดิมๆ แต่เป็ นการสร้างตลาดหรืออุตสาหกรรม
ใหม่ ๆ ที่ ย ั ง ไม่ มี ใ ครท ามาก่ อ น (Kim
and
Mauborgne, 2005)
Kim and Mauborgne ได้นิยาม 2 คาศัพท์
สาคัญ คือ ทะเลสีแ ดง (Red Ocean Strategy)
หมายถึง อุตสาหกรรมที่มอี ยู่แล้ว “ภายในทะเลสีแดง
ได้กาหนด ยอมรับ เกมส์การแข่งขันที่เป็ นที่รู้จกั ใน

ทะเลสีแดงบริษทั พยายามทาให้ดกี ว่าบริษทั อื่นเพื่อให้
ได้กาไรมากทีส่ ุด” ในทางกลับกัน ทะเลน้ าเงิน (Blue
Ocean Strategy) หมายถึง อุตสาหกรรมทีย่ งั ไม่มใี น
ปจั จุ บนั “ทะเลสีน้ า เงิน คือ ตลาดที่ย ัง ไม่ ไ ด้จบั จอง
การสร้างความต้องการ และ โอกาสในการสร้างกาไร”
(Kim and Mauborgne, 2005)
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจ คื อ Blue
Ocean
Strategy พยายามทีจ่ ะวิจารณ์เรื่องกลยุทธ์การแข่งขัน
ของ Micheal E. Porter ในเรื่อง การสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) คือ บริษทั ประเภททีเ่ สนอ
สินค้าหรือบริการทีแ่ ตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ทาให้
สามารถขายสิน ค้า หรือ บริก ารได้ใ นราคาที่สูง กว่ า
คู่แข่ง และ ต้นทุนต่ า (Low Cost) คือ มีต้นทุนต่ าเลย
ขายสินค้าหรือบริการได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง ซึ่งที่
ผ่านมาจะคิดว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ Blue
Ocean Strategy แย้งว่า สามารถสร้างความแตกต่าง
และการมีต้นทุนต่ าพร้อมกัน (Kim and Mauborgne,
2005)
นอกจากนัน้ Blue Ocean Strategy ได้เสนอ
เครื่อ งมือ ในการวิเ คราะห์ เรียกว่ า Four Actions
Framework ซึ่ง ประกอบด้ว ย ก าจัด (Eliminate)
ลด (Reduce) ยก (Raise) สร้าง (Create) ทาให้เรา
เห็นว่าปจั จัยบางอย่างที่นาเสนอในปจั จุบนั อาจจะไม่
จาเป็ นหรือลดจานวนลง เพื่อประหยัด ต้นทุน ในทาง
กลับกัน บริษทั จาเป็ นต้องยกระดับหรือสร้างสิง่ ใหม่ ๆ
ขึน้ มาก็ได้ หัวใจทีส่ าคัญของ Blue Ocean Strategy
คือ Value Innovation ซึง่ เป็ นการผสมผสาน ระหว่าง
ค าว่ า Value
หรื อ การเสนอคุ ณ ค่ า กับ ค าว่ า
Innovation หรือนวัตกรรม หลักการสาคัญของ Blue
Ocean Strategy คือ Value and Innovation ต้องอยู่
ร่วมกันและไม่ได้ทา Benchmark กับคู่แข่ง แต่เป็ น
การทาให้ค่แู ข่งไม่สาคัญโดยการสร้างคุณค่าทีก่ ระโดด
ข้าม (Leap in Value) สาหรับผูซ้ อ้ื และบริษทั ของเขา
(Kim and Mauborgne, 2005)
ตัวอย่างเช่น Circe du Soleil ไม่ได้เติบโต
จากการแย่งลูกค้าจากละครสัตว์เจ้าเดิม แต่เป็ นการ
สร้า งตลาดใหม่ ท่ีท าให้ลูก ค้า เดิม หมดความหมาย

