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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ท่ีมำและควำมส ำคญั 
 

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีเอกลกัษณ์ประจ ำชำติมำชำ้นำน และผำ้ไทยเป็นศิลปวฒันธรรมอีก
แขนงหน่ึงของคนไทย มีหลกัฐำนกำรทอตั้งแต่สมยัประวติัศำสตร์มำจนถึงปัจจุบนั กำรทอผำ้ไทย
แต่ละทอ้งถ่ินนั้นจดัเป็นงำนศิลปหตัถกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงววิฒันำกำรอนัทรงคุณค่ำและ
เอกลกัษณ์ของกลุ่มชนท่ีบรรจงสร้ำงสรรคล์วดลำยแต่งแตม้สีสันใหก้ลมกลืนสวยงำมตลอดจน
คิดคน้กรรมวธีิกำรผลิตดว้ยภูมิปัญญำชำวบำ้น ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจำกขนบธรรมเนียมประเพณีควำม
เช่ือในกำรด ำรงชีวติผสมผสำนกบัค่ำนิยมและแนวคิดในสังคมท่ีสืบทอดมำจำกบรรพบุรุษ ซ่ึงผำ้ทอ
ในทอ้งถ่ินต่ำงๆ ยงัคงมีเอกลกัษณ์โดยรวมท่ีเป็นจุดเด่นของควำมเป็นไทย คือควำมอ่อนชอ้ยของ
ลวดลำยควำมอ่อนหวำนและกลมกลืนกนัของสีสันบนลำยผำ้ 

จำกขอ้มูลของกรมกำรพฒันำชุมชนกระทรวงมหำดไทย (2544) พบวำ่นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 
เป็นตน้ มำหลงัจำกท่ีรัฐบำลไดก้ ำหนดให้เป็นปีรณรงคว์ฒันธรรมไทยเพื่อมุ่งใหค้นไทยช่วยกนั
รักษำส่งเสริมสืบสำนและพฒันำวฒันธรรมไทยในดำ้นกำรแต่งกำยใหค้งไว ้ในควำมประณีต
สะอำดเรียบร้อยมีระเบียบแบบแผนเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นกำรอนุรักษผ์ำ้ไทยโดย
น ำเอำควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์ประยกุตใ์ชเ้พื่อเสริมสร้ำงคุณภำพใหเ้กิดควำมคงทนสะดวกแก่กำรใช้
ทุกโอกำสรวมถึงปัจจุบนัรัฐบำลไดด้ ำเนินกำรตำมนโยบำยในแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี 9 ซ่ึงถือเป็นช่วง
ปรับเปล่ียนท่ีส ำคญัท่ีสุดช่วงหน่ึงของประเทศไทยท่ีจ ำเป็นตอ้งเร่งรัดกำรปฏิรูประบบต่ำงๆ ท่ีได้
เร่ิมวำงพื้นฐำนไวแ้ลว้ในแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี 8 ใหบ้งัเกิดผลในทำงปฏิบติั และจะตอ้งสร้ำงพลงั
ร่วมกนัใหเ้กิดค่ำนิยมใหม่ในสังคมไทยภำยใตห้ลกั “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีจะผลกัดนัให้
เกิดกำรเปล่ียนแปลงกำรบริหำรจดักำรประเทศใหม่ สู่ควำมมีประสิทธิภำพและคุณภำพอยำ่งรู้เท่ำ
ทนัโลก รวมทั้งสร้ำงควำมเช่ือมโยงระหวำ่งเศรษฐกิจมหพัภำคและเศรษฐกิจชุมชนให้เก้ือกลูกนัซ่ึง 
แผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี 9 มุ่งไปสู่เป้ำหมำยเดียว คือกำรแกปั้ญหำควำมยำกจนกำรแกปั้ญหำเศรษฐกิจ
ทำงหน่ึง คือนโยบำยกำรจดัตั้งกองทุนหมู่บำ้นเพื่อใหช้ำวบำ้นกูเ้งินกองทุนไปใชใ้นกำรสร้ำงงำน
สร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได ้และกรมกำรพฒันำชุมชนไดด้ ำเนินกำรสนบัสนุนใหป้ระชำชนรวมกลุ่ม ผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญดำ้นกำรผลิตเป็นกลุ่มอำชีพเกิดข้ึนจึงเป็นท่ีมำของโครงกำร
หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นนโยบำยท่ีส ำคญัท่ีมุ่งสร้ำงควำมเจริญเป็นแนวคิดท่ีตอ้งกำรใหแ้ต่
ละหมู่บำ้นมีผลิตภณัฑห์ลกั 1 ประเภท เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชว้ตัถุดิบและทรัพยำกรในทอ้งถ่ินลดกำร
อพยพยำ้ยถ่ินไปสู่เมืองใหญ่เป็นกำรสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยไดใ้หก้บัชุมชน 
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ผำ้ไทยเป็นผลิตภณัฑห์น่ึงท่ีมีกำรรวมกลุ่มอำชีพทอผำ้ข้ึนมำ โดยในแต่ละกลุ่มจะมีประธำน
กลุ่มท่ีเป็นผูดู้แลและบริหำรจดักำรภำยในกลุ่มคอยช่วยเหลือแนะน ำติดต่อประสำนงำนกบั
หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อใหก้ลุ่มประสบควำมส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ซ่ึงกลุ่มอำชีพทอผำ้มี
กระจำยอยูท่ ัว่ไปในแต่ละจงัหวดัจำกกำรสนบัสนุนของทั้งภำครัฐและเอกชนส่งผลใหเ้กิดกลุ่ม    
ทอผำ้เพิ่มข้ึน และผลิตสินคำ้ผำ้ไทยออกจ ำหน่ำยเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้คุณภำพ
แตกต่ำงกนัออกไปไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกนั รวมถึงปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภำยในกลุ่มมี
ลกัษณะท่ีแตกต่ำงกนัจำกกำรศึกษำของ ชวน, พวงเพญ็ และทว ี(2545) ซ่ึงท ำกำรวจิยัเร่ืองโครงกำร
ศึกษำแนวทำงยกระดบัภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษำผลิตภณัฑผ์ำ้ไหมบำ้นท่ำกระจำ อ ำเภอท่ำชนะ
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี พบวำ่มีปัญหำและอุปสรรคคือ สินคำ้ขำยไม่ไดมี้ปัญหำทำงดำ้นกำรเงิน 
วตัถุดิบมีรำคำแพง ไม่มีบรรจุภณัฑข์องตนเอง ลูกหลำนสมยัใหม่ไม่นิยมหดัทอผำ้ นอกจำกน้ี ดำ
รำวรรณ (2545) ไดท้  ำกำรวจิยัเร่ือง สถำนกำรณ์ดำ้นกำรผลิตกำรตลำดและโอกำสทำงกำรตลำดของ
สินคำ้หตัถกรรมพื้นบำ้นภำยใตโ้ครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องภำคเหนือ: กรณีศึกษำผำ้ทอ
ตีนจกพื้นเมืองของจงัหวดัแพร่ ผลกำรวจิยัพบวำ่เม่ือมีผูท้อผำ้มำกข้ึนมีจ ำนวนผำ้ท่ีทอไดม้ำกข้ึน ก็
เกิดปัญหำกำรขำยตดัรำคำกนัเองส่งผลใหร้ำคำผำ้ทอตีนจกตกต ่ำ ในปัจจุบนัดำ้นกำรตลำดผูท้อ
ไม่ไดมี้กำรแปรรูปผำ้ทอใหเ้ป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ ท่ีมีรูปแบบหลำกหลำยสินคำ้จึงไม่เป็นท่ีนิยม
แพร่หลำย อีกทั้งประสบปัญหำกำรแข่งขนัของผำ้ทอท่ีมำจำกจงัหวดัอ่ืน และผำ้ท่ีมำจำกประเทศ
ลำวพม่ำ และประกอบกบัวตัถุดิบท่ีใชใ้นปัจจุบนัชำวบำ้นไม่ไดมี้กำรท ำเส้นดำ้ยเองเหมือนในอดีต
ตอ้งใชเ้ส้นดำ้ยจำกใยประดิษฐท่ี์ซ้ือมำจำกท่ีอ่ืนซ่ึงคุณภำพไม่ดีสีตกส่งผลใหผ้ำ้ทอดอ้ยคุณภำพ 

