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คําสําคัญ : กลยุทธทางการตลาด
พัชรวรรณ พสุธาพิทักษ : กลยุทธทางดานการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 91 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนการผลิตผาทอคูบัว เพื่อ
ศึกษากลยุทธทางดานการตลาดของกลุม
และเพือ่ ศึกษาปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของ
ผลิตภัณฑผา ทอคูบัว
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วิธีดําเนินการวิจัย ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต และการสัมภาษณระดับลึก
เพื่อใหไดขอ มูลที่แทจริง รวมทั้งมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของตําบลคูบัวรวมดวย ผูใหขอมูลหลักใน
การศึกษาครัง้ นี้คือ ชาวตําบลคูบัว สมาชิกกลุมสตรีทอผาคูบัว รวมถึงลูกคาที่เขาสั่งซื้อสั่งทําผาทอคูบัว
ของกลุม โดยใหความสําคัญกับกลยุทธการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนสําคัญ
ผลการวิจัยพบวา ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมที่สืบทอด
กันมาแตอดีต มีเอกลักษณเปนของตนเอง ทั้งลวดลาย สีสัน วิธีการทอผาจก ความละเอียดประณีต และ
ความหนาแนนของเนื้อผา ทําใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบวั ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และมีการ
บอกตอ กลุมสตรีทอผาคูบัว ไดนําแนวคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาด(Marketing Max หรือ 4 Ps)
มาเปนกลยุทธในการดําเนินงานของกลุม กลาวคือ ลักษณะเดนของผาทอ (Product), ราคาของผาทอ
(Price), การจัดจําหนาย (Product), และการสงเสริมการตลาด (Promotion) สิ่งเหลานี้สงผลตอกลยุทธ
การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัวทั้งสิน้ นอกจากนี้ยงั นําแนวคิด “FIVE FORCES MODEL” มาใชเพื่อ
วิเคราะหสภาวะการแขงขันทางธุรกิจ ทางดานโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจ ยิ่งปจจัยเหลานี้มีความ
เข็มแข็งมากเทาใด ยอมสงผลเสียตอการขึน้ ราคามากขึ้นเทานัน้ ในจังหวัดราชบุรีมีการแขงขันดานตลาด
ผาทอคอนขางนอย แตละกลุมตางเปนเครือขายซึ่งกันและกัน จึงมีการกําหนดราคามาตรฐานของผาทอ
ทั้งทางดานของราคา เพือ่ ไมใหเกิดการตัดราคากันเอง และดวยในปจจุบันคานิยมดานการแตงกายเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหคนสวนใหญใหความสําคัญกับผาทอคูบัวนอยลง เพราะมีสินคาทดแทน อีกทั้ง
กลุมสตรีทอผาคูบัวยังขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาทางดานผลิตภัณฑ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม นอกจากนี้ บุคลากร
ของกลุมสตรีทอผาคูบัวยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการตลาด การบริการจัดการกลุม ทําใหการ
พัฒนาของกลุมเปนไปอยางลาชา
สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555
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Patcharawan Pasutapithak: Marketing strategy of women Tambon Khubuo, Amphoe Muang,
Ratchaburi. Advisor, Assistant Professor Dr. Phitak Siriwong. (91 pages)
The objectives of this research were to study process and approach of Khubuo women
group in weaving. In particular study marketing strategy, cause and obstacle of their group.
Research methodology process is used the quality approach by observation and in depth
interview to investigate the data. Also there was searching the basic information of Tambon
Khubuo. Mainly informant of this study were women whom the member of weaving Khubuo and
customers who purchased its products but having concerned the marketing strategy of women
weaving group.
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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.
Program in Entrepreneurship: Graduate Study: Silpakorn University 2012
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และความเอื้อเฟอเผื่อแผจากทานผูมีอุปการคุณดังมีรายนามดังนี้
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทกั ษ ศิรวิ งศ อาจารยที่ปรึกษาที่ใหคําแนะนํา และ
ใหคําปรึกษาในการจัดทําสารนิพนธฉบับนี้ เพื่อใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึน้
ขอขอบคุณ อาจารย ประสพชัย พสุนนท อาจารย นภนนท หอมสุด ที่กรุณาสละเวลามา
เปนคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ พรอมทั้งใหคําแนะนําในบางประเด็นที่ควรเพิ่มเติมใน
สารนิพนธฉบับนี้
ขอขอบคุณ อาจารย ดร.อุดม สมพร ประธานกอตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัว ที่แนะนําประวัติ
ผาทอคูบัวและขอมูลเบื้องตนของกลุมสตรีทอผาใหกับผูวจิ ัย เพื่อเปนประโยชนแกผูวจิ ัยในการนํา
ขอมูลที่ไดมาอธิบายถึงประเด็นที่ผูวิจัยตองการวิจัยใหมีความสมบูรณมากขึน้
ขอขอบคุณ สมาชิกกลุมสตรีทอผาคูบวั ลูกคาของกลุมสตรีทอผาคูบัว และชาวบาน
ตําบลคูบัวทุกทาน ที่สละเวลาอันมีคาใหผูวิจัยสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธทางดานการตลาด
ของกลุม กลวิธีในการผลิตผาทอ รวมถึงคุณภาพของผาทอ เพื่อใชในการตอบคําถามในการวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอขอบคุณ สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง บิดาและมารดา รวมถึงพีน่ อง
เพื่อนทุกทานที่คอยใหกําลังใจและคอยใหความชวยเหลือเสมอมา
ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูใหขอมูลและผูใหสัมภาษณทกุ ทาน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ ทําให
สารนิพนธฉบับนี้มคี วามสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งผูที่เอยนามและผูที่ไมไดเอยนามอีกครั้ง ที่ใหความ
อนุเคราะห ความกรุณา และความรวมมือในการสัมภาษณ จนทําใหประเด็นเรื่อง “ กลยุทธทาง
การตลาดของกลุม สตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” ฉบับนี้มีความสมบูรณ
และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตามเปาหมายที่ผวู ิจัยวางไว ขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ดว ย
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ในหวงเวลาที่ประเทศชาติกําลังเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ

และประชาชนทุกระดับ

กําลังประสบปญหาตางๆ ปญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญา ซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศ
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สจะจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

ถูกรุมเรา คือ ปญหาความยากจน รัฐบาลจึงไดประกาศสงครามกับความยากจน โดยไดแถลง
นโยบายตอรัฐสภาวา

เพื่อใหแตละชุมชนนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม
และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ

ดวย

ระบบรานคา เครือขาย และอินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น
ใหสามารถสรางชุมชนใหเข็มแข็งและพึ่งตนเองได

รวมถึงใหประชาชนมีสวนรวมในการสราง

รายได ดวยการนําทรัพยากรภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ มี
จุดเดนและมีมูลคาเพิ่ม เพื่อใหเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ (วุฒิชาติ สุนทรสมัย
และ ศรีหทัย ใหมมงคล 2550 : 14)
“ หัวใจของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ คือวาตองเปนทรัพยากรทองถิ่น ตองเปน
ทักษะของคนในทองถิ่น ตองเปนสิ่งที่ทองถิ่นมีจิตวิญญาณที่รัก และอยากจะทํารวมกัน นั่นก็คือ
หัวใจของความสําเร็จ ไมใชวาเราไปซื้อวัตถุดิบมาจากที่อนื่ แลวมาเพียงแคบรรจุหีบหอขาย ซึ่งตรง
นั้นมีการเพิ่มคุณคานอยมาก แลวจะไมไดประโยชน แตถาหากวาเปนทักษะ เปนภูมิปญญาที่
เกิดขึน้ จากทองถิ่น เปนสิ่งที่มีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่เกิดจากทองถิ่น มีสิ่งที่สวนใหญแลวเปน
ของทองถิ่น แลวทํากันขึ้นมา เกิดความรัก ความศรัทธาตอสิ่งที่เราทํา และมีจิตวิญญาณมอบให
สิ่งเหลานั้น นั่นคือหัวใจของความสําเร็จของการเปน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ” ( สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2546 : 2 )
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ผลิตภัณฑของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

ไมไดหมายรวมถึงตัวสินคาเพียงอยาง

เดียว แตเปนกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การรักษาภูมปิ ญญาไทย การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพ มีจดุ เดนและมี
จุดขายทีร่ ูจักกันอยางแพรหลายไปทัว่ ประเทศและทั่วโลก

จึงจําเปนตองมีการจัดการอยางเปน

ระบบ เพื่อสรางรากฐานที่มั่นคงอันนําไปสูก ารพัฒนาผลิตภัณฑอยางยั่งยืน (วุฒิชาติ สุนทรสมัย
และ ศรีหทัย ใหมมงคล 2550 : 2 )
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นั้น เปนแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารจัดการเชิงพัฒนาที่มุงเนนไปทีก่ ลุม

จากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นสูนโยบายของภาครัฐจนเกิดเปนปรัชญา “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ”
“ รากหญา ”

เพื่อสรางความเจริญใหแกชุมชนใหสามารถยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนใหดขี ึ้น

โดย

อาศัยระบบการผลิต หรือการจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นรวมกับการใชภูมิปญญาทองถิน่ มา
ปรับใชในการประกอบอาชีพ เชน การรวมกลุมสหกรณ การรวมกลุมสตรีแมบาน เปนตน ใน
ที่นี้ผูศึกษาขอกลาวถึง การรวมกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่เริ่ม
กอตั้งและรวมกลุมกัน

โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการทอผาจกที่มคี วามเปนเอกลักษณ

เปนของตนเอง มาเปนจุดเดนและจุดขายของกลุม ภูมปิ ญญาดังกลาวเกิดจากการเรียนรูและสืบ
ทอดจากคนโบราณที่มีอยูในทองถิ่น
โดยเริ่มจากการฟนฟูศิลปหัตถกรรมการทอผาจก

เนื่องจากการทอผาจกเปนมรดกทาง

ศิลปหัตถกรรมของชาวไท – ยวน ในจังหวัดราชบุรี ทีเ่ ปนเพียงความเฟองฟูของศิลปหัตถกรรม
ผาจกในอดีต เพราะยุคทองของการทอผาจกเริ่มลดบทบาทลงเมื่อประมาณ 60 กวาปที่แลว กี่ทอ
ผา หรือ หูกที่ไมเคยเวนวางจากใยฝายกลับวางเปลาเต็มไปดวยเสนใยของ หยากใย บุตรหลานชาว
ไท – ยวน มีจํานวนไมมากนักทีร่ ูจกั ผาซิ่นตีนจก

การถายทอดศิลปหัตถกรรมการทอผาจกสู

บุตรหลานที่เคยกระทํากันแทบทุกครัวเรือนเริ่มจางหายไป มีเหลือเพียงไมกี่ครัวเรือนเทานั้น ดวย
สาเหตุที่ชาวบานตําบลคูบัวไมนิยมใชผาซิ่นตีนจกเหมือนในอดีต

และบุตรหลานชาวไท – ยวน

ไมรูคุณคาทางศิลปหัตถกรรมที่เปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ แตกลับไปนุงผาสมัยใหม เชน
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กางเกงยีน และกระโปรงแทน เปนตน ทําใหศิลปหัตถกรรมการทอผาจกในอดีตเริ่มจางหายไป
จากการดํารงชีวิตของบุตรหลานไท – ยวนเอง (อุดม สมพร ม.ป.ป.)
เมื่อป พ.ศ. 2529 อาจารยอุดม สมพร
ขึ้น

จึงไดทําการฟนฟูศิลปหัตถกรรมการทอผาจก

โดยเริ่มตนจากการกอตั้งกลุมสตรีที่มีความรูความสามารถทางดานการทอผาจก มาเปดสอน

วิธีการทอผาจกใหกับชาวบานที่สนใจ

เพื่อรักษาศิลปหัตถกรรมทางดานการทอผาจกไว

ซึ่ง

เหตุผลทีอ่ าจารยอุดม สมพร เลือกที่จะทําการฟนฟูศิลปหัตถกรรมการทอผาจก มีเหตุผลดวยกัน
หลายประการ กลาวคือ
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ประการแรก เพืส่อำ
ตองการฟน ฟูภูมิปญญาของบรรพบุงรษุ ไท – ยวน และตองการยกยอง

ภูมิปญญาของเผาพันธุไท – ยวน ใหเปนที่รูจักแกบคุ คลทั่วไป เนื่องจากวาแตละเผาพันธุตางมี
อัตลักษณและภูมิปญ
 ญาเปนของตนเอง บุตรหลานของเผาพันธุเหลานั้นไดทําการฟน ฟูภูมิปญญา
ของบรรพบุรษุ แลว แตของชาวไท – ยวน ยังไมมีบุตรหลานบุคคลใดทําการฟน ฟูภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษ จึงไดทําการฟนฟูศิลปะผาจกของชาวไท – ยวนขึ้น เพื่อใหเปนทีร่ ูจกั แกบุคคลทั่วไป
ประการที่สอง คือ ศิลปะผาจกไท – ยวน ไดมีการทอตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ซึ่งถือวา
มีอยูในสายเลือดของผูเฒาผูแก ในอดีตชาวบานทอผาจกเปนเนื่องจากมีการสืบทอดจากบรรพบุรษุ
แตปจจุบันศิลปหัตถกรรมการทอผาจกเริ่มเลือนหายไป เนื่องจากไมมกี ารสืบทอดจากรุนหนึ่งไปสู
อีกรุนหนึ่ง เหตุผลที่สําคัญคือชาวบานไมนิยมใชผาจกเหมือนในอดีต เพราะเห็นวาลาสมัย สงผล
ใหชาวบานไมนิยมทอผาจก

ดวยเหตุผลนี้เองจึงไดมกี ารวางแผนฟนฟูศิลปะผาจกขึน้

เพื่อให

ชาวบานไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของศิลปหัตถกรรมการทอผาจก ไท – ยวน ซึ่งถือเปนภูมิปญญา
ของบรรพบุรษุ
จากการฟนฟูศิลปหัตถกรรมการทอผาจกของตําบลคูบัวนัน้

ทําใหชาวบานสวนใหญ

โดยเฉพาะสตรีมีอาชีพ มีรายได โดยการใชภูมิปญญาของบรรพบุรุษเปนพืน้ ฐานในการประกอบ
อาชีพ และสามารถพึ่งตนเองได ที่สําคัญผาทอคูบัวไดรบั การเผยแพรใหเปนทีร่ ูจกั แกบคุ คลทั่วไป
หลังจากที่ชาวบานในตําบลคูบัวมีความรูทางดานการทอผาจกมากขึ้น

อาจารยอุดม สมพรจึงได

จัดตั้งกลุมแมบานใหกับชาวบาน และจัดตั้งศูนยหัตถกรรมจําหนายผาจกใหกับกลุมแมบาน 3 แหง
ดวยกันคือ กลุมทอผาวัดคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กลุมทอผาวัดนาหนอง
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ตําบลดอนแร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกลุมทอผาวัดรางบัว ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อใชสําหรับเปนสถานที่ฝก หัดการทอผาจกและจําหนายผาจก และเพื่อความ

สะดวกของลูกคาใหสามารถเขามาสั่งซื้อสัง่ ทําผาทอที่กลุมแมบานไดโดยตรง

สงผลใหชาวบาน

มีอาชีพ มีรายได และสามารถพึ่งตนเองได ซึ่งถือเปนการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
ดวย
กลุมสตรีทอผาคูบัว เปนอีกกลุมหนึ่งที่อาจารยอุดม สมพร กอตั้งขึน้ เมื่อป 2544 โดยมี
สมาชิกทั้งสิ้น 495 คน มีคณะกรรมการบริหารสหกรณจํานวน 11 คน และคัดเลือกผูจัดการ 1
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หมุนเวียนกันไปจากคณะกรรมการบริหารสหกรณเอง การกอตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัวขึ้นนั้น มี
คน

เพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการ รวมถึงมีพนักงานประจําที่สหกรณ 4

วัตถุประสงคเพื่อตองการใหชาวบานในตําบลคูบัวมีอาชีพ มีรายไดโดยเริ่มจากการรวมตัวกันของ
สตรีในตําบลคูบัวที่สนใจทางดานการทอผาจก และตองการมีรายได มีอาชีพ มารวมตัวกัน โดย
ในครั้งแรกนั้นเริ่มจากการใชเวลาที่เหลือจากการทํานา มารวมตัวกันทอผาจกที่ศูนยกลางของกลุม
หลังจากที่ผาทอคูบัวเปนที่รจู ักแกบุคคลทั่วไป ทําใหผาทอคูบัวไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอก
มากขึ้น สงผลใหชาวบานที่เคยทอผาจกเปนอาชีพเสริม หันมาทอผาจกเปนอาชีพหลัก เนื่องจากวา
รายไดที่ไดจากการทอผาจกนั้นมากกวาการทํานามาก ทําใหในปจจุบันชาวบานสวนใหญในตําบล
คูบัวมีกที่ อผาแทบทุกครัวเรือน ที่สําคัญไมใชเพียงแตสตรีเทานั้นที่ทอผาจกเปน แตบรุ ุษในตําบล
คูบัวหลายคนที่สามารถจกผาได สงผลใหศิลปหัตถกรรมการทอผาจกเปนอาชีพที่ไดรับความนิยม
มากในปจจุบนั ของตําบลคูบวั
ดวยฝมือและความสามารถของสมาชิกภายในกลุม สงผลใหภาครัฐใหความสนใจและยืน่
มือเขาชวยเหลือ จนทําใหผลิตภัณฑผาทอของกลุมเขาสูโครงการ “ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) ” โดยไดรับการคัดสรรใหเปนผลิตภัณฑระดับ 3 ดาวในป 2546 จนถึงระดับ 5 ดาวในป
2552 จากโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑของจังหวัดราชบุรี สงผลใหผาทอคูบัวไดรับความ
นิยมและเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไป สังเกตไดจากการที่มปี ระชาชนภายนอกจังหวัดเขามาหาซื้อผา
ทอคูบัวกันมากขึ้น ทําใหสมาชิกของกลุมมีรายไดทั้งแกตนเองและครอบครัว ทั้งนี้การที่ผาทอคูบวั
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ไดรับความนิยมเปนอยางมากนั้น ผูศกึ ษาคิดวา เปนเพราะผาทอคูบัวมีเอกลักษณทางดานการทอผา
รวมถึงลวดลายของผาทอที่ไมเหมือนใคร ซึ่งถือวาเปนจุดเดนของผาทอคูบัว
จากการรวมกลุมกันจัดตั้งกลุมสตรีทอผาคูบวั ของสตรีและชาวบานในตําบลคูบวั นั้น

ทํา

ใหเกิดกระบวนการเรียนรูอนั เปนการเพิ่มทุนทางปญญา และรวมภูมิปญญาในการจัดการกับปญหา
ของตนเอง มีการริเริ่มกิจกรรมที่เปนประโยชน ทําใหมคี ุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การ
รวมกลุมจึงถือวาเปนการเพิ่มอํานาจการตอรองในทางดานการตลาด ทางดานเศรษฐกิจและสังคม
โดยเอื้อใหเกิดพลังและความเขมแข็งของชุมชน

จึงไดมีการรวมตัวและกอตั้งกลุมจากผูที่มคี วาม
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อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่รวมตัวกันภายในชุมชน

สนใจ มีความตองการและมีจุดประสงคเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ดังเชน กลุมสตรีทอผาคูบัว
ตําบลคูบัว

มีความเขาใจตรงกัน มี

วัตถุประสงคของการรวมกลุมที่ชัดเจนและแนนอน โดยกลุมเปนผูตัดสินใจในการกําหนดกิจกรรม
และการยอมรับความชวยเหลือจากภายนอกดวยตนเอง
บริหารงานใหกลุม

เจาหนาที่ของรัฐหรือเอกชนจะไมเขาไป

แตคอยเปนพี่เลี้ยงในการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของกลุมเทานัน้

( สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ และสุวัลลีย เปยมปติ บรรณาธิการ,2526 : 191 ) ทั้งนี้ กลุมสตรีทอผา
คูบัวไดมกี ารจัดระบบการบริหารงานของกลุม โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้คือ ประธาน
รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ประชาสัมพันธ และคณะกรรมการติดตามกิจกรรม
นอกจากนี้

การรวมกลุมตองอาศัยการสรางเครือขายขึน้ ภายในกลุม

โดยอาศัยความ

รวมมือของสมาชิกที่มีการปฏิสัมพันธตอกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน หากไมเปนเชนนีก้ าร
รวมกลุมอาจมีปญหาเกิดขึน้ ได
ชุมชน

ในการรวมกลุมสตรีทอผาคูบัวถือเปนการรวมตัวแบบวิสาหกิจ

โดยมีการรวมตัวกันภายในชุมชนเพื่อประกอบกิจการ รวมทั้งเปนการเพิ่มรายไดของ

ครอบครัวและนําไปสูการพึ่งพาตนเอง

โดยมุงเนนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนทุนในการ

ประกอบอาชีพและสรางผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่งถือเปนรากฐานของการดําเนินกิจการ นอกจากนี้
ยังเปนการหยั่งรากสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจระดับชุมชน ดวยการใชความรูที่สตรีมีอยูเดิม
มาผสมผสานกับการเรียนรูสิ่งใหม (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค หุตานุวตั ร 2547 : 153) เพื่อ
มุงสูความเขมแข็งของชุมชนและใหแตละบุคคลสามารถพึ่งตนเองได ดังเชน กลุมสตรีทอผาคูบัว
เริ่มกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2545 มีผูนํากลุม คือ อาจารยอุดม สมพร ซึ่งถือเปนแกนนําในการกอตั้ง

6

กลุม โดยรวบรวมสมาชิกในตําบลที่มีความสนใจในเรื่องของการทอผาจก ในการกอตั้งกลุมสตรี
ทอผาคูบัวนี้มีเปาหมายเพื่อชวยเหลือสตรีและบุรุษในตําบลใหมีอาชีพ

มีรายได

โดยการนํา

ภูมิปญญาในการทอผาจก เชน การทอผาซิ่นตา การทอผาซิ่นตีนจก เปนตน มาเปนทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อกอใหเกิดรายไดและสามารถชวยเหลือครอบครัว อันนําไปสู “ การอยูดกี ินดี ”
ของครอบครัว
จากทีก่ ลาวมาขางตน ทําใหเห็นวาผลิตภัณฑผาทอคูบัวเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง สมควร
ไดรับการพัฒนาใหสามารถนํามาสรางงาน สรางรายได และสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมใหกับคน
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การตลาด เนื่องจากวาในปจจุบนั มีผาทอของแตละจังหวัดออกมาจําหนายมากขึ้น เชน ผาทอจกใน

ในทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป แตในทั้งนี้ปญหาและอุปสรรคของผูผลิตผาทอคูบัว คือ ปญหาดาน

จังหวัดแพร สงผลใหเกิดการแขงขันทางดานของตลาด ประกอบกับปญหาทางดานการผลิต เชน
การทอผาแตละผืนไมอาจกําหนดระยะเวลาที่แนนอนได เนื่องจากวามีกระบวนการและขั้นตอนใน
การผลิตที่คอนขางยุงยากซับซอนและใชเวลามาก ตองอาศัยประสบการณ ความละเอียด ความ
อดทน

และจินตนาการของผูทอ

เพื่อใหงานออกมาประณีตและงดงาม

ดังนัน้ จึงนาจะไดมี

การศึกษาเชิงวิชาการทางดานกลยุทธการตลาด และการประเมินสถานภาพ จุดออน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการสรางความรวมมือจากภาครัฐ โดยมุงเนน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบและกลยุทธในการบริหารจัดการ

เพื่อใหกลุมสตรีทอผาคูบัวเกิดศักยภาพ

ในการแขงขัน และสามารถกระจายผลิตภัณฑผาทอคูบัวออกสูตลาดไดมากขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนเหตุจูงใจใหผูศึกษามีความสนใจศึกษาประเด็น “ กลยุทธทาง
การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ”
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผาทอคูบัว
2. เพื่อศึกษากลยุทธทางดานการตลาดของกลุม
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของผลิตภัณฑผาทอคูบัว
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ขอบเขตทางการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ที่ยังคงรักษาและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นของไทยไว ดวยการนําภูมิปญญาดังกลาวมาประยุกตใช
ในการประกอบอาชีพ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในครั้งนี้ สวนใหญเปนขอมูลทีไ่ ดจากการ
สัมภาษณกลุมสตรีทอผาในตําบลคูบัวและสมาชิกในกลุม รวมถึงชาวบานในตําบลคูบวั โดยเนน
ในเรื่องของ “ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ” เปนสําคัญ
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1.

ทําใหทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผาทอคูบัว

2.

ทําใหทราบถึงกลยุทธทางการตลาดของกลุม สตรีทอผาคูบัว

3.

ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของผลิตภัณฑผาทอคูบัว

เพื่อนําขอมูลและผลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และกําหนดกลยุทธตางๆ
ในการบริหารจัดการดานการตลาดของกลุม เพื่อใหกลุมสตรีทอผาคูบัวเกิดศักยภาพในการแขงขัน
และสามารถกระจายผลิตภัณฑผาทอคูบัวออกสูตลาดไดมากขึ้น
ขั้นตอนการศึกษา
1. สํารวจพื้นที่พรอมทั้งติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนที่เกีย่ วของภายในตําบลคูบัว
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2. ในการเก็บขอมูลการศึกษากลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบวั อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เปนการเก็บขอมูลพื้นฐานโดยรวมที่สามารถทําได
3. วันแรกทีไ่ ดลงพื้นที่ เพื่อทําการสํารวจรอบๆ บริเวณ ตําบลคูบัว วามีอะไรอยูที่ไหน
บาง ควรจะหาแหลงขอมูลจากที่ไหน โดยการเขาไปหาทีบ่ านผูใหญบานกอน เพื่อพูดคุยสอบถาม
ขอมูลทั่วๆ ไปของชุมชน และใหผูใหญบานแนะนําบุคคลสําคัญของกลุมสตรีทอผาคูบวั ตําบล
คูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อจะไดไปหาขอมูลจากบุคคลเหลานั้นได พรอมทั้งรางแบบ
สัมภาษณที่ตองการจะเก็บขอมูล
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4. จากการเก็บขอมูล เปนการเก็บขอมูลแบบไมเปนทางการ ซึ่งไดจากการสัมภาษณ
และการสํารวจเปนสวนใหญ โดยการเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณแบบสโนวบอลและแบบ
หลายกลุม หลายมิติ จากคําสัมภาษณของสตรีในกลุม สตรีทอผาคูบัว และชาวบานตําบลคูบวั
5. หาขอมูลเพิ่มเติมบางสวนที่ยังไมสมบูรณ โดยกลับไปเก็บจากกลุมสตรีทอผาคูบวั
และชาวบาน รวมถึงจากเอกสารที่มีสวนเกี่ยวของดวย
6. ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการลงเก็บขอมูลภาคสนามวาเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาหรือไม พรอมทั้งสรุปและเสนอแนะตอไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กกกกกกกกทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษากลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอ
ผาคูบัว ตําบลคูบวั อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีดังนี้
กกกกกกกก1. ความหมายของกลยุทธการตลาด
2. กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด
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. แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นกับการทอผาพืน้ เมือง
9. แนวคิดเรื่องเครือขาย
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กกกกกก
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ความหมายของกลยุทธการตลาด
กลยุทธการตลาด ( Marketing Strategy ) นับวามีความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบัน เนื่องจากมีธุรกิจเกิดขึ้นหลายอยางทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกัน รวมถึงมีการแขงขันกัน
มาก ผูบ ริหารองคกรจะตองหาแนวทางตางๆ มาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหธุรกิจของตนอยูรอด
และเจริญเติบโตตอไป ดังนั้นกลยุทธการตลาด จึงเปนขั้นตอนในการกําหนดจุดมุงหมายทางการ
ตลาด เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการหรือความพึงพอใจของผูบริโภคและใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกร
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ความหมายกลยุทธการตลาด
ส

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของกลยุทธการตลาดไว ดังนี้ ( ฐิติกร สายสุดตา
2549 : 34-35)
เสรี วงษมณฑา ( 2542 : 11 ) ไดใหความหมายไววา กลยุทธการตลาด เปนวิธีการใช
เครื่องมือการตลาด ( สวนประสมการตลาด ) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา
อดุลย จาตุรงคกุล ( 2543 : 85 ) ไดใหความหมายไววา กลยุทธการตลาด หมายถึง
เครื่องชี้ทิศทางหรือนโยบายชุดหนึ่งที่บริษัทใชสําหรับทําโปรแกรมทางการตลาด ( 4 P’s ) เกิด
ความเหมาะสมกับโอกาสที่มีอยูในตลาดเปาหมาย โดยทําใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทดวย
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคนอื่นๆ ( 2545 : 72 ) ไดใหความหมายไววา กลยุทธ
การตลาด หมายถึง แนวทางปฏิบัติทางการตลาดของธุรกิจ เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จตาม
เปาหมายทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท ( 2546 : 163 ) ไดใหความหมายไววา กลยุทธทางการตลาด หมายถึง
การกําหนดแผนกิจกรรมทางการตลาด สวนประสมทางการตลาดทั้งหมด เพื่อใหแผนการตลาดมุง
ไปสูกลุมตลาดเปาหมาย
และทําใหเกิดประสิทธิภาพที่สุด
โดยมีการปรับใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา เชน การจัดกิจกรรมการตลาดของคูแขงขัน สภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะนัน้ เปนตน
Guiltinan ( 1989 : 135 ) ไดใหความหมายไววา กลยุทธการตลาด หมายถึง วิธีการใช
สวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมายในการวิเคราะหตลาดเปาหมาย
และ
สิ่งแวดลอมทางการตลาด
ในการปฏิบัติการวางแผนกําหนดตลาดเปาหมาย
เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว
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Kotler ( 2000 : 76 ) ไดใหความหมายไววา กลยุทธการตลาด หมายถึง การบริหาร
การตลาดที่นํามาปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย
การตัดสินใจ คาใชจายทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด และการจัดสรรทรัพยากรทางการ
ตลาด หรือหมายถึง การคนหาโอกาสทางการตลาดทีน่ าสนใจและการพัฒนากลยุทธการตลาด
และแผนการตลาดที่สามารถสรางกําไรใหกับองคกร
จากการพิจารณาความหมายกลยุทธการตลาด สามารถสรุปไดวา
กลยุทธการตลาด
หมายถึง การกําหนดเครื่องมือตางๆ เกี่ยวกับดานการตลาด ซึ่งประกอบไปดวย คาใชจายตางๆ
ทรัพยากรที่มีอยู รวมถึงสวนประสมการตลาด ( 4 P’s ) เชน ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาด
รวมถึงวิธกี ารใชสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาด
เปาหมายและสภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคการนัน้ ๆ ดังเชน กลุมสตรีทอผาคูบวั ที่ตองใชกลยุทธการตลาดในการแขงขัน
เนื่องจากวามีคูแขงขันทางดานธุรกิจผาทอเกิดขึน้ มากมาย การวิเคราะหหากลยุทธการตลาดของ
กลุมสตรีทอผาคูบัว จึงถือวามีความสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ ความหมายกลยุทธการตลาด ” ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย
ทางดานการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้
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กลยุทธการสือ่ สารทางการตลาด
การตลาดเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เริ่มตั้งแตการคนหาความตองการของลูกคา เลือก
กลุมลูกคาเปาหมายที่มีลักษณะคลายๆกัน สรางสิ่งที่จะสนองความตองการของลูกคาในราคาและ
สถานที่ที่เหมาะสม และตองแจงใหกลุมลูกคาเปาหมายทราบวามีสิ่งนั้นอยู โดยสรางแผนการ
สงเสริมการตลาดในการสื่อสารดังกลาว
ในป 1960 McCarthy แจกแจงสวนประสมทางการตลาดเปน 4 ประการหรือที่รูจักกันวา
“ 4 P’s ” อันประกอบดวย Product ( ผลิตภัณฑ ) Price ( ราคา ) Place ( ชองทางการจําหนาย )
และ Promotion ( การสงเสริมการตลาด ) ตอมาในป 1984 Kotler เพิ่มองคประกอบอีก 2 ตัว
คือ Political Power ( อํานาจทางการเมือง ) และ Public Opinion ( ประชามติ ) ดวยความเชื่อ
ที่วาบริษัทสามารถเขาไปจัดการกับสภาพแวดลอมภายนอก
เพื่อยังประโยชนแกองคกรได
การตลาดมีหนาทีร่ วมองคประกอบทั้ง4 เขาไปในแผนการตลาดเพื่อทําใหการแลกเปลี่ยนเกิดงายขึ้น
การสงเสริมการตลาด เปนองคประกอบหนึ่งของสวนประสมทางการตลาดที่เกีย่ วของกับ
การสื่อสารขอเสนอทางการตลาดไปยังกลุมเปาหมาย
องคกรทุกประเภทใชการสื่อสารทาง
การตลาด เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑรวมถึงเพื่อบรรลุเปาหมายที่อยูในรูปของเงินและไมอยูในรูปของ
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เงิน ผลิตภัณฑและราคาเปนองคประกอบที่เกิดในตัวผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนายและการ
สงเสริมการตลาดเกี่ยวของกับระบบสงมอบ ชองทางมองที่การสงมอบผลิตภัณฑใหถึงมือลูกคา
สวนการสงเสริมการตลาดเปนการสงสารเพื่อขายใหได ( สิทธิ์ ธีรสรณ 2551 : 23 )
ความหมายของการสื่อสารทางการตลาด
คําวา “ การสื่อสารทางการตลาด ” ( Marketing Communication ) ประกอบดวยคําวา
“ การสื่อสาร ” (Communication ) ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่สงตอความคิดและแบงปน
ความหมายระหวางบุคคลหรือองคกรกับบุคคล และคําวา “ การตลาด ” ( Marketing ) ซึ่ง
หมายถึง กิจกรรมตางๆที่ธุรกิจหรือองคกรใชในการสงมอบหรือแลกเปลี่ยนคุณคาบางอยางใหแก
ลูกคา เมื่อนําสองคํานี้มารวมกันก็จะหมายถึง องคประกอบในสวนประสมทางการตลาดของตรา
ผลิตภัณฑหนึ่งๆ ที่ทําใหการแลกเปลี่ยนในการดําเนินธุรกิจเกิดไดงายขึ้น โดยผูทําการสื่อสารทาง
การตลาดจะมุงทําการตลาดใหแกตราผลิตภัณฑตอลูกคา วางตําแหนงตราผลิตภัณฑใหแตกตางจาก
คูแขงขัน และบอกกลาวใหผูรับสารทราบความหมายของตราผลิตภัณฑ
ในป 1976 Delozier นิยามคําวา “ การสื่อสารทางการตลาด ” ไววาเปนกระบวนการ
นําเสนอสิ่งเราจํานวนหนึ่งที่ถกู บูรณาการเขาดวยกันแกตลาด ดวยความตั้งใจทีจ่ ะกระตุนใหเกิดการ
ตอบสนองตามที่ตองการ สรางชองทางในการรับ ตีความ และกระทําอะไรบางอยางตอสารที่ได
จากตลาด เพื่อปรับเปลี่ยนสารของบริษัทและมองหาโอกาสทางการสื่อสารใหมๆ นิยามนี้สะทอน
แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งเปนการสื่อสารที่มีการปอนกลับ และสารหรือสิ่งเราที่
สงไปตองมีการบูรณาการ ถาตองการใหกลุมเปาหมายมีปฏิกิริยาตามที่เราตองการ
ในป 2004 Kotler และ Armstrong ใหคํานิยามคําวา “ การสื่อสารทางการตลาด ” ไววา
เปนเทคนิคทางการตลาดที่มุงไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงผลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูบริโภคเหลานั้น ( สิทธิ์ ธีรสรณ 2551 : 24 )
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กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด
กิจกรรมหรือเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารทางการตลาดเรียกรวมกันวา สวนประสมการ
สื่อสารทางการตลาด ( Marketing Communications Mix ) หรือ สวนประสมการสงเสริม
การตลาด ( Promotional Mix ) ซึ่งแตเดิมถูกมองวามี 4 ประเภท คือ การโฆษณา การสงเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ และการขายโดยบุคคล แตสภาพแวดลอมและตลาดเปลี่ยนไป ทําให
เกิดการสื่อสารทางการตลาดประเภทอื่น เชน การตลาดทางตรงที่ใชเพื่อสรางความสัมพันธกับผู
ซื้อทั้งที่เปนผูบริโภคและองคกร การสนับสนุนกิจกรรม คูปองที่เคานเตอรจายเงิน เปนตน ดังนั้น
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ถาจะใหการสื่อสารมีประสิทธิผล
เราตองรูจักเลือกและเขาใจบูรณาการเครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทตางๆ ( สิทธิ์ ธีรสรณ 2551 : 24 - 27 )
1. การโฆษณา
การโฆษณา ( Advertising ) เปนการสื่อสารทางการตลาดที่ไมใชบคุ คล ( Nonpersonal )
แตใชสื่อมวลชนในการสื่อสารไปยังคนจํานวนมากที่รับสารในเวลาเดียวกัน โดยที่ผูโฆษณาตอง
เสียเงินซื้อเวลาหรือพื้นที่ในการสื่อสารดังกลาวซึ่งมักมีราคาแพง
การโฆษณาเปนวิธกี ารสื่อสารทางการตลาดที่เปนทีร่ ูจกั และแพรหลายที่สุด โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมื่อบริษัทตองใชการโฆษณา เมื่อขายสินคาหรือบริการใหกับสาธารณชนในวงกวาง
เพราะดูจะคุมที่สุดกับคาใชจาย เมื่อพิจารณาตนทุนตอการเปดรับตอครั้ง แตผูรับสารในการ
โฆษณาไมมีโอกาสตอบสนองผูโฆษณาในทันที ซึ่งตางจากการขายโดยบุคคลที่สองฝายสามารถ
สื่อสารกันไปมาหรือสือ่ สารแบบสองทางได
2. การประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธ ( Public Relations ) เปนการสื่อสารทางการตลาดโดยการเผยแพร
ขาวเกี่ยวกับองคกร ซึ่งเปนการประชาสัมพันธบริษัท ( Corporate Public Relations ) หรือ
เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑของบริษัท ซึ่งเรียกวา การประชาสัมพันธทางการตลาด ( Marketing Public
Relations ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและรักษาภาพลักษณของบริษัทหรือตราผลิตภัณฑใน
สายตาของสาธารณชน
ถึงแมวาการประชาสัมพันธจะไมกอใหเกิดผลในรูปยอดขายโดยตรง และวัดประสิทธิผล
คอนขางยาก แตสามารถใชกับบุคคลตางๆ ที่มีสวนไดสวนเสียกับบริษัทไดดี อีกทั้งยังใชเพื่อ
สะทอนไมตรีจิตของบริษัทไดอีกดวย
3. การสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขาย ( Sales Promotion ) เปนการสื่อสารทางการตลาดที่เพิ่มคุณคาหรือ
สิ่งจูงใจใหแกผลิตภัณฑโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภคตอบสนองหรือซื้อสินคาในทันที ซึ่ง
ตรงขามกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ทีจ่ ะมุงสรางอิทธิพลตอทัศนคติ และความคาดหวัง
ของลูกคาในระยะยาว อยางไรก็ตาม การใชการสงเสริมการขายติดตอกันเปนระยะเวลานาน จะ
ทําใหภาพลักษณของสินคาดูแยลง ผูบริโภคจะหวังแตสินคาราคาถูก อีกทั้งยังทําใหคนไม
จงรักภักดีตอสินคานัน้ ในระยะยาว
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อนึ่งคําวา “ การสงเสริมการตลาด ” ( Mareting Promotion ) หมายถึง องคประกอบหนึ่ง
ของสวนประสมทางการตลาดที่บริษัทใชเพื่อสื่อสารกับลูกคา สวนคําวา “ การสงเสริมการขาย ”
( Sales Promotion ) หรือที่เรียกกันวา “ โปรโมชั่น ” นัน้ เปนกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด
ประเภทหนึ่ง
4. การขายโดยบุคคล
การขายโดยบุคคล ( Personal Selling ) เปนการสื่อสารทางการตลาดแบบบุคคลตอบุคคล
ระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยที่ผขู ายจะใหขอมูลแกผูที่มีโอกาสเปนลูกคาและพยายามทีจ่ ะมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อของอีกฝาย ในขณะทีก่ ําลังดําเนินการเจรจาซื้อขาย ผูขายจะสังเกตวาผูซื้อ
ตองการอะไรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนไปตามนัน้ ในทันที
ถึงแมวาการขายโดยบุคคล จะเปนเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่สรางภาระคาใชจาย
แกบริษัทมากที่สุด แตก็ไดผลที่สุดในการทําใหผูบริโภคชอบสินคาของเรามากกวาของคูแขง ทํา
ใหผูบริโภคเกิดความเชื่อและลงมือกระทําในที่สุด โดยเฉพาะเมื่อนําไปใชกับสินคาที่ตองอาศัยการ
ขายโดยบุคคล ซึ่งไดแก ประกันชีวิต เครื่องจักรขนาดใหญ อสังหาริมทรัพย เปนตน
5. การตลาดทางตรง
การตลาดทางตรง ( Direct Marketing ) เปนการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงระหวาง
บริษัทกับลูกคาเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหลูกคาตอบกลับดวยวิธีตางๆ ไมวาทาง
โทรศัพท ทางไปรษณีย ทางอิเล็กทรอนิกส หรือเขามาหาวิธีการตลาดทางตรง ไดแก การตลาด
ทางไกล ไปรษณียตรง การโฆษณาแบบตอบกลับโดยตรง การขายสินคาทางโทรทัศนชองเคเบิล
การซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต และการโฆษณานอกสถานที่ในบางกรณี
อนึ่ง ผูทําการตลาดที่ใชการตลาดทางตรงจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย ตองมี
ฐานขอมูลในการสงไปรษณีย หรือหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลลในการติดตอกับผูซื้อ ผูทํา
การตลาดตองใชฐานขอมูลที่มีคณ
ุ ภาพ และประกอบดวยรายชื่อคนหรือตลาดเปาหมายที่แทจริง
การตลาดทางตรงจึงจะประสบความสําเร็จ
6. การสนับสนุนกิจกรรม
การสนับสนุนกิจกรรม ( Sponsorship ) เปนการสื่อสารทางการตลาดที่เปนการสนับสนุน
ในรูปของเงินหรือสิ่งของใหกับการจัดงานครั้งหนึ่งๆ กิจกรรมที่สนับสนุนอาจเปนการแขงขันกีฬา
งานแสดงดนตรี หรืองานการกุศลขององคกรสาธารณกุศล เปนตน นอกจากนี้ บริษัทอาจให
ความชวยเหลือองคกรในสังคมเพื่อเปนการกุศล การสนับสนุนกิจกรรม เปดโอกาสใหเจาของ
ธุรกิจหรือผูบริหารของบริษัทไดสื่อสารและสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยตรง เพื่อทําใหคนให
ความสนใจกับบริษัทและตราผลิตภัณฑของบริษัท

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

15

จากการพิจารณากลยุทธการสื่อสารทางการตลาด จะเห็นไดวา กลยุทธการสื่อสารทาง
การตลาด เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนโดยเริ่มตนจากความตองการของลูกคา เลือกกลุมลูกคา
เปาหมายที่มีลักษณะคลายๆกัน สรางผลิตภัณฑออกมาเพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคา โดย
ใชเครื่องมือการสงเสริมทางการตลาดที่เรียกวา “ สวนประสมทางการตลาด ” ซึ่งมีดวยกัน 5
ประเภทคือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาด
ทางตรง และการสนับสนุนกิจกรรม ในการเขามาวิเคราะหตลาดของธุรกิจ
กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด
จึงถือวามีสวนสําคัญในการวิเคราะหกลยุทธทาง
การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว เนื่องจาก องคประกอบทั้ง 5 ประเภททีก่ ลาวมาขางตน ทําให
ทราบถึงสภาวะทางการตลาดธุรกิจผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว รวมถึงสามารถเลือกใชเครื่องมือ
การสื่อสารทางการตลาดทั้ง 5 ประเภท ในการดําเนินงานทางดานธุรกิจผาทอของกลุม ไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกดวย
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด ” ไปใชใหเกิดประโยชนตอ
งานวิจัยทางดานการตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมี
ประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้
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แนวความคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง “ กระบวนการที่กจิ การหรือธุรกิจดําเนินกิจกรรมที่
เปนองคประกอบทั้งหมดของสวนประสมทางการตลาด เพื่อกอใหเกิดการตอบสนองความตองการ
ตอผูบริโภคและตอธุรกิจ โดยบรรลุการตอบสนองรวมกันทั้งในแงความรูสกึ นึกคิด ความคิดเห็น
รวมกันของผูบ ริโภคและธุรกิจ ”
สวนผสมของการสื่อสารทางการตลาด ( Marketing Communications Mix )
การสื่อสารทางการตลาด เปนสวนหนึ่งในสวนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix )
เปนกิจกรรมที่อาศัยการกระตุน
โนมนาวใจใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ
สินคาหรือบริการ โดยใชการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เปนตัวเชื่อมมีการวางแผนและดําเนินกลยุทธ
ตางๆ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นการสื่อสารทางการตลาดจึงจําเปนตองมีปจ จัยตางๆ
เขามาเกี่ยวของ ซึ่งปจจัยตางๆ นีค้ ือ
ปจจัยทางดานผูสงสารหรือบริษัทในกระบวนการสื่อสารทางการตลาด
1. ปจจัยทางการสื่อสารทางการตลาดที่บริษัทไมสามารถควบคุมได
-

การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
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- สถานการณทางการแขงขัน
- การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองและรัฐบาล
- การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม
- การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
2. ปจจัยทางการสื่อสารทางการตลาดที่บริษัทสามารถควบคุมได
- ปจจัยในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรของบริษทั ไดแก วิธีการ
บริหาร, ความสามารถของนักบริหาร, ทรัพยากร, บุคคลที่มีทักษะหรือความ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
น
ง อประเภทของการดําเนินธุรกิจ
ำ
การเลื
สอกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย, ลักาษณะหรื
ชํานาญเฉพาะดาน, ทรัพยากรทางดานการเงินและการลงทุน, นโยบายใน

ตลอดจนภาพพจนของบริษัทในขณะนัน้

- ปจจัยในสวนที่เกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด ไดแก สินคาและบริการ
ที่บริษัทผลิตและเสนอขายนั้น

สวนผสมของสินคาและบริการที่บริษัท

ตองการจะใหคณ
ุ ภาพเปนอยางไร มีรูปแบบ สีสัน ระดับราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย และการสงเสริมดานการตลาดอยางไร
ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูรับสารหรือผูบริโภค
1. ทักษะทางการสื่อสารของผูรับสารหรือผูบริโภค
2. ทัศนะคติของผูรับสารหรือผูบริโภค
3. ความรูข องผูรับสารหรือผูบริโภค
4. ระบบของสังคมและวัฒนธรรมของผูรับสารหรือผูบริโภค
5. ความตองการของผูรับสารหรือผูบริโภค
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แบบจําลองแสดงกระบวนการ การสื่อสารทางการตลาด ( Marketing Communications Mix )
( เอกสารการสอน การรณรงคทางการสื่อสารเพื่อการตลาด 2548 : ปริญญาโทนิเทศศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย )
จะเห็นไดวา การสื่อสารทางการตลาด จะเขามาเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงการตลาดตรง
เขาสูผูบริโภคเปาหมาย เพื่อใหเกิดผลในขั้นสุดทายคือ การยอมรับและเลือกซื้อสินคาหรือบริการ
นั้นๆ ดังนั้นจึงศึกษาถึงบทบาทของสวนผสมทางการตลาด ( marketing Communications Mix
หรือ 4P’s )
1. บทบาทของสินคาและบริการตอการสือ่ สารการตลาด
สินคาและบริการนั้น มีองคประกอบหลายประการดวยกัน ที่จะแสดงบทบาทเปน
สัญลักษณทจี่ ะถายทอดความคิดกับผูบริโภค สวนประกอบดังกลาวนีค้ ือ ขนาด รูปราง การ
ออกแบบ สีที่เลือก เนื้อวัสดุที่นํามาผลิต การออกแบบหีบหอ ซึ่งเปนภาพรวมสินคาและบริการ
จากองคประกอบหรือสวนผสมของสินคาและบริการ

บทบาทของสินคาทางการสื่อสารที่สราง

18

ความพึงพอใจใหกับผูบริโภคแลว ความพึงพอใจจะเกิดขึน้ ไดใน 2 กรณี คือ ความพึงพอใจ
ในตัวสินคาและบริการ ( Physical Satisfaction ) นั้นๆ และความพึงพอใจทางดานจิตวิทยา
( Psychological Satisfaction ) ซึ่งเปนความรูสึกภายในจิตใจของผูบริโภค
2. บทบาทของราคาสินคาตอการสือ่ สารทางการตลาด
2.1 คุณลักษณะของสินคาและบริการ
- การรับรูที่แตกตางกันในดานคุณภาพของสินคาและบริการ
- สวนผสมพิเศษในสินคาและบริการ สินคาที่ลักษณะพิเศษเฉพาะ
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- ชื่อหรือยี่หอของสินคา
-

2.2 คุณลักษณะของผูบริโภค

- ประสบการณของผูบริโภคตอสินคาและบริการ
- ความภูมใิ จที่ไดเปนเจาของสินคา
3. บทบาทของสถานที่จําหนายตอการสื่อสารทางการตลาด
3.1 การออกแบบและตกแตงนอกสถานที่
3.2 การออกแบบและตกแตงภายในนอกสถานที,่ เทศกาลตางๆ
3.3 พนักงานในสถานที่จดั จําหนาย การแตงกาย ความพรอมในการใหบริการ
3.4 การจัดแสดงสินคาภายในสถานที่
3.5 เครื่องหมายหรือสัญลักษณ
3.6 รูปแบบการโฆษณาและสงเสริมการขาย
3.7 ทําเลที่ตั้ง
3.8 การติดตอสื่อสารหลังการซื้อ
4. บทบาทการสงเสริมการตลาดตอการสื่อสารการตลาด
การสงเสริมทางดานการตลาด ซึ่งไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขาย
โดยใชบคุ คล และการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการตลาด แตการสื่อสาร
การตลาด

4P’s

จะเขามาเปนตัวสรางสิ่งตางๆ

( ศิริวรรณและคณะ,2548 )

เชื่อมโยงทั้งผูผลิตหรือบริษัทกับผูบริโภค
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จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด จะเห็นไดวา เปนการกลาวถึง
ความหมายและบทบาทของสวนประสมทางการตลาด ซึ่งการสื่อสารทางการตลาด เปนกิจกรรมที่
อาศัยการกระตุนโนมนาวใจใหเกิดการยอมรับ และกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบริการ
โดยใชการสื่อสารในรูปแบบตางๆในการดําเนินกลยุทธ

พรอมทั้งนําบทบาทของสวนผสมทาง

การตลาดทั้ง 4 ประการดังนี้คือ บทบาทของสินคาและบริการตอการสื่อสารการตลาด, บทบาท
ของราคาสินคาตอการสื่อสารการตลาด, บทบาทของสถานที่จําหนายตอการสื่อสารการตลาด และ
บทบาทการสงเสริมการตลาดตอการสื่อสารการตลาด มาปรับใชในการดําเนินธุรกิจ

จึงถือวามีสวนสําคัญในการวิเคราะห
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กระบวนการดําเนินงานของกลุ
สำ มสตรีทอผาคูบัว โดยการวิเคราะหง องคประกอบตางๆของผลิตภัณฑ
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด

วาสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดมากเพียงใด รวมถึงการดําเนินกลยุทธของกลุม
สตรีทอผาคูบัวดวยวา กลยุทธการดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัวสามารถดําเนินงานไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงคทวี่ างไวไดหรือไม
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด ” ไปใชใหเกิดประโยชน
ตองานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล การสังเกตการณกระบวนการทํางานของกลุมสตรีทอผา
คูบัว รวมถึงการตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ
เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมี
ประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้
แนวคิด STP Marketing
แนวคิด STP Marketing ประกอบดวย การแบงสวนตลาด ( Segmentation ), ตลาด
เปาหมาย ( Target Market ) และการวางตําแหนงทางการตลาด ( Positioning ) ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดังนี้
S : การแบงสวนตลาด ( Segmentation )
การแบงสวนตลาด คือ กระบวนการในการแยกผูบริโภคออกเปนกลุมยอยๆ ( Sub
Segment ) ภายในแตละกลุมยอยมีความตองการในสินคาหรือบริการคลายคลึงกัน ทําใหเห็นความ
แตกตางกันของผูบริโภคแตละกลุมไดชัดเจนขึน้ สามารถประเมินขนาดและกําลังซื้อของผูบริโภค
แตละกลุม เพื่อจัดทรัพยากรขององคกรไปตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคอยางเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและลดการสูญเปลาทางการตลาด
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ลักษณะการแบงสวนตลาดที่ดี มีดังนี้
1. ตองสามารถวัดออกมาได ( Measurability ) การที่จะแบงตลาดออกเปนแตละสวน
ตลาดนั้น ในแตละสวนจะตองสามารถวัดออกมาในรูปเชิงปริมาณได
2. ตองสามารถเขาถึง ( Accessibility ) การที่จะแบงสวนตลาดออกเปนแตละสวนตลาด
จะตองถือเกณฑวา

ในแตละสวนนั้นสามารถเขาถึงได

ติดตอสื่อสารโดยใชสื่อโฆษณา

กลาวคือ

พนักงานขายหรือคนกลาง

สามารถ

โดยใชคาใชจายที่

เหมาะสมในการเขาถึงในแตละสวนตลาด
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3. ตองมีขนาดทีใ่ หญเพียงพอ ( Substanciability ) ในการแบงสวนตลาดออกเปนแตละ

หลักเกณฑในการแบงสวนตลาดผูบริโภค
1. แบงสวนตลาดตามประชากรศาสตร ( Demographic segmentation ) ผลิตภัณฑเกือบ
ทั้งหมดมีการแบงสวนตลาดผูบริโภค

โดยอาศัยลักษณะของผูซื้อทางดาน

ประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ รายดาย วัฏจักรชีวิตของครอบครัว เชื้อ
ชาติ เกณฑทางดานประชากรศาสตรไมจําเปนตองใชพรอมกัน อาจเลือกใชตัวใดตัว
หนึ่งหรือหลายตัวประกอบกันก็ได
2. การแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตร ( Geographic segmentation ) เกณฑภูมิศาสตร
ประกอบดวย ภูมภิ าค เขตประเทศ เชน เขตอินโดจีน, เขตพื้นที่ เชนภาคกลาง และ
สภาพความเจริญ เชน เมืองใหญ ชานเมืองใหญ ชนบท เปนตน
3. การแบงสวนตลาดตามหลักจิตวิทยา ( Psychographic segmentation ) เปนการแบง
สวนตลาด โดยถือเกณฑวิธกี ารซึ่งบุคคลคิด รูสึก และมีพฤติกรรม เชน บุคลิกภาพ
หวาน ปราดเปรียว, สถานะในสังคม เชนระดับสูง ระดับลาง, Life style เชน
วัยรุนวุน รัก ทองปาชมไพร
4. พฤติกรรมการซื้อที่มีผลตอผลิตภัณฑ ( Behavior toward product ) เปนการแบงสวน
ตลาดโดยถือเกณฑพฤติกรรมของลูกคาที่มคี วามเกีย่ วของกับผลิตภัณฑ ซึ่งเกณฑที่ใช
มาก ไดแก ผลประโยชนที่ตองการจากผลิตภัณฑ เชน ความสะอาด ความทันสมัย
เปนตน และอัตราการใชผลิตภัณฑ เชน ใชเปนประจํา ใชปริมาณมาก เปนตน
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T : ตลาดเปาหมาย ( Target Market )
ตลาดเปาหมาย คือ กลุมลูกคาที่นกั การตลาดเลือกในการจะเสนอสินคาหรือบริการของ
องคกรไปยังคนกลุมนี้ ขั้นตอน : เมื่อไดสวนตลาดยอย ( Sub Segment ) แลวจะพิจารณา
ศักยภาพและความนาสนใจของ Sub – Segment แลวจึงเลือกสวนตลาดนัน้ ๆ อาจเลือกได
มากกวาหนึ่งสวนตลาดยอยเปนตลาดเปาหมายขององคกร
กลยุทธในการเขาสูสวนตลาดเปาหมาย มีดังนี้
1.
กลยุทธตลาดรวม ( Market aggregration strategy ) หรือ กลยุทธตลาดที่ไม
แตกตางกัน กลยุทธนี้ถือวา เลือกตลาดรวมเปนตลาดเปาหมายตลาดเดียว โดยถือวา ตลาดมีความ
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ตองการในคุณสมบัติสินคานัน้ คลายกัน
กลยุทธการเลือกตลาดเปาหมายแบบนี้มีการใชสวน
ตองการคลายกันหรือไมมีความแตกตางกัน

ประสมทางการตลาดหนึ่งชุด จึงเรียกวา กลยุทธการตลาดที่ไมแตกตางกัน
กลยุทธตลาดรวมนี้ถือวา เปนกลยุทธมุงความสําคัญทีก่ ารผลิต มีขอดีคือ ทําใหเกิดการ
ประหยัดจากขนาดของการผลิตจํานวนมาก

การประหยัดจากการจําหนายและการสงเสริม

การตลาด กลยุทธนจี้ ะไดรับผลที่ยอดขายพอเพียง และมีคแู ขงขันนอย แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตกลยุทธนี้จะใชนอยมาก เพราะสภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น จึงตองมีการ
สรางความแตกตางในผลิตภัณฑของตน

ใหแตกตางจากคูแขงขันเพื่อที่จะสามารถสรางความ

ประทับใจใหกับผูบริโภคไดเหนือกวาคูแขงขัน
กลยุทธการตลาดมุง หลายสวน ( Multiple segment strategy ) หรือกลยุทธ

2.

