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การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม (Participant Observation) โดยเข้าไปท�ำการ
สังเกตและเฝ้าดูพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ ทอผ้าน�ำ้ มอญแจ้ซอ้ น ชุมชนบ้านศรีดอน
มูล ต�ำบลแจ้ซอ้ น อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง ประกอบกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้หลักการสุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัตผิ ใู้ ห้ขอ้ มูลทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้แล้ว ได้แก่ แกนน�ำกลุม่ ทอผ้าน�ำ้ มอญแจ้ซอ้ น ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือนักวิชาการด้าน
การสือ่ สารการตลาด หน่วยงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ รวม
ไปถึงผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ ผลิตภัณฑ์ทอผ้าน�ำ้ แร่รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 54 คน
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัญหาทีท่ ำ� ให้ผา้ ทอน�ำ้ แร่จงั หวัดล�ำปางยังไม่ได้รบั
ความนิยมสวมใส่กนั มากนักนัน้ มีทงั้ หมด 8 ประการ ได้แก่ 1) ลายผ้าทีย่ งั ไม่โดด
เด่น 2) การสวมใส่ลดน้อยลงในวันปกติ 3) การดูแลรักษายาก 4) การตัดเย็บทีไ่ ม่
ได้มาตรฐานและการออกแบบไม่ทนั สมัย 5) ราคาทีส่ งู เกินไป 6) กระบวนการผลิต
ใช้เวลานานเกินไป 7) ขาดการเล่าเรือ่ งทีด่ ี ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของการทีจ่ ะท�ำให้ผา้
ทอน�ำ้ แร่ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภคมากขึน้ โดยการเล่าเรือ่ งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ การเล่าเรือ่ งจากกระบวนการผลิต และการเล่าเรือ่ งจากเทคนิคของการท�ำลาย
ผ้าหรือประวัตศิ าสตร์ของผ้า และ 8) ขาดการสือ่ สารการตลาดทีด่ ี
ค�ำส�ำคัญ: สภาพปัญหา / ผ้าทอน�ำ้ แร่ / การเล่าเรือ่ งเพือ่ การสือ่ สารการตลาด
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Abstract
A research article on the condition of a mineral water woven
fabrics in Lampang province is part of the research on storytelling
to communicate the marketing of mineral water woven fabrics in
Lampang Province. The researchers collected data from participant
observation from observing and monitoring the behavior of members of Nammorn Design in Ban Sri Don Moon community, Chae
Son Sub-district, Mueang Pan District, Lampang Province. In-depth
interviews are collected using purposive sampling principles based
on the characteristics of the contributor stipulated by the leader in
Nammorn Design, Chae Son, the experts or academics in marketing communication, community development department, local
government department, and consumers who purchased products
from Nammorn Design, Chae Son. Total of 54 persons
The results showed that the condition of the mineral water
woven fabrics in Lampang province that makes it unpopular in the
wear of the fabric is not very popular, there are 8 reasons: 1) the
fabric that has not yet been distinguished. 2) Less wear on normal
days. 3) The difficulty of maintaining. 4) Nonstandard sewing and
non-modern design. 5) The price is too high. 6) The production
process takes too long. 7) Lack of good storytelling, which is at the
heart of making mineral water woven fabrics more interested in
consumers. The storytelling is divided into two parts: the storytelling
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of the production process and the storytelling of the technique of
breaking the fabric or the history of the fabric. And 8) Lack of good
marketing communication.
Keywords: The problems / mineral water woven fabrics / storytelling
for marketing communication
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บทน�ำ

ปัจจุบันการทอผ้าพื้นบ้านของไทยนั้นมีกระจายไปทั่วเกือบทุกภาค
แต่รปู แบบของผ้าฝ้ายทอจะแตกต่างกันไปตามค่านิยม ความเชือ่ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละพืน้ ที่ ผ้าฝ้ายทอจึงเป็นสือ่ สัญลักษณ์ของคนในแต่ละชุมชนทีไ่ ด้
แสดงถึงเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุแ์ ละความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ผ้าฝ้าย
ทอยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงกับการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ตงั้ แต่เกิดจนถึงตาย
และยังมีบทบาทส�ำคัญทัง้ ในแง่เศรษฐกิจการค้า สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนยัง
เข้าไปมีสว่ นร่วมในประเพณีและพิธกี รรมทางศาสนาของชาวไทยตลอดมา และ
ส�ำหรับกลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองของจังหวัดล�ำปางนั้นมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีความโดด
เด่นกว่ากลุม่ อืน่ ๆ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์
ไม่เหมือนใครก็คอื กลุม่ น�ำ้ มอญแจ้ซอ้ น อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง โดยได้
เริม่ จากการรวมกลุม่ เพือ่ จัดตัง้ เป็นกลุม่ ทอผ้าในโครงการศิลปาชีพตัง้ แต่ปี 2539
เป็นต้นมา ซึง่ มีแนวคิดทีจ่ ะใช้เวลาว่างหลังจากการท�ำงานมาสร้างรายได้เสริมให้แก่
สมาชิกในกลุม่ ทอผ้าจึงได้ชว่ ยกันคิดค้นวิธกี ารผลิตผ้าทอทีบ่ ง่ บอกถึงความเป็นท้อง
ถิน่ ของตนเองโดยใช้วสั ดุทหี่ าได้จากธรรมชาติรอบ ๆ ชุมชนซึง่ อยูใ่ กล้ตวั ประสาน
กับภูมปิ ญ
ั ญาการทอผ้าฝ้ายแบบดัง้ เดิมทีส่ บื ต่อมาจากรุน่ ปูร่ นุ่ ย่าสร้างสรรค์ให้เป็น
ผลงานผ้าทอน�ำ้ แร่ โดยได้มกี ารใช้นำ�้ แร่จากอุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ นมาเป็นสารช่วย
ย้อมสีธรรมชาติซงึ่ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามเป็นเอกลักษณ์นำ� ออกมาจ�ำหน่ายใน
ช่วงเทศกาลตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและงานโอท็อปของหน่วยงานราชการตลอดมา
แม้ว่าผ้าทอน�้ำแร่ของกลุ่มน�้ำมอญแจ้ซ้อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่นและแตกต่างก็ตาม แต่ในปัจจุบันนี้ทางกลุ่มน�้ำ
มอญแจ้ซอ้ นก็ยงั ประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการสือ่ สารการตลาดทีจ่ ะท�ำให้ผา้
ทอน�ำ้ แร่เป็นทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภคให้มากขึน้ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
และความจ�ำเป็นในการศึกษาถึงสาเหตุสภาพปัญหาของผ้าทอน�ำ้ แร่เพือ่ จะใช้เป็น
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แนวทางการส่งเสริมโดยเฉพาะในด้านการสื่อสารการตลาดที่จะน�ำไปสู่การวาง
กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดทีจ่ ะท�ำให้ผา้ ทอน�ำ้ แร่ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคให้