นอกจากนัน้ ยัง มุ่ง จับ กลุ่ ม ลูก ค้า ใหม่ ได้แ ก่ผู้ใหญ่ ท่ี
พร้ อ มจะจ่ า ยเงิน ในราคาที่สูง กว่ า ละครสัต ว์ ท ัว่ ไป
หลักการวิเคราะห์ Four Actions Framework ของ
Circe du Soleil
1. สิง่ ที่ Cirque de Soleil กาจัด (Eliminate) คือ
1.1 องค์ประกอบทีม่ รี าคาแพงของละครสัตว์
2. สิง่ ที่ Cirque de Soleil ลดลงจากละครสัตว์อ่นื ๆ
(Reduce) คือ
2.1 การแสดงสัตว์
2.2 การจ้างนักแสดงดังๆ
2.3 ฉากการแสดงที่ไ ม่ จ าเป็ น ในละคร
สัตว์
3. สิง่ ทีย่ งั คงเหมือนละครสัตว์ปกติ (Raise) คือ
3.1 เต็น
3.2 ตัวตลก
3.3 การเต้น Aerobic
4. สิง่ ทีส่ ร้างเพิม่ ขึน้ (Create) คือ
4.1 การผูกเรื่อง
4.2 การสอดแทรกความประณีต
4.3 เพลงและการเต้นระบา
Kim and Mauborgne อ้างว่า กระบวนการ
วางแผนกลยุ ท ธ์ แ บบดัง้ เดิ ม เน้ น ในด้ า นการสร้ า ง
กลยุทธ์เพื่อหาส่วนแบ่งของตลาดและวิเคราะห์ตวั เลข
ซึง่ เอือ้ ต่อการแข่งขันใน Red Ocean นอกจากนัน้ Kim
and Mauborgne กาหนด 3 ประเภทของกลุ่มทีไ่ ม่ใช่
ลูกค้าแต่อาจจะกลายเป็ นลูกค้า
1. กลุ่มลูกค้าทีอ่ ยู่ใกล้ตลาดและจะกลายเป็ น
ลูกค้าในไม่ชา้ ลูกค้าประเภทนี้จะใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

2. กลุ่มลูกค้าทีป่ ฏิเสธสินค้าของตนหรือไม่มี
กาลังเพียงพอในการซือ้ สินค้า
3. กลุ่มลูกค้าที่ไม่รู้จกั สินค้าทีต่ นเสนอและ
ถู ก คิ ด ว่ า เป็ นลู ก ค้ า ของกลุ่ ม อื่ น (Kim
and
Mauborgne, 2005)
Kim and Mauborgne ได้เสนอกุญแจสาคัญ
ทีช่ ่วยในการกาจัดอุปสรรค เช่น การรับรูข้ องพนักงาน
และเข้าใจกลยุทธ์ท่แี ตกต่าง (Cognitive) การจากัด
ของประสิท ธิภ าพและก าลัง ของบุ ค ลากร (Limited
Resources) แรงกระตุ้ น ขององค์ก ารที่จ ะท าให้
พนั ก งานท างานอย่ า งรวดเร็ ว แ ละยอมรั บ การ
เปลี่ย นแปลง (Motivation) และการเมือ งภายใน
องค์การ (Politics) นอกจากนัน้ Kim and Mauborgne
ได้ให้แนวคิดในการสร้างความเชื่อถือแก่พนักงานโดย
การ
1. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง พ นั ก ง า น
(Engagement) โดยการส่งเสริมให้พนักงานตัดสินใจ
และวางกลยุทธ์ต่างๆ พร้อมทัง้ ยอมรับการตัดสินใจ
และแนวความคิดเหล่านัน้
2. การอธิบาย (Explanation) หมายถึงผู้ท่ี
เกี่ยวข้องควรที่จะอธิบายให้ได้ว่าการตัดสินใจต่ างๆ
เกิดขึน้ ได้อย่างไร
3. การคาดหวัง (Expectation) หมายถึง
การก่อตัง้ เป้าหมายและแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย
สุดท้าย Kim and Mauborgne สร้างแนวทางในการ
ทาให้ Blue Ocean Strategy มีความยังยื
่ น โดยการ
เข้าใจถึงอุปสรรคของ Blue Ocean Strategy
1. เพื่อศึก ษาวิธีการสร้างความมังคั
่ งโดยดู
่
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประสบการณ์ เ จ้ า ของธุ ร กิจ
แบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับระดับการ
บูรณาการ Blue Ocean Strategy