การตลาดที่แตกตางกัน เปนการเลือกกลุมลูกคาที่มีความตองการที่แตกตางกันสองกลุมขึ้นไป และ
พัฒนาสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน เพื่อสนองความตองการในแตละสวนตลาดที่เลือก
เปนเปาหมายนั้น

ซึ่งกลยุทธนี้มีขอดีที่สามารถขยายตลาดไปไดกวางขวางสูหลายๆสวนตลาด

ขอจํากัดคือ ใชงบประมาณและทรัพยากรมาก รวมถึงการเขาสูหลายสวนตลาดมาก อาจทําให
ผูบริโภคสับสนในตําแหนงทางการตลาดขององคกร
3.

กลยุทธการตลาดมุง เฉพาะสวน ( Single segment strategy ) หรือกลยุทธมุง

เฉพาะสวนตลาด หมายถึง การเลือกตลาดเปาหมายตลาดสวนเดียวจากตลาดรวม ที่มีการแบงสวน
ตลาด

โดยใชสวนประสมทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการในสวนตลาดที่เลือก

กลยุทธนี้เหมาะสําหรับบริษัทขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดเล็ก และมีทรัพยากรจํากัดจึงมุงที่ตลาด
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สวนเดียว หรือใชในขั้นแนะนําผลิตภัณฑใหม เพราะมีความเสี่ยงนอย ขอดีของการเลือกสวน
ตลาดสวนเดียว

คือ

ทําใหการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาดขององคกรไปในทิศทางเดียวกัน

ผูบริโภคไมสับสน สามารถเขาถึงและสรางความยอมรับกับผูบริโภคกลุมเปาหมายไดงาย
P : การวางตําแหนงทางการตลาด ( Positioning )
การวางตําแหนงทางการตลาด คือ กระบวนการในการกําหนดจุดเดน หรือ คุณคาที่
ผูบริโภคพึงปรารถนาสําหรับสินคาหรือบริการขององคกร โดยจุดเดน หรือคุณคานั้น ควรมีความ
แตกตางจากสินคาหรือบริการของคูแขงอยางชัดเจน
และสามารถเสนอใหผูบริโภครับรูค วาม
แตกตางนัน้ ได
ปจจัย 4 ประการในการสรางความแตกตางของตําแหนงทางการตลาด มีดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ ( Product ) ดึงลักษณะเดนหรือลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑที่เรามี
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แตคูแขงไมมี เชน รูปแบบ คุณสมบัติ ความคงทน ราคา ความเชื่อถือได คุณภาพ
2. ดานบริการ ( Service ) ทําใหผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางจากคูแขงขัน เชน ความ
รวดเร็ว การรับประกัน บริการพิเศษ อบรม ความสะดวก เวลาทําการ
3. ดานบุคลากร ( Personnel ) โดยเฉพาะธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรเปนสวนสําคัญของ
การใหบริการ ปจจัยที่นิยมใช คือ ความรูข องบุคลากร ประสบการณ และความ
ชํานาญ ความเอาใจใสลูกคา ความซื่อสัตยไวใจได
4. ดานภาพลักษณ ( Image ) เปนคุณคาทางจิตใจ ในการสรางตองใชเวลานานและ
งบประมาณอยางตอเนื่องคอนขางสูง ในการสรางภาพลักษณสรางไดจาก
-

ที่มาของสินคาหรือบริการ

คือ

อาศัยความนาเชื่อถือของผูผลิตมาสราง

ภาพลักษณใหผลิตภัณฑ เพื่อใหผูบริโภคยอมรับและเห็นความแตกตางไดรวดเร็ว
ขึ้น
- ความรักชาติหรือสนับสนุนสินคาไทย เชน ไทยประกันชีวิต เบียรสิงห
- เหตุการณพิเศษ เชน สบูปาลมโอลีฟ สนับสนุนการประกวดนางสาวไทยอยาง
ตอเนื่อง
- บรรยากาศ

เชน

ลูกอมฮอลลที่สรางตําแหนงเปนลูกอมเย็นซาชุมคอ

เชื่อมโยงกับบรรยากาศของน้ําตก
- สัญลักษณ เชน รูปผูพันตนตําหรับของเคนตัก๊ กี้

โดย
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การวางตําแหนงทางการตลาดไมควรวางตําแหนงโดยใชจดุ เดนของสินคาเกินกวา

2

จุด เนื่องจากผูบริโภคจะสับสน และไมควรเปลี่ยนตําแหนงทางการตลาดบอยเกินไป เพราะ
ตําแหนงทางการตลาดนั้นเปรียบเสมือนการลงทุนระยะยาวในใจผูบริโภค
ทางการตลาดใหไดผลดีนนั้

การกําหนดตําแหนง

จุดเดนของผลิตภัณฑหรือบริการที่เราเลือกขึน้ มาควรเปนจุดขายที่มี

ความแตกตางจากคูแขงอยางชัดเจน

และควรเปนคุณประโยชนที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการ

ตัดสินใจซื้อ
จากการพิจารณา แนวคิด STP Marketing จะเห็นไดวา STP Marketing คือ การแบง
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สวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงทางการตลาด ซึ่งเปนขั้นตอนงานที่
หากเราแบงสวนตลาดไดอยางชัดเจน เหมาะสม ก็จะมีสวนชวยสรางโอกาสใหแก

ผลิตภัณฑ และบริการขององคกรในการเขาสูตลาด รวมทั้งทําใหเห็นชองวางทางการตลาดที่ยังไม
มีคูแขงใหความสนใจ
เมื่อเราเลือกตลาดเปาหมายไดถูกตอง สอดคลองกับทรัพยากรขององคกร และเปน
สวนตลาดที่มีศักยภาพสูง สําหรับอนาคต ก็ยิ่งมีสวนทําใหองคกรสามารถทํากําไรไดในระยะยาว
การวางตําแหนงทางการตลาดที่เหมาะสม ทําใหผูบริโภคไดเห็นจุดเดนที่แตกตางจากคู
แขงขัน ยิ่งทําใหการใชทรัพยากรในการสื่อสารการตลาดไปสูผูบริโภคมีประสิทธิภาพมากขึน้ เปน
การใชงบประมาณที่เกิดผลทั้งในระยะสั้นและตอเนื่องในระยะยาว ซึ่งจะนําความสําเร็จมาสูองคกร
ในที่สุด
แนวคิด STP Marketing จึงถือวามีความสําคัญในการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาด
ของกลุมสตรีทอผาคูบัว ทั้งทางดานการแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และการวาง
ตําแหนงทางการตลาด

โดยการแบงกลุมลูกคาตามความตองการในสินคาหรือบริการทีค่ ลายคลึง

กัน เพื่อทําใหเห็นถึงความแตกตางของผูบริโภคแตละกลุม ไดอยางชัดเจน สงผลใหกลุมสตรีทอผา
คูบัวสามารถผลิตผาทอออกจําหนายไดตรงกับความตองการของลูกคา โดยการใชแนวคิด STP
Marketing มาเปนสวนหนึ่งในการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว เพื่อใช
เปนแนวทางในการเอาชนะคูแขงขันทางดานธุรกิจผาทอที่มีมากขึ้นในปจจุบัน

24

ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิด STP Marketing ” ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย
ทางดานการวิเคราะหขอมูล การตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูลที่ไดจาก
การวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ทฤษฎีทางดานการตลาด
ในทัศนะทางดานการตลาดของนักวิชาการ นักการตลาด ไดใหคําจํากัดความไวดังนี้
Philip Kotler นักวิชาการ และนักการตลาดที่มีชื่อเสียงทานหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไดให
ความหมายของการตลาดวา
“ การตลาด หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินการที่มนุษยไดกระทําขึ้น เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการและความพึงพอใจระหวางกันภายใตระบบการแลกเปลี่ยน ”
“ Marketing is human activity directed at satisfying needs and wants through
exchange process ” ความหมายของการตลาดตามคําจํากัดความของสมาคมนักการตลาดแหง
สหรัฐอเมริกาไดใหความหมายไววา
“ การตลาด คือ การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในการเคลื่อนยายสินคาและบริการจากผูผลิต
ไปยังผูบริโภคหรือผูซ ื้อ ”
“ 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 ตลอดจนเคลื่อนยายสินคาและบริการ
นั้นจากโรงงานผูผลิตไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยกระบวนการซื้อขายในระดับทีก่ อใหเกิด
ความพึงพอใจทั้งสองฝาย ทั้งนี้โดยการสนับสนุนดวยระบบการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ”
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สรุปแลว
ถาจะมองภาพการตลาดใหชัดเจนแลวจะตองพิจารณาองคประกอบทั้ง 4
ประการไปพรอมๆกัน คือ สินคาและบริการ ราคา การจัดจําหนาย และการสื่อสาร ( การ
สงเสริมการตลาด) ดังนี้คือ
1.
สินคาและการบริการ ( Product and Service ) คือ สิ่งที่ตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคได ในสวนของสินคา เชน ตัวสินคา, ชื่อสินคา, บรรจุภัณฑ เปนตน สวนบริการ
เชน การบริการ, กิจกรรม, บุคคล, สถานที,่ ความคิด เปนตน
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2.

ราคา ( Price ) คือ การกําหนดมูลคาของสินคาและบริการนั้นๆ จะอยูใ นรูปของ

เงินตรา ซึ่งใชในการแลกเปลี่ยน
3.

การจัดจําหนาย ( Place/Distribution ) เปนการนําเอาสินคาหรือบริการนั้นๆ

ออกไปยังตลาดเปาหมายหรือผูบริโภคจะอยูในรูปแบบดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย ( Channel of Distribution ) หมายถึง กลุมหรือสถาบัน
หรือบุคคลที่ทําหนาทีห่ รือกิจกรรม จะนําเอาผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค
ไดอยางไร

ซึ่งจะเปนในลักษณะการจัดจําหนายผลิตภัณฑโดยผานคนกลางได
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น
ำ
3.2 การกระจายตั
ส วสินคา ( Physical Distribution
อยางไร

เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคาที่มีปริมาณถูกตองไปยังสถานที่ที่ตองการ

4.

การสงเสริมการตลาด ( Promotion ) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูจําหนายและ

ตลาดเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนะคติและพฤติกรรมการ
ซื้อ ดังนั้น การสงเสริมการตลาดอาจทําได 4 แบบดวยกัน ซึ่งเราเรียกวา สวนประสมการ
สงเสริมการตลาด ( Promotion Mix ) หรือสวนผสมในการติดตอสื่อสาร ( Communication Mix )
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 การโฆษณา ( Advertising ) เปนการติดตอสื่อสารแบบไมใชบุคคล โดยผานสื่อ
ตางๆ และผูทําการโฆษณาจะตองเสียคาใชจายในการโฆษณา
4.2 การขายโดยใชบุคคล ( Personal Selling ) เปนการติดตอซื้อขายโดยตรง
ระหวางผูขายกับผูซื้อ คือการใชพนักงานขาย
4.3 การสงเสริมการขาย

( Sale

Promotion )

เปนกิจกรรมทางการตลาดที่

นอกเหนือจากการขายโดยการใชโฆษณา ใชบุคคล การประชาสัมพันธ ทีช่ วย
ในการกระตุนการซื้อของผูบริโภค เชน การลดราคา การแจกตัวอยางสินคา
การแถมสินคา ชิงโชค แจกคูปองแลกซื้อ เปนตน
4.4 การประชาสัมพันธ หรือ การใหขาวสาร ( Public Relation and Publicity )
การประชาสัมพันธเปนความพยายามที่ไดจัดเตรียมไวขององคกร เพื่อชักจูงกลุม
สาธารณะใหเกิดความคิดเห็นหรือทัศนะคติที่ดตี อองคการ การใหขาวสาร เปน
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การเสนอความคิดเกีย่ วกับสินคาหรือบริการแบบไมใชบุคคลและไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ เกี่ยวกับการเสนอขาวสารนัน้
จากการพิจารณาทฤษฎีทางดานการตลาด จะเห็นไดวา การตลาด หมายถึง การดําเนิน
ธุรกิจในการผลิตสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค

รวมถึงความพึง

พอใจระหวางกันภายใตระบบการแลกเปลี่ยน โดยใชองคประกอบทั้ง 4 ในการดําเนินธุรกิจ คือ
สินคาและบริการ ราคา

การจัดจําหนาย

และการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งทฤษฎีทางดาน

การตลาดนี้ จะทําใหกลุมสตรีทอผาคูบวั สามารถวิเคราะหสภาพตลาดโดยรวมของผาทอ เพื่อให
กลุมสตรีทอผาคูบัวไดทราบถึงสภาพทางการตลาดจริงของธุรกิจผาทอในปจจุบัน

และนําไปเปน

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหดียิ่งขึน้ เพื่อการแขงขันในอนาคต
ซึ่งผูว ิจัยสามารถนํา “ ทฤษฎีทางดานการตลาด ” ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย
ทางดานการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้
แนวคิดทฤษฎี Five - Forces Model

Model นี้ไดถูกนําเสนอโดย Michael E. Porter ซึ่งไดเคยกลาวไววา สภาวะการ
ดําเนินงานขององคกรธุรกิจขึ้นอยูก ับสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมที่องคกรธุรกิจนั้นอยู ซึ่ง
อุตสาหกรรมคือกลุมขององคกรธุรกิจที่ทําการผลิตสินคา หรือบริการที่มีลักษณะเหมือน หรือ
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คลายกัน หรือสินคาและบริการที่สามารถทดแทนกันไดในลักษณะการทดแทนความตองการของ
ลูกคา สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งยอมขึ้นกับปจจัยที่สําคัญ 5 ประการ
หรือที่เรียกกวา Five - Forces Model
ความเขมแข็งของปจจัยทั้ง 5 ประการนี้บงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ ยิ่งปจจัยเหลานี้มีความเขมแข็งมากเทาใดยอมสงผลเสียตอการขึ้นราคา ซึ่ง
นําไปสูการไดกําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งถือเปนขอจํากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกัน
ถาปจจัยนั้นๆมีความออนแอ ยอมเปนโอกาสอันดีตอธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องจากธุรกิจ
สามารถไดกําไรมากขึ้น แตเนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยูเสมอ ดังนั้นความเขมแข็ง
หรือผลของปจจัยทั้ง 5 ประการนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ
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ลักษณะที่สําคัญของปจจัยทั้ง 5 ประการประกอบดวย (ฐานิดา อรุณพันธุ อางถึงใน
พักตรผจง และพสุ, 2542 : 126)
1. คูแขงขันรายใหม
คูแขงขันรายใหม ไดแก องคกรธุรกิจอื่นๆที่ในขณะนั้นอยูภายนอกอุตสาหกรรม แตมี
ความสามารถและแนวโนมทีจ่ ะเขามาในอุตสาหกรรม โดยปกติแลวองคกรธุรกิจเดิมที่อยูภายใน
อุตสาหกรรมจะพยายามปองกันไมใหองคกรใหมๆเขามาในอุตสาหกรรม เนือ่ งจากองคกรใหมที่
เขามายอมตองการสวนแบงตลาด ซึ่งเปนผลเสียตอองคกรเดิมที่มีอยูแลว ยกเวนในกรณีที่ตลาดมี
การขยายตัวอยางรวดเร็ว การเขามาของธุรกิจใหมๆ จึงกอใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงยิ่งขึน้ อาจมี
การลดราคาสินคาและบริการลง นอกจากนีย้ ังมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดที่สําคัญไดแก
- การประหยัดเนื่องจากขนาด ( Economics of Scale )
ผูที่จะเขามาแขงขันทําธุรกิจในตลาดใหม จะตองพบกับแรงกดดันอันเนื่องมาจากการ
ประหยัดดานตนทุนการผลิตในปริมาณที่มาก
เพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงรายเดิมที่มี
ความไดเปรียบในดานการผลิตรวมทั้งในดานงานวิจัย งานสั่งซื้อ งานตลาดและชองทาง
การจัดจําหนายอยูแลว เชน การประหยัดดานตนทุนการผลิต คูแขงรายใหมอาจไม
สามารถผลิตสินคาในปริมาณที่มากพอเพื่อการประหยัด หรือเพื่อกอใหเกิดตนทุนการผลิต
ในอัตราเดียวกับคูแขงรายเดิม เนือ่ งจากตองเสี่ยงตอการจําหนายสินคาไมหมด ในขณะที่
คูแขงรายเดิมมีความไดเปรียบในขอนี้ อีกทั้งยังมีความชํานาญในดานงานตลาดที่ไมตอง
รณรงคประชาสัมพันธมากมาย เหมือนกับผูที่จะเขามาใหมที่ตองทําการตลาดอยางหนัก
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เพื่อใหลูกคามาซื้อสินคาตนเอง ดังนั้น ยิ่งอุตสาหกรรมที่มีการประหยัดจากขนาดมาก
เทาใดก็จะทําใหคูแขงรายใหมเขามาแขงขันยากขึ้น เพราะไดชวยใหมีตนทุนการผลิตตอ
หนวยลดต่ําลง แตการทีค่ ูแขงรายใหมจะเริ่มทําการผลิตในปริมาณมากๆ ในทันทีที่เขาสู
อุตสาหกรรมนั้น นับวาไมงายนัก
- ความแตกตางของสินคาและบริการ ( Product Differentiation )
คูแขงรายใหมจะพบกับอุปสรรคในการทําตลาดสินคาตนเอง และตองลงทุนดานการ
ประชาสัมพันธเปนอยางมาก
เพื่อแนะนําสินคาและจูงใจใหลูกคาหันมาซื้อสินคาของ
ตนเอง เนื่องจากสินคาของตนนัน้ มี Brand Name ตางจากคูแขงรายเดิมและยังไมเปนที่
รูจักในตลาดแขงขันนี้ จึงเปนการยากและตองใชเวลาในการรณรงคใหเปนที่รจู ักกันดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับสินคาของผูประกอบการรายเดิมที่มกี ารสราง Brand Name จนเปนที่รูจกั
กันอยางแพรหลายและมีฐานลูกคาที่เปน Customer Loyalties อยูดวย นอกจากนัน้ ยังมี
ความแตกตางดานสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ ซึ่งก็เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหคูแขงราย
ใหมไมสามารถเขามาแขงขันไดงายนัก และหากลูกคายึดติดกับสินคาที่มกี ารจดลิขสิทธิ์
แลว คูแขงรายใหมตองเสียคาใชจายในการซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อสามารถทําการผลิตสินคานี้ซึ่ง
กอใหเกิดความเสียเปรียบดานตนทุนดวย
- เงินลงทุน ( Capital Requirement )
คูแขงรายใหมตองเสี่ยงตอการลงทุนตางๆ อาทิ การสรางโรงงาน การประชาสัมพันธ
ดานการตลาด การพัฒนาและวิจัยตลาดสินคา ปริมาณวัตถุดิบหรือสินคาคงเหลือ เปนตน
สิ่งเหลานี้กอใหเกิดตนทุนการดําเนินงานทั้งสิ้น และหากเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง
ก็อาจทําใหผูที่จะเขามาแขงขันรายใหมไมกลาตัดสินใจเขามาลงทุน เพราะตองเสี่ยงตอการ
ดําเนินงานที่ไมคุมทุนหรือขาดทุน
- ตนทุนในการปรับเปลี่ยนไปใชสนิ คาอืน่ ( Switching Costs )
คูแขงรายใหมจะมีอุปสรรคในการเสนอขายสินคาแขงขันกับผูขายรายเดิม เนื่องจาก
ลูกคาไมตองการที่จะหันไปใชสินคาอื่นที่ไมคนุ เคยหรือไมตองการเสียเงิน
เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอยางอันเนื่องมาจากสินคาที่ผลิตใหมมีลักษณะการใชงานไม
เหมือนกัน หรือบางกรณีลกู คาที่ซื้อสินคาใหมตองเสียเวลาและคาใชจายในการทดสอบ
ประสิทธิภาพหรือตองการคําแนะนําดานเทคนิค หากมีความยุงยากในเรื่องเหลานี้ ลูกคา
จะไมหันมาซื้อสินคาที่คูแขงรายใหมผลิต
ดังนั้นคูแ ขงรายใหมอาจตองใชเงินลงทุน
มากกวาเดิม เพื่อชักจูงใหลูกคาหันมาซื้อสินคาตนเองดวยการลดราคาใหต่ํากวา หรือ
ปรับเปลี่ยนคุณภาพสินคาของตนเองใหดกี วาคูแขงรายเดิม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

29

- การเขาถึงชองทางการจําหนาย ( Access to Distribution Channels )
คูแขงรายใหมจะตองใชความพยายามที่จะเขาไปแทรกแซงชองทางการจัดจําหนายโดย
ชักจูงหรือใหขอเสนอที่ดีกวา เพื่อใหพอคาสง (Wholesale) และพอคาปลีก ( Retailer) จัด
วางสินคาของตนเอง เพื่อการจําหนายตอใหลูกคาดวย
เพราะคูแขงรายเดิมยอมมี
ความสัมพันธที่ดีแนนแฟนกับพอคาสงและพอคาปลีกดีอยูแ ลว หากวาสินคาเดิมมีคุณภาพ
ดีและมี Brand เปนที่รูจักกันในตลาด จึงเปนการยากทีค่ ูแขงรายใหมจะเขามามีสว นแบง
ในดานชองทางการจัดจําหนายเดิมที่มีอยู และในบางครั้งอาจตองหาชองทางจัดจําหนาย
ใหมเสียเลย
- การเสียเปรียบดานตนทุน ( Cost Disadvantages )
คูแขงรายใหมจะมีขอจํากัดดานตนทุนการดําเนินงาน ซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวของ อาทิเชน
การเสียเงินลงทุนเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การผลิต หรือซื้อความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและอื่นๆ
การที่ตองซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูง รวมทั้งสาเหตุจากการมีประสบการณในการบริหารงาน
และความชํานาญ ซึ่งมีปจจัยนี้มากก็จะยิ่งเปนผลดีกับผูประกอบการรายเดิม
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- นโยบายของรัฐบาล
การใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตองมีการขอสัมปทานจากภาครัฐ
จะเปน
Barrier to Entry ตอผูใหบริการรายใหม ขณะเดียวกันก็จะสรางประโยชนใหกับ
ผูประกอบการรายเดิม
ในทางตรงกันขามหากในระยะตอไปรัฐบาลมีการเปดเสรีการ
บริการ นโยบายของภาครัฐก็จะกลายเปนแรงกดดันตอผูประกอบการรายเดิมแทน
2. ความรุนแรงจากการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การแขงขันจะทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อธุรกิจหนึ่งมองเห็นชองทางในการไดกําไรมากขึน้
หรือถูกคุกคามจากการกระทําของธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาทิเชน การลดราคา การ
ตอสูทางดานการตลาด การแนะนําสินคาใหมเขาสูตลาด หรือการเพิ่มการใหบริการหลังการขาย
แกลูกคา เพราะนัน่ หมายถึงสวนแบงตลาดที่ลดลงของ margin และผลกําไรที่จะตองหดหายไปใน
ที่สุด ซึ่งโดยปกติความรุนแรงจากการแขงขันภายในอุตสาหกรรมขึน้ อยูกับปจจัยตางๆ เหลานี้
- จํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรม ( Number of Competitors )
หากมีจํานวนมากยอมสงผลใหมีการแขงขันที่รนุ แรง
แตอาจมีบางกรณีที่แมจะมี
จํานวนผูประกอบการนอยราย และแตละรายมีสัดสวนการครองตลาดใกลเคียงกัน ก็อาจ
สงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรงไดเชนกัน
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- อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ( Rate of Industry Growth )
ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตราที่สูง ก็ยิ่งสามารถดูดซับเอาการแขงขันที่รุนแรง
ไปไดเทานั้น
- มูลคาของตนทุนคงที่ ( Amount of Fixed Costs )
หากอุตสาหกรรมใดมีการใชตนทุนคงที่สูง จะมีความจําเปนตองคงขนาดของการใช
อัตรากําลังการผลิตไวสูงอยูตลอดเวลา เพื่อใหตนทุนตอหนวยคุมคาที่จะเดินสายพานการ
ผลิต และจะมีความเสี่ยงตอการแขงขันมาก เพราะเมือ่ Demand ในตลาดลดลง
ผูประกอบการตางๆ จะไมสามารถลด Supply ลงมาใหเทากับ Demand ได และจะเกิด
ภาวะ Oversupply ไดงาย
- ความเหมือนหรือความตางของสินคาและบริการ (Product or Service Characteristics)
ยิ่งสินคามีความตางกันมาก การแขงขันจะยิ่งนอยลง เพราะจะมี Brand Loyalty
เกิดขึน้
- ขอจํากัดในการออกจากอุตสาหกรรม ( High Exit Barriers )
ปจจัยนี้จะครอบคลุมทั้งดานเศรษฐศาสตร กลยุทธ และจิตวิทยา ซึ่งหาก
อุตสาหกรรมใดมีการออกจากอุตสาหกรรมยากจะทําใหการแขงขันสูงขึ้น
- ความแตกตางทางพืน้ ฐานของการแขงขัน ( Density of Rival )
เพราะในแตละอุตสาหกรรม
มีกลยุทธการแขงขันแตกตางกันหลายดาน
บาง
อุตสาหกรรมอาจตองใชการแขงขันที่หลากหลาย อาทิเชน อุตสาหกรรมสิ่งทอนอกจาก
จะตองแขงขันดานราคากับจีนแลว ยังตองแขงดานคุณภาพกับยุโรป และการแขงขัน
กันเองภายในประเทศในดานรูปแบบหรือ Design แบบเสือ้ ผาใหทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งถือ
เปนปจจัยลบของอุตสาหกรรม เพราะผูที่อยูในอุตสาหกรรมจะตองระวังรอบดาน และ
การวางกลยุทธจะยากขึ้น
- โครงสรางการแขงขันในอุตสาหกรรม ( Competitive Structure )
โดยพิจารณาวาเปนการแขงขันสมบูรณ หรือแขงขันนอยราย
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3. สินคาทดแทน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่ง อาจจะมีการแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตสินคาที่
มีลักษณะที่ทดแทนได ซึ่งอาจเปนสินคาคนละชนิดกัน แตสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดเหมือนกัน การมีสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมอื่นยอมกอใหเกิดขอจํากัดในการตั้งราคา
สินคาไมใหสูงเกินไป เนื่องจากลูกคาอาจจะหันไปใชสินคาที่ทดแทนได ปจจัยที่สงเสริมใหผูผลิต
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ทําการคนหาสินคาอื่นมาทดแทน ไดแก ตนทุนราคาสินคาที่ต่ํากวา คุณภาพสินคาที่ผลิตไดมี
ประสิทธิภาพมากกวา และสามารถใหผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาที่อาจแปรเปลี่ยนไปจากความตองการแบบเดิม ดังนั้นจึงกอใหเกิดการแขงขันใน
ดานการตัดราคาหรือเปนการแขงขันดานการปรับปรุงคุณภาพสินคา หรือบริการใหเหนือกวาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งหากลูกคาตอบสนองตอสินคาที่ผลิตขึ้นมา เพื่อทดแทนกัน
ไดก็จะทําใหผูผลิตอยูในฐานะที่จะกําหนดราคาในระดับทีใ่ หกําไรสูงได จนทําใหคูแขงรายอื่นๆ
ทําการแขงขันดานราคา หรือเปลี่ยนกลยุทธในการคิดคนหาวิธีผลิตสินคาที่จะมาทดแทนในรูปแบบ
ใหมบาง
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ผูซื้อจะมีผลกระทบตอธุรกิจ ถาผูซื้อมีอํานาจตอรองหรือมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาของ
สินคาและบริการใหต่ํา
หรือมีอิทธิพลในการตอรองใหองคกรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินคาและ
บริการใหมากขึ้น ซึ่งสงผลตอองคกรธุรกิจในแงตนทุนในการดําเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ผูซื้อที่
ไมมีความเขมแข็งหรือไมมีอํานาจตอรอง ยอมเปดโอกาสใหองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถ
ขึ้นราคาสินคาไดโดยงาย การที่ผูซื้อจะมีอํานาจมากหรือนอยขึ้นอยูกับอํานาจตอรองที่ผูซื้อมีตอ
องคกรธุรกิจในอุตสาหกรรม ซึ่งผูซื้อจะมีอิทธิพลเหนือผูขาย ดังนี้
- ผูซื้อทําการสั่งซื้อในปริมาณที่มาก เมื่อเทียบกับยอดการขายของผูขาย ผูซื้อยอมมี
อํานาจในการตอรอง
- ผูซื้อตองใชเงินมากเพื่อทําการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินคา และคิดเปนสัดสวนคาใชจายที่
สูงเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิต ผูซื้ออาจยอมเสียคาใชจายในการเสาะหาสินคาอื่นที่มี
ราคาถูกกวา ซึ่งหากเปนกรณีนี้ ผูซื้อจะใชแรงกดดันนี้มาเปนขอตอรอง ทําใหผูขาย
ตกอยูในสภาพที่มีอํานาจดอยกวาผูซื้อ
- ผูซื้อสามารถเสาะแสวงหาวัตถุดิบหรือสินคาจากแหลงอื่นๆได เพราะเปนวัตถุดิบหรือ
สินคาที่มีคุณภาพไมแตกตางกัน มีมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเลือกซือ้ จากผูขายรายใด
ก็เหมือนกัน
- ตนทุนในการเปลี่ยนสินคา ( Switching Costs) ต่ํา ทําใหผูซื้อสามารถเปลี่ยนไปซื้อ
สินคาจากองคกรธุรกิจไดโดยงาย
- เมื่อผูซื้อขาดความสามารถในการทํากําไรในระดับที่นาพึงพอใจ จึงตองพยายามลด
ตนทุนจากการสั่งซื้อ จึงมักสรางแรงกดดันใหผูขายโดยการตอรองในเงื่อนไขตางๆ
- ผูซื้อมีความสามารถในการเปลี่ยนสถานะเปนผูผลิตเอง ( Backward Integration )