ซือ้ มาสวมใส่กนั มากขึน้ ต่อไปและยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผา้ ทอน�ำ้ แร่
ของจังหวัดล�ำปางเป็นที่รู้จักกับกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้นสามารถสร้าง
รายได้ทมี่ นั่ คงและยัง่ ยืนให้กบั ชุมชนต่อไปได้อกี ด้วย
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาผ้าทอน�ำ้ แร่เพือ่ เป็นแนวทางการส่งเสริมด้านการ
เล่าเรือ่ งเพือ่ การสือ่ สารการตลาด อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง ทีส่ ง่ ผลต่อความ
นิยมในการสวมใส่ผา้ ทอน�ำ้ แร่กนั มากขึน้
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวคิ ด การสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated
Marketing Communication: IMC)
ส�ำหรับความหมายของการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการมีนกั วิชาการ
หลายท่านได้ให้คำ� นิยามไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
American Association of Advertising Agencies (cited in Belch
and Belch, 2004: 242) ได้ให้ความหมายของ IMC ไว้วา่ เป็นแนวความคิดของ
การวางแผนการสือ่ สารการตลาดทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับคุณค่าเพิม่ ทีจ่ ะได้จากแผนที่
ครอบคลุมการประเมินกลยุทธ์การสือ่ สารไว้แล้ว โดยการผสมผสานรูปแบบการ
สือ่ สารต่าง ๆ เหล่านี้ เพือ่ ก่อให้เกิดความชัดเจนและกลมกลืน
Kolter (1997: 583) ได้อธิบายถึงการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการไว้
เช่นกันว่า ผลจากการหดตัวของตลาดมวลชนและความหลากหลายของเครือ่ งมือ
ตลอดจนวิธกี ารสือ่ สารทีส่ ามารถเข้าถึงเฉพาะกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามละเอียดอ่อน
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มากขึน้ นัน้ ท�ำให้ธรุ กิจต่าง ๆ มีความจ�ำเป็นต้องคิดหาวิธกี ารใช้เครือ่ งมือสือ่ สาร
ต่าง ๆ ให้สอดประสานและกลมกลืนมากยิง่ ขึน้
Duncan (2005: 373) ได้ให้คำ� นิยามการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการไว้
เช่นกันว่า เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าส�ำหรับตราสินค้า (Brand Value) โดยต้อง
มีกระบวนการประสาน การท�ำงานร่วมไม้รว่ มมือกันของฝ่ายต่าง ๆ (Cross-Functional Process) เพือ่ การสนับสนุนความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสีย
(Stakeholders) ทุกฝ่าย
ส�ำหรับการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) หรือ IMC นัน้ จะมุง่ เน้นไปยังกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป้าหมาย จ�ำเป็นต้องใช้
รูปแบบหรือเครือ่ งมือการสือ่ สารในหลายรูปแบบเพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลทางการ
สือ่ สาร โดยที่ Kotler (2003: 630) ได้แบ่งเครือ่ งมือการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
ออกเป็น 5 เครือ่ งมือหลัก ได้แก่ 1) การโฆษณา (Advertising) 2) การขายโดย
ใช้พนักงาน (Personal selling) 3) การส่งเสริมการขาย (Sale promotion)
4) การให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) และ
5) การตลาดทางตรง (Direct marketing) ซึง่ ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้
แนวคิดของ Kotler (2003: 630) เป็นหลักในการวางแนวทางส�ำหรับการศึกษา
วิจยั ซึง่ เป็นแนวคิดทีไ่ ด้รบั การยอมรับกันอย่างกว้างขว้างทัง้ แวดวงวิชาการและ
แวดวงการตลาด โดยผูว้ จิ ยั จะใช้ออกแบบค�ำถามการวิจยั เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหา
โดยรวมผ้าฝ้ายทอน�ำ้ แร่ของจังหวัดล�ำปางเพือ่ ให้ทราบถึงบริบททีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการส่งเสริมทีจ่ ะมีสว่ นท�ำให้ผา้ ทอน�ำ้ แร่ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ น�ำ
ผลของการศึกษาสภาพปัญหาในครัง้ นีไ้ ปใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดย
ใช้การเล่าเรือ่ งมาเป็นส่วนประกอบเพือ่ การสือ่ สารการตลาดให้เข้าถึงและตรงกับ
กลุม่ เป้าหมายต่อไป
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แนวคิดการเล่าเรือ่ ง (Story telling)
ความหมายของการเล่าเรื่อง (Story telling) ค�ำว่า Storytelling นี้มัก
จะใช้โดยทัว่ ๆ ไปเมือ่ กล่าวถึงเรือ่ งเล่าหรือการเล่าเรือ่ งในศาสตร์ตา่ ง ๆ เช่น ด้าน
การศึกษาเมือ่ พูดถึงเทคนิคการเล่าเรือ่ งโดยเฉพาะนิทาน ด้านสังคมวิทยาเมือ่ พูด
ถึงเรื่องเล่าในชุมชน เป็นต้น (อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2558)
Santipap Charam (2012) ได้ให้ความหมายถึง เรื่องเล่า (Story telling) ไว้ว่า เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ถูกถ่ายทอด
ออกมาโดยมีวธิ กี ารถ่ายทอดทีแ่ ตกต่างกัน การเล่าเรือ่ งเป็นการเล่าหลักการง่าย
ๆ ที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้วว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง เกิดความ
ประทับใจอย่างไรกับการกระท�ำสิง่ ต่าง ๆ จนเกิดผลส�ำเร็จโดยการถ่ายทอดความ
รูใ้ ห้ผฟู้ งั เข้าใจ และเข้าถึงประเด็นอย่างชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย และรูห้ ลักการของ
สิ่งที่ถ่ายทอด
ดังนัน้ การเล่าเรือ่ งจึงเป็นวิธกี ารส่งสารทีม่ โี ครงสร้างและองค์ประกอบที่
แน่นอนนัน่ คือ ต้องมีตรรกะ ของการเล่า (Logic of narration) ซึง่ มีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 166 อ้างถึงในอุบลวรรณ เปรมศรีรตั น์, 2558)
โดยผูว้ จิ ยั จะน�ำแนวคิดการเล่าเรือ่ งนีม้ าปรับใช้และวางแนวทางในการศึกษาวิจยั
ซึง่ ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง (Plot) 2) แก่นของเรือ่ ง (Theme) 3) ความขัดแย้ง
(Conflict) ระหว่างสองฝ่าย 4) ตัวละคร (Character) พระเอก-นางเอก ตัวร้าย
และมีผู้ช่วยเหลือหรือมือที่สามที่คอยช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 5) บทสนทนา
(Dialogue) 6) ฉาก (setting) 7) ตอนจบ (Ending) 8) สัญลักษณ์พเิ ศษ (Symbol)
และ 9) มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) โดยการศึกษาวิจัยสภาพปัญหา
ของบริบทโดยรวมของผ้าทอน�ำ้ แร่ในครัง้ นีก้ เ็ พือ่ จะท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
การเล่าเรือ่ งซึง่ จะท�ำให้ผา้ ทอน�ำ้ แร่สามารถสร้างการดึงดูดความสนใจจากลูกค้า
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และสร้างความแตกต่างจากสินค้าคูแ่ ข่งได้เป็นอย่างดี ซึง่ จะต้องศึกษาถึงจุดเด่น
ต่าง ๆ ของผ้าทอน�ำ้ แร่และน�ำออกมาใช้ในการสือ่ สารการตลาดต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาด
ของผู้ประกอบการคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสาร
การตลาดของผู้ประกอบการคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน มีดังนี้ 1) การวิเคราะห์
สถานการณ์ จุดแข็งซึ่งเป็นความได้เปรียบหลักอยู่ที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ผลิตภัณฑ์ จุดอ่อนคือ ความไม่พร้อมด้านทุนทรัพย์ของผู้ประกอบการที่ต้องพึ่ง