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
บูรณาการ Blue Ocean Strategy เพื่อสร้างความมัง่
คังให้
่ กบั องค์กร

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ประสบการณ์ของเจ้าของน่าจะมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการบูรณาการ Blue Ocean
Strategy
2. ความมังคั
่ งขององค์
่
กรน่าจะแตกต่างกันตาม
ระดับการบูรณาการ Blue Ocean Strategy

ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ได้กาหนดขอบเขตของการ
วิจยั ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยดูแลรับผิดชอบ ทีไ่ ด้มาจากการ
สุ่ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง ซึ่ง เป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ถู ก
คัด เลื อ กให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม KBO คื อ ผู้ ท่ี ไ ด้ เ ป็ น แชมป์
ประจาจังหวัดซึ่งได้จากการคัดเลือกในงาน OTOP
KBO Contest ประจาปี 2553 ที่จดั ขึน้ ระหว่าง
21-29 สิ ง หาคม 2553
และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่

ทาการศึกษาเหล่านี้ได้รบั การคัดเลือกให้มาออกงาน
โอทอป ซิต้ี (OTOP CITY 2010) ระหว่างวันที่ 18 26 ธันวาคม 2553 ณ เมืองทองธานี ซึ่งทาให้กลุ่ม
ผู้ วิจ ัย สนใจผู้ ป ระกอบการเหล่ า นี้ เ พื่อ ศึก ษาว่ า จะ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดความมังคั
่ ง่
ได้อย่างไรจากการประเมินกลุ่ม KBO จานวน 39 ราย
จากทัง้ หมด 40 ราย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้ได้จากกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการทีม่ าออกงานทัง้ หมด
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ได้แก่
1.1 ประชากรศาสตร์ ประกอบด้ ว ย
ประสบการณ์ ข องเจ้ า ของธุ ร กิ จ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เงินลงทุน และจานวนคนงาน
1.2 กลยุทธ์น่านน้าสีคราม (Blue
Ocean Strategy)
2. ตัวแปรตาม (Dependent
Variable)
ได้แก่ ความมังคั
่ ง่ ประกอบด้วย ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ส่วนแบ่งทางการตลาด และผลกาไร

กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูป้ ระกอบธุรกิจ
แบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตภัณฑ์มคี วามโดด
เด่ น ของแต่ ละจัง หวัด จากทุ ก ภาคของประเทศโดย
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผู้ชนะเลิศ ให้เป็ นเครือข่าย
ความรู้ KBO จังหวัดประจาปี 2553 จากจานวน 75
จังหวัด ให้เหลือเพียง 40 จังหวัด โดยเป็ นกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เสื้อ ผ้า และเครื่อ งประดับ
ของที่ระลึกและตกแต่งบ้าน สมุนไพรที่ไม่ใช้ประกอบ
อาหารและสิง่ ทอ เพื่อมาร่วมงาน “งานOTOP CITY
2010 ศักดิ์ศ รีแห่ง ภูมิปญั ญาไทยใต้ร่ มพระบารมี”
ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2553 ณ เอ็กซิบชิ นั ่
และชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูช้ นะเลิศที่
ได้ ร ั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ นเครื อ ข่ า ยความรู้ KBO
จานวนกลุ่มตัวอย่างได้จากการสัมภาษณ์กง่ึ สอบถาม
แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 39 ราย จากจ านวน
ประชากร 40 ราย คิดเป็ นร้อยละ 97.5 โดยเป็ นผู้
ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภท ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
95%
เคริ่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ้ ง เ ป็ น
แบบสอบถาม ที่ ก ลุ่ ม ผู้ วิ จ ั ย สร้ า งขึ้ น และได้ ผ่ า น
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทัง้ ได้ ทดสอบความ
เทีย่ งตรงของแบบสอบถามแล้ว แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ นแ บ บสอบ ถ า ม เกี่ ย ว กั บ
สถานภาพ และข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ของเจ้าของ
เงินลงทุน
จานวนคนงาน ประเภทสินค้าทีผ่ ลิต

