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การสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม (Participant Observation) โดยเข้าไปท�าการ

สงัเกตและเฝ้าดพูฤตกิรรมของสมาชกิกลุม่ทอผ้าน�า้มอญแจ้ซ้อน ชมุชนบ้านศรีดอน

มลู ต�าบลแจ้ซ้อน อ�าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล�าปาง ประกอบกบัการเกบ็รวบรวม

ข้อมลูด้วยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้หลักการสุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามคณุสมบตัผิูใ้ห้ข้อมลูทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้แล้ว ได้แก่ แกนน�ากลุ่มทอผ้าน�า้มอญแจ้ซ้อน ผูท้รงคณุวฒุหิรือนกัวชิาการด้าน

การสือ่สารการตลาด หน่วยงานพฒันาชมุชน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ รวม

ไปถงึผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑ์ทอผ้าน�า้แร่รวมจ�านวนท้ังสิน้ 54 คน

ผลการวจิยัพบว่า สภาพปัญหาท่ีท�าให้ผ้าทอน�า้แร่จงัหวดัล�าปางยงัไม่ได้รบั

ความนยิมสวมใส่กันมากนกันัน้มทีัง้หมด 8 ประการ ได้แก่ 1) ลายผ้าทีย่งัไม่โดด

เด่น 2) การสวมใส่ลดน้อยลงในวนัปกต ิ3) การดแูลรกัษายาก 4) การตดัเยบ็ทีไ่ม่

ได้มาตรฐานและการออกแบบไม่ทนัสมัย 5) ราคาทีส่งูเกนิไป 6) กระบวนการผลติ

ใช้เวลานานเกนิไป 7) ขาดการเล่าเรือ่งท่ีดี ซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญัของการทีจ่ะท�าให้ผ้า

ทอน�า้แร่ได้รบัความสนใจจากผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยการเล่าเรือ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คอื การเล่าเรือ่งจากกระบวนการผลิต และการเล่าเรือ่งจากเทคนคิของการท�าลาย

ผ้าหรือประวตัศิาสตร์ของผ้า และ 8) ขาดการสือ่สารการตลาดท่ีดี

ค�าส�าคัญ: สภาพปัญหา / ผ้าทอน�า้แร่ / การเล่าเรือ่งเพือ่การสือ่สารการตลาด
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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 mem-

bers 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 market-

ing 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�า

ปัจจุบันการทอผ้าพื้นบ้านของไทยนั้นมีกระจายไปทั่วเกือบทุกภาค  

แต่รปูแบบของผ้าฝ้ายทอจะแตกต่างกนัไปตามค่านยิม ความเชือ่และขนบธรรมเนยีม 

ประเพณขีองแต่ละพืน้ท่ี ผ้าฝ้ายทอจงึเป็นสือ่สญัลกัษณ์ของคนในแต่ละชมุชนทีไ่ด้

แสดงถงึเช้ือชาต ิเผ่าพันธ์ุและความแตกต่างทางวฒันธรรมของแต่ละสังคม ผ้าฝ้าย

ทอยงัคงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีเชือ่มโยงกบัการด�ารงชีวติของมนษุย์ตัง้แต่เกดิจนถงึตาย 

และยงัมีบทบาทส�าคญัทัง้ในแง่เศรษฐกจิการค้า สงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนยงั

เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณแีละพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทยตลอดมา และ

ส�าหรับกลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองของจังหวัดล�าปางน้ันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีความโดด

เด่นกว่ากลุม่อ่ืน ๆ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอทีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์

ไม่เหมอืนใครกค็อื กลุม่น�า้มอญแจ้ซ้อน อ�าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล�าปาง โดยได้

เริม่จากการรวมกลุม่เพือ่จดัตัง้เป็นกลุม่ทอผ้าในโครงการศลิปาชพีต้ังแต่ปี 2539 

เป็นต้นมา ซึง่มแีนวคิดทีจ่ะใช้เวลาว่างหลงัจากการท�างานมาสร้างรายได้เสริมให้แก่

สมาชกิในกลุม่ทอผ้าจงึได้ช่วยกนัคดิค้นวธิกีารผลติผ้าทอทีบ่่งบอกถงึความเป็นท้อง

ถิน่ของตนเองโดยใช้วสัดท่ีุหาได้จากธรรมชาตริอบ ๆ ชุมชนซึง่อยูใ่กล้ตวัประสาน

กบัภมิูปัญญาการทอผ้าฝ้ายแบบดัง้เดมิทีส่บืต่อมาจากรุน่ปูรุ่่นย่าสร้างสรรค์ให้เป็น

ผลงานผ้าทอน�า้แร่ โดยได้มกีารใช้น�า้แร่จากอุทยานแห่งชาตแิจ้ซ้อนมาเป็นสารช่วย

ย้อมสธีรรมชาตซิึง่ท�าให้ผลติภณัฑ์ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์น�าออกมาจ�าหน่ายใน

ช่วงเทศกาลตามสถานทีท่่องเทีย่วและงานโอทอ็ปของหน่วยงานราชการตลอดมา

แม้ว่าผ้าทอน�้าแร่ของกลุ ่มน�้ามอญแจ้ซ้อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น

เอกลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่นและแตกต่างก็ตาม แต่ในปัจจุบันนี้ทางกลุ่มน�้า

มอญแจ้ซ้อนกย็งัประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการสือ่สารการตลาดท่ีจะท�าให้ผ้า

ทอน�า้แร่เป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคให้มากขึน้ ทางผูว้จิยัจงึได้เล็งเหน็ถึงความส�าคญั

และความจ�าเป็นในการศกึษาถงึสาเหตสุภาพปัญหาของผ้าทอน�า้แร่เพ่ือจะใช้เป็น
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แนวทางการส่งเสริมโดยเฉพาะในด้านการสื่อสารการตลาดท่ีจะน�าไปสู่การวาง

กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดท่ีจะท�าให้ผ้าทอน�า้แร่ได้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภคให้

ซ้ือมาสวมใส่กันมากขึน้ต่อไปและยงัเป็นการส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์ให้ผ้าทอน�า้แร่ 

ของจังหวัดล�าปางเป็นที่รู้จักกับกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้นสามารถสร้าง 

รายได้ทีม่ัน่คงและยัง่ยนืให้กบัชมุชนต่อไปได้อกีด้วย

วตัถปุระสงค์การวิจยั

เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาผ้าทอน�า้แร่เพือ่เป็นแนวทางการส่งเสริมด้านการ

เล่าเรือ่งเพือ่การสือ่สารการตลาด อ�าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล�าปาง ทีส่่งผลต่อความ

นยิมในการสวมใส่ผ้าทอน�า้แร่กนัมากข้ึน

แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

แนวคิดการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated  

Marketing Communication: IMC)

ส�าหรบัความหมายของการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการมนีกัวชิาการ

หลายท่านได้ให้ค�านยิามไว้อย่างน่าสนใจดงันี้

American Association of Advertising Agencies (cited in Belch 

and Belch, 2004: 242) ได้ให้ความหมายของ IMC ไว้ว่า เป็นแนวความคดิของ

การวางแผนการสือ่สารการตลาดทีใ่ห้ความส�าคญักบัคณุค่าเพิม่ทีจ่ะได้จากแผนที่

ครอบคลมุการประเมนิกลยทุธ์การสือ่สารไว้แล้ว โดยการผสมผสานรปูแบบการ

สือ่สารต่าง ๆ เหล่านี ้เพือ่ก่อให้เกดิความชดัเจนและกลมกลืน

Kolter (1997: 583) ได้อธบิายถงึการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการไว้

เช่นกันว่า ผลจากการหดตัวของตลาดมวลชนและความหลากหลายของเครือ่งมอื 

ตลอดจนวธิกีารสือ่สารทีส่ามารถเข้าถึงเฉพาะกลุม่ผู้บริโภคท่ีมคีวามละเอยีดอ่อน
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มากขึน้น้ัน ท�าให้ธรุกิจต่าง ๆ มคีวามจ�าเป็นต้องคดิหาวธิกีารใช้เครือ่งมอืสือ่สาร

ต่าง ๆ ให้สอดประสานและกลมกลนืมากยิง่ขึน้

Duncan (2005: 373) ได้ให้ค�านยิามการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการไว้

เช่นกันว่า เป็นกระบวนการสร้างคณุค่าส�าหรบัตราสนิค้า (Brand Value) โดยต้อง

มกีระบวนการประสาน การท�างานร่วมไม้ร่วมมอืกนัของฝ่ายต่าง ๆ  (Cross-Func-

tional Process) เพือ่การสนบัสนนุความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและผู้ทีม่ส่ีวนได้เสีย 

(Stakeholders) ทกุฝ่าย

ส�าหรบัการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ (Integrated Marketing Com-

munication) หรอื IMC นัน้จะมุง่เน้นไปยงักลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย จ�าเป็นต้องใช้

รปูแบบหรอืเครือ่งมอืการส่ือสารในหลายรปูแบบเพือ่ให้เกดิประสทิธผิลทางการ

สือ่สาร โดยที ่Kotler (2003: 630) ได้แบ่งเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ 

ออกเป็น 5 เครือ่งมอืหลกั ได้แก่ 1) การโฆษณา (Advertising) 2) การขายโดย

ใช้พนักงาน (Personal selling) 3) การส่งเสรมิการขาย (Sale promotion)  

4) การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ (Publicity and public relation) และ  

5) การตลาดทางตรง (Direct marketing) ซึง่ในการศกึษาวจิยัในครัง้นีผู้ว้จัิยได้ใช้

แนวคดิของ Kotler (2003: 630) เป็นหลกัในการวางแนวทางส�าหรับการศกึษา

วจิยั ซึง่เป็นแนวคิดทีไ่ด้รบัการยอมรบักันอย่างกว้างขว้างทัง้แวดวงวชิาการและ

แวดวงการตลาด โดยผูว้จัิยจะใช้ออกแบบค�าถามการวจัิยเพือ่ศกึษาสภาพปัญหา

โดยรวมผ้าฝ้ายทอน�า้แร่ของจงัหวดัล�าปางเพือ่ให้ทราบถงึบรบิททีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

ในการส่งเสรมิทีจ่ะมส่ีวนท�าให้ผ้าทอน�า้แร่ได้รบัความนยิมมากขึน้ ทัง้นีก้เ็พือ่น�า

ผลของการศกึษาสภาพปัญหาในครัง้น้ีไปใช้ในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดโดย

ใช้การเล่าเรือ่งมาเป็นส่วนประกอบเพือ่การสือ่สารการตลาดให้เข้าถงึและตรงกับ

กลุม่เป้าหมายต่อไป
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แนวคดิการเล่าเรือ่ง (Story telling)

ความหมายของการเล่าเรื่อง (Story telling) ค�าว่า Storytelling นี้มัก

จะใช้โดยทัว่ ๆ  ไปเมือ่กล่าวถึงเรือ่งเล่าหรอืการเล่าเรือ่งในศาสตร์ต่าง ๆ  เช่น ด้าน

การศกึษาเมือ่พดูถงึเทคนคิการเล่าเรือ่งโดยเฉพาะนทิาน ด้านสังคมวทิยาเมือ่พูด

ถึงเรื่องเล่าในชุมชน เป็นต้น (อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2558)

Santipap Charam (2012) ได้ให้ความหมายถึง เรื่องเล่า (Story tell-

ing) ไว้ว่า เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ถูกถ่ายทอด

ออกมาโดยมวีธิกีารถ่ายทอดทีแ่ตกต่างกนั การเล่าเร่ืองเป็นการเล่าหลักการง่าย 

ๆ ที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้วว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง เกิดความ

ประทบัใจอย่างไรกบัการกระท�าสิง่ต่าง ๆ  จนเกดิผลส�าเร็จโดยการถ่ายทอดความ

รูใ้ห้ผูฟั้งเข้าใจ และเข้าถงึประเดน็อย่างชดัเจน อ่านเข้าใจง่าย และรูห้ลกัการของ

สิ่งที่ถ่ายทอด

ดงัน้ันการเล่าเรือ่งจงึเป็นวธิกีารส่งสารทีม่โีครงสร้างและองค์ประกอบที่

แน่นอนนัน่คอื ต้องมตีรรกะ ของการเล่า (Logic of narration) ซึง่มีองค์ประกอบ

ต่าง ๆ  (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 166 อ้างถงึในอบุลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2558)  

โดยผูว้จัิยจะน�าแนวคดิการเล่าเรือ่งน้ีมาปรบัใช้และวางแนวทางในการศกึษาวจิยั 

ซึง่ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง (Plot) 2) แก่นของเรือ่ง (Theme) 3) ความขดัแย้ง 

(Conflict) ระหว่างสองฝ่าย 4) ตัวละคร (Character) พระเอก-นางเอก ตัวร้าย 

และมีผู้ช่วยเหลือหรือมือท่ีสามท่ีคอยช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 5) บทสนทนา 

(Dialogue) 6) ฉาก (setting) 7) ตอนจบ (Ending) 8) สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) 

และ 9) มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) โดยการศึกษาวิจัยสภาพปัญหา

ของบริบทโดยรวมของผ้าทอน�า้แร่ในครัง้นีก้เ็พือ่จะท�าให้เหน็ถงึความส�าคญัของ

การเล่าเร่ืองซึง่จะท�าให้ผ้าทอน�า้แร่สามารถสร้างการดงึดดูความสนใจจากลกูค้า
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และสร้างความแตกต่างจากสนิค้าคูแ่ข่งได้เป็นอย่างด ีซ่ึงจะต้องศกึษาถงึจุดเด่น

ต่าง ๆ ของผ้าทอน�า้แร่และน�าออกมาใช้ในการสือ่สารการตลาดต่อไป

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง

บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาด

ของผู้ประกอบการคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสาร

การตลาดของผู้ประกอบการคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน มีดังนี้ 1) การวิเคราะห์

สถานการณ์ จุดแข็งซึ่งเป็นความได้เปรียบหลักอยู่ที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ

ผลิตภัณฑ์ จุดอ่อนคือ ความไม่พร้อมด้านทุนทรัพย์ของผู้ประกอบการที่ต้องพึ่ง

พิงหน่วยงานภาครัฐอยู่ตลอด กระบวนการผลิตใช้เวลานาน ผลิตภัณฑ์มีราคา

ค่อนข้างสูง ช่องทางการจัดจ�าหน่ายไม่ครอบคลุม และขาดคนรรุ่นใหม่สืบทอด

กิจการ ส�าหรับโอกาสทางการตลาดมาจากหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน

อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคนิยมสวมใส่ผ้าทอพื้นเมืองมากขึ้น อุปสรรคที่ผู้ประกอบ

การต้องเผชิญ คือ เรื่องจ�านวนคู่แข่งในตลาด ปัญหาการลอกเลียนผลงาน 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคทีช่อบต่อรองราคาและนยิมซือ้สนิค้าออนไลน์ เศรษฐกจิตกต�า่

และการเมืองไม่มีเสถียรภาพ 2) การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

คนกลางที่รับผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่อ ได้แก่ เครือข่ายภายในจังหวัดและต่าง

จังหวัด ร้านจ�าหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมือง ร้านจ�าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ศูนย์โอทอป 

ร้านค้าออนไลน์ และผูบ้รโิภคคนสดุท้ายทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์ไปสวมใส่ ได้แก่ พนักงาน

บริษัท ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ และนักท่องเที่ยว

อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธ์ิ (2560) ได้ศึกษาเร่ืองการเล่าเร่ืองในการ

สื่อสารการตลาดสินค้าโอทอป กุสุมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและน�าเสนอ

แนวคิดการเล่าเรื่องในการสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอปกุสุมา ผลการวิจัยพบ

ว่า การสร้างสโลแกนของผลติภณัฑ์แต่ละประเภทเพือ่ใช้ในการสือ่สารการสร้าง
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เนื้อหาที่ดี ต้องมีการเล่าเรื่องที่ชัดเจน เน้นเฉพาะประเด็นที่ส�าคัญ และส�าหรับ

สนิค้าทีม่ช่ืีอคล้ายหรอืใกล้เคยีงกนักับผลติภณัฑ์อืน่นัน้ควรเลอืกสร้างความแตก

ต่างให้กับช่ือของสนิค้าด้วยการเปลีย่นชือ่ผลติภัณฑ์เพือ่สร้างความชดัเจนให้กบั

ผลติภัณฑ์มากยิง่ขึน้ และในส่วนของเทคนคิในการเล่าเรือ่งทีเ่หมาะสมนัน้ ได้แก่ 

1) การเล่าเรื่องแบบตรงกันข้าม น�าเสนอให้เห็นเรื่องราวก่อนและหลังการก่อตั้ง

กลุม่วสิาหกจิชมุชนแม่บ้านเกษตรมวกเหลก็ 2) การเล่าเร่ืองแบบอารมณ์ขัน เพ่ือ

ให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ�าเนื้อหาของแบรนด์ได้ดีมากยิ่งขึ้น

วัฒนะ จูฑะวิภาต (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผ้าทอกับชีวิตคนไทย  

โดยศึกษาประเภทกรรมวิธีผลิตผ้าทอ ลวดลายที่ส�าคัญ ๆ การใช้ผ้าทอ 

ในประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า ประเภทของผ้าทอสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คอื  

แบ่งตามวตัถดุบิท่ีใช้ในการทอและแบ่งตามกรรมวธีิในการทอ โดยความละเอยีด

ของลวดลายความประณีตและความงดงามของลวดลายนั้นล้วนได้มาจาก

กระบวนการถ่ายทอดกนัในครอบครวัจากรุ่นต่อรุ่นและลวดลายการทอจะพัฒนา

ผ่านประสบการณ์ระยะเวลาที่เพาะบ่มโดยผู้ทอเอง จนเกิดอัตลักษณ์ของแต่ละ

กลุม่ทัว่ประเทศไทย ผ้าทอมคีวามส�าคญัโดยสะท้อนให้เหน็วถิชีวีติและสงัคมไทย

แต่ละภมูภิาค รวมถงึความสมัพนัธ์ระหว่างขนบธรรมเนยีมประเพณแีละพธิกีรรม

ต่าง ๆ  ตัง้แต่เกดิจนตาย ในปัจจบัุนผ้าทอมปีระโยชน์ใช้สอยในชวีติประจ�าวนัด้วย

การน�ามาตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม โดยการออกแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย  