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำถึงกำรด ำเนินวสิำหกิจภำยใตปั้จจยัแวดลอ้มทั้ง
ภำยในและภำยนอก ของกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง อ ำเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ชำวบำ้นกลุ่มหน่ึงท่ีรวมตวักนัด ำเนินกำรทอผำ้เป็นอำชีพเสริมและประสบปัญหำต่ำงๆ เหมือน
วสิำหกิจชุมชนทอผำ้อ่ืนๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทำงใหก้ลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง และผูป้ระกอบอำชีพน้ี 
หรือหน่วยงำนของภำครัฐบำล ไดน้ ำขอ้มูลกำรวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ในกำรส่งเสริมและปรับปรุง
พฒันำ กำรด ำเนินวสิำหกิจของกลุ่มทอผำ้ใหมี้ควำมเขม้แขง็มัน่คงดียิง่ข้ึนต่อไป ซ่ึงถือวำ่เป็น
พื้นฐำนของกำรพฒันำเศรษฐกิจในชุมชน ท่ีจะท ำใหชุ้มชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได ้และเป็นกำร
สร้ำงอำชีพใหก้บัประชำชนในทอ้งถ่ิน หมำยถึงสำมำรถท ำรำยไดใ้หก้บัจงัหวดัสุพรรณบุรี และเป็น
กำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 
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วตัถุประสงคข์องงำนวจิยั 
กำรวจิยัเร่ือง กำรศึกษำเพื่อวำงตน้แบบกลยทุธ์กำรด ำเนินวิสำหกิจกลุ่มทอผำ้: กรณีศึกษำ

กลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อศึกษำปัจจยัภำยในท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินวสิำหกิจทำงดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรกำรตลำด 

กำรจดักำรบุคลำกรและแรงงำน และกำรสร้ำงเครือข่ำยวสิำหกิจของกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง จงัหวดั
สุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษำปัจจยัภำยนอกทำงดำ้นสภำพแวดลอ้มทัว่ไป และสภำพแวดลอ้มกำรแข่งขนัท่ีมี
ผลต่อกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. เพื่อเสนอตน้แบบกลยทุธ์กำรด ำเนินวสิำหกิจทอผำ้แก่กลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง จงัหวดั
สุพรรณบุรี 
 
ขอบเขตงำนวจิยั 

ในกำรศึกษำคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  ำหนดขอบเขตกำรศึกษำคน้ควำ้ไว ้ดงัน้ี 
1. ผูศึ้กษำจะท ำกำรศึกษำเฉพำะกำรด ำเนินวสิำหกิจของกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง ต ำบลจระเข้

สำมพนั อ ำเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีระยะเวลำท ำกำรศึกษำตั้งแต่ วนัท่ี 25 เมษำยน 2551 
จนถึง วนัท่ี 30 สิงหำคม 2554 

2. งำนวจิยัน้ีผูว้ิจยัท ำกำรศึกษำปัจจยัทำงกำรด ำเนินงำนซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัภำยใน ไดแ้ก่ 
จดักำรดำ้นทรัพยำกรบุคลำกรและแรงงำน กำรจดักำรดำ้นกำรตลำด กำรสร้ำงเครือข่ำยวสิำหกิจ
และปัจจยัภำยนอกอนั ไดแ้ก่ สภำพแวดลอ้มทัว่ไปและสภำวะกำรแข่งขนั ท่ีส่งผลต่อกำรตลำดของ
กลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองเท่ำนั้น 

3. งำนวจิยัน้ีใชก้ำรวิเครำะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ในกำรก ำหนดตน้แบบกล
ยทุธ์ใหก้บักลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง 

4. งำนวจิยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใชก้ำรเก็บขอ้มูลโดยกำร
สัมภำษณ์กบัสมำชิกกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองในดำ้นปัจจยัภำยใน ไดแ้ก่ กำรจดักำรดำ้นทรัพยำกร 
บุคลำกร และแรงงำน กำรจดักำรดำ้นกำรตลำด กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรตลำด และปัจจยัภำยนอก
ไดแ้ก่ สภำพแวดลอ้มทัว่ไปและสภำวะกำรแข่งขนั 
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ค ำถำมของงำนวจิยั 
จำกกำรศึกษำขอ้มูลเบ้ืองตน้ของงำนวจิยัเร่ือง กำรศึกษำเพื่อวำงตน้แบบกลยทุธ์กำรด ำเนิน

วสิำหกิจกลุ่มทอผำ้: กรณีศึกษำกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้จิยัไดก้  ำหนดเป็น 
ประเด็นปัญหำส ำหรับกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ 

1. กลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองมีวธีิกำรกำรจดักำรดำ้นทรัพยำกรบุคลำกรและแรงงำนอยำ่งไร 
2. กลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองมีวธีิกำรกำรจดักำรทรัพยำกรดำ้นกำรตลำด (4P’s) อยำ่งไร 
3. กลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองมีวธีิกำรสร้ำงเครือข่ำยกบัธุรกิจหลกั หน่วยงำนทำงภำครัฐและ

เอกชน อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและอุตสำหกรรมท่ีสนบัสนุนทำงกำรตลำดอยำ่งไร 
4. สภำพแวดลอ้มทัว่ไปซ่ึงประกอบไปดว้ยสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ สภำพแวดลอ้มทำง

สังคมวฒันธรรม สภำพแวดลอ้มทำงกำรเมืองและกฎหมำย และสภำพแวดลอ้มทำงเทคโนโลย ี
ส่งผลต่อกำรด ำเนินวสิำหกิจของกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองอยำ่งไร 

5. สภำวะกำรแข่งขนัของกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองซ่ึงประกอบไปดว้ย สภำวะกำรแข่งขนัใน
ปัจจุบนั กำรเขำ้มำของคู่แข่งขนัรำยใหม่ สินคำ้ทดแทน อ ำนำจต่อรองของผูซ้ื้อ และอ ำนำจต่อรอง
ของผูข้ำยวตัถุดิบ ส่งผลต่อกำรด ำเนินวสิำหกิจของกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองอยำ่งไร 
 
ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

กำรวจิยัเร่ือง กำรศึกษำเพื่อวำงตน้แบบกลยทุธ์กำรด ำเนินวิสำหกิจกลุ่มทอผำ้: กรณีศึกษำ
กลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นประโยชน์ของกำรศึกษำในเร่ืองน้ีไวด้งัน้ี 

1. ท ำใหท้รำบถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจำกปัจจยัภำยใน และปัจจยั
ภำยนอก ซ่ึงเป็นพื้นฐำนใหผู้ผ้ลิต และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบเพื่อท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำร
ปรับปรุงแกไ้ข ตลอดจนพฒันำและส่งเสริมด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

2. กลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองจะสำมำรถน ำตน้แบบกลยทุธ์ท่ีสร้ำงข้ึน ไปใชใ้นกำรด ำเนิน
วสิำหกิจใหมี้ประสิทธิภำพไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