32

- ผูซื้อมีขอมูลในดานตางๆมาก อาทิ ความตองการสินคา ราคาตลาด ตนทุนของผูผลิต
ทําใหสามารถเลือกและตอรองกับผูผลิตได
- ผูผลิตมีจํานวนมากแตผูซื้อมีจํานวนนอยและมีขนาดใหญ
5. อํานาจตอรองของผูข าย / ซัพพลายเออร
ผูขายวัตถุดิบ สามารถสรางแรงกดดันตอผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมดานการปรับ
ระดับราคาใหสูงขึ้น หรือปรับลดคุณภาพสินคาหรือบริการใหต่ําลง ซึ่งจะทําใหผูประกอบธุรกิจ
ตองเสียกําไรไปจากการทีว่ ัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ปจจัยทีส่ งผลใหผูขายสามารถสรางแรงกดดันได
คือ
- ผูขายนอยรายขณะที่มีผูตองการซื้อจํานวนมาก ยอมสงผลใหผูขายมีอํานาจเหนือกวาผู
ซื้อทั้งในดานราคา คุณภาพ และเงื่อนไขการซื้อขายอื่นๆ
- ไมมีสินคาอื่นที่สามารถทดแทนได ผูซื้อไมมีทางเลือกอื่นสําหรับการซื้อสินคา
- อุตสาหกรรมหรือปริมาณที่ผูซื้อสั่งซื้อไมมีความสําคัญตอตนทุนหรือกําไรของผูขาย
เทาไดนัก
- สินคาของผูขายมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูซื้อ
- สินคาของผูขายมีความแตกตางที่ลกู คาอาจจะตองเผชิญกับตนทุนการเปลี่ยนแปลงใน
การหาวัตถุดบิ จากแหลงอื่น ( Switching Costs)
- ผูขายสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะกลายมาเปนคูแขงเอง ( Forward Integration)
จากการพิจารณาแนวคิดทฤษฎี Five - Forces Model จะเห็นไดวา ทฤษฎี Five - Forces
Model เปนการวิเคราะหผลกระทบที่มีตอองคกรทั้ง 5 ประการ คือ คูแขงขันรายใหม, ความ
รุนแรงจากการแขงขันภายในอุตสาหกรรม, สินคาทดแทน, อํานาจตอรองของผูซื้อ / ลูกคา และ
อํานาจตอรองของผูขาย / ซัพพลายเออร ซึ่งถือวามีความสําคัญทางดานการวิเคราะหกลยุทธ
การตลาดทางดานการดําเนินธุรกิจโดยใชกลยุทธทั้ง 5 ประการ ในการขจัดตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ธุรกิจ เพื่อเปนการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน
แนวคิดทฤษฎี Five - Forces Model จึงถือวามีความสําคัญในการวิเคราะหกลยุทธทาง
การตลาดของกลุม สตรีทอผาคูบัว เพราะเปนการทําใหกลุมทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนิน
ธุรกิจ และสภาวะคูแขงขันในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงแนวทางแกไขในการดําเนิน
ธุรกิจผาทอ เพื่อใหผาทอคูบัวเปนที่ยอมรับของสังคมในปจจุบันอีกดวย
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ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิดทฤษฎี Five - Forces Model ” ไปใชใหเกิดประโยชนตอ
งานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล
การสังเกตการณกระบวนการทํางานของกลุมสตรีทอผา
คูบัว รวมถึงการตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจยั มี
ประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้
แนวคิด SWOT Analysis
แนวคิดการวิเคราะหโอกาสทางการผลิตและการตลาด หรือ SWOT ซึ่งยอมาจาก
Strengths, Weakness, Opportunities and Threat นั้นเปนการระบุถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค
โดยเนนวากลยุทธจะตองกอใหเกิดความเหมาะสมระหวางความสามารถภายใน
และสถานการณภายนอก โดยจะตองวิเคราะหและพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ภายนอก กอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดอยางไรตอองคกรธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็จะตอง
วิเคราะหวาปจจัยตางๆ ภายในองคกรมีปจ จัยใดที่เปนจุดแข็งและปจจัยใดที่เปนจุดออน เนื่องจาก
จุดแข็งนําไปสูก ารไดเปรียบทางการแขงขัน เปนสิ่งซึง่ องคกรมีอยูหรือสามารถทําได ซึ่งดีกวาคู
แขงขัน สวนจุดออนคือสิ่งซึ่งองคกรมีหรือทําหรือไมมีเลย ซึ่งในขณะที่คูแขงขันสามารถทําได
ดีกวา (พักตรผจง และ พสุ ,2542 : 172 – 173 ) รายละเอียดของการวิเคราะหมดี ังนี้
1. จุดแข็ง ( Strengths ) หมายถึง การวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคกร เชน การ
บริหารงาน การตลาด การวิจยั และพัฒนา เพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายใน
องคกร ที่บรรลุความสําเร็จหรือเปนผลดี แลวนํามากําหนดกลยุทธการตลาดขององคกร โดยใช
ประโยชนจากจุดแข็งจากการดําเนินงานภายในเหลานี้
2. จุดออน ( Weakness ) หมายถึง การวิเคราะหการดําเนินงานภายในดานตางๆของ
องคกร ไดแก การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต การวิจัยและพัฒนา ที่องคกรไมสามารถ
กระทําไดดี เพื่อพิจารณาถึงอุปสรรคตอความสําเร็จขององคกร องคกรจะประสบความสําเร็จไดก็
ตอเมื่อองคกรทําการกําหนดกลยุทธท่สี ามารถลบลาง
หรือปรับปรุงจุดออนของการดําเนินงาน
ภายในเหลานีใ้ หดีขนึ้
3. โอกาส ( Opportunity ) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานขององคกร องคกรจะตองคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เชน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การพัฒนาของคอมพิวเตอรและไบโอเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงของประชากร การเปลี่ยนแปลงคานิยมและทัศนคติของสมาชิกองคกรและการแขงขัน
จากตางประเทศที่รุนแรง เปนตน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจทําใหความตองการของลูกคา
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหผลิตภัณฑ บริการและกลยุทธขององคกรตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
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4. อุปสรรค ( Threats ) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คกุ คามตอการดําเนินงานของ
กลุม สภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ อาทิเชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การแขงขัน
ความเขมแข็งของคูแขงและอัตราดอกเบี้ย เปนตน
เมื่อทําการวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ขององคกรแลว ขั้นตอไป
เปนการสรางกลยุทธที่เปนทางเลือก ซึ่งองคกรตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชเปนกลยุทธ เพื่อ
ใชเปนแนวทางปฏิบัตขิ ององคกร การสรางกลยุทธทางเลือกกระทําในขอบเขตจุดออน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรคขององคกร โดยใชวิธีที่เรียกวา SWOT Matrix ดังนี้
จุดแข็ง
จุดแข็ง + โอกาส
โอกาส

ใชกลยุทธที่อาศัยจุดแข็งเพื่อสรางขอได
เปรียบจากโอกาสไดเปรียบจากโอกาส

จุดแข็ง + อุปสรรค
อุปสรรค

ใชกลยุทธที่อาศัยจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยง
อุปสรรคและเอาชนะใหได

จุดออน
จุดออน + โอกาส
ใชกลยุทธแกจุดออนแลว
ปรับกลยุทธเพื่อสรางขอ

จุดออน + อุปสรรค
ใชกลยุทธเพื่อคํานึงถึง
จุดออนและอุปสรรค โดยใช
กลยุทธตัดทอน เชน
การถอนผลิตภัณฑ การเลิก
กิจการ

จากภาพขางตน สามารถอธิบายไดดงั นี้
1. การสรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารงาน โดยใชจดุ แข็งของกลุมไปชวงชิงโอกาสที่
คาดวาจะเกิดขึ้น โดยใชวิธกี ารจับคูระหวางจุดแข็งและโอกาส หากคูใดเกิดความสอดคลองก็จะทํา
ใหไดกลยุทธทางเลือกนัน้ ในการจับคูนั้นอาจใชจุดแข็งหรือโอกาสมากกวาหนึ่งขอก็ได หรือ
อาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได หรือบางขออาจไมทําใหเกิดกลยุทธ และกลยุทธทางเลือกในสวนนี้
เรียกวา “ กลยุทธจุดแข็ง - โอกาส ”
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2. การสรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารองคกร โดยใชจุดแข็งขององคกรเลี่ยงอุปสรรค
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยใชวิธกี ารจับคูระหวางจุดแข็งและอุปสรรค หากคูใ ดเกิดความสอดคลองกัน
ก็จะทําใหไดกลยุทธทางเลือกนั้น ในการจับคูน ั้นอาจใชจุดแข็งหรืออุปสรรคมากกวาหนึ่งขอก็ได
หรืออาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได หรือบางขออาจไมทําใหเกิดกลยุทธ และกลยุทธทางเลือกใน
สวนนี้เรียกวา “ กลยุทธจุดแข็ง - อุปสรรค ”
3. การสรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารองคกร โดยใชโอกาสขององคกรทีค่ าดวาจะ
เกิดขึน้ ของกลุมมาแกไขจุดออน โดยใชวิธีการจับคูร ะหวางจุดออนและโอกาส หากคูใ ดเกิดความ
สอดคลองกันก็จะทําใหไดกลยุทธทางเลือกนั้น ในการจับคูน ั้นอาจใชจดุ ออนหรือโอกาสมากกวา
หนึ่งขอก็ได หรืออาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได หรือบางขออาจไมทําใหเกิดกลยุทธ และกลยุทธ
ทางเลือกในสวนนี้เรียกวา “ กลยุทธจุดออน - โอกาส ”
4. การสรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารองคกร โดยใชจุดออนขององคกรเลีย่ ง
อุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึน้ โดยใชวิธีการจับคูร ะหวางจุดออนและอุปสรรค หากคูใดเกิดความ
สอดคลองกันก็จะทําใหไดกลยุทธทางเลือกนั้น ในการจับคูนั้นอาจใชจดุ ออนหรืออุปสรรคมากกวา
หนึ่งขอก็ได หรืออาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได หรือบางขออาจไมทําใหเกิดกลยุทธ และกลยุทธ
ทางเลือกในสวนนี้เรียกวา “ กลยุทธจุดออน - อุปสรรค ”
จากการพิจารณา จะเห็นไดวา แนวคิด SWOT Analysis เปนการวิเคราะหหาจุดแข็ง
จุดออน อุปสรรค และโอกาสในการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมภายนอกทีก่ อใหเกิดโอกาสและขอจํากัดอยางไรตอองคกรธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็
ตองทําการวิเคราะหถึงปจจัยภายในองคกรดวยวา ปจจัยใดที่เปนจุดแข็งและปจจัยใดที่เปนจุดออน
รวมถึงอุปสรรคและโอกาสตางๆ เนื่องจากจุดแข็งนําไปสูการไดเปรียบทางการแขงขัน สวน
จุดออนนําไปสูแ นวทางแกไข
เพื่อใหการดําเนินงานของธุรกิจสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค
เปาหมายที่วางไว
แนวคิด SWOT Analysis จึงถือวามีความสําคัญในการวิเคราะหทางดานการดําเนินธุรกิจ
เพื่อหากลยุทธทางดานการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบวั เพราะเปนการทําใหกลุมทราบวา ปจจัย
ใดคือจุดแข็ง และปจจัยใดคือจุดออนของกลุม โดยการพิจารณาหาโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินธุรกิจของกลุมสตรีทอผาคูบัว ใหสามารถดําเนินธุรกิจและ
ตอสูกับคูแขงขันในธุรกิจอุตสาหกรรมผาทอเดียวกันได
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ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิด SWOT Analysis ” ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย
ทางดานการวิเคราะหขอมูล การสังเกตการณกระบวนการทํางานของกลุมสตรีทอผาคูบวั รวมถึง
การตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพื่อใหขอ มูลที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น
แนวคิดภูมปิ ญญาทองถิ่นกับการทอผาพื้นเมือง
คําวา “ ภูมิปญญา ” (wisdom) เปนคําทีใ่ ชกนั มามานแลวในการศึกษา สวนคําวา
“ ภูมิปญญาชาวบาน ” หรือ “ ภูมิปญญาทองถิ่น ” ไดมีผูสนใจพูดถึงกันมากขึ้น เมื่อทศวรรษที่
ผานมา ทั้งองคกรของภาครัฐ (GO) และองคกรเอกชน (NGO) ไดใหความสําคัญของคํานี้กับการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท : เพราะการเขาใจเรื่อง ภูมิ
ปญญาของชาวบาน
จะเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเขาใจถึงวัฒนธรรมของชาวบานและภาพรวมของ
วัฒนธรรมทองถิ่นได
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“ ภูมิปญญาทองถิ่น ” (Local wisdom) หรือ “ ภูมิปญญาชาวบาน ” (Popular wisdom)
คือ พื้นฐานความรูข องชาวบาน ที่เรียนรูและมีประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรง กลาวคือ มี
ประสบการณดวยตนเอง และทางออมซึ่งเรียนรูจากบรรพบุรุษและผูรูสืบตอกันมา นายแพทย
ประเวศ วะสี ไดพูดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นวา “ ภูมิปญญาทองถิ่นสะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณของชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหมกี ารถายทอดสืบตอ
กันมาเปนวัฒนธรรม ” (ประเวศ วะสี 2530 อางถึงใน มานพ ศิวารัตน 2541 : 18)
กลาวอีกนัยหนึ่ง “ ภูมิปญญาทองถิ่น ” หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเอง และ
ไดนําความคิดนั้นมาเปนสติปญ
 ญา แกปญหา และเปนองคความรูทั้งหมดของชาวบานทั้งทางกวาง
และทางลึก ชาวบานสามารถคิดเองทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาในการดําเนินชีวิตได
ในทองถิ่นของตนอยางเหมาะสมกับสมัย ในการศึกษาชุมชนหมูบาน “ ภูมิปญญาทองถิ่น ” หรือ
“ วิธีคิด วิธีมองปญหาของชาวบาน ” ชวยใหสามารถทําความเขาใจกับโครงสรางและองคประกอบ
ของสังคมชนบทได (ชยันต วรรธนะภูติ 2537 อางถึงใน มานพ ศิวารัตน 2541 : 18)
1. ลักษณะของภูมปิ ญญา ภูมิปญญาทองถิ่นมี 2 ลักษณะคือ
ลักษณะที่เปนนามธรรม เปนลักษณะที่เปนปรัชญาในการดําเนินชีวติ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคา และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน
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ลักษณะที่เปนรูปธรรม จะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเฉพาะดานตางๆ อาทิเชน การทํามาหากิน
ศิลปะดนตรี การหัตถกรรม การเกษตร การปลูกเรือน เปนตน
ภูมิปญญาทองถิ่น จะสะทอนออกมาในลักษณะที่สัมพันธใกลชิดกัน คือ
- ความสัมพันธอยางใกลชิดกันระหวางคนกับโลก สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ สัตว และ
พืช
- ความสัมพันธกับคนอื่นๆ ที่รวมกันอยูใ นสังคมหรือในชุมชน
- ความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ และสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได
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ลักษณะของความสัมพันธทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ 3 มิติ ของเรื่องเดียวกันที่เปนชีวิตของ
ชาวบานสะทอนออกมาถึงภูมิปญญาในการดําเนินชีวติ อยางมีเอกภาพ
อันเปนรากฐานในการ
ดําเนินชีวติ ของชาวบาน
2. การถายทอดภูมิปญ
 ญาของชาวบาน
ภูมิปญญา
เปนเรื่องของการสืบทอดประสบการณจากอดีตถึงปจจุบันที่เปนไปอยาง
ตอเนื่อง และไมขาดสาย เปนธรรมชาติของชาวบานที่เชื่อมโยงประวัติศาสตรสืบตอกันมามิไดขาด
เปนลักษณะของความสัมพันธภายในโดยชาวบานเอง แตการเปลี่ยนแปลงในปจจุบนั
ทําให
ชาวบานสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง เริ่มไมกลาตัดสินใจดําเนินชีวิตเอง เนื่องจากถูกครอบงํา
สั่งการ และตัดสินใจแทน จากสังคมภายนอกเปนสวนใหญ
ถามีการกลาวถึงภูมิปญญาทองถิ่น ก็ไมพน ที่จะกลาวถึง รากเงาพื้นเพของชาวบานในอดีต
ในแงดีอยูเสมอ แตในความเปนจริงแลว ไมวายุคใดสมัยใดจะมีทั้งสิ่งที่มีจุดดีและจุดดอยปะปน
คละเคลากันไป เพียงแตวาเราจะถูกดึงจุดทีด่ ีในอดีตเพื่อใหมีการนํามาเชื่อมโยง สัมพันธปรับปรุง
ปรับใชในปจจุบนั และอนาคตใหมากขึ้นเปนสําคัญ
ชาวบานไดใชสติปญญาของตนสั่งสมความรูประสบการณ เพื่อการดํารงชีพมาโดยตลอด
และยอมถายทอดจากคนรุน หนึ่งตลอดมา ดวยวิธีการตางๆ ที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม
แตละทองถิ่น ทัง้ ทางตรงและทางออมโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา ความเชื่อผีตางๆ รวมทั้งความ
เชื่อบรรพบุรุษเปนพื้นฐานในการถายทอดเรียนรูสืบตอกันมา
การถายทอดภูมิปญญาใหแกเด็กจะแตกตางจากผูใหญ
เพราะเด็กจะมีความสนใจใน
ชวงเวลาสั้นๆ และเปนสิ่งที่ใกลตัว กิจกรรมที่ถายทอดจึงตองงายไมซับซอน สนุกสนานและ
ดึงดูดใจ วิธีการเหลานี้เปนการสรางนิสัยและบุคลิกภาพที่สังคมปรารถนา สวนใหญจะมุงเนน
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จริยธรรมที่เปนสิ่งควรทําและไมควรทํา การถายทอดภูมิปญญาแกผใู หญ
ประสบการณมากพอสมควรและเปนวัยทํางาน