ดังนั้นผ้าทอไทยจึงต้องได้รับการอนุรักษ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการความรู้

เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วมกลุ่มตัดเย็บบ้าน

ดอกแดงจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้า

หัตถกรรมมีศักยภาพในด้านการผลิตและกลุ่มมีจุดเด่นในการผลิตสินค้าของ

ตนเองแต่ก็ยังขาดศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่
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หลากหลาย ซึ่งจุดส�าคัญของการพัฒนาอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพของคนในกลุ่ม

เพือ่ท่ีจะได้เป็นการพฒันาทีย่ัง่ยนืต่อไปกค็อื การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ 

ด้านการสร้างตราสินค้า ด้านการจัดจ�าหน่าย ด้านการก�าหนดลูกค้าเป้าหมาย

และการก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาด และด้านการวางแผนการตลาดอีกด้วย 

และส�าหรับประเด็นปัญหาที่ส�าคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ

สามารถในการแข่งขันนั้นก็คือ ปัญหาในด้านการวางแผนการตลาด ปัญหาด้าน

การสร้างตราสินค้า และปัญหาในด้านการจัดจ�าหน่าย ท้ังนี้ช่องทางตลาดใหม่

น้ันกลุ่มผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เป็นผู้ท่ีนิยมซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า  

ให้ความส�าคัญในความน่าเช่ือถือของผู้จ�าหน่ายโดยต้องมีแหล่งที่มาชัดเจน

มีตราสินค้า มีบรรจุภัณฑ์ที่มาตรฐาน การลดราคามีผลต่อการซื้อไม่มากนัก 

เน่ืองจากนิยมซื้อสินค้าที่มีคุณค่าหากเป็นสินค้าที่สนใจก็จะตัดสินใจซื้อ  

และยังให้ความส�าคัญกับความคงทนของสินค้าที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว  

มีความสวยงามผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ และกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงยังคง 

ให้ความส�าคัญกับการตลาดตามสมัยนิยมอีกด้วย เนื่องจากเป็นส่วนส�าคัญ 

ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ดีอีกด้วย

มานพ ชุ่มอุ่น (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการ

ทางการตลาดในผลติภณัฑ์จากผ้าฝ้ายทอมอื กรณศีกึษา : กลุ่มผ้าฝ้ายทอมอืบ้าน

ดอนหลวง ต�าบลแม่แรง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม 

ผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงจ�าหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก

ในจังหวัดล�าพูนและเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เน้นการขายปลีกเพราะได้ก�าไรมากกว่า

การขายส่ง ด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เน้นการผลิตสินค้าที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าส�าหรับใช้ในครัวเรือน ผ้าปูโต๊ะ และผ้าม่าน แต่ปัญหาที่พบ คือ  

ผ้าตกสีหรือหดตัวเวลาซัก ด้านกลยุทธ์ราคาจะต้ังราคาขายปลีกโดยบวกก�าไร

จากต้นทุน 10-30 % ส่วนราคาขายส่งบวกก�าไรไว้ไม่ถึง 10 % ด้านกลยุทธ์ช่อง
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ทางการจัดจ�าหน่าย จะมีท้ังการขายปลีกผ่านหน้าร้านของสมาชิก การขายส่ง

ให้แก่พ่อค้าคนกลาง และการขายผ่านศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ด้านกลยุทธ์

การส่งเสริมการตลาด จะใช้การออกร้านแสดงสินค้ากับหน่วยงานราชการ การ

แนะน�าแบบปากต่อปาก และการใช้สื่อ ณ จุดขาย อาทิ นามบัตรและแผ่นพับ

ส�าหรบัโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า ส่วนกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ ควร

ส�ารวจความต้องการของตลาดก่อน เพือ่พฒันารปูแบบและสไตล์ของสินค้าให้ทนั

กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในกลุ่มแฟชั่น พร้อมกับพัฒนาตราสินค้า สี โลโก้  

และสโลแกนตามหลักการและแนวคิดท่ีได้จากการวิจัย ด้านกลยุทธ์ราคา  

ควรบวกก�าไรจากต้นทนุให้สงูขึน้อกีประมาณ 40-50 % ส�าหรับการขายปลกี และ  

20-30 % ส�าหรับการขายส่ง และในส่วนของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านกลยทุธ์ช่องทางการจดัจ�าหน่าย ควรเพิม่ช่องทางการขายผ่านตลาดออนไลน์ 

แต่กไ็ม่ละทิง้ช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีใ่ช้อยูปั่จจบุนั ด้านกลยทุธ์การส่งเสริมการ

ตลาด ควรใช้การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการผ่านทัง้การโฆษณา อาท ิจดัท�า

สปอตโฆษณาผ่านวิทยชุมุชน การใช้โบรชวัร์ทีม่รีายละเอยีดของสนิค้าและราคา 

และการโฆษณาผ่านเวบ็ไซต์ของกลุม่ ด้านการขายโดยบุคคล ควรมพีนกังานขาย

แสวงหาค�าสั่งซื้อเพื่อท�าหน้าท่ีการท�าตลาดเชิงรุก และมีพนักงานขายประจ�า

ศูนย์ เพื่อต้อนรับและแนะน�าลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือสินค้า ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ควรร่วมมือกับภาคราชการ ในระดับจังหวัด เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ไปยังภายนอกมากขึ้น ด้านการส่งเสริมการขายควรเลือกท�ากับกลุ่มตลาดที่เป็น

ลูกค้าประจ�าและกลุ่มลูกค้าใหม่ ส่วนด้านการตลาดทางตรง ควรมีระบบการจัด

เก็บและรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการใช้เคร่ืองมือการตลาดทาง

ตรงเข้าไปติดต่อเพื่อการเสนอขายสินค้า อาทิ การใช้จดหมายขายตรง และการ

ใช้โทรศัพท์ทางตรง
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วธิกีารด�าเนนิการวิจยั

การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

โดยเข้าไปท�าการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม (Participant Observation) กบัสมาชกิ

กลุม่ทอผ้าน�า้มอญแจ้ซ้อน และผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมลูโดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการส่งเสรมิผลิตภณัฑ์ผ้า

ทอน�า้แร่ทัง้สิน้ โดยผูว้จิยัจะใช้วธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ตามคุณสมบัตผิูใ้ห้ข้อมลูท่ีได้ก�าหนดไว้แล้ว ดงันี ้1) หวัหน้าหรอืแกนน�า

กลุ่มทอผ้าน�า้มอญแจ้ซ้อนจ�านวน 1 คน 2) สมาชิกกลุม่ทอผ้าน�า้มอญแจ้ซ้อนจ�านวน 

12 คน 3) ผูท้รงคณุวฒิุหรอืนกัวิชาการด้านการสือ่สารการตลาดผลติภณัฑ์ผ้าทอ

จ�านวน 2 คน 4) หวัหน้าหรอืผูป้ฏิบัตงิานส่งเสรมิอาชีพจากหน่วยงานพฒันาชมุชน

จ�านวน 2 คน 5) หวัหน้าหรอืผู้ปฏิบัตงิานส่งเสรมิอาชพีของหน่วยงานปกครอง

ท้องถ่ินจ�านวน 2 คน และ 6) ผูบ้รโิภคทีเ่คยซ้ือผลติภณัฑ์ผ้าทอน�า้แร่จ�านวน 35 

คน รวมทัง้ส้ินจ�านวน 54 คน และส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูผูวิ้จยัได้ใช้วธิกีาร

ศกึษาโดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผ้าทอน�้าแร่หรือใกล้เคียง

เพื่อให้ทราบแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ พร้อมท้ังเข้าไปท�าการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

(Participant Observation) โดยผูวิ้จยัจะตดิตามเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน

แบบเปิดเผยตัวคอยสังเกตและเฝ้าดูพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มทอผ้าน�้ามอญ 

แจ้ซ้อนชมุชนบ้านศรดีอนมลู ต�าบลแจ้ซ้อน อ�าเภอเมืองปาน จงัหวดัล�าปาง และ

ใช้กล้องถ่ายภาพนิง่ เพือ่บนัทกึภาพในกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะได้น�าไปประกอบ

การอภิปรายผลการวจิยัให้ชดัเจนข้ึน

2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) โดยผูว้จิยัใช้วธิกีาร

เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคณุสมบตัผิูใ้ห้ข้อมลู

ตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้แล้ว ประกอบไปด้วยแกนน�ากลุม่ทอผ้าน�า้มอญแจ้ซ้อน ผูท้รง
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คณุวฒุหิรือนกัวชิาการด้านการสือ่สารการตลาด หน่วยงานพฒันาชมุชน หน่วยงาน

ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมไปถงึผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลิตภณัฑ์ผ้าทอน�า้แร่มาใช้ เพ่ือ

ตอบตามวัตถปุระสงค์ และน�าเสนอข้อมลูโดยผูวิ้จยัจงึใช้การพรรณนาเชงิวเิคราะห์ 

(Analysis Description)

