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 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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ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

 ในหวงเวลาท่ีประเทศชาตกิําลังเผชิญปญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจ  และประชาชนทุกระดับ

กําลังประสบปญหาตางๆ  ปญหาหนึ่งท่ีประชาชนระดับรากหญา  ซ่ึงเปนคนกลุมใหญของประเทศ

ถูกรุมเรา  คือ  ปญหาความยากจน  รัฐบาลจึงไดประกาศสงครามกับความยากจน  โดยไดแถลง

นโยบายตอรัฐสภาวา  จะจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  เพ่ือใหแตละชุมชนนาํ         

ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคา  โดยรัฐพรอมท่ีจะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม  

และการบริหารจัดการเพ่ือเช่ือมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ ดวย

ระบบรานคา  เครือขาย  และอินเตอรเน็ต  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน  

ใหสามารถสรางชุมชนใหเข็มแข็งและพ่ึงตนเองได  รวมถึงใหประชาชนมีสวนรวมในการสราง

รายได  ดวยการนําทรัพยากรภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบรกิารท่ีมีคณุภาพ  มี

จุดเดนและมีมูลคาเพ่ิม  เพ่ือใหเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ  (วุฒิชาต ิ สุนทรสมัย 

และ ศรีหทัย  ใหมมงคล  2550  :  14) 

“  หัวใจของโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  คือวาตองเปนทรัพยากรทองถ่ิน  ตองเปน

ทักษะของคนในทองถ่ิน  ตองเปนส่ิงท่ีทองถ่ินมีจิตวญิญาณท่ีรัก  และอยากจะทํารวมกัน  นั่นก็คือ

หัวใจของความสําเร็จ  ไมใชวาเราไปซ้ือวัตถุดิบมาจากท่ีอ่ืนแลวมาเพียงแคบรรจุหีบหอขาย  ซ่ึงตรง

นั้นมีการเพ่ิมคุณคานอยมาก  แลวจะไมไดประโยชน  แตถาหากวาเปนทักษะ  เปนภูมิปญญาท่ี

เกิดขึน้จากทองถ่ิน  เปนส่ิงท่ีมีทรัพยากรหรือวตัถุดิบท่ีเกดิจากทองถ่ิน  มีส่ิงท่ีสวนใหญแลวเปน

ของทองถ่ิน  แลวทํากันขึ้นมา  เกดิความรัก  ความศรัทธาตอส่ิงท่ีเราทํา  และมีจิตวิญญาณมอบให

ส่ิงเหลานั้น  นั่นคือหัวใจของความสําเร็จของการเปน  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ”  ( สํานกังาน

คณะกรรมการวจิัยแหงชาติ  2546  :  2 ) 
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ผลิตภัณฑของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ  ไมไดหมายรวมถึงตัวสินคาเพียงอยาง

เดียว  แตเปนกระบวนการทางความคดิรวมถึงการบรกิาร  การดูแลการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  การรักษาภูมิปญญาไทย  การทองเท่ียว  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การตอยอด    

ภูมิปญญาทองถ่ิน  การแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือใหกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ  มีจดุเดนและมี    

จุดขายท่ีรูจักกันอยางแพรหลายไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก  จึงจําเปนตองมีการจดัการอยางเปน

ระบบ   เพ่ือสรางรากฐานท่ีม่ันคงอันนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑอยางย่ังยืน  (วฒุิชาติ  สุนทรสมัย 

และ ศรีหทัย  ใหมมงคล  2550  :  2 ) 

จากภูมิปญญาทองถ่ินสูนโยบายของภาครัฐจนเกดิเปนปรัชญา  “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” 

นั้น เปนแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารจัดการเชิงพัฒนาท่ีมุงเนนไปท่ีกลุม  “ รากหญา ”   

เพ่ือสรางความเจริญใหแกชุมชนใหสามารถยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนใหดขีึ้น  โดย

อาศัยระบบการผลิต หรือการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินรวมกับการใชภูมิปญญาทองถ่ินมา

ปรับใชในการประกอบอาชีพ  เชน  การรวมกลุมสหกรณ  การรวมกลุมสตรีแมบาน  เปนตน  ใน

ท่ีนี้ผูศึกษาขอกลาวถึง  การรวมกลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ท่ีเริ่ม

กอตั้งและรวมกลุมกัน โดยการนําภูมิปญญาทองถ่ินทางดานการทอผาจกท่ีมีความเปนเอกลักษณ

เปนของตนเอง  มาเปนจุดเดนและจดุขายของกลุม  ภูมิปญญาดังกลาวเกิดจากการเรียนรูและสืบ

ทอดจากคนโบราณที่มีอยูในทองถ่ิน   

โดยเริ่มจากการฟนฟูศิลปหัตถกรรมการทอผาจก  เนื่องจากการทอผาจกเปนมรดกทาง

ศิลปหัตถกรรมของชาวไท – ยวน ในจังหวดัราชบุรี  ท่ีเปนเพียงความเฟองฟูของศิลปหัตถกรรม   

ผาจกในอดีต  เพราะยุคทองของการทอผาจกเริ่มลดบทบาทลงเม่ือประมาณ  60  กวาปท่ีแลว  กี่ทอ

ผา  หรือ  หูกท่ีไมเคยเวนวางจากใยฝายกลับวางเปลาเต็มไปดวยเสนใยของ หยากใย  บุตรหลานชาว

ไท – ยวน มีจํานวนไมมากนักท่ีรูจกัผาซ่ินตีนจก   การถายทอดศิลปหัตถกรรมการทอผาจกสู     

บุตรหลานท่ีเคยกระทํากนัแทบทุกครัวเรือนเริ่มจางหายไป  มีเหลือเพียงไมกี่ครัวเรือนเทานั้น  ดวย

สาเหตุท่ีชาวบานตําบลคูบัวไมนิยมใชผาซ่ินตีนจกเหมือนในอดีต       และบุตรหลานชาวไท – ยวน  

ไมรูคุณคาทางศิลปหัตถกรรมท่ีเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ  แตกลับไปนุงผาสมัยใหม  เชน  
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กางเกงยีน  และกระโปรงแทน  เปนตน  ทําใหศิลปหัตถกรรมการทอผาจกในอดีตเริ่มจางหายไป

จากการดํารงชีวิตของบุตรหลานไท – ยวนเอง    (อุดม   สมพร   ม.ป.ป.) 

 เม่ือป  พ.ศ.  2529   อาจารยอุดม  สมพร     จึงไดทําการฟนฟูศิลปหัตถกรรมการทอผาจก

ขึ้น   โดยเริ่มตนจากการกอตั้งกลุมสตรีท่ีมีความรูความสามารถทางดานการทอผาจก มาเปดสอน

วิธีการทอผาจกใหกับชาวบานท่ีสนใจ   เพ่ือรกัษาศิลปหัตถกรรมทางดานการทอผาจกไว  ซ่ึง

เหตุผลท่ีอาจารยอุดม  สมพร  เลือกท่ีจะทําการฟนฟูศิลปหัตถกรรมการทอผาจก  มีเหตุผลดวยกัน

หลายประการ  กลาวคือ   

ประการแรก  เพ่ือตองการฟนฟูภูมิปญญาของบรรพบุรษุไท – ยวน  และตองการยกยอง  

ภูมิปญญาของเผาพันธุไท – ยวน  ใหเปนท่ีรูจักแกบุคคลท่ัวไป  เนื่องจากวาแตละเผาพันธุตางมี    

อัตลักษณและภูมิปญญาเปนของตนเอง  บุตรหลานของเผาพันธุเหลานั้นไดทําการฟนฟูภูมิปญญา

ของบรรพบุรษุแลว  แตของชาวไท – ยวน  ยังไมมีบุตรหลานบุคคลใดทําการฟนฟูภูมิปญญาของ

บรรพบุรุษ  จึงไดทําการฟนฟูศิลปะผาจกของชาวไท – ยวนขึ้น  เพ่ือใหเปนท่ีรูจกัแกบุคคลท่ัวไป   

ประการท่ีสอง  คือ  ศิลปะผาจกไท – ยวน   ไดมีการทอตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ  ซ่ึงถือวา      

มีอยูในสายเลือดของผูเฒาผูแก  ในอดตีชาวบานทอผาจกเปนเนื่องจากมีการสืบทอดจากบรรพบุรษุ  

แตปจจุบันศิลปหัตถกรรมการทอผาจกเริ่มเลือนหายไป  เนื่องจากไมมีการสืบทอดจากรุนหนึ่งไปสู

อีกรุนหนึ่ง  เหตุผลท่ีสําคัญคือชาวบานไมนิยมใชผาจกเหมือนในอดีต  เพราะเห็นวาลาสมัย  สงผล

ใหชาวบานไมนิยมทอผาจก  ดวยเหตุผลนี้เองจึงไดมีการวางแผนฟนฟูศิลปะผาจกขึน้  เพ่ือให

ชาวบานไดเล็งเห็นถึงความสําคญัของศิลปหัตถกรรมการทอผาจก   ไท – ยวน  ซ่ึงถือเปนภูมิปญญา

ของบรรพบุรษุ    

จากการฟนฟูศิลปหัตถกรรมการทอผาจกของตําบลคูบัวนัน้  ทําใหชาวบานสวนใหญ

โดยเฉพาะสตรีมีอาชีพ     มีรายได  โดยการใชภูมิปญญาของบรรพบุรุษเปนพ้ืนฐานในการประกอบ

อาชีพ  และสามารถพึ่งตนเองได   ท่ีสําคัญผาทอคูบัวไดรบัการเผยแพรใหเปนท่ีรูจกัแกบุคคลท่ัวไป  

หลังจากท่ีชาวบานในตําบลคูบัวมีความรูทางดานการทอผาจกมากขึ้น  อาจารยอุดม สมพรจึงได

จัดตั้งกลุมแมบานใหกับชาวบาน  และจัดตั้งศูนยหัตถกรรมจําหนายผาจกใหกับกลุมแมบาน 3  แหง   

ดวยกนัคือ  กลุมทอผาวดัคูบัว  ตาํบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี    กลุมทอผาวัดนาหนอง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 4 

ตําบลดอนแร  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  และกลุมทอผาวัดรางบัว  ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี   เพ่ือใชสําหรับเปนสถานท่ีฝกหัดการทอผาจกและจําหนายผาจก และเพ่ือความ

สะดวกของลูกคาใหสามารถเขามาส่ังซ้ือส่ังทําผาทอท่ีกลุมแมบานไดโดยตรง     สงผลใหชาวบาน

มีอาชีพ   มีรายได   และสามารถพ่ึงตนเองได   ซ่ึงถือเปนการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ดวย 

กลุมสตรีทอผาคูบัว  เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีอาจารยอุดม  สมพร   กอตั้งขึน้เม่ือป  2544  โดยมี

สมาชิกท้ังส้ิน  495  คน  มีคณะกรรมการบริหารสหกรณจํานวน  11  คน  และคัดเลือกผูจัดการ  1  

คน  เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการ รวมถึงมีพนกังานประจําท่ีสหกรณ 4  คน ซ่ึงจะมีการ

หมุนเวียนกันไปจากคณะกรรมการบริหารสหกรณเอง  การกอตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัวขึ้นนั้น  มี

วัตถุประสงคเพ่ือตองการใหชาวบานในตําบลคูบัวมีอาชีพ  มีรายไดโดยเริ่มจากการรวมตวักันของ

สตรีในตําบลคูบัวท่ีสนใจทางดานการทอผาจก  และตองการมีรายได  มีอาชีพ  มารวมตัวกัน  โดย

ในครั้งแรกนั้นเริ่มจากการใชเวลาท่ีเหลือจากการทํานา  มารวมตัวกันทอผาจกท่ีศูนยกลางของกลุม  

หลังจากท่ีผาทอคูบัวเปนท่ีรูจักแกบุคคลท่ัวไป ทําใหผาทอคูบัวไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอก

มากขึ้น  สงผลใหชาวบานท่ีเคยทอผาจกเปนอาชีพเสริม  หันมาทอผาจกเปนอาชีพหลัก  เนื่องจากวา

รายไดท่ีไดจากการทอผาจกนั้นมากกวาการทํานามาก ทําใหในปจจุบันชาวบานสวนใหญในตําบล 

คูบัวมีกีท่อผาแทบทุกครวัเรือน  ท่ีสําคัญไมใชเพียงแตสตรีเทานั้นท่ีทอผาจกเปน  แตบุรุษในตําบล 

คูบัวหลายคนท่ีสามารถจกผาได  สงผลใหศิลปหัตถกรรมการทอผาจกเปนอาชีพท่ีไดรับความนิยม

มากในปจจุบันของตําบลคูบัว 

ดวยฝมือและความสามารถของสมาชิกภายในกลุม   สงผลใหภาครัฐใหความสนใจและยืน่

มือเขาชวยเหลือ  จนทําใหผลิตภัณฑผาทอของกลุมเขาสูโครงการ  “  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

(OTOP) ”   โดยไดรับการคัดสรรใหเปนผลิตภณัฑระดับ 3  ดาวในป  2546  จนถึงระดับ  5 ดาวในป  

2552  จากโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑของจังหวดัราชบุร ี  สงผลใหผาทอคูบัวไดรับความ

นิยมและเปนท่ีรูจักแกบุคคลท่ัวไป  สังเกตไดจากการท่ีมีประชาชนภายนอกจังหวัดเขามาหาซ้ือผา

ทอคูบัวกนัมากขึ้น  ทําใหสมาชิกของกลุมมีรายไดท้ังแกตนเองและครอบครัว  ท้ังนี้การท่ีผาทอคบัูว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไดรับความนิยมเปนอยางมากนั้น  ผูศึกษาคิดวา  เปนเพราะผาทอคูบัวมีเอกลักษณทางดานการทอผา  

รวมถึงลวดลายของผาทอท่ีไมเหมือนใคร  ซ่ึงถือวาเปนจุดเดนของผาทอคูบัว 

จากการรวมกลุมกนัจัดตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัวของสตรีและชาวบานในตําบลคูบัวนั้น  ทํา

ใหเกิดกระบวนการเรียนรูอันเปนการเพิ่มทุนทางปญญา  และรวมภูมิปญญาในการจดัการกับปญหา

ของตนเอง  มีการริเริ่มกิจกรรมท่ีเปนประโยชน  ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  การ

รวมกลุมจึงถือวาเปนการเพ่ิมอํานาจการตอรองในทางดานการตลาด  ทางดานเศรษฐกิจและสังคม   

โดยเอ้ือใหเกิดพลังและความเขมแข็งของชุมชน  จึงไดมีการรวมตัวและกอตั้งกลุมจากผูท่ีมีความ

สนใจ  มีความตองการและมีจุดประสงคเดียวกนัหรือใกลเคียงกัน  ดังเชน  กลุมสตรีทอผาคูบัว  

ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ท่ีรวมตัวกันภายในชุมชน  มีความเขาใจตรงกัน  มี

วัตถุประสงคของการรวมกลุมท่ีชัดเจนและแนนอน  โดยกลุมเปนผูตัดสินใจในการกําหนดกิจกรรม 

และการยอมรับความชวยเหลือจากภายนอกดวยตนเอง เจาหนาท่ีของรัฐหรือเอกชนจะไมเขาไป

บริหารงานใหกลุม  แตคอยเปนพ่ีเล้ียงในการบริหารและการดําเนนิกิจกรรมของกลุมเทานัน้            

( สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ  และสุวัลลีย  เปยมปติ  บรรณาธิการ,2526 : 191 )    ท้ังนี้  กลุมสตรีทอผา

คูบัวไดมีการจดัระบบการบริหารงานของกลุม  โดยมีคณะกรรมการดําเนนิงานดังนี้คือ  ประธาน  

รองประธาน  เหรัญญิก  เลขานุการ  ประชาสัมพันธ  และคณะกรรมการติดตามกิจกรรม   

นอกจากนี้  การรวมกลุมตองอาศัยการสรางเครือขายขึน้ภายในกลุม  โดยอาศัยความ

รวมมือของสมาชิกท่ีมีการปฏิสัมพันธตอกัน  มีการชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน  หากไมเปนเชนนีก้าร

รวมกลุมอาจมีปญหาเกดิขึน้ได  ในการรวมกลุมสตรีทอผาคูบัวถือเปนการรวมตัวแบบวิสาหกิจ

ชุมชน  โดยมีการรวมตัวกันภายในชุมชนเพ่ือประกอบกิจการ รวมท้ังเปนการเพ่ิมรายไดของ

ครอบครัวและนําไปสูการพ่ึงพาตนเอง โดยมุงเนนการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนทุนในการ

ประกอบอาชีพและสรางผลิตภัณฑของชุมชน  ซ่ึงถือเปนรากฐานของการดําเนนิกจิการ  นอกจากนี ้ 

ยังเปนการหย่ังรากสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกจิระดบัชุมชน  ดวยการใชความรูท่ีสตรีมีอยูเดิม

มาผสมผสานกับการเรียนรูส่ิงใหม  (นนัทิยา  หุตานวุัตร  และณรงค  หุตานุวตัร  2547 : 153)  เพ่ือ

มุงสูความเขมแข็งของชุมชนและใหแตละบุคคลสามารถพ่ึงตนเองได   ดังเชน  กลุมสตรีทอผาคูบัว  

เริ่มกอตั้งขึ้นในป  พ.ศ.  2545   มีผูนํากลุม  คือ  อาจารยอุดม  สมพร  ซ่ึงถือเปนแกนนําในการกอตั้ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุม  โดยรวบรวมสมาชิกในตําบลท่ีมีความสนใจในเรื่องของการทอผาจก    ในการกอตั้งกลุมสตรี

ทอผาคูบัวนี้มีเปาหมายเพ่ือชวยเหลือสตรแีละบุรุษในตําบลใหมีอาชีพ  มีรายได  โดยการนํา         

ภูมิปญญาในการทอผาจก  เชน  การทอผาซ่ินตา การทอผาซ่ินตีนจก เปนตน  มาเปนทุนในการ

ประกอบอาชีพ  เพ่ือกอใหเกิดรายไดและสามารถชวยเหลือครอบครัว  อันนําไปสู “ การอยูดกีินด ี” 

ของครอบครวั   

จากท่ีกลาวมาขางตน  ทําใหเห็นวาผลิตภณัฑผาทอคูบัวเปนผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง  สมควร

ไดรับการพัฒนาใหสามารถนํามาสรางงาน  สรางรายได  และสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมใหกับคน

ในทองถ่ินอยางย่ังยืนตอไป  แตในท้ังนี้ปญหาและอุปสรรคของผูผลิตผาทอคูบัว  คอื  ปญหาดาน

การตลาด  เนื่องจากวาในปจจุบันมีผาทอของแตละจังหวัดออกมาจําหนายมากขึ้น  เชน  ผาทอจกใน

จังหวัดแพร  สงผลใหเกิดการแขงขันทางดานของตลาด  ประกอบกับปญหาทางดานการผลิต  เชน 

การทอผาแตละผืนไมอาจกาํหนดระยะเวลาท่ีแนนอนได  เนื่องจากวามีกระบวนการและขั้นตอนใน

การผลิตท่ีคอนขางยุงยากซับซอนและใชเวลามาก  ตองอาศัยประสบการณ  ความละเอียด  ความ

อดทน  และจินตนาการของผูทอ  เพ่ือใหงานออกมาประณีตและงดงาม  ดังนัน้จึงนาจะไดมี

การศึกษาเชิงวิชาการทางดานกลยุทธการตลาด  และการประเมินสถานภาพ  จดุออน  จดุแข็ง  

โอกาส  และอุปสรรคในการประกอบธุรกจิ  รวมท้ังการสรางความรวมมือจากภาครัฐ  โดยมุงเนน

การปรับเปล่ียนรูปแบบและกลยุทธในการบริหารจดัการ  เพ่ือใหกลุมสตรีทอผาคูบัวเกดิศักยภาพ

ในการแขงขัน  และสามารถกระจายผลิตภัณฑผาทอคูบัวออกสูตลาดไดมากขึ้น 

ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงเปนเหตุจูงใจใหผูศึกษามีความสนใจศึกษาประเด็น  “ กลยุทธทาง

การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว   ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี ”    

วัตถุประสงคในการศกึษา 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผาทอคูบัว 

2. เพ่ือศึกษากลยุทธทางดานการตลาดของกลุม   

3. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของผลิตภณัฑผาทอคูบัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตทางการศกึษา 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคบัูว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี 

ท่ียังคงรักษาและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินของไทยไว ดวยการนําภูมิปญญาดังกลาวมาประยกุตใช

ในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในครั้งนี้  สวนใหญเปนขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณกลุมสตรีทอผาในตําบลคูบัวและสมาชิกในกลุม  รวมถึงชาวบานในตําบลคูบัว  โดยเนน

ในเรื่องของ “ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคบัูว   ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง   จังหวดั

ราชบุรี ”  เปนสําคัญ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.        ทําใหทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผาทอคูบัว 

2.        ทําใหทราบถึงกลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว 

3. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของผลิตภัณฑผาทอคูบัว    

เพ่ือนําขอมูลและผลท่ีไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และกําหนดกลยุทธตางๆ

ในการบริหารจดัการดานการตลาดของกลุม   เพ่ือใหกลุมสตรีทอผาคูบัวเกิดศักยภาพในการแขงขนั  

และสามารถกระจายผลิตภัณฑผาทอคูบัวออกสูตลาดไดมากขึ้น 

ขั้นตอนการศกึษา 

1. สํารวจพ้ืนท่ีพรอมท้ังตดิตอประสานงานกับผูนําชุมชนท่ีเกีย่วของภายในตําบลคูบัว  

อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี

2. ในการเก็บขอมูลการศึกษากลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี       

เปนการเก็บขอมูลพ้ืนฐานโดยรวมท่ีสามารถทําได 

3. วันแรกท่ีไดลงพ้ืนท่ี  เพ่ือทําการสํารวจรอบๆ บริเวณ  ตําบลคูบัว  วามีอะไรอยูท่ีไหน

บาง  ควรจะหาแหลงขอมูลจากท่ีไหน  โดยการเขาไปหาท่ีบานผูใหญบานกอน  เพ่ือพูดคุยสอบถาม

ขอมูลท่ัวๆ ไปของชุมชน  และใหผูใหญบานแนะนําบุคคลสําคัญของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบล     

คูบัว  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     เพ่ือจะไดไปหาขอมูลจากบุคคลเหลานั้นได  พรอมท้ังรางแบบ

สัมภาษณท่ีตองการจะเก็บขอมูล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. จากการเก็บขอมูล  เปนการเก็บขอมูลแบบไมเปนทางการ  ซ่ึงไดจากการสัมภาษณ

และการสํารวจเปนสวนใหญ  โดยการเลือกกลุมตวัอยางในการสัมภาษณแบบสโนวบอลและแบบ

หลายกลุมหลายมิติ  จากคําสัมภาษณของสตรีในกลุมสตรีทอผาคูบัว  และชาวบานตําบลคูบัว 

5. หาขอมูลเพ่ิมเติมบางสวนท่ียังไมสมบูรณ  โดยกลับไปเก็บจากกลุมสตรีทอผาคูบัว 

และชาวบาน รวมถึงจากเอกสารท่ีมีสวนเกี่ยวของดวย  

6. ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการลงเก็บขอมูลภาคสนามวาเปนไปตามวตัถุประสงค

ของการศึกษาหรือไม  พรอมท้ังสรุปและเสนอแนะตอไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

กกกกกกกกทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับการศึกษากลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอ

ผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  มีดังนี ้  

กกกกกกกก1.   ความหมายของกลยุทธการตลาด 

2. กลยุทธการส่ือสารทางการตลาด   

3. แนวความคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด 

กกกกกก     4.   แนวคิด  STP  Marketing 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.   S  :  การแบงสวนตลาด  (Segmentation) 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.   T  :  ตลาดเปาหมาย  (Target  Market) 

          -  กลยุทธตลาดรวม 

          -  กลยุทธการตลาดมุงหลายสวน   

          -  กลยุทธการตลาดมุงเฉพาะสวน   

             3.3.    P  :  การวางตําแหนงทางการตลาด  ( Positioning ) 

กกกกกกกก5.   ทฤษฎีทางดานการตลาด 

6. ทฤษฎี  Five - Forces  Model 

7. แนวคิด  SWOT  Analysis 

8. แนวคิดภูมิปญญาทองถ่ินกับการทอผาพ้ืนเมือง   

9. แนวคิดเรื่องเครือขาย 

10. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กกกกกก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความหมายของกลยุทธการตลาด 

 

 กลยุทธการตลาด  ( Marketing  Strategy )  นับวามีความสําคัญมากในการดําเนนิธุรกิจใน

ปจจุบัน  เนื่องจากมีธุรกิจเกิดขึ้นหลายอยางท้ังท่ีเหมือนกันและแตกตางกนั  รวมถึงมีการแขงขนักนั

มาก  ผูบริหารองคกรจะตองหาแนวทางตางๆ   มาใชในการดําเนินงาน  เพ่ือใหธุรกจิของตนอยูรอด

และเจริญเติบโตตอไป  ดังนั้นกลยุทธการตลาด จึงเปนขั้นตอนในการกําหนดจดุมุงหมายทางการ

ตลาด  เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการหรือความพึงพอใจของผูบริโภคและใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคกร   

  

ความหมายกลยุทธการตลาด 

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของกลยุทธการตลาดไว  ดังนี้  ( ฐิติกร  สายสุดตา 

2549 : 34-35) 

เสรี  วงษมณฑา  ( 2542 : 11 )  ไดใหความหมายไววา  กลยุทธการตลาด  เปนวิธีการใช

เครื่องมือการตลาด  ( สวนประสมการตลาด )  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 

อดุลย  จาตุรงคกุล  ( 2543 : 85 )  ไดใหความหมายไววา  กลยุทธการตลาด  หมายถึง  

เครื่องช้ีทิศทางหรือนโยบายชดุหนึ่งท่ีบริษัทใชสําหรับทําโปรแกรมทางการตลาด  ( 4 P’s )  เกิด

ความเหมาะสมกับโอกาสท่ีมีอยูในตลาดเปาหมาย  โดยทําใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทดวย 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ  และคนอ่ืนๆ  ( 2545 : 72 )  ไดใหความหมายไววา  กลยุทธ

การตลาด  หมายถึง  แนวทางปฏิบัติทางการตลาดของธุรกิจ  เพ่ือใหไดมาซ่ึงความสําเร็จตาม

เปาหมายทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท  ( 2546 : 163 )  ไดใหความหมายไววา  กลยุทธทางการตลาด  หมายถึง  

การกําหนดแผนกิจกรรมทางการตลาด  สวนประสมทางการตลาดท้ังหมด  เพ่ือใหแผนการตลาดมุง

ไปสูกลุมตลาดเปาหมาย และทําใหเกิดประสิทธิภาพท่ีสุด โดยมีการปรับใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา  เชน  การจดักจิกรรมการตลาดของคูแขงขัน  สภาวะเศรษฐกจิใน

ขณะนัน้  เปนตน 

Guiltinan  ( 1989 : 135 )  ไดใหความหมายไววา  กลยุทธการตลาด  หมายถึง  วิธีการใช

สวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมายในการวิเคราะหตลาดเปาหมาย  และ

ส่ิงแวดลอมทางการตลาด  ในการปฏิบัติการวางแผนกําหนดตลาดเปาหมาย  เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีวางไว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 11 

Kotler  ( 2000 : 76 )  ไดใหความหมายไววา  กลยุทธการตลาด  หมายถึง  การบริหาร

การตลาดท่ีนํามาปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย  ซ่ึงประกอบดวย

การตัดสินใจ  คาใชจายทางการตลาด  สวนประสมทางการตลาด  และการจัดสรรทรัพยากรทางการ

ตลาด  หรือหมายถึง  การคนหาโอกาสทางการตลาดท่ีนาสนใจและการพัฒนากลยุทธการตลาด  

และแผนการตลาดท่ีสามารถสรางกําไรใหกับองคกร 

จากการพิจารณาความหมายกลยุทธการตลาด สามารถสรุปไดวา  กลยุทธการตลาด  

หมายถึง  การกําหนดเครื่องมือตางๆ  เกี่ยวกับดานการตลาด  ซ่ึงประกอบไปดวย  คาใชจายตางๆ  

ทรัพยากรท่ีมีอยู  รวมถึงสวนประสมการตลาด ( 4 P’s )   เชน  ผลิตภณัฑ  ราคา  การจดัจําหนาย  

และการสงเสริมการตลาด  รวมถึงวิธีการใชสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกบัตลาด

เปาหมายและสภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายขององคการนัน้ๆ   ดังเชน  กลุมสตรีทอผาคูบัวท่ีตองใชกลยุทธการตลาดในการแขงขัน  

เนื่องจากวามีคูแขงขันทางดานธุรกิจผาทอเกิดขึน้มากมาย  การวิเคราะหหากลยุทธการตลาดของ

กลุมสตรีทอผาคูบัว  จึงถือวามีความสําคัญมากตอการดําเนนิธุรกิจในปจจุบัน 

 ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ ความหมายกลยุทธการตลาด ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย

ทางดานการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้ 

 

กลยุทธการส่ือสารทางการตลาด 

 การตลาดเปนกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเริ่มตั้งแตการคนหาความตองการของลูกคา  เลือก

กลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีลักษณะคลายๆกัน  สรางส่ิงท่ีจะสนองความตองการของลูกคาในราคาและ

สถานท่ีท่ีเหมาะสม  และตองแจงใหกลุมลูกคาเปาหมายทราบวามีส่ิงนั้นอยู  โดยสรางแผนการ

สงเสริมการตลาดในการส่ือสารดังกลาว 

 ในป  1960  McCarthy  แจกแจงสวนประสมทางการตลาดเปน  4  ประการหรือท่ีรูจักกันวา  

“ 4 P’s ”  อันประกอบดวย  Product  ( ผลิตภณัฑ )  Price  ( ราคา )  Place  ( ชองทางการจําหนาย )  

และ  Promotion  ( การสงเสริมการตลาด )  ตอมาในป  1984   Kotler  เพ่ิมองคประกอบอีก  2  ตัว  

คือ  Political  Power  ( อํานาจทางการเมือง )  และ  Public  Opinion  ( ประชามต ิ)  ดวยความเชื่อ

ท่ีวาบริษัทสามารถเขาไปจัดการกับสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือยังประโยชนแกองคกรได  

การตลาดมีหนาท่ีรวมองคประกอบท้ัง4 เขาไปในแผนการตลาดเพื่อทําใหการแลกเปล่ียนเกิดงายขึ้น 

 การสงเสริมการตลาด  เปนองคประกอบหนึ่งของสวนประสมทางการตลาดท่ีเกีย่วของกับ

การส่ือสารขอเสนอทางการตลาดไปยังกลุมเปาหมาย  องคกรทุกประเภทใชการส่ือสารทาง

การตลาด  เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑรวมถึงเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีอยูในรูปของเงินและไมอยูในรูปของ

   ส
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เงิน  ผลิตภัณฑและราคาเปนองคประกอบท่ีเกิดในตัวผลิตภัณฑ  ชองทางการจําหนายและการ

สงเสริมการตลาดเกี่ยวของกับระบบสงมอบ  ชองทางมองท่ีการสงมอบผลิตภัณฑใหถึงมือลูกคา  

สวนการสงเสริมการตลาดเปนการสงสารเพื่อขายใหได  ( สิทธ์ิ  ธีรสรณ  2551 : 23 ) 

 

ความหมายของการส่ือสารทางการตลาด 

 คําวา  “  การส่ือสารทางการตลาด ”  ( Marketing  Communication )  ประกอบดวยคําวา    

“ การส่ือสาร ”  (Communication )  ซ่ึงหมายถึง  กระบวนการท่ีสงตอความคิดและแบงปน

ความหมายระหวางบุคคลหรือองคกรกับบุคคล  และคําวา  “ การตลาด ”   ( Marketing )  ซ่ึง