ซึ่งถือวาเปนผูที่มี

การถายทอดภูมิปญญาแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบที่เปนลายลักษณอกั ษร และแบบที่
ไมเปนลายลักษณอกั ษร กลาวคือ แบบที่เปนลายลักษณอักษรนั้น สวนใหญจะใชการเขียนใส
ใบลาน หรือสมุดขอย เพื่อใชสําหรับเลาเรียนสืบตอกันมาเรื่อยๆ ปจจุบันนี้หาไดยาก สวนแบบที่
ไมเปนลายลักษณอกั ษร อาทิเชน ศิลปะการแสดง นิทาน กลอน เปนตน
จากการพิจารณาแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นกับการทอผาพื้นเมือง จะเห็นไดวา การทอผา
เปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง ที่เปนองคความรูหรือภูมิปญ
 ญาของชาวบาน อันแสดงออกถึง “ หนาที่ ”
ที่พึงกระทําในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งในสังคม และเปนความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย
และจิตใจของมนุษย ดังนั้นการทอผาจึงเปนการตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของชาวบาน
ซึ่งอาจกลาวไดวาการทอผาเกิดจากการนําแนวคิดภูมิปญ
 ญาชาวบานมาปรับใช เพื่อสนองตอความ
ตองพืน้ ฐานของมนุษย และถือไดวาเปนแนวคิดของความจําเปนพื้นฐานอยางหนึ่งในการพัฒนา
สังคม โดยใชเปนแนวทางในการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ในที่นี้อาจรวมถึงการจัดตั้งกลุม
สตรีทอผาขึ้น โดยการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการทอผามาเปนเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ ดังเชน กลุมสตรีทอผาคูบวั ที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน โดยการนําเอา
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษทางดานการทอผาคูบัวมาใชในการประกอบอาชีพ เพื่อสรางรายไดใหกับ
คนในชุมชนอีกทางหนึ่งดวย
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นกับการทอผาพื้นเมือง ” ไปใชใหเกิด
ประโยชนตองานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล และการสังเกตการณกระบวนการทํางานของ
กลุมสตรีทอผาคูบัว เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้
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แนวคิดเรื่องเครือขาย
เครือขายเปนคําที่บคุ คลทัว่ ไปอาจใชแทนคําวา “ เครือขายทางสังคม ” ในฐานที่เขาใจวา
เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางมนุษย
เครือขายเปนความสัมพันธที่มีการเชื่อมโยงกัน อาจเปนการเชื่อมโยงกันระหวางมนุษย
และอาจหมายรวมถึงระบบการเชื่อมโยงกันของระบบโทรทัศน ระบบน้ํา Internet โดยที่มีการ
เชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องมีรูปแบบ หรือขนาดการเชือ่ มโยงที่หลากหลาย (พระมหาสุทิตย
อาภากโร 2547 : 5)
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เครือขายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธกันของมนุษยภายในสังคม ทั้งในระดับ
บุคคล บุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย โดยอธิบายถึงพฤติกรรมและ
ความสัมพันธที่โยงใยกับสิ่งตางๆ อาทิเชน การทํากิจกรรม การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู
การพึ่งพาอาศัยกัน เปนตน โดยมีเปาหมาย มีวัตถุประสงค และความตองการบางอยางรวมกัน
มีการปฏิบัติกนั อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาพอสมควร เครือขายในสังคมมนุษยนั้น มีการกระจาย
ไปตามหนวยยอยตางๆ ของสังคม หากมองในมิติแหงความสัมพันธที่บุคคลเปนสวนหนึ่งของ
เครือขาย เครือขายมีความสัมพันธกับแบบแผนของบุคคลและกลุมคน โดยเปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกันทางกิจกรรม การปฏิสัมพันธระหวางกันและความสัมพันธใกลชิด (พระมหาสุทิตย
อาภากโร 2547 : 6)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
แนวคิดวาดวยเครืสอขาย กลาวถึง ความสัมพันธความรวมมือกันเพื่อใหความชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน โดยใหปจเจกและองคกรที่เปนสมาชิกของเครือขายยังคงมีการรักษาความเปนอิสระ
และเอกลักษณของตน (เสรี พงศพิศ 2548 : 34)
การกอตัวของเครือขาย
การสรางเครือขาย ควรใหสมาชิกในเครือขาย มีความสัมพันธและมีความเปนอิสระ ใน
การกอตัวของเครือขายนัน้ มีหลากหลาย ทั้งที่เกิดจากการจัดตั้ง และการสนับสนุนของภาครัฐและ
เอกชนตาง ๆ เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ และเกิดขึน้ เพราะสถานการณเปนตัวกําหนด ซึ่งจะ
อธิบายถึง 3 ดานตามลักษณะของการกอตัว (พระมหาสุทิตย อาภากโร 2547 : 109) ดังนี้
1. เครือขายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน เครือขาย
ในลักษณะนี้เปนเครือขายที่ภาครัฐหรือหนวยงานตางๆ ที่ตองการสงเสริมหรือจัดตั้ง เพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการ
พึ่งตนเองได
2. เครือขายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เปนเครือขายที่เกิดขึน้ จากการรวมแรงรวมใจของ
ฝายตางๆ ที่มองเห็นความจําเปนของการเรียนรูและแกไขปญหารวมกัน
แลวรวมตัวกันเปน
เครือขาย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ รวมทั้งการพึ่งพาอาศัย สมาชิกมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เปนอิสระ โครงสรางความสัมพันธของเครือขายลักษณะนี้ไมซับซอน อยูใน
แนวราบ มีความยืดหยุน และมีความสอดคลองกับบริบททีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
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3. เครือขายทีเ่ กิดขึ้นโดยสถานการณเปนตัวกําหนด เปนเครือขายที่เกิดจากสถานการณ
หรือประเด็นปญหาที่ทุกฝายเห็นวา
จําเปนตองใชความเปนเครือขายในการแกไขปญหา และ
สรางพลังแหงการเรียนรู เครือขายในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณนั้นเกิดการสุกงอม
โครงสรางของเครือขายในลักษณะนี้
จะมีการรวมพลังบนฐานของการตอสูและการเรียกรอง
เพื่อปกปองและรักษาสิทธิของตนเองในการพัฒนา
ประเภทของเครือขาย
ประเภทของเครือขายไดมกี ารแบงไวแตกตางกันไปโดย เสรี พงศพิศ (2548 : 198)
กลาววา ประเภทของเครือขายขึ้นอยูกับสมาชิก พื้นที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค และ
โครงสรางการดําเนินงานในลักษณะองคกรของเครือขายเอง
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เครือขายแนวราบโดยการประสานบุคคลที่อยูใ นระดับเดียวกัน อาชีพเดียวกัน ใหมา
เชื่อมประสานเปนเครือขาย อาทิเชน เครือขายเกษตรกร เครือขายนักพัฒนา เครือขายนักวิจัย
เปนตน อาจเปนปจเจกบุคคลหรืออาจเปนสถาบันก็ได อาทิเชน เครือขายสถาบันวิจัย เครือขาย
ศูนยขอมูล เปนตน บางเครือขายอาจเปดสําหรับบุคคลทั่วไป สถาบันทั่วไป ใครก็ไดที่สนใจ
ในเรื่องหรือประเด็นเดียวกัน
เครือขายแนวตั้ง อาทิเชน การนําผูค นจากหลากหลายอาชีพที่แตกตางกันมาเปนเครือขาย
กัน เชน เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง องคกรทุน เปนตน ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเขาใจและความรวมมือกัน
โดยเนนที่การใหขอมูลขาวสารมากกวาการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน
พระมหาสุทิตย อาภากโร (2547 : 84) ไดกลาววา การแบงประเภทและรูปแบบของ
เครือขายมีความแตกตางกันตามนิยาม และกิจกรรมที่แตละกลุม หรือผูทใี่ ชกิจกรรมเครือขาย
กําหนดขึ้น
โดยพระมหาสุทิตยกลาวถึงเกณฑบางประเภทในการจัดประเภทและรูปแบบของ
เครือขาย เพื่อใหเหมาะสมกับการประยุกตใชในการเสริมสรางการเรียนรูทกุ ฝาย ดังนี้
1. เครือขายเชิงพื้นที่ (Area)
2. เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue network)
3. เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่ (Functional structure)
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1. เครือขายเชิงพื้นที่ (Area) หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคกร เครือขาย ที่อาศัย
พื้นที่รูปธรรมหรือพื้นที่ดําเนินการเปนปจจัยหลักในการทํางานรวมกัน เปนกระบวนการที่อาศัย
กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในพื้นที่เปนเปาหมายนําทาง และเปนการพัฒนาบูรณาการที่ไมแยกสวนตางๆ
ออกจากกัน โดยเอาพื้นที่เปนที่ตั้งแหงความสําเร็จในการทํางานรวมกันของทุกฝาย
กิจกรรมและความสัมพันธของเครือขายเชิงพืน้ ที่นั้น จะอาศัยพื้นที่ทางกายภาพเปนฐาน
กําหนดกิจกรรมและประเด็นปญหา คือ การเชื่อมโดยกลุม องคกร และเครือขายยอยในพื้นที่
ใหเขารวมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมี
ความสัมพันธทั้งดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใชทรัพยากรที่มาจากพื้นที่เปนสําคัญ
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โครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพืน้ ที่นั้น จะมีลักษณะกระบวนการทํางานทั้ง
แนวตั้งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนยกจิ กรรมเขาสูสวนกลางในระดับพื้นทีใ่ หญ และมีศูนย
ประสานยอยในพืน้ ที่ขนาดเล็ก เพื่อใหเกิดกิจกรรม การสื่อสาร และความเคลื่อนไหว มีแกนนํา
ผูประสานงาน และคณะทํางานในเครือขายมารวมผลักดันกิจกรรมใหกลุม องคกรและครือขาย
ยอยทํางานตามหนาที่และภารกิจของตน ในขณะทีค่ วามสัมพันธในแนวราบ จะมีการประสาน
เครือขายยอยตามประเด็นที่มีอยูในพื้นที่แลวนํามากําหนดกิจกรรมรวมกัน
2. เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) คือ เครือขายที่ใชประเด็นกิจกรรม
หรือสถานการณที่เกิดขึ้นเปนปจจัยหลักในการรวมกลุมองคกร โดยมองขามมิติ
ในเชิงพื้นที่
มุงเนนการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อยางจริงจัง และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคี
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรมนั้น สามารถแบงลักษณะและ
โครงสรางของเครือขายไดอยางมากมายตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจที่เกิดขึน้ ของฝาย
ตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไมไดยึดติดกับพืน้ ที่ดําเนินการ แตใชหลัก
ของกิจกรรมที่เกิดขึน้ เปนตัวกําหนด ความเปนเครือขาย เชน เครือขายปาชุมชน เครือขายภูมิ
ปญญาชาวบาน
เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรมสวนใหญเกิดขึ้นจากประเด็นปญหา และความสนใจของผูที่
ทํางานในกิจกรรมนั้นๆ และหาแนวรวม กิจกรรมการทํางานของเครือขายเชิงประเด็นสวนใหญ
จะมีลักษณะการทํางานในแนวราบ
เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นปญหาเดียวกันของ
ปจเจกบุคคล กลุม องคกร และเครือขายที่ไดรับผลกระทบจากปญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่
โครงสรางความสัมพันธมีทั้งแนวตั้งและแนวราบ โดยมีเครือขายหลักใหการสนับสนุนเครือขาย
ยอย ซึ่งตางก็มีความเปนอิสระในการดําเนินงานกับประเด็นนั้นๆ ภายใตศกั ยภาพของตนเอง
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3. เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่ (Functional structure) คือ เครือขายที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยกิจกรรม และการกอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคม เปนแนวทางในการแบงเครือขาย
อาจแบงเปนเครือขายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองคกรพัฒนาเอกชน
โดยเครือขายตางๆ มุงเนนการดําเนินการ ภายใตกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของหนวยงานหรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชนนั้นๆ
ลักษณะและโครงสรางของเครือขายประเภทนี้
มีการกอตัวตามภารกิจของกลุม
ผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชนอาจใหการสนับสนุนจัดตั้งเครือขายหรือเขาไปเสริมสรางให
เกิดกระบวนการเรียนรู และมีกระบวนการพัฒนาที่สอดคลองกับภารกิจ กิจกรรม และเปาหมาย
หลักของกลุมงานนัน้ ๆ อาจมีการรวมตัวกันเปนเครือขายเชิงพื้นที่และเครือขายประเด็นกิจกรรม
ได ถาแตละฝายเห็นความสําคัญในการรวมพลังเพื่อการแกไขปญหาในภาพรวม
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กิจกรรมและความสัมพันธของเครือขายตามโครงสรางหนาที่
อาจมีกิจกรรมและ
ความสัมพันธที่ทับซอนกันอยู สวนใหญเปนฝายตางๆ ที่พยายามสรางพื้นที่ทางสังคม โดยแตละ
กลุมผลประโยชนตางพัฒนากิจกรรมรูปแบบตางๆ
เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในภาคสวน
ตนเอง ดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึน้ ของเครือขายประเภทนี้ จึงมีความหลากหลายตามภารกิจของ
ภาคสวนนั้น อยางไรก็ตามเครือขายแตละภาคสวนอาจมีการประสานความสัมพันธกนั โดยผาน
ชองทางการสื่อสารและการทํางานกิจกรรมรวมกัน โดยอาศัยประเด็นกิจกรรมในการเชื่อมโยง
จากการพิจารณาแนวคิดเรื่องเครือขาย เปนการกลาวถึง ความสัมพันธกันของคนในสังคม
ทั้งในระดับบุคคล บุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม ซึ่งเครือขายประเภทตางๆ ที่เกิดขึ้นนัน้ เปนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ใหมีความสะดวกมากขึน้ หรืออาจ
เปนการเพิ่มพลังในการตอรองกับอํานาจตางๆ ไมวาจะเปนอํานาจตอรองของผูซื้อ/ลูกคา หรือ
อํานาจตอรองของผูขาย/ซัพพลายเออร ซึ่งถือวาแนวคิดเรื่องเครือขายมีความสําคัญตอการดําเนิน
ธุรกิจของกลุมสตรีทอผาคูบัว นอกจากนี้ยังเปนการวิเคราะหใหเห็นถึงการจัดตั้งเครือขาย และ
ลักษณะโครงสรางเครือขายของกลุม
เพื่อนําไปสูการพัฒนาใหผาทอของกลุมเปนที่ยอมรับใน
สังคม รวมถึงในธุรกิจอุตสาหกรรมผาทอเดียวกันอีกดวย
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิดเรื่องเครือขาย ” ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัยทางดาน
การวิเคราะหขอมูล การสังเกตการณกระบวนการทํางานของกลุมสตรีทอผาคูบวั รวมถึงการตั้ง
คําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ
มากยิ่งขึน้
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทัศนาวลัย พรหมเสน ( 2547 ) ไดศกึ ษาแนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาดหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ( OTOP ) ของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑผาไหมแพรวาในจังหวัดกาฬสินธุ ผล
การศึกษาพบวา ผูผลิตสวนใหญไมมีการวางแผนผลิตระยะยาวที่ชัดเจน การผลิตขึ้นอยูก ับความ
ตองการของลูกคาที่สั่งซื้อและปริมาณเงินทุนของกลุม วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตซื้อจากพอคา
คนกลางที่นํามาจําหนาย ผลิตภัณฑที่ผลิตมีรูปแบบและขนาดหลากหลาย การกําหนดราคาโดย
ประเมินจากตนทุนของผลิตภัณฑ
การจําหนายสวนใหญยังจํากัดอยูใ นพืน้ ที่จังหวัดกาฬสินธุ
วิธีการสงเสริมการตลาดทีใ่ ช ไดแก การใหสวนลดและของแถม ปญหาดานการผลิตที่สําคัญ
ไดแกวตั ถุดิบราคาแพงและเงินทุนไมเพียงพอ สวนปญหาดานการตลาดไดแกการขาดทักษะในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ จําหนายผลิตภัณฑไดในราคาต่ําและการขาดตลาดรองรับที่แนนอน และ
หนวยงานภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานที่สามารถสงออกได เชน
สงเสริมดานการประชาสัมพันธ เผยแพรโครงการ และประสานงานกับทุกฝายในการจัดกิจกรรม
หรืองานเทศกาลประเพณี สวนปญหาและอุปสรรคของกลุมผูผลิตในสวนที่เกี่ยวของกับภาครัฐนั้น
คือ ปญหาพอคาคนกลาง และการขาดทักษะในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ แนวทางแกไข
คือ
กลุมผูผลิตควรใหความรวมมือในการแขงขันกับพอคาคนกลางและรัฐควรสงเสริมดาน
เทคโนโลยีการผลิต
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ฐานิดา อรุณพันธุ ( 2546 ) ไดศึกษากลยุทธการตลาดของกลุมสตรี กรณีศกึ ษาผาทอจก
ในจังหวัดแพร พบวา จํานวนผูผลิตผาทอจกในจังหวัดแพรเริ่มลดลง เนื่องจากราคาขายตกต่ํา
บทบาทในการกําหนดราคา
ขึ้นอยูก ับความสามารถในการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ
โอกาสในการประกอบธุรกิจคือ
กระแสความนิยมผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาตะวันออก
รวมทั้งนโยบายสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ แตสภาวะการแขงขันที่รนุ แรงในตลาดระดับกลาง
และลาง ทําใหตองเรงปรับตัวเพื่อผลิตสินคาในระดับบน สรางความเขาใจกับผูบริโภคโดยใชจุด
แข็งดานความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่นและมีคณ
ุ คาทางจิตใจ
ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 พบวา ผูทอที่เปน
สมาชิกกลุมสตรีกับกลุมลูกทอที่รับจางทอผา มีการประกอบกิจกรรมแตกตางกัน
ไดแก
ประสบการณการทอผา แหลงที่มาของวัตถุดิบ วิธีการซือ้ วัตถุดิบ ความหลากหลายของขนาดผา
ทอ ระยะเวลาในการทอ จํานวนทีข่ ายตอเดือน และราคาเฉลี่ยตอผืน นอกจากนีก้ ารทดสอบกลุมผู
ทอที่เปนกลุมสตรีที่กอตั้งมานานกับกลุมผูทอที่เปนกลุมสตรีที่กอตั้งในระยะหลัง และการทดสอบ
กลุมผูทอทีเ่ ปนกลุม สตรี
ซึ่งกอตั้งในระยะหลังที่รวมกลุมกันเองกับกลุมผูทอที่เปนกลุมสตรีที่
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รวมกลุมจากการสงเสริมของภาครัฐ ก็มคี วามแตกตางกัน ทั้งนี้กลุมสตรีควรมีการจัดการภายในให
เปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อประโยชนในการสรางความรวมมือดานการผลิต และทําการประเมิน
กําลังการผลิตของกลุมอยางสม่ําเสมอ
สรัญญา แปะทอง ( 2544 ) ไดศึกษากลยุทธการตลาดผาไหม กรณีศกึ ษาศูนย
ศิลปหัตถกรรม บานสามโค ตําบลปราสาททอง กิ่งอําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร ผล
การศึกษา พบวา ใชสวนประสมทางการตลาดคือ 1) ดานผลิตภัณฑปจจุบนั พบวามุงพัฒนา
รูปแบบใหทันสมัยและเปนที่ตองการของตลาด ปญหาทีพ่ บคือไมสามารถผลิตเสนไหมใหเพียงพอ
ในการทอผา 2) ดานราคา พบวากําหนดราคาประเมินจากตนทุนการผลิตบวกกําไรประมาณ 10
% ปญหาที่พบคือ เสนไหมมีราคาแพง การตั้งราคาไมไดมาตรฐาน 3) ดานชองทางการจัด
จําหนาย พบวา ใชการจําหนายโดยนําสินคาไปแสดงและจําหนายในงานนิทรรศการ งานประเพณี
ประจําปตางๆ ของหนวยงานราชการและภาคเอกชน รวมทั้งจําหนายในศูนยศิลปหัตถกรรม
ปญหาที่พบคือ ไมสามารถจําหนายใหแกผูบริโภคไดทวั่ ถึง 4) ดานการสงเสริมการตลาด พบวา
กระทําโดยผานหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปการจัดงานแสดงสินคา ปญหาที่พบคือ การ
ประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรับทราบถึงการจัดแสดงสินคายังมีนอย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาประเด็นเรื่อง “ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบวั อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี ” ผูศึกษาไดทําการแบงวิธกี ารศึกษาออกเปน 4 ประเด็น โดยเริ่มตั้งแต
รูปแบบการศึกษา การเลือกพื้นทีก่ ารศึกษา การเลือกบุคคลหลักในการสัมภาษณและขัน้ ตอนการ
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1. รูปแบบการศึสกษา

เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสามารถสรุปขอมูลไดดังนี้ คือ

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม และเก็บขอมูลจาก
เอกสารเปนสวนประกอบ เพื่อใหขอมูลนาเชื่อถือและครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษา
การเก็บขอมูลภาคสนาม

ใน

ผูศกึ ษาใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ โดยใชแนวคําถามและการ

สัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องที่ผูศกึ ษาสนใจ เชน ประธานกลุมสตรีทอผาคูบวั
สมาชิกในกลุม และชาวบานในตําบลคูบวั เปนตน ซึง่ ในระหวางการเก็บขอมูล

ผูศึกษาขอ

อนุญาตใชเครื่องบันทึกเทป เพื่อใหขอมูลที่ไดไมตกหลนและไดรับขอมูลที่ครบถวน หลังจากการ
เก็บขอมูล

ผูศกึ ษาจะนําขอมูลที่ไดมาทําการเรียบเรียงและจัดหมวดหมู

เพื่อนํามาใชในการ

วิเคราะห และนําเสนอผลการดําเนินการศึกษาตอไป
2. การเลือกพืน้ ที่การศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษากลุมสตรีทอผาคูบวั ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เนื่องจากกลุมสตรีทอผากลุมนี้เปนกลุมที่มกี ารกอตั้งมานาน

และยังคงมีการรวมกลุมกันอยาง

หนาแนน รวมถึงไดเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาวของจังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑผาทอ
ของกลุมไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเปนอยางมาก สังเกตไดจากชื่อเสียงของผาทอคูบัวที่เปน
ที่รูจักแกบุคคลทั่วไป

ซึ่งผลิตภัณฑของกลุมสวนใหญจะเปนงานฝมือที่ทําขึน้ จากความสามารถ

ของสตรีในตําบลและสมาชิกในกลุมสตรีทอผาคูบัว
ยังมีดวยกันหลายลาย

นอกจากนี้ผลิตภัณฑผาทอคูบวั ของกลุม

เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่ชื่นชอบเกี่ยวกับผา
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ทอ ผูศึกษาจึงมีความสนใจทางดานการตลาดของกลุม และการสงเสริมการขายของกลุมสตรีทอผา
คูบัว ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลตอกลยุทธทางดานการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว
3. การเลือกบุคคลหลักในการสัมภาษณ
บุคคลหลักในการสัมภาษณครั้งนี้ เปนชาวบานตําบลคูบวั อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดยเฉพาะสมาชิกในกลุมสตรีทอผาคูบัว รวมถึงลูกคาที่เขามาสั่งซื้อและสั่งทําผาทอของกลุมสตรี
ทอผาคูบัว เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและไดรับขอมูลตามวัตถุประสงค
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ผูใหขอ มูล

ผูศึกษาใชการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบผสมผสาน

ระหวางการเลือกผูใหขอมูล

แบบสโนวบอล และการเลือกผูใหขอมูลแบบหลายกลุมหลายมิติ ดังนี้
3.1 การเลือกตัวอยางแบบสโนวบอล
เปนการสัมภาษณผใู หขอมูลในตําบลคูบัว

เชน

ประธานกลุมสตรีทอผาคูบัว

ประชากรในตําบลคูบัว โดยการเก็บขอมูลแบบสโนวบอลจะเลือกสัมภาษณที่ศูนยกลางของชุมชน
ที่เปนที่ตั้งของกลุมเปนสําคัญ

จากนั้นจะใชวิธีการสัมภาษณโดยใหผูสัมภาษณแนะนําผูรูทานอืน่

ตอ เพื่อทําการสัมภาษณตอไป เหมือนการสัมภาษณแบบบอกตอกัน เพื่อใหผูศึกษาไดทราบขอมูล
จากบุคคลที่รูในรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัวที่แทจริง รวมถึง
การไดรับขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริงที่สุด
3.2 การเลือกตัวอยางแบบหลายกลุมหลายมิติ
เปนการเลือกสัมภาษณกลุมผูใ หขอมูลตางๆ ภายในตําบล เชน

สตรีผูสูงอายุ

เนื่องจากการทอผาคูบัวเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่สั่งสมมานาน การสัมภาษณสตรีผูสูงอายุ จะทําให
ทราบถึงความเปนมาของผาทอคูบวั การจกผา และลวดลายตางๆของผาทอ โดยลวดลายของผา
ทอนั้นมีผลตอการตั้งราคา ซึ่งมีผลโดยตรงตอการตลาดของกลุม นอกจากนี้การสัมภาษณชาวบาน
ในตําบลคูบวั

ทําใหทราบถึงการตลาดของกลุมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวามีการเปลี่ยนแปลง

อยางไรบาง

การใชวิธีการสัมภาษณแบบเลือกตัวอยางหลายกลุมหลายมิตินี้เปนการสัมภาษณ
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ประชากรในพืน้ ทีเ่ ปาหมายทุกกลุมคน ไมเจาะจงเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริงที่สุด
4.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 การศึกษาเอกสาร
ในชวงแรกเปนการเก็บขอมูลจากเอกสาร ทั้งจากงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบในการทําวิจัยตอไป
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ำมสตรีทอผาคูบัวเปนพื้นที่ใลนการศึ
หลังจากเลือสกกลุ

4.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม

ผูศึกษาได

สรางแนวคําถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ โดยการยึดปญหาการศึกษา วัตถุประสงค
กรอบแนวคิดในการศึกษา

เปนแนวทางในการกําหนดคําถามเพื่อใหครอบคลุมประเด็นเรื่อง

“ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอคูบัว จังหวัดราชบุรี ” หลังจาก
สรางแนวคําถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ ผูศึกษาจึงไดนําแนวคําถามที่ไดสรางขึ้นไป
ทดสอบ

เพื่อดูความชัดเจนและความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา

แลวนํากลับมาแกไข

ขอบกพรองที่พบ กอนนําไปใชในการสัมภาษณจริงตอไป
กอนเขาสูสนามนั้น

ผูศกึ ษาไดทดลองลงพื้นที่จริงในการสํารวจ

เบื้องตนเกี่ยวกับตําบลคูบวั และกลุมสตรีทอผาคูบัว

เพื่อหาขอมูล

โดยการไปที่องคการบริหารสวนตําบลคูบวั

กอน เพื่อบอกถึงวัตถุประสงคของการมาขอสัมภาษณขอมูลและขออนุญาตลงพื้นที่ตอไป ซึ่งถือ
เปนการใหเกียรติแกเจาของสถานที่ราชการ จากนั้นทางองคการบริหารสวนตําบลคูบวั ไดแนะนํา
ขอมูลเบื้องตนแกผูศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของตําบลคูบวั และความเปนมาของกลุมสตรีทอผา
คูบัว

กอนทําการลงพื้นที่สํารวจขอมูลจริงจากสมาชิกกลุมสตรีทอผาคูบัวและชาวบานตําบลคูบวั

เพื่อเปนแนวทางในการถามคําถาม

และเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากทางราชการกับทีไ่ ดจากการ

สัมภาษณสมาชิกในกลุมสหกรณทอผาคูบัว รวมถึงชาวบานวามีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางไร
มีความนาเชื่อถือมากนอยแคไหน และมีขอมูลใดบางทีส่ อดคลองกันและขัดแยงกัน เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองที่สุด
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ขั้นตอนตอมา คือ ลงสํารวจพื้นที่คูบัวและทําการเก็บขอมูลเบื้องตน พรอมทั้งวางแผนใน
การเก็บขอมูล นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไมไดคือการสรางความสัมพันธกับคนในพืน้ ที่ เชน องคการ
บริหารสวนตําบลคูบวั และชาวบานตําบลคูบวั ทุกคน พรอมทั้งแนะนําตัวผูศกึ ษาใหชาวบานได
รูจักวาเปนใคร มาจากไหน มาทําอะไร และผูศึกษาไดเริ่มสรางความสัมพันธกับประธานกลุม
สตรีทอผาคูบัวคือ อาจารยอดุ ม สมพร สมาชิกของกลุมสตรีทอผาคูบัว และชาวบานคนอื่นๆ
ดวยการพูดคุยในเรื่องทั่วไปกอน แลวจึงเขาเรื่องที่ผูศกึ ษาตองการศึกษา

โดยเฉพาะเรื่องของ

แรงจูงใจในการกอตั้งกลุมสตรีทอผาคูบวั และแสดงถึงความสนใจตออาชีพการทอผาจก เชน การ
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รวมถึงใหชาวบ
สานเกิดความไวใจและกลาที่ใหขอามูลงตางๆ แกผูศึกษา

ทดลองทอผาจก ชื่นชมถึงภูมิปญญา และผลิตภัณฑทกี่ ลุมนําออกวางจําหนาย เพื่อใหไดใจของ
ชาวบาน

ในระหวางการ

สัมภาษณ ผูศึกษาไดสังเกตถึงกรรมวิธีในการทอผาจก วัสดุและอุปกรณที่ใช และความเปนกันเอง
ของชาวบานระหวางการสัมภาษณ
การกอตั้งกลุมขึน้ มา

โดยผูศกึ ษาเริ่มสัมภาษณประธานกลุมสตรีทอผาคูบัวกอนถึง

ในการสัมภาษณผูศึกษาเปนผูสัมภาษณเองทั้งหมด

และไดขออนุญาตใช

เครื่องบันทึกเสียง ถายรูป พรอมทั้งจดประเด็นสําคัญในการสนทนากับผูใ หขอมูลหลักทุกคน
4.3 การเลือกสัมภาษณบุคคลหลัก
บุคคลหลักในการสัมภาษณและการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ สมาชิกของกลุมสตรี
ทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผูศึกษาทําการสุมสัมภาษณสมาชิกกลุมสตรีทอ
ผาคูบัว 20 คน ชาวบานคูบัวทั้งบุรษุ และสตรี 20 คน และบุคคลอื่นอีก 10 คน รวมผูใ หขอมูล
หลักทั้งสิ้นจํานวน 50 คน ในประเด็นเรื่อง “ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบล
คูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” หลังจากนั้นผูศกึ ษาไดทําการจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู
เชน การสัมภาษณที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัว แลวจึงทําการจัดเก็บขอมูลเหลานั้น
ใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน เพื่อสะดวกตอการสรุปขอมูลดังกลาว และผูศกึ ษาไดทําการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลรายอื่นๆ ตอไปจนกวาผลของการสัมภาษณไมมีขอมูลใหมเกิดขึ้นอีก

หรือที่เรียกวา

“ ถึงจุดอิ่มตัว ” แลวจึงหยุดการสัมภาษณ หลังจากนั้น ผูศึกษาจึงนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
มาวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา ดังนัน้ การสัมภาษณโดยวิธีนี้ จึงไมสามารถระบุจํานวนผูใ ห
ขอมูลที่แนนอนลวงหนาได
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การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาเลือกใชการสัมภาษณในระดับลึก (Indepth Interview)
โดยอาศัยขอมูลจากการสังเกตการณการสนทนา เนื่องจากประเด็นการศึกษาเรื่อง “ กลยุทธทาง
การตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบวั อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” เปนเรื่องทีไ่ มคอยมี
ใครกลาเปดเผย เนื่องจากมีคูแขงขันทางดานธุรกิจคอนขางเยอะ

จึงตองใชระยะเวลาในการ

สัมภาษณเพื่อใหไดคําตอบ ดังนั้นความยืดหยุนในการสนทนาจึงมีความสําคัญ การสัมภาษณในเชิง
ลึก

จึงเปนสวนชวยใหผูสัมภาษณสามารถอธิบายใหผูถูกสัมภาษณขาใจถึงวัตถุประสงคของ

การศึกษา

และสามารถตรวจสอบความเขาใจกันได

เนื่องจากผูศึกษามีโอกาสสังเกตทาที

รวมถึ
งสามารถลํ
าดัก
บความคิ
ด
และสามารถปรับปรุงวิธีการ
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ง งใหมากที่สุด ทั้งนี้ผูสัมภาษณ
ำ ผูถูกสัมภาษณยอมเปดเผยความจริ
สัมภาษณ โดยการตะลอส
มถามให

บุคลิกภาพของผูใหสัมภาษณ

ไดระมัดระวังในเรื่องของคําถามที่เปนการชี้นําการเสนอความคิดเห็นสวนตัว นอกจากนี้ ผูศึกษา
ไดใชแนวคําถามที่ไดมกี ารพัฒนาจากกรอบความคิดพื้นฐานมาใชในการสัมภาษณดว ย เพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดประเด็นตางๆ ใหครอบคลุมคําถามของการศึกษา “ กลยุทธทางการตลาด
ของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” วาเปนอยางไร
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
หลังจากที่ไดเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ขั้นตอนสําคัญในการทําวิจัยคือ การตรวจสอบขอมูล
กอนการวิเคราะหขอมูล ซึ่งการตรวจสอบขอ มูลที่ใชกัน มากในการวิจัยเชิงคุณ ภาพ คือการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยแบงเปน (สุภางค จันทวานิช, 2540; Graneheim,
2004); Miles & Huberman, 1994)
1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลทีผ่ วู จิ ยั
ไดมานั้นถูก ตองหรือไม วิธีการตรวจสอบของขอมูลนั้น จะตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง
ไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล
1.1 การตรวจสอบแหลงเวลา หมายถึง การตรวจสอบขอมูลในชวงเวลาที่ตางกัน
เพื่อใหทราบวาขอมูลที่ไดรับในชวงเวลาตางๆนั้นเหมือนกันหรือไม
1.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถาขอมูลตางสถานที่กัน จะเหมือนกันหรือไม
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1.3 การตรวจสอบบุค คล หมายถึง ถาบุค คลผูใ หขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะ
เหมือนเดิมหรือไม
2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบ
วาผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลตางกันอยางไรแทนการใชผูวิจัยคนเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะสรางความ
แนใจไดดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียว
3. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวาผูวิจัย
สามารถใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมตีความขอมูลแตกตางกันไดมากนอยเพียงใด ซึ่งอาจทําได
งายกวาถายังอยูในระดับสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความ
สรางขอสรุปเหตุการณแตละอยาง การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีนี้เปนการตรวจสอบที่ทําไดยาก
กวาการตรวจสอบดานอื่นๆ
4. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือ
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การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชการสังเกตควบคู
กับการซักถามพรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเอกสาร หรือทําการซักถามผูใหขอมูล
สําคัญ หรือ อาจซัก ถามผูใ หขอมูลหลังจากสรุ ปผลการศึก ษา เพื่อความแนน อนว าขอสรุปนั้ น
เที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย เรื่องกลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบวั

ตําบลคูบัว

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ใชเวลาในการศึกษา ทั้งสิ้น 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือน พฤศจิกายน
2555 – กุมภาพันธ 2556 โดยไดกําหนดเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการกําหนดหัวขอ ปญหา วัตถุประสงค ประโยชนทจี่ ะไดรับ
2. ขั้นตอนการสืบคนทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการลงสํารวจพืน้ ที่ศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณ และการสังเกต
4. ขั้นตอนการนําผลขอมูลมา วิเคราะห ประเมินผล สรุปผลการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผาทอคูบัว ศึกษากล
ยุทธทางดานการตลาดของกลุม รวมถึงปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของผลิตภัณฑผาทอคู
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บัว ผูศึกษาสามารถแบงผลการวิเคราะหจากการลงพื้นที่ศกึ ษาออกได ดังนีค้ ือ
1. ประวัตคิ วามเปนมาและการดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัว
2. ภูมิปญญาทางดานการทอผาจก
3. การวิเคราะหทางดานการตลาด
4. สภาวะการแขงขันธุรกิจผาทอ ( Five Forces )
5. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis )
6. การจัดการเครือขาย

52
ประวัติความเปนมาของกลุมสตรีทอผาคูบัว
กลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของ
สตรีตําบลคูบัว ที่มีความสนใจในการทอผาจก โดยมี ดร.อุดม สมพร ผูมีบทบาทในการฟนฟูศิลปะ
ผาจกไท-ยวน เปนผูกอตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัว ทั้งนี้ทางกลุมไดรับการสนันสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เชน องคการบริหารสวนตําบลคูบัว สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และ
สโมสรโรตารี่ราชบุรี เปนตน กลุมสตรีทอผาคูบวั จัดตั้งในป 2545 มีสมาชิกทั้งสิน้ 40 คน
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กลุมสตรีทอผาคูบัว เกิดจากการรวมกันของคนในชุมชน โดย อาจารย อุดม สมพร
ทานเปนผูริเริ่มฟนฟูผาจก ตอนนีก้ ลุมมีสมาชิก 40 คน ทั้งที่ทอในกลุม และที่ทออยูทบี่ าน
(จํานวล หวงทอง 2554)
ศิลปะการทอผาจก เปนการนําเอาภูมิปญ
 ญาของบรรพบุรุษไท-ยวน มาเปนทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อใหสตรีในตําบลคูบัวมีอาชีพ มีรายได จากการที่ชาวบานโดยเฉพาะสตรีมี
พื้นฐานทางดานการทอผาจกจากบรรพบุรษุ ซึง่ ตรงกับชวงที่ อาจารย อุดม สมพร ไดทําการฟนฟูผา
จก นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จทอดพระเนตร
นิทรรศการผาจกโบราณ และเปดศูนยสืบทอดศิลปะผาจกราชบุรี ณ.บริเวณโรงเรียนวัดแคทราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสนพระทัยเรื่องผาจกเปนอยางมาก เมื่อชาวบานเห็นเจาฟามหา
กษัตริยทรงสนพระทัยศิลปะผาจก ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการจัดตั้งกลุมสตรีทอผาคูบัว ขึน้ มา
ภายในชุมชน
พระเทพ ฯ ทรงเสด็จมาดูผาของแมซอ นที่เปนตีนจก แมซอ นจึงไดถวายพระเทพ ฯ ไป
ผาซิน่ ที่ถวายพระเทพ ฯ ราคาประมาณ 30,000 จกสวยมาก พระเทพ ฯ ก็เสด็จตรงวัดแคทราย
เพื่อเปดศูนยผาจก แลวก็เสด็จมาวัดโขลง ฯ และเสด็จมาหาแมซอนที่วัดคูบัว พระเทพ ฯ ทรงสนใจ
เรื่องนี้ พวกเราก็เลยตั้งกลุมขึน้ มา (บุญเสริม อบเชย 2554)
การทอผามีมานาน ตั้งแตบรรพบุรุษโนนแลว ถือเปนภูมิปญญาดั่งเดิมของชาวคูบวั ที่
นํามาทอใชในชีวิตประจําวัน (มาลี เจิมพวงผล 2554)
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กลุมสตรีทอผาคูบัว จัดตั้งขึ้นในป 2545 ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 40 คน โดยใชศาลา
เอนกประสงค ที่ตดิ กับองคการบริหารสวนตําบลคูบวั เปนสถานที่ดําเนินการของกลุมสตรีทอผา
คูบัว สตรีคูบัวสามารถเขามาทอผาได แตในปจจุบันสมาชิกในกลุมมีกที่ อผาเปนของตัวเอง
การเขามาทอผาในกลุมสตรีคูบัวเริ่มลดลง เนื่องจากสตรีคูบัวยังมีบทบาทของแมบาน จึงทําใหไม
คอยสะดวกที่จะเขามาทอผาในกลุมเหมือนดังเคย สงผลใหการสาธิตการทอผาจกของสตรีคูบวั ถูก
ลดเลือนลงตามไปดวย
เมื่อกอนมีชางเยอะ แตก็เริ่มแกตัวก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ก็เลยทอที่บานเพราะสะดวก
กวาทอที่นี้ และจะทอมืดค่ําแคไหนก็ทอได เพราะทออยูที่บานไง การสาธิตการทอผาของกลุม
เลยหายไป (จํานวน หวงทอง 2554)
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การดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัว
คณะดําเนินงานกลุมสตรีทอผาคูบัว ประกอบไปดวยทั้งหญิงและชาย ซึ่งจะแตกตางจาก
กลุมสตรีทอผาอื่นๆ โดยการนําของ ดร.อุดม สมพร ผูรเิ ริ่มกอตั้งกลุมเปนประธานบริหารจัดการ
กลุม คณะดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบวั มีดังนี้ คือ (ปายประกาศ 2553)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะกรรมการบริหารงาน
ดร.
อุดม สมพร
พอ.หญิง
มาลัย หมื่นศรี
นาง
สุทร วงษทอง
นาง
จํานวล หวงทอง
นาง
อนงค รูจักวง
นาง
มะลิ สมพร
นาง
สมยง ธรรมศร
นาง
บงกชมาศ คฤหบดี

1.
2.
3.