ผลการวจิยั

สภาพและปัญหาของผ้าทอน�า้แร่ของจงัหวดัล�าปาง

ผ้าทอซึง่เป็นผ้าพ้ืนถ่ินท่ีมกีารสวมใส่กนัและมกีารตดัเยบ็ให้เป็นชดุประจ�า

ถิน่ของคนทางภาคเหนอืซึง่ในส่วนของจงัหวดัล�าปางกไ็ด้มกีลุม่น�า้มอญแจ้ซ้อนท่ี

ได้มกีารทอผ้าฝ้ายโดยได้น�าน�า้แร่มาเป็นสารช่วยย้อมสีธรรมชาติท�าให้ผลติภณัฑ์

มคีวามเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากทีอ่ืน่และจากการทีผู่ว้จิยัได้ท�าการศกึษาวจิยัใน

ช่วงทีผ่่านมาท�าให้เหน็ถงึสภาพปัญหาของผ้าทอน�า้แร่ของจังหวัดล�าปางและทัง้นี้

เพือ่เป็นแนวทางในการส่งเสรมิด้านการเล่าเรือ่งเพือ่การสือ่สารการตลาดของผ้า

ทอน�า้แร่ให้เป็นทีน่ยิมของคนในพืน้ท่ีจงัหวดัล�าปางและผูบ้รโิภคทัว่ไปให้มากขึน้

ผูว้จิยัจงึขอสรุปผลการวิจยัได้ดงัน้ี

1. ลายผ้าไม่โดดเด่น

ผ้าทอน�า้แร่ทีถู่กน�ามาตดัเยบ็เป็นชุดเพือ่สวมใส่ทัง้เป็นเสือ้และผ้าถงุของ

คนล�าปางน้ันสิง่ทีจ่ะท�าให้ผ้าทอน�า้แร่สามารถสร้างมลูค่าให้กบัตนเองได้มากขึน้ก็

คอื ลายของผ้า ซึง่ลายของผ้าจะมกีารบอกเล่าเชือ่มโยงถงึประวติัศาสตร์หรือผู้ที่ 

ออกแบบลวดลาย ถ้าเป็นเจ้านายในสมยัก่อนกย่ิ็งท�าให้ผ้ามมีลูค่าเพิม่ทีม่ากขึน้  

ซึง่จะสามารถพบเหน็ได้จากผ้าของทางจงัหวดัล�าพูน เชยีงใหม่ และแพร่ แต่ส�าหรับ

ผ้าทอน�า้แร่ของจังหวดัล�าปาง พบว่า ยงัไม่ได้มลีวดลายท่ีเป็นอตัลักษณ์ของคนพ้ืนถิน่ 

ชาวล�าปางมากนัก ไม่เพยีงแค่การตดัเยบ็ทีส่วยงามแล้วแต่ลวดลายของผ้าทอยงัมี

ความส�าคญัมากกบัการเพิม่มลูค่าและการดึงดดูความสนใจของผูบ้รโิภคได้ การให้
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น�า้หนกัความสนใจของผูบ้ริโภคจงึให้น�า้หนกัทีล่วดลายของผ้าทอเป็นล�าดบัต้น ๆ 

ของการตดัสนิใจซือ้ผ้าทอดงัตวัอย่างจากณภสัสรส์ เหมาะประสิทธิ ์อาจารย์ประจ�า

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั วทิยาลัยสงฆ์นครล�าปางได้กล่าวไว้ว่า

“ภาคเหนอืเขาจะพดูถงึเรือ่งลวดลายมากกว่านะ จะให้น�า้หนกัทีล่ายของ

ผ้ามากกว่า เวลาจะขายผ้ากบ็อกว่าลายน้ีลายนัน้มาจากไหน เขาจะเน้นทีล่ายเป็น

จดุขายของผ้ามากกว่าทีจ่ะมาเน้นทีค่ณุสมบติัหรอืเรือ่งเล่าของผ้านะ อย่างท่ีล�าพูนก็

มีผ้าผนืละเป็นหมืน่เป็นแสนกม็ ีแต่ก็จะเน้นทีล่ายว่าเป็นลายของราชวงศ์ของแต่ละ

พระองค์ทีไ่ด้มาออกแบบหรอืชอบแต่ละลายเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละพระองค์ มัน

เลยท�าให้เรือ่งเล่าของผ้าไปอยูท่ีล่ายของผ้า กท็�าให้ผ้ามมีลูค่าเพิม่ขึน้กบัเป็นจดุขาย

ของผ้านัน้ด้วย มนัก็ท�าให้เราไปสนใจลวดลายมากกว่าจดุอ่อนของผ้า อย่างล�าพนู

เองกจ็ะมเีรือ่งเล่าของผ้าว่าเป็นของท่านดารารัศมกีไ็ด้มกีารพัฒนาลายดอกขึน้มา

เรือ่ย ๆ เป็นลายเป็นดอกต่าง ๆ ของลกูหลานท่านต่อ ๆ กนัมา”

(ณภัสสรส์ เหมาะประสทิธ์ิ, การส่ือสารระหว่างบคุคล, 28 มนีาคม 2563)

ภาพที ่1 ภาพแสดงลายผ้าของภาคเหนือของนักสะสมผ้าทอ

ทีม่า : ธร์ี คันโททอง
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จะเหน็ได้ว่าลายของผ้ามผีลโดยตรงต่อการเพิม่มลูค่าของผ้านัน้ และยิง่

ผ้าผนืใดมีลวดลายทีม่กีารเล่าเรือ่งราวทีเ่ก่าแก่แต่โบราณ และลวดลายของผ้าน้ันมี

ความเชือ่มโยงกบัเจ้านายหรอืราชวงศ์ในอดตีกย็ิง่เป็นการสร้างมลูค่าให้กบัผ้าผนืนัน้

ได้อย่างทวคูีณเลยทีเดยีว แต่ท้ังน้ีการจะทอผ้าฝ้ายทีม่ลีวดลายสวยงามได้นัน้กต้็อง

อาศยัประสบการณ์และความอดทนจากช่างทอผ้าทีม่ฝีีมอืเป็นอย่างสงูซึง่ปัจจบุนัก็

หาช่างฝีมอืดแีทบไม่ได้แล้ว

2. การสวมใส่ลดน้อยลงในวันปกติ

ผ้าฝ้ายทอที่คนพื้นถิ่นทางภาคเหนือใช้กันมานานนั้นก็มีประวัติศาสตร์

ท่ีเช่ือมโยงกับผ้าฝ้ายมาอย่างยาวนานเช่นกัน โดยในอดีตจะมีการใช้ผ้าฝ้ายทอ

มาท�าเป็นเครื่องนุ่งห่มกัน อีกทั้งผ้าฝ้ายทอยังมีความเชื่อมโยงกับเจ้าขุนมูลนาย

ในราชวงศ์ ซึ่งมีการทอผ้าฝ้ายมอบถวายให้เจ้านายใช้ในต้ังแต่อดีตกาลนานมา

แล้ว จวบจนมาถึงยุคสมัยใหม่นี้ที่รูปแบบการใช้ผ้าที่เปลี่ยน คนทั่วไปก็สามารถ

หยิบหามาใส่ได้เช่นกัน แต่การสวมใส่ผ้าฝ้ายทอก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถบ่ง

บอกได้ถึงฐานะทางสังคมของผู้สวมใส่ได้เช่นกัน และปัจจุบันยุคอุตสาหกรรมที่

สามารถผลิตผ้าได้จ�านวนมากจึงท�าให้ผู้บริโภคมีผ้าฝ้ายทอให้เลือกเป็นจ�านวน

มากหลายรูปแบบหลายสไตล์และราคายังไม่แพงอีกด้วย จึงท�าให้ผ้าฝ้ายทอซึ่ง

เป็นอัตลักษณ์ของคนพื้นเมืองทางภาคเหนือมีบทบาทและความนิยมที่ลดน้อย

ลงไป การส่งเสริมและรณรงค์การใส่ผ้าพื้นเมืองจึงเป็นนโยบายของทางภาครัฐ

ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐด�าเนินการก็คือ การ

ส่งเสริมให้ใส่ชุดผ้าพื้นเมืองในทุกวันศุกร์และส่งเสริมให้คนใส่ผ้าฝ้ายทอมาร่วม

ในงานประเพณีที่ส�าคัญ ๆ แม้ว่าการด�าเนินนโยบายในรูปแบบนี้จะสามารถ

กระตุ้นให้คนทั่วไปหันมาใส่เสื้อผ้าฝ้ายทอกันมากข้ึน แต่ก็ได้ท�าให้ผ้าพื้นเมือง

นี้กลับไปยึดติดกับนโยบายราชการและยึดติดกับประเพณีที่มากเกินไป ซ่ึงก็ได้

ท�าให้การใส่ชุดพื้นเมืองจึงเป็นสัญลักษณ์ของวันศุกร์และประเพณีต่าง ๆ ของ
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ภาคเหนือไป และสิ่งส�าคัญก็คือ ท�าให้ในวันปกติและวิถีชีวิตปกติทั่วไปไม่มีการ

ใส่เสือ้ผ้าเหล่าน้ีอีกต่อไปหรอืมกีารใส่ลดน้อยลงดงัตวัอย่างจากศลิาวัฒน์ ชยัวงศ์  

อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ 

นครล�าปางก็ได้กล่าวไว้ว่า

“ผ้าฝ้ายเราจะรบัรูเ้หน็มาต้ังแต่เดก็แล้วว่า ผ้าฝ้ายทอจะเอาไว้ใส่ในงาน

ทีต้่องให้เกยีรต ิงานทีส่�าคญั ใส่เล่นทัว่ไปกไ็ม่ค่อยเหมาะ มนัเลยท�าให้ผ้าฝ้ายทอ

ต้องถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะแบบทางการหน่อยแบบนี้ คนท่ัวไปเลยไม่