หมายถึง  กิจกรรมตางๆท่ีธุรกิจหรือองคกรใชในการสงมอบหรือแลกเปล่ียนคุณคาบางอยางใหแก

ลูกคา  เม่ือนําสองคํานี้มารวมกันก็จะหมายถึง  องคประกอบในสวนประสมทางการตลาดของตรา

ผลิตภัณฑหนึ่งๆ  ท่ีทําใหการแลกเปล่ียนในการดําเนินธุรกิจเกดิไดงายขึ้น  โดยผูทําการส่ือสารทาง

การตลาดจะมุงทําการตลาดใหแกตราผลิตภณัฑตอลูกคา  วางตําแหนงตราผลิตภัณฑใหแตกตางจาก

คูแขงขนั  และบอกกลาวใหผูรับสารทราบความหมายของตราผลิตภัณฑ 

 ในป  1976  Delozier  นิยามคําวา  “ การส่ือสารทางการตลาด ”  ไววาเปนกระบวนการ

นําเสนอส่ิงเราจํานวนหนึ่งท่ีถูกบูรณาการเขาดวยกันแกตลาด ดวยความตั้งใจท่ีจะกระตุนใหเกดิการ

ตอบสนองตามท่ีตองการ  สรางชองทางในการรับ  ตคีวาม  และกระทําอะไรบางอยางตอสารท่ีได

จากตลาด  เพ่ือปรับเปล่ียนสารของบรษิัทและมองหาโอกาสทางการส่ือสารใหมๆ  นิยามนี้สะทอน

แนวคิดเรื่องการส่ือสารแบบสองทาง  ซ่ึงเปนการส่ือสารท่ีมีการปอนกลับ  และสารหรือส่ิงเราท่ี

สงไปตองมีการบูรณาการ  ถาตองการใหกลุมเปาหมายมีปฏิกิริยาตามท่ีเราตองการ 

 ในป  2004  Kotler  และ  Armstrong  ใหคํานิยามคําวา  “ การส่ือสารทางการตลาด ”  ไววา

เปนเทคนิคทางการตลาดท่ีมุงไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมาย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงผลตอทัศนคติ

และพฤติกรรมของผูบริโภคเหลานั้น  ( สิทธ์ิ  ธีรสรณ  2551 : 24 ) 

 

กิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด 

 กิจกรรมหรือเครื่องมือท่ีใชในการส่ือสารทางการตลาดเรียกรวมกันวา  สวนประสมการ

ส่ือสารทางการตลาด  ( Marketing  Communications  Mix )  หรือ  สวนประสมการสงเสริม

การตลาด  ( Promotional  Mix )  ซ่ึงแตเดิมถูกมองวามี  4  ประเภท  คือ  การโฆษณา  การสงเสริม

การขาย  การประชาสัมพันธ  และการขายโดยบุคคล  แตสภาพแวดลอมและตลาดเปล่ียนไป  ทําให

เกิดการส่ือสารทางการตลาดประเภทอ่ืน  เชน  การตลาดทางตรงท่ีใชเพ่ือสรางความสัมพันธกับผู

ซ้ือท้ังท่ีเปนผูบริโภคและองคกร  การสนับสนุนกิจกรรม  คูปองท่ีเคานเตอรจายเงนิ  เปนตน  ดังนั้น

   ส
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ถาจะใหการส่ือสารมีประสิทธิผล  เราตองรูจักเลือกและเขาใจบูรณาการเครื่องมือการส่ือสาร

ประเภทตางๆ  ( สิทธ์ิ  ธีรสรณ  2551 : 24 - 27 ) 

1. การโฆษณา 

การโฆษณา  ( Advertising )  เปนการส่ือสารทางการตลาดท่ีไมใชบุคคล   ( Nonpersonal )  

แตใชส่ือมวลชนในการส่ือสารไปยังคนจํานวนมากที่รับสารในเวลาเดียวกนั  โดยท่ีผูโฆษณาตอง

เสียเงินซ้ือเวลาหรือพ้ืนท่ีในการส่ือสารดังกลาวซ่ึงมักมีราคาแพง   

การโฆษณาเปนวิธีการส่ือสารทางการตลาดท่ีเปนท่ีรูจกัและแพรหลายท่ีสุด โดยเฉพาะ

อยางย่ิง  เม่ือบริษัทตองใชการโฆษณา เม่ือขายสินคาหรือบริการใหกับสาธารณชนในวงกวาง  

เพราะดูจะคุมท่ีสุดกับคาใชจาย  เม่ือพิจารณาตนทุนตอการเปดรับตอครั้ง  แตผูรับสารในการ

โฆษณาไมมีโอกาสตอบสนองผูโฆษณาในทันที  ซ่ึงตางจากการขายโดยบุคคลท่ีสองฝายสามารถ

ส่ือสารกันไปมาหรือส่ือสารแบบสองทางได 

2. การประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธ  ( Public  Relations )  เปนการส่ือสารทางการตลาดโดยการเผยแพร

ขาวเกี่ยวกับองคกร  ซ่ึงเปนการประชาสัมพันธบริษัท  ( Corporate  Public  Relations )  หรือ

เกี่ยวกับตราผลิตภณัฑของบรษิัท  ซ่ึงเรียกวา  การประชาสัมพันธทางการตลาด  ( Marketing  Public  

Relations )  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและรักษาภาพลักษณของบริษัทหรือตราผลิตภัณฑใน

สายตาของสาธารณชน 

ถึงแมวาการประชาสัมพันธจะไมกอใหเกิดผลในรูปยอดขายโดยตรง และวัดประสิทธิผล

คอนขางยาก  แตสามารถใชกับบุคคลตางๆ  ท่ีมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทไดดี  อีกท้ังยังใชเพ่ือ

สะทอนไมตรีจิตของบริษัทไดอีกดวย 

3. การสงเสริมการขาย 

การสงเสริมการขาย  ( Sales  Promotion )  เปนการส่ือสารทางการตลาดท่ีเพ่ิมคุณคาหรือ

ส่ิงจูงใจใหแกผลิตภณัฑโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบรโิภคตอบสนองหรือซ้ือสินคาในทันที  ซ่ึง

ตรงขามกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ท่ีจะมุงสรางอิทธิพลตอทัศนคติ และความคาดหวัง

ของลูกคาในระยะยาว  อยางไรก็ตาม  การใชการสงเสริมการขายติดตอกันเปนระยะเวลานาน  จะ

ทําใหภาพลักษณของสินคาดูแยลง  ผูบริโภคจะหวังแตสินคาราคาถูก  อีกท้ังยังทําใหคนไม

จงรักภักดตีอสินคานัน้ในระยะยาว   
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อนึ่งคําวา  “ การสงเสริมการตลาด ”  ( Mareting  Promotion )  หมายถึง  องคประกอบหนึ่ง

ของสวนประสมทางการตลาดท่ีบรษิัทใชเพ่ือส่ือสารกับลูกคา  สวนคําวา  “ การสงเสริมการขาย ”   

( Sales  Promotion )  หรือท่ีเรียกกนัวา  “ โปรโมช่ัน ”  นัน้  เปนกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด

ประเภทหนึ่ง 

4. การขายโดยบุคคล 

การขายโดยบคุคล  ( Personal  Selling )  เปนการส่ือสารทางการตลาดแบบบุคคลตอบุคคล

ระหวางผูซ้ือกับผูขาย  โดยท่ีผูขายจะใหขอมูลแกผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคาและพยายามท่ีจะมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซ้ือของอีกฝาย  ในขณะท่ีกําลังดําเนินการเจรจาซ้ือขาย  ผูขายจะสังเกตวาผูซ้ือ

ตองการอะไรและปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนไปตามนัน้ในทันที 

ถึงแมวาการขายโดยบุคคล จะเปนเครื่องมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีสรางภาระคาใชจาย

แกบริษัทมากท่ีสุด  แตก็ไดผลท่ีสุดในการทําใหผูบรโิภคชอบสินคาของเรามากกวาของคูแขง  ทํา

ใหผูบริโภคเกิดความเช่ือและลงมือกระทําในท่ีสุด  โดยเฉพาะเม่ือนําไปใชกับสินคาท่ีตองอาศัยการ

ขายโดยบุคคล  ซ่ึงไดแก  ประกนัชีวิต   เครื่องจกัรขนาดใหญ  อสังหาริมทรัพย  เปนตน 

5. การตลาดทางตรง 

การตลาดทางตรง  ( Direct  Marketing )  เปนการส่ือสารทางการตลาดโดยตรงระหวาง

บริษัทกับลูกคาเปาหมาย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนใหลูกคาตอบกลับดวยวิธีตางๆ  ไมวาทาง

โทรศัพท  ทางไปรษณีย  ทางอิเล็กทรอนกิส  หรือเขามาหาวิธีการตลาดทางตรง  ไดแก  การตลาด

ทางไกล  ไปรษณียตรง  การโฆษณาแบบตอบกลับโดยตรง  การขายสินคาทางโทรทัศนชองเคเบิล  

การซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต  และการโฆษณานอกสถานท่ีในบางกรณ ี

อนึ่ง  ผูทําการตลาดท่ีใชการตลาดทางตรงจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย  ตองมี

ฐานขอมูลในการสงไปรษณีย  หรือหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลลในการติดตอกับผูซ้ือ  ผูทํา

การตลาดตองใชฐานขอมูลท่ีมีคณุภาพ และประกอบดวยรายช่ือคนหรือตลาดเปาหมายท่ีแทจริง  

การตลาดทางตรงจึงจะประสบความสําเร็จ 

6. การสนับสนุนกิจกรรม 

การสนับสนุนกิจกรรม  ( Sponsorship )  เปนการส่ือสารทางการตลาดท่ีเปนการสนับสนุน

ในรูปของเงินหรือส่ิงของใหกับการจดังานครั้งหนึ่งๆ  กิจกรรมท่ีสนับสนุนอาจเปนการแขงขนักีฬา  

งานแสดงดนตรี  หรืองานการกุศลขององคกรสาธารณกุศล  เปนตน  นอกจากนี้  บริษัทอาจให

ความชวยเหลือองคกรในสังคมเพ่ือเปนการกุศล  การสนับสนุนกจิกรรม  เปดโอกาสใหเจาของ

ธุรกิจหรือผูบริหารของบริษัทไดส่ือสารและสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยตรง  เพ่ือทําใหคนให

ความสนใจกับบรษิัทและตราผลิตภัณฑของบริษัท 

   ส
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จากการพิจารณากลยุทธการส่ือสารทางการตลาด  จะเห็นไดวา  กลยุทธการส่ือสารทาง

การตลาด  เปนกระบวนการแลกเปล่ียนโดยเริ่มตนจากความตองการของลูกคา  เลือกกลุมลูกคา

เปาหมายท่ีมีลักษณะคลายๆกัน  สรางผลิตภณัฑออกมาเพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคา  โดย

ใชเครื่องมือการสงเสริมทางการตลาดท่ีเรียกวา  “ สวนประสมทางการตลาด ”  ซ่ึงมีดวยกัน  5 

ประเภทคือ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การสงเสรมิการขาย  การขายโดยบุคคล  การตลาด

ทางตรง  และการสนับสนุนกิจกรรม   ในการเขามาวิเคราะหตลาดของธุรกิจ 

กลยุทธการส่ือสารทางการตลาด  จึงถือวามีสวนสําคัญในการวิเคราะหกลยุทธทาง

การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  เนื่องจาก  องคประกอบท้ัง 5 ประเภทท่ีกลาวมาขางตน  ทําให

ทราบถึงสภาวะทางการตลาดธุรกิจผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว  รวมถึงสามารถเลือกใชเครื่องมือ     

การส่ือสารทางการตลาดท้ัง 5 ประเภท ในการดําเนินงานทางดานธุรกิจผาทอของกลุมไดอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้อีกดวย 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ กลยุทธการส่ือสารทางการตลาด ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตอ

งานวิจัยทางดานการตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ  เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมี

ประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้ 

 

แนวความคิดเกีย่วกบัการสื่อสารทางการตลาด 

 การส่ือสารทางการตลาด  หมายถึง  “  กระบวนการท่ีกจิการหรือธุรกจิดําเนนิกจิกรรมที่

เปนองคประกอบท้ังหมดของสวนประสมทางการตลาด  เพ่ือกอใหเกิดการตอบสนองความตองการ

ตอผูบริโภคและตอธุรกจิ  โดยบรรลุการตอบสนองรวมกนัท้ังในแงความรูสึกนกึคิด  ความคิดเห็น

รวมกนัของผูบริโภคและธุรกิจ  ” 

 สวนผสมของการสื่อสารทางการตลาด  ( Marketing  Communications  Mix )   

 การส่ือสารทางการตลาด  เปนสวนหนึ่งในสวนผสมทางการตลาด  ( Marketing  Mix )  

เปนกิจกรรมท่ีอาศัยการกระตุน  โนมนาวใจใหเกิดการยอมรับและกอใหเกดิพฤติกรรมการซ้ือ

สินคาหรือบริการ  โดยใชการส่ือสารในรูปแบบตางๆ  เปนตัวเช่ือมมีการวางแผนและดําเนินกลยุทธ

ตางๆ  เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ดังนั้นการส่ือสารทางการตลาดจึงจําเปนตองมีปจจัยตางๆ 

เขามาเกี่ยวของ  ซ่ึงปจจัยตางๆ นีค้ือ 

 

 ปจจัยทางดานผูสงสารหรือบริษัทในกระบวนการส่ือสารทางการตลาด 

1.  ปจจัยทางการส่ือสารทางการตลาดท่ีบรษิัทไมสามารถควบคุมได 

-  การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 

   ส
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- สถานการณทางการแขงขัน 

- การเปล่ียนแปลงทางดานการเมืองและรัฐบาล 

- การเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวฒันธรรม 

- การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี 

2.  ปจจัยทางการส่ือสารทางการตลาดท่ีบรษิัทสามารถควบคมุได 

- ปจจัยในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรของบริษทั  ไดแก  วิธีการ

บริหาร,  ความสามารถของนักบริหาร,  ทรัพยากร,  บุคคลท่ีมีทักษะหรือความ

ชํานาญเฉพาะดาน,  ทรัพยากรทางดานการเงินและการลงทุน,  นโยบายใน

การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย,  ลักษณะหรือประเภทของการดําเนินธุรกิจ  

ตลอดจนภาพพจนของบรษิัทในขณะนัน้ 

- ปจจัยในสวนท่ีเกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด  ไดแก  สินคาและบริการ

ท่ีบริษัทผลิตและเสนอขายนั้น  สวนผสมของสินคาและบริการท่ีบรษิัท

ตองการจะใหคณุภาพเปนอยางไร  มีรูปแบบ  สีสัน  ระดบัราคา  ชองทางการ

จัดจําหนาย  และการสงเสริมดานการตลาดอยางไร 

ปจจัยตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับผูรับสารหรือผูบริโภค 

1.  ทักษะทางการส่ือสารของผูรับสารหรือผูบริโภค 

2. ทัศนะคตขิองผูรับสารหรือผูบริโภค 

3. ความรูของผูรับสารหรือผูบริโภค 

4. ระบบของสังคมและวัฒนธรรมของผูรับสารหรือผูบริโภค 

5. ความตองการของผูรับสารหรือผูบริโภค 
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Product Price 

Place Promotion 

Product 

 

Communication 

Price 

 

Communication 

Place 

 

Communication 

Promotion 

 

Communication 

Perceived  Total  Product  Offering 

Desired  Offering 

 

 

แบบจําลองแสดงกระบวนการ  การส่ือสารทางการตลาด  ( Marketing  Communications Mix )       

( เอกสารการสอน  การรณรงคทางการส่ือสารเพ่ือการตลาด 2548 : ปริญญาโทนิเทศศาสตรธุรกจิ  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ) 

  

จะเห็นไดวา  การส่ือสารทางการตลาด  จะเขามาเปนตวักลางในการเชื่อมโยงการตลาดตรง

เขาสูผูบริโภคเปาหมาย  เพ่ือใหเกิดผลในขั้นสุดทายคือ  การยอมรับและเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ

นั้นๆ  ดังนั้นจึงศึกษาถึงบทบาทของสวนผสมทางการตลาด ( marketing  Communications  Mix  

หรือ 4P’s ) 

1. บทบาทของสินคาและบริการตอการส่ือสารการตลาด 

สินคาและบริการนั้น  มีองคประกอบหลายประการดวยกัน  ท่ีจะแสดงบทบาทเปน

สัญลักษณท่ีจะถายทอดความคิดกับผูบริโภค  สวนประกอบดังกลาวนีค้ือ  ขนาด รูปราง  การ

ออกแบบ   สีท่ีเลือก  เนื้อวัสดุท่ีนํามาผลิต  การออกแบบหีบหอ  ซ่ึงเปนภาพรวมสินคาและบริการ

จากองคประกอบหรือสวนผสมของสินคาและบรกิาร  บทบาทของสินคาทางการส่ือสารท่ีสราง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 18 

ความพึงพอใจใหกับผูบริโภคแลว  ความพึงพอใจจะเกดิขึน้ไดใน  2  กรณี  คือ  ความพึงพอใจ     

ในตวัสินคาและบรกิาร  ( Physical  Satisfaction )  นั้นๆ  และความพึงพอใจทางดานจิตวิทยา           

( Psychological  Satisfaction )  ซ่ึงเปนความรูสึกภายในจิตใจของผูบรโิภค 

2. บทบาทของราคาสินคาตอการส่ือสารทางการตลาด 

2.1 คุณลักษณะของสินคาและบรกิาร 

- การรับรูท่ีแตกตางกันในดานคณุภาพของสินคาและบริการ 

- สวนผสมพิเศษในสินคาและบริการ  สินคาท่ีลักษณะพิเศษเฉพาะ 

- ช่ือหรือยี่หอของสินคา 

- ผลิตภัณฑใหม 

2.2 คุณลักษณะของผูบริโภค 

- ประสบการณของผูบริโภคตอสินคาและบรกิาร 

- ความภูมิใจท่ีไดเปนเจาของสินคา 

3. บทบาทของสถานท่ีจําหนายตอการส่ือสารทางการตลาด 

3.1 การออกแบบและตกแตงนอกสถานที ่
3.2 การออกแบบและตกแตงภายในนอกสถานท่ี,  เทศกาลตางๆ 

3.3 พนักงานในสถานท่ีจดัจําหนาย  การแตงกาย  ความพรอมในการใหบริการ 

3.4 การจัดแสดงสินคาภายในสถานท่ี 

3.5 เครื่องหมายหรือสัญลักษณ 
3.6 รูปแบบการโฆษณาและสงเสริมการขาย 

3.7 ทําเลท่ีตั้ง 

3.8 การติดตอส่ือสารหลังการซ้ือ 

4.  บทบาทการสงเสริมการตลาดตอการส่ือสารการตลาด 

การสงเสริมทางดานการตลาด  ซ่ึงไดแก  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การขาย

โดยใชบุคคล  และการสงเสริมการขาย  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการตลาด  แตการส่ือสาร

การตลาด  4P’s  จะเขามาเปนตัวสรางส่ิงตางๆ  เช่ือมโยงท้ังผูผลิตหรือบริษัทกับผูบริโภค                

( ศิริวรรณและคณะ,2548 ) 
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 จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด  จะเห็นไดวา  เปนการกลาวถึง  

ความหมายและบทบาทของสวนประสมทางการตลาด  ซ่ึงการส่ือสารทางการตลาด  เปนกจิกรรมที่

อาศัยการกระตุนโนมนาวใจใหเกดิการยอมรับ และกอใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคาหรือบรกิาร  

โดยใชการส่ือสารในรูปแบบตางๆในการดําเนินกลยุทธ  พรอมท้ังนําบทบาทของสวนผสมทาง

การตลาดท้ัง 4 ประการดังนี้คือ  บทบาทของสินคาและบริการตอการส่ือสารการตลาด,  บทบาท

ของราคาสินคาตอการส่ือสารการตลาด,  บทบาทของสถานท่ีจําหนายตอการส่ือสารการตลาด  และ

บทบาทการสงเสริมการตลาดตอการส่ือสารการตลาด   มาปรับใชในการดําเนินธุรกิจ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด  จึงถือวามีสวนสําคัญในการวิเคราะห

กระบวนการดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัว  โดยการวเิคราะหองคประกอบตางๆของผลิตภัณฑ

วาสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดมากเพียงใด   รวมถึงการดําเนินกลยุทธของกลุม

สตรีทอผาคูบัวดวยวา กลยุทธการดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัวสามารถดําเนินงานไดบรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีวางไวไดหรือไม 

 ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด ”  ไปใชใหเกดิประโยชน

ตองานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล  การสังเกตการณกระบวนการทํางานของกลุมสตรีทอผา    

คูบัว รวมถึงการตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ  เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวจิัยมี

ประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้ 

 

แนวคิด   STP  Marketing 

 แนวคิด  STP  Marketing  ประกอบดวย  การแบงสวนตลาด  ( Segmentation ),  ตลาด

เปาหมาย  ( Target  Market )  และการวางตําแหนงทางการตลาด  ( Positioning )  ซ่ึงสามารถ

อธิบายไดดังนี ้

 

S :  การแบงสวนตลาด  ( Segmentation ) 

การแบงสวนตลาด  คือ  กระบวนการในการแยกผูบรโิภคออกเปนกลุมยอยๆ ( Sub 

Segment )  ภายในแตละกลุมยอยมีความตองการในสินคาหรือบริการคลายคลึงกัน  ทําใหเห็นความ

แตกตางกันของผูบรโิภคแตละกลุมไดชัดเจนขึน้  สามารถประเมินขนาดและกําลังซ้ือของผูบริโภค

แตละกลุม  เพ่ือจัดทรัพยากรขององคกรไปตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางเหมาะสม  มี

ประสิทธิภาพและลดการสูญเปลาทางการตลาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 20 

ลักษณะการแบงสวนตลาดท่ีดี  มีดังนี ้

1. ตองสามารถวัดออกมาได  ( Measurability )  การท่ีจะแบงตลาดออกเปนแตละสวน

ตลาดนั้น  ในแตละสวนจะตองสามารถวัดออกมาในรูปเชิงปริมาณได 

2. ตองสามารถเขาถึง  ( Accessibility )  การท่ีจะแบงสวนตลาดออกเปนแตละสวนตลาด  

จะตองถือเกณฑวา  ในแตละสวนนั้นสามารถเขาถึงได  กลาวคือ  สามารถ

ติดตอส่ือสารโดยใชส่ือโฆษณา  พนักงานขายหรือคนกลาง  โดยใชคาใชจายท่ี

เหมาะสมในการเขาถึงในแตละสวนตลาด 

3. ตองมีขนาดท่ีใหญเพียงพอ  ( Substanciability )  ในการแบงสวนตลาดออกเปนแตละ

สวนตลาด  ในแตละสวนตลาดนั้นจะตองมีความตองการซ้ือท่ีมากพอ   

หลักเกณฑในการแบงสวนตลาดผูบริโภค 

1. แบงสวนตลาดตามประชากรศาสตร   ( Demographic  segmentation )  ผลิตภัณฑเกือบ

ท้ังหมดมีการแบงสวนตลาดผูบริโภค โดยอาศัยลักษณะของผูซ้ือทางดาน

ประชากรศาสตร  ประกอบดวย  อายุ  เพศ  รายดาย  วัฏจักรชีวิตของครอบครวั  เช้ือ

ชาติ  เกณฑทางดานประชากรศาสตรไมจําเปนตองใชพรอมกัน   อาจเลือกใชตัวใดตัว

หนึ่งหรือหลายตัวประกอบกันก็ได 

2. การแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตร  ( Geographic  segmentation )  เกณฑภูมิศาสตร

ประกอบดวย  ภูมิภาค  เขตประเทศ  เชน  เขตอินโดจีน,  เขตพ้ืนท่ี  เชนภาคกลาง  และ

สภาพความเจรญิ  เชน  เมืองใหญ  ชานเมืองใหญ  ชนบท  เปนตน 

3. การแบงสวนตลาดตามหลักจิตวิทยา  ( Psychographic  segmentation )  เปนการแบง

สวนตลาด  โดยถือเกณฑวิธีการซ่ึงบุคคลคิด  รูสึก  และมีพฤติกรรม  เชน  บุคลิกภาพ

หวาน  ปราดเปรียว,  สถานะในสังคม  เชนระดับสูง  ระดับลาง,  Life  style  เชน  

วัยรุนวุนรกั  ทองปาชมไพร 

4. พฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลตอผลิตภัณฑ  ( Behavior  toward product )  เปนการแบงสวน

ตลาดโดยถือเกณฑพฤตกิรรมของลูกคาท่ีมีความเกีย่วของกับผลิตภัณฑ   ซ่ึงเกณฑท่ีใช

มาก  ไดแก  ผลประโยชนท่ีตองการจากผลิตภัณฑ  เชน  ความสะอาด  ความทันสมัย  

เปนตน    และอัตราการใชผลิตภณัฑ  เชน  ใชเปนประจํา  ใชปริมาณมาก  เปนตน 
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T  :   ตลาดเปาหมาย  ( Target  Market ) 

 ตลาดเปาหมาย  คือ  กลุมลูกคาท่ีนกัการตลาดเลือกในการจะเสนอสินคาหรือบริการของ

องคกรไปยังคนกลุมนี้  ขั้นตอน  :  เม่ือไดสวนตลาดยอย  ( Sub  Segment )  แลวจะพิจารณา

ศักยภาพและความนาสนใจของ    Sub – Segment  แลวจึงเลือกสวนตลาดนัน้ๆ  อาจเลือกได

มากกวาหนึ่งสวนตลาดยอยเปนตลาดเปาหมายขององคกร   

 กลยุทธในการเขาสูสวนตลาดเปาหมาย  มีดังนี ้

1. กลยุทธตลาดรวม  ( Market  aggregration  strategy )  หรือ  กลยุทธตลาดท่ีไม

แตกตางกัน  กลยุทธนี้ถือวา   เลือกตลาดรวมเปนตลาดเปาหมายตลาดเดียว  โดยถือวา  ตลาดมีความ

ตองการคลายกันหรือไมมีความแตกตางกัน   กลยุทธนี้เหมาะสําหรับผลิตภัณฑท่ีลูกคามีความ

ตองการในคณุสมบัติสินคานัน้คลายกัน  กลยุทธการเลือกตลาดเปาหมายแบบนี้มีการใชสวน

ประสมทางการตลาดหนึ่งชุด  จึงเรียกวา      กลยุทธการตลาดท่ีไมแตกตางกัน 

กลยุทธตลาดรวมนี้ถือวา  เปนกลยุทธมุงความสําคัญท่ีการผลิต  มีขอดคีือ  ทําใหเกดิการ

ประหยัดจากขนาดของการผลิตจํานวนมาก  การประหยัดจากการจําหนายและการสงเสริม

การตลาด  กลยุทธนีจ้ะไดรับผลที่ยอดขายพอเพียง  และมีคูแขงขันนอย  แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน

และแนวโนมในอนาคตกลยุทธนี้จะใชนอยมาก  เพราะสภาวะการแขงขนัท่ีรุนแรงขึ้น  จึงตองมีการ

สรางความแตกตางในผลิตภัณฑของตน  ใหแตกตางจากคูแขงขนัเพ่ือท่ีจะสามารถสรางความ

ประทับใจใหกับผูบริโภคไดเหนือกวาคูแขงขัน 

2. กลยุทธการตลาดมุงหลายสวน  ( Multiple  segment  strategy )  หรือกลยุทธ

การตลาดท่ีแตกตางกัน  เปนการเลือกกลุมลูกคาท่ีมีความตองการท่ีแตกตางกนัสองกลุมขึ้นไป  และ

พัฒนาสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน  เพ่ือสนองความตองการในแตละสวนตลาดท่ีเลือก

เปนเปาหมายนั้น  ซ่ึงกลยุทธนี้มีขอดท่ีีสามารถขยายตลาดไปไดกวางขวางสูหลายๆสวนตลาด  

ขอจํากดัคือ  ใชงบประมาณและทรัพยากรมาก  รวมถึงการเขาสูหลายสวนตลาดมาก  อาจทําให

ผูบริโภคสับสนในตําแหนงทางการตลาดขององคกร 

3. กลยุทธการตลาดมุงเฉพาะสวน  ( Single  segment  strategy )  หรือกลยุทธมุง

เฉพาะสวนตลาด  หมายถึง  การเลือกตลาดเปาหมายตลาดสวนเดียวจากตลาดรวม  ท่ีมีการแบงสวน

ตลาด โดยใชสวนประสมทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการในสวนตลาดท่ีเลือก    

กลยุทธนี้เหมาะสําหรับบริษัทขนาดเล็ก  หรือธุรกิจขนาดเล็ก  และมีทรัพยากรจํากดัจึงมุงท่ีตลาด
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สวนเดียว  หรือใชในขั้นแนะนําผลิตภัณฑใหม  เพราะมีความเส่ียงนอย  ขอดีของการเลือกสวน

ตลาดสวนเดียว  คือ  ทําใหการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาดขององคกรไปในทิศทางเดียวกนั  

ผูบริโภคไมสับสน  สามารถเขาถึงและสรางความยอมรับกบัผูบริโภคกลุมเปาหมายไดงาย 

P :  การวางตําแหนงทางการตลาด  ( Positioning ) 

 การวางตําแหนงทางการตลาด  คือ  กระบวนการในการกําหนดจุดเดน  หรือ  คุณคาท่ี

ผูบริโภคพึงปรารถนาสําหรับสินคาหรือบรกิารขององคกร  โดยจุดเดน หรือคณุคานั้น  ควรมีความ

แตกตางจากสินคาหรือบริการของคูแขงอยางชัดเจน  และสามารถเสนอใหผูบริโภครับรูความ

แตกตางนัน้ได 

 ปจจัย  4 ประการในการสรางความแตกตางของตําแหนงทางการตลาด  มีดังนี ้

1.  ดานผลิตภัณฑ  ( Product )  ดึงลักษณะเดนหรือลักษณะพิเศษของผลิตภณัฑท่ีเรามี  

แตคูแขงไมมี  เชน  รูปแบบ  คุณสมบัติ  ความคงทน  ราคา  ความเช่ือถือได  คุณภาพ 

2. ดานบรกิาร  ( Service )  ทําใหผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางจากคูแขงขนั  เชน  ความ

รวดเร็ว  การรับประกนั  บริการพิเศษ  อบรม  ความสะดวก  เวลาทําการ 

3. ดานบุคลากร  ( Personnel )  โดยเฉพาะธุรกจิท่ีตองอาศัยบุคลากรเปนสวนสําคัญของ

การใหบริการ  ปจจัยท่ีนิยมใช  คือ  ความรูของบุคลากร  ประสบการณ  และความ

ชํานาญ  ความเอาใจใสลูกคา  ความซ่ือสัตยไวใจได 

4. ดานภาพลักษณ  ( Image )  เปนคณุคาทางจิตใจ  ในการสรางตองใชเวลานานและ

งบประมาณอยางตอเนื่องคอนขางสูง  ในการสรางภาพลักษณสรางไดจาก 

-  ท่ีมาของสินคาหรือบริการ  คือ  อาศัยความนาเช่ือถือของผูผลิตมาสราง

ภาพลักษณใหผลิตภัณฑ  เพ่ือใหผูบริโภคยอมรับและเห็นความแตกตางไดรวดเรว็

ขึ้น 

- ความรกัชาติหรือสนับสนุนสินคาไทย  เชน  ไทยประกนัชีวิต  เบียรสิงห 

- เหตุการณพิเศษ  เชน  สบูปาลมโอลีฟ  สนับสนุนการประกวดนางสาวไทยอยาง

ตอเนื่อง 

- บรรยากาศ  เชน  ลูกอมฮอลลท่ีสรางตําแหนงเปนลูกอมเย็นซาชุมคอ  โดย

เช่ือมโยงกับบรรยากาศของน้ําตก 

- สัญลักษณ  เชน  รูปผูพันตนตําหรับของเคนตัก๊กี ้
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การวางตําแหนงทางการตลาดไมควรวางตําแหนงโดยใชจดุเดนของสินคาเกินกวา  2  