กรรมการที่ปรึกษากลุม
พ.อ.พิเศษ อานัติ จําแกว
นาย
ประเทือง หมืน่ ศรี
นาง
ผองศรี ศรีวัง

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ลูกคาสัมพันธ
กรรมการสงเสริมการตลาด
กรรมการสงเสริมการตลาด
กรรมการสงเสริมการตลาด
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การเขารวมเปนสมาชิกของกลุมสตรีทอผาคูบัว ในชวงแรกไดเปดใหเขารวมถือหุน ใน
ราคาหุนละ 100 บาท ปจจุบันเพิ่มเปนหุนละ 1,000 บาท โดยใหสมาชิกถือหุนคนละ 10 หุน ทั้งนี้
ชาวบานคูบวั เปนสมาชิกของกลุมแทบทุกครัวเรือน โดยทางกลุมมีปนผลทุกๆสิ้นป
การปนผล
มาจากกําไรจากยอดจําหนายผาทอ ชวงแรกๆ มีการปนผลใหสมาชิกรอยละ 5 แตในชวง 2 ปที่
ผานมาทางกลุมไมสามารถปนผลกําไรใหแกสมาชิกไดเลย
เนื่องจากเกิดการทุจริตภายในกลุม
จากพนักงานจาง สงผลใหในปจจุบันทางคณะกรรมการของกลุมตองลงมาบริหารจัดการ และดูแล
กลุม สตรีทอผาดวยตนเอง โดยใหคณะกรรมการสลับหมุนเวียนเขามาดูแลคนละอาทิตย เพื่อให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และรอบครอบมากขึน้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลา นละ 1,000 ครั้งแรกแตละคนถือแค
ก
ั
น
การเขารวมหุนสทีำแรกเปนหุนละ 100 ตอมาก็เปนหุง

หุนเดียว ตอมาบังคับใหถือคนละ 10 หุน โดยจะปนใหปล ะครั้ง แตตอนนี้ยังปนไมไดมา 2 ปแลว
เพราะวาเราขาดทุน มีคนมาโกงไป เด็กทีใ่ หมาชวยดูแล (จํานวน หวงทอง 2554)

การปนผลตองดูผลกําไรจากการขาย และจําหนายหุนที่เหลือ เมื่อกอนไดรอยละ 5 ขายดี
ขายไดเยอะ ตอนแรก ๆ นะ ไมชาไมนานเด็กเล็กก็พากันโกง คนโกงไมใชสมาชิก คือ เรารับเขามา
ทํางาน เราไวใจคิดวาเด็ก เราก็ไมคดิ วามันจะรวมกันโกง ตอนหลังเลยตองใหคณะกรรมการเวียน
กันเขามาดูแล สลับกันคนละอาทิตย (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554)
การดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัว เริ่มจากการทอผาออกจําหนาย เพื่อใหเปนที่รูจกั
แกบุคคลทัว่ ไป โดยมีหนวยงานราชการ และองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ชวยประชาสัมพันธ
สินคาของกลุม รวมถึงใหการสนับสนุน เมื่อกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนที่รจู กั แกบคุ คลทั่วไปมากขึ้น
สงผลใหมีลูกคาเขามาเที่ยวชมและซื้อผาทอของกลุมเรื่อยๆ บางครั้งมาเปนรถนําเที่ยว และดวย
สถานที่ตั้งของกลุมสตรีทอผาคูบัวอยูตดิ ถนนใหญ ทําใหการเดินทางสะดวก
มีคนเขามาดูอยูเรื่อยๆ บางทีก็มาเปนรถบัส รถสวนตัวก็มีมาเยอะ เพราะกลุมเราอยูติด
ถนน เดินทางสะดวก (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554)
ปญหาของกลุมสตรีทอผาคูบัว นอกจากปญหาทางดานการทุจริตภายในที่เกิดขึ้นจาก
พนักงานจางจากภายนอกแลวนัน้ ยังมีปญหาในเรื่องของผาทอที่มไี มเพียงพอจําหนาย ดวยเหตุผล
ที่วามีลูกคาใหความสนใจคอนขางมาก แตผาทอตองใชระยะเวลาในการทอคอนขางนาน ทําใหผา
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ทอผลิตออกมาไมเพียงพอกับความตองการของลูกคา ผาทอที่สามารถจําหนายไดจะเปนผาทอลาย
เล็กๆ เพราะใชระยะเวลาในการทอไมนาน จําหนายงาย และตรงกับความตองการของลูกคา
เนื่องจากราคาไมแพง ซึ่งสวนใหญจะเปนหนวยงานราชการที่สั่งทอ และซื้อไปตัดเปนเสื้อทีม
สวนผาทอลายอื่น เชน ลายเซีย ลายกาบหอย ลายกูด ลายยกมุก เปนตน ทางกลุมสตรีทอผาก็มี
จําหนาย แตจําหนายไดนอยกวาผาทอลายเล็กๆ เนื่องจากราคาแพงกวา และมีสีใหเลือกนอย
ภูมิปญญาทางดานการทอผาจก
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การทอผาจกเปนมรดกศิลปหัตถกรรมที่ชาวไท – ยวน ในจังหวัดราชบุรี สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษตั้งแตเมื่อครั้งตั้งถิ่นฐานอยูที่เมืองเชียงแสน ระยะเริ่มแรกหลังการอพยพมาตั้งถิ่นฐานใน
จังหวัดราชบุรี สตรีชาวไท – ยวน ตองฝกหัดทอผาจก เพราะสังคมชาวไท – ยวน มีคานิยมวา
“ สตรีใดที่สามารถทอผาจกไดเปนผูที่มีคณ
ุ สมบัติของกุลสตรีและเหมาะสมที่จะแตงงานออกเรือน
มีครอบครัวได ” แตละครอบครัวจึงมีการสอนและฝกหัดใหสตรีทอผาจก เพื่อใชเปนเครื่องนุงหม
หรือเครื่องใชสอยของตนเอง สามีและบุตร รวมทั้งเปนเครื่องใชสอยสําหรับถวายแดพระภิกษุสงฆ
ในบวรพระพุทธศาสนา ในอดีตการทอผาจกไมมกี ารทอขึ้นเพื่อจําหนาย แตเปนการทอขึ้นเพื่อใช
สอยในครัวเรือนเทานั้น
“ ยายก็ไมคอยรูประวัติดีหรอกนะ ก็รูเพียงคราวๆ ก็มาจากภาคเหนือรนกันมา ตอนที่
อพยพพมา แลวมาตั้งรกรากอยูที่นี่ ” (ทองหลอ เจิมพวงผล 2554)
ตอมาสตรีไท – ยวน รุนใหม ไมไดรับการฝกหัดและปลูกฝงคานิยมในการทอผาจกจาก
ผูเฒาผูแกชาวไท – ยวน ตามแบบอยางโบราณ ทําใหสตรีเหลานี้ไมใหความสนใจภูมิปญญาที่สั่ง
สมมาตั้งแตอดีตมากนัก เนื่องจากคานิยมในการใชผาทีผ่ ลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีสีสัน
สวยงาม และสวมใสสบาย ทําใหความเฟองฟูศิลปะการทอผาจกเริ่มลดนอยลง ซึ่งตางจากอดีตที่มี
การทอผาเปนผาพื้นนํามานุงเปนผาถุงสําหรับสตรี และทอผาเปนผาขาวมาสําหรับบุรุษ หรือนํามา
ทอเปนเครื่องใชสอยภายในครัวเรือน เชน ยาม ผาแตะ กระเปา ถักคาดเอว (กระเปาหางแย)
เปนตน สงผลใหชาวไท – ยวน นิยมทอผาไวใชในชีวิตประจําวันมากกวาการทอไวสําหรับ
จําหนาย แตในปจจุบันนิยมทอผาออกจําหนายมากกวาทอผาไวใชเอง อาจมีการทอผาไวใชใน
ชีวิตประจําวันบาง แตทอไวใชเทาที่จําเปนเทานั้น การทอผาจกแตละผืนใชกี่ทอผาโบราณแบบใช
มือพุงกระสวย ทําใหตองใชระยะเวลานาน สงผลใหชาวบานคูบวั หันไปประกอบอาชีพทอผา
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โรงงานในตัวจังหวัดราชบุรีมากขึ้น เชน การทอผาถุง และทอผาขาวมาบานไร (ไมมีการจก) เปน
ตน
“ เมื่อกอนเขาจะมีการทอผาเปนยามบาง ผาแตะ ผาเช็ดหนานะ แลวก็กระเปาหางแยเปน
กระเปาถักทีใ่ ชคาดเอวอะ ” (อราม พิบูลแถว 2554)
“ ปจจุบันก็ยังมีการทอผาไวใชบางแตนอย สวนใหญจะทอไวเพื่อขายมากกวา เพราะ
ตองการเงิน จะเก็บไวใชเพียงไมกี่ชุดเทานัน้ ” (มาลี เจิมพวงผล 2554)
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“ สวนใหญจะทอเปนผาถุงไวใชเอง ผาตัดเสื้อ ตัดกางเกง เอาดายปน นั่นแหละไปทํา
พอราคาถูกเขาเราก็เลิกทอ มาทอผาขาวมารับจาง ” (ทองหลอ เจิมพวงผล 2554)
“ เมื่อกอนเคยทอผาแบบใชกกี่ ระตุก แตไมมีการจกเหมือนเดี๋ยวนี้ จะเปนการทอผาขาวมา
ทอผาถุง ” (จันทร บินธัญญะ 2554)
“ คนที่นี่ทอผาเปนตั้งแตเด็กๆ เพราะพื้นเพคนที่นี่เขาทอผาโรงงานกันอยูแลว ที่ทอผาเปน
ก็เพราะไปทอผาบานไรในเมือง เขามาจางทอ ทอโดยใชกี่กระตุก ตอนหลังลมเลิกมาทอผาเครื่อง
กันหมด กี่ที่มีก็เอาไปขาย ทํารถเข็นบาง จะเอาไปทําอยางอื่นกันหมด แทบจะไมมีกรี่ ุนเกา
เหลืออยูเลย ” (วันดี ขําโขนงงาม 2554)
เมื่อผาทอคูบัวไดรับความนิยม ทําใหสตรีเริ่มใหความสนใจในเรื่องการทอผาจกมากขึ้น
ชวงแรกมีสตรีคูบัวไมกี่คนที่สามารถทอผาจกได โดยการเรียนรูจากคุณมณี สุขเกษม แตปจจุบนั
สตรีคูบัวสามารถทอผาจกเปนแทบทุกครัวเรือน รวมทั้งครอบครัวที่มีบุตรสาว หรือหลานสาว
หากบุตรหลานสนใจผูเปนแมถายทอดการทอผาจกให แตถาบุตรหลานไมสนใจ ไมบังคับขึ้นอยูที่
ความสมัครใจ ซึ่งบุตรหลานคูบัวสวนใหญใหความสนใจในการทอผาจก ทําใหเกิดการถายทอด
ศิลปะผาจกจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
ถือเปนการถายทอดแบบไมเปนลายลักษณอกั ษร โดย
การนําเอาพื้นฐานความรูข องชาวบานที่มกี ารเรียนรูและมีประสบการณสืบทอดกันมา ทั้งทางตรง
และทางออม กลาวคือ การเรียนรูดว ยตนเองและการเรียนรูจากบรรพบุรุษ ที่เรียกวา “ ภูมิปญญา
ทองถิ่น ” หรือ “ ภูมิปญญาชาวบาน ” มาใชในการประกอบอาชีพ สงผลใหสตรีคูบัวเปลี่ยนอาชีพ
มาทอผาจกกันมากขึ้น
“ ถามีลูกสาวก็อยากจะสอนลูกทอจะไดชวยแมเขา แตถาเขาไมสนใจ เราก็บังคับเขาไมได
ตามความสมัครใจ และคนที่นี่ก็ทอผาขาวมาเปนกันอยูแลว เคยทอผาขาวมา ทอผาเครื่องมา
ใชกกี่ ระตุกสมัยกอน ” (เฉลิม คฤหบดี 2554)
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“ จากที่เริ่มทอผานี่ ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในบาน คือวาเราไดดูแลลูก มันไมตอง
ไปไหน เราไดมีเวลาใหลูก เพราะวาถาเราไปทํางานที่อื่น เวลาที่เรามีใหกับลูกมันนอย ”
(วิริยะ สมบูรณศักดิศ์ ิริ 2554)
นอกจากนี้เยาวชนที่ศึกษาอยูที่โรงเรียนชุมชนวัดคูบวั และโรงเรียนวัดแคทราย สามารถ
ทอผาจกได เนื่องจากทางโรงเรียนมีการเปดสอนการทอผาจก การจกลาย การดูลาย และการแกะ
ลาย ทําใหเยาวชนเหลานี้มีพื้นฐานทางดานการทอผาจก บางคนสามารถแกะลายจําหนายใหกับผูที่
ทอผาไดอีกดวย นอกจากการเรียนรูจ ากโรงเรียน เยาวชนยังสามารถเรียนรูการทอผาจกไดจากที่
บาน และเรียนรูดวยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูที่ความสนใจ และความมีใจรักในการทอผาจกของแตละ
บุคคลดวยวา มีมากนอยเพียงใด ซึ่งเยาวชนบางคนอายุประมาณ 7 – 8 ปก็สามารถจกผาได
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“ ปาสามารถทอไดเกือบทุกลาย ถาลายไหนยากๆ ก็จะใหลูกสาวทํา เพราะลูกสาวสามารถ
ทําไดทุกลาย ก็เขาเรียนมาจากโรงเรียนแถวนี้ เขาจะรูว านี่ลายอะไร เขาเกง เขาสามารถแกะลาย
ขายใหกับคนทอได พอมีลายก็จะจกตามลาย ถามีผาไหนลายแปลกๆ ลูกสาวก็จะแกะและเอามา
ใหพวกเราทอ ” (วันดี ขําโขนงงาม 2554)
“ เด็กตัวเล็กๆ ก็สามารถทอได เดี๋ยวนี้ ป. 2 - ป.3 ก็ทําเปนกันหมดแลว มันชวยแมมัน
จกกัน ” (จันทร บินธัญญะ 2554)
การจกผา เปนกรรมวิธีการทอหรือการทําลวดลายบนผืนผา ดวยวิธีการเพิ่มดายเสนพุง
พิเศษเขาไป นอกจากดายเสนพุงธรรมดา โดยเพิ่มดายเปนชวงๆ ไมติดตอกันตลอดหนากวาง
ของผืนผา กระทําโดยใชไม หรือขนเมน หรือนิ้วมือยก หรือลวง หรือจกดายเสนยืนขึน้
แลวสอดใสดายเสนพุงพิเศษเขาไป (คําวาจกเปนคํากริยา เปนภาษาพืน้ เมืองของชาวลานนา แปลวา
การลวงหรือการควักเอาของขึน้ มา) การทําผาจกหรือทําลวดลายบนผืนผา ทําไดโดยคว่ําหนาของ
ผาลงกับกี่ทอผา กลาวคือ ดานที่มองเห็นขณะทอจะเปนดานในหรือดานหลังของผา สวนดานหนา
จะคว่ําอยู ทั้งนี้นิยมใชขนเมนในการจกดวย
“ การจกผา คือ การปกทําลวดลายสีสัน เหมือนกับการปกครอสติช การจกตองนับลาย
ตามเสน ความหางของแตละลายจะกะเอา ถาไมแนใจก็เอาไมบรรทัดวัด มันจะออกมาเทากัน
ดูสวยงาม การกะเสนไหมในการใชจก แตละดอกจะมีทงั้ สั้นทั้งยาว ถาดายไมพอก็จะตองตอดาย
แตเราใหดายเหลือดีกวาดายขาด เพราะจะเสียเวลาในการตอ ” (มาลี เจิมพวงผล)
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“ การทอผาจก ตองใชขนเมน ความประณีต สายตาตองดี หัวคิดตองทันสมัย คือตอง
สามารถดัดแปลงดอกอะไร ตอดอกอะไรได ” (เฉลิม คฤหบดี 2554)
ผาจก สามารถนํามาใชสอยไดหลายลักษณะ กลาวคือ ทอผาจกสําหรับประกอบเปน
เชิงซิ่น หรือตีนซิ่น ที่เรียกวา ซิ่นตีนจก (เรียกรวมทั้งผาซิ่นที่ทอจกทั้งตัวหรือผืนดวย) หรือทอผา
จกเปนผาคลุมศีรษะนาค เปนผาขาวมา ผาเช็ดหนา เปนตน การทอผาจกตองอาศัยสายตาในการดู
ลาย อานลาย และแกะลาย ในปจจุบันจึงไมพบผูเฒาผูแกทอผาจกมากนัก แตถาผูเฒาผูแกทอผา
จกตองอาศัยแวนตา เนื่องจากสายตาเริ่มเลือนราง อาจทําใหการทอผาจกเกิดการผิดพลาดไดงา ย
กวาเยาวชนทํา เพราะเยาวชนมีสายตาดีและเปนวัยที่เรียนรูไ ดรวดเร็ว
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“ สมัยกอนเคาก็ทอกัน แตมันจกคนละอยาง จกไมเหมือนรุนใหม เมื่อกอนจะมีผาซิ่นตา
มีซิ่นตีนจก สมัยเกาผาราคาดีนะ คนโบราณเขาทําดี ทําเกง มันตองหัวดี ตาดี เรามันหูตาไมดี
เพราะการทอผาจก ตองอาศัยสายตา สมองดีๆ ไมเครียด เด็กตัวเล็กๆ มันชวยแมมนั จกกัน ”
(จันทร บินธัญญะ 2554)
ในการทอผาจก ชาวบานคูบวั นิยมใชดายยืนเปนสีดํา และเวลาที่ลงลายใหมๆ ตองนําเอา
ไหมมาเทียบสีดูวา สีนี้เขากันไดหรือไม สีนี้เดนหรือออนไปหรือไม ซึ่งตองใชเวลาในการเทียบสี
เพื่อใหสีที่ใชออกมาสวย เพราะถาใชสีไมสวย ผาไมสามารถจําหนายได เชน ใชผาพื้นสีดํา ตอง
ใชไหมสีสวาง และสีสดใส เพื่อใหดอกที่จกออกมาดูเดนและมีสีสันสวยงาม เปนตน การทอผา
จก 1 ผืน ตองลงทุนมาก ทัง้ ดายและไหม ปจจุบันราคาดายและไหมแพงขึ้น แตราคาผาทอกลับ
ลดลง ผา 1 ผืน จะมีลวดลายมาก จําเปนตองใชไหมหลายสีเพื่อความสวยงาม กําไรจากผา 1
ผืนจึงตกอยูประมาณ 200 – 300 บาท
“ ถาเราตองลงลายผาใหมๆ เราจะตองมาเทียบสีวามันไปดวยกันไดไหม เราตองเอาไหม
มาเรียงดูวา สีนี้มนั จะเขากับสีนี้ไหม มันจะเปนไปไดไหม มันจะออนไปไหม ตองใชสใี หสวย
ดวย ถาใชสีไมสวยก็ขายไมได เวลาใชสีดําทอเปนพืน้ ควรใชดอกที่มีสีสวยงาม เพื่อทําใหดอก
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
ในการวิเคราะหดานการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบวั
ผูศกึ ษาไดนําแนวคิดเรื่อง
สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) มาใชในการอธิบายถึงกลยุทธที่ใชในการ
ดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ (Product)
ผาทอคูบัว เปนการนําภูมิปญญาทองถิ่นของชาว ไท- ยวน มาเปนทุนในการประกอบ
อาชีพ โดยนําภูมิปญญาดั่งเดิมของบรรพบุรษุ ไท-ยวน มาฟนฟู มีการถายทอดความรูในการทอผา
จากรุนเกาสูรุนใหม จุดประสงคหลักคือตองการใหชาวบานมีอาชีพ มีรายได ลักษณะเดนของผา
ทอคูบัวอยูทลี่ วดลาย และสีสันของผาทอ กลาวคือ ในอดีตผาทอคูบัว 1 ผืน ประกอบดวย 3 สี คือ
สีเขียว สีดํา สีแดง เปนสีหลัก ถือเปนลักษณะของผาทอคูบัว ปจจุบันมีการทอผาสีเขียว สีดํา
สีแดงอยู เพราะถาเปนผาทอสีเขียว สีดํา สีแดง ทําใหผาทอสวย
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ลวดลายบนผืนผาทอคูบัว สืบทอดตามแบบโบราณ โดยเฉพาะการจกเพื่อใชเปนซิน่
ตีนจก ลวดลายบนผืนผาจกแตละผืนประกอบดวยลวดลายตางๆมากมาย ซึ่งสามารถแบงลวดลาย
ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมลายหลัก และลายประกอบ
“ ผาหนึ่งผืนจะประกอบไปดวยลายหลัก และลายประกอบ ” (สายหยัด พิบลู แกว 2554)

ลายหลัก เปนลายใหญที่อยูตรงกลางของตีนซิ่น ลายที่นิยมใชเปนลายหลักมีดงั นี้ คือ
ลายเซีย ลายทัก ลายกาบ ลายกูด ลายโกงเกง ลายเซียทัก ลายกาบซอนทัก ลายทักนกคู ลาย
โกงเกง ลายซอนเซีย ลายหนาหมอน
ลวดลายหลักที่ใชในการทอ จะเปนลายใหญที่อยูตรงกลาง เชน ลายเซียทัก ลายทัก ลาย
กาบ ลายกูด (อราม พิบูลแถว 2554)
ลายหลักจะมีลายเซีย ลายทักนกคู ลายโกงเกงซอนเซีย ลายกาบ ลายกาบซอนทัก แลวก็
ลายหนาหมอน (มณี สุขเกษม 2554)
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ลายประกอบ เปนลายที่มีขนาดเล็กกวาลายหลัก เปนลายที่ใชตกแตงประกอบลายหลัก
ใหมีความสวยงามมากยิ่งขึน้ การใสลายประกอบของผาจกแตละผืนขึ้นอยูที่ความคิดของผูทอผา
จก ลายประกอบที่นิยมใชกนั มีดังนีค้ ือ ลายดอกจัน ลายดอกพิกุล ลายโบว ลายยกมุก
ลายดอกขาวตอก ลายขอประแจ ลายขอเหลียว ลายมะลิเลือ้ ย ลายซะเปา ลายนกคูก ินน้ําอวมเตา
ลายนกเขาโฮง ลายสน ลายนกน้ําเตา ลายจําปมีหาง ลายบานชื่น ลายดาวกระจาย ลายปลาคู ลาย
กลวยไม ลายนกไล ลายกลีบจัน ลายเตา (ปจจุบันไมนิยมจกลายนี)้ เปนตน
ลวดลายประกอบเปนลายกระจุกกระจิก เราจะเอาอะไรมาใสก็ได อยูที่คนทอ เชน ดอก
จัน ดอกพิกุล ปลาคู โบว ยกมุก (อราม พิบลู แถว 2554)
ลายประกอบนีจ้ ะมี ลายขอประแจ ลายนกคูก ินน้ําอวมเตา ลายมะลิเลื้อย มีนกไลแลวก็
นกกินน้ําเตา (มณี สุขเกษม 2554)
ลายประกอบเปนลายเล็กๆ เชน ยกมุก ลายกลวยไม กลีบจัน ดอกขาวตอก
(สายหยัด พิบูลแถว 2554 )
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ลายขอประแจ ลายขอเหลียว ลายซะเปา ลายนกเขาโฮง ลายสน ลายจําปมีหาง ลาย
บานชื่น ลายดาวกระจาย ลายดอกขาวตอก ลายเตา ลายพวกนีเ้ ขาใจใชเปนลายประกอบ
(จําปาศักดิ์ อบเชย 2554)
ลวดลายบนผืนผาทอคูบัว ถือวาเปนจุดขายของผาทอคูบัว การจัดวางลวดลายบนผืนผา
แตละผืนขึ้นอยูก ับผูท อวาจะคัดสรรลวดลายใดมาจกลงบนผืนผา ซึ่งลวดลายแตละลายนั้นมีความ
สวยงามแตกตางกันไป แตทั้งนีข้ ึ้นอยูก ับระยะเวลาในการจกลายดวย เพราะแตละลายมีทั้งความ
ยากและงาย ผาทอคูบัวเปนผาที่ทอดวยมือ จกดวยมือ และมีหลายลายใหเลือก ลวดลายที่ลูกคานิยม
คือ ลายเซีย ลายกาบ ลายกูด ลายยกมุก นอกจากลวดลายบนผืนผาจะแตกตางจากผาทอของ
สถานที่อื่นแลวนั้น ผาทอคูบัวมีความละเอียด หนา และแนน ถือเปนความแตกตางจากผาทอของ
สถานทีอ่ ื่นๆ เชน ตําบลดอนแร เปนตน ผาทอของตําบลดอนแรใชกี่ทอผาโบราณ แบบใชเทา
เหยียบแลวใชมือพุง กระสวย เวลากระทบแลวทําใหเนือ้ ผาไมแนน ผาที่ทอออกมาจึงดูไมสวย
นอกจากที่ตําบลดอนแรแลว จังหวัดอุทัยธานียงั แตกตางในเรื่องของการจก กลาวคือที่จังหวัด
อุทัยธานี ใชดายดิบเสนใหญในการจก จกครั้งหนึ่งจึงไดเนื้อผามาก แตจกเพียงบางสวนที่เหลือ
ทอเปดดายยืน แลวมีการยกขลิบ ซึ่งการยกขลิบ คือ การใชตะกอหลายๆอัน ยกดายยืนใหสลับ
ขึ้น-ลง ทําใหเกิดลวดลายบนผืนผาเวลาทอ ลักษณะคลายกับการจกดวยมือของตําบลคูบวั แต
แตกตางกันทีค่ วามละเอียดของลาย ผาทอคูบัวมีความละเอียดมากกวา เวลาทอผายืนพืน้ ของคูบวั จะ
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ใชดายทอ สวนการจกใชดายหรือไหม แตไหมไดรับความนิยมมากกวาดาย เพราะไหมมีความมัน
เงา ทําใหผาที่จกดวยไหมออกมาสวยกวาผาทีจ่ กดวยดาย
ผาที่จังหวัดอุทัยธานี ผาเขาจะตางจากเรา เพราะของเรามันละเอียด ใชมือจกของเคาใช
ตะกอเยอะ เขาใชยกขลิบ เขาไมไดมานั่งรออยางเรา เขาก็ทาํ ไดเร็วกวาเรา ของเขาไมแพงเทาของเรา
ผาของอุทัยจกเหมือนกันแตจกเปนบางสวนแลวไหมของเขาใชดายดิบเสนใหญ จกทีเขาก็จกไดเนื้อ
มาก ผาคูบัวจะดังเพราะเนือ้ ผามันละเอียด ที่อุทัยเปนผาตีนจกแตจกเพียงนิดเดียว ที่เหลือเขาก็ทอยืน
พื้น แลวก็เปนการยกขลิบเอา ( สายหยัด พิบูลแถว 2554 )
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ผาคูบัวตางจากผาทอของที่อื่น ระหวางคูบัวกับดอนแร กี่ที่ใชกระทบไมเหมือนกัน
เนื้อผาก็จะไมเหมือนกัน ของคูบวั ที่ดังเพราะเนื้อผาหนา แนน ความหนักเราจับไดจากเนื้อผา คือวา
ผาคูบัวหนักกวาดอนแร ดอนแรเขาจะบางกวาเปนเพราะกี่และคนทีก่ ระทบดวย กี่มันคนละอยาง
กัน ที่เราใชมันมีประสิทธิภาพมากกวา (วิริยะ สมบูรณศกั ดิ์ศิริ 2554)
ผาทอคูบัวที่แนน เพราะเนนแรงเหยียบ จะเนนการเหยียบ แลวใชกกี ระตุก ทําใหผาทอ
แนนและเนียน พอซักไมวาเครื่องหรือวามือ มันก็ยังเนียน และอยูทรงดี แตถาเปนผาที่อื่นเนื้อผาจะ
เหลวๆ พอซักมือมันจะยวย เสียรูปงาย (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554)
ผาของเราจะแนนกวา เชน ผาแถวหนองขาว เขาจะเนนที่ดิ้น ของเราไมคอย พวกลาย
และเนื้อผาจะละเอียดออนกวา ที่นนู ลายเดียวกันแตเขาใหญกวาของเรา ของคูบวั จะลายกําลังดีและ
ดูแนน (จํานวน หวงทอง 2554)
ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวที่จําหนายสวนใหญมีลักษณะเปนผาพื้น ผาลายเล็ก เนื่องจาก
ราคาไมคอยแพง ขายงาย หนวยงานราชการนิยมสั่งทอ เพื่อนําไปตัดเปนชุดทีม สวนผาทอลาย
ใหญๆ เชน ผาทอลายเซีย ลายกาบ ลายกูด หรือ ผาซิ้นตีนจก (ที่มกี ารจกทั้งผืน) เปนตน สวนใหญ
จําหนายไดในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เชน งานบวชนาค งานสงกรานต เปนตน เทศกาลวันสําคัญ
ตางๆ ลูกคานิยมมาสั่งซือ้ ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบวั สามารถจําหนายไดทั้งป เพราะคุณภาพของ
ผาทอ ลวดลาย และฝมือการจกผาที่แตกตางจากสถานที่อื่นๆ สงผลใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคู
บัวเปนที่นิยมของบุคคลทั่วไปเปนอยางมาก
ลูกคาสวนมากนิยมซื้อผาเล็กๆ ผา400 , ผาตัดเสื้อ , เปนผาถูกๆ ผาใหญนี้สวนมากจะ
เปนเจาภาพ ผาที่เปนลายเซีย ลายกูด ลายปลา มักจะเปนเจาภาพงาน (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554)
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2. ราคาของผาทอ (Price)
ผาทอคูบัวมีหลายลาย แตละลายมีราคาแตกตางกัน ราคาของผาจกแตละผืนถูกหรือแพง
ขึ้นอยูกับลวดลาย และ ความยากงายในการทอ โดยการกําหนดราคาของผาไมไดขนึ้ อยูกับสถานที่
จําหนายที่ใดที่หนึ่ง แตตองมีการตรวจสอบราคาผาทอจากสถานที่อื่นๆ ดวย เนื่องจากกลุมสตรี
ทอผาคูบัวไมสามารถจําหนายผาทอแพงกวาสถานที่อื่นได เพราะหากจําหนายแพงกวาสถานทีอ่ ื่น
ผาทอของกลุมไมสามารถจําหนายได ทําใหกลุมสตรีทอผาคูบัวตองติดตอในเรื่องราคาของผาทอ
กับสถานที่อื่น ราคาผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว สามารถสรุปไดดังนี้