อยากจะซื้อมาใส่ในชีวิตประจ�าวันทั่วไป”

(ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 30 มีนาคม 2563)

3. การดูแลรักษายาก

ผ้าทอน�้าแร่โดยคุณลักษณะของผ้าน้ันค่อนข้างเป็นอุปสรรคกับการใช้

งานจรงิในชีวิตประจ�าวนัทัว่ไป โดยปกตเิส้นใยของผ้าจะมขีนาดใหญ่และไม่ค่อย

เกาะกนัมากนกั ซึง่กส่็งผลให้เนือ้ผ้าฝ้ายทอจะมคีวามหนา เวลาน�ามาตัดเยบ็เป็น

ชดุสวมใส่กจ็ะท�าให้เสือ้ผ้าหนาท�าให้ผูส้วมใส่ร้อนไปด้วย และผ้าทอน�า้แร่ยงัหลุด

ลุย่ง่ายอกีด้วย อกีทัง้ผ้าฝ้ายกเ็ป็นผ้าทีร่ดียาก เมือ่น�ามาซักแล้วสีกจ็ะตกและก็จะ

หดตัวลงอีก ดั้งนั้นแล้วจากคุณสมบัติของผ้าฝ้ายท่ีดูแลรักษายากนี้จึงท�าให้ผู้ใช้

ผ้าฝ้ายทอจะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ ผู้บริโภคจึงไม่ค่อยนิยมที่จะซื้อมาสวมใส่

ทั่วไปมากนัก จะใส่ก็เฉพาะวันส�าคัญหรือใส่ท�างานในวันศุกร์เท่านั้น จะเห็นได้

ว่าชดุผ้าฝ้ายน้ันเป็นชุดทีค่่อนข้างดแูลรกัษายาก ผูส้วมใส่จะต้องคอยระวงัตลอด 

เวลาประกอบกบัราคาของชุดผ้านีก้ค่็อนข้างมรีาคาทีส่งูพอสมควร ด้วยเหตุปัจจัย

ดังกล่าวจึงท�าให้ผู้บริโภคจึงเลือกท่ีจะใส่ในวันส�าคัญเท่าน้ันดังตัวอย่างจากวินิจ 

ชัยสุวรรณ ข้าราชการเกษียณอายุได้กล่าวไว้ว่า

“ผ้าฝ้ายทอประการแรกมันยับง่าย ประการที่สองมันหดตัวง่าย เพราะ

มันเป็นผ้าที่น�ามาตัดเย็บแล้วก็ขายเลย ผ้าไม่ได้มีการเตรียมมาอย่างดีเหมือนผ้า
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ทั่วไป ท�าให้พอเอามาซักมันก็หดตัวลง และที่ร้ายที่สุดของผ้าฝ้ายทอก็คือ สีตก

แน่นอน ท�าให้ไม่สามารถซักร่วมกับผ้าประเภทอื่นได้ และสีเองก็ไม่มีมาตรฐาน

เท่าใดนัก การดูแลชุดท่ีท�าจากผ้าฝ้ายทอก็ล�าบากรีดยากแต่พอใส่แล้วก็ยับง่าย

อีก ขั้นตอนมันเยอะมันเลยท�าให้คนรู้สึกยุ่งยากไม่อยากใช้ผ้าฝ้ายทอ”

(วินิจ ชัยสุวรรณ, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 29 มีนาคม 2563)

4. การตัดเย็บไม่ได้มาตรฐานและการออกแบบไม่ทันสมัย

กระบวนการผลติผ้าฝ้ายทอโดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นรูปแบบอตุสาหกรรม

ครวัเรอืน ท�ากนัในหมูบ้่านเป็นวสิาหกจิชมุชนแบบภมูปัิญญาท้องถิน่ และแต่ละ

ท้องถิ่นก็มีวิธีการและรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป แต่เนื่องจากกระบวนการ 

ผลิตเป็นแบบใช้มือท�าทุกข้ันตอน จึงอาจไม่ได้มาตรฐานที่เท่ากันทุกคร้ังไป  

ทั้งการย้อมสีในแต่ละครั้งก็อาจจะได้สีท่ีไม่เท่ากัน หรือจะเป็นการตัดเย็บไซซ์ 

แต่ละไซซ์กอ็าจจะไม่ได้มาตรฐานด้วย สิง่เหล่าน้ีกไ็ด้กลายมาเป็นข้อจ�ากดัทีท่�าให้

ผ้าฝ้ายทอได้รับความนิยมเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น และอีกปัญหาหนึ่งของผ้า

ฝ้ายทอก็คือ การออกแบบท่ียงัไม่สวยงามนกัยงัคงเป็นรปูแบบเดมิ ๆ  เหมอืนในอดตี 

ที่ผ่านมาไม่ได้มีดีไซน์แปลกใหม่มากนัก ดีไซน์ของเสื้อผ้าทอมือจึงมีความส�าคัญ

มากเพราะจะท�าให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้หันมาสนใจและซื้อผ้าไปใช้ได้ ร้านค้า

จึงควรมีดีไซน์แบบใหม่ ๆ มาให้ลูกค้าเลือกให้มากขึ้น อีกทั้งต้องดีไซน์ให้เหมาะ

กบักลุม่ลูกค้าทีม่คีวามหลากหลายทัง้กลุม่เดก็ วยัรุ่น วยัท�างาน และผู้สูงอาย ุซึง่

ก็ท�าให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขี้นและสามารถเพิ่มยอดขายให้กับทาง

ร้านได้มากขึ้นอีกด้วยดังตัวอย่างจากสุพจน์ ใจรวมกูล หรือนายม้า บ้านท่าน�้า

ปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดล�าปางได้กล่าวไว้ว่า

“การทอผ้าฝ้ายขัน้ตอนกเ็ยอะเหมอืนกนั การย้อมสีอกีย้อมแต่ละทสีีไม่

เคยเหมือนกันเลย เพราะย้อมจากสีธรรมชาติจึงไม่ได้มาตรฐานมากนัก แต่ยังไง

ก็ควรท่ีจะออกแบบให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ก็จะดี และส�าคัญคือ ราคา
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ที่ไม่ควรสูงเกินกว่าเสื้อผ้าแฟชั่นมากเกินไป การออกแบบจึงมีส่วนส�าคัญท่ีจะ

ท�าให้กลุ่มวัยรุน่หนัมาใช้ผ้าฝ้ายทอให้มากข้ึนได้ ดไีซน์กับราคาจงึเป็นส่วนส�าคัญ

กบักลุม่วยัรุน่”

(สพุจน์ ใจรวมกูล, การสือ่สารระหว่างบคุคล, 19 เมษายน 2563)

ภาพที ่2 ภาพแสดงดีไซน์ของผ้าฝ้ายทอมอื

ทีม่า : นิฤมล หรัิญวจิิตรภรณ์

การพฒันาฝีมือช่างตดัเยบ็เสือ้ผ้าทอน�า้แร่ในการออกแบบนัน้ รฐัควรเข้า

มาให้การสนบัสนนุ โดยการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมหรือจะเป็นการจดัการประกวด

ออกการออกแบบเพือ่เป็นการส่งเสรมิให้นกัออกแบบคนรุ่นใหม่หนัมาใช้ผ้าทอให้

มากข้ึน และผู้บรโิภคเองกจ็ะได้เสือ้ผ้าท่ีเหมาะกับสไตล์ของตวัเอง ใส่แล้วมคีวาม

มัน่ใจมากขึน้ คนกจ็ะหันมาใช้ผ้าทอน�า้แร่มากข้ึนตามไปด้วย อกีทัง้ดไีซน์ของผ้า

ก็ยังจะช่วยลบจุดอ่อนของผ้าได้ดีอีกด้วย ดังนั้นการจะส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใช้

ผ้าทอน�า้แร่ให้มากขึน้ สิง่ทีผู้่ประกอบการจะต้องยดืถอืเป็นส�าคญัก็คอื มาตรฐาน 

ท้ังมาตรฐานในด้านกระบวนการผลติ ไซซ์ของเส้ือผ้า รวมไปถงึมาตรฐานในด้าน
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การออกแบบให้น่าสนใจ สวยงาม สามารถดึงดดูลกูค้าได้ด ีมดีีไซน์แบบใหม่ ๆ มา

ให้ลูกค้าเลอืกตลอดเวลา อกีทัง้ต้องดไีซน์ให้เหมาะกบักลุม่ลกูค้าทีม่คีวามหลาก

หลายมากขึน้ ซึง่การออกแบบดไีซน์ทีด่ขีองผ้าทอน�า้แร่น้ันจะช่วยกลบจุดด้อยด้าน

คณุสมบตัขิองผ้าได้ดอีกีด้วย

5. ราคาสงูเกนิไป

ในยคุปัจจบุนันีว้ถิชีวีติของผูบ้รโิภคเองกไ็ด้ปรับเปลีย่นไปตามสังคมและ

สภาพทางเศรษฐกิจ ในยุคอตุสาหกรรมทีก่ารผลติเสือ้ผ้าสามารถผลติได้คราวละ

จ�านวนมาก ๆ สามารถตอบโจทย์ได้ส�าหรบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยัและมใีห้เลือก