พิงหน่วยงานภาครัฐอยู่ตลอด กระบวนการผลิตใช้เวลานาน ผลิตภัณฑ์มีราคา
ค่อนข้างสูง ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายไม่ครอบคลุม และขาดคนรรุ่นใหม่สืบทอด
กิจการ ส�ำหรับโอกาสทางการตลาดมาจากหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคนิยมสวมใส่ผ้าทอพื้นเมืองมากขึ้น อุปสรรคที่ผู้ประกอบ
การต้องเผชิญ คือ เรื่องจ�ำนวนคู่แข่งในตลาด ปัญหาการลอกเลียนผลงาน
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีช่ อบต่อรองราคาและนิยมซือ้ สินค้าออนไลน์ เศรษฐกิจตกต�ำ่
และการเมืองไม่มีเสถียรภาพ 2) การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
คนกลางที่รับผลิตภัณฑ์ไปจ�ำหน่ายต่อ ได้แก่ เครือข่ายภายในจังหวัดและต่าง
จังหวัด ร้านจ�ำหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมือง ร้านจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก ศูนย์โอทอป
ร้านค้าออนไลน์ และผูบ้ ริโภคคนสุดท้ายทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑ์ไปสวมใส่ ได้แก่ พนักงาน
บริษัท ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องในการ
สื่อสารการตลาดสินค้าโอทอป กุสุมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและน�ำเสนอ
แนวคิดการเล่าเรื่องในการสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอปกุสุมา ผลการวิจัยพบ
ว่า การสร้างสโลแกนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเพือ่ ใช้ในการสือ่ สารการสร้าง
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เนื้อหาที่ดี ต้องมีการเล่าเรื่องที่ชัดเจน เน้นเฉพาะประเด็นที่ส�ำคัญ และส�ำหรับ
สินค้าทีม่ ชี อื่ คล้ายหรือใกล้เคียงกันกับผลิตภัณฑ์อนื่ นัน้ ควรเลือกสร้างความแตก
ต่างให้กบั ชือ่ ของสินค้าด้วยการเปลีย่ นชือ่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างความชัดเจนให้กบั
ผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้ และในส่วนของเทคนิคในการเล่าเรือ่ งทีเ่ หมาะสมนัน้ ได้แก่
1) การเล่าเรื่องแบบตรงกันข้าม น�ำเสนอให้เห็นเรื่องราวก่อนและหลังการก่อตั้ง
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแม่บา้ นเกษตรมวกเหล็ก 2) การเล่าเรือ่ งแบบอารมณ์ขนั เพือ่
ให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ�ำเนื้อหาของแบรนด์ได้ดีมากยิ่งขึ้น
วัฒนะ จูฑะวิภาต (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผ้าทอกับชีวิตคนไทย
โดยศึ ก ษาประเภทกรรมวิ ธี ผ ลิ ต ผ้ า ทอ ลวดลายที่ ส� ำ คั ญ ๆ การใช้ ผ ้ า ทอ
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของผ้าทอสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
แบ่งตามวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการทอและแบ่งตามกรรมวิธใี นการทอ โดยความละเอียด
ของลวดลายความประณีตและความงดงามของลวดลายนั้นล้วนได้มาจาก
กระบวนการถ่ายทอดกันในครอบครัวจากรุน่ ต่อรุน่ และลวดลายการทอจะพัฒนา
ผ่านประสบการณ์ระยะเวลาที่เพาะบ่มโดยผู้ทอเอง จนเกิดอัตลักษณ์ของแต่ละ
กลุม่ ทัว่ ประเทศไทย ผ้าทอมีความส�ำคัญโดยสะท้อนให้เห็นวิถชี วี ติ และสังคมไทย
แต่ละภูมภิ าค รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธกี รรม
ต่าง ๆ ตัง้ แต่เกิดจนตาย ในปัจจุบนั ผ้าทอมีประโยชน์ใช้สอยในชีวติ ประจ�ำวันด้วย
การน�ำมาตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม โดยการออกแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย
ดังนั้นผ้าทอไทยจึงต้องได้รับการอนุรักษ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้
เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วมกลุ่มตัดเย็บบ้าน
ดอกแดงจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้า
หัตถกรรมมีศักยภาพในด้านการผลิตและกลุ่มมีจุดเด่นในการผลิตสินค้าของ
ตนเองแต่ก็ยังขาดศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่
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หลากหลาย ซึ่งจุดส�ำคัญของการพัฒนาอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพของคนในกลุ่ม
เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนต่อไปก็คอื การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านการสร้างตราสินค้า ด้านการจัดจ�ำหน่าย ด้านการก�ำหนดลูกค้าเป้าหมาย
และการก�ำหนดต�ำแหน่งทางการตลาด และด้านการวางแผนการตลาดอีกด้วย
และส�ำหรับประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถในการแข่งขันนั้นก็คือ ปัญหาในด้านการวางแผนการตลาด ปัญหาด้าน
การสร้างตราสินค้า และปัญหาในด้านการจัดจําหน่าย ทั้งนี้ช่องทางตลาดใหม่
นั้นกลุ่มผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เป็นผู้ที่นิยมซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า
ให้ความส�ำคัญในความน่าเชื่อถือของผู้จําหน่ายโดยต้องมีแหล่งที่มาชัดเจน
มีตราสินค้า มีบรรจุภัณฑ์ท่ีมาตรฐาน การลดราคามีผลต่อการซื้อไม่มากนัก
เนื่ อ งจากนิ ย มซื้ อ สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ค่ า หากเป็ น สิ น ค้ า ที่ ส นใจก็ จ ะตั ด สิ น ใจซื้ อ
และยังให้ความส�ำคัญกับความคงทนของสินค้าที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว
มีความสวยงามผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ และกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงยังคง
ให้ความส�ำคัญกับการตลาดตามสมัยนิยมอีกด้วย เนื่องจากเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ดีอีกด้วย
มานพ ชุ่มอุ่น (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการ
ทางการตลาดในผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศกึ ษา : กลุม่ ผ้าฝ้ายทอมือบ้าน
ดอนหลวง ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงจ�ำหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก
ในจังหวัดล�ำพูนและเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เน้นการขายปลีกเพราะได้ก�ำไรมากกว่า
การขายส่ง ด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เน้นการผลิตสินค้าที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ
ผลิตภัณฑ์ผ้าส�ำหรับใช้ในครัวเรือน ผ้าปูโต๊ะ และผ้าม่าน แต่ปัญหาที่พบ คือ
ผ้าตกสีหรือหดตัวเวลาซัก ด้านกลยุทธ์ราคาจะตั้งราคาขายปลีกโดยบวกก�ำไร
จากต้นทุน 10-30 % ส่วนราคาขายส่งบวกก�ำไรไว้ไม่ถึง 10 % ด้านกลยุทธ์ช่อง
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ทางการจัดจ�ำหน่าย จะมีทั้งการขายปลีกผ่านหน้าร้านของสมาชิก การขายส่ง
ให้แก่พ่อค้าคนกลาง และการขายผ่านศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ด้านกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด จะใช้การออกร้านแสดงสินค้ากับหน่วยงานราชการ การ
แนะน�ำแบบปากต่อปาก และการใช้สื่อ ณ จุดขาย อาทิ นามบัตรและแผ่นพับ
ส�ำหรับโฆษณาและประชาสัมพันธ์ศนู ย์จำ� หน่ายสินค้า ส่วนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ควร
ส�ำรวจความต้องการของตลาดก่อน เพือ่ พัฒนารูปแบบและสไตล์ของสินค้าให้ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในกลุ่มแฟชั่น พร้อมกับพัฒนาตราสินค้า สี โลโก้