3. เป็นแนวทำงใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจศึกษำวสิำหกิจชุมชนกลุ่มทอผำ้ และกลุ่มอำชีพเสริมอ่ืนใน
กำรท ำศึกษำเชิงลึกต่อไป 
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ค ำนิยำมศพัท ์
วสิำหกิจชุมชนหมำยถึง กิจกำรของชุมชนเก่ียวกบักำรผลิตสินคำ้ กำรใหบ้ริกำรหรือกำรอ่ืนๆ 

ท่ีด ำเนินกำรโดยคณะบุคคลท่ีมีควำมผกูพนัมีวถีิชีวติร่วมกนั และรวมตวักนัประกอบกิจกำรดงักล่ำว
ไม่วำ่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้ำงรำยไดแ้ละเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง
ของครอบครัว ชุมชนและระหวำ่งชุมชน 

ตน้แบบกลยทุธ์หมำยถึง แนวทำงในกำรด ำเนินวสิำหกิจกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง ท่ีไดจ้ำกกำร 
วเิครำะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของปัจจยัภำยในอนัไดแ้ก่ จดักำรดำ้นทรัพยำกร
บุคลำกรและแรงงำน กำรจดักำรดำ้นกำรตลำด กำรสร้ำงเครือข่ำยวสิำหกิจ และปัจจยัภำยนอกอนั
ไดแ้ก่ สภำพแวดลอ้มทัว่ไปและสภำวะกำรแข่งขนั เท่ำนั้น 

กลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทองคือ หมู่บำ้นท่ีเกิดใหม่เป็นส่วนหน่ึงท่ีแบ่งพื้นท่ีปกครองออกมำจำก
บำ้นวงัหลุมพอง เหตุท่ีใหน้ำมวำ่วงัทองก็ดว้ยอำศยัค ำวำ่ วงั จำกค ำน ำหนำ้ของช่ือเดิม และอำศยั
ควำมหมำยท่ีดีงำมของค ำวำ่ ทอง กำรสืบสำนต ำนำนทอผำ้ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ ต  ำบล
จระเขส้ำมพนั อ ำเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี แต่เดิมชำวบำ้นหนองบวั วงัหลุมพอง สั่งสมสืบสำน
กำรทอผำ้ใชเ้องในครัวเรือนมำเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 200 ปี ดว้ยก่ีมือแบบโบรำณ ต่อมำไดพ้ฒันำ
เป็นกำรทอดว้ยก่ีกระตุกเม่ือปี 2524 นอกจำกทอเพื่อใชเ้องก็ยงัไดท้อขำยบำ้งตำมโอกำส ปัจจุบนั
รวมกนัเป็นกลุ่มทอผำ้บำ้นวงัทอง มีเครือข่ำยบำ้นวงัหลุมพอง หนองบวั และหมู่บำ้นในละแวก
ใกลเ้คียงเช่ือมโยงชีวติวถีิ มีกำรทอจ ำหน่ำยอยำ่งกวำ้งขวำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
การวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินวสิาหกิจของ

กลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี และเพื่อเสนอตน้แบบกลยทุธ์การด าเนินวสิาหกิจทอผา้
แก่กลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี  

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวผู้ว้จิยัไดท้  าการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
แนวคิด การวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (TOWS Analysis) 

ความหมายของ TOWS Analysis 
พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ (2542) กล่าววา่ กระบวนการวิเคราะห์ TOWS เป็นเคร่ืองมือท่ีมี

ศกัยภาพในการสร้างกลยทุธ์ส าหรับองคก์รธุรกิจชุมชน เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใชง้านไดง่้าย 
และรวดเร็วในการวเิคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ขององคก์ร โดยเนน้วา่กลยทุธ์จะตอ้ง
ก่อใหเ้กิดความเหมาะสม ระหวา่งความสามารถภายในและสถานการณ์ภายนอก โดยจะตอ้ง
วเิคราะห์และพิจารณาวา่ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกก่อใหเ้กิดโอกาส และ
ขอ้จ ากดัอยา่งไรต่อองคก์รธุรกิจ และในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งวิเคราะห์วา่ปัจจยัต่างๆ ภายในองคก์ร
มีปัจจยัใดท่ีเป็นจุดแขง็และปัจจยัใดท่ีเป็นจุดอ่อน เน่ืองจากจุดแขง็น าไปสู่การไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั เป็นส่ิงซ่ึงองคก์รมีอยูห่รือสามารถท าซ่ึงดีกวา่คู่แข่งขนั จุดอ่อนคือ ส่ิงซ่ึงองคก์รมีหรือท า 
หรือไม่มีเลย ซ่ึงในขณะท่ีคู่แข่งขนัสามารถท าไดดี้กวา่  

ไพโรจน์ ปิยะวงศว์ฒันา (2545) กล่าววา่การวเิคราะห์ TOWS (TOWS Analysis) เป็น
เคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองคก์รหรือโครงการ ซ่ึงช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุดแขง็
และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกตลอดจน
ผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์รซ่ึง TOWS มาจากตวัยอ่
ภาษาองักฤษ 4 ตวั ไดแ้ก่ 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน 
เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแข็งดา้นส่วนประสมการตลาด จุดแขง็ดา้น
การเงิน จุดแขง็ดา้นการผลิต จุดแขง็ดา้นทรัพยากรบุคคล บริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ใน
การก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
 
  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั
ภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบริษทั ซ่ึงบริษทั
จะตอ้งหาวธีิในการแกปั้ญหานั้น 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอกเป็นผลจาก
การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร 
โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นั้นเป็น
ผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น  

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอกเป็นขอ้จ ากดัท่ี
เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายาม
ขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

กรอบการวเิคราะห์ TOWS 
มลัลิกา ตน้สอน (2543) กล่าววา่การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจประกอบดว้ย

การศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีส าคญั 2 ระดบั ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ซ่ึงจะสะทอ้น
โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานและการแข่งขนัขององคก์ร และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์ร ซ่ึงแสดงถึงจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์รหรือท่ีเรียกรวมกนัวา่ TOWS Analysis  

นนัทิยา หุตานุวติั และณรงค ์หุตานุวติั (2542) กล่าววา่ในการวเิคราะห์ TOWS นั้นการ
ก าหนดเร่ือง หวัขอ้ หรือประเด็น เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึง เน่ืองจากการก าหนดประเด็นท า
ใหก้ารวเิคราะห์ และการประเมิน จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการ
ก าหนดประเด็นหลกั ไดถู้กตอ้งจะท าใหก้ารวิเคราะห์ถูกตอ้งยิง่ข้ึน 

การก าหนดกรอบการวเิคราะห์ TOWS ใดๆ นั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจและธรรมชาติ
ขององคก์รนั้นๆ ซ่ึงไดมี้ผูเ้สนอไวห้ลายท่านส่วนใหญ่ไดเ้สนอไวต้รงกนั อาทิ พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ 
(2542) ไพโรจน์ ปิยะวงศว์ฒันา (2545) และสมยศ นาวกีาร (2546) เสนอ 4 ประเด็นส าหรับกรอบ
การวเิคราะห์ TOWS คือ 1) สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 2) สภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมและการ
แข่งขนั 3) ความสามารถขององคก์ร (Capabilities) และ 4) ทรัพยากรขององคก์ร (Resources) 

นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ไดน้ าแนวคิด TOWS Analysis ไปใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อก าหนดกล
ยทุธ์ใหก้บัวสิาหกิจชุมชนหลายแห่ง อาทิ สิริกานต ์วงษที์ (2550) ไดศึ้กษา เร่ืองกลยทุธ์ในการ
พฒันาอุตสาหกรรมผา้ทอลายโบราณของ จงัหวดัอุทยัธานี และฐานิดา อรุณพนัธ์ุ (2546) ไดศึ้กษา 
เร่ืองกลยทุธ์การตลาดของกลุ่มสตรี ผา้ทอจกในจงัหวดัแพร่ โดยใชท้ฤษฏีผสมผสานกนัระหวา่ง 3 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
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ทฤษฏี คือทฤษฎีสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ทฤษฏีการตลาดแบบองคร์วม และทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด 

นนัทิยา หุตานุวติั และณรงค ์หุตานุวติั (2543) ท าการวจิยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง การ
สร้างกลยทุธ์โดยกระบวนการวเิคราะห์ TOWS: กรณีศึกษาสามองคก์รธุรกิจชุมชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใชก้รอบแนวคิดดา้นการศึกษาภารกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์ร การ
ประเมินประสิทธิภาพ และกลยทุธ์การจดัการ เพื่อใชก้  าหนดจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร และใช้
ลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพในสังคมชนบท ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจในสังคมชนบท 
โครงสร้างอ านาจในสังคมชนบท การแข่งขนัทางการคา้ รัฐบาลและหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน  
หน่วยงานพฒันาเอกชนต่อการพฒันาชนบท องคก์รระหวา่งประเทศต่อการพฒันาชนบท เพื่อ
ก าหนดโอกาสและอุปสรรค 

 
วธีิการก าหนดกลยทุธ์จากการวเิคราะห์ TOWS Analysis 

เม่ือท าการระบุ จุดแขง็ จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคจากการประเมินปัจจยัภายนอก
และปัจจยัภายในแลว้นั้น ขั้นตอนต่อไปจะท าการจดัล าดบัความส าคญัของจุดแขง็ จุดอ่อนโอกาส 
และอุปสรรค เพื่อน าไปสร้างกลยทุธ์ทางเลือกซ่ึงเรียกวา่ TOWS Matrix ดงัน้ี  

1. แยกจุดอ่อนจุดแขง็โอกาสและอุปสรรคตามประเภทหนา้ท่ีของกลุ่มในท่ีน้ี
แยกเป็น การจดัการบุคลากรและแรงงาน การตลาดและการสร้างเครือข่ายทางการตลาด 

2. คดัเฉพาะจุดอ่อนจุดแขง็โอกาสและอุปสรรคท่ีมีความส าคญัสูงส่วนจุดอ่อน
จุดแขง็ท่ีมีความส าคญัต ่าจะไม่น ามาพิจารณา แต่สามารถยอ้นกลบัไปพิจารณาปัจจยัท่ีมีคะแนนต ่า
ได ้

3. เรียงจุดอ่อนจุดแขง็โอกาสและอุปสรรคตามล าดบัความส าคญัโดยจ าแนก
ตามการจดัการบุคลากรและแรงงาน การตลาด และการสร้างเครือข่ายทางการตลาด 

4. สร้างตาราง Matrix ของแต่ละประเภท โดยจุดแขง็และจุดอ่อนท่ีเรียงคะแนน
ไวแ้ลว้อยูใ่นแนวนอน ส่วนโอกาสและอุปสรรคท่ีเรียงคะแนนไวแ้ลว้อยูใ่นแนวตั้ง 

5. สร้างกลยทุธ์ทางเลือกโดยใชจุ้ดแขง็ของกลุ่มไปช่วงชิงโอกาสท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนโดยใชว้ธีิการจบัคู่ระหวา่งจุดแขง็และโอกาส หากคู่ใดเกิดความสอดคลอ้งก็ท าการบนัทึก  
กลยทุธ์ทางเลือกนั้นไว ้ในการจบัคู่นั้นอาจใชจุ้ดแขง็หรือโอกาสมากกวา่หน่ึงขอ้ก็ไดห้รืออาจจะใช้
เพียงอยา่งเดียวก็ได ้หรือบางขอ้อาจไม่ท าให้เกิดกลยทุธ์และกลยทุธ์ทางเลือกในส่วนน้ีเรียกวา่       
กลยทุธ์จุดแขง็-โอกาส 

6. สร้างกลยทุธ์ทางเลือก โดยใชจุ้ดแขง็ของกลุ่มเล่ียงอุปสรรคท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน โดยใชว้ธีิการจบัคู่ระหวา่งจุดแขง็และอุปสรรคหากคู่ใดเกิดความสอดคลอ้งก็ท าการบนัทึก
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กลยทุธ์ทางเลือกนั้นไว ้ในการจบัคู่นั้นอาจใชจุ้ดแขง็หรืออุปสรรคมากกวา่หน่ึงขอ้งก็ไดห้รืออาจจะ
ใชเ้พียงอยา่งเดียวก็ไดห้รือบางขอ้อาจไม่ท าให้เกิดกลยทุธ์และกลยทุธ์ทางเลือกในส่วนน้ีเรียกวา่ กล
ยทุธ์จุดแขง็-อุปสรรค 

7. สร้างกลยทุธ์ทางเลือกโดยใชโ้อกาสท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของกลุ่มมาแกไ้ข
จุดอ่อนโดยใชว้ธีิการจบัคู่ระหวา่งจุดอ่อนและโอกาส หากคู่ใดเกิดความสอดคลอ้งก็ท าการบนัทึก
กลยทุธ์ทางเลือกนั้นไว ้ในการจบัคู่นั้นอาจใชจุ้ดอ่อนหรือโอกาสมากกวา่หน่ึงขอ้ก็ไดห้รืออาจจะใช้
เพียงอยา่งเดียวก็ไดห้รือบางขอ้ก็ไม่ท าใหเ้กิดกลยทุธ์กลยทุธ์ทางเลือกในส่วนน้ีเรียกวา่ กลยทุธ์
จุดอ่อน-โอกาส 

8. สร้างกลยทุธ์ทางเลือกโดยการลดจุดอ่อนของกลุ่มและเล่ียงอุปสรรคท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนโดยใชว้ธีิการจบัคู่ระหวา่งจุดอ่อนและอุปสรรค หากคู่ใดเกิดความสอดคลอ้งก็ท าการ
บนัทึกกลยทุธ์ทางเลือกนั้นไว ้ในการจบัคู่นั้นอาจจะใชจุ้ดอ่อนหรืออุปสรรคมากกวา่หน่ึงขอ้ก็ได้
หรืออาจจะใชเ้พียงอยา่งเดียวก็ไดห้รือบางขอ้ก็ไม่ท าใหเ้กิดกลยทุธ์ กลยทุธ์ทางเลือกในส่วนน้ี
เรียกวา่ กลยทุธ์จุดอ่อน-อุปสรรค 

9. เม่ือถึงขั้นน้ีจะไดก้ลยทุธ์ทางเลือกทั้ง 4 แบบน้ี คือกลยทุธ์จุดแขง็-โอกาส        
กลยทุธ์จุดแขง็-อุปสรรค กลยทุธ์จุดอ่อน-อุปสรรค และกลยทุธ์จุดอ่อน-โอกาส 
 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

พิบูล ทีปปาล (2545) กล่าววา่ส่วนประสมการตลาด เป็นแนวคิดท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงทาง
การตลาด เพราะการบริหารการตลาดนั้นเป็นการสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้ นกัการตลาดจะใช้
ส่วนประสมการตลาดเป็นเคร่ืองมือส าคญั ซ่ึงจะตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย (Target 
Market) ทีไดเ้ลือกสรรไว ้ 

ค านิยามของส่วนประสมการตลาดมีผูนิ้ยามไวต่้างกนัดงัน้ี  
คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ไดนิ้ยามวา่ “ส่วนประสมการตลาดหมายถึง ชุดของ