จ�านวนมากหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมที่มีความเจริญขึ้น 

อกีทัง้ราคาของเส้ือผ้ากม็หีลากหลายให้เลอืกกนั สิง่เหล่านีก็้คอืการแข่งขนัทางการ

ตลาดของสังคมบริโภคนิยมท่ีผู้ประกอบการผ้าทอน�้าแร่จะต้องแข่งขันในตลาด

ด้วย จากกระบวนในการผลติผ้าทอน�า้แร่ท่ีต้องใช้ก�าลงัคนในทุกขัน้ตอน ประกอบ

กบัต้นทนุวตัถดิุบทีส่งูเพราะไม่สามารถสัง่ซ้ือได้คราวละจ�านวนมาก ๆ อกีท้ังการ

ตดัเยบ็แบบแฮนด์เมดย่อมส่งผลโดยตรงต่อราคาของผลติภณัฑ์ทัง้ทีเ่ป็นชดุผ้าทอ

แบบตดัเยบ็ส�าเร็จรปูหรอืจะเป็นแบบสัง่ตดัเย็บเป็นการเฉพาะ ดังนัน้ราคาจงึมผีล

โดยตรงกับการเลอืกซือ้เสือ้ผ้าฝ้ายมาใช้ในชวีติประจ�าวนั ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงเลือก

ทีจ่ะหาซือ้มาใช้ในคราวจ�าเป็นทีจ่ะต้องสวมใส่เท่าน้ันดงัตวัอย่างจากพิมพร สาคร 

สมาชกิกลุม่จติอาสาแม่ช่างฟ้อนของจงัหวดัล�าปางได้กล่าวไว้ว่า

“ผ้าฝ้ายทอมอืราคาค่อนข้างแพง เราอยากใส่ทกุวนัก็ใส่ไม่ได้ เสือ้ผ้าพวก

นีใ้ส่บ่อยกไ็ม่ได้มนักเ็บ่ือง่าย เรากไ็ม่อยากจะซ้ือทีม่นัแพงเกนิไป อยากให้ราคามนั

ไม่สงูมาก เรากจ็ะใส่ได้บ่อย ๆ หลาย ๆ แบบเพราะผูห้ญงิกจ็ะเบือ่ง่าย ของแพงก็

สวยจริงแต่เราก็ใส่ทกุวนัไม่ได้”

(พมิพร สาคร, การสือ่สารระหว่างบคุคล, 31 มนีาคม 2563)
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6. กระบวนการผลิตใช้เวลานานเกนิไป

จากกระบวนการผลิตผ้าทอน�้าแร่ที่จ�าเป็นจะต้องใช้ก�าลังคนในแทบทุก

ส่วนของกระบวนการผลติ แม้ว่าจะเป็นเสน่ห์ของผ้าทอน�า้แร่แบบแฮนด์เมด แต่ก็

กลายเป็นจดุอ่อนของผ้าได้เช่นกนั เพราะไม่สามารถผลติได้รวดเร็วให้ทนัต่อความ

ต้องการของตลาดได้ การสั่งผ้าที่มีลวดลายตามที่ต้องการนั้นจึงต้องให้เวลาใน

กระบวนการผลติกบัช่างทอผ้าเป็นเวลานานหลายเดอืนด้วยกัน

ภาพที ่3 ภาพแสดงกระบวนการผลติผ้าฝ้ายทอมอื

ทีม่า : ธร์ี คันโททอง

ดงัน้ันจากต้นทนุทีส่งูในกระบวนการผลติแบบแฮนด์เมดและกลุม่ลกูค้าก็

ยงัมเีฉพาะกลุม่ ผูป้ระกอบการจึงไม่ได้มชีดุทีห่ลายหลายไซซ์ให้ลกูค้าได้เลอืกมาก

นกั โดยเฉพาะกบัการท�าลายผ้าทีย่ากและสวยงามนัน้ยิง่ต้องใช้เวลานานขึน้ไปอกี 

การผลติผ้าฝ้ายทอจงึมกีระบวนการผลติทีต้่องใช้เวลานานมากเมือ่เทียบกบัการผลติ

ชดุผ้าฝ้ายทอแบบอตุสาหกรรมหรอืชุดเสือ้ผ้าแฟช่ันท่ัวไป ดงันัน้กระบวนการใน

การผลติผ้าทอน�า้แร่แบบแฮนด์เมดนัน้จงึเป็นอปุสรรคต่อความนยิมสวมใส่ผ้าฝ้าย

ทอทีไ่ม่สามารถผลติได้ไม่ทนัตามความต้องการของตลาด
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7. ขาดการเล่าเร่ืองทีด่ี

หัวใจส�าคัญของการที่จะท�าให้ผ้าฝ้ายทอได้รับความสนใจจากผู้บริโภค

มากขึน้กค็อื การเล่าเรือ่งราวความเป็นมาของผ้าทอน�า้แร่ท้ังกระบวนการผลิตและ

เทคนคิของการท�าลายผ้าหรอืประวตัศิาสตร์ของผ้า การเล่าเรือ่งราวของผ้าทอน�า้แร่

ยงัเป็นการสร้างจดุเด่นดึงความสนใจให้กบัผ้าให้มากข้ึนอกีด้วย ซ่ึงในการเล่าเรือ่ง

ทีด่น้ัีนจะต้องเป็นการเล่าเรือ่งในสองส่วนประกอบกนั ส่วนแรกกค็อื เล่าเร่ืองจาก

กระบวนการผลติ และส่วนท่ีสองกค็อื การเล่าเรือ่งจากเทคนคิของการท�าลายผ้า

และประวตัคิวามเป็นมาของลายผ้า จากคณุลกัษณะของผ้าทอน�า้แร่ทีร่กัษาดแูล

ยากซึง่ก็เป็นปัญหาส�าคญัของผ้า แต่การเล่าเรือ่งราวของผ้าทอน�า้แร่จะช่วยกลบ

จดุอ่อนของผ้าน้ันได้เป็นอย่างด ีโดยจะท�าให้ลกูค้าหนัมาให้ความสนใจถงึเร่ืองราว

ประวัตคิวามเป็นมาของเสือ้ผ้ามากกว่าทีจ่ะสนใจถงึจดุอ่อนของผ้า และการเล่า

เรือ่งยงัเป็นการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดกีบัลกูค้าได้และยงัเป็นเครือ่งมือการส่งเสรมิ

การตลาดของผ้าทอน�า้แร่ได้ด ีซึง่ลูกค้าทีไ่ด้ซือ้ผลติภัณฑ์ไปใช้แล้วกอ็ยากบอกเล่า

เรือ่งราวให้กบัคนอืน่ ๆ  ฟังถงึความพเิศษของผ้าเหล่านัน้ ดังนัน้การเล่าเรือ่งจงึเป็น

เครือ่งมอืทางการตลาดหนึง่ทีส่�าคญัของผ้าทอน�า้แร่ทีจ่ะช่วยให้เกดิกระแสการบอก

ต่อเป็นไวรลัในสงัคมได้อกีทางดงัตวัอย่างจากบพติร วทิยาวโิรจน์ วฒันธรรมจังหวดั

ล�าปางได้กล่าวไว้ว่า

“เราต้องแยกการผลติผ้าฝ้ายทอนัน้ออกมาเป็นสองส่วนก่อน ส่วนแรกคอื 

กระบวนการผลติ น�า้มอญต่างจากท่ีอืน่นะเพราะใช้น�า้แร่ในการย้อมผ้า และส่วนที่

สองคอื ลายผ้า แต่ผ้าฝ้ายทอทีดี่ต้องมท้ัีงสองอย่าง มทีัง้กระบวนการผลิตและลาย

ผ้าทีต้่องมเีรือ่งเล่าด้วย ผ้าจึงต้องหาจดุเด่นทีจ่ะสามารถช่วยยกระดบัผ้าขึน้มาได้”

(บพิตร วทิยาวิโรจน์, การสือ่สารระหว่างบุคคล, 24 เมษายน 2563)
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8. ขาดการสือ่สารการตลาดท่ีดี

การสือ่สารการตลาดนัน้เป็นเครือ่งมอืส�าคัญทีจ่ะคอยช่วยให้ผู้ประกอบ

การสามารถด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้ จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการผ้าทอน�้าแร่มีการใช้เคร่ืองการสื่อสารการตลาดที่ยัง

ไม่ครอบคลุมหรือไม่ได้ใช้อย่างจริงจังมากนัก ด้านการประชาสัมพันธ์ ยังน้อย

อยู่มากจึงท�าให้ผู้บริโภคไม่รู้แหล่งผลิตผ้าทอน�้าแร่ท่ีมีคุณภาพมากนัก ด้านการ

โฆษณา ภาครัฐจ�าเป็นจะต้องเข้าช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประกอบการผ้าทอซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นเพยีงวสิาหกิจชมุชนเท่านัน้โดยศกัยภาพแล้วกอ็าจไม่สามารถท�าการ