จุด  เนื่องจากผูบริโภคจะสับสน  และไมควรเปล่ียนตําแหนงทางการตลาดบอยเกินไป  เพราะ

ตําแหนงทางการตลาดน้ันเปรียบเสมือนการลงทุนระยะยาวในใจผูบรโิภค  การกําหนดตําแหนง

ทางการตลาดใหไดผลดีนัน้  จุดเดนของผลิตภณัฑหรือบริการท่ีเราเลือกขึน้มาควรเปนจดุขายท่ีมี

ความแตกตางจากคูแขงอยางชัดเจน   และควรเปนคุณประโยชนท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในการ

ตัดสินใจซ้ือ 

จากการพิจารณา แนวคดิ  STP  Marketing  จะเห็นไดวา STP  Marketing   คือ  การแบง

สวนตลาด   การกําหนดตลาดเปาหมาย  และการวางตําแหนงทางการตลาด  ซ่ึงเปนขั้นตอนงานท่ี

สําคัญในการเอาชนะคูแขงในการดําเนนิธุรกิจ 

หากเราแบงสวนตลาดไดอยางชัดเจน  เหมาะสม  ก็จะมีสวนชวยสรางโอกาสใหแก

ผลิตภัณฑ  และบริการขององคกรในการเขาสูตลาด  รวมท้ังทําใหเห็นชองวางทางการตลาดท่ียังไม

มีคูแขงใหความสนใจ 

เม่ือเราเลือกตลาดเปาหมายไดถูกตอง  สอดคลองกบัทรัพยากรขององคกร  และเปน

สวนตลาดท่ีมีศักยภาพสูง  สําหรับอนาคต  ก็ยิ่งมีสวนทําใหองคกรสามารถทํากําไรไดในระยะยาว 

การวางตําแหนงทางการตลาดท่ีเหมาะสม  ทําใหผูบริโภคไดเห็นจุดเดนท่ีแตกตางจากคู

แขงขัน  ยิ่งทําใหการใชทรัพยากรในการส่ือสารการตลาดไปสูผูบริโภคมีประสิทธิภาพมากขึน้  เปน

การใชงบประมาณท่ีเกิดผลท้ังในระยะส้ันและตอเนื่องในระยะยาว  ซ่ึงจะนําความสําเร็จมาสูองคกร

ในท่ีสุด 

แนวคิด  STP  Marketing  จึงถือวามีความสําคัญในการวเิคราะหกลยุทธทางการตลาด

ของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ท้ังทางดานการแบงสวนตลาด   การกําหนดตลาดเปาหมาย  และการวาง

ตําแหนงทางการตลาด  โดยการแบงกลุมลูกคาตามความตองการในสินคาหรือบรกิารท่ีคลายคลึง

กัน  เพ่ือทําใหเห็นถึงความแตกตางของผูบริโภคแตละกลุมไดอยางชัดเจน  สงผลใหกลุมสตรีทอผา

คูบัวสามารถผลิตผาทอออกจําหนายไดตรงกับความตองการของลูกคา  โดยการใชแนวคดิ  STP  

Marketing   มาเปนสวนหนึ่งในการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  เพ่ือใช

เปนแนวทางในการเอาชนะคูแขงขันทางดานธุรกจิผาทอท่ีมีมากขึ้นในปจจุบัน 
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ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคิด STP Marketing ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย

ทางดานการวิเคราะหขอมูล  การตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ  เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจาก

การวจิัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 

ทฤษฎทีางดานการตลาด 

 ในทัศนะทางดานการตลาดของนักวิชาการ  นกัการตลาด  ไดใหคําจํากดัความไวดังนี ้

 Philip Kotler   นักวิชาการ  และนักการตลาดท่ีมีช่ือเสียงทานหนึ่งในสหรฐัอเมริกาไดให

ความหมายของการตลาดวา 

 “ การตลาด  หมายถึง  กิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีมนษุยไดกระทําขึ้น  เพ่ือสนองตอบตอ

ความตองการและความพึงพอใจระหวางกนัภายใตระบบการแลกเปล่ียน ” 

 “ Marketing  is  human  activity  directed  at  satisfying  needs  and  wants  through  

exchange  process ”  ความหมายของการตลาดตามคาํจํากัดความของสมาคมนกัการตลาดแหง

สหรัฐอเมริกาไดใหความหมายไววา 

 “ การตลาด  คือ  การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกจิในการเคล่ือนยายสินคาและบรกิารจากผูผลิต

ไปยังผูบริโภคหรือผูซ้ือ  ”   

 “ Marketing  is  performance  of  business  activities  that  direct  the  flow  of  goods  and  

services  from  producer  to  consumer  or  user  ”   

 “  การตลาด  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมธุรกิจในการผลิตสินคาและบริการตามนโยบาย

ของธุรกิจนัน้  โดยสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  ตลอดจนเคล่ือนยายสินคาและบรกิาร

นั้นจากโรงงานผูผลิตไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย  โดยกระบวนการซ้ือขายในระดับท่ีกอใหเกิด

ความพึงพอใจท้ังสองฝาย  ท้ังนี้โดยการสนับสนุนดวยระบบการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  ” 

 

สรุปแลว  ถาจะมองภาพการตลาดใหชัดเจนแลวจะตองพิจารณาองคประกอบท้ัง 4  

ประการไปพรอมๆกัน  คือ  สินคาและบริการ  ราคา   การจัดจําหนาย   และการส่ือสาร ( การ

สงเสริมการตลาด) ดังนี้คือ 

1.  สินคาและการบรกิาร ( Product  and  Service )  คือ  ส่ิงท่ีตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคได  ในสวนของสินคา  เชน   ตัวสินคา,  ช่ือสินคา,  บรรจุภัณฑ เปนตน สวนบริการ  

เชน  การบรกิาร,  กิจกรรม,  บุคคล,  สถานท่ี,  ความคิด  เปนตน 
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2.  ราคา  ( Price )  คือ  การกําหนดมูลคาของสินคาและบริการนั้นๆ  จะอยูในรูปของ

เงินตรา  ซ่ึงใชในการแลกเปล่ียน 

3. การจัดจําหนาย  ( Place/Distribution )  เปนการนําเอาสินคาหรือบริการนั้นๆ

ออกไปยังตลาดเปาหมายหรือผูบริโภคจะอยูในรูปแบบดังนี ้

3.1   ชองทางการจัดจําหนาย  ( Channel  of Distribution )  หมายถึง  กลุมหรือสถาบัน

หรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีหรือกิจกรรม  จะนําเอาผลิตภณัฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค

ไดอยางไร  ซ่ึงจะเปนในลักษณะการจัดจําหนายผลิตภัณฑโดยผานคนกลางได

อยางไร 

3.2   การกระจายตัวสินคา  ( Physical  Distribution )  หมายถึง  กจิกรรมท้ังส้ินท่ี

เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตวัสินคาท่ีมีปริมาณถูกตองไปยังสถานท่ีท่ีตองการ 

4. การสงเสริมการตลาด  ( Promotion )  เปนการตดิตอส่ือสารระหวางผูจําหนายและ

ตลาดเปาหมาย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร  หรอืชักจูงใหเกิดทัศนะคติและพฤติกรรมการ

ซ้ือ  ดังนั้น   การสงเสริมการตลาดอาจทําได  4  แบบดวยกนั  ซ่ึงเราเรียกวา  สวนประสมการ

สงเสริมการตลาด  ( Promotion  Mix )  หรือสวนผสมในการติดตอส่ือสาร ( Communication  Mix )  

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

4.1 การโฆษณา  ( Advertising )  เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคล  โดยผานส่ือ

ตางๆ  และผูทําการโฆษณาจะตองเสียคาใชจายในการโฆษณา 

4.2 การขายโดยใชบุคคล  ( Personal  Selling )  เปนการติดตอซ้ือขายโดยตรง  

ระหวางผูขายกับผูซ้ือ  คือการใชพนกังานขาย 

4.3 การสงเสริมการขาย  ( Sale  Promotion )  เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ี

นอกเหนือจากการขายโดยการใชโฆษณา  ใชบุคคล  การประชาสัมพันธ  ท่ีชวย

ในการกระตุนการซ้ือของผูบริโภค  เชน  การลดราคา  การแจกตัวอยางสินคา  

การแถมสินคา ชิงโชค  แจกคูปองแลกซ้ือ  เปนตน 

4.4 การประชาสัมพันธ  หรือ  การใหขาวสาร  ( Public  Relation  and  Publicity )  

การประชาสัมพันธเปนความพยายามท่ีไดจัดเตรียมไวขององคกร  เพ่ือชักจูงกลุม

สาธารณะใหเกิดความคิดเห็นหรือทัศนะคติท่ีดตีอองคการ  การใหขาวสาร  เปน
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การเสนอความคิดเกีย่วกับสินคาหรือบรกิารแบบไมใชบุคคลและไมตองเสีย

คาใชจายใดๆ  เกี่ยวกับการเสนอขาวสารนัน้ 

จากการพิจารณาทฤษฎีทางดานการตลาด  จะเห็นไดวา  การตลาด  หมายถึง  การดําเนิน

ธุรกิจในการผลิตสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  รวมถึงความพึง

พอใจระหวางกันภายใตระบบการแลกเปล่ียน  โดยใชองคประกอบท้ัง  4  ในการดําเนินธุรกิจ  คือ  

สินคาและบริการ  ราคา   การจัดจําหนาย   และการส่ือสารทางการตลาด  ซ่ึงทฤษฎีทางดาน

การตลาดนี้  จะทําใหกลุมสตรีทอผาคูบัวสามารถวิเคราะหสภาพตลาดโดยรวมของผาทอ  เพ่ือให

กลุมสตรีทอผาคูบัวไดทราบถึงสภาพทางการตลาดจริงของธุรกิจผาทอในปจจุบัน  และนําไปเปน

แนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑใหดียิ่งขึน้  เพ่ือการแขงขนัในอนาคต 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ ทฤษฎีทางดานการตลาด ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย

ทางดานการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้ 

 

แนวคิดทฤษฎี  Five - Forces  Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model  นี้ไดถูกนําเสนอโดย  Michael  E. Porter  ซ่ึงไดเคยกลาวไววา  สภาวะการ

ดําเนินงานขององคกรธุรกิจขึ้นอยูกับสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมท่ีองคกรธุรกิจนั้นอยู ซ่ึง

อุตสาหกรรมคือกลุมขององคกรธุรกิจท่ีทําการผลิตสินคา หรือบริการท่ีมีลักษณะเหมือน หรือ
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คลายกัน  หรือสินคาและบริการท่ีสามารถทดแทนกนัไดในลักษณะการทดแทนความตองการของ

ลูกคา  สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งยอมขึ้นกับปจจัยท่ีสําคัญ  5  ประการ  

หรือท่ีเรียกกวา   Five - Forces  Model 

 

 ความเขมแข็งของปจจยัท้ัง  5  ประการนี้บงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจใน

อุตสาหกรรมน้ันๆ  ยิ่งปจจัยเหลานี้มีความเขมแข็งมากเทาใดยอมสงผลเสียตอการขึ้นราคา  ซ่ึง

นําไปสูการไดกําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ันๆ  ซ่ึงถือเปนขอจํากัดของธุรกิจ  ในขณะเดียวกนั

ถาปจจัยนั้นๆมีความออนแอ  ยอมเปนโอกาสอันดีตอธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ันๆ  เนื่องจากธุรกิจ

สามารถไดกําไรมากขึ้น  แตเนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยูเสมอ  ดังนั้นความเขมแข็ง

หรือผลของปจจัยท้ัง  5  ประการนี้สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดเสมอ 

 

 ลักษณะท่ีสําคัญของปจจัยท้ัง  5  ประการประกอบดวย (ฐานิดา  อรุณพันธุ  อางถึงใน 

พักตรผจง  และพสุ, 2542 : 126) 

 

1. คูแขงขนัรายใหม 

  คูแขงขนัรายใหม  ไดแก  องคกรธุรกจิอ่ืนๆท่ีในขณะนั้นอยูภายนอกอุตสาหกรรม  แตมี

ความสามารถและแนวโนมท่ีจะเขามาในอุตสาหกรรม  โดยปกติแลวองคกรธุรกิจเดิมท่ีอยูภายใน

อุตสาหกรรมจะพยายามปองกันไมใหองคกรใหมๆเขามาในอุตสาหกรรม  เนือ่งจากองคกรใหมท่ี

เขามายอมตองการสวนแบงตลาด  ซ่ึงเปนผลเสียตอองคกรเดิมท่ีมีอยูแลว  ยกเวนในกรณีท่ีตลาดมี

การขยายตัวอยางรวดเร็ว  การเขามาของธุรกิจใหมๆ  จึงกอใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงย่ิงขึน้  อาจมี

การลดราคาสินคาและบรกิารลง   นอกจากนีย้ังมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดท่ีสําคัญไดแก 

- การประหยัดเนื่องจากขนาด  ( Economics  of  Scale ) 

ผูท่ีจะเขามาแขงขันทําธุรกจิในตลาดใหม จะตองพบกับแรงกดดันอันเนื่องมาจากการ

ประหยัดดานตนทุนการผลิตในปริมาณท่ีมาก  เพ่ือสามารถแขงขันกับคูแขงรายเดิมท่ีมี

ความไดเปรียบในดานการผลิตรวมท้ังในดานงานวิจัย  งานส่ังซ้ือ  งานตลาดและชองทาง

การจัดจําหนายอยูแลว  เชน  การประหยดัดานตนทุนการผลิต  คูแขงรายใหมอาจไม

สามารถผลิตสินคาในปริมาณท่ีมากพอเพ่ือการประหยัด  หรือเพ่ือกอใหเกิดตนทุนการผลิต

ในอัตราเดียวกับคูแขงรายเดิม  เนือ่งจากตองเส่ียงตอการจาํหนายสินคาไมหมด  ในขณะท่ี

คูแขงรายเดิมมีความไดเปรียบในขอนี้  อีกท้ังยังมีความชํานาญในดานงานตลาดท่ีไมตอง

รณรงคประชาสัมพันธมากมาย เหมือนกับผูท่ีจะเขามาใหมท่ีตองทําการตลาดอยางหนกั  
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เพ่ือใหลูกคามาซ้ือสินคาตนเอง  ดังนั้น  ยิ่งอุตสาหกรรมท่ีมีการประหยดัจากขนาดมาก

เทาใดกจ็ะทําใหคูแขงรายใหมเขามาแขงขันยากขึ้น  เพราะไดชวยใหมีตนทุนการผลิตตอ

หนวยลดต่ําลง  แตการท่ีคูแขงรายใหมจะเริ่มทําการผลิตในปริมาณมากๆ  ในทันทีท่ีเขาสู

อุตสาหกรรมน้ัน  นับวาไมงายนัก 

- ความแตกตางของสินคาและบริการ  ( Product  Differentiation ) 

คูแขงรายใหมจะพบกับอุปสรรคในการทําตลาดสินคาตนเอง และตองลงทุนดานการ

ประชาสัมพันธเปนอยางมาก  เพ่ือแนะนําสินคาและจงูใจใหลูกคาหันมาซ้ือสินคาของ

ตนเอง  เนื่องจากสินคาของตนนัน้มี  Brand Name  ตางจากคูแขงรายเดิมและยังไมเปนท่ี

รูจักในตลาดแขงขนันี้  จึงเปนการยากและตองใชเวลาในการรณรงคใหเปนท่ีรูจักกันดี  เม่ือ

เปรียบเทียบกับสินคาของผูประกอบการรายเดิมท่ีมีการสราง  Brand Name  จนเปนท่ีรูจกั

กันอยางแพรหลายและมีฐานลูกคาท่ีเปน  Customer  Loyalties  อยูดวย  นอกจากนัน้  ยังมี

ความแตกตางดานสินคาท่ีเกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธ์ิ  ซ่ึงก็เปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหคูแขงราย

ใหมไมสามารถเขามาแขงขนัไดงายนัก  และหากลูกคายึดติดกับสินคาท่ีมีการจดลิขสิทธ์ิ

แลว  คูแขงรายใหมตองเสียคาใชจายในการซ้ือลิขสิทธ์ิ  เพ่ือสามารถทําการผลิตสินคานี้ซ่ึง

กอใหเกดิความเสียเปรียบดานตนทุนดวย 

- เงินลงทุน  ( Capital  Requirement ) 

คูแขงรายใหมตองเส่ียงตอการลงทุนตางๆ  อาทิ  การสรางโรงงาน  การประชาสัมพันธ

ดานการตลาด  การพัฒนาและวจิัยตลาดสินคา  ปริมาณวัตถุดิบหรือสินคาคงเหลือ  เปนตน  

ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดตนทุนการดําเนนิงานท้ังส้ิน  และหากเปนธุรกจิท่ีตองใชเงินลงทุนสูง  

ก็อาจทําใหผูท่ีจะเขามาแขงขันรายใหมไมกลาตัดสินใจเขามาลงทุน  เพราะตองเส่ียงตอการ

ดําเนินงานท่ีไมคุมทุนหรือขาดทุน 

- ตนทุนในการปรับเปลี่ยนไปใชสินคาอืน่  ( Switching  Costs ) 

คูแขงรายใหมจะมีอุปสรรคในการเสนอขายสินคาแขงขันกบัผูขายรายเดิม  เนื่องจาก

ลูกคาไมตองการท่ีจะหันไปใชสินคาอ่ืนท่ีไมคุนเคยหรือไมตองการเสียเงิน  เพ่ือการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการบางอยางอันเนื่องมาจากสินคาท่ีผลิตใหมมีลักษณะการใชงานไม

เหมือนกัน  หรือบางกรณีลูกคาท่ีซ้ือสินคาใหมตองเสียเวลาและคาใชจายในการทดสอบ

ประสิทธิภาพหรือตองการคําแนะนําดานเทคนคิ   หากมีความยุงยากในเรื่องเหลานี้  ลูกคา

จะไมหันมาซ้ือสินคาท่ีคูแขงรายใหมผลิต  ดังนั้นคูแขงรายใหมอาจตองใชเงินลงทุน

มากกวาเดิม เพ่ือชักจูงใหลูกคาหันมาซ้ือสินคาตนเองดวยการลดราคาใหต่ํากวา หรือ

ปรับเปล่ียนคุณภาพสินคาของตนเองใหดกีวาคูแขงรายเดิม 
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- การเขาถึงชองทางการจําหนาย  ( Access  to  Distribution  Channels ) 

คูแขงรายใหมจะตองใชความพยายามท่ีจะเขาไปแทรกแซงชองทางการจัดจําหนายโดย

ชักจูงหรือใหขอเสนอท่ีดีกวา  เพ่ือใหพอคาสง (Wholesale)  และพอคาปลีก ( Retailer)  จัด

วางสินคาของตนเอง เพ่ือการจําหนายตอใหลูกคาดวย  เพราะคูแขงรายเดิมยอมมี

ความสัมพันธท่ีดีแนนแฟนกับพอคาสงและพอคาปลีกดีอยูแลว  หากวาสินคาเดิมมีคุณภาพ

ดีและมี  Brand  เปนท่ีรูจักกนัในตลาด  จึงเปนการยากท่ีคูแขงรายใหมจะเขามามีสวนแบง

ในดานชองทางการจัดจําหนายเดิมท่ีมีอยู  และในบางครั้งอาจตองหาชองทางจัดจําหนาย

ใหมเสียเลย 

- การเสียเปรียบดานตนทุน  ( Cost  Disadvantages ) 

คูแขงรายใหมจะมีขอจํากดัดานตนทุนการดําเนินงาน  ซ่ึงมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของ  อาทิเชน  

การเสียเงินลงทุนเพ่ือซ้ือลิขสิทธ์ิการผลิต หรือซ้ือความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและอ่ืนๆ  

การท่ีตองซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีสูง  รวมท้ังสาเหตุจากการมีประสบการณในการบริหารงาน

และความชํานาญ  ซ่ึงมีปจจัยนี้มากกจ็ะย่ิงเปนผลดกีับผูประกอบการรายเดิม 

 

- นโยบายของรัฐบาล 

การใหบริการระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีตองมีการขอสัมปทานจากภาครัฐ  จะเปน  

Barrier  to  Entry  ตอผูใหบรกิารรายใหม  ขณะเดยีวกันก็จะสรางประโยชนใหกับ

ผูประกอบการรายเดิม  ในทางตรงกันขามหากในระยะตอไปรัฐบาลมีการเปดเสรีการ

บริการ  นโยบายของภาครัฐก็จะกลายเปนแรงกดดันตอผูประกอบการรายเดิมแทน 

 

2. ความรุนแรงจากการแขงขนัภายในอุตสาหกรรม 

การแขงขันจะทวีความรุนแรงขึ้น เม่ือธุรกจิหนึ่งมองเห็นชองทางในการไดกําไรมากขึน้  

หรือถูกคุกคามจากการกระทําของธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั  อาทิเชน  การลดราคา  การ

ตอสูทางดานการตลาด  การแนะนําสินคาใหมเขาสูตลาด  หรือการเพ่ิมการใหบรกิารหลังการขาย

แกลูกคา  เพราะนัน่หมายถึงสวนแบงตลาดท่ีลดลงของ  margin  และผลกําไรท่ีจะตองหดหายไปใน

ท่ีสุด  ซ่ึงโดยปกตคิวามรนุแรงจากการแขงขนัภายในอุตสาหกรรมขึน้อยูกับปจจัยตางๆ  เหลานี ้

- จํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรม  ( Number  of  Competitors ) 

หากมีจํานวนมากยอมสงผลใหมีการแขงขันท่ีรนุแรง  แตอาจมีบางกรณีท่ีแมจะมี

จํานวนผูประกอบการนอยราย  และแตละรายมีสัดสวนการครองตลาดใกลเคียงกัน  ก็อาจ

สงผลใหมีการแขงขนัท่ีรุนแรงไดเชนกัน 
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- อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม  ( Rate  of  Industry  Growth ) 

ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตราท่ีสูง ก็ยิ่งสามารถดดูซับเอาการแขงขนัท่ีรุนแรง

ไปไดเทานั้น 

- มูลคาของตนทนุคงที่  ( Amount  of  Fixed  Costs ) 

หากอุตสาหกรรมใดมีการใชตนทุนคงท่ีสูง  จะมีความจําเปนตองคงขนาดของการใช

อัตรากําลังการผลิตไวสูงอยูตลอดเวลา  เพ่ือใหตนทุนตอหนวยคุมคาท่ีจะเดนิสายพานการ

ผลิต  และจะมีความเส่ียงตอการแขงขนัมาก  เพราะเม่ือ  Demand  ในตลาดลดลง

ผูประกอบการตางๆ  จะไมสามารถลด  Supply  ลงมาใหเทากับ  Demand  ได  และจะเกิด

ภาวะ  Oversupply  ไดงาย 

- ความเหมือนหรือความตางของสินคาและบริการ (Product  or Service Characteristics) 

ยิ่งสินคามีความตางกนัมาก  การแขงขันจะย่ิงนอยลง  เพราะจะมี  Brand  Loyalty  

เกิดขึน้ 

- ขอจํากดัในการออกจากอุตสาหกรรม  ( High  Exit  Barriers ) 

ปจจัยนี้จะครอบคลุมท้ังดานเศรษฐศาสตร  กลยุทธ  และจิตวิทยา  ซ่ึงหาก

อุตสาหกรรมใดมีการออกจากอุตสาหกรรมยากจะทําใหการแขงขันสูงขึ้น 

- ความแตกตางทางพ้ืนฐานของการแขงขนั  ( Density  of  Rival ) 

เพราะในแตละอุตสาหกรรม มีกลยุทธการแขงขันแตกตางกันหลายดาน บาง

อุตสาหกรรมอาจตองใชการแขงขันท่ีหลากหลาย  อาทิเชน  อุตสาหกรรมส่ิงทอนอกจาก

จะตองแขงขนัดานราคากับจีนแลว  ยังตองแขงดานคุณภาพกับยุโรป  และการแขงขัน

กันเองภายในประเทศในดานรูปแบบหรือ  Design  แบบเส้ือผาใหทันสมัยอยูเสมอ  ซ่ึงถือ

เปนปจจัยลบของอุตสาหกรรม  เพราะผูท่ีอยูในอุตสาหกรรมจะตองระวังรอบดาน  และ

การวางกลยุทธจะยากขึ้น 

- โครงสรางการแขงขนัในอุตสาหกรรม  ( Competitive  Structure ) 

โดยพิจารณาวาเปนการแขงขันสมบูรณ  หรือแขงขนันอยราย 

 

3. สินคาทดแทน 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมหน่ึง อาจจะมีการแขงขันกับธุรกจิในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีผลิตสินคาท่ี

มีลักษณะท่ีทดแทนได  ซ่ึงอาจเปนสินคาคนละชนิดกัน  แตสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดเหมือนกัน  การมีสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมอ่ืนยอมกอใหเกดิขอจํากัดในการตั้งราคา

สินคาไมใหสูงเกินไป  เนื่องจากลูกคาอาจจะหันไปใชสินคาท่ีทดแทนได  ปจจัยท่ีสงเสริมใหผูผลิต
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ทําการคนหาสินคาอ่ืนมาทดแทน  ไดแก  ตนทุนราคาสินคาท่ีต่ํากวา  คณุภาพสินคาท่ีผลิตไดมี

ประสิทธิภาพมากกวา  และสามารถใหผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น  หรือสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาท่ีอาจแปรเปล่ียนไปจากความตองการแบบเดิม  ดังนั้นจึงกอใหเกิดการแขงขันใน

ดานการตัดราคาหรือเปนการแขงขนัดานการปรับปรุงคณุภาพสินคา  หรือบริการใหเหนือกวาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา  ซ่ึงหากลูกคาตอบสนองตอสินคาท่ีผลิตขึ้นมา  เพ่ือทดแทนกัน

ไดก็จะทําใหผูผลิตอยูในฐานะท่ีจะกําหนดราคาในระดับท่ีใหกําไรสูงได  จนทําใหคูแขงรายอ่ืนๆ 

ทําการแขงขันดานราคา หรือเปล่ียนกลยุทธในการคดิคนหาวิธีผลิตสินคาท่ีจะมาทดแทนในรูปแบบ

ใหมบาง 

 

4. อํานาจตอรองของผูซ้ือ / ลูกคา 

ผูซ้ือจะมีผลกระทบตอธุรกจิ  ถาผูซ้ือมีอํานาจตอรองหรือมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาของ

สินคาและบริการใหต่ํา  หรือมีอิทธิพลในการตอรองใหองคกรธุรกจิเพ่ิมคุณภาพของสินคาและ

บริการใหมากขึ้น  ซ่ึงสงผลตอองคกรธุรกจิในแงตนทุนในการดาํเนินงานท่ีสูงขึ้น  ในขณะท่ีผูซ้ือท่ี

ไมมีความเขมแข็งหรือไมมีอํานาจตอรอง ยอมเปดโอกาสใหองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถ

ขึ้นราคาสินคาไดโดยงาย  การท่ีผูซ้ือจะมีอํานาจมากหรือนอยขึ้นอยูกับอํานาจตอรองท่ีผูซ้ือมีตอ

องคกรธุรกิจในอุตสาหกรรม  ซ่ึงผูซ้ือจะมีอิทธิพลเหนือผูขาย  ดังนี ้

- ผูซ้ือทําการส่ังซ้ือในปรมิาณท่ีมาก  เม่ือเทียบกับยอดการขายของผูขาย  ผูซ้ือยอมมี

อํานาจในการตอรอง 

- ผูซ้ือตองใชเงินมากเพื่อทําการส่ังซ้ือวัตถุดิบหรือสินคา  และคิดเปนสัดสวนคาใชจายท่ี

สูงเม่ือเทียบกับตนทุนการผลิต  ผูซ้ืออาจยอมเสียคาใชจายในการเสาะหาสินคาอ่ืนท่ีมี

ราคาถูกกวา  ซ่ึงหากเปนกรณีนี้  ผูซ้ือจะใชแรงกดดันนี้มาเปนขอตอรอง ทําใหผูขาย

ตกอยูในสภาพท่ีมีอํานาจดอยกวาผูซ้ือ 

- ผูซ้ือสามารถเสาะแสวงหาวัตถุดิบหรือสินคาจากแหลงอ่ืนๆได  เพราะเปนวัตถุดิบหรือ

สินคาท่ีมีคุณภาพไมแตกตางกัน  มีมาตรฐานเดียวกัน  โดยจะเลือกซ้ือจากผูขายรายใด

ก็เหมือนกัน 

- ตนทุนในการเปล่ียนสินคา  ( Switching  Costs)  ต่ํา  ทําใหผูซ้ือสามารถเปล่ียนไปซ้ือ

สินคาจากองคกรธุรกิจไดโดยงาย  

- เม่ือผูซ้ือขาดความสามารถในการทํากําไรในระดับท่ีนาพึงพอใจ  จึงตองพยายามลด

ตนทุนจากการส่ังซ้ือ  จึงมักสรางแรงกดดนัใหผูขายโดยการตอรองในเง่ือนไขตาง  ๆ

- ผูซ้ือมีความสามารถในการเปล่ียนสถานะเปนผูผลิตเอง ( Backward  Integration ) 
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- ผูซ้ือมีขอมูลในดานตางๆมาก  อาทิ  ความตองการสินคา  ราคาตลาด  ตนทุนของผูผลิต  

ทําใหสามารถเลือกและตอรองกับผูผลิตได 

- ผูผลิตมีจํานวนมากแตผูซ้ือมีจํานวนนอยและมีขนาดใหญ 

 

5. อํานาจตอรองของผูขาย / ซัพพลายเออร 

ผูขายวัตถุดิบ สามารถสรางแรงกดดันตอผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมดานการปรับ

ระดับราคาใหสูงขึ้น  หรือปรับลดคุณภาพสินคาหรือบรกิารใหต่ําลง  ซ่ึงจะทําใหผูประกอบธุรกิจ

ตองเสียกําไรไปจากการท่ีวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น  ปจจัยท่ีสงผลใหผูขายสามารถสรางแรงกดดันได  

คือ 

- ผูขายนอยรายขณะท่ีมีผูตองการซ้ือจํานวนมาก  ยอมสงผลใหผูขายมีอํานาจเหนือกวาผู

ซ้ือท้ังในดานราคา  คณุภาพ  และเง่ือนไขการซ้ือขายอ่ืน  ๆ

- ไมมีสินคาอ่ืนท่ีสามารถทดแทนได  ผูซ้ือไมมีทางเลือกอ่ืนสําหรับการซ้ือสินคา 

- อุตสาหกรรมหรือปริมาณท่ีผูซ้ือส่ังซ้ือไมมีความสําคัญตอตนทุนหรือกําไรของผูขาย

เทาไดนัก 

- สินคาของผูขายมีความสําคญัอยางย่ิงตอผูซ้ือ 

- สินคาของผูขายมีความแตกตางท่ีลูกคาอาจจะตองเผชิญกับตนทุนการเปล่ียนแปลงใน

การหาวัตถุดบิจากแหลงอ่ืน ( Switching  Costs) 