เคร่ืองมือต่างๆ ทางการตลาดซ่ึงบริษทัน ามาใชเ้พื่อปฏิบติัการใหไ้ดค้วามตามวตัถุประสงคท์างการ
ตลาด ในตลาดเป้าหมาย” (Marketing mix is the Set of Marketing tool that firm uses to pursue its 
Marketing Objective in the Target Market.) 
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              ปัจจยัภายใน 
 
     ปัจจยัภายนอก 

จุดแขง็ 
1. _________ 
2. _________ 

จุดอ่อน 
1. _________ 
2. _________ 

โอกาส 
1. ________ 
2. ________ 

 
กลยทุธ์จุดแขง็-โอกาส 

 
กลยทุธ์จุดอ่อน-โอกาส 

อุปสรรค 
1. ________ 
2. ________ 

 
ยทุธ์จุดแขง็-อุปสรรค 

 
กลยทุธ์จุดอ่อน-อุปสรรค 

 
ภาพท่ี 2.1: การเตรียม TOWS matrix โดยการเรียงคะแนนจากต ่าไปหาสูงของจุดแขง็ จุดอ่อน

โอกาส และอุปสรรค 
 

แลมบแ์ฮร์ และแมคดาเนียล (Lamp, Hair, and McDaniel, 2000) ไดนิ้ยามวา่ “ส่วน
ประสมการตลาดหมายถึง การน ากลยทุธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
และการก าหนดราคา มาประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว จดัท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง กบัตลาดเป้าหมาย และท าใหเ้กิดความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนัทั้งสองฝ่าย” (Marketing 
mix refers to a unique blend of product, distribution, promotion, and pricing strategic designed to 
produce mutually satisfying exchanges with a target market.) 

เชอร์ชิลล ์และปีเตอร์ (Churchill and Peter, 1995) ไดนิ้ยามวา่ “ส่วนประสมการตลาด
คือ การน าเคร่ืองมือกลยทุธ์ทางการตลาดมาใชร้วมกนั เพื่อสร้างสรรคคุ์ณค่าใหก้บัลูกคา้และเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร เคร่ืองมือหรือองคป์ระกอบหลกัของส่วนประสมการตลาด มี 4 
อยา่ง คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (Marketing mix is a 
combination of strategic tools used to create value for customer and achieve organization 
objective. There are four primary tools or element in a marketing mix: product, price, placement, 
and promotion) 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540) นิยามวา่ “ส่วนประสมการตลาดคือ องคป์ระกอบท่ีส าคญั
ในการด าเนินงานทางการตลาด เป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสม
การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคา” 
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จากนิยามความหมายของส่วนประสมการตลาดดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปสาระส าคญัได้
วา่ ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยกลยทุธ์ทางการตลาด 4 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีนกัการตลาดตอ้งพฒันาข้ึนพร้อมกนัใหเ้ป็นแผนชุด เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง กบัตลาดเป้าหมาย 
และท าใหเ้กิดความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนัทั้งสองฝ่ายซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคใหพ้ึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย ดงันั้นค าวา่ผลิตภณัฑจึ์งหมายความรวมถึงแนวความคิด
โดยรวมของวตัถุ (Objects) และกระบวนการ (Process) ซ่ึงใหคุ้ณค่าแก่ลูกคา้ 

จากค าอธิบายดงักล่าวท าใหส้ามารถเขา้ใจไดว้า่ แทจ้ริงแลว้ลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการซ้ือ
สินคา้ หรือบริการเท่านั้น แต่ตอ้งการท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือผลประโยชน์และคุณคุณค่าท่ีเฉพาะเจาะจง 
(Specific Benefits and Value) จากขอ้เสนอทั้งหมด (Total Offering)  

ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา (2549) กล่าววา่ค าวา่ ขอ้เสนอทั้งหมด (Total Offering) อาจ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ผลประโยชน์หลกั (Core Benefit) หมายถึง ผลประโยชน์หรือบริการ
พื้นฐานท่ีลูกคา้ตอ้งการอยา่งแทจ้ริงจากการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

1.2 ผลิตภณัฑพ์ื้นฐาน (Basic Product) เป็นการเปล่ียนผลประโยชน์หลกั (Core 
Benefit) มาอยูใ่นแบบรูปธรรมท่ีสามารถน าเสนอและสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของลูกคา้ได ้ 

1.3 ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expected Product) คือส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะตอ้ง
ไดรั้บเม่ือซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

1.4 ผลิตภณัฑเ์สริม (Augmented Product) คือส่ิงท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑข์องธุรกิจ
หน่ึงมีความแตกต่างไปจากผลิตภณัฑข์องรายอ่ืนๆ เป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑใ์นรูปของ
คุณภาพท่ีเหนือกวา่ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ลูกคา้ไม่คาดหวงัวา่จะไดรั้บ  

1.5 ผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปได ้(Potential Products) หมายถึงคุณประโยชน์หรือ
คุณค่าเพิ่มทั้งหมดท่ีสามารถจะเพิ่มเติมเขา้ไปในผลิตภณัฑไ์ดใ้นอนาคต เพื่อใหส้ามารถตอบสนอง
กบัความพอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งดีเลิศในลกัษณะท่ีเกินความคาดหวงัของลูกคา้ (Exceeded 
Expectation) ดงันั้นผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปไดน้ี้จะไม่เพียงแต่สารถสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้เท่านั้น 
แต่ยงัจะสามารถสร้างความประหลาดใจ (Surprise) ในแง่ดีใหก้บัลูกคา้ดว้ย ตวัยา่งของผลิตภณัฑท่ี์
เป็นไปได ้ 

จากการศึกษาของ ฐานิศร์ นอ้ยเพง็ (2539) และมโนรส ทองรส (2550) พบวา่การผลิต
ผา้ทอของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน
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ดา้น ผลประโยชน์หลกั (Core Benefit) เท่านั้น เน่ืองจากผูป้ระกอบการนิยมขายเป็นผนืผา้มากกวา่
ท าเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปโดยมีวตัถุประสงคใ์นการผลิตเพื่อจ าหน่ายเป็นสินคา้ ผูผ้ลิตยงัคงยดึติดกบั
การ ทอผา้เป็นผนืท าใหมู้ลค่าของผลิตภณัฑ์เป็นไปอยา่งจ ากดั ซ่ึงท าใหช่้องทางการจดัจ าหน่าย
นอ้ยลงส่วนในดา้นผูบ้ริโภคกลบัมีความตอ้งการซ้ือสินคา้ในประเภทเส้ือผา้ส าเร็จรูปมากท่ีสุด โดย
ค านึงถึงความสวยงามของลวดลายและคุณภาพของสินคา้เป็นหลกั 

พิบูล ทีปะปาล (2545), ดรุณี เววา (2550) และ คอทเลอ (Kotler, 1997) กล่าววา่
ผลิตภณัฑผ์า้ทอมือจดัเป็นสินคา้ประเภทเปรียบเทียบซ้ือ (Shopping Goods) แบบต่างชนิดกนั 
(Heterogeneous Shopping Goods) ผูซ้ื้อจะท าการเปรียบเทียบในเร่ืองความเหมาะสมของคุณภาพ 
และรูปแบบปัจจยัดา้นราคาจะเป็นส่ิงท่ีรองลงมา ดงันั้นการผลิตสินคา้ประเภทน้ีควรเนน้ท่ีรูปแบบ
ของสินคา้ รวมไปถึงบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามและแตกต่างจากคู่แข่งขนัใหม้ากท่ีสุด โดยท่ีนอกจากจะ
ผลิตเป็นผนืแลว้ควรมีการดดัแปลงและพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของผลิตภณัฑต์่างๆ เช่น ผา้
รองจาน ผา้พนัคอ เป็นตน้ และถา้ผูผ้ลิตปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หมี้มาตรฐาน ประณีต
แขง็แรง ทนทาน ก็จะท าใหผู้บ้ริโภคอยากซ้ือสินคา้มากข้ึน 