วัตถุประสงค์หลักในการดาเนินธุรกิจ รูปแบบการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ระยะเวลาด าเนิ น ธุ ร กิ จ แหล่ ง เงิ น ทุ น ตลาด
เป้าหมายหลัก ประมาณการยอดขายโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณการกาไรสุทธิโดยเฉลี่ยต่อปี และการซือ้ ซ้าของ
ลูกค้ารายใหญ่
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบูรณา
การ Blue Ocean Strategy เพื่อสร้างความโดดเด่นด้าน
สินค้า และ/ หรือบริการ และความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยใช้ ค าถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยกาหนดน้ าหนักคะแนนของระดับ
ความคิดเห็นในแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับดังนี้
ระดับ 4.50 - 5.00 หมายถึงมีความเห็นในระดับมากทีส่ ดุ
ระดับ 3.50 - 4.49 หมายถึงมีความเห็นในระดับมาก
ระดับ 2.50 - 3.49 หมายถึงมีความเห็นในระดับปานกลาง
ระดับ 1.50 - 2.49 หมายถึงมีความเห็นในระดับน้อย
ระดับ 1.00 - 1.49 หมายถึงมีความเห็นในระดับน้อยทีส่ ดุ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary
research) และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. สร้างแบบสอบถามและนาแบบสอบถามที่
สร้างขึน้ เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา ( Validity) และทดสอบ
แบบสอบถามในด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยนา
แบบสอบถามไปทดสอบกับ ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ แบบหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตภัณฑ์มคี วามโดดเด่นของแต่
ละจังหวัดจานวน 5 ราย
3. ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม สั ม ภ า ษ ณ์ บุ ค ค ล ที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ บุคคลซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในกิจการ

โดยตรงเช่น ประธานกลุ่ม หัวหน้ ากลุ่ม โดยใช้วธิ กี าร
สุ่ม ผู้ใ ห้ข ัอ มู ลส าคัญ (Key Information) แบบ
เฉพาะเจาะจง
4. รวมรวมคาตอบจากแบบประเมินเพื่อ
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ในครัง้ นี้ ใ ช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปหาค่าสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยการใช้สถิตริ อ้ ยละ และนาเสนอโดยใช้
ตาราง
2. ตอนที่ 2 เพื่อ หาระดับ ความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งความคิด เห็น ของผู้ ป ระกอบกิจ การสิน ค้ า
สร้า งสรรค์ก ับ เรื่อ งการบู ร ณาการ Blue Ocean
Strategy ใ ห้ กิ จ ก า ร สิ น ค้ า ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จอย่างยังยื
่ น โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณากาหนดน้ าหนั กค่าคะแนน
ของระดับความคิดเห็น ในแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ ว นประมาณค่ า 5
ระดับ และน าข้ อ มู ล จาก
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ น ต อ น ที่ 2 ม า ท า ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวใช้ค่า t-test

สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษากลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจชุมชน
ของโครงการ OTOP หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้
ผลการวิจยั ดังนี้
1. ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ
ผลิตสินค้า 1 ประเภท คิดเป็ นร้อยละ 56.41 มากกว่า
1 ประเภท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.46 และมากกว่ า
2 ประเภท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5 .13 โดยสิ น ค้ า ที่
ผูป้ ระกอบการผลิตมากทีส่ ุดเป็ นอันดับ 1 ได้แก่ สินค้า
ประเภทสิง่ ทอ คิดเป็ นร้อยละ 34.48 อัน ดับ 2 เป็ น