- ผูขายสามารถท่ีจะเปล่ียนสถานะกลายมาเปนคูแขงเอง  ( Forward  Integration) 

จากการพิจารณาแนวคิดทฤษฎี  Five - Forces  Model  จะเห็นไดวา  ทฤษฎี  Five - Forces  

Model  เปนการวิเคราะหผลกระทบท่ีมีตอองคกรท้ัง  5  ประการ  คือ  คูแขงขันรายใหม,  ความ

รุนแรงจากการแขงขนัภายในอุตสาหกรรม,  สินคาทดแทน,  อํานาจตอรองของผูซ้ือ / ลูกคา  และ 

อํานาจตอรองของผูขาย / ซัพพลายเออร  ซ่ึงถือวามีความสําคัญทางดานการวิเคราะหกลยุทธ

การตลาดทางดานการดําเนินธุรกิจโดยใชกลยุทธท้ัง 5 ประการ  ในการขจัดตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ

ธุรกิจ  เพ่ือเปนการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน   

แนวคิดทฤษฎี  Five - Forces  Model  จึงถือวามีความสําคัญในการวิเคราะหกลยุทธทาง

การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  เพราะเปนการทําใหกลุมทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนนิ

ธุรกิจ  และสภาวะคูแขงขันในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงแนวทางแกไขในการดําเนิน

ธุรกิจผาทอ  เพ่ือใหผาทอคูบัวเปนท่ียอมรับของสังคมในปจจุบันอีกดวย 
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 ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคิดทฤษฎี  Five - Forces  Model ”  ไปใชใหเกดิประโยชนตอ

งานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล  การสังเกตการณกระบวนการทํางานของกลุมสตรีทอผา         

คูบัว รวมถึงการตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจยัมี

ประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้ 

 

แนวคิด  SWOT  Analysis 

 แนวคิดการวิเคราะหโอกาสทางการผลิตและการตลาด  หรือ  SWOT  ซ่ึงยอมาจาก  

Strengths,  Weakness,  Opportunities  and  Threat  นั้นเปนการระบุถึงจดุแข็ง  จดุออน  โอกาส  

และอุปสรรค  โดยเนนวากลยุทธจะตองกอใหเกดิความเหมาะสมระหวางความสามารถภายใน  

และสถานการณภายนอก  โดยจะตองวิเคราะหและพิจารณาวาการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอม

ภายนอก  กอใหเกิดโอกาสและขอจํากดัอยางไรตอองคกรธุรกจิ  และในขณะเดียวกนัก็จะตอง

วิเคราะหวาปจจัยตางๆ  ภายในองคกรมีปจจัยใดท่ีเปนจุดแข็งและปจจัยใดท่ีเปนจดุออน  เนื่องจาก

จุดแข็งนําไปสูการไดเปรยีบทางการแขงขนั  เปนส่ิงซ่ึงองคกรมีอยูหรือสามารถทําได  ซ่ึงดีกวาคู

แขงขัน  สวนจดุออนคือส่ิงซ่ึงองคกรมีหรือทําหรือไมมีเลย  ซ่ึงในขณะท่ีคูแขงขันสามารถทําได

ดีกวา  (พักตรผจง และ พสุ ,2542 : 172 – 173 )  รายละเอียดของการวิเคราะหมีดังนี ้

 1.  จุดแข็ง  ( Strengths )  หมายถึง  การวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคกร  เชน  การ

บริหารงาน  การตลาด  การวิจยัและพัฒนา  เพ่ือการพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายใน

องคกร  ท่ีบรรลุความสําเร็จหรือเปนผลดี  แลวนํามากําหนดกลยุทธการตลาดขององคกร  โดยใช

ประโยชนจากจดุแข็งจากการดําเนนิงานภายในเหลานี ้

 2.  จุดออน  ( Weakness )  หมายถึง  การวิเคราะหการดําเนินงานภายในดานตางๆของ

องคกร  ไดแก  การบริหาร  การเงิน  การตลาด  การผลิต  การวิจัยและพัฒนา  ท่ีองคกรไมสามารถ

กระทําไดดี  เพ่ือพิจารณาถึงอุปสรรคตอความสําเร็จขององคกร  องคกรจะประสบความสําเร็จไดก็

ตอเม่ือองคกรทําการกําหนดกลยุทธท่ีสามารถลบลาง  หรือปรับปรุงจุดออนของการดําเนินงาน

ภายในเหลานีใ้หดีขึน้ 

 3.  โอกาส  ( Opportunity )  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานขององคกร  องคกรจะตองคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก  เชน  

เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี  การพัฒนาของคอมพิวเตอรและไบโอเทคโนโลยี  การ

เปล่ียนแปลงของประชากร  การเปล่ียนแปลงคานิยมและทัศนคตขิองสมาชิกองคกรและการแขงขัน

จากตางประเทศท่ีรุนแรง  เปนตน  การเปล่ียนแปลงเหลานี้อาจทําใหความตองการของลูกคา

เปล่ียนแปลงไป  สงผลใหผลิตภัณฑ  บริการและกลยุทธขององคกรตองเปล่ียนแปลงตามไปดวย 
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 4.  อุปสรรค  ( Threats )  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีคกุคามตอการดําเนินงานของ

กลุม  สภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้  อาทิเชน  เศรษฐกจิ  สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี  การแขงขนั  

ความเขมแข็งของคูแขงและอัตราดอกเบ้ีย  เปนตน 

 เม่ือทําการวิเคราะหถึงจดุแข็ง  จดุออน  โอกาสและอุปสรรค  ขององคกรแลว  ขั้นตอไป

เปนการสรางกลยุทธท่ีเปนทางเลือก  ซ่ึงองคกรตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชเปนกลยุทธ  เพ่ือ

ใชเปนแนวทางปฏิบัตขิององคกร  การสรางกลยุทธทางเลือกกระทําในขอบเขตจุดออน  จุดแขง็  

โอกาส  และอุปสรรคขององคกร  โดยใชวิธีท่ีเรียกวา  SWOT  Matrix  ดังนี้ 

 

                  จุดแข็ง                                   จุดออน 

 

 

โอกาส 

 

 

 

 

 

อุปสรรค     

 

 

 

 

 

 

จากภาพขางตน  สามารถอธิบายไดดงันี ้

 1.  การสรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารงาน  โดยใชจดุแข็งของกลุมไปชวงชิงโอกาสที่

คาดวาจะเกิดขึ้น  โดยใชวิธีการจับคูระหวางจุดแข็งและโอกาส  หากคูใดเกิดความสอดคลองกจ็ะทํา

ใหไดกลยุทธทางเลือกนัน้  ในการจับคูนั้นอาจใชจุดแข็งหรือโอกาสมากกวาหนึ่งขอก็ได  หรือ

อาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได  หรือบางขออาจไมทําใหเกดิกลยุทธ  และกลยุทธทางเลือกในสวนนี ้ 

เรียกวา  “ กลยุทธจุดแข็ง -  โอกาส ” 

 จุดแข็ง +  โอกาส    จุดออน  +  โอกาส 

 

ใชกลยุทธท่ีอาศัยจุดแข็งเพ่ือสรางขอได   ใชกลยุทธแกจุดออนแลว   

เปรียบจากโอกาสไดเปรียบจากโอกาส   ปรับกลยุทธเพ่ือสรางขอ 

 

 

 จุดแข็ง  +  อุปสรรค    จุดออน  +  อุปสรรค 

 

ใชกลยุทธท่ีอาศัยจุดแข็งเพ่ือหลีกเล่ียง   ใชกลยุทธเพ่ือคํานึงถึง 

อุปสรรคและเอาชนะใหได จุดออนและอุปสรรค  โดยใช

กลยุทธตัดทอน  เชน 

การถอนผลิตภัณฑ  การเลิก

กิจการ 
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 2.  การสรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารองคกร  โดยใชจุดแข็งขององคกรเล่ียงอุปสรรค

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  โดยใชวิธีการจับคูระหวางจุดแข็งและอุปสรรค  หากคูใดเกดิความสอดคลองกัน

ก็จะทําใหไดกลยุทธทางเลือกนั้น  ในการจับคูนั้นอาจใชจุดแข็งหรืออุปสรรคมากกวาหนึ่งขอก็ได  

หรืออาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได หรือบางขออาจไมทําใหเกิดกลยุทธ  และกลยุทธทางเลือกใน

สวนนี้เรียกวา  “ กลยุทธจุดแข็ง -  อุปสรรค ” 

 3.  การสรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารองคกร  โดยใชโอกาสขององคกรท่ีคาดวาจะ

เกิดขึน้ของกลุมมาแกไขจดุออน  โดยใชวิธีการจับคูระหวางจุดออนและโอกาส  หากคูใดเกิดความ

สอดคลองกันกจ็ะทําใหไดกลยุทธทางเลือกนั้น  ในการจบัคูนั้นอาจใชจดุออนหรือโอกาสมากกวา

หนึ่งขอก็ได  หรืออาจจะใชเพียงอยางเดียวกไ็ด  หรือบางขออาจไมทําใหเกดิกลยุทธ  และกลยุทธ

ทางเลือกในสวนนี้เรียกวา  “ กลยุทธจุดออน -  โอกาส ” 

 4.  การสรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารองคกร  โดยใชจุดออนขององคกรเล่ียง

อุปสรรคที่คาดวาจะเกดิขึน้  โดยใชวิธีการจับคูระหวางจดุออนและอุปสรรค  หากคูใดเกดิความ

สอดคลองกันกจ็ะทําใหไดกลยุทธทางเลือกนั้น  ในการจับคูนั้นอาจใชจดุออนหรืออุปสรรคมากกวา

หนึ่งขอก็ได  หรืออาจจะใชเพียงอยางเดียวกไ็ด  หรอืบางขออาจไมทําใหเกดิกลยุทธ  และกลยุทธ

ทางเลือกในสวนนี้เรียกวา  “ กลยุทธจุดออน -  อุปสรรค ” 

 จากการพิจารณา  จะเห็นไดวา  แนวคดิ  SWOT  Analysis  เปนการวิเคราะหหาจดุแข็ง  

จุดออน  อุปสรรค  และโอกาสในการดําเนนิธุรกจิ  โดยพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะ

แวดลอมภายนอกท่ีกอใหเกดิโอกาสและขอจํากัดอยางไรตอองคกรธุรกจิ  และในขณะเดียวกนัก็

ตองทําการวิเคราะหถึงปจจัยภายในองคกรดวยวา  ปจจยัใดท่ีเปนจุดแข็งและปจจัยใดท่ีเปนจุดออน  

รวมถึงอุปสรรคและโอกาสตางๆ  เนื่องจากจุดแข็งนําไปสูการไดเปรียบทางการแขงขัน  สวน

จุดออนนําไปสูแนวทางแกไข  เพ่ือใหการดําเนนิงานของธุรกิจสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค

เปาหมายท่ีวางไว 

 แนวคิด  SWOT  Analysis  จึงถือวามีความสําคัญในการวเิคราะหทางดานการดําเนินธุรกจิ

เพ่ือหากลยุทธทางดานการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  เพราะเปนการทําใหกลุมทราบวา  ปจจัย

ใดคือจุดแข็ง  และปจจัยใดคือจุดออนของกลุม  โดยการพิจารณาหาโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  

เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนนิธุรกิจของกลุมสตรีทอผาคูบัว ใหสามารถดําเนินธุรกิจและ

ตอสูกับคูแขงขันในธุรกจิอุตสาหกรรมผาทอเดียวกนัได 
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ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคดิ SWOT  Analysis ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย

ทางดานการวิเคราะหขอมูล  การสังเกตการณกระบวนการทํางานของกลุมสตรีทอผาคูบัว รวมถึง

การตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและ

สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 

แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นกับการทอผาพ้ืนเมือง   

 คําวา  “ ภูมิปญญา ” (wisdom)  เปนคําท่ีใชกนัมามานแลวในการศึกษา  สวนคําวา              

“ ภูมิปญญาชาวบาน ”  หรือ  “ ภูมิปญญาทองถ่ิน ”  ไดมีผูสนใจพูดถึงกันมากขึ้น  เม่ือทศวรรษท่ี

ผานมา  ท้ังองคกรของภาครัฐ (GO)  และองคกรเอกชน (NGO)  ไดใหความสําคัญของคํานี้กับการ

พัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอยางย่ิงกับเรื่องท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท : เพราะการเขาใจเรื่อง  ภูมิ

ปญญาของชาวบาน  จะเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหเขาใจถึงวัฒนธรรมของชาวบานและภาพรวมของ

วัฒนธรรมทองถ่ินได   

 “ ภูมิปญญาทองถ่ิน ”  (Local  wisdom)  หรือ  “ ภูมิปญญาชาวบาน ”  (Popular  wisdom)  

คือ     พ้ืนฐานความรูของชาวบาน  ท่ีเรียนรูและมีประสบการณสืบตอกันมาท้ังทางตรง  กลาวคือ  มี

ประสบการณดวยตนเอง  และทางออมซ่ึงเรียนรูจากบรรพบุรุษและผูรูสืบตอกนัมา  นายแพทย

ประเวศ  วะสี  ไดพูดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินวา  “ ภูมิปญญาทองถ่ินสะสมขึ้นมาจาก

ประสบการณของชีวิต  สังคม  และในสภาพส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน  ทําใหมีการถายทอดสืบตอ

กันมาเปนวัฒนธรรม ”  (ประเวศ   วะสี   2530  อางถึงใน  มานพ  ศิวารัตน    2541 : 18)   

กลาวอีกนยัหนึ่ง  “ ภูมิปญญาทองถ่ิน ”  หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอยางท่ีชาวบานคิดไดเอง  และ

ไดนําความคิดนั้นมาเปนสติปญญา  แกปญหา  และเปนองคความรูท้ังหมดของชาวบานท้ังทางกวาง

และทางลึก  ชาวบานสามารถคดิเองทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยูแกปญหาในการดําเนนิชีวิตได

ในทองถ่ินของตนอยางเหมาะสมกับสมัย  ในการศึกษาชุมชนหมูบาน “ ภูมิปญญาทองถ่ิน ”  หรือ  

“ วิธีคิด วิธีมองปญหาของชาวบาน ”  ชวยใหสามารถทําความเขาใจกับโครงสรางและองคประกอบ

ของสังคมชนบทได  (ชยันต   วรรธนะภูติ  2537  อางถึงใน  มานพ  ศิวารัตน    2541 : 18)   

 1.  ลักษณะของภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถ่ินมี  2  ลักษณะคือ 

 ลักษณะท่ีเปนนามธรรม  เปนลักษณะท่ีเปนปรัชญาในการดําเนินชีวติ  ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ

การเกดิ  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคา  และความหมายของทุกส่ิงในชีวิตประจําวัน   
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 ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม  จะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับเฉพาะดานตางๆ  อาทิเชน  การทํามาหากนิ  

ศิลปะดนตรี  การหัตถกรรม  การเกษตร  การปลูกเรือน  เปนตน  

 ภูมิปญญาทองถ่ิน  จะสะทอนออกมาในลักษณะท่ีสัมพันธใกลชิดกัน  คือ   

- ความสัมพันธอยางใกลชิดกนัระหวางคนกับโลก  ส่ิงแวดลอม  ธรรมชาติ  สัตว  และ

พืช 

- ความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ  ท่ีรวมกันอยูในสังคมหรือในชุมชน   

- ความสัมพันธกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติ  และส่ิงท่ีไมสามารถสัมผัสได 

ลักษณะของความสัมพันธท้ัง  3  ลักษณะนี้  คือ  3  มิต ิ  ของเรื่องเดียวกันท่ีเปนชีวิตของ

ชาวบานสะทอนออกมาถึงภูมิปญญาในการดําเนินชีวติอยางมีเอกภาพ  อันเปนรากฐานในการ

ดําเนินชีวติของชาวบาน 

2.  การถายทอดภูมิปญญาของชาวบาน 

ภูมิปญญา เปนเรื่องของการสืบทอดประสบการณจากอดีตถึงปจจุบันท่ีเปนไปอยาง

ตอเนื่อง และไมขาดสาย  เปนธรรมชาติของชาวบานท่ีเช่ือมโยงประวตัิศาสตรสืบตอกันมามิไดขาด           

เปนลักษณะของความสัมพันธภายในโดยชาวบานเอง  แตการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน    ทําให

ชาวบานสูญเสียความเปนตัวของตวัเอง  เริ่มไมกลาตัดสินใจดําเนินชีวิตเอง  เนื่องจากถูกครอบงํา  

ส่ังการ  และตัดสินใจแทน  จากสังคมภายนอกเปนสวนใหญ 

ถามีการกลาวถึงภูมิปญญาทองถ่ิน  ก็ไมพนท่ีจะกลาวถึง  รากเงาพ้ืนเพของชาวบานในอดีต  

ในแงดีอยูเสมอ  แตในความเปนจริงแลว  ไมวายุคใดสมัยใดจะมีท้ังส่ิงท่ีมีจุดดีและจดุดอยปะปน

คละเคลากันไป  เพียงแตวาเราจะถูกดึงจุดท่ีดีในอดีตเพ่ือใหมีการนํามาเช่ือมโยง  สัมพันธปรับปรุง

ปรับใชในปจจุบัน  และอนาคตใหมากขึ้นเปนสําคัญ   

ชาวบานไดใชสติปญญาของตนส่ังสมความรูประสบการณ  เพ่ือการดํารงชีพมาโดยตลอด  

และยอมถายทอดจากคนรุนหนึ่งตลอดมา  ดวยวิธีการตางๆ  ท่ีแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม  

แตละทองถ่ิน  ท้ังทางตรงและทางออมโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา  ความเช่ือผีตางๆ  รวมทั้งความ

เช่ือบรรพบุรุษเปนพ้ืนฐานในการถายทอดเรียนรูสืบตอกนัมา   

การถายทอดภูมิปญญาใหแกเด็กจะแตกตางจากผูใหญ  เพราะเด็กจะมีความสนใจใน

ชวงเวลาส้ันๆ  และเปนส่ิงท่ีใกลตัว  กิจกรรมท่ีถายทอดจึงตองงายไมซับซอน  สนุกสนานและ

ดึงดูดใจ  วิธีการเหลานี้เปนการสรางนิสัยและบุคลิกภาพท่ีสังคมปรารถนา  สวนใหญจะมุงเนน
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จริยธรรมท่ีเปนส่ิงควรทําและไมควรทํา  การถายทอดภูมิปญญาแกผูใหญ  ซ่ึงถือวาเปนผูท่ีมี

ประสบการณมากพอสมควรและเปนวัยทํางาน   

การถายทอดภูมิปญญาแบงออกเปน  2  แบบ  คือ  แบบท่ีเปนลายลักษณอักษร  และแบบท่ี

ไมเปนลายลักษณอักษร  กลาวคือ  แบบท่ีเปนลายลักษณอักษรนั้น  สวนใหญจะใชการเขียนใส

ใบลาน  หรือสมุดขอย  เพ่ือใชสําหรับเลาเรียนสืบตอกันมาเร่ือยๆ  ปจจุบันนี้หาไดยาก  สวนแบบท่ี

ไมเปนลายลักษณอักษร อาทิเชน  ศิลปะการแสดง  นิทาน  กลอน  เปนตน   

จากการพิจารณาแนวคิดภูมิปญญาทองถ่ินกับการทอผาพ้ืนเมือง  จะเห็นไดวา การทอผา

เปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง  ท่ีเปนองคความรูหรือภูมิปญญาของชาวบาน  อันแสดงออกถึง  “ หนาท่ี ”  

ท่ีพึงกระทําในฐานะท่ีเปนสมาชิกคนหนึ่งในสังคม  และเปนความตองการพ้ืนฐานทางดานรางกาย  

และจิตใจของมนุษย  ดังนั้นการทอผาจึงเปนการตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐานของชาวบาน  

ซ่ึงอาจกลาวไดวาการทอผาเกดิจากการนําแนวคิดภูมิปญญาชาวบานมาปรับใช  เพ่ือสนองตอความ

ตองพ้ืนฐานของมนษุย  และถือไดวาเปนแนวคิดของความจําเปนพ้ืนฐานอยางหนึ่งในการพัฒนา

สังคม โดยใชเปนแนวทางในการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน  ในท่ีนี้อาจรวมถึงการจัดตั้งกลุม

สตรีทอผาขึ้น  โดยการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินทางดานการทอผามาเปนเคร่ืองมือในการประกอบ

อาชีพ  ดังเชน  กลุมสตรีทอผาคูบัว  ท่ีเกิดจากการรวมตัวกนัของคนในชุมชน  โดยการนําเอา       

ภูมิปญญาของบรรพบุรุษทางดานการทอผาคูบัวมาใชในการประกอบอาชีพ  เพ่ือสรางรายไดใหกับ

คนในชุมชนอีกทางหนึ่งดวย 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคดิภูมิปญญาทองถ่ินกับการทอผาพ้ืนเมือง ”  ไปใชใหเกิด

ประโยชนตองานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล  และการสังเกตการณกระบวนการทํางานของ

กลุมสตรีทอผาคูบัว เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้ 

 

แนวคิดเร่ืองเครือขาย 

เครือขายเปนคําท่ีบุคคลท่ัวไปอาจใชแทนคําวา  “ เครือขายทางสังคม ”   ในฐานท่ีเขาใจวา

เปนความสัมพันธท่ีเกดิขึ้นระหวางมนษุย   

เครือขายเปนความสัมพันธท่ีมีการเช่ือมโยงกัน   อาจเปนการเชื่อมโยงกันระหวางมนษุย   

และอาจหมายรวมถึงระบบการเชื่อมโยงกันของระบบโทรทัศน  ระบบน้ํา   Internet   โดยท่ีมีการ

เช่ือมโยงกันอยางตอเนื่องมีรูปแบบ   หรือขนาดการเช่ือมโยงท่ีหลากหลาย   (พระมหาสุทิตย    

อาภากโร   2547  : 5) 
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 เครือขายทางสังคม   หมายถึง   ความสัมพันธกันของมนุษยภายในสังคม   ท้ังในระดับ

บุคคล   บุคคลกับกลุม   กลุมกับกลุม   และกลุมกับเครือขาย   โดยอธิบายถึงพฤติกรรมและ

ความสัมพันธท่ีโยงใยกับส่ิงตางๆ   อาทิเชน   การทํากจิกรรม   การส่ือสาร   การแลกเปล่ียนความรู   

การพ่ึงพาอาศัยกนั  เปนตน  โดยมีเปาหมาย   มีวัตถุประสงค  และความตองการบางอยางรวมกนั         

มีการปฏิบัติกนัอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาพอสมควร  เครือขายในสังคมมนษุยนั้น  มีการกระจาย

ไปตามหนวยยอยตางๆ  ของสังคม  หากมองในมิติแหงความสัมพันธท่ีบุคคลเปนสวนหนึ่งของ

เครือขาย   เครือขายมีความสัมพันธกับแบบแผนของบุคคลและกลุมคน  โดยเปนกระบวนการท่ี

เกี่ยวของกันทางกิจกรรม   การปฏิสัมพันธระหวางกันและความสัมพันธใกลชิด   (พระมหาสุทิตย   

อาภากโร   2547  : 6) 

 แนวคิดวาดวยเครือขาย   กลาวถึง  ความสัมพันธความรวมมือกันเพ่ือใหความชวยเหลือซ่ึง

กันและกนั โดยใหปจเจกและองคกรท่ีเปนสมาชิกของเครือขายยังคงมีการรกัษาความเปนอิสระ 

และเอกลักษณของตน  (เสร ี  พงศพิศ   2548  :  34) 

 

การกอตัวของเครือขาย 

 การสรางเครือขาย ควรใหสมาชิกในเครือขาย มีความสัมพันธและมีความเปนอิสระ  ใน

การกอตวัของเครือขายนัน้มีหลากหลาย ท้ังท่ีเกิดจากการจัดตั้ง และการสนับสนุนของภาครัฐและ

เอกชนตาง ๆ   เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ   และเกิดขึน้เพราะสถานการณเปนตัวกําหนด   ซ่ึงจะ

อธิบายถึง  3  ดานตามลักษณะของการกอตวั  (พระมหาสุทิตย    อาภากโร   2547  :  109)   ดังนี ้

 1.  เครือขายที่เกิดขึ้นจากการจัดต้ังและการสนบัสนนุของภาครัฐและเอกชน   เครือขาย    

ในลักษณะนี้เปนเครือขายท่ีภาครัฐหรือหนวยงานตางๆ   ท่ีตองการสงเสริมหรือจัดตั้ง   เพ่ือให

สอดคลองกับการพัฒนาตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการ

พ่ึงตนเองได  

2. เครือขายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ   เปนเครือขายท่ีเกิดขึน้จากการรวมแรงรวมใจของ

ฝายตางๆ  ท่ีมองเห็นความจําเปนของการเรียนรูและแกไขปญหารวมกนั   แลวรวมตัวกันเปน

เครือขาย   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น   ประสบการณ  รวมทั้งการพ่ึงพาอาศัย  สมาชิกมีแนว

ทางการดําเนนิงานท่ีเปนอิสระ   โครงสรางความสัมพันธของเครือขายลักษณะนี้ไมซับซอน   อยูใน

แนวราบ  มีความยืดหยุนและมีความสอดคลองกับบริบทท่ีเกดิขึน้ในสังคม 
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3.  เครือขายทีเ่กดิขึ้นโดยสถานการณเปนตัวกําหนด  เปนเครือขายท่ีเกิดจากสถานการณ

หรือประเด็นปญหาท่ีทุกฝายเห็นวา   จําเปนตองใชความเปนเครือขายในการแกไขปญหา และ        

สรางพลังแหงการเรียนรู   เครือขายในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีสถานการณนั้นเกิดการสุกงอม   

โครงสรางของเครือขายในลักษณะนี้  จะมีการรวมพลังบนฐานของการตอสูและการเรียกรอง         

เพ่ือปกปองและรักษาสิทธิของตนเองในการพัฒนา   

 

ประเภทของเครือขาย 

 ประเภทของเครือขายไดมีการแบงไวแตกตางกันไปโดย   เสรี    พงศพิศ  (2548 :  198)   

กลาววา    ประเภทของเครือขายขึ้นอยูกับสมาชิก   พ้ืนท่ี   กิจกรรมหลัก   วัตถุประสงค   และ

โครงสรางการดําเนินงานในลักษณะองคกรของเครือขายเอง 

เครือขายแนวราบโดยการประสานบุคคลท่ีอยูในระดับเดียวกัน   อาชีพเดียวกนั   ใหมา

เช่ือมประสานเปนเครือขาย  อาทิเชน   เครือขายเกษตรกร   เครือขายนักพัฒนา   เครือขายนกัวจิัย   

เปนตน   อาจเปนปจเจกบุคคลหรืออาจเปนสถาบันก็ได   อาทิเชน   เครือขายสถาบันวิจัย   เครือขาย

ศูนยขอมูล   เปนตน   บางเครือขายอาจเปดสําหรับบุคคลท่ัวไป   สถาบันท่ัวไป   ใครก็ไดท่ีสนใจ

ในเรื่องหรือประเด็นเดยีวกัน 

เครือขายแนวตั้ง  อาทิเชน  การนําผูคนจากหลากหลายอาชีพท่ีแตกตางกันมาเปนเครือขาย

กัน   เชน   เกษตรกร   นักพัฒนา   นักวิชาการ   นกัธุรกจิ   นักการเมือง   องคกรทุน   เปนตน   ท้ังน้ี

เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความรวมมือกัน โดยเนนท่ีการใหขอมูลขาวสารมากกวาการดําเนิน

กิจกรรมรวมกนั   

พระมหาสุทิตย   อาภากโร   (2547  :  84)   ไดกลาววา   การแบงประเภทและรูปแบบของ

เครือขายมีความแตกตางกนัตามนยิาม   และกิจกรรมท่ีแตละกลุม   หรือผูท่ีใชกิจกรรมเครือขาย

กําหนดขึ้น   โดยพระมหาสุทิตยกลาวถึงเกณฑบางประเภทในการจัดประเภทและรปูแบบของ

เครือขาย   เพ่ือใหเหมาะสมกับการประยกุตใชในการเสริมสรางการเรียนรูทุกฝาย   ดังนี้    

1. เครือขายเชิงพ้ืนท่ี  (Area) 

2. เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม   (Issue  network) 

3. เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี  (Functional  structure)   
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1.  เครือขายเชิงพ้ืนที่   (Area)   หมายถึง  การรวมตัวของกลุม   องคกร  เครือขาย   ท่ีอาศัย

พ้ืนท่ีรูปธรรมหรือพ้ืนท่ีดําเนนิการเปนปจจยัหลักในการทํางานรวมกัน   เปนกระบวนการท่ีอาศัย

กิจกรรมท่ีเกดิขึน้ในพ้ืนท่ีเปนเปาหมายนําทาง   และเปนการพัฒนาบูรณาการท่ีไมแยกสวนตางๆ  

ออกจากกัน   โดยเอาพ้ืนท่ีเปนท่ีตั้งแหงความสําเร็จในการทํางานรวมกันของทุกฝาย 

กิจกรรมและความสัมพันธของเครือขายเชิงพ้ืนท่ีนั้น   จะอาศัยพ้ืนท่ีทางกายภาพเปนฐาน

กําหนดกิจกรรมและประเดน็ปญหา   คือ  การเช่ือมโดยกลุม   องคกร   และเครือขายยอยในพ้ืนท่ี   

ใหเขารวมปรึกษาหารือ   และหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้นรวมกนั   โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจะมี

ความสัมพันธท้ังดานวัฒนธรรม   สังคม  เศรษฐกิจ   และการใชทรัพยากรท่ีมาจากพ้ืนท่ีเปนสําคัญ 

โครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพ้ืนท่ีนั้น   จะมีลักษณะกระบวนการทํางานท้ัง

แนวตั้งและแนวราบ   โดยมีการรวมศนูยกจิกรรมเขาสูสวนกลางในระดับพ้ืนท่ีใหญ   และมีศูนย

ประสานยอยในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก   เพ่ือใหเกดิกิจกรรม  การส่ือสาร   และความเคล่ือนไหว   มีแกนนํา   

ผูประสานงาน   และคณะทํางานในเครือขายมารวมผลักดันกจิกรรมใหกลุม  องคกรและครือขาย

ยอยทํางานตามหนาท่ีและภารกิจของตน   ในขณะท่ีความสัมพันธในแนวราบ จะมีการประสาน

เครือขายยอยตามประเด็นท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีแลวนํามากําหนดกิจกรรมรวมกนั 

2.  เครือขายเชิงประเดน็กิจกรรม   (issue   network)   คือ   เครือขายท่ีใชประเด็นกจิกรรม   

หรือสถานการณท่ีเกิดขึ้นเปนปจจัยหลักในการรวมกลุมองคกร   โดยมองขามมิติ          ในเชิงพ้ืนท่ี   

มุงเนนการจัดการในประเดน็กจิกรรมนั้นๆ   อยางจริงจัง   และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคี

อ่ืนๆ   ท่ีเกี่ยวของ 

โดยลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรมนั้น สามารถแบงลักษณะและ

โครงสรางของเครือขายไดอยางมากมายตามประเด็นกิจกรรม  และความสนใจท่ีเกิดขึน้ของฝาย

ตางๆ   ท้ังภาครัฐ   เอกชน   และภาคประชาชน   โดยไมไดยึดตดิกับพ้ืนท่ีดําเนินการ   แตใชหลัก

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้เปนตวักําหนด   ความเปนเครือขาย  เชน  เครือขายปาชุมชน   เครือขายภูมิ

ปญญาชาวบาน 

เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรมสวนใหญเกิดขึ้นจากประเด็นปญหา  และความสนใจของผูท่ี