2. ราคา (Price) ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา (2549) กล่าววา่ เป็นส่วนหน่ึงในส่วนประสม
ทางการตลาด ท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด
บริการของธุรกิจในหลายๆ ประเด็นดงัต่อไปน้ี  

ก. ราคาเป็นส่วนประสมการตลาดประเภทเดียวท่ีสามารถท ารายไดใ้หก้บัธุรกิจ 
ข. ราคามีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อการรับรู้ของลูกคา้ในเร่ืองของคุณค่าและคุณภาพท่ี

ธุรกิจน าเสนอ 
ค. ราคามีผลกระทบต่อการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

เมธา สุธีรโรจน์ (2540) กล่าววา่ โดยทัว่ไปในราคาท่ีต ่าท่ีสุดท่ีกิจการก าหนดข้ึน 
(Floor Price) เป็นราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนของกิจการ ราคาสูงสุด (Calling Price) เป็นราคาท่ีก าหนดข้ึน
จากการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัคุณค่าของผลิตภณัฑห์รือขอ้เสนอของผูข้าย (Perceived Value) 
การตั้งราคาผา้ทอมือของผูผ้ลิตสินคา้ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑส่์วนใหญ่การก าหนดราคาขาย
ผลิตภณัฑจ์ะค านึงถึงตน้ทุนและก าไรท่ีตอ้งการเป็นหลกั แต่ในทางปฏิบติักิจการจะตอ้งพิจารณาถึง
ราคาของคู่แข่งดว้ย ซ่ึงราคาท่ีเป็นไปไดจ้ะเป็นราคาท่ีอยูใ่นช่วงราคาสูงสุดและราคาต ่าสุด ซ่ึงมีวธีิ
อยู ่3 วธีิหลกัดงัน้ี 

2.1 วธีิการก าหนดราคาจากตน้ทุน (Cost-bases Pricing) เป็นการคิดราคาจาก
ตน้ทุนโดยการน าเอาตน้ทุนทางตรงต่อหน่วย (ค่าแรงและค่าวตัถุดิบต่างๆ) รวมกบัค่าโสหุย้ต่อ
หน่วย (Overhead) เพื่อใหท้ราบตน้ทุนต่อหน่วยทั้งหมดก่อนแลว้จึงบวกดว้ยก าไรท่ีตอ้งการ จะท า
ใหไ้ดร้าคาขายท่ีตอ้งการ 
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2.2 วธีิก าหนดราคาจากการแข่งขนั (Competition-base Pricing) เป็นการ
ก าหนดราคาซ่ึงนิยมใชใ้นกรณีท่ีมาตรฐานของสินคา้แต่ละรายไม่แตกต่างกนัมากนกั ซ่ึงในกรณีน้ี
ราคาของสินคา้แต่ละรายจะมีผลกระทบอยา่งมากต่อการก าหนดราคาของผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคมกัมองไม่เห็นความแตกต่างของสินคา้ของผูใ้หบ้ริการแต่ละราย จึงมกัเลือกราคา
ท่ีต ่าท่ีสุด ดงันั้นผูข้ายแต่ละรายจึงมกัก าหนดราคาของตนตามมูลค่าการแข่งขนั และคอยติดตามการ
เปล่ียนแปลงราคาของคู่แข่งขนัอยา่งใกลชิ้ด ในธุรกิจบางประเภทการก าหนดราคาจะอยูบ่นพื้นฐาน
ของผูน้ าตลาด (Market Leader) ซ่ึงคู่แข่งขนัแต่ละรายอาจก าหนดราคาให้เท่ากนั สูงกวา่ หรือต ่ากวา่
ราคาของผูน้ าตลาดก็ได ้

2.3 วธีิการก าหนดราคาจากการรับรู้ในคุณค่าของผลิตภณัฑข์องลูกคา้ (Value-
based Pricing) วธีิการก าหนดราคาแบบน้ีท าไดโ้ดยก าหนดราคาค่าบริการบนพื้นฐานของการรับรู้
ในคุณค่าสินคา้ของลูกคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีส าคญัอนัเก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปลูกคา้จะมีการรับรู้ในเร่ืองคุณค่า (Value) ท่ีแตกต่างกนั 4 ประเภทดงัน้ี 

ก. ลูกคา้ท่ีคิดวา่คุณค่าหมายถึง ราคาถูก ลูกคา้กลุ่มน้ีจะค านึงถึงราคาของ
สินคา้วา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ค าวา่คุณค่าจึงหมายถึงความคุม้ค่าหรือราคาถูกนัน่เอง 

ข. ลูกคา้ท่ีคิดวา่คุณค่าหมายถึง คุณภาพของสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
ลูกคา้กลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บจากสินคา้ วา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดโดยท่ี
ราคามีความส าคญัรองลงไป การก าหนดราคาจึงสามารถท าไดสู้ง และเป็นท่ีสังเกตวา่ลูกคา้กลุ่มน้ี
เตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มข้ึนส าหรับคุณค่าท่ีเขารับรู้อนัเกิดจากส่วนประกอบของสินคา้ทั้งหมด 

ค. ลูกคา้ท่ีคิดวา่คุณค่าหมายถึง การแลกเปล่ียนกนัระหวา่งคุณภาพของ
สินคา้ท่ีไดรั้บกบัมูลค่าของเงินท่ีเสียไป ลูกคา้ประเภทน้ีจะพิจารณาคุณค่าของสินคา้จาก คุณภาพ
ของสินคา้ เปรียบเทียบกบัจ านวนเงินท่ีเขาตอ้งสูญเสียไปเป็นหลกั การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมจึง
ตอ้งท าความเขา้ใจก่อนวา่ คุณภาพในท่ีน้ีหมายถึงอะไรส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 

ง. ลูกคา้ท่ีคิดวา่คุณค่าหมายถึง ส่ิงท่ีไดรั้บมาทั้งหมดเปรียบเทียบกบั 
ทุกๆ ส่ิงท่ีเสียไป ค าวา่คุณค่าของลูกคา้กลุ่มน้ีจึงหมายถึงการพิจารณาเปรียบเทียบ ผลประโยชน์
ทั้งหมดท่ีเขาไดรั้บจากสินคา้กบัส่ิงท่ีเสียไปซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของเงิน เวลา แรงงาน หรือความ
พยายามก็ได ้

พิบูล ทีปะปาล (2545) แนะวา่การตั้งราคาสินคา้ประเภทเปรียบเทียบซ้ือ (Shopping 
Goods) แบบต่างชนิดกนั (Heterogeneous Shopping Goods) ควรตั้งราคาตามความนิยมของ
ผูบ้ริโภค เพราะสินคา้ประเภทน้ีราคาจะเป็นปัจจยัอนัดบัสองท่ีลูกคา้พิจารณาในการตดัสินใจซ้ือ ส่ิง
ท่ีลูกคา้พิจารณาเป็นอนัดบัแรกคือ รูปแบบและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ส่วนจะขายไดก้ าไรดีหรือไม่
นั้นอยูท่ี่ปัจจยัดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ีเองผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีโดยทัว่ไปมกัจะออกแบบใหผ้ลิตภณัฑข์อง
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ตนใหไ้ม่เหมือนคู่แข่ง ดงันั้นจึงควรตั้งราคาตามความนิยมของผูบ้ริโภค สินคา้ใดไดรั้บความนิยม
มากก็สามารถตั้งราคาไดสู้ง แมสิ้นคา้ทั้งหมดจะมีตน้ทุนท่ีเท่ากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
พรพิมล เผา่ภูรี (2546) พบวา่ผูซ้ื้อผา้ทอมือนั้นจะใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ราคาสมเหตุสมผลสามารถต่อรองราคาไดแ้ละมีหลายระดบัราคาท่ีสามารถ
เลือกไดต้ามการใชส้อย 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมซ่ึงท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีหาง่าย
ส าหรับผูบ้ริโภค เม่ือเขาตอ้งการซ้ือเม่ือใดและท่ีไหน หรือโครงสร้างช่องทาง (สถาบนัและ
กิจกรรม) ท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สุดาดวง เรืองรุจิระ 
(2540) ไดแ้บ่งรูปแบบพื้นฐานของช่องทางการจ าหน่ายออกเป็น 2 แบบคือ 