ของที่ ร ะลึ ก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 29.31 อั น ดั บ 3 เสื้ อ ผ้ า
คิดเป็ นร้อยละ 24.14 อันดับ 4 สมุนไพรและเครื่องหอม
คิดเป็ นร้อยละ 6.90 อันดับสุดท้ายอาหารและเครื่องดื่ม
คิดเป็ นร้อยละ 5.17
2. ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ มี สิน ค้ า ที่ ร ับ การ
ประเมิน คุ ณ ค่ า ของสิน ค้า อยู่ ใ นระดับ ดีเ ยี่ย มหรือ ระดับ
5 ดาว คิดเป็ นร้อยละ 51.28 ระดับ 4 ดาว คิดเป็ นร้อยละ
35.90 และระดับ 3 ดาว คิดเป็ นร้อยละ 12.82
3. ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่จะมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แสดงถึง เอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่น คิด เป็ น ร้อ ยละ 29.27
ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน คิดเป็ นร้อยละ 24.39 หากาไร
ให้กบั สมาชิกในกลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 23.17 สนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 1 4 . 63 แ ล ะ
สนองนโยบายของรัฐบาล คิดเป็ นร้อยละ 8.54
4. ผู้ป ระกอบการกลุ่ ม ตัวอย่ างส่ว นใหญ่ ก่ อ ตัง้
ขึน้ มาโดยมีรูปแบบของธุรกิจเป็ นการจัดเป็ นกลุ่มสมาชิก
หรือสหกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 71.80 เป็ นบุคคลธรรมดา
คิดเป็ นร้อยละ 25.64 และนิตบิ ุคคล คิดเป็ นร้อยละ 2.56
5. ผู้ป ระกอบการกลุ่ ม ตัวอย่ างส่ว นใหญ่ ก่ อ ตัง้
ขึน้ มาโดยมีระยะเวลาการดาเนินธุรกิจมากกว่า 4 ปี ขน้ึ
ไป คิดเป็ นร้อยละ 94.87 อยู่ระหว่าง 2 – 4 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 5.13 และไม่มผี ู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างใด ที่มี
ระยะเวลาการดาเนินธุรกิจน้อยกว่า 2 ปี
6 . ผู้ ป ระ ก อบ ธุ ร กิ จ แ บ บ ห นึ่ ง ต า บ ล ห นึ่ ง
ผลิตภัณฑ์พบว่าผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะ
มีการรวมกลุ่มจานวน 30 คนขึน้ ไปเป็ นอันดับ 1 คิดเป็ น
ร้อยละ 35.90 อันดับสอง 10 - 19 คน คิดเป็ น ร้อยละ
33.30 อันดับสาม 20 - 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50 และ
ต่ากว่า 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.30
7 . ผู้ ป ระ ก อบ ธุ ร กิ จ แ บ บ ห นึ่ ง ต า บ ล ห นึ่ ง
ผลิต ภัณฑ์พ บว่ า ผู้ป ระกอบการกลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่
มีเ งิน ทุ น เริ่ม ต้ น ต่ า กว่ า 100,000 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ
48.70 มากกว่า 300,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.30 มี
เงินทุน 100,000-199,999 บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.80 และ
เงิน ทุ น เริ่ม ต้น 200,000-299,999 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ
5.10

8. ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แบบหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีเงินทุนมากจากสมาชิกภายในกลุ่ ม คิดเป็ นร้อยละ
46.20 มาจากสถาบันการเงินภาครัฐ คิดเป็ นร้อ ยละ
25.60 สถาบัน การเงิน ภาคเอกชน คิด เป็ น ร้ อ ยละ
15.40 เงินกองทุนหมู่บ้าน คิดเป็ นร้อยลุ 10.30 และ
แหล่งเงินกูเ้ อกชน คิดเป็ นร้อยละ 2.60
9. ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แบบหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จะมีตลาดจาหน่ ายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
คิดเป็ นร้อยละ 69.20 ตลาดภายในประเทศอย่างเดียว
คิดเป็ นร้อยละ 23.10 ต่างประเทศอย่างเดียว คิดเป็ น
ร้อยละ 5.10 และในพื้นที่ในละแวกใกล้เคียง คิดเป็ น
ร้อยละ 2.60
10. ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แบบหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จะมีรูปแบบวิธกี ารขายแบบเดียวเท่านัน้ คิ ดเป็ นร้อย
ละ 56.41 รองลงมาใช้รูปแบบการขาย 2 วิธี คิดเป็ น
ร้อยละ 33.33 ใช้ 3 วิธี คิดเป็ นร้อยละ 7.69 ใช้ 4 วิธี
คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.57 และไม่ มีกิจ การใดใช้ รู ป แบบ
วิธีก ารขายครบทัง้ 5 วิ ธี ซึ่ง โดยส่ ว นใหญ่ ข องผู้
ประกอบกิจการสินค้าสร้างสรรค์จะใช้วธิ ีการขายเอง
คิดเป็ นร้อยละ 54.10 ขายผ่านคนกลาง คิดเป็ นร้อยละ
26.23 ขายผ่ า นหน่ ว ยงานราชการ คิด เป็ น ร้ อ ยละ
9.84 ฝากขายคิดเป็ นร้อยละ 8.20 และมีผใู้ ช้วธิ กี าร
ขายแบบอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.63
11. ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาด
ว่ า มี ย อดขายเฉลี่ย ต่ อ เดื อ นประมาณ 100,000 199,999 บาท คิด เป็ น ร้ อ ยละ 33.30 น้ อ ยกว่ า
100,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.20 มากกว่ า
300,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 25.60 และอยู่ร ะหว่า ง
200,000 – 299,999 บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.90
12. ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ
ได้กาไรสุทธิต่อปี ประมาณ 21 - 40 เปอร์เซ็นต์ของ
ยอดขาย คิด เป็ น ร้ อ ยละ 46.20 มี ก าไรประมาณ
41 - 60 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 28.20
น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ

15.40 และจะมีกาไร 61 - 100 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย
คิดเป็ นร้อยละ 10.20
13. ผู้ป ระกอบการกลุ่ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ จ ะมี
ลูกค้ารายใหญ่กลับมากซื้อซ้าเป็ นประจาทุกๆ เดือน คิด
เป็ นร้อยละ 51.30 ทุกสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 15.40 ทุก
วัน 1-3 สัปดาห์ และ 4 - 6 สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.60
และมีผทู้ ต่ี อบอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 25.60
14. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความคิด เห็น ของผู้
ประกอบธุร กิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในด้านการ
วิเ คราะห์สภาพแวดล้อ มภายนอกระดับ มหภาค พบว่ า
ผู้ ป ระกอบการโดยรวมมี ค วามเห็ น ในการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับที่มาก เรียงลาดับจากสูงไปต่ า
อันดับ 1 ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อ
สร้ า งความได้ เ ปรีย บทางการแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรม
อัน ดับ ที่ 2 ผลิต ภัณฑ์ย ัง เป็ น ที่ดึง ดูด ใจของลูก ค้า เมื่อ
เที ย บกับ สิน ค้ า ใกล้ เ คี ย งกับ ลู ก ค้ า ตอบสนองต่ อ การ
ปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ อันดับที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยเพิม่ เอกลักษณ์พเิ ศษ( เช่น วัฒนธรรมของแหล่งผลิต)
มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อ ของลู ก ค้ า กับ การเพิ่ ม ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์มผี ลมาจากความต้องการกาไร
ที่เพิ่มขึน้ อันดับที่ 4 ลูกค้าให้ความสนใจต่ อผลิตภัณฑ์
อันดับที่ 5 ผลิตภัณฑ์ของท่านเป็ นที่ต้องการของตลาด
โดยอันดับท้ายสุด คือการแทรกแซงนโยบายของรัฐบาลมี
ผลทาให้ท่านต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์
15. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความคิด เห็น ของผู้
ประกอบธุ ร กิจ แบบหนึ่ ง ต าบล หนึ่ งผลิต ภัณฑ์เ กี่ย วกับ
กลยุทธ์น่านน้ าสีครามโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
วิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นว่าผูป้ ระกอบธุรกิจแบบหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ความเห็นในอันดับที่ 1 ในเรื่อง
ของการที่ผลิตภัณ ฑ์มีความแปลกใหม่และแตกต่ างจาก
คู่ แ ข่ ง ช่ ว ยสร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ ลู ก ค้ า กั บ การที่
ผลิต ภัณ ฑ์ มีคุ ณ ค่ า เพิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า ตัด สิน ใจซื้ อ
รองลงมาอัน ดั บ ที่ 2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ สมบั ติ ใ หม่ ท่ี
เหนื อ กว่ า คู่แ ข่ง ขัน ในท้อ งตลาด รองลงมาอัน ดับ ที่ 3
ผลิต ภัณฑ์มีคุ ณ ค่ า เพิ่ม ขึ้น กว่ า ผลิต ภัณฑ์ใ นท้อ งตลาด
อันดับที่ 4 ผลิตภัณฑ์มเี ฉพาะคุณสมบัตทิ ่จี าเป็ นตามที่
ลูกค้าต้องการ อันดับที่ 5 ผลิตภัณฑ์เกิดจากแรงบันดาล

