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  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษากระบวนการและข้ันตอนการผลิตผาทอคูบัว  เพ่ือ

ศึกษากลยุทธทางดานการตลาดของกลุม  และเพ่ือศกึษาปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของ

ผลิตภัณฑผาทอคูบัว  

           วิธีดําเนินการวิจัย  ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสงัเกต  และการสัมภาษณระดับลึก

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจรงิ  รวมท้ังมีการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของตําบลคูบัวรวมดวย  ผูใหขอมูลหลักใน

การศึกษาครัง้น้ีคือ  ชาวตําบลคูบัว  สมาชกิกลุมสตรีทอผาคูบัว  รวมถึงลกูคาท่ีเขาสั่งซื้อสั่งทําผาทอคูบัว

ของกลุม โดยใหความสําคัญกับกลยุทธการตลาดของกลุมสตรทีอผาคูบัวเปนสําคัญ  

ผลการวิจัยพบวา  ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว  เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นด้ังเดิมท่ีสืบทอด

กันมาแตอดีต  มีเอกลักษณเปนของตนเอง  ท้ังลวดลาย  สีสัน  วิธีการทอผาจก  ความละเอียดประณีต  และ

ความหนาแนนของเนื้อผา  ทําใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวไดรับความนยิมเปนอยางมาก  และมีการ

บอกตอ   กลุมสตรีทอผาคูบัว  ไดนําแนวคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาด(Marketing Max หรือ 4 Ps)       

มาเปนกลยุทธในการดําเนินงานของกลุม  กลาวคือ  ลักษณะเดนของผาทอ (Product),  ราคาของผาทอ 

(Price), การจัดจําหนาย (Product), และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  สิ่งเหลานี้สงผลตอกลยุทธ

การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัวท้ังสิน้ นอกจากน้ียงันําแนวคิด  “FIVE  FORCES  MODEL” มาใชเพ่ือ

วิเคราะหสภาวะการแขงขันทางธรุกิจ  ทางดานโอกาสในการไดกําไรของธรุกิจ  ยิ่งปจจัยเหลานี้มีความ

เข็มแข็งมากเทาใด  ยอมสงผลเสยีตอการข้ึนราคามากข้ึนเทานัน้  ในจังหวัดราชบุรีมีการแขงขันดานตลาด

ผาทอคอนขางนอย  แตละกลุมตางเปนเครอืขายซึ่งกันและกนั  จึงมีการกําหนดราคามาตรฐานของผาทอ  

ท้ังทางดานของราคา เพ่ือไมใหเกิดการตัดราคากันเอง  และดวยในปจจุบันคานยิมดานการแตงกายเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไป  ทําใหคนสวนใหญใหความสําคัญกับผาทอคูบัวนอยลง  เพราะมีสินคาทดแทน  อีกท้ัง

กลุมสตรีทอผาคูบัวยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการพัฒนาทางดานผลิตภัณฑ  การออกแบบ

ผลิตภัณฑ  ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม  นอกจากน้ี  บุคลากร

ของกลุมสตรีทอผาคูบัวยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการตลาด  การบริการจัดการกลุม  ทําใหการ

พัฒนาของกลุมเปนไปอยางลาชา   

 
สาขาวิชาการประกอบการ      บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร       ปการศึกษา 2555 
ลายมือชื่อนักศกึษา........................................ 
ลายมือชื่ออาจารยท่ีปรกึษาการคนควาอสิระ   ....................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

51602337 : Program in Entrepreneurship  

Key word : Marketing strategy 

Patcharawan Pasutapithak: Marketing strategy of women Tambon Khubuo, Amphoe Muang, 

Ratchaburi. Advisor, Assistant Professor Dr. Phitak Siriwong. (91  pages) 

 
 The objectives of this research were to study process and approach of Khubuo women 

group in weaving. In particular study marketing strategy, cause and obstacle of their group. 