ทํางานในกิจกรรมนั้นๆ  และหาแนวรวม   กิจกรรมการทํางานของเครือขายเชิงประเด็นสวนใหญ

จะมีลักษณะการทํางานในแนวราบ   เพราะเกิดจากความสนใจในประเดน็ปญหาเดียวกันของ 

ปจเจกบุคคล   กลุม   องคกร  และเครือขายท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาท่ีเกิดขึ้น   ในขณะท่ี

โครงสรางความสัมพันธมีท้ังแนวตั้งและแนวราบ   โดยมีเครือขายหลักใหการสนับสนนุเครือขาย

ยอย   ซ่ึงตางก็มีความเปนอิสระในการดําเนินงานกับประเด็นนั้นๆ   ภายใตศักยภาพของตนเอง 
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3.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่  (Functional  structure)  คือ  เครือขายท่ีเกิดขึ้นโดย

อาศัยกิจกรรม  และการกอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคม   เปนแนวทางในการแบงเครือขาย   

อาจแบงเปนเครือขายภาครัฐ   ภาคประชาชน   ภาคธุรกจิเอกชน   และภาคองคกรพัฒนาเอกชน   

โดยเครือขายตางๆ   มุงเนนการดําเนนิการ   ภายใตกรอบแนวคิด   หลักการ   วัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักของหนวยงานหรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชนนั้นๆ 

ลักษณะและโครงสรางของเครือขายประเภทนี ้  มีการกอตวัตามภารกจิของกลุม

ผลประโยชน   โดยกลุมผลประโยชนอาจใหการสนับสนนุจัดตั้งเครือขายหรือเขาไปเสริมสรางให

เกิดกระบวนการเรียนรู   และมีกระบวนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภารกจิ   กิจกรรม   และเปาหมาย

หลักของกลุมงานนัน้ๆ   อาจมีการรวมตัวกันเปนเครือขายเชิงพ้ืนท่ีและเครือขายประเดน็กจิกรรม

ได   ถาแตละฝายเห็นความสําคัญในการรวมพลังเพ่ือการแกไขปญหาในภาพรวม    

กิจกรรมและความสัมพันธของเครือขายตามโครงสรางหนาท่ี อาจมีกิจกรรมและ        

ความสัมพันธท่ีทับซอนกันอยู   สวนใหญเปนฝายตางๆ   ท่ีพยายามสรางพ้ืนท่ีทางสังคม  โดยแตละ

กลุมผลประโยชนตางพัฒนากจิกรรมรูปแบบตางๆ   เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายในภาคสวน

ตนเอง  ดังนั้นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ของเครือขายประเภทน้ี   จึงมีความหลากหลายตามภารกิจของ    

ภาคสวนนั้น   อยางไรก็ตามเครือขายแตละภาคสวนอาจมีการประสานความสัมพันธกนั   โดยผาน

ชองทางการส่ือสารและการทํางานกจิกรรมรวมกัน   โดยอาศัยประเด็นกิจกรรมในการเช่ือมโยง 

จากการพิจารณาแนวคิดเรื่องเครือขาย  เปนการกลาวถึง  ความสัมพันธกันของคนในสังคม

ท้ังในระดับบุคคล  บุคคลกับกลุม  กลุมกับกลุม  ซ่ึงเครือขายประเภทตางๆ   ท่ีเกิดขึ้นนัน้  เปนการ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร   และการรวมกันทํากิจกรรมตางๆ   ใหมีความสะดวกมากขึน้   หรืออาจ

เปนการเพิ่มพลังในการตอรองกับอํานาจตางๆ  ไมวาจะเปนอํานาจตอรองของผูซ้ือ/ลูกคา  หรือ  

อํานาจตอรองของผูขาย/ซัพพลายเออร  ซ่ึงถือวาแนวคิดเรื่องเครือขายมีความสําคัญตอการดําเนนิ

ธุรกิจของกลุมสตรีทอผาคูบัว  นอกจากนี้ยังเปนการวิเคราะหใหเห็นถึงการจัดตั้งเครือขาย  และ

ลักษณะโครงสรางเครือขายของกลุม  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาใหผาทอของกลุมเปนท่ียอมรับใน

สังคม  รวมถึงในธุรกิจอุตสาหกรรมผาทอเดียวกันอีกดวย 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคดิเรื่องเครือขาย ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัยทางดาน

การวิเคราะหขอมูล  การสังเกตการณกระบวนการทํางานของกลุมสตรีทอผาคูบัว รวมถึงการตั้ง

คําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ

มากยิ่งขึน้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทัศนาวลัย  พรหมเสน  ( 2547 )  ไดศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาดหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ  ( OTOP )  ของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑผาไหมแพรวาในจังหวัดกาฬสินธุ  ผล

การศึกษาพบวา  ผูผลิตสวนใหญไมมีการวางแผนผลิตระยะยาวท่ีชัดเจน  การผลิตขึ้นอยูกับความ

ตองการของลูกคาท่ีส่ังซ้ือและปริมาณเงินทุนของกลุม  วัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิตซ้ือจากพอคา

คนกลางท่ีนํามาจําหนาย  ผลิตภัณฑท่ีผลิตมีรูปแบบและขนาดหลากหลาย  การกําหนดราคาโดย

ประเมินจากตนทุนของผลิตภัณฑ  การจําหนายสวนใหญยังจํากัดอยูในพ้ืนท่ีจังหวดักาฬสินธุ  

วิธีการสงเสริมการตลาดท่ีใช  ไดแก  การใหสวนลดและของแถม  ปญหาดานการผลิตท่ีสําคัญ

ไดแกวตัถุดิบราคาแพงและเงินทุนไมเพียงพอ  สวนปญหาดานการตลาดไดแกการขาดทักษะในการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ  จําหนายผลิตภณัฑไดในราคาต่ําและการขาดตลาดรองรับท่ีแนนอน  และ

หนวยงานภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานท่ีสามารถสงออกได  เชน  

สงเสริมดานการประชาสัมพันธ  เผยแพรโครงการ  และประสานงานกับทุกฝายในการจัดกิจกรรม

หรืองานเทศกาลประเพณี  สวนปญหาและอุปสรรคของกลุมผูผลิตในสวนท่ีเกี่ยวของกับภาครัฐนั้น

คือ  ปญหาพอคาคนกลาง  และการขาดทักษะในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ  แนวทางแกไข

คือ  กลุมผูผลิตควรใหความรวมมือในการแขงขันกับพอคาคนกลางและรัฐควรสงเสรมิดาน

เทคโนโลยีการผลิต 

 ฐานิดา  อรุณพันธุ  ( 2546 )  ไดศึกษากลยุทธการตลาดของกลุมสตรี  กรณีศึกษาผาทอจก

ในจังหวัดแพร  พบวา  จํานวนผูผลิตผาทอจกในจังหวดัแพรเริ่มลดลง  เนื่องจากราคาขายตกตํ่า  

บทบาทในการกําหนดราคา ขึ้นอยูกับความสามารถในการสรางความแตกตางใหกับผลิตภณัฑ  

โอกาสในการประกอบธุรกจิคือ  กระแสความนยิมผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาตะวันออก  

รวมทั้งนโยบายสนับสนนุสงเสริมจากภาครัฐ  แตสภาวะการแขงขันท่ีรนุแรงในตลาดระดับกลาง

และลาง  ทําใหตองเรงปรับตัวเพ่ือผลิตสินคาในระดับบน  สรางความเขาใจกับผูบรโิภคโดยใชจุด

แข็งดานความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถ่ินและมีคณุคาทางจติใจ 

 ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ  99  พบวา  ผูทอท่ีเปน

สมาชิกกลุมสตรีกับกลุมลูกทอท่ีรับจางทอผา มีการประกอบกิจกรรมแตกตางกัน  ไดแก  

ประสบการณการทอผา  แหลงท่ีมาของวตัถุดิบ  วิธีการซ้ือวัตถุดิบ  ความหลากหลายของขนาดผา

ทอ  ระยะเวลาในการทอ  จํานวนท่ีขายตอเดือน  และราคาเฉล่ียตอผืน  นอกจากนีก้ารทดสอบกลุมผู

ทอท่ีเปนกลุมสตรีท่ีกอตั้งมานานกับกลุมผูทอท่ีเปนกลุมสตรีท่ีกอตั้งในระยะหลัง  และการทดสอบ

กลุมผูทอท่ีเปนกลุมสตรี ซ่ึงกอตั้งในระยะหลังท่ีรวมกลุมกันเองกับกลุมผูทอท่ีเปนกลุมสตรีท่ี
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รวมกลุมจากการสงเสริมของภาครัฐ  ก็มีความแตกตางกัน  ท้ังนี้กลุมสตรีควรมีการจดัการภายในให

เปนรูปแบบเดียวกัน  เพ่ือประโยชนในการสรางความรวมมือดานการผลิต  และทําการประเมิน

กําลังการผลิตของกลุมอยางสมํ่าเสมอ 

 สรัญญา  แปะทอง  ( 2544 )  ไดศึกษากลยุทธการตลาดผาไหม  กรณีศึกษาศูนย

ศิลปหัตถกรรม  บานสามโค  ตําบลปราสาททอง  กิ่งอําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร  ผล

การศึกษา  พบวา  ใชสวนประสมทางการตลาดคือ  1)  ดานผลิตภณัฑปจจุบันพบวามุงพัฒนา

รูปแบบใหทันสมัยและเปนท่ีตองการของตลาด  ปญหาท่ีพบคือไมสามารถผลิตเสนไหมใหเพียงพอ

ในการทอผา  2)  ดานราคา  พบวากําหนดราคาประเมินจากตนทุนการผลิตบวกกําไรประมาณ  10 

%  ปญหาท่ีพบคือ  เสนไหมมีราคาแพง  การตั้งราคาไมไดมาตรฐาน  3)  ดานชองทางการจัด

จําหนาย  พบวา  ใชการจําหนายโดยนําสินคาไปแสดงและจําหนายในงานนิทรรศการ  งานประเพณี

ประจําปตางๆ  ของหนวยงานราชการและภาคเอกชน  รวมทั้งจําหนายในศูนยศิลปหัตถกรรม  

ปญหาท่ีพบคือ  ไมสามารถจําหนายใหแกผูบริโภคไดท่ัวถึง  4)  ดานการสงเสริมการตลาด  พบวา  

กระทําโดยผานหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปการจัดงานแสดงสินคา  ปญหาท่ีพบคือ  การ

ประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรับทราบถึงการจัดแสดงสินคายังมีนอย 
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บทท่ี  3  

วิธีดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาประเด็นเรื่อง “ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอ

เมือง  จังหวัดราชบุร ี  ”  ผูศึกษาไดทําการแบงวิธีการศึกษาออกเปน  4  ประเดน็  โดยเริ่มตั้งแต

รูปแบบการศึกษา  การเลือกพ้ืนท่ีการศึกษา  การเลือกบุคคลหลักในการสัมภาษณและขัน้ตอนการ

เก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงสามารถสรุปขอมูลไดดังนี้  คือ 

1. รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ  เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม  และเก็บขอมูลจาก

เอกสารเปนสวนประกอบ   เพ่ือใหขอมูลนาเช่ือถือและครอบคลุมประเด็นท่ีตองการศึกษา      ใน

การเก็บขอมูลภาคสนาม  ผูศึกษาใชวิธีการสังเกต  การสัมภาษณ  โดยใชแนวคําถามและการ

สัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในเรื่องท่ีผูศึกษาสนใจ  เชน  ประธานกลุมสตรีทอผาคูบัว  

สมาชิกในกลุม และชาวบานในตําบลคูบัว  เปนตน  ซ่ึงในระหวางการเก็บขอมูล   ผูศึกษาขอ

อนุญาตใชเครื่องบันทึกเทป เพ่ือใหขอมูลท่ีไดไมตกหลนและไดรับขอมูลท่ีครบถวน  หลังจากการ

เก็บขอมูล  ผูศึกษาจะนําขอมูลท่ีไดมาทําการเรยีบเรียงและจัดหมวดหมู  เพ่ือนํามาใชในการ

วิเคราะห  และนําเสนอผลการดําเนนิการศึกษาตอไป 

2. การเลอืกพ้ืนท่ีการศกึษา 

การศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษากลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว   อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   

เนื่องจากกลุมสตรีทอผากลุมนี้เปนกลุมท่ีมีการกอตั้งมานาน และยังคงมีการรวมกลุมกันอยาง

หนาแนน  รวมถึงไดเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ ระดับ 5 ดาวของจังหวัดราชบุรี  ผลิตภัณฑผาทอ

ของกลุมไดรับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไปเปนอยางมาก  สังเกตไดจากช่ือเสียงของผาทอคูบัวท่ีเปน

ท่ีรูจักแกบุคคลท่ัวไป  ซ่ึงผลิตภัณฑของกลุมสวนใหญจะเปนงานฝมือท่ีทําขึน้จากความสามารถ

ของสตรีในตําบลและสมาชิกในกลุมสตรีทอผาคูบัว  นอกจากนี้ผลิตภัณฑผาทอคบัูวของกลุม       

ยังมีดวยกันหลายลาย เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาท่ีช่ืนชอบเกี่ยวกับผา
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ทอ  ผูศึกษาจึงมีความสนใจทางดานการตลาดของกลุม  และการสงเสริมการขายของกลุมสตรีทอผา

คูบัว  ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีผลตอกลยุทธทางดานการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว 

3.  การเลอืกบุคคลหลักในการสัมภาษณ 

บุคคลหลักในการสัมภาษณครั้งนี้  เปนชาวบานตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี 

โดยเฉพาะสมาชิกในกลุมสตรีทอผาคูบัว รวมถึงลูกคาท่ีเขามาส่ังซ้ือและส่ังทําผาทอของกลุมสตรี

ทอผาคูบัว   เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและไดรับขอมูลตามวัตถุประสงค 

 ผูใหขอมูล 

ผูศึกษาใชการเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางแบบผสมผสาน ระหวางการเลือกผูใหขอมูล

แบบสโนวบอล และการเลือกผูใหขอมูลแบบหลายกลุมหลายมิติ ดังนี ้

 3.1  การเลอืกตัวอยางแบบสโนวบอล 

 เปนการสัมภาษณผูใหขอมูลในตําบลคูบัว  เชน  ประธานกลุมสตรีทอผาคูบัว  

ประชากรในตําบลคูบัว  โดยการเก็บขอมูลแบบสโนวบอลจะเลือกสัมภาษณท่ีศูนยกลางของชุมชน

ท่ีเปนท่ีตั้งของกลุมเปนสําคัญ  จากนั้นจะใชวิธีการสัมภาษณโดยใหผูสัมภาษณแนะนําผูรูทานอ่ืน

ตอ เพ่ือทําการสัมภาษณตอไป  เหมือนการสัมภาษณแบบบอกตอกัน  เพ่ือใหผูศึกษาไดทราบขอมูล

จากบุคคลท่ีรูในรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัวท่ีแทจริง  รวมถึง

การไดรับขอมูลท่ีถูกตอง  และเปนจริงท่ีสุด 

3.2  การเลอืกตัวอยางแบบหลายกลุมหลายมิต ิ

เปนการเลือกสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลตางๆ  ภายในตําบล  เชน   สตรีผูสูงอายุ  

เนื่องจากการทอผาคูบัวเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีส่ังสมมานาน  การสัมภาษณสตรีผูสูงอายุ  จะทําให

ทราบถึงความเปนมาของผาทอคูบัว  การจกผา  และลวดลายตางๆของผาทอ  โดยลวดลายของผา

ทอนั้นมีผลตอการตั้งราคา  ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการตลาดของกลุม  นอกจากนี้การสัมภาษณชาวบาน

ในตําบลคูบัว  ทําใหทราบถึงการตลาดของกลุมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวามีการเปล่ียนแปลง

อยางไรบาง  การใชวิธีการสัมภาษณแบบเลือกตวัอยางหลายกลุมหลายมิตินี้เปนการสัมภาษณ
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ประชากรในพ้ืนท่ีเปาหมายทุกกลุมคน  ไมเจาะจงเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง

และเปนจริงท่ีสุด 

4.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1  การศึกษาเอกสาร 

ในชวงแรกเปนการเก็บขอมูลจากเอกสาร  ท้ังจากงานเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ท้ังจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชประกอบในการทําวิจัยตอไป 

4.2  การเกบ็ขอมูลภาคสนาม 

หลังจากเลือกกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนพ้ืนท่ีในการศึกษาท่ีเหมาะสมแลว  ผูศึกษาได

สรางแนวคําถาม  เพ่ือใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ  โดยการยดึปญหาการศึกษา  วัตถุประสงค  

กรอบแนวคิดในการศึกษา  เปนแนวทางในการกําหนดคําถามเพ่ือใหครอบคลุมประเด็นเรื่อง          

“ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี  ”  หลังจาก

สรางแนวคําถาม เพ่ือใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ  ผูศึกษาจึงไดนําแนวคําถามท่ีไดสรางขึ้นไป

ทดสอบ  เพ่ือดูความชัดเจนและความครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการศึกษา  แลวนํากลับมาแกไข

ขอบกพรองท่ีพบ กอนนําไปใชในการสัมภาษณจริงตอไป 

กอนเขาสูสนามนั้น  ผูศึกษาไดทดลองลงพ้ืนท่ีจริงในการสํารวจ  เพ่ือหาขอมูล

เบ้ืองตนเกี่ยวกับตําบลคูบัวและกลุมสตรีทอผาคูบัว  โดยการไปท่ีองคการบริหารสวนตําบลคูบัว

กอน  เพ่ือบอกถึงวัตถุประสงคของการมาขอสัมภาษณขอมูลและขออนุญาตลงพ้ืนท่ีตอไป   ซ่ึงถือ

เปนการใหเกียรติแกเจาของสถานท่ีราชการ  จากนั้นทางองคการบริหารสวนตําบลคูบัวไดแนะนํา

ขอมูลเบ้ืองตนแกผูศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของตําบลคูบัว  และความเปนมาของกลุมสตรีทอผา  

คูบัว  กอนทําการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลจริงจากสมาชิกกลุมสตรีทอผาคูบัวและชาวบานตําบลคูบัว  

เพ่ือเปนแนวทางในการถามคําถาม และเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดจากทางราชการกับท่ีไดจากการ

สัมภาษณสมาชิกในกลุมสหกรณทอผาคูบัว  รวมถึงชาวบานวามีความคิดเห็นท่ีแตกตางกนัอยางไร  

มีความนาเช่ือถือมากนอยแคไหน  และมีขอมูลใดบางท่ีสอดคลองกันและขัดแยงกัน  เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีถูกตองท่ีสุด 
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ขั้นตอนตอมา  คือ  ลงสํารวจพ้ืนท่ีคูบัวและทําการเก็บขอมูลเบ้ืองตน  พรอมท้ังวางแผนใน

การเก็บขอมูล  นอกจากนี้ส่ิงท่ีขาดไมไดคือการสรางความสัมพันธกับคนในพ้ืนท่ี  เชน  องคการ

บริหารสวนตําบลคูบัว  และชาวบานตําบลคูบัวทุกคน  พรอมท้ังแนะนําตัวผูศึกษาใหชาวบานได

รูจักวาเปนใคร   มาจากไหน  มาทําอะไร  และผูศึกษาไดเริ่มสรางความสัมพันธกับประธานกลุม

สตรีทอผาคูบัวคือ  อาจารยอุดม  สมพร   สมาชิกของกลุมสตรีทอผาคูบัว  และชาวบานคนอ่ืนๆ  

ดวยการพูดคุยในเรื่องท่ัวไปกอน แลวจึงเขาเรื่องท่ีผูศึกษาตองการศึกษา  โดยเฉพาะเรื่องของ

แรงจูงใจในการกอตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัว  และแสดงถึงความสนใจตออาชีพการทอผาจก  เชน  การ

ทดลองทอผาจก  ช่ืนชมถึงภูมิปญญา  และผลิตภัณฑท่ีกลุมนําออกวางจําหนาย  เพ่ือใหไดใจของ

ชาวบาน  รวมถึงใหชาวบานเกิดความไวใจและกลาท่ีใหขอมูลตางๆ แกผูศึกษา  ในระหวางการ

สัมภาษณ  ผูศึกษาไดสังเกตถึงกรรมวิธีในการทอผาจก  วสัดุและอุปกรณท่ีใช  และความเปนกนัเอง

ของชาวบานระหวางการสัมภาษณ  โดยผูศึกษาเริ่มสัมภาษณประธานกลุมสตรีทอผาคูบัวกอนถึง

การกอตั้งกลุมขึน้มา  ในการสัมภาษณผูศึกษาเปนผูสัมภาษณเองท้ังหมด  และไดขออนุญาตใช

เครื่องบันทึกเสียง  ถายรูป  พรอมท้ังจดประเด็นสําคัญในการสนทนากับผูใหขอมูลหลักทุกคน 

4.3  การเลอืกสัมภาษณบุคคลหลกั 

 บุคคลหลักในการสัมภาษณและการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้  คือ  สมาชิกของกลุมสตรี

ทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ผูศึกษาทําการสุมสัมภาษณสมาชิกกลุมสตรีทอ

ผาคูบัว  20  คน  ชาวบานคูบัวท้ังบุรษุและสตร ี 20  คน  และบุคคลอ่ืนอีก  10  คน  รวมผูใหขอมูล

หลักท้ังส้ินจํานวน 50  คน  ในประเด็นเรื่อง  “ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบล

คูบัว  อําเภอเมือง  จังหวดัราชบุรี ”  หลังจากนั้นผูศึกษาไดทําการจดัเกบ็ขอมูลใหเปนหมวดหมู   

เชน  การสัมภาษณท่ีเกี่ยวของกับการจัดตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัว  แลวจึงทําการจดัเก็บขอมูลเหลานั้น

ใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน  เพ่ือสะดวกตอการสรปุขอมูลดังกลาว  และผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลรายอ่ืนๆ ตอไปจนกวาผลของการสัมภาษณไมมีขอมูลใหมเกิดขึ้นอีก  หรือท่ีเรียกวา       

“ ถึงจุดอ่ิมตัว ”  แลวจึงหยุดการสัมภาษณ  หลังจากนั้น  ผูศึกษาจึงนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

มาวิเคราะหและสรุปผลการศกึษา   ดังนัน้  การสัมภาษณโดยวิธีนี้   จึงไมสามารถระบุจํานวนผูให

ขอมูลท่ีแนนอนลวงหนาได 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูศึกษาเลือกใชการสัมภาษณในระดับลึก (Indepth  Interview)  

โดยอาศัยขอมูลจากการสังเกตการณการสนทนา  เนื่องจากประเด็นการศึกษาเรื่อง “ กลยุทธทาง

การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี ”  เปนเรื่องท่ีไมคอยมี

ใครกลาเปดเผย  เนื่องจากมีคูแขงขันทางดานธุรกิจคอนขางเยอะ       จึงตองใชระยะเวลาในการ

สัมภาษณเพ่ือใหไดคําตอบ  ดังนั้นความยืดหยุนในการสนทนาจึงมีความสําคัญ การสัมภาษณในเชิง

ลึก จึงเปนสวนชวยใหผูสัมภาษณสามารถอธิบายใหผูถูกสัมภาษณขาใจถึงวัตถุประสงคของ

การศึกษา  และสามารถตรวจสอบความเขาใจกันได  เนื่องจากผูศึกษามีโอกาสสังเกตทาที  

บุคลิกภาพของผูใหสัมภาษณ  รวมถึงสามารถลําดับความคิด  และสามารถปรับปรุงวิธีการ

สัมภาษณ  โดยการตะลอมถามใหผูถูกสัมภาษณยอมเปดเผยความจริงใหมากท่ีสุด  ท้ังนี้ผูสัมภาษณ

ไดระมัดระวังในเรื่องของคําถามท่ีเปนการช้ีนําการเสนอความคิดเห็นสวนตัว  นอกจากนี ้  ผูศึกษา

ไดใชแนวคําถามท่ีไดมีการพัฒนาจากกรอบความคิดพ้ืนฐานมาใชในการสัมภาษณดวย  เพ่ือใชเปน

แนวทางในการกําหนดประเด็นตางๆ  ใหครอบคลุมคําถามของการศึกษา  “ กลยุทธทางการตลาด

ของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ตาํบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี”  วาเปนอยางไร 

การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 

หลังจากท่ีไดเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ขั้นตอนสําคัญในการทําวิจัยคือ  การตรวจสอบขอมูล

กอนการวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงการตรวจสอบขอมูลท่ีใชกันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ   คือการ

ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยแบงเปน (สุภางค จันทวานิช, 2540; Graneheim, 

2004);   Miles & Huberman, 1994)   

 1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ   การพิสูจนวาขอมูลท่ีผูวจิยั

ไดมานั้นถูกตองหรือไม  วิธีการตรวจสอบของขอมูลนั้น จะตองตรวจสอบแหลงท่ีมา 3 แหลง 

ไดแก  เวลา  สถานท่ี  และบุคคล  

1.1   การตรวจสอบแหลงเวลา หมายถึง การตรวจสอบขอมูลในชวงเวลาท่ีตางกัน 

เพ่ือใหทราบวาขอมูลท่ีไดรับในชวงเวลาตางๆนั้นเหมือนกันหรือไม  

 

1.2   การตรวจสอบสถานท่ี  หมายถึง  ถาขอมูลตางสถานท่ีกัน จะเหมือนกันหรือไม 
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1.3   การตรวจสอบบุคคล  หมายถึง  ถาบุคคลผูใหขอมูลเปล่ียนไป ขอมูลจะ

เหมือนเดิมหรือไม  

2.   การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation)     คือ     การตรวจสอบ

วาผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลตางกันอยางไรแทนการใชผูวิจัยคนเดียวกันท้ังหมด   ซ่ึงจะสรางความ

แนใจไดดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียว  

3. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation)  คือ  การตรวจสอบวาผูวิจัย

สามารถใชแนวคิดทฤษฎีท่ีตางไปจากเดิมตีความขอมูลแตกตางกันไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงอาจทําได

งายกวาถายังอยูในระดับสมมติฐานช่ัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความ

สรางขอสรุปเหตุการณแตละอยาง การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีนี้เปนการตรวจสอบที่ทําไดยาก

กวาการตรวจสอบดานอ่ืนๆ  

4.   การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation)     คือ  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆกัน เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชการสังเกตควบคู

กับการซักถามพรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเอกสาร หรือทําการซักถามผูใหขอมูล

สําคัญ หรืออาจซักถามผูใหขอมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพ่ือความแนนอนวาขอสรุปนั้น

เท่ียงตรงตามความเปนจริงหรือไม แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 

        ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย เรื่องกลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว 

อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุร ีใชเวลาในการศึกษา  ท้ังส้ิน  4  เดือน  โดยเร่ิมตั้งแตเดือน  พฤศจิกายน 

2555 –  กุมภาพันธ  2556  โดยไดกําหนดเปน 4 ขั้นตอน  คือ 

                 1.  ขั้นตอนการกําหนดหัวขอ  ปญหา  วัตถุประสงค  ประโยชนท่ีจะไดรับ 

                 2.  ขั้นตอนการสืบคนทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

                 3.  ขั้นตอนการลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณ และการสังเกต 

                 4.  ขั้นตอนการนําผลขอมูลมา วิเคราะห  ประเมินผล  สรุปผลการวิจัย 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวจิัยเรื่อง  กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคบัูว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  

จังหวัดราชบุรี  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผาทอคูบัว  ศึกษากล

ยุทธทางดานการตลาดของกลุม  รวมถึงปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของผลิตภัณฑผาทอคู

บัว  ผูศึกษาสามารถแบงผลการวิเคราะหจากการลงพื้นท่ีศึกษาออกได  ดังนีค้ือ 

1. ประวัตคิวามเปนมาและการดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัว 

2. ภูมิปญญาทางดานการทอผาจก 

3. การวิเคราะหทางดานการตลาด 

4. สภาวะการแขงขนัธุรกิจผาทอ  ( Five Forces ) 

5. การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  ( SWOT Analysis ) 

6. การจัดการเครือขาย 
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ประวัติความเปนมาของกลุมสตรีทอผาคูบัว 

กลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของ

สตรีตําบลคูบัว ท่ีมีความสนใจในการทอผาจก โดยมี ดร.อุดม สมพร ผูมีบทบาทในการฟนฟูศิลปะ

ผาจกไท-ยวน เปนผูกอตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัว ท้ังนี้ทางกลุมไดรับการสนันสนุนจากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน  เชน องคการบริหารสวนตําบลคูบัว สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และ

สโมสรโรตารี่ราชบุรี เปนตน กลุมสตรีทอผาคูบัว จดัตั้งในป  2545  มีสมาชิกท้ังส้ิน 40 คน 

 

กลุมสตรีทอผาคูบัว เกดิจากการรวมกันของคนในชุมชน โดย อาจารย อุดม สมพร 

ทานเปนผูริเริ่มฟนฟูผาจก ตอนนีก้ลุมมีสมาชิก 40 คน ท้ังท่ีทอในกลุม และท่ีทออยูท่ีบาน   

(จํานวล หวงทอง 2554) 

 

ศิลปะการทอผาจก เปนการนําเอาภูมิปญญาของบรรพบุรุษไท-ยวน มาเปนทุนในการ

ประกอบอาชีพ เพ่ือใหสตรีในตําบลคูบัวมีอาชีพ มีรายได จากการท่ีชาวบานโดยเฉพาะสตรีมี

พ้ืนฐานทางดานการทอผาจกจากบรรพบุรษุ ซ่ึงตรงกับชวงท่ี อาจารย อุดม สมพร ไดทําการฟนฟูผา

จก นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จทอดพระเนตร

นิทรรศการผาจกโบราณ       และเปดศูนยสืบทอดศิลปะผาจกราชบุรี ณ.บริเวณโรงเรยีนวัดแคทราย 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสนพระทัยเรื่องผาจกเปนอยางมาก  เม่ือชาวบานเห็นเจาฟามหา

กษัตริยทรงสนพระทัยศิลปะผาจก ทําใหเกดิแรงบันดาลใจในการจดัตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัว ขึน้มา

ภายในชุมชน 

 

พระเทพ ฯ ทรงเสด็จมาดูผาของแมซอนท่ีเปนตีนจก แมซอนจึงไดถวายพระเทพ ฯ ไป

ผาซ่ินท่ีถวายพระเทพ ฯ  ราคาประมาณ  30,000  จกสวยมาก  พระเทพ ฯ ก็เสด็จตรงวดัแคทราย 

เพ่ือเปดศูนยผาจก แลวก็เสด็จมาวดัโขลง ฯ และเสด็จมาหาแมซอนท่ีวัดคูบัว พระเทพ ฯ ทรงสนใจ

เรื่องนี้  พวกเราก็เลยตั้งกลุมขึน้มา (บุญเสริม อบเชย 2554) 

การทอผามีมานาน  ตั้งแตบรรพบุรุษโนนแลว  ถือเปนภูมิปญญาดั่งเดิมของชาวคูบัวท่ี

นํามาทอใชในชีวิตประจําวนั (มาลี เจิมพวงผล 2554) 
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กลุมสตรีทอผาคูบัว จัดตั้งขึ้นในป 2545 ปจจุบันมีสมาชิกท้ังส้ิน 40 คน โดยใชศาลา

เอนกประสงค ท่ีตดิกับองคการบริหารสวนตําบลคูบัว      เปนสถานท่ีดําเนินการของกลุมสตรีทอผา 

คูบัว  สตรคีูบัวสามารถเขามาทอผาได  แตในปจจบัุนสมาชิกในกลุมมีกีท่อผาเปนของตัวเอง       

การเขามาทอผาในกลุมสตรีคูบัวเริ่มลดลง เนื่องจากสตรคีูบัวยังมีบทบาทของแมบาน จึงทําใหไม