รูปที่ 1
ผาพื้นธรรมดาไมมีลวดลาย ราคาสงเมตรละ 80 บาท
จําหนายเมตรละ 100 บาท ถือเปนผาที่ราคาต่ําสุด

รูปที่ 3
ผาสิบสองราศีราคาสงผืนละ 250 บาท
ราคาจําหนาย 300 บาท

รูปที่ 2
ผาลายเล็กๆ ราคาสงผืนละ 400 บาท
ราคาจําหนาย 500 บาท

รูปที่ 4
ผาล็อค ราคาสงผืนละ 80 บาท
ราคาจําหนาย 120 – 150 บาท
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รูปที่ 5
ผาลายยกมุก ราคาสงผืนละ 600 บาท
ราคาจําหนาย 800 บาท

รูปที่ 6
ผาลายเซียราคาสงผืนละ 900 บาท
ราคาจําหนาย 1,200 บาท

ในจังหวัดราชบุรี ผาทีก่ ลุมขายถูกกวาที่อื่น ๆ แลวไมใชของไมดีนะ ของเหมือนกันบาง
ทีสมาชิกทอผาสงที่นี้บาง ที่อื่นบาง ผาเหมือนกันเพราะคนทอคนเดียวกัน วิธีการขายของเขาคือวา
เขาจะบวกกําไรเยอะ แตทางกลุมเราเนนตรงขายถูก จะไดขายได เพื่อเอาเงินมาหมุนซื้อผาตอไป ให
ขายไดพอมีกําไรก็พอแลว (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554)
ราคาของผากําหนดจากลายอยางเดียว เพราะทอไดทุกคน และแตละคนมีฝมือการทอ
เทาๆกัน เวลาแบงงานจะแบงงานจะแบงตามความสามารถ คือใครจกไมเกง เราก็จะไมใหงานจกไป
ทํา จะใหงานที่เคาถนัด เพื่อคุณภาพของผาทอ (จํานวน ทวงทอง 2554)
ลายที่แพงมีหลายลาย จะเปนพวกลายเครือ ลายเซีย (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554)
กลุมสตรีทอผาคูบัวจะรับซื้อผาทอจากสตรีที่เปนสมาชิกของกลุมเทานั้น เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกในกลุมมีรายได
ราคาที่ทางกลุมรับซื้อผาทอจากสมาชิกขึ้นอยูก ับลวดลาย
กลาวคือ ถาเปนผาพื้น ผาลายเล็กๆ รับซื้อในราคา 300-400 บาท ทางกลุมจะเอาไปจําหนายในราคา
400-500 บาท กําไรผืนละ 100 บาท สวนผาลายใหญ มีการจกเยอะ รับซื้อในราคา 800-1,200
บาท ทางกลุมเอาไปจําหนายในราคา 1,000-1,500 บาท กําไรตอผืนอยูที่ 200-300 บาท ซึ่งสวนตาง
ของราคาที่เกิดขึ้นจะนําเขากลุม เพื่อเก็บไวเปนกลองกลางในการจายคาน้ํา+ คาไฟ และปนผลคืน
ใหแกสมาชิกตามการถือหุน ซึ่งสมาชิกของกลุมสตรีทอผาคูบัวยอมรับในเงื่อนไขที่ทางกลุมจัดตั้ง
ขึ้นมา
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สมาชิกเอาผามาขาย 300 กลุมขาย 400 ไดกําไร 100 เอาไวเปนคาใชจายในกลุม ทุกคน
ไมมีใครวา ตองยอมรับ ชวยกัน เพราะเราตองใชสถานทีข่ ายผาทอ สวนใหญก็คาน้ํา-คาไฟ คาจาง
คนดูแล คนขายดวย (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554)
3. การจัดจําหนาย (Place)
ชองทางการจัดจําหนายของกลุมสตรีทอผาคูบัว มีทั้งการจําหนายทางตรง (หนาราน) และ
การจําหนอยทางออม คือการรับไปขายตอ ทางกลุมสตรีทอผาคูบัวมีการจัดจําหนาย ทั้ง 2 แบบ
เทาๆกัน แตเนื่องจากขอจํากัดดานการผลิตของผาทอ ที่ใชระยะเวลาในการทอผาคอนขางมาก
ตองมีการควบคุมคุณภาพของสินคาอยางใกลชิด และผูทอตองการเงินทันทีเมื่อทอผาเสร็จ สงผล
ใหกลุมไมสามารถรับคําสั่งซื้อ หรือ เก็บสตอกสินคาจํานวนมากได ดวยเหตุนกี้ ลุมสตรีทอผาคูบัว
จึงไมสามารถจําหนายผาทอใหกับลูกคาที่เปนลูกคาสงรายใหญได สวนใหญมีแตลูกคารายยอยที่มา
รับไปจําหนายบาง สวนใหญจะเปนจังหวัดใกลๆ ที่เคยซือ้ ผาทอของกลุม และชื่นชอบในคุณภาพ
ผาทอของกลุม โดยเดือนหนึ่งจะมารับผาไปขาย 1-2 ครั้ง / เดือน
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จากการศึกษา ผูศึกษาสามารถสรุปชองทางการจําหนายผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว ได 3
วิธี คือ
1. การจําหนายผาทอใหกับลูกคาจร กลาวคือ ลูกคากลุมนี้ไดยินชื่อเสียงของผาทอคูบัวจาก
ลูกคาที่เคยซื้อไป และ ลูกคาที่แวะมาเที่ยวในจังหวัด โดยทางกลุมสตรีทอผาคูบวั มีการวางสินคา
เพื่อจําหนาย บริเวณสถานที่ตั้งกลุม เพื่อดึงดูดลูกคา
2. การจําหนายโดยมีคนกลางไปเลือกซื้อ กลาวคือ คนกลางสวนใหญเปนลูกคาที่เคยมาซื้อ
สินคาของกลุม แลวกลับมาซื้อผาทอของกลุมเพื่อไปขายตอ ในจังหวัดของตนเอง โดยทางกลุมไมมี
บริการจัดสงสินคาให ทางคนกลางตองมาซื้อสินคาดวยตนเอง ซึ่งคนกลางสวนใหญจะนําสินคา
ไปวางจําหนายตามแหลงทองเที่ยวของจังหวัดตางๆ
3. การจําหนายตามงานแสดงสินคาตางๆ หรือตามงานเทศกาลประจําป ทั้งนี้ทางกลุมมีการจัด
ผาทอไปแสดง เฉพาะงานเทศกาลในจังหวัดราชบุรีเทานั้น เนื่องดวยความสะดวกทางดานการ
เดินทาง และ การจัดสรรสมาชิกในกลุมมาชวยจําหนายผาทอ

65
บางทีเขาก็มารับไปจําหนาย เชนทางเพชรบุรีก็โทรมาสั่ง เอาไปขาย สุพรรณก็มี คือ
เหมือนมีรานยอยๆ มารับผาคูบัวไปขายอีกที เขาจะบวกกําไรเขาไป เชนทีน่ ี้ขาย 400 ที่นูนขาย 600
แตบางครั้งก็ไมสะดวกที่จะมาไงไกล (จํานวน ทวงทอง 2554)
สวนใหญจะนําผาไปโชวตามงานเทศกาลตางๆ ในจังหวัดนี้แหละ ไกลๆไปไมไหว
คนเรานอย (อุไรวรรณ เกิดแจม 2554)
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)
กลุมสตรีทอผาคูบัว ไมมีงบประมาณในดานการสงเสริมการตลาด ดังนั้นการตลาดของ
กลุมมีวิธีเดียว คือ การขายโดยใชพนักงานขาย ซึง่ ถือเปนการติดตอสื่อสารทางตรง โดยการ
เผชิญหนาระหวาง ผูขายกับลูกคา มีการเสนอขายสินคา และ ลดราคาสินคาเล็กนอยเมื่อมีการ
ตอรอง
แตอยางไรก็ตาม หนวยงานภาครัฐไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดใหกับ กลุม
สตรีทอผาคูบัว ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุม ในลักษณะของสินคา ภายใต
โครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” (OTOP)
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สภาวะการแขงขันธุรกิจผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว
การวิเคราะหสภาวะการแขงขันธุรกิจผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว ทางผูศกึ ษาใชแนวคิด
ของ Michael E. Porter ที่ไดนําเสนอปจจัยสําคัญ 5 ประการที่สงผลตอสภาวะการแขงขัน หรือที่
เรียกวา “ Five Forces Model ”
สภาวะการแขงขันในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งยอมขึ้นอยูก ับปจจัยที่สําคัญ 5 ประการ ที่บงบอก
ถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจนัน้ ๆ ยิ่งปจจัยเหลานีม้ ีความเขมแข็งมากเทาใด ยอมสงผลเสีย
ตอการขึน้ ราคามากเทานั้น ซึ่งนําไปสูก ารไดกําไรของธุรกิจนัน้ ๆ ในขณะเดียวกันถาปจจัยนั้นๆ มี
ความออนแอยอมเปนโอกาสอันดีตอธุรกิจนัน้ ๆ เนื่องจากธุรกิจจะไดกําไรมากขึ้น
ปจจัยทั้ง 5 ประการที่สงผลตอสภาวะการแขงขันในธุรกิจผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว มี
ดังนี้
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1. ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันรายใหม
กลุมสตรีทอผาคูบัว มีความไดเปรียบจากการประหยัดเนื่องจากขนาด ( Economics of
Scale ) คอนขางนอย ถึงแมมีการผลิตผาทอออกมาจําหนายเปนจํานวนมากก็ตาม ทั้งนี้สวนที่
สามารถประหยัดเนื่องจากขนาดได เชน สวนลดจากการซื้อวัตถุดิบจํานวนมากในการผลิตผาทอ
แตในสวนของตนทุนคงที่ ไดแก อุปกรณสําหรับกรอดาย ซึ่งเปนปจจัยในการผลิตของผูทอแตละ
คน ไมนับรวมเปนตนทุนของกลุม ซึ่งสิ่งนี้ทําใหธุรกิจผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวใชเงินลงทุน
ดานการผลิตคอนขางต่ํา สงผลใหเกิดความไดเปรียบจากคูแขงขันรายใหม กลุมสตรีทอผาคูบวั มี
ความชํานาญในดานของการตลาด จึงไมตองมีการรณรงคประชาสัมพันธเหมือนกับคูแ ขงขันทีเ่ ขา
มาใหมที่ตองทําการตลาดอยางหนัก เพื่อใหลูกคาสนใจและซื้อสินคาของตนเอง ดวยความ
ไดเปรียบที่กลาวมาขางตน ทําใหคูแขงขันรายใหมเขามาแขงขันยากขึน้
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ดานความแตกตางของสินคาและบริการ ( Product Differentiation ) ผาทอของกลุมสตรีทอ
ผาคูบัวเปนสินคาที่มีชื่อเสียงเปนที่รจู ักอยางกวางขวาง ซึง่ ถือวาเปนการสรางแบรนด ใหลูกคาได
รูจัก และดวยคุณภาพของผาทอคูบวั ทั้งทางดานของสีสันที่สวยงาม มีความเปนเอกลักษณ คือ
ผาทอมีสีเขียว ดํา แดง ซึ่งถือเปนเอกลักษณของผาทอคูบัว รวมถึงความแนนของผาทอ ทําให
ลูกคาที่เขามาซื้อผาทอของกลุมทั้งรายเกาและรายใหม เกิดความภักดีตอสินคา ซึ่งทําใหคูแขงขัน
รายใหมเขาสูธุรกิจผาทอคอนขางยาก
การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนสินคาที่มคี ุณภาพและ
มีแบรนดเปนที่รูจกั ในตลาด
จึงถือเปนการยากที่คูแขงขันรายใหมจะเขามามีสวนแบงในชอง
ทางการจําหนาย ทางกลุมสตรีทอผาคูบัวใชวิธีการจําหนายผาทอ โดยการนําสินคาออกไปแสดง
และเสนอขายใหกับลูกคาในงานแสดงสินคาตางๆ ที่หนวยงานราชการและเอกชนจัดขึ้น รวมถึง
การตั้งศูนยจําหนายผลิตภัณฑผาทอของกลุม ที่องคการบริหารสวนตําบลคูบวั เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับลูกคาที่สนใจ
หรือนักทองเที่ยวที่สนใจเดินทางเขามาซื้อสินคาไดที่ศนู ยจําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุม โดยตรง ซึ่งถือเปนการทําตลาดอีกทางหนึ่งดวย
ธุรกิจผาทอ มีขอจํากัดในการเขามาของคูแขงขันรายใหมอยูบาง ทั้งนี้เนื่องจากผาทอเปน
งานหัตถกรรมที่ตองใชแรงงาน ฝมือของชาวบานในการทอผาแตละผืน ผูทอตองมีประสบการณ
และความชํานาญ
ซึ่งตองใชเวลานานกวาจะไดผาทอที่มีคุณภาพดี
เนื้อผาแนนสม่ําเสมอ
นอกจากนี้เทคนิคในการใหสกี ็เปนสวนสําคัญ ซึ่งถือเปนความสามารถพิเศษของแตละบุคคลใน
การวางสีบนผาทอ จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหเกิดตนทุนซึ่งไมสามารถลอกเลียนแบบได
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2. ความรุนแรงจากการแขงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในเขตจังหวัดราชบุรีมกี ารแขงขันทางดานตลาดผาทอคอนขางนอย เนื่องจากในจังหวัด
ราชบุรีมีสถานที่ 3 แหงเทานั้นที่ทอผาจําหนาย คือ กลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุร,ี กลุมทอผาวัดนาหนอง ตําบลดอนแร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกลุมทอผา
วัดรางบัว ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งแตละสถานทีม่ ีเอกลักษณ และวิธีการ
ทอผาที่แตกตางกัน รวมถึงแตละกลุมที่กลาวมาขางตนเปนเครือขายซึ่งกันและกัน กลาวคือ มีการ
ใหความชวยเหลือกัน เชน การสอนทอผาจก การแลกเปลี่ยนลวดลายของผา และการกําหนด
ราคามาตรฐานของผาทอ เปนตน เพื่อไมใหเกิดการขายผาตัดราคากันเอง ที่สําคัญคือ เปนการวาง
มาตรฐานทางดานราคาของผาทอใหกับคนกลางที่เขามารับซื้อ
ทั้งนี้ผาทอของแตละสถานทีไ่ ม
เหมือนกัน เพราะวิธีการทอที่แตกตางกัน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูที่แตกตาง รวมถึงสีสันของผาทอ
ถือเปนการออกแบบตามความสามารถของผูทอแตละกลุมดวย
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3. สินคาทดแทน
สินคาทดแทนที่มีผลกระทบตอผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว คือ ผาทอจากโรงงาน
เสื้อผาไหมสําเร็จรูป เชน เสื้อผาไหมญี่ปุน เปนตน ซึ่งถือวาไดรับความนิยมพอๆกับผาทอคูบวั
ดวยรูปลักษณที่สวยงาม สวมใสงาย ทําใหผูที่สนใจผาทอคูบัวลดนอยลง แตในเรื่องของความ
ประณีตและคุณภาพยังดอยกวาผาทอคูบัว ปจจุบนั ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวสามารถจําหนาย
ไดอยูเรื่อยๆ เพราะผาทอคูบัวมีเอกลักษณเปนของตนเอง ที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณ ทั้งวิธีการทอ
ผา การเลือกสี ลวดลายของผา และความแนนของผา ที่ถือวาเปนจุดเดนของผาทอคูบวั ดวย
เหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนที่รูจกั ถึงแมจะมีสินคาทดแทน
เกิดขึน้ มากมาย แตผาทอของกลุม สตรีทอผาคูบัวยังไดรับความนิยมอยูเรื่อยๆ
4. อํานาจตอรองของผูซอื้ / ลูกคา
ผูซื้อสินคาของกลุมสตรีทอผาคูบัว มีดวยกัน 2 กลุม คือ กลุมลูกคาทั่วไป และกลุมลูกคา
จากหนวยงานราชการ ซึ่งแตละกลุมมีอํานาจในการตอรองที่แตกตางกัน กลาวคือ
- กลุมลูกคาทั่วไป คือ ผูที่ซื้อผาทอเพื่อนําไปใชเอง หรือ นําไปเปนของฝาก เชน
นักทองเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป ปริมาณการซื้อแตละครั้งจึงมีจํานวนไมมากนัก ทําใหอํานาจใน
การตอรองราคาคอนขางนอย
- กลุมลูกคาจากหนวยงานราชการ ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกลเคียง ดวยนโยบาย
ของแตละหนวยงานที่เนนการอนุรักษวฒ
ั นธรรมไทย โดยใหพนักงานของหนวยงานนั้นๆแตงกาย
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ชุดไทย ทําใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบวั ซึ่งมีความเดนทางดานของลวดลาย ความแนนของผา
ทอ ไดรับความสนใจจากหนวยงานราชการทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกลเคียง สงผลให
ปริมาณการซื้อคอนขางมาก ทําใหอํานาจในการตอรองราคามากตามไปดวย
5. อํานาจตอรองของผูข ายวัตถุดบิ
เนื่องดวยลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ ทําใหในเขตจังหวัดราชบุรีไมสามารถปลูก
ฝายหรือเลี้ยงไหมได ซึ่งถือเปนวัตถุดิบสําคัญในการทอผา ทางกลุมสตรีทอผาคูบัวจึงตองสั่งซื้อ
ฝายสําหรับการทอผาจากที่อื่น และแบงขายใหกับชาวบานที่เปนสมาชิกของกลุม ซึ่งสวนใหญ
ชาวบานซื้อครั้งละนอยๆ ใหพอกับการทอผาแตละผืนเทานั้น เนื่องจากชาวบานไมมีเงินสําหรับซื้อ
ในปริมาณมากมาเก็บไว จึงเปนหนาที่ของทางกลุม สตรีทอผาคูบัวที่ตองซื้อวัตถุดิบดังกลาวมาเก็บ
ไว เพื่อใหชาวบานไดซื้อเทาที่จําเปนในการทอผาแตละผืน หรือ บางคนก็จะนําฝายไปใชทอผา
กอน แลวหักคาฝายจากราคาผาทอที่นํามาสงใหกับทางกลุมไวจําหนาย
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จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน
จะเห็นไดวาอํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบคอนขางมาก
เพราะราคาของฝายที่เปนวัตถุดิบหลักในการทอผามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เพราะพืน้ ที่ปลูกฝายของ
ประเทศมีแนวโนมลดลง สงผลใหอํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบมากขึ้นตามไปดวย
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis )
การวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ผูศกึ ษาไดนําแนวคิด SWOT Analysis คือ การวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค มาใชในการอธิบายผลการศึกษาโดยแบงเปนปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง ( Strengths )
1. ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว เปนผาทอที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นดั่งเดิมที่สืบทอด
กันมาตั้งแตโบราณ แสดงถึงความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวไท-ยวนในอดีต
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ผาทอคูบัวจึงถือวามีเอกลักษณเปนของตนเอง ทั้งทางดานลวดลาย สีสัน วิธีการทอผา และความ
แนนของเนื้อผา
2. ชาวบานในทองถิ่นมีความรูความสามารถดานการทอผา และชาวบานสวนใหญใน
พื้นที่ใหความสนใจในการประกอบอาชีพทอผาจก
3. ผาทอคูบัวไดรับความนิยมจากลูกคาเปนอยางมาก ดวยความละเอียดประณีตสวยงาม
ของผาทอ รวมถึงสีสันและความแนนของผา ทําใหลกู คาพอใจ และมีการบอกกันตอ สงผลใหผา
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จุดออน ( Weaknesses

ทอของกลุมสตรีทอผาไดรับความนิยม

1. กลุมสตรีทอผาคูบัว ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑสวนใหญของกลุมมีเพียงแคผาทอผืน และเสื้อสําเร็จรูป ซึ่ง
ถือวาเปนจุดออนของกลุมสตรีทอผาคูบวั เพราะไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางครอบคลุม ซึ่งตางจากผาทอของจังหวัดอื่นที่มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนเสื้อผาผูชาย
– ผูหญิง กระโปรง กระเปาสะพาย และกระเปาใสแวนตา เปนตน
2. บุคลากรของกลุมสตรีทอผาคูบวั ยังขาดความรูค วามเขาใจในเรื่องของการตลาด การ
บริหารจัดการ ในปจจุบนั เปนแบบบริหารจัดการกันเอง
3. การรวมกลุมเกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ ทําใหสมาชิกภายในกลุมยังไมเขาใจถึง
ความจําเปนและรูปแบบการทํางานรวมกันอยางแทจริง สงผลใหกลุมสตรีทอผาคูบัวไมมคี วามเข็ม
แข็งเทาที่ควร การพัฒนาของกลุมจึงเปนไปอยางลาชา
4. ทําเลที่ตั้งของกลุมไมอยูในแหลงทองเที่ยว ทําใหเขาถึงผูบริโภคโดยตรงไดยาก ลูกคา
สวนใหญที่เขามาซื้อผลิตภัณฑจะเปนลูกคาที่ไดรับการบอกตอกันมาอีกที
โฆษณาตางๆ

หรือไมก็รจู ากสื่อ
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ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities )
1. ในปจจุบันไมวาจะเปนหนวยงานราชการหรือเอกชน มีการรณรงคใหพนักงานแตงกาย
ดวยผาทอพื้นบานมากขึน้ รวมถึงประชาชนทั่วไปหันมานิยมแตงกายดวยผาไทย เพื่อเปนการสืบ
สานวัฒนธรรมไทยใหคงอยู ทําใหผาทอไดรับความสนใจและจําหนายไดมากขึ้น
2. รัฐบาลใหการสนับสนุนสินคาจากภูมิปญญาชาวบาน ในรูปแบบของสินคา “ หนึ่ง
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ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ”

3. ประชาชนใหความสนใจในเรื่องของผาทอมากขึ้น รวมถึงนิยมหันมาใชผาทอในการ
แตงกาย
อุปสรรค ( Threats )
1. ลูกคาสวนใหญไมมั่นใจในคุณภาพของผาทอมือ เพราะกลัวปญหาในเรื่องของสีตก
รวมทั้งยังไมเขาใจในกระบวนการผลิตผาทอ ลูกคาบางกลุม ยังติงในเรื่องของราคาผาทอวาแพงไป
2. วัตถุดิบสําคัญในการทอผา คือ ฝาย ยังขาดแคลน สงผลใหราคาผาทอแพง
3.