และสโลแกนตามหลักการและแนวคิดที่ได้จากการวิจัย ด้านกลยุทธ์ราคา
ควรบวกก�ำไรจากต้นทุนให้สงู ขึน้ อีกประมาณ 40-50 % ส�ำหรับการขายปลีก และ
20-30 % ส�ำหรับการขายส่ง และในส่วนของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านกลยุทธ์ชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่าย ควรเพิม่ ช่องทางการขายผ่านตลาดออนไลน์
แต่กไ็ ม่ละทิง้ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการ
ตลาด ควรใช้การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการผ่านทัง้ การโฆษณา อาทิ จัดท�ำ
สปอตโฆษณาผ่านวิทยุชมุ ชน การใช้โบรชัวร์ทมี่ รี ายละเอียดของสินค้าและราคา
และการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของกลุม่ ด้านการขายโดยบุคคล ควรมีพนักงานขาย
แสวงหาค�ำสั่งซื้อเพื่อท�ำหน้าที่การท�ำตลาดเชิงรุก และมีพนักงานขายประจ�ำ
ศูนย์ เพื่อต้อนรับและแนะน�ำลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า ด้านการประชาสัมพันธ์
ควรร่วมมือกับภาคราชการ ในระดับจังหวัด เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ไปยังภายนอกมากขึ้น ด้านการส่งเสริมการขายควรเลือกท�ำกับกลุ่มตลาดที่เป็น
ลูกค้าประจ�ำและกลุ่มลูกค้าใหม่ ส่วนด้านการตลาดทางตรง ควรมีระบบการจัด
เก็บและรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการใช้เครื่องมือการตลาดทาง
ตรงเข้าไปติดต่อเพื่อการเสนอขายสินค้า อาทิ การใช้จดหมายขายตรง และการ
ใช้โทรศัพท์ทางตรง
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วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยเข้าไปท�ำการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (Participant Observation) กับสมาชิก
กลุม่ ทอผ้าน�ำ้ มอญแจ้ซอ้ น และผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผา้
ทอน�ำ้ แร่ทงั้ สิน้ โดยผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ตามคุณสมบัตผิ ใู้ ห้ขอ้ มูลทีไ่ ด้กำ� หนดไว้แล้ว ดังนี้ 1) หัวหน้าหรือแกนน�ำ
กลุม่ ทอผ้าน�ำ้ มอญแจ้ซอ้ นจ�ำนวน 1 คน 2) สมาชิกกลุม่ ทอผ้าน�ำ้ มอญแจ้ซอ้ นจ�ำนวน
12 คน 3) ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือนักวิชาการด้านการสือ่ สารการตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
จ�ำนวน 2 คน 4) หัวหน้าหรือผูป้ ฏิบตั งิ านส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน
จ�ำนวน 2 คน 5) หัวหน้าหรือผูป้ ฏิบตั งิ านส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานปกครอง
ท้องถิน่ จ�ำนวน 2 คน และ 6) ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอน�ำ้ แร่จำ� นวน 35
คน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 54 คน และส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี าร
ศึกษาโดยมีขนั้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอน�้ำแร่หรือใกล้เคียง
เพื่อให้ทราบแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ พร้อมทั้งเข้าไปท�ำการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) โดยผูว้ จิ ยั จะติดตามเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
แบบเปิดเผยตัวคอยสังเกตและเฝ้าดูพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มทอผ้าน�้ำมอญ
แจ้ซอ้ นชุมชนบ้านศรีดอนมูล ต�ำบลแจ้ซอ้ น อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง และ
ใช้กล้องถ่ายภาพนิง่ เพือ่ บันทึกภาพในกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ไปประกอบ
การอภิปรายผลการวิจยั ให้ชดั เจนขึน้
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี าร
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัตผิ ใู้ ห้ขอ้ มูล
ตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้แล้ว ประกอบไปด้วยแกนน�ำกลุม่ ทอผ้าน�ำ้ มอญแจ้ซอ้ น ผูท้ รง
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คุณวุฒหิ รือนักวิชาการด้านการสือ่ สารการตลาด หน่วยงานพัฒนาชุมชน หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมไปถึงผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอน�ำ้ แร่มาใช้ เพือ่
ตอบตามวัตถุประสงค์ และน�ำเสนอข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั จึงใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์
(Analysis Description)
ผลการวิจยั
สภาพและปัญหาของผ้าทอน�ำ้ แร่ของจังหวัดล�ำปาง
ผ้าทอซึง่ เป็นผ้าพืน้ ถิน่ ทีม่ กี ารสวมใส่กนั และมีการตัดเย็บให้เป็นชุดประจ�ำ
ถิน่ ของคนทางภาคเหนือซึง่ ในส่วนของจังหวัดล�ำปางก็ได้มกี ลุม่ น�ำ้ มอญแจ้ซอ้ นที่
ได้มกี ารทอผ้าฝ้ายโดยได้นำ� น�ำ้ แร่มาเป็นสารช่วยย้อมสีธรรมชาติทำ� ให้ผลิตภัณฑ์
มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากทีอ่ นื่ และจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาวิจยั ใน
ช่วงทีผ่ า่ นมาท�ำให้เห็นถึงสภาพปัญหาของผ้าทอน�ำ้ แร่ของจังหวัดล�ำปางและทัง้ นี้
เพือ่ เป็นแนวทางในการส่งเสริมด้านการเล่าเรือ่ งเพือ่ การสือ่ สารการตลาดของผ้า
ทอน�ำ้ แร่ให้เป็นทีน่ ยิ มของคนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดล�ำปางและผูบ้ ริโภคทัว่ ไปให้มากขึน้
ผูว้ จิ ยั จึงขอสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ลายผ้าไม่โดดเด่น
ผ้าทอน�ำ้ แร่ทถ่ี กู น�ำมาตัดเย็บเป็นชุดเพือ่ สวมใส่ทงั้ เป็นเสือ้ และผ้าถุงของ
คนล�ำปางนัน้ สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ผา้ ทอน�ำ้ แร่สามารถสร้างมูลค่าให้กบั ตนเองได้มากขึน้ ก็
คือ ลายของผ้า ซึง่ ลายของผ้าจะมีการบอกเล่าเชือ่ มโยงถึงประวัตศิ าสตร์หรือผูท้ ี่
ออกแบบลวดลาย ถ้าเป็นเจ้านายในสมัยก่อนก็ยงิ่ ท�ำให้ผา้ มีมลู ค่าเพิม่ ทีม่ ากขึน้
ซึง่ จะสามารถพบเห็นได้จากผ้าของทางจังหวัดล�ำพูน เชียงใหม่ และแพร่ แต่สำ� หรับ
ผ้าทอน�ำ้ แร่ของจังหวัดล�ำปาง พบว่า ยังไม่ได้มลี วดลายทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของคนพืน้ ถิน่
ชาวล�ำปางมากนัก ไม่เพียงแค่การตัดเย็บทีส่ วยงามแล้วแต่ลวดลายของผ้าทอยังมี
ความส�ำคัญมากกับการเพิม่ มูลค่าและการดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภคได้ การให้
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น�ำ้ หนักความสนใจของผูบ้ ริโภคจึงให้นำ�้ หนักทีล่ วดลายของผ้าทอเป็นล�ำดับต้น ๆ
ของการตัดสินใจซือ้ ผ้าทอดังตัวอย่างจากณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ อาจารย์ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปางได้กล่าวไว้วา่
“ภาคเหนือเขาจะพูดถึงเรือ่ งลวดลายมากกว่านะ จะให้นำ�้ หนักทีล่ ายของ
ผ้ามากกว่า เวลาจะขายผ้าก็บอกว่าลายนีล้ ายนัน้ มาจากไหน เขาจะเน้นทีล่ ายเป็น
จุดขายของผ้ามากกว่าทีจ่ ะมาเน้นทีค่ ณ
ุ สมบัตหิ รือเรือ่ งเล่าของผ้านะ อย่างทีล่ ำ� พูนก็
มีผา้ ผืนละเป็นหมืน่ เป็นแสนก็มี แต่กจ็ ะเน้นทีล่ ายว่าเป็นลายของราชวงศ์ของแต่ละ