ใจส่วนบุคคล และ ความเป็ นไปได้ทางการตลาดใน
ผลิต ภัณ ฑ์ก่ อ นการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ อัน ดับ ที่ 6
ผลิต ภัณฑ์มีคุ ณสมบัติท่ีจ าเป็ น ขัน้ พื้ น ฐานในขณะที่
สามารถขายได้ในราคาต่ากว่าคู่แข่งขัน

อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาในเรื่อง การศึกษาความมัง่
คังของการประกอบการธุ
่
รกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผูป้ ระกอบธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
โดยดาเนินกลยุทธ์ Blue Ocean ในระดับที่มาก
ถึงแม้ในบางประเด็นจะมีระดับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
กัน แต่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยความ
คิ ด เห็ น ที่ ผู้ ป ระกอบการได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง เช่น เรื่องของการทีผ่ ลิตภัณฑ์มี
ความแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่ง ช่วยสร้างความ
พึงพอใจต่อลูกค้ากับการที่ผลิตภัณฑ์มคี ุณค่าเพิม่ ขึ้น
ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุ ณ สมบั ติ ใ หม่ ท่ี ห นื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น ในท้ อ งตลาด
รวมถึ ง การท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี อ ยู่ ใ นท้ อ งตลาด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดการดาเนินกลยุทธ์ Blue Ocean ตามทฤษฎี
ของชาน คิม (Chan Kim) ทีม่ แี นวคิดให้ความสาคัญที่
นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) นัน่ คือการ
สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นคุณค่าที่
ผูบ้ ริโภคต้องการ
2. ผูป้ ระกอบธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
โดยค านึ ง ถึง การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายนอก
ระดั บ มหภาค พบว่ า ผู้ ป ระกอบการโดยรวมให้
ความสาคัญในเรื่องการ ต่อยอดจากสินค้าเดิม โดยจะ
ทาให้สนิ ค้านัน้ ได้รบั ความนิยมและสามารถดึงดูดให้
ผูบ้ ริโภคมาซือ้ สินค้านัน้ และสามารถตอบสนองต่อการ
ปรับเปลี่ยนสินค้านัน้ ได้อย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์นัน้
ต้องมีการเพิม่ ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับที่ดีซ่งึ สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้ซ้อื ที่ต้องการซือ้ สินค้าที่ส่อื ถึงวัฒนธรรม
และเอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่น ที่ไ ปเยือ น ส่ ว นในประเด็น
ทางด้ า นเทคโนโลยี ท่ีค าดว่ า จะมีผ ลต่ อ การออกแบบ
พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์นนั ้ ทาให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบการ
กลุ่มให้ความสาคัญน้อยกว่าปจั จัยทื ร่ี ะบุขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั เห็น
ว่า ที่เ ป็ นเช่ นนัน้ เกิด จากการผลิตในระบบเดิมให้คุณค่ า
มากกว่ า ใช้เ ทคโนโลยีส มัย ใหม่ ส่ ว นป จั จัย ภายนอกที่
ผู้ ป ระกอบการเห็ น ว่ า มี ผ ลน้ อ ยที่ สุ ด ต่ อ การปรับ ปรุ ง
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละการขายคือ การแทรกแซงนโยบายของ
รัฐบาลนัน้ อาจเป็ น มีผลมาจากผู้ประกอบการเชื่อ มันว่
่ า
รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบธุรกิจหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิต ภัณฑ์อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึง ไม่ คิด ว่ า รัฐ บาลจะแทรกให้
ผูป้ ระกอบการเหล่านี้ได้รบั ผลกระทบในทางลบ โดยทัวไป
่
แล้วเทคโนโลยีมกั มีบทบาทต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
แต่ในลักษณะของสินค้าโอทอป การใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตแม้จะช่วยในเรื่องมาตรฐาน ความรวดเร็ว และการ
ประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) แต่จะส่งทางด้าน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ คุณค่าของสินค้าโอทอป
จะอยู่ทก่ี ารเป็ นสินค้าทีท่ าด้วยมือ (Hand Made)
3. จากผลการอภิปรายข้างต้น พบว่ากลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ (KBO) เป็ นกลุ่มทีด่ าเนินธุรกิจตามแบบ
กลยุทธ์น่านน้าสีคราม (BOS) จานวนร้อยละ 71.80 มี
รายได้โดยเฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาทขึน้ ไป
และกลุ่มผูป้ ระกอบการร้อยละ74.40 มีผลกาไรต่อยอดขาย
อยู่ระหว่าง ร้อยละ 20 - 60 ของราคาขาย โดยกลุ่มลูกค้า
รายใหญ่จะซือ้ ซ้าทุกเดือนถึงร้อยละ 51.30 จากผลลัพธ์
ข้างต้นทาให้เห็นว่ากลยุทธ์น่านน้าสีคราม (BOS) สามารถ
สร้างความมังคั
่ งให้
่ กบั ธุรกิจหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ในเรื่องการศึกษาความมังคั
่ งของ
่
การประกอบการธุรกิจแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน
เรื่องทีผ่ ลิตภัณฑ์มคี วามแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่ง
ช่ ว ยสร้า งความพึง พอใจต่ อ ลูก ค้า กับ การที่ผ ลิต ภัณฑ์มี
คุณค่าเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
การพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มีคุ ณ สมบัติ ใ หม่ ท่ีเ หนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ขัน ใน