กลุมสตรีทอผาคูบัวขาดความรูในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอใหมีความ

หลากหลายในเรื่องของรูปแบบ
เครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบัว
เครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบัวเกิดจากการรวมตัวกันของกลุม
ที่มีการประสานงาน
หรือทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง มีระยะเวลาติดตอกันนานพอสมควร มีวัตถุประสงค หรือ
เปาหมายรวมกัน ซึ่งเครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบัวไดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนใน
การกอตั้งกลุมขึน้ ในชวงแรก เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
เครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนเครือขายทางสังคม ที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ของคนภายในชุมชนทั้งในระดับบุคคล ระดับบุคคลกับกลุม และระดับกลุมกับกลุม กลาวคือ
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ระดับบุคคล ชาวบานคูบัวมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยูกันแบบพี่แบบนอง
มี
ความไววางใจและเชื่อใจกันภายในกลุม รวมทั้งยังมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน เปนอยาง
ดี เชน ลูกคาเขามาสั่งซื้อสั่งทําผาทอกับทางกลุม หรือมาสั่งซื้อสั่งทําผาทอกับแมบานโดยตรงที่
บาน เปนตน การติดตอระหวางกันนี้ถือเปนเครือขายระดับบุคคล
“ ปาก็พอใจกับการทํางานของกลุม เพราะเราอยูด วยกันมา เราไมมีอะไรกันไง คือ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีอะไรก็แบงกันทํา ” (ปราณี บัวทวน 2554)
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ระดับบุคคลกับกลุม กลุมสตรีทอผาคูบัวมีความสัมพันธระหวางบุคคลกับกลุมอยางชัดเจน
สังเกตไดจากความสัมพันธทดี่ ีระหวางกลุมสตรีทอผาคูบัวกับลูกคาที่เขามาสั่งซื้อสั่งทําผาทอ ที่มี
การติดตอระหวางกันเปนประจําผานทางกลุมหรือผานทางสมาชิกของกลุม บางราย เปนลูกคา
ประจํา เพราะมีความมัน่ ใจในฝมือการทอผาจกของกลุมสตรีทอผาคูบัว และมีการบอกกันแบบ
ปากตอปากถึงคุณภาพของผาทอ ซึ่งลูกคามีความพอใจในฝมือการทอผาจกของกลุม นอกจากนี้
กลุมสตรีทอผาคูบัวยังมีสวนชวยในการเผยแพรศิลปะผาจกของชาวคูบัว ใหเปนที่รูจกั แกบคุ คล
ทั่วไป ดังนั้นลูกคาที่เขามาสั่งซื้อสั่งทําผาทอที่กลุม จึงถือเปนเครือขายระหวางบุคคลกับกลุมที่
มีความสําคัญ สงผลใหกลุมสตรีทอผาคูบัวสามารถยืนหยัดอยูไดจนถึงปจจุบัน ดวยความรวมมือ
ระหวางบุคคลกับกลุมที่มวี ัตถุประสงคเดียวกัน
เพื่อตองการอนุรักษผาทอของทองถิ่นใหคงอยู
ตอไป
“ กลุมสามารถอยูไดก็เพราะมีคนสนับสนุนผาพื้นเมือง
(เฉลิม คฤหบดี 2554)

เหมือนวามีลูกคาอยูประจํา ”

“ ตอนนี้ผาที่กลุมทําสวนใหญจะเปนผาสั่ง เปนเจาประจํา เจาเกา บางคนเขาก็ชอบที่เรา
ทําเอง ไมไดรับซื้อของใคร เขาก็จะมาสั่งเรื่อยๆ ” (สายหยัด พิบูลแถว 2554)
“ ที่กลุมเคาทอผาสัง่ ผาสั่งเขาจะไมขาด มีตลอดเลยแหละ มาถึงนูนนครศรีธรรมราช
มาสั่งอะ ก็เคาเอาไปขายที่งานราชบุรีป 2011 เขามาจากนครศรีธรรมราช เขามาเห็นก็มาสั่ง
ก็สงไปใหเขา ” (จําปาศักดิ์ อบเชย 2554)
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ระดับกลุมกับกลุม กลุมสตรีทอผาคูบัวมีการประสานงานระหวางกลุมทอผาของตําบล
อื่นๆ เชน กลุมทอผาวัดนาหนอง ตําบลดอนแร และกลุมทอผาวัดรางบัว ตําบลจอมบึง เปนตน
การประสานงานระหวางกลุมทอผาตําบลอื่นๆ เกิดขึน้ ในชวงของงาน “ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) ” ซึ่งแตละตําบลไดมีการนําสินคาออกมาแสดงพรอมทั้งจัดจําหนาย ทั้งนี้ตําบลคูบัวได
เลือกนําผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวออกมาแสดงในงาน “ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ”
แตเนื่องจากกลุมสตรีทอผาคูบัวมีผาทอใหลูกคาไมเพียงพอตอความตองการ จึงตองอาศัยการหยิบ
ยืมผาทอจากกลุมทอผาตําบลอื่น เพื่อนํามาจัดแสดงสินคา นอกจากนีก้ ลุมสตรีทอผาคูบวั ยังมีการ
ติดตอประสานงานในเรื่องของราคาผา และการจําหนายผาทอระหวางกลุม เชน กลุมทอผาวัดราง
บัวนําผาทอมาจําหนายใหกับทางกลุมสตรีทอผาคูบัว เปนตน สวนกลุมทอผาวัดนาหนอง ทางกลุม
สตรีทอผาคูบัวไดมกี ารติดตอเปนประจําในเรื่องของผาทอ เพราะกลุมทอผาวัดนาหนองใชมือพุง
กระสวยในการทอผาเหมือนของกลุมสตรีทอผาคูบวั
“ มีการติดตอประสานงานกับกลุมอื่น ในเรื่องของงาน บางชวงที่เราไปออกงาน ถาผา
เรามีนอย เราก็ไปยืมหรือไปดึงของเขามา จะมีการพูดคุยเรื่องราคาดวยวาที่นี่ลายนี้เทาไหร ที่โนน
ราคาเทาไหร ” (อราม พิบูลแถว 2554)
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มีการติดตอกับกลุมอื่นเวลาไปออกงาน OTOP เราก็จะไปดวยกัน ประสานงานกัน
ทางดานราคา เดี๋ยวนี้พอทอผากันเยอะ ที่อื่นกลัวขายไมไดก็ลดราคาลงใหถูกกวานิดหนอย แตที่
กลุม ยังเหมือนเดิม ” (มานพ กองกําพล 2554)
“

“ มีการติดตอกับกลุมอื่นๆ

บาง เชน ที่รางบัวบางครั้งเขาก็เอาผามาขายใหเรา ถาเรามีทุน
เราก็จะซื้อเอาไว แตถาเราไมมีทุนก็จะไมซื้อ ที่นาหนอง ตําบลดอนแร จะติดตอกันประจําใหเรื่อง
ของผา ” (สายหยัด พิบูลแถว 2554)
จากทีก่ ลาวมาขางตน เครือขายของกลุมสตรีทอผาคูบวั ถือเปนเครือขายทางสังคมที่มี
ความสําคัญ เนื่องจากเครือขายเหลานี้มีเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการบางอยางรวมกัน
รวมทั้งการติดตอระหวางบุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกันภายในชุมชนดวย เชน
การติดตอ
ระหวางกลุมกับลูกคาที่มาสั่งซื้อสั่งทําผาทอ
และการติดตอระหวางกลุม กับกลุมที่ทอผาจก
เหมือนกัน เปนตน จากความสัมพันธดังกลาวทําใหเกิดกิจกรรมรวมกัน มีการติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรูซ ึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความสัมพันธใกลชดิ กันระหวางบุคคลในชุมชนดวย

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ กลยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบวั

อําเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี ” ทําใหผูวิจัยทราบถึง ประวัติความเปนมาและการดําเนินงานของกลุมสตรีทอผา
คูบัว ภูมิปญ
 ญาดานการทอผาจก การตลาดของกลุม สตรีทอผาคูบัว สภาวะการแขงขันธุรกิจผาทอ
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การสรางเครือขายระหวาส
งกลุม
เพื่อใหเกิดอํานาจในการตอรองราคาและสามารถกําหนดราคา
(Five Forces) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ตลอดจน

สินคาของกลุมไดโดยยึดราคากลางเปนหลัก
กลุม สตรีทอผาคูบัวเกิดขึน้ จาก การรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มีความสนใจในดานการ
ทอผาจก ตองการมีรายได และมีอาชีพ รายไดจากการทอผาจกถือวามาก ทําใหชาวบานสวนใหญ
ในตําบลคูบวั มีกี่ทอผาแทบทุกครัวเรือน

ที่สําคัญไมเฉพาะแตสตรีเทานั้นที่สามารถทอผาจกเปน

แตบุรุษในตําบลคูบวั หลายทานก็สามารถทอผาจกไดเชนกัน สงผลใหศิลปะหัตกรรมการทอผาจก
เปนอาชีพที่ไดรับความนิยมมากทั้งสตรีและบุรุษในปจจุบนั
การนําภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการทอผาจกที่มีความเปนเอกลักษณเปนของตนเอง

มา

เปนจุดเดนและจุดขายของกลุม ถือเปนการสรางงาน สรางเงิน สรางรายไดใหกับชาวบานใน
ตําบลคูบัวเปนอยางมาก

กลาวคือ

สตรีไดนําภูมิปญญาดานการทอผาจกของบรรพบุรษุ มาเปน

พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งตนเองได ภูมิปญญาดังกลาว ถือเปนมรดกทาง
ศิลปหัตถกรรมของชาวไท- ยวน ในจังหวัดราชบุรี ที่ถายทอดจากรุน สูรุน และดวยความเฟองฟู
ของศิลปหัตถกรรมผาจก สงผลใหสตรีคูบัวมีอาชีพ มีรายได
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กลุมสตรีทอผาคูบัว มีการนําแนวคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ
4 Ps) มาเปนกลยุทธในการดําเนินงานของกลุม กลาวคือ เรื่องของผลิตภัณฑ ลักษณะเดนของผา
ทอคูบัว อยูที่ลวดลายและสีสันของผาทอ ผา 1 ผืนประกอบดวยสีหลัก 3 สีคือ สีเขียว สีดํา สีแดง
รวมถึงประกอบดวยลายหลักและลายประกอบ ในการวางลวดลายลงบนผืนผาแตละผืนขึน้ อยูกับ
ความคิดสรางสรรคของผูทอและความยากงายของลาย สงผลใหผาทอของคูบัวแตละผืนมีลวดลาย
และสีสันไมเหมือนกัน ลายที่ไดรับความนิยมจากลูกคาคือ ลายเซีย ลายกาบหอย ลายกูด ลายยก
มุก เปนตน นอกจากนี้ผาทอคูบัวยังมีความละเอียด หนา และแนน กวาผาทอของที่อื่น เพราะผา
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แตละผืนมีความแตกตางกัสน ขึ้นอยูที่ลวดลายและความยากงายในการทอ ทางกลุมสตรีทอผาคูบัวมี

ทอคูบัวทอดวยมือ จกดวยมือ และมีหลากหลายลายใหเลือก สวนราคาของผาทอคูบัวแตละลาย

การตรวจสอบราคาผาทอจากสถานที่อื่นๆ กอนตั้งราคาจําหนาย

เพื่อใหสินคาของกลุมสามารถ

จําหนายไดในราคาไมถูกหรือแพงเกินไป ชองทางการจัดจําหนายผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบวั มี
ทั้งการจําหนายโดยตรงและจําหนายโดยออม นอกจากนี้ ยังมีการนําสินคาของกลุมไปจัดแสดงตาม
งานสินคา OTOP ของจังหวัดราชบุรี ภายใตโครงการ “ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ” (OTOP)อีกดวย
ทางจากนี้ทางกลุมสตรีทอผาคูบัว มีการนําแนวคิด “Five Forces Model” ที่สงผลตอ
สภาวะการแขงขันทางธุรกิจ เพื่อบงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจนั้นๆ ยิ่งปจจัยเหลานี้มี
ความเขมแข็งมากเทาใด ยอมสงผลเสียตอการขึ้นราคามากเทานั้น และนําไปสูการไดกําไรของ
ธุรกิจนัน้ ๆ ในขณะเดียวกันถาปจจัยนัน้ ๆมีความออนแอ ยอมเปนโอกาสอันดีตอธุรกิจนั้นๆ และ
นําไปสูกําไรมากขึ้น
ธุรกิจผาทอ มีขอจํากัดในการเขามาของคูแขงขันรายใหม ทั้งนี้เนื่องจากผาทอเปนงาน
หัตถกรรมที่ตองใชแรงงานฝมือของชาวบานในการทอผาแตละผืน

ผูทอตองมีประสบการณและ

ความชํานาญมาก เพือ่ ใหผาทอออกมามีคณ
ุ ภาพดี เนื้อผาตองแนนสม่ําเสมอ นอกจากนี้ เทคนิคใน
การใหสกี ็มีสวนสําคัญ ซึ่งขึ้นอยูที่ความคิดสรางสรรคของผูทอแตละคนในการวางสีบนผาทอ ใน
จังหวัดราชบุรมี ีแหลงทอผาจกอยู 3 แหงดวยกัน คือ กลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, กลุมทอผาวัดนาหนอง ตําบลดอนแร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกลุมทอ
ผาวัดรางบัว ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งแตละกลุมมีการแขงขันดาน
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การตลาดผาทอนอย เนื่องจากแตละกลุมมีเอกลักษณของผาทอเปนของตนเอง

มีวิธกี ารทอผา

แตกตางกัน และตางก็เปนเครือขายซึ่งกันและกัน กลาวคือ ใหการชวยซึ่งกันและกัน เชน การ
สอนทอผาจก การแลกเปลี่ยนลวดลายของผา การกําหนดราคามาตรฐานของผาทอ เพื่อไมใหเกิด
การตัดราคากันเอง เปนตน
ในปจจุบันดวยคานิยมดานการแตงกายที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ทําใหคนสวนใหญใหความ
สนใจกับผาทอคูบัวนอยลง เปนผลจากการมีสินคาทดแทน กลาวคือ มีเสื้อผาโรงงาน เสื้อผา
สําเร็จรูปที่ราคาถูกกวา มีแบบใหเลือกมากกวา สีสันสดใสกวา ใหกับลูกคาไดเลือก แตอยางไรก็
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สามารถเทียบเทากับผาทอคูบัวได จึงทําใหผาทอคูบัวไดรบั ความนิยมอยูเ รื่อยๆ สงผลใหกลุมมีทั้ง

ตามสินคาเหลานีม้ ีความละเอียดนอยกวา ความแข็งแรงคงทนของเนื้อผานอยกวา และคุณภาพไม

ลูกคาทั่วไปและลูกคาจากหนวยราชการ เขามาเยี่ยมชมและซื้อสินคาอยางตอเนื่อง แตลูกคาทั้งสอง
กลุมมีอํานาจในการตอรองไมเทากัน

ทั้งนีข้ ึ้นอยูก ับปริมาณในการซื้อผาทอ

หนวยงานราชการมีอํานาจในการตอรองมากกวาลูกคาทั่วไป

ซึ่งสวนใหญ

เพราะปริมาณในการสั่งซื้อผาทอ

มากกวา
ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว เปนผาทีเ่ กิดจากภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม ที่สืบทอดกันมา
แตอดีต มีเอกลักษณเปนของตัวเอง ทั้งลวดลาย สีสัน วิธีการทอผา ความละเอียดประณีต และ
ความแนนของเนื้อผา ทําใหผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวไดรับความนิยมเปนอยางมาก สังเกตได
จากความพึ่งพอใจในคุณภาพผาทอของลูกคาและมีการบอกตอ สงผลใหผาทอของกลุมสตรีทอผา
คูบัวมีชื่อเสียงแพรหลายในปจจุบัน

แตทั้งนีท้ างกลุมสตรีทอผาคูบัวยังขาดบุคลากรที่มี

ความสามารถในการพัฒนาทางดานผลิตภัณฑ และการออกแบบผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑสวน
ใหญของกลุมมีเพียงผาทอที่ทอเปนผืนเทานั้น จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางครอบคลุม นอกจากนี้บคุ ลากรยังขาดความรูค วามเขาใจในเรื่องการตลาด และการบริหาร
จัดการกลุม ทําใหการพัฒนาของกลุมสตรีทอผาคูบวั เปนไปอยางลาชา ดวยเหตุนี้เองทางหนวยงาน
ราชการและเอกชน มีการรณรงคใหพนักงานแตงกายดวยผาทอพื้นบานมากขึ้น เพื่อเปนการสืบ
สานวัฒนธรรมไทยใหคงอยู ทําใหผาทอคูบวั ไดรับความสนใจและจําหนายไดมากขึ้น สงผลให
สมาชิกของกลุมมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลของการวิจยั ทําใหผูวิจัยทราบถึง ประวัตคิ วามเปนมาและการดําเนินงานของกลุมสตรี
ทอผาคูบัว ภูมิปญญาดานการทอผาจก การวิเคราะหทางดานการตลาด สภาวะการแขงขันธุรกิจผา
ทอ (Five Forces)

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)

ตลอดจนการสรางเครือขายระหวางกลุม เพื่อใหเกิดอํานาจในการตอรองราคาและสามารถกําหนด
ราคาสินคาของกลุมไดโดยยึดราคากลางเปนหลัก เนื่องจากประเด็นเหลานี้มีสวนชวยอธิบาย “กล
ยุทธทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร”ี วา ผลการวิจัย
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กระบวนการและขั้นตอนการผลิตผาทอคูบวั 2. เพื่อศึกษากลยุทธทางดานการตลาดของกลุม

เปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้หรือไม วัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษา
3.

เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของผลิตภัณฑผาทอคูบัว ผลของการวิจยั ที่ไดนนั้
เปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยทีก่ ําหนดไวดังนี้
1. กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผาทอคูบัว
การจกผา เปนกรรมวิธีการทอหรือการทําลวดลายบนผืนผา ดวยวิธีการเพิ่มดายเสนพุง
พิเศษเขาไป นอกจากดายเสนพุงธรรมดา โดยเพิ่มดายเปนชวงๆ ไมติดตอกันตลอดหนากวาง
ของผืนผา กระทําโดยใชไม หรือขนเมน หรือนิ้วมือยก หรือลวง หรือจกดายเสนยืนขึน้
แลวสอดใสดายเสนพุงพิเศษเขาไป การทําผาจกหรือทําลวดลายบนผืนผา ทําไดโดยคว่ําหนาของ
ผาลงกับกี่ทอผา กลาวคือ ดานที่มองเห็นขณะทอจะเปนดานในหรือดานหลังของผา สวนดานหนา
จะคว่ําอยู ทั้งนี้นิยมใชขนเมนในการจกดวย
ผาจก สามารถนํามาใชสอยไดหลายลักษณะ กลาวคือ ทอผาจกสําหรับประกอบเปน
เชิงซิ่น หรือตีนซิ่น ที่เรียกวา ซิ่นตีนจก (เรียกรวมทั้งผาซิ่นที่ทอจกทั้งตัวหรือผืนดวย) หรือทอผา
จกเปนผาคลุมศีรษะนาค เปนผาขาวมา ผาเช็ดหนา เปนตน การทอผาจกตองอาศัยสายตาในการดู
ลาย อานลาย และแกะลาย ในปจจุบนั จึงไมพบผูเฒาผูแกทอผาจกมากนัก
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ในการทอผาจก ชาวบานคูบวั นิยมใชดายยืนเปนสีดํา และเวลาที่ลงลายใหมๆ ตองนําเอา
ไหมมาเทียบสีดูวา สีนี้เขากันไดหรือไม สีนี้เดนหรือออนไปหรือไม ซึ่งตองใชเวลาในการเทียบสี
เพื่อใหสีที่ใชออกมาสวย เพราะถาใชสีไมสวย ผาไมสามารถจําหนายได เชน ใชผาพื้นสีดํา ตอง
ใชไหมสีสวาง และสีสดใส เพื่อใหดอกที่จกออกมาดูเดนและมีสีสันสวยงาม เปนตน
กลุมสตรีทอผาคูบัวเกิดขึน้ จาก การรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มีความสนใจในดาน
การทอผาจก ตองการมีรายได มีอาชีพ ดวยการนําภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการทอผาจกที่มคี วาม
เปนเอกลักษณของตนเอง มาเปนจุดเดนและจุดขายของกลุม ถือเปนการสรางงาน สรางเงิน สราง
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ของชาวไท- ยวน ในจังหวัดราชบุรี ที่ถายทอดจากรุน สูรุน

รายไดใหกับคนในตําบลคูบัวเปนอยางมาก ภูมิปญญาดังกลาว ถือเปนมรดกทางศิลปหัตถกรรม

2. กลยุทธทางดานการตลาดของกลุม
กลุมสตรีทอผาคูบัว ไดนําแนวคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 Ps)
มาเปนกลยุทธในการดําเนินงานของกลุม กลาวคือ ลักษณะเดนของผาทอคูบัว (Product), ราคาของ
ผาทอ (Price), การจัดจําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด (Promotion) สิ่งเหลานี้มีผลตอกล
ยุทธการตลาดของกลุมทั้งสิ้น นอกจากนี้ยัง ไดนําแนวคิด “Five Forces Model” ที่สงผลตอ
สภาวะการแขงขันทางธุรกิจของผาทอ

เนื่องจากปจจุบนั มีขอจํากัดในการเขามาของคูแขงขันราย

ใหม ผาทอเปนงานหัตถกรรมที่ตองใชฝมือ ผูทอตองมีประสบการณและความชํานาญมากเพื่อให
ผาทอออกมามีคุณภาพดี ในจังหวัดราชบุรีมีการแขงขันดานการตลาดผาทอนอย แตละกลุมตาง
เปนเครือขายซึ่งกันและกัน เชน การกําหนดราคามาตรฐานของผาทอ เพื่อไมใหเกิดการตัดราคา
กันเอง และในปจจุบนั คานิยมดานการแตงกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ทําใหคนสวนใหญใหความ
สนใจกับผาทอคูบัวนอยลง เพราะมีสินคาทดแทน เชน เสื้อผาโรงงาน เสือผาสําเร็จรูปที่ราคาถูก
กวา มีแบบใหเลือกมากกวา สีสันสดใสกวา ใหลกู คาไดเลือก แตอยางไรก็ตาม ผาทอคูบวั ยัง
ไดรับความนิยมอยูโดยเฉพาะจากหนวยราชการ

เนื่องดวยจังหวัดราชบุรีมนี โยบายใหแตละ

หนวยงานอนุรกั ษวัฒนธรรมไทยดวยการแตงกายดวยผาทอพื้นบาน จึงทําใหผาทอของกลุมมียอด
การสั่งซื้อสั่งทํามากขึ้น สงผลใหสมาชิกของกลุมมีรายไดเพิ่มมากขึน้ ดวยเหตุผลเหลานี้ ถือเปน
กลยุทธทางการตลาดของกลุมที่สงผลใหกลุมสามารถอยูไดจนถึงปจจุบนั
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3. ปญหาและอุปสรรคทางดานการตลาดของผลิตภัณฑผาทอคูบัว
กลุมสตรีทอผาคูบัว ยังขาดบุคลากรที่มีความรูค วามสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ และความหลากหลายของสินคาในการจําหนาย ทําใหผลิตภัณฑสวนใหญของ
กลุมมีเพียงผาทอผืนเทานั้น

จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม

นอกจากนี้ บุคลากรยังขาดความรูค วามเขาใจในเรื่องการตลาด การบริหารจัดการในปจจุบันเปน
แบบบริหารจัดการกันเอง เนื่องจากการรวมกลุมเกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ ทําใหสมาชิก
ของกลุมยังไมเขาใจถึงความจําเปน และรูปแบบการทํางานรวมกันอยางจริงจัง สงผลใหกลุมสตรี
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ทอผาคูบัวไมมีความเข็มแข็งเทาที่ควร การพัฒนาของกลุมจึงเปนไปอยางลาชา
ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะแกกลุมสตรีทอผาคูบัว
1. ทางกลุมสตรีทอผาคูบัว ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑทหี่ ลากหลาย นอกเหนือจากการ
ทอผาผืน หรือรับจางทอผาพื้น ผาเมตร เพียงอยางเดียว เชน การตัดเปนชุดสําเร็จรูป กระเปาถือ
สตรี กระเปาใสของบุรุษ เปนตน เพื่อเปนการดึงดูดใจลูกคา และทําใหสินคาดูนาสนใจมากขึ้น
2. กลุมสตรีทอผาคูบัว

ควรหาตลาดหลักนอกเหนือจากการตั้งอยูกับที่

เพื่อกระจาย

สินคาของกลุมไปยังกลุมลูกคาอื่นๆ และจังหวัดใกลเคียงเพื่อใหสินคาของกลุมเปนที่ยอมรับและ
เปนที่รูจักในวงกวาง และนํามาซึ่งรายไดของสมาชิกในกลุม
3. กลุมสตรีทอผาคูบัว ควรมีการบันทึกกรรมวิธีในการทอผาและลวดลายตางๆ เปนลาย
ลักษณอกั ษร เพื่อใหภูมิปญญาดานการทอผาจกของชาวไท – ยวน คงอยูตลอดไป และควรมีการ
ถายทอดจากรุนสูรนุ เพื่อไมใหภูมิปญญาดานการทอผาสูญหาย
ขอเสนอแนะแกภาครัฐและเอกชน
1. ภาครัฐและเอกชน ควรมีนโยบายดานงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับภูมิปญ
 ญาของ
ชาวราชบุรี เชน การใหงบประมาณสนับสนุนกับทางกลุมสตรีทอผาคูบัว ในเรื่องการฝกอบรม
และพัฒนาฝมือ ไปทัศนะศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ เพื่อนําความรูที่มีแลกเปลี่ยนประสบการณ
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กับกลุมตางๆ และนํามาปรับใชในการทอผาจก รวมถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหมี
ความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางครอบคลุม
2.

ภาครัฐและเอกชน ควรใหงบประมาณสนับสนุนในดานการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ

ในการทอผา และเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุม เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้
3. ภาครัฐและเอกชน ควรมีการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ กลุมสหกรณ การพัฒนา
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รูปแบบผลิตภัณฑ การหาตลาดรองรับ การสรางและขยายเครือขาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะในการทําสารนิพนธครั้งตอไป

1. ควรศึกษาดานการตลาดของกลุมสตรีทอคูบวั วามีแนวทางในการขยายกิจการไดอกี
หรือไม
2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบกลุมสตรีทอผาคูบวั กับกลุมทอผาอื่นในจังหวัดใกลเคียง วามี
ความแตกตางกันอยางไร
3. ควรศึกษาแนวโนมการขยายตลาดและความนิยมของผาทอคูบัว และผลิตภัณฑที่ทําจาก
ผาทอคูบัวในหลายๆ รูปแบบ เชน กระเปา เครื่องประดับตกแตงบาน เครื่องครัว เปนตน
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ภาคผนวก ก
แนวทางการสัมภาษณ
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เรื่อง กลยุทธทางการตลาดกลุมสตรีทอผาคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ขอมูลพืน้ ฐานทั่วไปของผูถ ูกสัมภาษณ
- ชื่อ
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ อาชีพหลักทําอะไร อาชีพเสริมทําอะไร
- รายไดหลักครอบครัวมาจากไหน
ประวัติผาทอคูบัว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตนกําเนิดของชาวไท – ยวนมาจากไหน
ศิลปหัตกรรมพื้นบานของชาวไท – ยวน ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีหรือไม อะไรบาง
มีการสอนศิลปหัตถกรรมกันอยางไร โดยวิธีไหน
ผาทอของชาวไท – ยวน มีชื่อเรียกวาอะไร
ผานุงของชาวไท – ยวนมีกี่ประเภท
ผาซิ่นตีนจกเปนอยางไร แตกตางจากการทอผาธรรมดาหรือไม อยางไร
ผาซิ่นตีนจกของชาวไท – ยวน 1 ผืน จะประกอบดวยกีส่ วน อะไรบาง แตละสวนเปน
ยังไง
8. การจกผาคืออะไร
9. การจกผามีกี่ลวดลาย ลวดลายอะไรบาง ที่อนื่ มีลายนี้หรือไม
10. ลวดลายหลักๆ ที่ใชในการทอผาจกคืออะไร
11. 1 ผืน จะประกอบดวยลายอะไร
12. ลายหลักมีอะไรบาง
13. ลายประกอบมีอะไรบาง
14. ปจจุบันยังมีการทอผาจกไวใชในบานหรือไม หรือทอผาจกไวจําหนายเพียงอยางเดียว
15. ผาจกของชาวไท – ยวน มีประโยชนอะไรบาง (ทั้งเมือ่ กอนและปจจุบัน)
16. มีการฟนฟู และอนุรกั ษผาจกไท – ยวน อยางไร
17. ศิลปะผาจกถูกฟนฟูไดอยางไร และใครเปนผูริเริ่มทําการฟนฟู
18. มีหนวยงานใดบางทีใ่ หการชวยเหลือในการฟนฟู และอนุรักษผาจกไท – ยวน
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กระบวนการผลิตผาทอคูบัว
1.
2.
3.
4.
5.

การทอผาจกมีวิธีการ และมีกระบวนการทอผาจกอยางไร
การทอผาจกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม อยางไร
การทอผาจกใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง แตละอยางมีวิธีการใช อยางไร
ผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัวมีกี่ลาย ลายอะไรบาง แตละลายมีลักษณะเดนอยางไร
กลุมสตรีทอผาคูบัวมีการรวมกลุมกันอยางไร

กลยุทธทางการตลาดของกลุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คิดวาอะไรคือจุดเดนของผาทอคูบวั
ลูกคาสวนใหญชื่นชอบอะไรในผาทอคูบวั
การกําหนดราคาผาทอของกลุม
วิธีการจัดจําหนายและการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุม
การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม
ยอดจําหนายตอเดือนประมาณเทาไหร
ผาทอทีไ่ ดรับความนิยม หรือขายไดจํานวนมากที่สุด

การดําเนินงานของกลุม
1. รูปแบบการดําเนินงานของกลุมสตรีทอผาคูบัวเปนอยางไร
2. ใครเปนผูบริหารจัดการ(อํานาจในการตัดสินใจอยูทใี่ คร)และทํางานดีหรือไมมีขอบกพรอง
ดานใด
3. เหตุใดจึงเขารวมเปนสมาชิกของกลุมสตรีทอผาคูบวั
4. ผลิตภัณฑของกลุมมีอะไรบาง
และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑบางหรือไม
อยางไร
5. มีตลาดรองรับผลิตภัณฑทกี่ ลุมทําหรือไม ตลาดอยูที่ไหน
6. มีการมารับซื้อผลิตภัณฑทกี่ ลุมโดยตรง หรือวาทางกลุมจะตองไปสงที่แหลงตลาดเอง
7. รายไดของกลุมสตรีทอผาคูบัวมีเพียงพอในการใชจายหรือไม มีเหลือเก็บหรือไม
8. ถารายไดของกลุมไมเพียงพอตอรายจาย ทางกลุมมีวิธกี ารแกไขปญหาอยางไร

ภาคผนวก ข
ลวดลายผาทอของกลุมสตรีทอผาคูบัว

88

ผาซิ่นตีนจก

ผาทอลายเซีย

ผาทอลายดอกกลวยไม
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ผาทอลายปลา

ผาทอยกมุก (เขียวดําแดง)

ผาทอลายสน
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ผาทอ 12 ราศี

ผาล็อค

ผาขาวมา
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน

นางสาว พัชรวรรณ พสุธาพิทักษ
82 / 2 หมู 3 ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี 70160
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปง
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