พระองค์ทไี่ ด้มาออกแบบหรือชอบแต่ละลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพระองค์ มัน
เลยท�ำให้เรือ่ งเล่าของผ้าไปอยูท่ ลี่ ายของผ้า ก็ทำ� ให้ผา้ มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ กับเป็นจุดขาย
ของผ้านัน้ ด้วย มันก็ทำ� ให้เราไปสนใจลวดลายมากกว่าจุดอ่อนของผ้า อย่างล�ำพูน
เองก็จะมีเรือ่ งเล่าของผ้าว่าเป็นของท่านดารารัศมีกไ็ ด้มกี ารพัฒนาลายดอกขึน้ มา
เรือ่ ย ๆ เป็นลายเป็นดอกต่าง ๆ ของลูกหลานท่านต่อ ๆ กันมา”
(ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ,์ การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2563)

ภาพที่ 1 ภาพแสดงลายผ้าของภาคเหนือของนักสะสมผ้าทอ
ทีม่ า : ธีร์ คันโททอง
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จะเห็นได้วา่ ลายของผ้ามีผลโดยตรงต่อการเพิม่ มูลค่าของผ้านัน้ และยิง่
ผ้าผืนใดมีลวดลายทีม่ กี ารเล่าเรือ่ งราวทีเ่ ก่าแก่แต่โบราณ และลวดลายของผ้านัน้ มี
ความเชือ่ มโยงกับเจ้านายหรือราชวงศ์ในอดีตก็ยงิ่ เป็นการสร้างมูลค่าให้กบั ผ้าผืนนัน้
ได้อย่างทวีคณ
ู เลยทีเดียว แต่ทงั้ นีก้ ารจะทอผ้าฝ้ายทีม่ ลี วดลายสวยงามได้นนั้ ก็ตอ้ ง
อาศัยประสบการณ์และความอดทนจากช่างทอผ้าทีม่ ฝี มี อื เป็นอย่างสูงซึง่ ปัจจุบนั ก็
หาช่างฝีมอื ดีแทบไม่ได้แล้ว
2. การสวมใส่ลดน้อยลงในวันปกติ
ผ้าฝ้ายทอที่คนพื้นถิ่นทางภาคเหนือใช้กันมานานนั้นก็มีประวัติศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกับผ้าฝ้ายมาอย่างยาวนานเช่นกัน โดยในอดีตจะมีการใช้ผ้าฝ้ายทอ
มาท�ำเป็นเครื่องนุ่งห่มกัน อีกทั้งผ้าฝ้ายทอยังมีความเชื่อมโยงกับเจ้าขุนมูลนาย
ในราชวงศ์ ซึ่งมีการทอผ้าฝ้ายมอบถวายให้เจ้านายใช้ในตั้งแต่อดีตกาลนานมา
แล้ว จวบจนมาถึงยุคสมัยใหม่นี้ที่รูปแบบการใช้ผ้าที่เปลี่ยน คนทั่วไปก็สามารถ
หยิบหามาใส่ได้เช่นกัน แต่การสวมใส่ผ้าฝ้ายทอก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถบ่ง
บอกได้ถึงฐานะทางสังคมของผู้สวมใส่ได้เช่นกัน และปัจจุบันยุคอุตสาหกรรมที่
สามารถผลิตผ้าได้จ�ำนวนมากจึงท�ำให้ผู้บริโภคมีผ้าฝ้ายทอให้เลือกเป็นจ�ำนวน
มากหลายรูปแบบหลายสไตล์และราคายังไม่แพงอีกด้วย จึงท�ำให้ผ้าฝ้ายทอซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์ของคนพื้นเมืองทางภาคเหนือมีบทบาทและความนิยมที่ลดน้อย
ลงไป การส่งเสริมและรณรงค์การใส่ผ้าพื้นเมืองจึงเป็นนโยบายของทางภาครัฐ
ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐด�ำเนินการก็คือ การ
ส่งเสริมให้ใส่ชุดผ้าพื้นเมืองในทุกวันศุกร์และส่งเสริมให้คนใส่ผ้าฝ้ายทอมาร่วม
ในงานประเพณีที่ส�ำคัญ ๆ แม้ว่าการด�ำเนินนโยบายในรูปแบบนี้จะสามารถ
กระตุ้นให้คนทั่วไปหันมาใส่เสื้อผ้าฝ้ายทอกันมากขึ้น แต่ก็ได้ท�ำให้ผ้าพื้นเมือง
นี้กลับไปยึดติดกับนโยบายราชการและยึดติดกับประเพณีที่มากเกินไป ซึ่งก็ได้
ท�ำให้การใส่ชุดพื้นเมืองจึงเป็นสัญลักษณ์ของวันศุกร์และประเพณีต่าง ๆ ของ
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ภาคเหนือไป และสิ่งส�ำคัญก็คือ ท�ำให้ในวันปกติและวิถีชีวิตปกติทั่วไปไม่มีการ
ใส่เสือ้ ผ้าเหล่านีอ้ กี ต่อไปหรือมีการใส่ลดน้อยลงดังตัวอย่างจากศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
อาจารย์ ป ระจ� ำ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครล�ำปางก็ได้กล่าวไว้ว่า
“ผ้าฝ้ายเราจะรับรูเ้ ห็นมาตัง้ แต่เด็กแล้วว่า ผ้าฝ้ายทอจะเอาไว้ใส่ในงาน
ทีต่ อ้ งให้เกียรติ งานทีส่ ำ� คัญ ใส่เล่นทัว่ ไปก็ไม่คอ่ ยเหมาะ มันเลยท�ำให้ผา้ ฝ้ายทอ
ต้องถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะแบบทางการหน่อยแบบนี้ คนทั่วไปเลยไม่
อยากจะซื้อมาใส่ในชีวิตประจ�ำวันทั่วไป”
(ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 30 มีนาคม 2563)
3. การดูแลรักษายาก
ผ้าทอน�้ำแร่โดยคุณลักษณะของผ้านั้นค่อนข้างเป็นอุปสรรคกับการใช้
งานจริงในชีวติ ประจ�ำวันทัว่ ไป โดยปกติเส้นใยของผ้าจะมีขนาดใหญ่และไม่คอ่ ย
เกาะกันมากนัก ซึง่ ก็สง่ ผลให้เนือ้ ผ้าฝ้ายทอจะมีความหนา เวลาน�ำมาตัดเย็บเป็น
ชุดสวมใส่กจ็ ะท�ำให้เสือ้ ผ้าหนาท�ำให้ผสู้ วมใส่รอ้ นไปด้วย และผ้าทอน�ำ้ แร่ยงั หลุด
ลุย่ ง่ายอีกด้วย อีกทัง้ ผ้าฝ้ายก็เป็นผ้าทีร่ ดี ยาก เมือ่ น�ำมาซักแล้วสีกจ็ ะตกและก็จะ
หดตัวลงอีก ดั้งนั้นแล้วจากคุณสมบัติของผ้าฝ้ายที่ดูแลรักษายากนี้จึงท�ำให้ผู้ใช้
ผ้าฝ้ายทอจะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ ผู้บริโภคจึงไม่ค่อยนิยมที่จะซื้อมาสวมใส่
ทั่วไปมากนัก จะใส่ก็เฉพาะวันส�ำคัญหรือใส่ท�ำงานในวันศุกร์เท่านั้น จะเห็นได้
ว่าชุดผ้าฝ้ายนัน้ เป็นชุดทีค่ อ่ นข้างดูแลรักษายาก ผูส้ วมใส่จะต้องคอยระวังตลอด
เวลาประกอบกับราคาของชุดผ้านีก้ ค็ อ่ นข้างมีราคาทีส่ งู พอสมควร ด้วยเหตุปจั จัย
ดังกล่าวจึงท�ำให้ผู้บริโภคจึงเลือกที่จะใส่ในวันส�ำคัญเท่านั้นดังตัวอย่างจากวินิจ
ชัยสุวรรณ ข้าราชการเกษียณอายุได้กล่าวไว้ว่า
“ผ้าฝ้ายทอประการแรกมันยับง่าย ประการที่สองมันหดตัวง่าย เพราะ
มันเป็นผ้าที่น�ำมาตัดเย็บแล้วก็ขายเลย ผ้าไม่ได้มีการเตรียมมาอย่างดีเหมือนผ้า
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ทั่วไป ท�ำให้พอเอามาซักมันก็หดตัวลง และที่ร้ายที่สุดของผ้าฝ้ายทอก็คือ สีตก
แน่นอน ท�ำให้ไม่สามารถซักร่วมกับผ้าประเภทอื่นได้ และสีเองก็ไม่มีมาตรฐาน
เท่าใดนัก การดูแลชุดที่ท�ำจากผ้าฝ้ายทอก็ล�ำบากรีดยากแต่พอใส่แล้วก็ยับง่าย
อีก ขั้นตอนมันเยอะมันเลยท�ำให้คนรู้สึกยุ่งยากไม่อยากใช้ผ้าฝ้ายทอ”
(วินิจ ชัยสุวรรณ, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 29 มีนาคม 2563)
4. การตัดเย็บไม่ได้มาตรฐานและการออกแบบไม่ทันสมัย
กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอโดยส่วนใหญ่มกั จะเป็นรูปแบบอุตสาหกรรม
ครัวเรือน ท�ำกันในหมูบ่ า้ นเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และแต่ละ
ท้องถิ่นก็มีวิธีการและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตเป็นแบบใช้มือท�ำทุกขั้นตอน จึงอาจไม่ได้มาตรฐานที่เท่ากันทุกครั้งไป
ทั้งการย้อมสีในแต่ละครั้งก็อาจจะได้สีที่ไม่เท่ากัน หรือจะเป็นการตัดเย็บไซซ์
แต่ละไซซ์กอ็ าจจะไม่ได้มาตรฐานด้วย สิง่ เหล่านีก้ ไ็ ด้กลายมาเป็นข้อจ�ำกัดทีท่ ำ� ให้
ผ้าฝ้ายทอได้รับความนิยมเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น และอีกปัญหาหนึ่งของผ้า
ฝ้ายทอก็คอื การออกแบบทีย่ งั ไม่สวยงามนักยังคงเป็นรูปแบบเดิม ๆ เหมือนในอดีต
ที่ผ่านมาไม่ได้มีดีไซน์แปลกใหม่มากนัก ดีไซน์ของเสื้อผ้าทอมือจึงมีความส�ำคัญ
มากเพราะจะท�ำให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้หันมาสนใจและซื้อผ้าไปใช้ได้ ร้านค้า
จึงควรมีดีไซน์แบบใหม่ ๆ มาให้ลูกค้าเลือกให้มากขึ้น อีกทั้งต้องดีไซน์ให้เหมาะ
กับกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ กลุม่ เด็ก วัยรุน่ วัยท�ำงาน และผูส้ งู อายุ ซึง่
ก็ท�ำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขี้นและสามารถเพิ่มยอดขายให้กับทาง
ร้านได้มากขึ้นอีกด้วยดังตัวอย่างจากสุพจน์ ใจรวมกูล หรือนายม้า บ้านท่าน�้ำ
ปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดล�ำปางได้กล่าวไว้ว่า
“การทอผ้าฝ้ายขัน้ ตอนก็เยอะเหมือนกัน การย้อมสีอกี ย้อมแต่ละทีสไี ม่
เคยเหมือนกันเลย เพราะย้อมจากสีธรรมชาติจึงไม่ได้มาตรฐานมากนัก แต่ยังไง
ก็ควรที่จะออกแบบให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ก็จะดี และส�ำคัญคือ ราคา
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ที่ไม่ควรสูงเกินกว่าเสื้อผ้าแฟชั่นมากเกินไป การออกแบบจึงมีส่วนส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้กลุ่มวัยรุน่ หันมาใช้ผา้ ฝ้ายทอให้มากขึน้ ได้ ดีไซน์กบั ราคาจึงเป็นส่วนส�ำคัญ
กับกลุม่ วัยรุน่ ”
(สุพจน์ ใจรวมกูล, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 19 เมษายน 2563)

ภาพที่ 2 ภาพแสดงดีไซน์ของผ้าฝ้ายทอมือ
ทีม่ า : นิฤมล หิรญ
ั วิจติ รภรณ์

การพัฒนาฝีมอื ช่างตัดเย็บเสือ้ ผ้าทอน�ำ้ แร่ในการออกแบบนัน้ รัฐควรเข้า
มาให้การสนับสนุน โดยการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมหรือจะเป็นการจัดการประกวด
ออกการออกแบบเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้นกั ออกแบบคนรุน่ ใหม่หนั มาใช้ผา้ ทอให้
มากขึน้ และผูบ้ ริโภคเองก็จะได้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะกับสไตล์ของตัวเอง ใส่แล้วมีความ
มัน่ ใจมากขึน้ คนก็จะหันมาใช้ผา้ ทอน�ำ้ แร่มากขึน้ ตามไปด้วย อีกทัง้ ดีไซน์ของผ้า
ก็ยังจะช่วยลบจุดอ่อนของผ้าได้ดีอีกด้วย ดังนั้นการจะส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใช้
ผ้าทอน�ำ้ แร่ให้มากขึน้ สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการจะต้องยืดถือเป็นส�ำคัญก็คอื มาตรฐาน
ทัง้ มาตรฐานในด้านกระบวนการผลิต ไซซ์ของเสือ้ ผ้า รวมไปถึงมาตรฐานในด้าน
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การออกแบบให้นา่ สนใจ สวยงาม สามารถดึงดูดลูกค้าได้ดี มีดไี ซน์แบบใหม่ ๆ มา
ให้ลกู ค้าเลือกตลอดเวลา อีกทัง้ ต้องดีไซน์ให้เหมาะกับกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามหลาก
หลายมากขึน้ ซึง่ การออกแบบดีไซน์ทดี่ ขี องผ้าทอน�ำ้ แร่นนั้ จะช่วยกลบจุดด้อยด้าน
คุณสมบัตขิ องผ้าได้ดอี กี ด้วย
5. ราคาสูงเกินไป
ในยุคปัจจุบนั นีว้ ถิ ชี วี ติ ของผูบ้ ริโภคเองก็ได้ปรับเปลีย่ นไปตามสังคมและ
สภาพทางเศรษฐกิจ ในยุคอุตสาหกรรมทีก่ ารผลิตเสือ้ ผ้าสามารถผลิตได้คราวละ
จ�ำนวนมาก ๆ สามารถตอบโจทย์ได้สำ� หรับผูบ้ ริโภคทุกเพศทุกวัยและมีให้เลือก
จ�ำนวนมากหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมที่มีความเจริญขึ้น
อีกทัง้ ราคาของเสือ้ ผ้าก็มหี ลากหลายให้เลือกกัน สิง่ เหล่านีก้ ค็ อื การแข่งขันทางการ
ตลาดของสังคมบริโภคนิยมที่ผู้ประกอบการผ้าทอน�้ำแร่จะต้องแข่งขันในตลาด
ด้วย จากกระบวนในการผลิตผ้าทอน�ำ้ แร่ทตี่ อ้ งใช้กำ� ลังคนในทุกขัน้ ตอน ประกอบ
กับต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู เพราะไม่สามารถสัง่ ซือ้ ได้คราวละจ�ำนวนมาก ๆ อีกทัง้ การ
ตัดเย็บแบบแฮนด์เมดย่อมส่งผลโดยตรงต่อราคาของผลิตภัณฑ์ทงั้ ทีเ่ ป็นชุดผ้าทอ
แบบตัดเย็บส�ำเร็จรูปหรือจะเป็นแบบสัง่ ตัดเย็บเป็นการเฉพาะ ดังนัน้ ราคาจึงมีผล
โดยตรงกับการเลือกซือ้ เสือ้ ผ้าฝ้ายมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จงึ เลือก
ทีจ่ ะหาซือ้ มาใช้ในคราวจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสวมใส่เท่านัน้ ดังตัวอย่างจากพิมพร สาคร
สมาชิกกลุม่ จิตอาสาแม่ชา่ งฟ้อนของจังหวัดล�ำปางได้กล่าวไว้วา่
“ผ้าฝ้ายทอมือราคาค่อนข้างแพง เราอยากใส่ทกุ วันก็ใส่ไม่ได้ เสือ้ ผ้าพวก
นีใ้ ส่บอ่ ยก็ไม่ได้มนั ก็เบือ่ ง่าย เราก็ไม่อยากจะซือ้ ทีม่ นั แพงเกินไป อยากให้ราคามัน
ไม่สงู มาก เราก็จะใส่ได้บอ่ ย ๆ หลาย ๆ แบบเพราะผูห้ ญิงก็จะเบือ่ ง่าย ของแพงก็
สวยจริงแต่เราก็ใส่ทกุ วันไม่ได้”
(พิมพร สาคร, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 31 มีนาคม 2563)
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6. กระบวนการผลิตใช้เวลานานเกินไป
จากกระบวนการผลิตผ้าทอน�้ำแร่ที่จ�ำเป็นจะต้องใช้ก�ำลังคนในแทบทุก
ส่วนของกระบวนการผลิต แม้วา่ จะเป็นเสน่หข์ องผ้าทอน�ำ้ แร่แบบแฮนด์เมด แต่ก็
กลายเป็นจุดอ่อนของผ้าได้เช่นกัน เพราะไม่สามารถผลิตได้รวดเร็วให้ทนั ต่อความ
ต้องการของตลาดได้ การสั่งผ้าที่มีลวดลายตามที่ต้องการนั้นจึงต้องให้เวลาใน
กระบวนการผลิตกับช่างทอผ้าเป็นเวลานานหลายเดือนด้วยกัน

ภาพที่ 3 ภาพแสดงกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ
ทีม่ า : ธีร์ คันโททอง

ดังนัน้ จากต้นทุนทีส่ งู ในกระบวนการผลิตแบบแฮนด์เมดและกลุม่ ลูกค้าก็
ยังมีเฉพาะกลุม่ ผูป้ ระกอบการจึงไม่ได้มชี ดุ ทีห่ ลายหลายไซซ์ให้ลกู ค้าได้เลือกมาก
นัก โดยเฉพาะกับการท�ำลายผ้าทีย่ ากและสวยงามนัน้ ยิง่ ต้องใช้เวลานานขึน้ ไปอีก
การผลิตผ้าฝ้ายทอจึงมีกระบวนการผลิตทีต่ อ้ งใช้เวลานานมากเมือ่ เทียบกับการผลิต
ชุดผ้าฝ้ายทอแบบอุตสาหกรรมหรือชุดเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ทัว่ ไป ดังนัน้ กระบวนการใน
การผลิตผ้าทอน�ำ้ แร่แบบแฮนด์เมดนัน้ จึงเป็นอุปสรรคต่อความนิยมสวมใส่ผา้ ฝ้าย
ทอทีไ่ ม่สามารถผลิตได้ไม่ทนั ตามความต้องการของตลาด
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7. ขาดการเล่าเรือ่ งทีด่ ี
หัวใจส�ำคัญของการที่จะท�ำให้ผ้าฝ้ายทอได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
มากขึน้ ก็คอื การเล่าเรือ่ งราวความเป็นมาของผ้าทอน�ำ้ แร่ทงั้ กระบวนการผลิตและ
เทคนิคของการท�ำลายผ้าหรือประวัตศิ าสตร์ของผ้า การเล่าเรือ่ งราวของผ้าทอน�ำ้ แร่
ยังเป็นการสร้างจุดเด่นดึงความสนใจให้กบั ผ้าให้มากขึน้ อีกด้วย ซึง่ ในการเล่าเรือ่ ง
ทีด่ นี นั้ จะต้องเป็นการเล่าเรือ่ งในสองส่วนประกอบกัน ส่วนแรกก็คอื เล่าเรือ่ งจาก
กระบวนการผลิต และส่วนทีส่ องก็คอื การเล่าเรือ่ งจากเทคนิคของการท�ำลายผ้า
และประวัตคิ วามเป็นมาของลายผ้า จากคุณลักษณะของผ้าทอน�ำ้ แร่ทรี่ กั ษาดูแล
ยากซึง่ ก็เป็นปัญหาส�ำคัญของผ้า แต่การเล่าเรือ่ งราวของผ้าทอน�ำ้ แร่จะช่วยกลบ
จุดอ่อนของผ้านัน้ ได้เป็นอย่างดี โดยจะท�ำให้ลกู ค้าหันมาให้ความสนใจถึงเรือ่ งราว
ประวัตคิ วามเป็นมาของเสือ้ ผ้ามากกว่าทีจ่ ะสนใจถึงจุดอ่อนของผ้า และการเล่า
เรือ่ งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าได้และยังเป็นเครือ่ งมือการส่งเสริม
การตลาดของผ้าทอน�ำ้ แร่ได้ดี ซึง่ ลูกค้าทีไ่ ด้ซอื้ ผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วก็อยากบอกเล่า
เรือ่ งราวให้กบั คนอืน่ ๆ ฟังถึงความพิเศษของผ้าเหล่านัน้ ดังนัน้ การเล่าเรือ่ งจึงเป็น
เครือ่ งมือทางการตลาดหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของผ้าทอน�ำ้ แร่ทจี่ ะช่วยให้เกิดกระแสการบอก
ต่อเป็นไวรัลในสังคมได้อกี ทางดังตัวอย่างจากบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัด
ล�ำปางได้กล่าวไว้วา่
“เราต้องแยกการผลิตผ้าฝ้ายทอนัน้ ออกมาเป็นสองส่วนก่อน ส่วนแรกคือ
กระบวนการผลิต น�ำ้ มอญต่างจากทีอ่ นื่ นะเพราะใช้นำ�้ แร่ในการย้อมผ้า และส่วนที่