 Research methodology process is used the quality approach by observation and in depth 

interview to investigate the data. Also there was searching the basic information of Tambon 

Khubuo. Mainly informant of this study were women whom the member of weaving Khubuo and 

customers who purchased its products but having concerned the marketing strategy of women 

weaving group. 

The finding of the research was the weaving is originated from the local wisdom of 

their ancestor whether unique of weaving, style, colorful, pattern and characteristic too.                 

It has become a master piece and interesting product. Also group has applied the idea of 

Marketing Max or 4Ps to be the strategic point of group too. As mention, product, price, 

purchasing and promotion are affected to marketing strategy of the group. Five Forces Model is 

the concept which they adapt for analyzed the business challenges. Having the opportunity to get 

more benefit and strength of business as well as defining the price as well.  

Weaving business in Ratchaburi province is still quite small. Each group is also has 

connection together and to define a standard price because there would not be more competition 

between them but deserves as the same price. But in present, the trend of wearing has changed. 

Weaving is not popular like in the past because mostly people are given priority about Khubuo 

weaving because there is a substitute product which is cheaper and easier to purchase, especially 

the women group is lacked of staffs who are able to develop the product, design which not 

response the need of customers enough and some of staffs are lacked to understand in marketing, 

administration and management which effect to the group is operated slowly.  
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 การคนควาอิสระนี้ไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได  ถาไมไดรับความอนุเคราะห  ความกรุณา  

และความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากทานผูมีอุปการคุณดังมีรายนามดังนี ้

 ขอขอบคุณ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พิทักษ  ศิรวิงศ  อาจารยท่ีปรึกษาท่ีใหคําแนะนํา  และ

ใหคําปรกึษาในการจดัทําสารนิพนธฉบับนี้  เพ่ือใหสารนพินธฉบับนี้มีความสมบูรณมากย่ิงขึน้ 

 ขอขอบคุณ  อาจารย ประสพชัย  พสุนนท   อาจารย นภนนท  หอมสุด  ท่ีกรุณาสละเวลามา

เปนคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ  พรอมท้ังใหคําแนะนําในบางประเด็นท่ีควรเพ่ิมเติมใน

สารนิพนธฉบับนี ้

 ขอขอบคุณ  อาจารย  ดร.อุดม  สมพร  ประธานกอตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัว  ท่ีแนะนําประวัติ

ผาทอคูบัวและขอมูลเบ้ืองตนของกลุมสตรีทอผาใหกับผูวจิัย  เพ่ือเปนประโยชนแกผูวจิัยในการนํา

ขอมูลท่ีไดมาอธิบายถึงประเด็นท่ีผูวิจัยตองการวจิัยใหมีความสมบูรณมากขึน้ 

 ขอขอบคุณ  สมาชิกกลุมสตรีทอผาคูบัว   ลูกคาของกลุมสตรีทอผาคูบัว  และชาวบาน

ตําบลคูบัวทุกทาน  ท่ีสละเวลาอันมีคาใหผูวิจัยสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธทางดานการตลาด

ของกลุม  กลวิธีในการผลิตผาทอ  รวมถึงคณุภาพของผาทอ  เพ่ือใชในการตอบคําถามในการวิจัย

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ขอขอบคุณ  สมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะอยางย่ิง  บิดาและมารดา  รวมถึงพ่ีนอง  

เพ่ือนทุกทานท่ีคอยใหกําลังใจและคอยใหความชวยเหลือเสมอมา 

 ผูวิจัยขอขอบคุณ  ผูใหขอมูลและผูใหสัมภาษณทุกทาน  ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ  ทําให

สารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  ท้ังผูท่ีเอยนามและผูท่ีไมไดเอยนามอีกครั้ง  ท่ีใหความ

อนุเคราะห  ความกรุณา  และความรวมมือในการสัมภาษณ  จนทําใหประเดน็เรื่อง “ กลยุทธทาง

การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ”  ฉบับนี้มีความสมบูรณ

และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตามเปาหมายท่ีผูวิจัยวางไว  ขอขอบคุณไว ณ ท่ีนี้ดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