โฆษณาให้ผูบ้รโิภคสนใจและหนัมาใช้ผ้าฝ้ายทอให้มากขึน้ได้ ด้านของการส่งเสรมิ

การขาย ร้านขายเสือ้ผ้าทอกย็งัไม่ค่อยมกีารจดัโปรโมชันลดแลกแจกแถมมากนกั 

ด้านการขายโดยพนักงาน ผูป้ระกอบการควรจะต้องเน้นให้มากขึน้โดยพนกังาน

ขายต้องมคีวามรูท้ัง้ในด้านของกระบวนการผลติผ้าและด้านเทคนคิการท�าลายผ้า 

ตลอดจนเรือ่งเล่าต่าง ๆ  ของผ้าซึง่จะท�าให้ลกูค้าเกดิความสนใจในสินค้ามากขึน้  

และการจัดหน้าร้านต้องให้ความส�าคัญเช่นกันเนื่องจากส่งผลต่อการสร้าง 

ภาพลกัษณ์สนิค้านัน้และพนกังานขายต้องเชือ่มัน่ในสนิค้าของตนเองเสียก่อนจึง

จะท�าให้ลกูค้าเกดิมัน่ใจในคณุภาพของสนิค้าของเราได้ และการขายตรง ปัจจบุนั

การเข้าถึงสื่อออนไลน์เป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ วิถีชีวิตของผู้คนก็

เปล่ียนแปลงตามไปด้วย และพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนก็เปลี่ยนไปหันมา

หาข้อมูลหรือสั่งสินค้าจากออนไลน์กันมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงจะต้องหันมา

ให้ความสนใจให้มากขึ้นเพราะจะท�าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นและ

ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนในยคุนีไ้ด้เป็นอย่างดดีงัตวัอย่างจากบพติร วทิยา

วิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดล�าปางได้กล่าวไว้ว่า

“ผ้าฝ้ายทอผ้าพืน้เมอืงของเรายงัอ่อนในเรือ่งการประชาสมัพนัธ์อกีมาก

ซึ่งเช่ือว่าเรื่องราวของผ้าฝ้ายทอของเรามีทุกท่ีแน่นอนแต่ท�าอย่างไรให้เรื่องราว
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เหล่านี้ออกไปสู่สาธารณะให้มากขึ้น”

(บพิตร วิทยาวิโรจน์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 24 เมษายน 2563)

จากการศกึษาสภาพปัญหาผ้าทอน�า้แร่เพือ่เป็นแนวทางการส่งเสริมด้าน

การสือ่สารการตลาดของจงัหวดัล�าปางซึง่ในภาพรวมแล้วยงัมอีกีหลายประการ

ที่ท�าให้ผ้าทอน�้าแร่ยังไม่เป็นท่ีนิยมของคนในพื้นที่จังหวัดล�าปางมากนัก ผู้วิจัย

จึงได้สรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ และน�าเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้

ภาพที ่4 ภาพแสดงสภาพปัญหาผ้าทอน�า้แร่ของจงัหวดัล�าปาง
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อภปิรายผล

จากการวิจยัสภาพปัญหาผ้าทอน�า้แร่เพือ่น�าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการ

ส่งเสรมิด้านการเล่าเรือ่งเพือ่การสือ่สารการตลาดของจังหวดัล�าปางนัน้ผู้วจัิยได้พบ

ประเด็นทีน่่าสนใจและได้น�ามาอภปิรายผลเพือ่เป็นประโยชน์ต่อไปดงัน้ี

1. การเล่าเรือ่งของผ้าทอน�า้แร่

ผ้าทอน�า้แร่ทีถู่กน�ามาตดัเยบ็เป็นชุดเพือ่สวมใส่ทัง้เป็นเสือ้และผ้าถงุของ

คนภาคเหนือนั้นสิ่งที่จะท�าให้ผ้าทอสามารถสร้างมูลค่าให้กับตนเองได้มากขึ้นก็

คือ การเล่าเรื่องทั้งจากกระบวนการผลิตผ้าและเทคนิคของการท�าลายผ้าหรือ

ประวตัศิาสตร์ของผ้าทอน�า้แร่ ซึง่กระบวนการผลติทีม่ขีัน้ตอนซบัซ้อนหรอืแตก

ต่างจากท่ีอ่ืนน้ันจะท�าให้สามารถดงึดดูความสนใจของลกูค้าและช่วยสร้างมลูเพิม่

ให้กบัผ้าฝ้ายทอได้เป็นอย่างด ี และส�าหรบัเรือ่งเล่าจากเทคนคิการท�าลายผ้าหรอื

ประวตัศิาสตร์ของลายผ้าท่ีมเีรือ่งเล่าเชือ่มโยงถึงประวตัศิาสตร์หรอืผูท้ีอ่อกแบบ

ลวดลายในอดตีและถ้าเป็นเจ้านายในสมยัก่อนกย็ิง่จะท�าให้ผ้าฝ้ายทอมคีวามน่า

สนใจและเพิม่มลูค่าให้กบัผ้าฝ้ายทอได้มากข้ึนไปอกี ดงัตัวอย่างทีพ่บเหน็ได้จาก

ผ้าฝ้ายทอของทางจังหวัดล�าพูนซึ่งมีการเล่าเรื่องของลายผ้าที่มีประวัติศาสตร์

เชือ่งโยงกับเจ้านายในสมยัก่อน และจงัหวดัแพร่กม็กีารเล่าเรือ่งจากกระบวนการ

ผลิตผ้าฝ้ายทอซึ่งก็ท�าให้ผ้าฝ้ายทอมีชื่อเสียงให้เป็นท่ีรู้จักได้รับการยอมรับจาก

ผู้บริโภคมากขึ้นและยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าฝ้ายทอได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

สอดคล้องกบังานวจิยัของอภญิญ์พทัร์ กสุยิารงัสทิธ์ิ (2560) ซึง่ได้ศกึษาเร่ืองการ

เล่าเร่ืองในการสือ่สารการตลาดสนิค้าโอทอป กสุมุา ซึง่พบว่า การสร้างสโลแกน

ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเพ่ือใช้ในการสื่อสารการสร้างเนื้อหาที่ดีต้องมีการ

เล่าเรื่องที่ชัดเจน เน้นเฉพาะประเด็นท่ีส�าคัญ และยังสอดรับกับงานวิจัยของ

วฒันะ จฑูะวภิาต (2555) ท่ีได้ศกึษาวจิยัเรือ่งผ้าทอกบัชวีติคนไทย ซ่ึงพบว่า ความ

ละเอยีดของลวดลาย ความประณตี ความงดงามของลวดลายของผ้านัน้ล้วนได้มา



161วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2563 

Dhurakij Pundit Communication Arts Journal Vol. 14 (2), July-December 2020

จากกระบวนการถ่ายทอดกันในครอบครวั จากรุน่ต่อรุน่ ฝีมอืและลวดลายการทอ

นัน้กจ็ะพฒันาผ่านประสบการณ์ตามระยะเวลาทีเ่พาะบ่มโดยผูท้อ และยงัสอดรบั

กบังานวจิยัของบปุผา ลาภะวัฒนาพนัธ์ (2563) ท่ีได้ศกึษาวจิยัเรือ่งการสือ่สารการ

ตลาดของผูป้ระกอบการคลสัเตอร์ผ้าทอเมอืงน่านผลการวจิยัพบว่า จดุแขง็ซ่ึงเป็น

ความได้เปรียบหลกัอยูท่ี่เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผลติภณัฑ์ และส�าหรบัลวดลายผ้า

ทอของจงัหวดัล�าปางนัน้อาจจะยงัไม่ได้มลีวดลายทีเ่ป็นอตัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นมากนกั 

แต่ลวดลายของผ้านัน้กย็งัมคีวามส�าคญัมากกบัการเพิม่มลูค่าและดงึความสนใจ

ผูบ้รโิภคได้ การให้น�า้หนกัความสนใจผ้าของผูบ้ริโภคจึงให้น�า้หนกัทีล่วดลายของ

ผ้าเป็นล�าดบัต้น ๆ ของการตดัสนิใจซ้ือผ้า ลวดลายผ้าจึงมผีลโดยตรงต่อการเพิม่

มลูค่าของผ้านัน้อีกด้วย ดงันัน้ผ้าผนืใดมลีวดลายทีม่กีารเล่าเรือ่งราวทีเ่ก่าแก่แต่

โบราณ และลวดลายของผ้ามคีวามเชือ่มโยงกบัเจ้านายหรอืราชวงศ์ในอดตีกย็ิง่

เป็นการสร้างมลูค่าให้กบัผ้าผนืนัน้ได้อย่างทวคีณูเลยทีเดียว ผ้าจึงต้องควรมลีาย

ผ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมเีรือ่งราวท่ีเช่ือมโยงกบัประวตัศิาสตร์หรอืชมุชน

ของตนเองจงึจะท�าให้ผ้าได้รบัความสนใจจากผูบ้รโิภคมากขึน้

2. คณุลกัษณะของผ้าทอน�า้แร่

ผ้าทอโดยคณุลกัษณะของผ้าแล้วค่อนข้างเป็นอปุสรรคกับการใช้งานจริง

ในชีวิตประจ�าวัน โดยปกตเิส้นใยของผ้าฝ้ายจะมขีนาดใหญ่และไม่ค่อยเกาะกนัมาก

นกั ซึง่ก็ส่งผลให้เนือ้ผ้าจะมคีวามหนา เวลาน�ามาตดัเยบ็เป็นชดุสวมใส่กจ็ะท�าให้

เส้ือผ้าหนาท�าให้ผูส้วมใส่ร้อนไปด้วย และผ้ายงัหลดุลุย่ง่ายอกีด้วย อกีทัง้ผ้าฝ้ายกย็งั