สองคือ ลายผ้า แต่ผา้ ฝ้ายทอทีด่ ตี อ้ งมีทงั้ สองอย่าง มีทงั้ กระบวนการผลิตและลาย
ผ้าทีต่ อ้ งมีเรือ่ งเล่าด้วย ผ้าจึงต้องหาจุดเด่นทีจ่ ะสามารถช่วยยกระดับผ้าขึน้ มาได้”
(บพิตร วิทยาวิโรจน์, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 24 เมษายน 2563)
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8. ขาดการสือ่ สารการตลาดทีด่ ี
การสือ่ สารการตลาดนัน้ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะคอยช่วยให้ผปู้ ระกอบ
การสามารถด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จได้ จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการผ้าทอน�้ำแร่มีการใช้เครื่องการสื่อสารการตลาดที่ยัง
ไม่ครอบคลุมหรือไม่ได้ใช้อย่างจริงจังมากนัก ด้านการประชาสัมพันธ์ ยังน้อย
อยู่มากจึงท�ำให้ผู้บริโภคไม่รู้แหล่งผลิตผ้าทอน�้ำแร่ที่มีคุณภาพมากนัก ด้านการ
โฆษณา ภาครัฐจ�ำเป็นจะต้องเข้าช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประกอบการผ้าทอซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นเพียงวิสาหกิจชุมชนเท่านัน้ โดยศักยภาพแล้วก็อาจไม่สามารถท�ำการ
โฆษณาให้ผบู้ ริโภคสนใจและหันมาใช้ผา้ ฝ้ายทอให้มากขึน้ ได้ ด้านของการส่งเสริม
การขาย ร้านขายเสือ้ ผ้าทอก็ยงั ไม่คอ่ ยมีการจัดโปรโมชันลดแลกแจกแถมมากนัก
ด้านการขายโดยพนักงาน ผูป้ ระกอบการควรจะต้องเน้นให้มากขึน้ โดยพนักงาน
ขายต้องมีความรูท้ งั้ ในด้านของกระบวนการผลิตผ้าและด้านเทคนิคการท�ำลายผ้า
ตลอดจนเรือ่ งเล่าต่าง ๆ ของผ้าซึง่ จะท�ำให้ลกู ค้าเกิดความสนใจในสินค้ามากขึน้
และการจัดหน้าร้านต้องให้ความส�ำคัญเช่นกันเนื่องจากส่งผลต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์สนิ ค้านัน้ และพนักงานขายต้องเชือ่ มัน่ ในสินค้าของตนเองเสียก่อนจึง
จะท�ำให้ลกู ค้าเกิดมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้าของเราได้ และการขายตรง ปัจจุบนั
การเข้าถึงสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ วิถีชีวิตของผู้คนก็
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนก็เปลี่ยนไปหันมา
หาข้อมูลหรือสั่งสินค้าจากออนไลน์กันมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงจะต้องหันมา
ให้ความสนใจให้มากขึ้นเพราะจะท�ำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นและ
ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนีไ้ ด้เป็นอย่างดีดงั ตัวอย่างจากบพิตร วิทยา
วิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดล�ำปางได้กล่าวไว้ว่า
“ผ้าฝ้ายทอผ้าพืน้ เมืองของเรายังอ่อนในเรือ่ งการประชาสัมพันธ์อกี มาก
ซึ่งเชื่อว่าเรื่องราวของผ้าฝ้ายทอของเรามีทุกที่แน่นอนแต่ท�ำอย่างไรให้เรื่องราว
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เหล่านี้ออกไปสู่สาธารณะให้มากขึ้น”
(บพิตร วิทยาวิโรจน์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 24 เมษายน 2563)
จากการศึกษาสภาพปัญหาผ้าทอน�ำ้ แร่เพือ่ เป็นแนวทางการส่งเสริมด้าน
การสือ่ สารการตลาดของจังหวัดล�ำปางซึง่ ในภาพรวมแล้วยังมีอกี หลายประการ
ที่ท�ำให้ผ้าทอน�้ำแร่ยังไม่เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่จังหวัดล�ำปางมากนัก ผู้วิจัย
จึงได้สรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ และน�ำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้

ภาพที่ 4 ภาพแสดงสภาพปัญหาผ้าทอน�ำ้ แร่ของจังหวัดล�ำปาง
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อภิปรายผล
จากการวิจยั สภาพปัญหาผ้าทอน�ำ้ แร่เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการ
ส่งเสริมด้านการเล่าเรือ่ งเพือ่ การสือ่ สารการตลาดของจังหวัดล�ำปางนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้พบ
ประเด็นทีน่ า่ สนใจและได้นำ� มาอภิปรายผลเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ไปดังนี้
1. การเล่าเรือ่ งของผ้าทอน�ำ้ แร่
ผ้าทอน�ำ้ แร่ทถ่ี กู น�ำมาตัดเย็บเป็นชุดเพือ่ สวมใส่ทงั้ เป็นเสือ้ และผ้าถุงของ
คนภาคเหนือนั้นสิ่งที่จะท�ำให้ผ้าทอสามารถสร้างมูลค่าให้กับตนเองได้มากขึ้นก็
คือ การเล่าเรื่องทั้งจากกระบวนการผลิตผ้าและเทคนิคของการท�ำลายผ้าหรือ
ประวัตศิ าสตร์ของผ้าทอน�ำ้ แร่ ซึง่ กระบวนการผลิตทีม่ ขี นั้ ตอนซับซ้อนหรือแตก
ต่างจากทีอ่ นื่ นัน้ จะท�ำให้สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าและช่วยสร้างมูลเพิม่
ให้กบั ผ้าฝ้ายทอได้เป็นอย่างดี และส�ำหรับเรือ่ งเล่าจากเทคนิคการท�ำลายผ้าหรือ
ประวัตศิ าสตร์ของลายผ้าทีม่ เี รือ่ งเล่าเชือ่ มโยงถึงประวัตศิ าสตร์หรือผูท้ อ่ี อกแบบ
ลวดลายในอดีตและถ้าเป็นเจ้านายในสมัยก่อนก็ยงิ่ จะท�ำให้ผา้ ฝ้ายทอมีความน่า
สนใจและเพิม่ มูลค่าให้กบั ผ้าฝ้ายทอได้มากขึน้ ไปอีก ดังตัวอย่างทีพ่ บเห็นได้จาก
ผ้าฝ้ายทอของทางจังหวัดล�ำพูนซึ่งมีการเล่าเรื่องของลายผ้าที่มีประวัติศาสตร์
เชือ่ งโยงกับเจ้านายในสมัยก่อน และจังหวัดแพร่กม็ กี ารเล่าเรือ่ งจากกระบวนการ
ผลิตผ้าฝ้ายทอซึ่งก็ท�ำให้ผ้าฝ้ายทอมีช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคมากขึ้นและยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าฝ้ายทอได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิญญ์พทั ร์ กุสยิ ารังสิทธิ์ (2560) ซึง่ ได้ศกึ ษาเรือ่ งการ
เล่าเรือ่ งในการสือ่ สารการตลาดสินค้าโอทอป กุสมุ า ซึง่ พบว่า การสร้างสโลแกน
ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเพื่อใช้ในการสื่อสารการสร้างเนื้อหาที่ดีต้องมีการ
เล่าเรื่องที่ชัดเจน เน้นเฉพาะประเด็นที่ส�ำคัญ และยังสอดรับกับงานวิจัยของ
วัฒนะ จูฑะวิภาต (2555) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งผ้าทอกับชีวติ คนไทย ซึง่ พบว่า ความ
ละเอียดของลวดลาย ความประณีต ความงดงามของลวดลายของผ้านัน้ ล้วนได้มา
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จากกระบวนการถ่ายทอดกันในครอบครัว จากรุน่ ต่อรุน่ ฝีมอื และลวดลายการทอ
นัน้ ก็จะพัฒนาผ่านประสบการณ์ตามระยะเวลาทีเ่ พาะบ่มโดยผูท้ อ และยังสอดรับ
กับงานวิจยั ของบุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2563) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการสือ่ สารการ
ตลาดของผูป้ ระกอบการคลัสเตอร์ผา้ ทอเมืองน่านผลการวิจยั พบว่า จุดแข็งซึง่ เป็น
ความได้เปรียบหลักอยูท่ เี่ อกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ และส�ำหรับลวดลายผ้า
ทอของจังหวัดล�ำปางนัน้ อาจจะยังไม่ได้มลี วดลายทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นมากนัก
แต่ลวดลายของผ้านัน้ ก็ยงั มีความส�ำคัญมากกับการเพิม่ มูลค่าและดึงความสนใจ
ผูบ้ ริโภคได้ การให้นำ�้ หนักความสนใจผ้าของผูบ้ ริโภคจึงให้นำ�้ หนักทีล่ วดลายของ
ผ้าเป็นล�ำดับต้น ๆ ของการตัดสินใจซือ้ ผ้า ลวดลายผ้าจึงมีผลโดยตรงต่อการเพิม่
มูลค่าของผ้านัน้ อีกด้วย ดังนัน้ ผ้าผืนใดมีลวดลายทีม่ กี ารเล่าเรือ่ งราวทีเ่ ก่าแก่แต่
โบราณ และลวดลายของผ้ามีความเชือ่ มโยงกับเจ้านายหรือราชวงศ์ในอดีตก็ยงิ่
เป็นการสร้างมูลค่าให้กบั ผ้าผืนนัน้ ได้อย่างทวีคณ