ท้องตลาด รวมถึงการทาให้ผลิตภัณฑ์มคี ุณค่าเพิม่ ขึน้
กว่าผลิตภัณฑ์ท่มี อี ยู่ในท้องตลาด มีคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับมากทีส่ ุดจึงควรนาผลการวิจยั นี้ไปเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใ นธุ ร กิจ หนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะช่วยในการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้ แ ก่ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูบ้ ริโภค

[2]

[3]

ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการสร้างความมังคั
่ งนั
่ น้ เป็ น
ความส าคัญ ขัน้ ต้ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ แต่ ค วรจะมี
การศึกษาวิจยั ในเรื่องความมังคงทางธุ
่
รกิจควบคู่กนั
เพื่อให้กจิ การแบบหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มที งั ้ ความ
มังคั
่ งและมั
่
งคงเพื
่
่อรากฐานของเศรษฐกิจไทย
2. ในการศึกษาปจั จัยแวดล้อมภายนอก
ต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบ การ
ผลิตและการจัดจาหน่าย อย่างทีย่ งั คงสามารถรักษาถึง
คุณค่า ของผลิตภัณฑ์เพื่อนามาจัดสร้างแบบคาถาม
ที่สามารถหาคาตอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งในการศึกษา
ครัง้ นี้แบบคาถาม ไม่สามารถทาให้ผตู้ อบเข้าใจเจตนา
อย่างแท้จริงนัน้ เนื่องมาจากยังไม่เข้าถึงความหมาย
ของคาว่า คุณค่าของผลิตภัณฑ์
3. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยู่นอก KBO
เพื่อทาการเปรียบเทียบว่ามีการดาเนินธุรกิจที่แตกต่าง
หรือเหมือนกันกับกลุ่ม KBO อย่างไร.
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