คอยสะดวกท่ีจะเขามาทอผาในกลุมเหมือนดังเคย สงผลใหการสาธิตการทอผาจกของสตรีคูบัวถูก

ลดเลือนลงตามไปดวย 

 

เม่ือกอนมีชางเยอะ แตก็เริ่มแกตัวก็ไปเล้ียงลูกเล้ียงหลาน กเ็ลยทอท่ีบานเพราะสะดวก

กวาทอท่ีนี้ และจะทอมืดค่ําแคไหนก็ทอได เพราะทออยูท่ีบานไง การสาธิตการทอผาของกลุม

เลยหายไป (จํานวน หวงทอง 2554) 

 

การดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคบูัว 

คณะดําเนินงานกลุมสตรีทอผาคูบัว ประกอบไปดวยท้ังหญิงและชาย ซ่ึงจะแตกตางจาก

กลุมสตรีทอผาอ่ืนๆ โดยการนําของ ดร.อุดม สมพร ผูรเิริ่มกอตั้งกลุมเปนประธานบริหารจัดการ

กลุม   คณะดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัว มีดังนี้  คือ  (ปายประกาศ 2553) 

 

คณะกรรมการบริหารงาน 

1. ดร.  อุดม สมพร  ประธาน 

2. พอ.หญิง มาลัย หม่ืนศรี  รองประธาน 

3. นาง  สุทร วงษทอง เลขานุการ 

4. นาง  จํานวล หวงทอง เหรัญญิก 

5. นาง  อนงค รูจักวง  ลูกคาสัมพันธ 

6. นาง  มะลิ สมพร  กรรมการสงเสริมการตลาด 

7. นาง  สมยง ธรรมศร  กรรมการสงเสริมการตลาด 

8. นาง  บงกชมาศ   คฤหบด ี กรรมการสงเสริมการตลาด 

 

 กรรมการท่ีปรกึษากลุม 

1. พ.อ.พิเศษ อานัติ จําแกว 

2. นาย  ประเทือง   หม่ืนศรี 

3. นาง   ผองศร ี ศรีวัง 
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 การเขารวมเปนสมาชิกของกลุมสตรีทอผาคูบัว ในชวงแรกไดเปดใหเขารวมถือหุนใน

ราคาหุนละ 100  บาท ปจจุบันเพ่ิมเปนหุนละ 1,000 บาท โดยใหสมาชิกถือหุนคนละ 10 หุน ท้ังนี้

ชาวบานคูบัวเปนสมาชิกของกลุมแทบทุกครัวเรือน โดยทางกลุมมีปนผลทุกๆส้ินป      การปนผล

มาจากกําไรจากยอดจําหนายผาทอ  ชวงแรกๆ มีการปนผลใหสมาชิกรอยละ 5 แตในชวง  2  ปท่ี

ผานมาทางกลุมไมสามารถปนผลกําไรใหแกสมาชิกไดเลย  เนื่องจากเกิดการทุจรติภายในกลุม   

จากพนกังานจาง  สงผลใหในปจจุบันทางคณะกรรมการของกลุมตองลงมาบริหารจัดการ และดูแล

กลุมสตรีทอผาดวยตนเอง  โดยใหคณะกรรมการสลับหมุนเวียนเขามาดูแลคนละอาทิตย  เพ่ือให

การดําเนนิงานมีประสิทธิภาพ และรอบครอบมากขึน้  

 

การเขารวมหุน ทีแรกเปนหุนละ 100 ตอมาก็เปนหุนละ 1,000 ครั้งแรกแตละคนถือแค

หุนเดียว ตอมาบังคับใหถือคนละ 10 หุน โดยจะปนใหปละครั้ง แตตอนนี้ยังปนไมไดมา 2 ปแลว 

เพราะวาเราขาดทุน มีคนมาโกงไป เด็กท่ีใหมาชวยดูแล  (จาํนวน หวงทอง 2554) 

 

การปนผลตองดูผลกําไรจากการขาย และจําหนายหุนท่ีเหลือ เม่ือกอนไดรอยละ 5 ขายด ี

ขายไดเยอะ ตอนแรก ๆ นะ ไมชาไมนานเดก็เล็กก็พากนัโกง คนโกงไมใชสมาชิก คือ เรารับเขามา

ทํางาน เราไวใจคิดวาเดก็ เราก็ไมคดิวามันจะรวมกนัโกง ตอนหลังเลยตองใหคณะกรรมการเวียน

กันเขามาดูแล สลับกันคนละอาทิตย  (อุไรวรรณ เกดิแจม  2554) 

 

การดําเนนิงานของกลุมสตรีทอผาคูบัว  เริ่มจากการทอผาออกจําหนาย  เพ่ือใหเปนท่ีรูจกั

แกบุคคลท่ัวไป โดยมีหนวยงานราชการ และองคการบรหิารสวนตําบลคูบัว ชวยประชาสัมพันธ

สินคาของกลุม รวมถึงใหการสนับสนุน เม่ือกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนท่ีรูจกัแกบุคคลท่ัวไปมากขึ้น 

สงผลใหมีลูกคาเขามาเท่ียวชมและซ้ือผาทอของกลุมเรื่อยๆ บางครั้งมาเปนรถนําเท่ียว และดวย

สถานท่ีตั้งของกลุมสตรีทอผาคูบัวอยูตดิถนนใหญ ทําใหการเดินทางสะดวก   

 

มีคนเขามาดูอยูเรื่อยๆ บางทีก็มาเปนรถบัส  รถสวนตัวกมี็มาเยอะ เพราะกลุมเราอยูติด

ถนน เดินทางสะดวก (อุไรวรรณ เกิดแจม  2554) 

 

ปญหาของกลุมสตรีทอผาคูบัว นอกจากปญหาทางดานการทุจริตภายในท่ีเกิดขึ้นจาก

พนักงานจางจากภายนอกแลวนัน้ ยังมีปญหาในเรื่องของผาทอท่ีมีไมเพียงพอจําหนาย ดวยเหตุผล

ท่ีวามีลูกคาใหความสนใจคอนขางมาก แตผาทอตองใชระยะเวลาในการทอคอนขางนาน  ทําใหผา
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ทอผลิตออกมาไมเพียงพอกับความตองการของลูกคา  ผาทอท่ีสามารถจําหนายไดจะเปนผาทอลาย

เล็กๆ เพราะใชระยะเวลาในการทอไมนาน  จําหนายงาย และตรงกับความตองการของลูกคา  

เนื่องจากราคาไมแพง  ซ่ึงสวนใหญจะเปนหนวยงานราชการท่ีส่ังทอ และซ้ือไปตัดเปนเส้ือทีม  

สวนผาทอลายอ่ืน  เชน  ลายเซีย  ลายกาบหอย  ลายกูด  ลายยกมุก  เปนตน ทางกลุมสตรีทอผาก็มี

จําหนาย   แตจําหนายไดนอยกวาผาทอลายเล็กๆ  เนื่องจากราคาแพงกวา  และมีสีใหเลือกนอย 

 

ภูมิปญญาทางดานการทอผาจก 

การทอผาจกเปนมรดกศิลปหัตถกรรมท่ีชาวไท – ยวน ในจังหวัดราชบุรี  สืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษตั้งแตเม่ือครั้งตั้งถ่ินฐานอยูท่ีเมืองเชียงแสน  ระยะเริ่มแรกหลังการอพยพมาตั้งถ่ินฐานใน

จังหวัดราชบุรี  สตรีชาวไท – ยวน  ตองฝกหัดทอผาจก  เพราะสังคมชาวไท – ยวน  มีคานิยมวา      

“ สตรีใดท่ีสามารถทอผาจกไดเปนผูท่ีมีคณุสมบัติของกุลสตรีและเหมาะสมท่ีจะแตงงานออกเรือน

มีครอบครัวได ”  แตละครอบครัวจึงมีการสอนและฝกหัดใหสตรีทอผาจก เพ่ือใชเปนเคร่ืองนุงหม

หรือเครื่องใชสอยของตนเอง  สามีและบุตร  รวมทั้งเปนเคร่ืองใชสอยสําหรับถวายแดพระภกิษุสงฆ

ในบวรพระพุทธศาสนา  ในอดตีการทอผาจกไมมีการทอขึ้นเพ่ือจําหนาย แตเปนการทอขึ้นเพ่ือใช

สอยในครวัเรือนเทานั้น 

“ ยายก็ไมคอยรูประวตัิดีหรอกนะ  ก็รูเพียงคราวๆ  ก็มาจากภาคเหนือรนกันมา  ตอนท่ี

อพยพพมา  แลวมาตั้งรกรากอยูท่ีนี ่”  (ทองหลอ     เจิมพวงผล 2554) 

 

  ตอมาสตรีไท – ยวน รุนใหม  ไมไดรับการฝกหัดและปลูกฝงคานิยมในการทอผาจกจาก      

ผูเฒาผูแกชาวไท – ยวน  ตามแบบอยางโบราณ  ทําใหสตรีเหลานี้ไมใหความสนใจภูมิปญญาท่ีส่ัง

สมมาตั้งแตอดีตมากนกั  เนื่องจากคานิยมในการใชผาท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมีสีสัน

สวยงาม  และสวมใสสบาย ทําใหความเฟองฟูศิลปะการทอผาจกเริ่มลดนอยลง  ซ่ึงตางจากอดีตท่ีมี

การทอผาเปนผาพ้ืนนํามานุงเปนผาถุงสําหรับสตรี  และทอผาเปนผาขาวมาสําหรับบุรุษ  หรือนํามา

ทอเปนเคร่ืองใชสอยภายในครวัเรือน  เชน  ยาม  ผาแตะ  กระเปา  ถักคาดเอว  (กระเปาหางแย)   

เปนตน  สงผลใหชาวไท – ยวน นิยมทอผาไวใชในชีวิตประจําวันมากกวาการทอไวสําหรับ

จําหนาย  แตในปจจุบันนยิมทอผาออกจําหนายมากกวาทอผาไวใชเอง  อาจมีการทอผาไวใชใน

ชีวิตประจําวันบาง  แตทอไวใชเทาท่ีจําเปนเทานั้น   การทอผาจกแตละผืนใชกี่ทอผาโบราณแบบใช

มือพุงกระสวย ทําใหตองใชระยะเวลานาน สงผลใหชาวบานคูบัวหันไปประกอบอาชีพทอผา
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โรงงานในตัวจังหวัดราชบุรีมากขึ้น  เชน  การทอผาถุง  และทอผาขาวมาบานไร  (ไมมีการจก)  เปน

ตน     

 

 “ เม่ือกอนเขาจะมีการทอผาเปนยามบาง  ผาแตะ  ผาเช็ดหนานะ  แลวก็กระเปาหางแยเปน

กระเปาถักท่ีใชคาดเอวอะ ”  (อราม      พิบูลแถว 2554) 

“ ปจจุบันก็ยังมีการทอผาไวใชบางแตนอย  สวนใหญจะทอไวเพ่ือขายมากกวา  เพราะ

ตองการเงิน  จะเก็บไวใชเพียงไมกี่ชุดเทานัน้ ”  (มาลี     เจิมพวงผล 2554) 

“ สวนใหญจะทอเปนผาถุงไวใชเอง  ผาตัดเส้ือ  ตัดกางเกง  เอาดายปนนั่นแหละไปทํา    

พอราคาถูกเขาเราก็เลิกทอ   มาทอผาขาวมารับจาง ”  (ทองหลอ      เจิมพวงผล 2554) 

 “ เม่ือกอนเคยทอผาแบบใชกีก่ระตุก  แตไมมีการจกเหมือนเดี๋ยวนี้ จะเปนการทอผาขาวมา  

ทอผาถุง ”  (จันทร     บินธัญญะ 2554) 

“ คนท่ีนี่ทอผาเปนตั้งแตเดก็ๆ  เพราะพ้ืนเพคนท่ีนี่เขาทอผาโรงงานกนัอยูแลว  ท่ีทอผาเปน

ก็เพราะไปทอผาบานไรในเมือง  เขามาจางทอ  ทอโดยใชกี่กระตุก  ตอนหลังลมเลิกมาทอผาเครื่อง

กันหมด  กี่ท่ีมีก็เอาไปขาย  ทํารถเข็นบาง  จะเอาไปทําอยางอ่ืนกันหมด  แทบจะไมมีกีรุ่นเกา

เหลืออยูเลย ”  (วันดี     ขําโขนงงาม 2554) 

 เม่ือผาทอคูบัวไดรับความนิยม  ทําใหสตรีเริ่มใหความสนใจในเร่ืองการทอผาจกมากขึ้น  

ชวงแรกมีสตรคีูบัวไมกี่คนท่ีสามารถทอผาจกได  โดยการเรียนรูจากคณุมณี  สุขเกษม  แตปจจุบัน

สตรีคูบัวสามารถทอผาจกเปนแทบทุกครัวเรือน  รวมทั้งครอบครัวท่ีมีบุตรสาว  หรือหลานสาว  

หากบุตรหลานสนใจผูเปนแมถายทอดการทอผาจกให   แตถาบุตรหลานไมสนใจ  ไมบังคับขึ้นอยูท่ี

ความสมัครใจ    ซ่ึงบุตรหลานคูบัวสวนใหญใหความสนใจในการทอผาจก  ทําใหเกดิการถายทอด

ศิลปะผาจกจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง       ถือเปนการถายทอดแบบไมเปนลายลักษณอักษร โดย

การนําเอาพ้ืนฐานความรูของชาวบานท่ีมีการเรียนรูและมีประสบการณสืบทอดกันมา ท้ังทางตรง

และทางออม  กลาวคือ การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูจากบรรพบุรุษ  ท่ีเรียกวา   “ ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ”  หรือ  “ ภูมิปญญาชาวบาน ” มาใชในการประกอบอาชีพ  สงผลใหสตรคีูบัวเปล่ียนอาชีพ

มาทอผาจกกนัมากขึ้น   

 

“ ถามีลูกสาวก็อยากจะสอนลูกทอจะไดชวยแมเขา  แตถาเขาไมสนใจ  เราก็บังคับเขาไมได  

ตามความสมัครใจ  และคนท่ีนี่ก็ทอผาขาวมาเปนกันอยูแลว  เคยทอผาขาวมา  ทอผาเครื่องมา        

ใชกีก่ระตกุสมัยกอน ”  (เฉลิม     คฤหบด ี2554) 
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 “ จากท่ีเริ่มทอผานี่  ทําใหเกดิความเปล่ียนแปลงในบาน  คือวาเราไดดูแลลูก  มันไมตอง  

ไปไหน  เราไดมีเวลาใหลูก  เพราะวาถาเราไปทํางานท่ีอ่ืน  เวลาท่ีเรามีใหกับลูกมันนอย ”             

(วิริยะ     สมบูรณศักดิศิ์ร ิ2554) 

 

นอกจากนี้เยาวชนท่ีศึกษาอยูท่ีโรงเรียนชุมชนวดัคูบัว  และโรงเรียนวดัแคทราย  สามารถ

ทอผาจกได  เนื่องจากทางโรงเรียนมีการเปดสอนการทอผาจก  การจกลาย   การดูลาย  และการแกะ

ลาย  ทําใหเยาวชนเหลานี้มีพ้ืนฐานทางดานการทอผาจก  บางคนสามารถแกะลายจําหนายใหกับผูท่ี

ทอผาไดอีกดวย  นอกจากการเรียนรูจากโรงเรียน     เยาวชนยังสามารถเรียนรูการทอผาจกไดจากท่ี

บาน  และเรียนรูดวยตนเอง  ท้ังนี้ขึ้นอยูท่ีความสนใจ และความมีใจรักในการทอผาจกของแตละ

บุคคลดวยวา   มีมากนอยเพียงใด  ซ่ึงเยาวชนบางคนอายุประมาณ  7 –  8  ปก็สามารถจกผาได 

 

“ ปาสามารถทอไดเกือบทุกลาย  ถาลายไหนยากๆ กจ็ะใหลูกสาวทํา  เพราะลูกสาวสามารถ

ทําไดทุกลาย  ก็เขาเรียนมาจากโรงเรียนแถวนี้  เขาจะรูวานี่ลายอะไร  เขาเกง  เขาสามารถแกะลาย

ขายใหกับคนทอได  พอมีลายก็จะจกตามลาย  ถามีผาไหนลายแปลกๆ  ลูกสาวก็จะแกะและเอามา

ใหพวกเราทอ ”   (วันดี     ขําโขนงงาม 2554) 

“ เด็กตวัเล็กๆ ก็สามารถทอได  เดี๋ยวนี้  ป. 2 -  ป.3  ก็ทําเปนกันหมดแลว  มันชวยแมมัน 

จกกัน ”  (จันทร     บินธัญญะ 2554) 

 

   การจกผา  เปนกรรมวิธีการทอหรือการทําลวดลายบนผืนผา  ดวยวิธีการเพ่ิมดายเสนพุง

พิเศษเขาไป  นอกจากดายเสนพุงธรรมดา  โดยเพ่ิมดายเปนชวงๆ ไมติดตอกันตลอดหนากวาง   

ของผืนผา  กระทําโดยใชไม  หรือขนเมน  หรือนิ้วมือยก  หรือลวง  หรือจกดายเสนยืนขึน้          

แลวสอดใสดายเสนพุงพิเศษเขาไป (คําวาจกเปนคํากริยา  เปนภาษาพืน้เมืองของชาวลานนา  แปลวา  

การลวงหรือการควกัเอาของขึน้มา)  การทําผาจกหรือทําลวดลายบนผืนผา  ทําไดโดยคว่ําหนาของ

ผาลงกับกี่ทอผา  กลาวคือ  ดานท่ีมองเห็นขณะทอจะเปนดานในหรือดานหลังของผา  สวนดานหนา

จะคว่ําอยู   ท้ังนี้นิยมใชขนเมนในการจกดวย 

 

 “ การจกผา  คือ  การปกทําลวดลายสีสัน  เหมือนกับการปกครอสติช  การจกตองนับลาย

ตามเสน  ความหางของแตละลายจะกะเอา  ถาไมแนใจก็เอาไมบรรทัดวดั  มันจะออกมาเทากัน      

ดูสวยงาม  การกะเสนไหมในการใชจก  แตละดอกจะมีท้ังส้ันท้ังยาว  ถาดายไมพอกจ็ะตองตอดาย  

แตเราใหดายเหลือดีกวาดายขาด  เพราะจะเสียเวลาในการตอ ”  (มาลี     เจิมพวงผล) 

   ส
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“ การทอผาจก  ตองใชขนเมน  ความประณีต  สายตาตองดี  หัวคิดตองทันสมัย  คือตอง

สามารถดัดแปลงดอกอะไร  ตอดอกอะไรได  ”  (เฉลิม     คฤหบด ี2554) 

 

ผาจก สามารถนํามาใชสอยไดหลายลักษณะ  กลาวคือ  ทอผาจกสําหรับประกอบเปน     

เชิงซ่ิน  หรือตีนซ่ิน  ท่ีเรียกวา  ซ่ินตีนจก  (เรียกรวมท้ังผาซ่ินท่ีทอจกท้ังตัวหรือผืนดวย)  หรือทอผา

จกเปนผาคลุมศีรษะนาค  เปนผาขาวมา  ผาเช็ดหนา   เปนตน  การทอผาจกตองอาศัยสายตาในการดู

ลาย  อานลาย  และแกะลาย  ในปจจุบันจึงไมพบผูเฒาผูแกทอผาจกมากนกั   แตถาผูเฒาผูแกทอผา

จกตองอาศัยแวนตา  เนื่องจากสายตาเริ่มเลือนราง  อาจทําใหการทอผาจกเกดิการผิดพลาดไดงาย

กวาเยาวชนทํา  เพราะเยาวชนมีสายตาดีและเปนวัยท่ีเรยีนรูไดรวดเรว็   

 

“ สมัยกอนเคาก็ทอกัน  แตมันจกคนละอยาง  จกไมเหมือนรุนใหม  เม่ือกอนจะมีผาซ่ินตา  

มีซ่ินตีนจก  สมัยเกาผาราคาดีนะ  คนโบราณเขาทําดี  ทําเกง    มันตองหัวดี  ตาด ี  เรามันหูตาไมด ี 

เพราะการทอผาจก  ตองอาศัยสายตา  สมองดีๆ ไมเครียด  เด็กตวัเล็กๆ  มันชวยแมมันจกกนั ”   

(จันทร     บินธัญญะ 2554) 

 ในการทอผาจก  ชาวบานคูบัวนิยมใชดายยืนเปนสีดํา  และเวลาท่ีลงลายใหมๆ ตองนําเอา

ไหมมาเทียบสีดูวา  สีนี้เขากนัไดหรือไม  สีนี้เดนหรือออนไปหรือไม  ซ่ึงตองใชเวลาในการเทียบสี 

เพ่ือใหสีท่ีใชออกมาสวย  เพราะถาใชสีไมสวย  ผาไมสามารถจําหนายได   เชน  ใชผาพ้ืนสีดํา  ตอง

ใชไหมสีสวาง  และสีสดใส  เพ่ือใหดอกท่ีจกออกมาดูเดนและมีสีสันสวยงาม    เปนตน  การทอผา

จก  1  ผืน  ตองลงทุนมาก  ท้ังดายและไหม  ปจจุบันราคาดายและไหมแพงขึ้น  แตราคาผาทอกลับ

ลดลง  ผา  1  ผืน  จะมีลวดลายมาก  จําเปนตองใชไหมหลายสีเพ่ือความสวยงาม  กําไรจากผา  1  

ผืนจึงตกอยูประมาณ  200 – 300  บาท   

 

“ ถาเราตองลงลายผาใหมๆ  เราจะตองมาเทียบสีวามันไปดวยกนัไดไหม  เราตองเอาไหม

มาเรียงดูวา  สีนี้มันจะเขากับสีนี้ไหม  มันจะเปนไปไดไหม  มันจะออนไปไหม  ตองใชสีใหสวย

ดวย  ถาใชสีไมสวยกข็ายไมได  เวลาใชสีดําทอเปนพ้ืน  ควรใชดอกท่ีมีสีสวยงาม  เพ่ือทําใหดอก

นั้น      ดูเดนขึ้น ”  (อราม     พิบูลแถว 2554) 

“  ผา  1  ผืน  ลงทุน  ใชไหมหลายสี  มีคาดายยืน  1  ผืน  ก็คงไดกําไร  200 – 300  บาท ”  

(สายหยัด     พิบูลแถว 2554) 
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การวิเคราะหทางการตลาด 

 ในการวิเคราะหดานการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ผูศึกษาไดนําแนวคิดเรื่อง

สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) มาใชในการอธิบายถึงกลยุทธท่ีใชในการ

ดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี โดยมีผลการศึกษา ดังนี ้

 

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ (Product) 

 ผาทอคูบัว เปนการนําภูมิปญญาทองถ่ินของชาว ไท- ยวน  มาเปนทุนในการประกอบ

อาชีพ โดยนําภูมิปญญาดั่งเดิมของบรรพบุรษุไท-ยวน มาฟนฟู  มีการถายทอดความรูในการทอผา

จากรุนเกาสูรุนใหม  จุดประสงคหลักคือตองการใหชาวบานมีอาชีพ  มีรายได  ลักษณะเดนของผา

ทอคูบัวอยูท่ีลวดลาย และสีสันของผาทอ กลาวคือ ในอดีตผาทอคูบัว 1 ผืน  ประกอบดวย 3  สี คือ 

สีเขียว  สีดํา  สีแดง  เปนสีหลัก   ถือเปนลักษณะของผาทอคูบัว  ปจจุบันมีการทอผาสีเขียว สีดํา     

สีแดงอยู  เพราะถาเปนผาทอสีเขียว  สีดํา  สีแดง  ทําใหผาทอสวย 

 

 ลวดลายบนผืนผาทอคูบัว สืบทอดตามแบบโบราณ โดยเฉพาะการจกเพ่ือใชเปนซ่ิน    

ตีนจก ลวดลายบนผืนผาจกแตละผืนประกอบดวยลวดลายตางๆมากมาย ซ่ึงสามารถแบงลวดลาย

ออกเปน 2 กลุมคือ  กลุมลายหลัก  และลายประกอบ 

 

“ ผาหนึ่งผืนจะประกอบไปดวยลายหลัก และลายประกอบ ” (สายหยัด พิบูลแกว 2554) 

 

ลายหลัก  เปนลายใหญท่ีอยูตรงกลางของตนีซ่ิน ลายท่ีนิยมใชเปนลายหลักมีดงันี้ คือ  

ลายเซีย  ลายทัก  ลายกาบ  ลายกูด  ลายโกงเกง  ลายเซียทัก  ลายกาบซอนทัก  ลายทักนกคู  ลาย

โกงเกง  ลายซอนเซีย  ลายหนาหมอน 

 

ลวดลายหลักท่ีใชในการทอ จะเปนลายใหญท่ีอยูตรงกลาง เชน ลายเซียทัก  ลายทัก  ลาย

กาบ  ลายกูด  (อราม พิบูลแถว 2554) 

 

ลายหลักจะมีลายเซีย ลายทักนกคู ลายโกงเกงซอนเซีย ลายกาบ ลายกาบซอนทัก แลวก็

ลายหนาหมอน (มณี สุขเกษม 2554) 
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ลายประกอบ  เปนลายท่ีมีขนาดเล็กกวาลายหลัก เปนลายท่ีใชตกแตงประกอบลายหลัก

ใหมีความสวยงามมากยิ่งขึน้  การใสลายประกอบของผาจกแตละผืนขึ้นอยูท่ีความคดิของผูทอผา

จก  ลายประกอบท่ีนิยมใชกนั มีดังนีค้ือ ลายดอกจนั  ลายดอกพิกุล  ลายโบว  ลายยกมุก  

ลายดอกขาวตอก  ลายขอประแจ ลายขอเหลียว ลายมะลิเล้ือย  ลายซะเปา  ลายนกคูกินน้ําอวมเตา  

ลายนกเขาโฮง  ลายสน  ลายนกน้ําเตา  ลายจําปมีหาง  ลายบานช่ืน  ลายดาวกระจาย  ลายปลาคู  ลาย

กลวยไม  ลายนกไล  ลายกลีบจัน ลายเตา (ปจจุบันไมนิยมจกลายนี)้ เปนตน 

  

ลวดลายประกอบเปนลายกระจกุกระจกิ เราจะเอาอะไรมาใสก็ได อยูท่ีคนทอ เชน ดอก

จัน  ดอกพิกุล  ปลาคู  โบว  ยกมุก  (อราม พิบูลแถว 2554) 

ลายประกอบนีจ้ะมี ลายขอประแจ  ลายนกคูกินน้ําอวมเตา  ลายมะลิเล้ือย  มีนกไลแลวก็

นกกินน้ําเตา   (มณี สุขเกษม 2554) 

ลายประกอบเปนลายเล็กๆ เชน ยกมุก  ลายกลวยไม  กลีบจัน  ดอกขาวตอก              

(สายหยัด พิบูลแถว 2554 ) 

  ลายขอประแจ  ลายขอเหลียว  ลายซะเปา   ลายนกเขาโฮง  ลายสน  ลายจําปมีหาง  ลาย

บานช่ืน  ลายดาวกระจาย  ลายดอกขาวตอก  ลายเตา ลายพวกนี้เขาใจใชเปนลายประกอบ  

(จําปาศักดิ์ อบเชย 2554) 

 

ลวดลายบนผืนผาทอคูบัว ถือวาเปนจดุขายของผาทอคูบัว การจัดวางลวดลายบนผืนผา

แตละผืนขึ้นอยูกับผูทอวาจะคัดสรรลวดลายใดมาจกลงบนผืนผา ซ่ึงลวดลายแตละลายนั้นมีความ

สวยงามแตกตางกันไป แตท้ังนีข้ึ้นอยูกับระยะเวลาในการจกลายดวย  เพราะแตละลายมีท้ังความ

ยากและงาย  ผาทอคูบัวเปนผาท่ีทอดวยมือ จกดวยมือ และมีหลายลายใหเลือก  ลวดลายท่ีลูกคานิยม

คือ ลายเซีย  ลายกาบ  ลายกดู  ลายยกมุก  นอกจากลวดลายบนผืนผาจะแตกตางจากผาทอของ

สถานท่ีอ่ืนแลวนั้น ผาทอคูบัวมีความละเอียด หนา และแนน ถือเปนความแตกตางจากผาทอของ

สถานท่ีอ่ืนๆ เชน ตําบลดอนแร เปนตน  ผาทอของตําบลดอนแรใชกี่ทอผาโบราณ แบบใชเทา

เหยียบแลวใชมือพุงกระสวย เวลากระทบแลวทําใหเนือ้ผาไมแนน ผาท่ีทอออกมาจึงดูไมสวย

นอกจากท่ีตําบลดอนแรแลว จังหวัดอุทัยธานียงัแตกตางในเรื่องของการจก กลาวคือท่ีจังหวดั

อุทัยธาน ีใชดายดิบเสนใหญในการจก    จกครั้งหนึ่งจึงไดเนื้อผามาก     แตจกเพียงบางสวนท่ีเหลือ

ทอเปดดายยืน แลวมีการยกขลิบ  ซ่ึงการยกขลิบ คือ การใชตะกอหลายๆอัน   ยกดายยืนใหสลับ 

ขึ้น-ลง ทําใหเกิดลวดลายบนผืนผาเวลาทอ ลักษณะคลายกับการจกดวยมือของตําบลคูบัว แต

แตกตางกันท่ีความละเอียดของลาย  ผาทอคูบัวมีความละเอียดมากกวา เวลาทอผายืนพ้ืนของคูบัวจะ

   ส
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ใชดายทอ สวนการจกใชดายหรือไหม แตไหมไดรับความนิยมมากกวาดาย เพราะไหมมีความมัน

เงา  ทําใหผาท่ีจกดวยไหมออกมาสวยกวาผาท่ีจกดวยดาย  

       

 ผาท่ีจังหวัดอุทัยธานี ผาเขาจะตางจากเรา เพราะของเรามันละเอียด ใชมือจกของเคาใช

ตะกอเยอะ เขาใชยกขลิบ เขาไมไดมานั่งรออยางเรา เขาก็ทําไดเร็วกวาเรา ของเขาไมแพงเทาของเรา 

ผาของอุทัยจกเหมือนกนัแตจกเปนบางสวนแลวไหมของเขาใชดายดิบเสนใหญ จกทีเขาก็จกไดเนื้อ

มาก ผาคูบัวจะดังเพราะเนือ้ผามันละเอียด ท่ีอุทัยเปนผาตีนจกแตจกเพียงนดิเดียว ท่ีเหลือเขาก็ทอยืน

พ้ืน แลวก็เปนการยกขลิบเอา  ( สายหยัด พิบูลแถว  2554 ) 

 ผาคูบัวตางจากผาทอของที่อ่ืน ระหวางคูบัวกับดอนแร กี่ท่ีใชกระทบไมเหมือนกนั 

เนื้อผาก็จะไมเหมือนกนั ของคูบัวท่ีดังเพราะเนื้อผาหนา แนน ความหนกัเราจับไดจากเน้ือผา คอืวา

ผาคูบัวหนกักวาดอนแร  ดอนแรเขาจะบางกวาเปนเพราะกี่และคนท่ีกระทบดวย กี่มันคนละอยาง

กัน ท่ีเราใชมันมีประสิทธิภาพมากกวา   (วิริยะ สมบูรณศักดิ์ศิร ิ2554) 

 ผาทอคูบัวท่ีแนน เพราะเนนแรงเหยยีบ จะเนนการเหยียบ แลวใชกกีระตกุ ทําใหผาทอ 

แนนและเนียน พอซักไมวาเครื่องหรือวามือ มันก็ยังเนียน และอยูทรงดี แตถาเปนผาท่ีอ่ืนเนื้อผาจะ