ู เลยทีเดียว ผ้าจึงต้องควรมีลาย
ผ้าทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเรือ่ งราวทีเ่ ชือ่ มโยงกับประวัตศิ าสตร์หรือชุมชน
ของตนเองจึงจะท�ำให้ผา้ ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภคมากขึน้
2. คุณลักษณะของผ้าทอน�ำ้ แร่
ผ้าทอโดยคุณลักษณะของผ้าแล้วค่อนข้างเป็นอุปสรรคกับการใช้งานจริง
ในชีวติ ประจ�ำวัน โดยปกติเส้นใยของผ้าฝ้ายจะมีขนาดใหญ่และไม่คอ่ ยเกาะกันมาก
นัก ซึง่ ก็สง่ ผลให้เนือ้ ผ้าจะมีความหนา เวลาน�ำมาตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่กจ็ ะท�ำให้
เสือ้ ผ้าหนาท�ำให้ผสู้ วมใส่รอ้ นไปด้วย และผ้ายังหลุดลุย่ ง่ายอีกด้วย อีกทัง้ ผ้าฝ้ายก็ยงั
เป็นผ้าทีร่ ดี ยาก เมือ่ น�ำมาซักแล้วสีกจ็ ะตกและก็จะหดตัวลงอีก ประกอบกับผ้าทอ
น�ำ้ แร่กเ็ ป็นผลิตภัณฑ์แบบแฮนด์เมดทีก่ ระบวนการผลิตผ้าจะต้องใช้กำ� ลังคนในแทบ
ทุกส่วนของกระบวนการผลิต ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทดี่ จี ะต้องสามารถสือ่ สารถึงประโยชน์
ทีล่ กู ค้าจะได้รบั โดยเริม่ ต้นทีค่ วามรูส้ กึ นึกคิดของลูกค้าทีพ่ ยายามจะค้นหาสิง่ ทีม่ ี
คุณค่าในสายตาลูกค้า แล้วย้อนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เราแล้วก็
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ต้องสามารถตอบโจทย์ลกู ค้าทีเ่ ป็นเป้าหมายได้ (Kotler, 2003: 630) และส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์แบบแฮนด์เมดแม้วา่ จะมีเสน่หก์ ต็ ามแต่กก็ ลายเป็นจุดอ่อนของผ้าได้เช่น
กัน เพราะไม่สามารถผลิตได้รวดเร็วให้ทนั ต่อความต้องการของตลาดได้ การสัง่ ผ้าที่
มีลวดลายตามทีต่ อ้ งการนัน้ ก็ตอ้ งใช้เวลาในกระบวนการผลิตทีค่ อ่ นข้างนาน แม้วา่
ลวดลายของผ้าจะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผ้าได้กต็ าม แต่กท็ ำ� ให้ผา้ มีราคาทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ก็
ส่งผลให้มกี ลุม่ ลูกค้าทีข่ นาดเล็กลงกลายมาเป็นลูกค้าเฉพาะกลุม่ ซึง่ เสรี วงษ์มณฑา
(2540: 37-39) ก็ได้กล่าวไว้วา่ ในปัจจุบนั นีก้ ระบวนการทางการสือ่ สารการตลาดนัน้
มีความซับซ้อนมากขึน้ ซึง่ ก็เนือ่ งมาจากกลุม่ เป้าหมายทางการตลาดนัน้ ก็มกี ารแบ่ง
แยกเป็นส่วน ๆ ย่อยเล็กลงไปเรือ่ ย ๆ ซึง่ ก็สอดคล้องกับมานพ ชุม่ อุน่ (2553) ได้
ศึกษาวิจยั เรือ่ งการพัฒนากระบวนการจัดการทางการตลาดในผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
ทอมือ กรณีศกึ ษา : กลุม่ ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง
จังหวัดล�ำพูน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาส�ำคัญทีพ่ บของผ้าคือผ้ามักตกสีหรือหด
ตัวเวลาซักและผูบ้ ริโภคก็มกั จะมีการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผ้าน�ำมาเปรียบ
เทียบกับราคาของผ้าและโอกาสในการสวมใส่ผา้ ด้วย ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรให้
ความสนใจในการน�ำเรือ่ งเล่าประวัตศิ าสตร์ของลายผ้าหรือเทคนิคการทอผ้าต่าง ๆ
มาใช้ในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคหันมา
สนใจเรือ่ งเล่าและมองข้ามคุณลักษณะด้อยของผ้าไป
3. มาตรฐานและการออกแบบ
กระบวนการผลิตผ้าทอโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นรูปแบบอุตสาหกรรม
ครัวเรือน ท�ำกันในหมูบ่ า้ นเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และแต่ละ
ท้องถิน่ ก็มวี ธิ กี ารและรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป และจากกระบวนการผลิตที่
เป็นแบบใช้มอื ท�ำทุกขัน้ ตอนนัน้ จึงอาศัยความช�ำนาญของช่างตัดเย็บซึง่ ก็อาจท�ำให้
การตัดเย็บในแต่ละครัง้ ไม่ได้มาตรฐานทีเ่ หมือนกันทุกครัง้ ไป รวมทัง้ การย้อมสีหรือ
ไซซ์ขนาดแต่ละไซซ์กอ็ าจจะไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน ดังนัน้ มาตรฐานเมือ่ เทียบ
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กับการตัดเย็บแบบอุตสาหกรรมหรือเสือ้ ผ้าแฟชัน่ แล้วนัน้ ก็ได้กลายมาเป็นข้อจ�ำกัด
ทีท่ ำ� ให้ผา้ ทอน�ำ้ แร่จะไม่คอ่ ยได้รบั รับความนิยมมากนักและจะนิยมกันเพียงเฉพาะ
คนบางกลุม่ เท่านัน้ และอีกปัญหาหนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ การออกแบบทีไ่ ม่คอ่ ยสวยงาม
นัก ยังคงเป็นรูปแบบเดิม ๆ เหมือนในอดีตทีผ่ า่ นมาไม่ได้มดี ไี ซน์ใหม่มากนัก ซึง่ ก็
สอดคล้องกับศุภฤกษ์ ธาราพิทกั ษ์วงศ์ (2554) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการจัดการความ
รูเ้ พือ่ การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีสว่ นร่วมกลุม่ ตัดเย็บ บ้านดอก
แดง ต�ำบลสง่าบ้าน อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ก็พบว่า เป็นกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนผูผ้ ลิตสินค้าหัตถกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในด้านการผลิตแต่กย็ งั ขาดศักยภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย ซึง่ จุดส�ำคัญทีจ่ ะต้องมี
การพัฒนาศักยภาพของคนในกลุม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนต่อไปนัน้ จะ
ต้องมีการให้ความรูใ้ นด้านทีเ่ ป็นปัญหาอยูก่ ค็ อื การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดีไซน์ของเสือ้ ผ้าทอนัน้ จึงมีความส�ำคัญมาก เพราะจะท�ำให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้
หันมาสนใจและซือ้ ผ้าไปใช้ได้ ผูป้ ระกอบการจึงควรมีดไี ซน์แบบใหม่ ๆ มาให้ลกู ค้า
เลือกให้มากขึน้ อีกทัง้ ต้องดีไซน์ให้เหมาะกับกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ กลุม่
เด็ก วัยรุน่ วัยท�ำงาน และผูส้ งู อายุ ซึง่ ก็ทำ� ให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างมาก
ขีน้ และเพิม่ ยอดขายได้อกี ด้วย และการออกแบบทีด่ ขี องผ้าทอน�ำ้ แร่ยงั ช่วยกลบ
จุดด้อยด้านคุณสมบัตขิ องผ้าทอน�ำ้ แร่ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในงานวิจยั
1. ส�ำหรับในการศึกษาสภาพปัญหาผ้าทอน�ำ้ แร่นี้ ผูป้ ระกอบการควรให้
ความสนใจในการสร้างเรือ่ งเล่าของทัง้ จากลายของผ้า และเทคนิคการทอผ้าหรือ
ประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วกับผ้า ซึง่ จะช่วยท�ำให้ผบู้ ริโภคหันมาสนใจผ้าทอน�ำ้ แร่มากขึน้
และเรือ่ งเล่ายังช่วยให้ผบู้ ริโภคมองข้ามคุณสมบัตดิ อ้ ยของผ้าได้อกี ด้วย
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2. มาตรฐานของการตัดเย็บและการออกแบบทีท่ นั สมัยและมีเหมาะสม
กับลูกค้าในแต่ละกลุม่ ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญเช่นกัน รวมทัง้ การย้อมสีหรือไซซ์และขนาด
แต่ละไซซ์กไ็ ม่ได้มาตรฐานเช่นกัน ร้านค้าจึงควรมีดไี ซน์แบบใหม่ ๆ มาให้ลกู ค้าเลือก
ให้มากขึน้ อีกทัง้ ต้องดีไซน์ให้เหมาะกับกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ กลุม่ เด็ก
วัยรุน่ วัยท�ำงาน และผูส้ งู อายุ โดยมาตรฐานและการออกแบบดีไซน์ทดี่ ขี องผ้าทอ
นัน้ ก็ยงั จะช่วยกลบจุดด้อยด้านคุณสมบัตขิ องผ้าได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย
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