เป็นผ้าทีร่ดียาก เมือ่น�ามาซกัแล้วสกีจ็ะตกและกจ็ะหดตัวลงอกี ประกอบกบัผ้าทอ

น�า้แร่กเ็ป็นผลติภณัฑ์แบบแฮนด์เมดทีก่ระบวนการผลิตผ้าจะต้องใช้ก�าลังคนในแทบ

ทกุส่วนของกระบวนการผลิต ซึง่ผลติภณัฑ์ท่ีดจีะต้องสามารถสือ่สารถงึประโยชน์

ทีล่กูค้าจะได้รบัโดยเริม่ต้นท่ีความรูส้กึนกึคดิของลูกค้าทีพ่ยายามจะค้นหาสิง่ทีม่ี

คุณค่าในสายตาลูกค้า แล้วย้อนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เราแล้วก็
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ต้องสามารถตอบโจทย์ลกูค้าท่ีเป็นเป้าหมายได้ (Kotler, 2003: 630) และส�าหรบั

ผลติภัณฑ์แบบแฮนด์เมดแม้ว่าจะมเีสน่ห์กต็ามแต่กก็ลายเป็นจุดอ่อนของผ้าได้เช่น

กนั เพราะไม่สามารถผลติได้รวดเรว็ให้ทนัต่อความต้องการของตลาดได้ การส่ังผ้าท่ี

มีลวดลายตามทีต้่องการนัน้กต้็องใช้เวลาในกระบวนการผลติทีค่่อนข้างนาน แม้ว่า

ลวดลายของผ้าจะสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผ้าได้กต็าม แต่ก็ท�าให้ผ้ามรีาคาทีส่งูขึน้ซึง่ก็

ส่งผลให้มีกลุม่ลกูค้าท่ีขนาดเลก็ลงกลายมาเป็นลกูค้าเฉพาะกลุ่มซ่ึงเสรี วงษ์มณฑา 

(2540: 37-39) กไ็ด้กล่าวไว้ว่าในปัจจบัุนนีก้ระบวนการทางการสือ่สารการตลาดนัน้

มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ซ่ึงกเ็น่ืองมาจากกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนัน้กม็กีารแบ่ง

แยกเป็นส่วน ๆ ย่อยเลก็ลงไปเรือ่ย ๆ ซึง่กส็อดคล้องกบัมานพ ชุม่อุน่ (2553) ได้

ศกึษาวจิยัเรือ่งการพฒันากระบวนการจดัการทางการตลาดในผลติภณัฑ์จากผ้าฝ้าย

ทอมอื กรณศีกึษา : กลุม่ผ้าฝ้ายทอมอืบ้านดอนหลวง ต�าบลแม่แรง อ�าเภอป่าซาง 

จงัหวัดล�าพนู ผลการศกึษาพบว่า ปัญหาส�าคญัทีพ่บของผ้าคอืผ้ามกัตกสหีรือหด

ตวัเวลาซกัและผูบ้รโิภคกม็กัจะมกีารเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของผ้าน�ามาเปรยีบ

เทยีบกบัราคาของผ้าและโอกาสในการสวมใส่ผ้าด้วย ดงัน้ันผูป้ระกอบการควรให้

ความสนใจในการน�าเรือ่งเล่าประวัตศิาสตร์ของลายผ้าหรือเทคนคิการทอผ้าต่าง ๆ   

มาใช้ในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคหันมา

สนใจเร่ืองเล่าและมองข้ามคณุลกัษณะด้อยของผ้าไป

3. มาตรฐานและการออกแบบ

กระบวนการผลติผ้าทอโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นรปูแบบอตุสาหกรรม

ครวัเรอืน ท�ากนัในหมูบ้่านเป็นวสิาหกจิชมุชนแบบภมูปัิญญาท้องถิน่ และแต่ละ

ท้องถิน่กม็วีธิกีารและรูปแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป และจากกระบวนการผลิตที่

เป็นแบบใช้มือท�าทกุขัน้ตอนนัน้จงึอาศยัความช�านาญของช่างตัดเยบ็ซึง่กอ็าจท�าให้

การตดัเยบ็ในแต่ละครัง้ไม่ได้มาตรฐานทีเ่หมอืนกนัทกุคร้ังไป รวมทัง้การย้อมสีหรือ

ไซซ์ขนาดแต่ละไซซ์กอ็าจจะไม่ได้มาตรฐานเช่นเดยีวกนั ดงันัน้มาตรฐานเมือ่เทยีบ



163วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2563 

Dhurakij Pundit Communication Arts Journal Vol. 14 (2), July-December 2020

กบัการตดัเยบ็แบบอตุสาหกรรมหรอืเสือ้ผ้าแฟชัน่แล้วนัน้กไ็ด้กลายมาเป็นข้อจ�ากดั

ทีท่�าให้ผ้าทอน�า้แร่จะไม่ค่อยได้รบัรบัความนิยมมากนกัและจะนยิมกนัเพยีงเฉพาะ

คนบางกลุม่เท่านัน้ และอกีปัญหาหนึง่ท่ีส�าคญัคอื การออกแบบท่ีไม่ค่อยสวยงาม

นกั ยงัคงเป็นรปูแบบเดิม ๆ เหมอืนในอดีตทีผ่่านมาไม่ได้มีดไีซน์ใหม่มากนกั ซึง่ก็

สอดคล้องกบัศภุฤกษ์ ธาราพทัิกษ์วงศ์ (2554) ท่ีได้ศกึษาวจิยัเรือ่งการจดัการความ

รูเ้พือ่การพฒันาศกัยภาพการบรหิารการตลาดแบบมีส่วนร่วมกลุม่ตดัเยบ็ บ้านดอก

แดง ต�าบลสง่าบ้าน อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงกพ็บว่า เป็นกลุ่มวสิาหกจิ

ชมุชนผูผ้ลติสนิค้าหตัถกรรมทีม่ศีกัยภาพในด้านการผลติแต่กย็งัขาดศกัยภาพใน

การพฒันาผลติภณัฑ์ทีต่อบสนองกลุม่ลกูค้าท่ีหลากหลาย ซึง่จดุส�าคญัทีจ่ะต้องมี

การพฒันาศกัยภาพของคนในกลุม่เพือ่ทีจ่ะได้เป็นการพัฒนาท่ียัง่ยนืต่อไปนัน้จะ

ต้องมกีารให้ความรูใ้นด้านท่ีเป็นปัญหาอยูก่ค็อื การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 

ดไีซน์ของเส้ือผ้าทอนัน้จงึมีความส�าคญัมาก เพราะจะท�าให้สามารถดงึดดูลกูค้าให้

หนัมาสนใจและซือ้ผ้าไปใช้ได้ ผูป้ระกอบการจงึควรมดีีไซน์แบบใหม่ ๆ  มาให้ลกูค้า

เลือกให้มากขึน้ อกีท้ังต้องดไีซน์ให้เหมาะกบักลุม่ลกูค้าท่ีมคีวามหลากหลายทัง้กลุม่

เดก็ วยัรุน่ วยัท�างาน และผูส้งูอาย ุซ่ึงกท็�าให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างมาก

ขีน้ และเพิม่ยอดขายได้อกีด้วย และการออกแบบทีดี่ของผ้าทอน�า้แร่ยงัช่วยกลบ

จดุด้อยด้านคณุสมบตัขิองผ้าทอน�า้แร่ได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในงานวิจยั

1. ส�าหรบัในการศกึษาสภาพปัญหาผ้าทอน�า้แร่นี ้ ผูป้ระกอบการควรให้

ความสนใจในการสร้างเรือ่งเล่าของทัง้จากลายของผ้า และเทคนคิการทอผ้าหรือ

ประวตัศิาสตร์ทีเ่กีย่วกบัผ้า ซึง่จะช่วยท�าให้ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจผ้าทอน�า้แร่มากขึน้

และเรือ่งเล่ายงัช่วยให้ผู้บรโิภคมองข้ามคณุสมบตัด้ิอยของผ้าได้อีกด้วย
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2. มาตรฐานของการตดัเยบ็และการออกแบบทีท่นัสมยัและมเีหมาะสม

กบัลูกค้าในแต่ละกลุ่มกเ็ป็นสิง่ส�าคญัเช่นกนั รวมท้ังการย้อมสีหรือไซซ์และขนาด 

แต่ละไซซ์ก็ไม่ได้มาตรฐานเช่นกนั ร้านค้าจงึควรมดีีไซน์แบบใหม่ ๆ  มาให้ลูกค้าเลือก

ให้มากข้ึน อกีทัง้ต้องดไีซน์ให้เหมาะกบักลุ่มลกูค้าทีม่คีวามหลากหลายทัง้กลุม่เดก็ 

วยัรุน่ วยัท�างาน และผูส้งูอาย ุโดยมาตรฐานและการออกแบบดไีซน์ทีด่ขีองผ้าทอ

นัน้กยั็งจะช่วยกลบจดุด้อยด้านคณุสมบัตขิองผ้าได้เป็นอย่างดอีกีด้วย
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