เหลวๆ พอซักมือมันจะยวย เสียรูปงาย  (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554) 

 ผาของเราจะแนนกวา เชน ผาแถวหนองขาว เขาจะเนนท่ีดิ้น ของเราไมคอย พวกลาย

และเนื้อผาจะละเอียดออนกวา ท่ีนูนลายเดียวกันแตเขาใหญกวาของเรา ของคูบัวจะลายกําลังดีและ

ดูแนน  (จํานวน หวงทอง 2554) 

 

ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวท่ีจําหนายสวนใหญมีลักษณะเปนผาพ้ืน ผาลายเล็ก เนื่องจาก

ราคาไมคอยแพง  ขายงาย   หนวยงานราชการนิยมส่ังทอ เพ่ือนําไปตัดเปนชุดทีม สวนผาทอลาย

ใหญๆ  เชน ผาทอลายเซีย  ลายกาบ  ลายกูด หรือ ผาซ้ินตนีจก (ท่ีมีการจกท้ังผืน) เปนตน สวนใหญ

จําหนายไดในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ  เชน งานบวชนาค งานสงกรานต เปนตน เทศกาลวนัสําคัญ

ตางๆ ลูกคานิยมมาส่ังซ้ือ ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวสามารถจําหนายไดท้ังป เพราะคุณภาพของ

ผาทอ ลวดลาย และฝมือการจกผาท่ีแตกตางจากสถานท่ีอ่ืนๆ  สงผลใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคู

บัวเปนท่ีนิยมของบุคคลท่ัวไปเปนอยางมาก  

ลูกคาสวนมากนิยมซ้ือผาเล็กๆ ผา400 , ผาตัดเส้ือ , เปนผาถูกๆ ผาใหญนี้สวนมากจะ 

เปนเจาภาพ ผาท่ีเปนลายเซีย ลายกูด ลายปลา มักจะเปนเจาภาพงาน  (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554) 

   ส
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2. ราคาของผาทอ (Price) 

ผาทอคูบัวมีหลายลาย แตละลายมีราคาแตกตางกัน ราคาของผาจกแตละผืนถูกหรือแพง

ขึ้นอยูกับลวดลาย และ ความยากงายในการทอ โดยการกาํหนดราคาของผาไมไดขึน้อยูกับสถานท่ี

จําหนายท่ีใดท่ีหนึ่ง แตตองมีการตรวจสอบราคาผาทอจากสถานท่ีอ่ืนๆ ดวย    เนื่องจากกลุมสตรี

ทอผาคูบัวไมสามารถจําหนายผาทอแพงกวาสถานท่ีอ่ืนได  เพราะหากจําหนายแพงกวาสถานท่ีอ่ืน 

ผาทอของกลุมไมสามารถจําหนายได ทําใหกลุมสตรีทอผาคูบัวตองติดตอในเรื่องราคาของผาทอ

กับสถานท่ีอ่ืน  ราคาผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว   สามารถสรุปไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

                                   รูปท่ี  1           รูปท่ี  2 

 ผาพื้นธรรมดาไมมีลวดลาย  ราคาสงเมตรละ  80  บาท                    ผาลายเล็กๆ  ราคาสงผืนละ  400  บาท   

 จําหนายเมตรละ  100  บาท    ถือเปนผาท่ีราคาตํ่าสุด                                 ราคาจําหนาย  500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี  3          รูปท่ี  4 

             ผาสิบสองราศีราคาสงผืนละ  250  บาท                                        ผาล็อค  ราคาสงผืนละ  80 บาท 

                             ราคาจําหนาย 300  บาท                                                  ราคาจําหนาย  120 – 150  บาท 
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                     รูปท่ี  5             รูปท่ี  6 

 ผาลายยกมุก ราคาสงผืนละ 600  บาท                                      ผาลายเซียราคาสงผืนละ 900  บาท   

                          ราคาจําหนาย  800  บาท                                                      ราคาจําหนาย  1,200 บาท 

 

ในจังหวัดราชบุรี  ผาท่ีกลุมขายถูกกวาท่ีอ่ืน ๆ แลวไมใชของไมดีนะ ของเหมือนกนับาง

ทีสมาชิกทอผาสงท่ีนี้บาง ท่ีอ่ืนบาง  ผาเหมือนกันเพราะคนทอคนเดียวกนั วิธีการขายของเขาคือวา 

เขาจะบวกกําไรเยอะ แตทางกลุมเราเนนตรงขายถูก จะไดขายได เพ่ือเอาเงินมาหมุนซ้ือผาตอไป ให

ขายไดพอมีกําไรก็พอแลว (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554) 

ราคาของผากําหนดจากลายอยางเดยีว เพราะทอไดทุกคน และแตละคนมีฝมือการทอ

เทาๆกัน เวลาแบงงานจะแบงงานจะแบงตามความสามารถ คือใครจกไมเกง เราก็จะไมใหงานจกไป

ทํา จะใหงานท่ีเคาถนัด เพ่ือคุณภาพของผาทอ (จํานวน ทวงทอง 2554) 

ลายท่ีแพงมีหลายลาย จะเปนพวกลายเครือ ลายเซีย (อุไรวรรณ เกดิแจม 2554) 

 

กลุมสตรีทอผาคูบัวจะรับซ้ือผาทอจากสตรีท่ีเปนสมาชิกของกลุมเทานั้น เพ่ือเปนการ

สงเสริมใหสมาชิกในกลุมมีรายได ราคาท่ีทางกลุมรับซ้ือผาทอจากสมาชิกขึ้นอยูกับลวดลาย 

กลาวคือ  ถาเปนผาพ้ืน ผาลายเล็กๆ รับซ้ือในราคา 300-400 บาท ทางกลุมจะเอาไปจําหนายในราคา 

400-500  บาท  กําไรผืนละ 100 บาท   สวนผาลายใหญ  มีการจกเยอะ รับซ้ือในราคา 800-1,200 

บาท  ทางกลุมเอาไปจําหนายในราคา 1,000-1,500 บาท กาํไรตอผืนอยูท่ี 200-300 บาท ซ่ึงสวนตาง

ของราคาท่ีเกดิขึ้นจะนําเขากลุม เพ่ือเก็บไวเปนกลองกลางในการจายคาน้ํา+ คาไฟ และปนผลคนื

ใหแกสมาชิกตามการถือหุน ซ่ึงสมาชิกของกลุมสตรีทอผาคูบัวยอมรับในเง่ือนไขท่ีทางกลุมจัดตั้ง

ขึ้นมา 
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 สมาชิกเอาผามาขาย 300 กลุมขาย 400 ไดกําไร 100 เอาไวเปนคาใชจายในกลุม ทุกคน

ไมมีใครวา ตองยอมรับ ชวยกัน เพราะเราตองใชสถานท่ีขายผาทอ สวนใหญก็คาน้ํา-คาไฟ คาจาง

คนดูแล คนขายดวย (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554) 

 

3. การจัดจําหนาย (Place) 

ชองทางการจัดจําหนายของกลุมสตรีทอผาคูบัว มีท้ังการจาํหนายทางตรง (หนาราน) และ

การจําหนอยทางออม คือการรับไปขายตอ ทางกลุมสตรีทอผาคูบัวมีการจัดจําหนาย ท้ัง 2  แบบ

เทาๆกัน  แตเนื่องจากขอจํากดัดานการผลิตของผาทอ  ท่ีใชระยะเวลาในการทอผาคอนขางมาก  

ตองมีการควบคุมคุณภาพของสินคาอยางใกลชิด และผูทอตองการเงินทันทีเม่ือทอผาเสร็จ  สงผล

ใหกลุมไมสามารถรับคําส่ังซ้ือ หรือ เก็บสตอกสินคาจํานวนมากได ดวยเหตุนีก้ลุมสตรีทอผาคูบัว

จึงไมสามารถจําหนายผาทอใหกับลูกคาท่ีเปนลูกคาสงรายใหญได  สวนใหญมีแตลูกคารายยอยท่ีมา

รับไปจําหนายบาง สวนใหญจะเปนจังหวัดใกลๆ ท่ีเคยซ้ือผาทอของกลุม  และช่ืนชอบในคุณภาพ

ผาทอของกลุม  โดยเดือนหนึ่งจะมารับผาไปขาย 1-2 ครั้ง / เดือน 

 

จากการศึกษา ผูศึกษาสามารถสรุปชองทางการจําหนายผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว ได 3 

วิธี คือ 

 

1. การจําหนายผาทอใหกับลูกคาจร กลาวคือ ลูกคากลุมนี้ไดยินช่ือเสียงของผาทอคูบัวจาก

ลูกคาท่ีเคยซ้ือไป และ ลูกคาท่ีแวะมาเท่ียวในจังหวดั โดยทางกลุมสตรีทอผาคูบัวมีการวางสินคา

เพ่ือจําหนาย บริเวณสถานท่ีตั้งกลุม  เพ่ือดึงดูดลูกคา 

 

2. การจําหนายโดยมีคนกลางไปเลือกซ้ือ กลาวคือ คนกลางสวนใหญเปนลูกคาท่ีเคยมาซ้ือ

สินคาของกลุม แลวกลับมาซ้ือผาทอของกลุมเพ่ือไปขายตอ ในจังหวัดของตนเอง โดยทางกลุมไมมี

บริการจดัสงสินคาให  ทางคนกลางตองมาซ้ือสินคาดวยตนเอง  ซ่ึงคนกลางสวนใหญจะนําสินคา

ไปวางจําหนายตามแหลงทองเท่ียวของจังหวัดตาง  ๆ  

 

3. การจําหนายตามงานแสดงสินคาตางๆ หรือตามงานเทศกาลประจําป ท้ังนี้ทางกลุมมีการจัด

ผาทอไปแสดง เฉพาะงานเทศกาลในจังหวัดราชบุรีเทานั้น เนื่องดวยความสะดวกทางดานการ

เดินทาง และ การจดัสรรสมาชิกในกลุมมาชวยจําหนายผาทอ 
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บางทีเขาก็มารับไปจําหนาย  เชนทางเพชรบุรีก็โทรมาส่ัง  เอาไปขาย สุพรรณก็มี  คือ

เหมือนมีรานยอยๆ มารับผาคูบัวไปขายอีกที เขาจะบวกกําไรเขาไป เชนท่ีนี้ขาย 400 ท่ีนูนขาย 600 

แตบางครั้งกไ็มสะดวกท่ีจะมาไงไกล  (จํานวน ทวงทอง 2554) 

สวนใหญจะนําผาไปโชวตามงานเทศกาลตางๆ ในจังหวัดนี้แหละ ไกลๆไปไมไหว 

คนเรานอย  (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554) 

 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 กลุมสตรีทอผาคูบัว ไมมีงบประมาณในดานการสงเสริมการตลาด  ดังนั้นการตลาดของ

กลุมมีวิธีเดียว คือ การขายโดยใชพนักงานขาย ซ่ึงถือเปนการติดตอส่ือสารทางตรง โดยการ

เผชิญหนาระหวาง ผูขายกับลูกคา มีการเสนอขายสินคา และ ลดราคาสินคาเล็กนอยเม่ือมีการ

ตอรอง 

 แตอยางไรก็ตาม หนวยงานภาครัฐไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดใหกับ กลุม

สตรีทอผาคูบัว ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภณัฑของกลุม ในลักษณะของสินคา ภายใต

โครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” (OTOP)  

 

สภาวะการแขงขนัธุรกิจผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว 

 

 การวิเคราะหสภาวะการแขงขันธุรกิจผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ทางผูศึกษาใชแนวคิด

ของ Michael E. Porter ท่ีไดนําเสนอปจจัยสําคัญ 5 ประการท่ีสงผลตอสภาวะการแขงขนั  หรือท่ี

เรียกวา “ Five Forces Model ”   

 สภาวะการแขงขนัในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งยอมขึ้นอยูกับปจจยัท่ีสําคัญ 5 ประการ  ท่ีบงบอก

ถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจนัน้ๆ  ยิ่งปจจัยเหลานีมี้ความเขมแข็งมากเทาใด  ยอมสงผลเสีย

ตอการขึน้ราคามากเทานั้น  ซ่ึงนําไปสูการไดกําไรของธุรกิจนัน้ๆ  ในขณะเดยีวกนัถาปจจัยนั้นๆ  มี

ความออนแอยอมเปนโอกาสอันดีตอธุรกจินัน้ๆ เนื่องจากธุรกิจจะไดกําไรมากขึ้น 

 

 ปจจัยท้ัง 5 ประการท่ีสงผลตอสภาวะการแขงขนัในธุรกจิผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว มี

ดังนี ้
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1. ขอจํากดัในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันรายใหม 

กลุมสตรีทอผาคูบัว  มีความไดเปรียบจากการประหยัดเนื่องจากขนาด ( Economics of 

Scale )  คอนขางนอย  ถึงแมมีการผลิตผาทอออกมาจําหนายเปนจํานวนมากก็ตาม  ท้ังนี้สวนท่ี

สามารถประหยัดเนื่องจากขนาดได  เชน  สวนลดจากการซ้ือวัตถุดิบจํานวนมากในการผลิตผาทอ  

แตในสวนของตนทุนคงที่  ไดแก  อุปกรณสําหรับกรอดาย  ซ่ึงเปนปจจัยในการผลิตของผูทอแตละ

คน  ไมนับรวมเปนตนทุนของกลุม  ซ่ึงส่ิงนี้ทําใหธุรกิจผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวใชเงินลงทุน

ดานการผลิตคอนขางต่ํา  สงผลใหเกิดความไดเปรยีบจากคูแขงขนัรายใหม  กลุมสตรีทอผาคูบัว มี

ความชํานาญในดานของการตลาด จึงไมตองมีการรณรงคประชาสัมพันธเหมือนกับคูแขงขนัท่ีเขา

มาใหมท่ีตองทําการตลาดอยางหนัก  เพ่ือใหลูกคาสนใจและซ้ือสินคาของตนเอง  ดวยความ

ไดเปรียบท่ีกลาวมาขางตน   ทําใหคูแขงขนัรายใหมเขามาแขงขันยากขึน้ 

 

 ดานความแตกตางของสินคาและบรกิาร ( Product Differentiation )  ผาทอของกลุมสตรีทอ

ผาคูบัวเปนสินคาท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง  ซ่ึงถือวาเปนการสรางแบรนด  ใหลูกคาได

รูจัก  และดวยคุณภาพของผาทอคูบัว  ท้ังทางดานของสีสันท่ีสวยงาม  มีความเปนเอกลักษณ  คือ  

ผาทอมีสีเขียว  ดํา  แดง  ซ่ึงถือเปนเอกลักษณของผาทอคูบัว  รวมถึงความแนนของผาทอ  ทําให

ลูกคาท่ีเขามาซ้ือผาทอของกลุมท้ังรายเกาและรายใหม  เกิดความภกัดีตอสินคา ซ่ึงทําใหคูแขงขัน

รายใหมเขาสูธุรกจิผาทอคอนขางยาก 

 

 การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย  ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนสินคาท่ีมีคุณภาพและ

มีแบรนดเปนท่ีรูจกัในตลาด  จึงถือเปนการยากท่ีคูแขงขันรายใหมจะเขามามีสวนแบงในชอง

ทางการจําหนาย  ทางกลุมสตรีทอผาคูบัวใชวิธีการจําหนายผาทอ  โดยการนําสินคาออกไปแสดง

และเสนอขายใหกับลูกคาในงานแสดงสินคาตางๆ ท่ีหนวยงานราชการและเอกชนจัดขึ้น  รวมถึง

การตั้งศูนยจําหนายผลิตภัณฑผาทอของกลุม  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลคูบัว  เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับลูกคาท่ีสนใจ หรือนักทองเท่ียวท่ีสนใจเดินทางเขามาซ้ือสินคาไดท่ีศูนยจําหนาย

ผลิตภัณฑของกลุมโดยตรง  ซ่ึงถือเปนการทําตลาดอีกทางหนึ่งดวย 

 ธุรกิจผาทอ  มีขอจํากดัในการเขามาของคูแขงขนัรายใหมอยูบาง  ท้ังนี้เนื่องจากผาทอเปน

งานหัตถกรรมท่ีตองใชแรงงาน  ฝมือของชาวบานในการทอผาแตละผืน  ผูทอตองมีประสบการณ

และความชํานาญ  ซ่ึงตองใชเวลานานกวาจะไดผาทอท่ีมีคุณภาพดี  เนื้อผาแนนสมํ่าเสมอ  

นอกจากนี้เทคนิคในการใหสีก็เปนสวนสําคญั  ซ่ึงถือเปนความสามารถพิเศษของแตละบุคคลใน

การวางสีบนผาทอ  จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน  ทําใหเกดิตนทุนซ่ึงไมสามารถลอกเลียนแบบได 
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2. ความรุนแรงจากการแขงขนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ในเขตจังหวัดราชบุรีมีการแขงขันทางดานตลาดผาทอคอนขางนอย  เนื่องจากในจังหวดั

ราชบุรีมีสถานท่ี 3 แหงเทานั้นท่ีทอผาจําหนาย  คือ กลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  

จังหวัดราชบุร,ี   กลุมทอผาวัดนาหนอง  ตําบลดอนแร  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  และกลุมทอผา

วัดรางบัว  ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี   ซ่ึงแตละสถานท่ีมีเอกลักษณ  และวิธีการ

ทอผาท่ีแตกตางกนั  รวมถึงแตละกลุมท่ีกลาวมาขางตนเปนเครือขายซ่ึงกนัและกัน  กลาวคือ  มีการ

ใหความชวยเหลือกัน  เชน  การสอนทอผาจก  การแลกเปล่ียนลวดลายของผา  และการกําหนด

ราคามาตรฐานของผาทอ เปนตน เพ่ือไมใหเกิดการขายผาตัดราคากันเอง  ท่ีสําคัญคือ  เปนการวาง

มาตรฐานทางดานราคาของผาทอใหกับคนกลางท่ีเขามารบัซ้ือ  ท้ังนี้ผาทอของแตละสถานท่ีไม

เหมือนกัน  เพราะวิธีการทอท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงเกดิจากการเรียนรูท่ีแตกตาง  รวมถึงสีสันของผาทอ   

ถือเปนการออกแบบตามความสามารถของผูทอแตละกลุมดวย 

 

3. สินคาทดแทน 

สินคาทดแทนท่ีมีผลกระทบตอผาทอของกลุมสตรีทอผาคบัูว  คือ  ผาทอจากโรงงาน  

เส้ือผาไหมสําเร็จรูป  เชน  เส้ือผาไหมญ่ีปุน เปนตน ซ่ึงถือวาไดรับความนิยมพอๆกับผาทอคูบัว  

ดวยรูปลักษณท่ีสวยงาม  สวมใสงาย  ทําใหผูท่ีสนใจผาทอคูบัวลดนอยลง  แตในเรื่องของความ

ประณีตและคณุภาพยังดอยกวาผาทอคูบัว  ปจจุบันผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวสามารถจําหนาย

ไดอยูเรื่อยๆ  เพราะผาทอคูบัวมีเอกลักษณเปนของตนเอง  ท่ีสืบทอดมาตั้งแตโบราณ  ท้ังวิธีการทอ

ผา  การเลือกสี  ลวดลายของผา  และความแนนของผา  ท่ีถือวาเปนจุดเดนของผาทอคบัูว  ดวย

เหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคบัูวเปนท่ีรูจกั  ถึงแมจะมีสินคาทดแทน

เกิดขึน้มากมาย  แตผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวยังไดรับความนิยมอยูเรื่อย  ๆ

 

4. อํานาจตอรองของผูซ้ือ / ลูกคา 

ผูซ้ือสินคาของกลุมสตรีทอผาคูบัว  มีดวยกัน 2  กลุม  คือ  กลุมลูกคาท่ัวไป  และกลุมลูกคา

จากหนวยงานราชการ  ซ่ึงแตละกลุมมีอํานาจในการตอรองท่ีแตกตางกัน  กลาวคือ 

-  กลุมลูกคาท่ัวไป  คือ  ผูท่ีซ้ือผาทอเพ่ือนําไปใชเอง  หรือ  นําไปเปนของฝาก  เชน  

นักทองเท่ียวหรือประชาชนท่ัวไป  ปริมาณการซ้ือแตละครั้งจึงมีจํานวนไมมากนกั  ทําใหอํานาจใน

การตอรองราคาคอนขางนอย 

-  กลุมลูกคาจากหนวยงานราชการ  ท้ังในจังหวดัราชบุรีและจังหวัดใกลเคียง  ดวยนโยบาย

ของแตละหนวยงานท่ีเนนการอนุรักษวฒันธรรมไทย  โดยใหพนกังานของหนวยงานนั้นๆแตงกาย
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ชุดไทย  ทําใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ซ่ึงมีความเดนทางดานของลวดลาย  ความแนนของผา

ทอ  ไดรับความสนใจจากหนวยงานราชการท้ังในจังหวดัราชบุรีและจังหวัดใกลเคียง  สงผลให

ปริมาณการซ้ือคอนขางมาก  ทําใหอํานาจในการตอรองราคามากตามไปดวย 

 

5. อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดบิ 

เนื่องดวยลักษณะภูมิประเทศ  สภาพอากาศ  ทําใหในเขตจังหวดัราชบุรีไมสามารถปลูก

ฝายหรือเล้ียงไหมได  ซ่ึงถือเปนวัตถุดิบสําคัญในการทอผา  ทางกลุมสตรีทอผาคูบัวจึงตองส่ังซ้ือ

ฝายสําหรับการทอผาจากท่ีอ่ืน  และแบงขายใหกับชาวบานท่ีเปนสมาชิกของกลุม  ซ่ึงสวนใหญ

ชาวบานซ้ือครั้งละนอยๆ  ใหพอกับการทอผาแตละผืนเทานั้น  เนื่องจากชาวบานไมมีเงินสําหรับซ้ือ

ในปริมาณมากมาเก็บไว  จึงเปนหนาท่ีของทางกลุมสตรีทอผาคูบัวท่ีตองซ้ือวัตถุดิบดังกลาวมาเก็บ

ไว  เพ่ือใหชาวบานไดซ้ือเทาท่ีจําเปนในการทอผาแตละผืน  หรือ  บางคนกจ็ะนําฝายไปใชทอผา

กอน  แลวหักคาฝายจากราคาผาทอท่ีนํามาสงใหกับทางกลุมไวจําหนาย 

 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาอํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบคอนขางมาก  

เพราะราคาของฝายท่ีเปนวัตถุดิบหลักในการทอผามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น  เพราะพ้ืนท่ีปลูกฝายของ

ประเทศมีแนวโนมลดลง  สงผลใหอํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบมากขึ้นตามไปดวย 

 

การวิเคราะหจุดแขง็  จุดออน  โอกาส  และอปุสรรค  ( SWOT Analysis ) 

 การวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัด

ราชบุรี  ผูศึกษาไดนําแนวคิด SWOT Analysis คือ  การวิเคราะหจดุแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ

อุปสรรค   มาใชในการอธิบายผลการศึกษาโดยแบงเปนปจจัยภายในและภายนอก  ซ่ึงสามารถสรุป

ไดดังนี ้

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง  ( Strengths ) 

1.  ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว  เปนผาทอท่ีเกิดจากภมิูปญญาทองถ่ินดั่งเดิมท่ีสืบทอด

กันมาตั้งแตโบราณ  แสดงถึงความเปนเอกลักษณทางวฒันธรรมประเพณขีองชาวไท-ยวนในอดตี  
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ผาทอคูบัวจึงถือวามีเอกลักษณเปนของตนเอง  ท้ังทางดานลวดลาย  สีสัน  วิธีการทอผา  และความ

แนนของเนื้อผา   

2.  ชาวบานในทองถ่ินมีความรูความสามารถดานการทอผา  และชาวบานสวนใหญใน

พ้ืนท่ีใหความสนใจในการประกอบอาชีพทอผาจก 

3.  ผาทอคูบัวไดรับความนิยมจากลูกคาเปนอยางมาก  ดวยความละเอียดประณีตสวยงาม

ของผาทอ  รวมถึงสีสันและความแนนของผา  ทําใหลูกคาพอใจ  และมีการบอกกันตอ  สงผลใหผา

ทอของกลุมสตรีทอผาไดรับความนิยม 

จุดออน  ( Weaknesses ) 

1.  กลุมสตรีทอผาคูบัว  ยังขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภณัฑ  การ

ออกแบบผลิตภัณฑ  ทําใหผลิตภณัฑสวนใหญของกลุมมีเพียงแคผาทอผืน  และเส้ือสําเร็จรูป  ซ่ึง

ถือวาเปนจุดออนของกลุมสตรีทอผาคูบัว  เพราะไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได

อยางครอบคลุม  ซ่ึงตางจากผาทอของจังหวัดอ่ืนท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนเส้ือผาผูชาย 

– ผูหญิง  กระโปรง   กระเปาสะพาย  และกระเปาใสแวนตา  เปนตน   

2.  บุคลากรของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการตลาด  การ

บริหารจัดการ  ในปจจุบันเปนแบบบริหารจดัการกนัเอง   

3.  การรวมกลุมเกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ  ทําใหสมาชิกภายในกลุมยังไมเขาใจถึง

ความจําเปนและรูปแบบการทํางานรวมกันอยางแทจริง  สงผลใหกลุมสตรีทอผาคูบัวไมมีความเข็ม

แข็งเทาท่ีควร  การพัฒนาของกลุมจึงเปนไปอยางลาชา 

4.  ทําเลท่ีตั้งของกลุมไมอยูในแหลงทองเท่ียว  ทําใหเขาถึงผูบริโภคโดยตรงไดยาก  ลูกคา

สวนใหญท่ีเขามาซ้ือผลิตภณัฑจะเปนลูกคาท่ีไดรับการบอกตอกนัมาอีกที  หรือไมก็รูจากส่ือ

โฆษณาตางๆ 
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ปจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities ) 

1.  ในปจจุบันไมวาจะเปนหนวยงานราชการหรือเอกชน  มีการรณรงคใหพนกังานแตงกาย

ดวยผาทอพื้นบานมากขึน้  รวมถึงประชาชนท่ัวไปหันมานิยมแตงกายดวยผาไทย  เพ่ือเปนการสืบ

สานวัฒนธรรมไทยใหคงอยู  ทําใหผาทอไดรับความสนใจและจําหนายไดมากขึ้น 

2.  รัฐบาลใหการสนับสนุนสินคาจากภูมิปญญาชาวบาน ในรูปแบบของสินคา “ หนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ” 

3.  ประชาชนใหความสนใจในเรื่องของผาทอมากขึ้น  รวมถึงนิยมหันมาใชผาทอในการ

แตงกาย 

อุปสรรค  ( Threats ) 

1.  ลูกคาสวนใหญไมม่ันใจในคุณภาพของผาทอมือ  เพราะกลัวปญหาในเรื่องของสีตก  

รวมทั้งยังไมเขาใจในกระบวนการผลิตผาทอ  ลูกคาบางกลุมยังติงในเรื่องของราคาผาทอวาแพงไป 

2.  วัตถุดิบสําคัญในการทอผา  คือ  ฝาย  ยังขาดแคลน  สงผลใหราคาผาทอแพง 

3.  กลุมสตรีทอผาคูบัวขาดความรูในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอใหมีความ

หลากหลายในเร่ืองของรูปแบบ  

เครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบัว 

 เครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบัวเกดิจากการรวมตัวกนัของกลุม  ท่ีมีการประสานงาน  

หรือทํางานรวมกนัอยางตอเนื่อง  มีระยะเวลาติดตอกันนานพอสมควร  มีวัตถุประสงค  หรือ

เปาหมายรวมกัน  ซ่ึงเครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบัวไดรบัการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนใน

การกอตั้งกลุมขึน้ในชวงแรก  เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล   

   เครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนเครือขายทางสังคม  ท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกนัและกัน

ของคนภายในชุมชนท้ังในระดับบุคคล   ระดับบุคคลกับกลุม   และระดับกลุมกบักลุม   กลาวคือ   
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ระดับบุคคล  ชาวบานคูบัวมีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกนั  อยูกันแบบพ่ีแบบนอง          มี

ความไววางใจและเชื่อใจกันภายในกลุม รวมท้ังยังมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน เปนอยาง

ดี  เชน  ลูกคาเขามาส่ังซ้ือส่ังทําผาทอกับทางกลุม  หรือมาส่ังซ้ือส่ังทําผาทอกับแมบานโดยตรงท่ี

บาน เปนตน  การตดิตอระหวางกันนี้ถือเปนเครือขายระดบับุคคล 

 

“ ปาก็พอใจกับการทํางานของกลุม  เพราะเราอยูดวยกนัมา  เราไมมีอะไรกนัไง  คือ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีอะไรก็แบงกันทํา ”   (ปราณี     บัวทวน 2554) 

 

ระดับบุคคลกับกลุม  กลุมสตรีทอผาคูบัวมีความสัมพันธระหวางบุคคลกับกลุมอยางชัดเจน  

สังเกตไดจากความสัมพันธท่ีดีระหวางกลุมสตรีทอผาคูบัวกับลูกคาท่ีเขามาส่ังซ้ือส่ังทําผาทอ  ท่ีมี

การติดตอระหวางกันเปนประจําผานทางกลุมหรือผานทางสมาชิกของกลุม  บางราย  เปนลูกคา

ประจํา  เพราะมีความม่ันใจในฝมือการทอผาจกของกลุมสตรีทอผาคูบัว  และมีการบอกกันแบบ

ปากตอปากถึงคณุภาพของผาทอ  ซ่ึงลูกคามีความพอใจในฝมือการทอผาจกของกลุม  นอกจากนี้

กลุมสตรีทอผาคูบัวยังมีสวนชวยในการเผยแพรศิลปะผาจกของชาวคูบัว ใหเปนท่ีรูจกัแกบุคคล

ท่ัวไป   ดังนั้นลูกคาท่ีเขามาส่ังซ้ือส่ังทําผาทอท่ีกลุม  จึงถือเปนเครือขายระหวางบุคคลกับกลุมท่ี    

มีความสําคัญ   สงผลใหกลุมสตรีทอผาคูบัวสามารถยืนหยัดอยูไดจนถึงปจจุบัน  ดวยความรวมมือ

ระหวางบุคคลกับกลุมท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกนั  เพ่ือตองการอนุรักษผาทอของทองถ่ินใหคงอยู

ตอไป  

 

“ กลุมสามารถอยูไดก็เพราะมีคนสนับสนนุผาพ้ืนเมือง  เหมือนวามีลูกคาอยูประจํา ”     

(เฉลิม     คฤหบด ี2554) 

“ ตอนนี้ผาท่ีกลุมทําสวนใหญจะเปนผาส่ัง  เปนเจาประจํา  เจาเกา  บางคนเขาก็ชอบท่ีเรา

ทําเอง  ไมไดรับซ้ือของใคร  เขาก็จะมาส่ังเรื่อยๆ ”    (สายหยัด     พิบูลแถว 2554) 

“ ท่ีกลุมเคาทอผาส่ัง  ผาส่ังเขาจะไมขาด  มีตลอดเลยแหละ  มาถึงนูนนครศรีธรรมราช     

มาส่ังอะ  ก็เคาเอาไปขายท่ีงานราชบุรีป  2011  เขามาจากนครศรีธรรมราช  เขามาเห็นก็มาส่ัง         

ก็สงไปใหเขา ”    (จําปาศักดิ์     อบเชย 2554) 
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ระดับกลุมกับกลุม   กลุมสตรีทอผาคูบัวมีการประสานงานระหวางกลุมทอผาของตําบล

อ่ืนๆ     เชน  กลุมทอผาวัดนาหนอง  ตําบลดอนแร   และกลุมทอผาวัดรางบัว  ตําบลจอมบึง เปนตน 

การประสานงานระหวางกลุมทอผาตําบลอ่ืนๆ เกิดขึน้ในชวงของงาน “ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

(OTOP) ”  ซ่ึงแตละตําบลไดมีการนําสินคาออกมาแสดงพรอมท้ังจัดจําหนาย  ท้ังนี้ตําบลคูบัวได

เลือกนําผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวออกมาแสดงในงาน “ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ”  

แตเนื่องจากกลุมสตรีทอผาคูบัวมีผาทอใหลูกคาไมเพียงพอตอความตองการ  จึงตองอาศัยการหยิบ

ยืมผาทอจากกลุมทอผาตําบลอ่ืน  เพ่ือนํามาจัดแสดงสินคา  นอกจากนีก้ลุมสตรีทอผาคูบัวยังมีการ

ติดตอประสานงานในเรื่องของราคาผา  และการจําหนายผาทอระหวางกลุม  เชน   กลุมทอผาวัดราง

บัวนําผาทอมาจําหนายใหกับทางกลุมสตรีทอผาคูบัว  เปนตน  สวนกลุมทอผาวัดนาหนอง ทางกลุม

สตรทีอผาคูบัวไดมีการตดิตอเปนประจําในเรื่องของผาทอ  เพราะกลุมทอผาวัดนาหนองใชมือพุง

กระสวยในการทอผาเหมือนของกลุมสตรีทอผาคูบัว   

 “ มีการติดตอประสานงานกับกลุมอ่ืน  ในเรื่องของงาน  บางชวงท่ีเราไปออกงาน  ถาผา

เรามีนอย เราก็ไปยืมหรือไปดึงของเขามา จะมีการพูดคุยเรื่องราคาดวยวาท่ีนี่ลายนี้เทาไหร ท่ีโนน 

ราคาเทาไหร ”  (อราม      พิบูลแถว 2554) 

“ มีการติดตอกับกลุมอ่ืนเวลาไปออกงาน OTOP  เรากจ็ะไปดวยกัน  ประสานงานกัน

ทางดานราคา  เดี๋ยวนี้พอทอผากันเยอะ  ท่ีอ่ืนกลัวขายไมไดก็ลดราคาลงใหถูกกวานิดหนอย  แตท่ี

กลุมยังเหมือนเดิม ”  (มานพ    กองกําพล 2554) 

 “ มีการติดตอกับกลุมอ่ืนๆ  บาง  เชน  ท่ีรางบัวบางครั้งเขาก็เอาผามาขายใหเรา  ถาเรามีทุน

เราก็จะซ้ือเอาไว  แตถาเราไมมีทุนก็จะไมซ้ือ  ท่ีนาหนอง  ตําบลดอนแร  จะติดตอกันประจําใหเรื่อง

ของผา  ”   (สายหยัด      พิบูลแถว 2554) 

จากท่ีกลาวมาขางตน  เครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบัว  ถือเปนเครือขายทางสังคมท่ีมี

ความสําคัญ  เนื่องจากเครือขายเหลานี้มีเปาหมาย  วัตถุประสงค  และความตองการบางอยางรวมกนั  

รวมทั้งการติดตอระหวางบุคคลท่ีประกอบอาชีพเดียวกันภายในชุมชนดวย  เชน     การติดตอ

ระหวางกลุมกับลูกคาท่ีมาส่ังซ้ือส่ังทําผาทอ  และการติดตอระหวางกลุมกับกลุมท่ีทอผาจก

เหมือนกัน เปนตน  จากความสัมพันธดังกลาวทําใหเกดิกิจกรรมรวมกัน  มีการติดตอส่ือสาร  

แลกเปล่ียนความรูซ่ึงกนัและกัน  ทําใหเกดิความสัมพันธใกลชิดกนัระหวางบุคคลในชุมชนดวย 
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บทท่ี  5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

การวจิัยเรื่อง “ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุร ี”   ทําใหผูวิจัยทราบถึง    ประวัติความเปนมาและการดําเนินงานของกลุมสตรีทอผา

คูบัว  ภูมิปญญาดานการทอผาจก  การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว  สภาวะการแขงขันธุรกิจผาทอ 

(Five Forces)   การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT Analysis)  ตลอดจน

การสรางเครือขายระหวางกลุม  เพ่ือใหเกิดอํานาจในการตอรองราคาและสามารถกําหนดราคา

สินคาของกลุมไดโดยยดึราคากลางเปนหลัก  

กลุมสตรีทอผาคูบัวเกดิขึน้จาก การรวมตัวกันของคนในชุมชนท่ีมีความสนใจในดานการ

ทอผาจก  ตองการมีรายได  และมีอาชีพ  รายไดจากการทอผาจกถือวามาก  ทําใหชาวบานสวนใหญ

ในตําบลคูบัวมีกี่ทอผาแทบทุกครวัเรือน  ท่ีสําคัญไมเฉพาะแตสตรีเทานั้นท่ีสามารถทอผาจกเปน 

แตบุรุษในตําบลคูบัวหลายทานก็สามารถทอผาจกไดเชนกนั  สงผลใหศิลปะหัตกรรมการทอผาจก

เปนอาชีพท่ีไดรับความนิยมมากท้ังสตรีและบุรุษในปจจุบัน   

การนําภูมิปญญาทองถ่ินทางดานการทอผาจกท่ีมีความเปนเอกลักษณเปนของตนเอง  มา

เปนจุดเดนและจดุขายของกลุม  ถือเปนการสรางงาน  สรางเงิน  สรางรายไดใหกับชาวบานใน

ตําบลคูบัวเปนอยางมาก กลาวคือ สตรีไดนําภูมิปญญาดานการทอผาจกของบรรพบุรษุมาเปน

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  และสามารถพ่ึงตนเองได  ภูมิปญญาดังกลาว  ถือเปนมรดกทาง

ศิลปหัตถกรรมของชาวไท- ยวน ในจังหวดัราชบุรี  ท่ีถายทอดจากรุนสูรุน  และดวยความเฟองฟู

ของศิลปหัตถกรรมผาจก  สงผลใหสตรคีูบัวมีอาชีพ   มีรายได   
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กลุมสตรีทอผาคูบัว  มีการนําแนวคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ     

4 Ps) มาเปนกลยุทธในการดําเนินงานของกลุม  กลาวคือ  เรื่องของผลิตภัณฑ  ลักษณะเดนของผา

ทอคูบัว  อยูท่ีลวดลายและสีสันของผาทอ  ผา 1 ผืนประกอบดวยสีหลัก 3 สีคือ  สีเขียว  สีดํา  สีแดง  

รวมถึงประกอบดวยลายหลักและลายประกอบ  ในการวางลวดลายลงบนผืนผาแตละผืนขึน้อยูกับ

ความคดิสรางสรรคของผูทอและความยากงายของลาย  สงผลใหผาทอของคูบัวแตละผืนมีลวดลาย

และสีสันไมเหมือนกัน  ลายท่ีไดรับความนยิมจากลูกคาคอื  ลายเซีย  ลายกาบหอย  ลายกูด  ลายยก

มุก  เปนตน  นอกจากนี้ผาทอคูบัวยังมีความละเอียด  หนา  และแนน  กวาผาทอของที่อ่ืน  เพราะผา

ทอคูบัวทอดวยมือ  จกดวยมือ  และมีหลากหลายลายใหเลือก   สวนราคาของผาทอคูบัวแตละลาย

แตละผืนมีความแตกตางกัน  ขึ้นอยูท่ีลวดลายและความยากงายในการทอ  ทางกลุมสตรีทอผาคูบัวมี

การตรวจสอบราคาผาทอจากสถานท่ีอ่ืนๆ กอนตั้งราคาจาํหนาย  เพ่ือใหสินคาของกลุมสามารถ

จําหนายไดในราคาไมถูกหรือแพงเกนิไป  ชองทางการจดัจําหนายผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว  มี

ท้ังการจําหนายโดยตรงและจําหนายโดยออม  นอกจากนี ้ยังมีการนําสินคาของกลุมไปจัดแสดงตาม

งานสินคา OTOP ของจังหวัดราชบุรี ภายใตโครงการ “ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ” (OTOP)อีกดวย   

ทางจากนี้ทางกลุมสตรีทอผาคูบัว  มีการนําแนวคดิ  “Five Forces Model” ท่ีสงผลตอ

สภาวะการแขงขนัทางธุรกิจ  เพ่ือบงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจนั้นๆ ยิ่งปจจัยเหลานี้มี

ความเขมแข็งมากเทาใด  ยอมสงผลเสียตอการขึ้นราคามากเทานั้น  และนําไปสูการไดกําไรของ

ธุรกิจนัน้ๆ ในขณะเดียวกนัถาปจจัยนัน้ๆมีความออนแอ  ยอมเปนโอกาสอันดีตอธุรกิจนั้นๆ และ

นําไปสูกําไรมากขึ้น   

ธุรกิจผาทอ  มีขอจํากัดในการเขามาของคูแขงขันรายใหม  ท้ังนี้เนื่องจากผาทอเปนงาน

หัตถกรรมท่ีตองใชแรงงานฝมือของชาวบานในการทอผาแตละผืน  ผูทอตองมีประสบการณและ

ความชํานาญมาก เพ่ือใหผาทอออกมามีคณุภาพดี  เนื้อผาตองแนนสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้ เทคนคิใน

การใหสีก็มีสวนสําคัญ ซ่ึงขึ้นอยูท่ีความคดิสรางสรรคของผูทอแตละคนในการวางสีบนผาทอ  ใน

จังหวัดราชบุรมีีแหลงทอผาจกอยู 3 แหงดวยกนั คือ กลุมสตรีทอผาคูบัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี,   กลุมทอผาวัดนาหนอง  ตําบลดอนแร  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  และกลุมทอ
ผาวัดรางบัว  ตําบลจอมบงึ  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ซ่ึงแตละกลุมมีการแขงขันดาน
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การตลาดผาทอนอย  เนื่องจากแตละกลุมมีเอกลักษณของผาทอเปนของตนเอง   มีวิธีการทอผา

แตกตางกัน  และตางก็เปนเครือขายซ่ึงกันและกัน  กลาวคือ  ใหการชวยซ่ึงกนัและกัน  เชน  การ

สอนทอผาจก  การแลกเปล่ียนลวดลายของผา  การกําหนดราคามาตรฐานของผาทอ   เพ่ือไมใหเกิด

การตัดราคากันเอง  เปนตน 

ในปจจุบันดวยคานิยมดานการแตงกายท่ีเริ่มเปล่ียนแปลงไป  ทําใหคนสวนใหญใหความ

สนใจกับผาทอคูบัวนอยลง  เปนผลจากการมีสินคาทดแทน  กลาวคือ  มีเส้ือผาโรงงาน  เส้ือผา

สําเร็จรูปท่ีราคาถูกกวา  มีแบบใหเลือกมากกวา  สีสันสดใสกวา  ใหกับลูกคาไดเลือก  แตอยางไรก็

ตามสินคาเหลานีมี้ความละเอียดนอยกวา  ความแข็งแรงคงทนของเน้ือผานอยกวา  และคุณภาพไม

สามารถเทียบเทากับผาทอคูบัวได  จึงทําใหผาทอคูบัวไดรบัความนิยมอยูเรื่อยๆ  สงผลใหกลุมมีท้ัง

ลูกคาท่ัวไปและลูกคาจากหนวยราชการ  เขามาเย่ียมชมและซ้ือสินคาอยางตอเนื่อง  แตลูกคาท้ังสอง

กลุมมีอํานาจในการตอรองไมเทากัน  ท้ังนีข้ึ้นอยูกับปริมาณในการซ้ือผาทอ  ซ่ึงสวนใหญ

หนวยงานราชการมีอํานาจในการตอรองมากกวาลูกคาท่ัวไป  เพราะปริมาณในการส่ังซ้ือผาทอ

มากกวา   

ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว  เปนผาท่ีเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิม  ท่ีสืบทอดกันมา

แตอดีต  มีเอกลักษณเปนของตวัเอง  ท้ังลวดลาย  สีสัน  วิธีการทอผา  ความละเอียดประณีต  และ

ความแนนของเนื้อผา  ทําใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวไดรับความนิยมเปนอยางมาก  สังเกตได

จากความพ่ึงพอใจในคุณภาพผาทอของลูกคาและมีการบอกตอ   สงผลใหผาทอของกลุมสตรีทอผา

คูบัวมีช่ือเสียงแพรหลายในปจจุบัน  แตท้ังนีท้างกลุมสตรีทอผาคูบัวยังขาดบุคลากรท่ีมี

ความสามารถในการพัฒนาทางดานผลิตภัณฑ  และการออกแบบผลิตภัณฑ  ทําใหผลิตภัณฑสวน

ใหญของกลุมมีเพียงผาทอท่ีทอเปนผืนเทานั้น จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได

อยางครอบคลุม  นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการตลาด  และการบริหาร

จัดการกลุม  ทําใหการพัฒนาของกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนไปอยางลาชา  ดวยเหตุนี้เองทางหนวยงาน

ราชการและเอกชน  มีการรณรงคใหพนกังานแตงกายดวยผาทอพื้นบานมากขึ้น  เพ่ือเปนการสืบ

สานวัฒนธรรมไทยใหคงอยู   ทําใหผาทอคูบัวไดรับความสนใจและจําหนายไดมากขึ้น  สงผลให

สมาชิกของกลุมมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น   
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อภิปรายผลการศึกษา 

ผลของการวิจยั  ทําใหผูวิจัยทราบถึง  ประวัตคิวามเปนมาและการดําเนินงานของกลุมสตรี

ทอผาคูบัว  ภูมิปญญาดานการทอผาจก  การวิเคราะหทางดานการตลาด สภาวะการแขงขนัธุรกิจผา

ทอ (Five Forces)   การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

ตลอดจนการสรางเครือขายระหวางกลุม  เพ่ือใหเกดิอํานาจในการตอรองราคาและสามารถกําหนด

ราคาสินคาของกลุมไดโดยยึดราคากลางเปนหลัก  เนื่องจากประเด็นเหลานี้มีสวนชวยอธิบาย  “กล

ยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคบัูว  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร”ี  วา  ผลการวจิัย

เปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้หรือไม  วัตถุประสงคในการวิจัย  คือ  1.  เพ่ือศึกษา

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตผาทอคูบัว  2. เพ่ือศึกษากลยุทธทางดานการตลาดของกลุม  3.  

เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของผลิตภณัฑผาทอคูบัว  ผลของการวิจยัท่ีไดนัน้

เปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยท่ีกําหนดไวดังนี ้

1. กระบวนการและข้ันตอนในการผลิตผาทอคูบัว 

การจกผา  เปนกรรมวิธีการทอหรือการทําลวดลายบนผืนผา  ดวยวิธีการเพ่ิมดายเสนพุง

พิเศษเขาไป  นอกจากดายเสนพุงธรรมดา  โดยเพ่ิมดายเปนชวงๆ ไมติดตอกันตลอดหนากวาง   

ของผืนผา  กระทําโดยใชไม  หรือขนเมน  หรือนิ้วมือยก  หรือลวง  หรือจกดายเสนยืนขึน้          

แลวสอดใสดายเสนพุงพิเศษเขาไป   การทําผาจกหรือทําลวดลายบนผืนผา  ทําไดโดยคว่ําหนาของ

ผาลงกับกี่ทอผา  กลาวคือ  ดานท่ีมองเห็นขณะทอจะเปนดานในหรือดานหลังของผา  สวนดานหนา

จะคว่ําอยู   ท้ังนี้นิยมใชขนเมนในการจกดวย 

ผาจก สามารถนํามาใชสอยไดหลายลักษณะ  กลาวคือ  ทอผาจกสําหรับประกอบเปน     

เชิงซ่ิน  หรือตีนซ่ิน  ท่ีเรียกวา  ซ่ินตีนจก  (เรียกรวมท้ังผาซ่ินท่ีทอจกท้ังตัวหรือผืนดวย)  หรือทอผา

จกเปนผาคลุมศีรษะนาค  เปนผาขาวมา  ผาเช็ดหนา   เปนตน  การทอผาจกตองอาศัยสายตาในการดู

ลาย  อานลาย  และแกะลาย  ในปจจุบันจึงไมพบผูเฒาผูแกทอผาจกมากนัก    
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ในการทอผาจก  ชาวบานคูบัวนิยมใชดายยืนเปนสีดํา  และเวลาท่ีลงลายใหมๆ ตองนําเอา

ไหมมาเทียบสีดูวา  สีนี้เขากนัไดหรือไม  สีนี้เดนหรือออนไปหรือไม  ซ่ึงตองใชเวลาในการเทียบสี 

เพ่ือใหสีท่ีใชออกมาสวย  เพราะถาใชสีไมสวย  ผาไมสามารถจําหนายได   เชน  ใชผาพ้ืนสีดํา  ตอง

ใชไหมสีสวาง  และสีสดใส  เพ่ือใหดอกท่ีจกออกมาดูเดนและมีสีสันสวยงาม    เปนตน   

กลุมสตรีทอผาคูบัวเกดิขึน้จาก การรวมตัวกันของคนในชุมชนท่ีมีความสนใจในดาน

การทอผาจก  ตองการมีรายได  มีอาชีพ  ดวยการนําภูมิปญญาทองถ่ินทางดานการทอผาจกท่ีมีความ

เปนเอกลักษณของตนเอง  มาเปนจุดเดนและจุดขายของกลุม  ถือเปนการสรางงาน  สรางเงิน  สราง

รายไดใหกับคนในตําบลคูบัวเปนอยางมาก  ภูมิปญญาดังกลาว  ถือเปนมรดกทางศิลปหัตถกรรม

ของชาวไท- ยวน ในจังหวัดราชบุรี  ท่ีถายทอดจากรุนสูรุน 

2.  กลยุทธทางดานการตลาดของกลุม 

กลุมสตรีทอผาคูบัว  ไดนําแนวคดิเรื่องสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 Ps)  

มาเปนกลยุทธในการดําเนินงานของกลุม  กลาวคือ  ลักษณะเดนของผาทอคูบัว (Product), ราคาของ

ผาทอ (Price), การจดัจําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด (Promotion)   ส่ิงเหลานี้มีผลตอกล

ยุทธการตลาดของกลุมท้ังส้ิน  นอกจากนี้ยัง  ไดนําแนวคิด  “Five Forces Model”  ท่ีสงผลตอ

สภาวะการแขงขนัทางธุรกิจของผาทอ  เนื่องจากปจจุบันมีขอจํากดัในการเขามาของคูแขงขนัราย

ใหม   ผาทอเปนงานหัตถกรรมท่ีตองใชฝมือ  ผูทอตองมีประสบการณและความชํานาญมากเพ่ือให

ผาทอออกมามีคุณภาพด ี  ในจังหวัดราชบุรีมีการแขงขนัดานการตลาดผาทอนอย  แตละกลุมตาง

เปนเครือขายซ่ึงกนัและกัน    เชน  การกําหนดราคามาตรฐานของผาทอ  เพ่ือไมใหเกิดการตดัราคา

กันเอง  และในปจจุบันคานยิมดานการแตงกายเริ่มเปล่ียนแปลงไป  ทําใหคนสวนใหญใหความ

สนใจกับผาทอคูบัวนอยลง  เพราะมีสินคาทดแทน  เชน  เส้ือผาโรงงาน  เสือผาสําเร็จรูปท่ีราคาถูก

กวา  มีแบบใหเลือกมากกวา  สีสันสดใสกวา  ใหลูกคาไดเลือก  แตอยางไรกต็าม  ผาทอคูบัวยัง

ไดรับความนิยมอยูโดยเฉพาะจากหนวยราชการ  เนื่องดวยจังหวัดราชบุรีมีนโยบายใหแตละ

หนวยงานอนุรกัษวัฒนธรรมไทยดวยการแตงกายดวยผาทอพ้ืนบาน  จึงทําใหผาทอของกลุมมียอด

การส่ังซ้ือส่ังทํามากขึ้น  สงผลใหสมาชิกของกลุมมีรายไดเพิ่มมากขึน้  ดวยเหตุผลเหลานี ้ ถือเปน

กลยุทธทางการตลาดของกลุมท่ีสงผลใหกลุมสามารถอยูไดจนถึงปจจุบัน 
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3.  ปญหาและอปุสรรคทางดานการตลาดของผลิตภัณฑผาทอคูบัว 

กลุมสตรีทอผาคูบัว  ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ  การ

ออกแบบผลิตภัณฑ  และความหลากหลายของสินคาในการจําหนาย  ทําใหผลิตภัณฑสวนใหญของ

กลุมมีเพียงผาทอผืนเทานั้น จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม  

นอกจากนี้  บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการตลาด  การบริหารจัดการในปจจุบันเปน

แบบบริหารจัดการกนัเอง  เนื่องจากการรวมกลุมเกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ  ทําใหสมาชิก

ของกลุมยังไมเขาใจถึงความจําเปน  และรูปแบบการทํางานรวมกันอยางจริงจัง  สงผลใหกลุมสตรี

ทอผาคูบัวไมมีความเข็มแข็งเทาท่ีควร  การพัฒนาของกลุมจึงเปนไปอยางลาชา 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะแกกลุมสตรีทอผาคบูัว 

  1.  ทางกลุมสตรีทอผาคูบัว  ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย  นอกเหนือจากการ

ทอผาผืน  หรือรับจางทอผาพ้ืน  ผาเมตร  เพียงอยางเดียว  เชน  การตัดเปนชุดสําเร็จรูป  กระเปาถือ

สตรี  กระเปาใสของบุรุษ   เปนตน  เพ่ือเปนการดึงดดูใจลูกคา  และทําใหสินคาดูนาสนใจมากขึ้น 

2. กลุมสตรีทอผาคูบัว  ควรหาตลาดหลักนอกเหนือจากการตั้งอยูกับท่ี  เพ่ือกระจาย

สินคาของกลุมไปยังกลุมลูกคาอ่ืนๆ  และจังหวดัใกลเคียงเพ่ือใหสินคาของกลุมเปนท่ียอมรับและ

เปนท่ีรูจักในวงกวาง  และนํามาซ่ึงรายไดของสมาชิกในกลุม 

3. กลุมสตรีทอผาคูบัว  ควรมีการบันทึกกรรมวิธีในการทอผาและลวดลายตางๆ  เปนลาย

ลักษณอักษร  เพ่ือใหภูมิปญญาดานการทอผาจกของชาวไท – ยวน คงอยูตลอดไป  และควรมีการ

ถายทอดจากรุนสูรุนเพ่ือไมใหภูมิปญญาดานการทอผาสูญหาย 

ขอเสนอแนะแกภาครัฐและเอกชน 

  1.  ภาครัฐและเอกชน  ควรมีนโยบายดานงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับภูมิปญญาของ    

ชาวราชบุรี  เชน  การใหงบประมาณสนับสนุนกับทางกลุมสตรีทอผาคูบัว  ในเรื่องการฝกอบรม

และพัฒนาฝมือ  ไปทัศนะศึกษาดูงานตามสถานท่ีตางๆ  เพ่ือนําความรูท่ีมีแลกเปล่ียนประสบการณ
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กับกลุมตางๆ  และนํามาปรับใชในการทอผาจก  รวมถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหมี

ความหลากหลาย  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางครอบคลุม   

2.   ภาครัฐและเอกชน  ควรใหงบประมาณสนับสนุนในดานการจดัซ้ือวัสดุและอุปกรณ  

ในการทอผา  และเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุม  เพ่ือใหการดําเนนิงานของกลุมมีประสิทธิภาพ   

มากยิ่งขึน้   

3.  ภาครัฐและเอกชน  ควรมีการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ  กลุมสหกรณ  การพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ  การหาตลาดรองรับ  การสรางและขยายเครือขาย  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

อาชีพอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในการทําสารนิพนธคร้ังตอไป 

1.  ควรศกึษาดานการตลาดของกลุมสตรีทอคูบัว  วามีแนวทางในการขยายกิจการไดอีก

หรือไม 

2.  ควรศึกษาและเปรียบเทียบกลุมสตรีทอผาคูบัวกับกลุมทอผาอ่ืนในจังหวดัใกลเคียง  วามี

ความแตกตางกันอยางไร  

3.  ควรศึกษาแนวโนมการขยายตลาดและความนิยมของผาทอคูบัว  และผลิตภัณฑท่ีทําจาก

ผาทอคูบัวในหลายๆ รูปแบบ  เชน  กระเปา  เครื่องประดับตกแตงบาน  เครื่องครวั  เปนตน 
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การสัมภาษณ 

 

คุณเฉลิม  คฤหบด.ี     วันท่ีสัมภาษณ  5   ตุลาคม  2554. 

คุณทองหลอ  เจิมพวงผล.     วันท่ีสัมภาษณ  5   ตุลาคม  2554. 

คุณมาลี  เจิมพวงผล.     วนัท่ีสัมภาษณ  5  ตุลาคม 2554. 

คุณสายหยัด   พิบูลแถว.     วันท่ีสัมภาษณ  5  ตุลาคม 2554. 

คุณสุนันท  อบเชย.     วนัท่ีสัมภาษณ  5   ตุลาคม  2554. 

คุณอราม   พิบูลแถว.     วันท่ีสัมภาษณ  5  ตุลาคม 2554.    

คุณอุดม  สมพร.     วนัท่ีสัมภาษณ  19   ตุลาคม  2554. 

คุณจํานวล   หวงทอง.     วันท่ีสัมภาษณ  11 ธันวาคม 2554. 

คุณบุญเสริม  อบเชย.     วันท่ีสัมภาษณ  11 ธันวาคม 2554. 

คุณอุไรวรรณ  เกิดแจม.     วนัท่ีสัมภาษณ  11 ธันวาคม 2554. 

คุณทองหลอ     เจิมพวงผล.     วันท่ีสัมภาษณ  11 ธันวาคม 2554. 

คุณจนัทร     บินธัญญะ.     วันท่ีสัมภาษณ  20 ธันวาคม 2554. 

คุณวนัดี     ขําโขนงงาม.     วันท่ีสัมภาษณ  20 ธันวาคม 2554. 

คุณวิรยิะ     สมบูรณศักดิ์ศิร.ิ     วันท่ีสัมภาษณ  20 ธันวาคม 2554. 

คุณจนัทร     บินธัญญะ.     วันท่ีสัมภาษณ  8  มกราคม  2555. 

คุณมณี สุขเกษม.     วันท่ีสัมภาษณ  8  มกราคม  2555. 

คุณจําปาศักดิ์ อบเชย.     วนัท่ีสัมภาษณ  8  มกราคม  2555. 

คุณอุไรวรรณ เกิดแจม.     วนัท่ีสัมภาษณ  15  มกราคม  2555. 
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เร่ือง  กลยุทธทางการตลาดกลุมสตรีทอผาคบูัว  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

- ช่ือ 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ  อาชีพหลักทําอะไร  อาชีพเสริมทําอะไร 

- รายไดหลักครอบครัวมาจากไหน   

 

ประวัติผาทอคูบัว 
 

1. ตนกําเนดิของชาวไท – ยวนมาจากไหน    

2. ศิลปหัตกรรมพ้ืนบานของชาวไท – ยวน ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีหรือไม  อะไรบาง 

3. มีการสอนศิลปหัตถกรรมกันอยางไร  โดยวิธีไหน 

4. ผาทอของชาวไท – ยวน  มีช่ือเรียกวาอะไร   

5. ผานุงของชาวไท – ยวนมีกี่ประเภท 

6. ผาซ่ินตีนจกเปนอยางไร  แตกตางจากการทอผาธรรมดาหรอืไม  อยางไร 

7. ผาซ่ินตีนจกของชาวไท – ยวน  1  ผืน  จะประกอบดวยกีส่วน  อะไรบาง  แตละสวนเปน

ยังไง 

8. การจกผาคืออะไร 

9. การจกผามีกี่ลวดลาย  ลวดลายอะไรบาง  ท่ีอ่ืนมีลายนี้หรือไม   

10. ลวดลายหลักๆ ท่ีใชในการทอผาจกคืออะไร 

11. 1  ผืน  จะประกอบดวยลายอะไร 

12. ลายหลักมีอะไรบาง 

13. ลายประกอบมีอะไรบาง 
14. ปจจุบันยังมีการทอผาจกไวใชในบานหรือไม  หรือทอผาจกไวจําหนายเพียงอยางเดียว 

15. ผาจกของชาวไท – ยวน  มีประโยชนอะไรบาง  (ท้ังเม่ือกอนและปจจุบัน) 

16. มีการฟนฟู  และอนุรกัษผาจกไท – ยวน  อยางไร 

17. ศิลปะผาจกถูกฟนฟูไดอยางไร  และใครเปนผูริเริ่มทําการฟนฟู 

18. มีหนวยงานใดบางท่ีใหการชวยเหลือในการฟนฟู  และอนรุักษผาจกไท – ยวน   
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กระบวนการผลิตผาทอคูบัว 
 

1. การทอผาจกมีวิธีการ  และมีกระบวนการทอผาจกอยางไร 

2. การทอผาจกมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไม  อยางไร   

3. การทอผาจกใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง  แตละอยางมีวิธีการใช อยางไร 

4. ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวมีกี่ลาย  ลายอะไรบาง  แตละลายมีลักษณะเดนอยางไร 

5. กลุมสตรีทอผาคูบัวมีการรวมกลุมกนัอยางไร 

 

กลยุทธทางการตลาดของกลุม 
 

1. คิดวาอะไรคือจุดเดนของผาทอคูบัว 

2. ลูกคาสวนใหญช่ืนชอบอะไรในผาทอคูบัว 

3. การกําหนดราคาผาทอของกลุม 

4. วิธีการจดัจําหนายและการประชาสัมพันธผลิตภณัฑของกลุม 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม 

6. ยอดจําหนายตอเดือนประมาณเทาไหร 

7. ผาทอท่ีไดรับความนิยม  หรือขายไดจํานวนมากที่สุด 

 

การดําเนินงานของกลุม 
 

1. รูปแบบการดําเนนิงานของกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนอยางไร   

2. ใครเปนผูบริหารจัดการ(อํานาจในการตัดสินใจอยูท่ีใคร)และทํางานดีหรือไมมีขอบกพรอง

ดานใด 

3. เหตุใดจึงเขารวมเปนสมาชิกของกลุมสตรีทอผาคูบัว   

4. ผลิตภัณฑของกลุมมีอะไรบาง และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑบางหรือไม  

อยางไร 

5. มีตลาดรองรับผลิตภัณฑท่ีกลุมทําหรือไม  ตลาดอยูท่ีไหน 

6. มีการมารับซ้ือผลิตภัณฑท่ีกลุมโดยตรง  หรือวาทางกลุมจะตองไปสงท่ีแหลงตลาดเอง 

7. รายไดของกลุมสตรีทอผาคูบัวมีเพียงพอในการใชจายหรือไม  มีเหลือเก็บหรือไม 

8. ถารายไดของกลุมไมเพียงพอตอรายจาย  ทางกลุมมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

 

ลวดลายผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาซ่ินตีนจก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาทอลายเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาทอลายดอกกลวยไม 

 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาทอลายปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาทอยกมุก (เขียวดําแดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาทอลายสน 
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ผาทอ  12  ราศี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาล็อค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาขาวมา 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาว พัชรวรรณ  พสุธาพิทักษ  

ท่ีอยู   82 / 2  หมู 3  ตําบลบางแพ  อําเภอบางแพ 

   จังหวัดราชบุร ี70160 

ท่ีทํางาน   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบานโปง 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการ            

ชุมชน   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี  

 พ.ศ. 2551  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัตกิารทํางาน 

 พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน ธนาคารกรุงเทพจํากดั (มหาชน) สาขาบานโปง 
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