ช่องทางการจ าหน่ายโดยตรง (Direct Channel) เป็นช่องทางการจ าหน่าย
ท่ีสั้นท่ีสุดสินคา้จะผา่นมือจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง ไม่มีคนกลางเขา้มาเก่ียวขอ้งการใช้
ช่องทางน้ีนิยมใชใ้นตลาดธุรกิจมากกวา่ตลาดผูบ้ริโภค จะใชก้บัตลาดผูบ้ริโภคค่อนขา้งนอ้ยส่วน
ใหญ่มกัจะใชก้บัสินคา้ท่ีเน่าเป่ือยง่าย หรือสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งถึงมือผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็วเพื่อ
รักษาความสดใหม่และคุณภาพของสินคา้นั้นไว ้

ช่องทางการจ าหน่ายโดยออ้ม (Indirect Channel) เป็นช่องทางการ
จ าหน่ายท่ีมีคนกลางเขา้มาเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยตวัแทนคนกลาง พอ่คา้ส่ง พอ่คา้ปลีก ยิง่มีคน
กลางเขา้มาหลายราย ช่องทางการจ าหน่ายนั้นจะยิง่ยาวออกไปสินคา้จะไปถึงมือผูรั้บปลายทางชา้
ออกไป เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนสินคา้มีโอกาสเสียหายมากข้ึน โดยช่องทางน้ีจะเป็นท่ีนิยมในตลาด
ผูบ้ริโภคมากกวา่ตลาดธุรกิจ เพราะสามารถกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง 

อจัจิมา และสายสวรรค ์(2544) ไดเ้สนอแนวคิดของช่องทางการตลาดไวว้า่ลกัษณะช่องทาง
การตลาดนั้นข้ึนอยูก่บัจ  านวนของระดบัช่องทางการตลาด โดยช่องทางการตลาดจะเร่ิมจากผูผ้ลิต
ซ่ึงเป็นเจา้ของหรือผูรั้บผดิชอบต่อการขาย ความยาวช่องทางการตลาดข้ึนอยูก่บัประเภทของ
สมาชิกในช่องทางการตลาดนั้นๆ โดยลกัษณะของช่องทางการตลาดแบบต่างๆ มีดงัน้ี 

2 ระดบั ผูผ้ลิต             ผูบ้ริโภค 
3 ระดบั ผูผ้ลิต             พ่อคา้ปลีก          ผูบ้ริโภค 
4 ระดบั ผูผ้ลิต             พ่อคา้ส่ง             พอ่คา้ปลีก              ผูบ้ริโภค 
5 ระดบั ผูผ้ลิต             พ่อคา้ส่ง             พอ่คา้ส่งยอ่ย          พอ่คา้ปลีก           ผูบ้ริโภค 
 

 จากการศึกษาของ มโนรส ทองรส (2550) พบวา่ผูผ้ลิตผา้ทอมือนั้นจะกระจายสินคา้ได ้5
ช่องทางคือ ช่องทางท่ีหน่ึง เป็นช่องทางท่ีสามารถจ าหน่ายไดม้ากท่ีสุด คือกลุ่มจะน าผา้ไปจ าหน่าย
เองโดยการออกร้านตามงานแสดงสินคา้ต่างๆ ทั้งภายในจงัหวดัและกรุงเทพมหานครทั้งจากท่ี
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ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผูจ้ดัให ้รองลงมาคือ ช่องทางท่ีสองจะมีพอ่คา้คนกลางจากจงัหวดั
ใกลเ้คียงมารับผา้จากทางกลุ่มเอง ณ ท่ีท าการกลุ่ม ช่องทางท่ีสาม คือ ทางกลุ่มจะน าผา้ไปฝากขายท่ี
ศูนยแ์สดงสินคา้เศรษฐกิจชุมชนซ่ึงทางจงัหวดั ไดมี้การสนบัสนุนใหทุ้กกลุ่มไดมี้โอกาสน าสินคา้
ของตนมาแสดงใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ณ 
ศูนยแ์สดงสินคา้เศรษฐกิจชุมชน ช่องทางท่ีส่ีคือ ทางกลุ่มจะไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ให้ตดัเยบ็เพื่อเป็นเคร่ืองแบบของหน่วยงานราชการต่างๆ และช่องทางสุดทา้ย คือ 
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคไดไ้ปเยีย่มชมกลุ่มและไดซ้ื้อผลิตภณัฑข์องกลุ่มจากท่ีท าการกลุ่ม 

เพื่อเลือกช่องทางการจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละสามารถน าผลิตภณัฑไ์ปสู้ตลาด
เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัท่ีสุดนั้น พิบูล ทีปะปาล (2545) ไดแ้นะวา่การ
กระจายสินคา้ประเภทเปรียบเทียบซ้ือ (Shopping Goods) แบบต่างชนิดกนั (Heterogeneous 
Shopping Goods) น้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีแหล่งขายมากนกั เน่ืองจากผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีลูกคา้มีความ
พอใจท่ีจะเท่ียวชมดูหลายๆ ร้านก่อนตดัสินใจซ้ือ แต่จะเนน้แหล่งขายท่ีอยูใ่กลก้บัคู่แข่งขนั ทั้งน้ี
แหล่งขายผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑป์ระเภทน้ีมกัจะจบักลุ่มอยูใ่กลก้นั เพื่อใหลู้กคา้นั้นไดมี้โอกาส
เปรียบเทียบหลายๆ ร้านก่อนตดัสินใจซ้ือ จะเห็นไดว้า่ร้านท่ีขายผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีท่ีตั้งอยูโ่ดด
เด่ียวนั้นมกัจะไม่มีใครไปซ้ือและเน่ืองจากช่องทางการจ าหน่ายของผลิตภณัฑมี์นอ้ย เม่ือเทียบกบั
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ผูผ้ลิตจึงสามารถใชพ้นกังานขายของตนเองโดยไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลางในการ
จ าหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หรือการติดต่อส่ือสาร
ทางการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติ และ
พฤติกรรมการซ้ือ หรือหมายถึงเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อการแจง้ข่าวสารจูงใจ และเตือนความทรงจ า
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์ร โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบค่าใชจ่้ายในการเสนอขายโดยไม่ใช้
บุคคลเก่ียวกบั ความคิด สินคา้ หรือบริการโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

2. การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อทางตรงแบบ
เผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายกบัผูบ้ริโภคท่ีคาดหวงั 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนกังาน และการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้ความ
สนใจการทดลองใชแ้ละการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนๆ ในช่องทางการตลาดก็ได ้

4. การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การใหข้่าวเป็นการ
ส่งเสริมการขายโดยไม่ใชบุ้คคล โดยท่ีไม่มีการจ่ายเงินจากองคก์รท่ีไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรม
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นั้นๆ ส่วนการประชาสัมพนัธ์หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์รหน่ึงๆ เพื่อสร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์รให้เกิดกบับุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง วธีิการต่างๆ ท่ีนกัการตลาด
ใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรง และสร้างใหเ้กิดการตอบสนองในทนัทีทนัใด ประกอบดว้ยการขาย
ทางโทรทศัน์ จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรทศัน์ วทิย ุหรือหนงัสือพิมพท่ี์จูงใจใหผู้บ้ริโภคตอบ
กลบัเพื่อการซ้ือ เพื่อการรับของตวัอยา่ง หรือน าคูปองจากส่ือไปใช ้

จากการศึกษาของ ฐานิดา อรุณพนัธ์ุ (2546) และ ปาริชาต สุพรหม (2550) พบวา่วสิาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่นั้นมีจุดอ่อนในดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น การขายสินคา้
ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยงัท าไม่ไดผ้ล ขาดการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกั และไม่ไดใ้ชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหาร เพราะทางกลุ่มไม่มี
งบประมาณและแนวคิดในดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มทอผา้มี
เพียงวธีิเดียวคือการขายโดยใชพ้นกังานขายซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนา้ระหวา่ง
ผูข้ายกบัลูกคา้ คาดหวงัมีการเสนอขายสินคา้และลดราคาสินคา้เล็กนอ้ยเม่ือลูกคา้ต่อรอง 

อยา่งไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดใหก้บักลุ่มทอผา้ 
ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะของสินคา้ภายใตโ้ครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงโดยหลกัการแลว้การส่งเสริมการตลาดของสินคา้ผา้ทอมือน้ีควรเนน้ไปท่ีรูปแบบและ
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์โดยส่วนใหญ่ร้านคา้ปลีกจะเป็นผูโ้ฆษณาโดยมุ่งเนน้เฉพาะตวัผลิตภณัฑ ์
และผูผ้ลิตจะใชก้ารโฆษณาในภาพกวา้งเป็นส่วนรวมของบริษทั เพื่อให้เกิดการรู้จกักบัตราสินคา้
เท่านั้น 
 
การสร้างเครือข่ายวสิาหกิจ (Cluster) 

จากขอ้มูลส านกัวจิยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2551) พบวา่หลายประเทศต่างใหค้วามส าคญั
กบัเร่ืองของคลสัเตอร์ เน่ืองจากมองเห็นความส าเร็จท่ีผา่นมาของการรวมกลุ่มในลกัษณะน้ีท่ีเกิดข้ึน
ส่วนใหญ่กบัประเทศในสหภาพยโุรป ท าใหมี้คลสัเตอร์เกิดข้ึนมากมายกระจายไปทัว่โลกดงั
ตวัอยา่งของเอสเอม็อีของประเทศญ่ีปุ่นท่ีผูป้ระกอบการญ่ีปุ่นมีการรวมตวัเป็นคลสัเตอร์ท่ีเขม้แขง็
มากเม่ือบริษทัใหญ่กระจายงานลงมาก็จะพิจารณาแบ่งงานกนัอยา่งเป็นระบบ ในขณะท่ีของไทยยงั
มีการแข่งขนัและแยง่งานกนัเอง ดงันั้นวสิาหกิจไทยควรร่วมมือและรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์อยา่ง
จริงจงัเพราะจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการมีความเขม้แขง็ และเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวม 

ความหมายของคลสัเตอร์ (Cluster) 
พอร์ตเตอร์ (Porter, 1990) ไดใ้หค้วามหมายของ คลสัเตอร์ ไวว้า่เป็นความร่วมมือกนั

และเช่ือมต่อกนัตลอดเวลาของกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจเป็นอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือต่าง
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อุตสาหกรรมกนัอนัเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมถึงผูจ้ดัหาวตัถุดิบส าหรับการผลิตโดยมีเป้าหมาย
และยทุธวธีิร่วมกนั ตลอดจนหน่วยงานหรือสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและกลุ่มบุคลากรซ่ึงใหบ้ริการ
ดา้นการเงินท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นมารวมตวักนัในพื้นท่ีภูมิศาสตร์
เดียวกนั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการบริหารจดัการดา้นความรู้ เทคนิค รวมถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
และน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพการผลิตร่วมกนั โดยมีภาครัฐเป็นผูส้นบัสนุนและจดัหา
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นให้ 

เช่นเดียวกบัขอ้มูลจากส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2546) พบวา่องคก์ารพฒันา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Industrial Development Organization: 
UNIDO ไดใ้หค้วามหมายของเครือข่ายวสิาหกิจไวว้า่หมายถึง การกระจุกตวัหรือการรวมกลุ่มของ
วสิาหกิจท่ีตั้งอยูใ่นทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกนัโดยท่ีวิสาหกิจในกลุ่มผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการ
ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัเก่ียวขอ้งกนัหรือส่งเสริมกนัจึงเผชิญกบัปัญหาอุปสรรคโอกาสและการทา้
ทายทางธุรกิจท่ีคลา้ยกนั นอกจากน้ีเครือข่ายวสิาหกิจยงัหมายรวมถึงผูใ้หบ้ริการ (Service 
Providers) สถาบนัการเงิน (Financial Institutes) สถาบนัสนบัสนุนต่างๆ (Supporting Institutes) 
และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการพฒันาของเครือข่ายวสิาหกิจดว้ย 

ขอ้มูลจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา (2546) แสดงแนวคิดเก่ียวกบั คลสัเตอร์ (Cluster) 
หรือการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการในบริเวณพื้นท่ีเดียวกนัมีมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย 
อลัเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall ) ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีฝังตวัอยู ่ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง
จะมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่อุตสาหกรรมท่ีกระจายกนัอยูแ่ละด าเนินธุรกิจโดยล าพงั ต่อมาไดรั้บการ
พฒันาเป็นทฤษฎีโดยศาสตราจารย ์ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ (Michael E.Porter) และดว้ยภาวะ
เศรษฐกิจโลกไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก อนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ การเปิดเสรีทางการคา้ และ
ผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาซบัซอ้นข้ึน จึงท าใหค้ลสัเตอร์ยิง่มีบทบาทส าคญัมากข้ึนใน
ฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัและการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

ชมยัพร วเิศษมงคล (2550) กล่าววา่จากการพฒันาแนวคิดเครือข่ายความเช่ือมโยง
ระหวา่งองคก์รในประเทศเยอรมนั และการพฒันาคลสัเตอร์ในทางปฏิบติัในสหราชอาณาจกัรได้
ขอ้สรุปถึงวธีิท่ีจะระบุลกัษณะของคลสัเตอร์ออกเป็น 4 รูปแบบดว้ยกนัคือ 

1. Geographical Cluster คือการรวมตวักนัท่ีตอ้งมีเร่ืองทางภูมิศาสตร์เขา้มา
เก่ียวขอ้งเป็นหลกั 

2. Sectoral Clusters เป็นการรวมกลุ่มของธุรกิจท่ีมีการด าเนินการร่วมกนั
ภายในกลุ่มสาขาเดียวกนั 

3. Horizontal Cluster เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งกนั ระหวา่งธุรกิจ เพื่อการ
แบ่งปันระดบัของทรัพยากรยกตวัอยา่งเช่น การบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management)  
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4. Vertical Cluster คือ Supply Chain Cluster หรือถา้จะแบ่งเป็นประเภท
โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (แบ่งตามชนิดของความรู้ท่ีแตกต่างกนั) คือ 

4.1 Techno Cluster คลสัเตอร์กลุ่มน้ีจะมีการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนิน
ธุรกิจสูงสามารถปรับตนเองไดเ้ป็นอยา่งดีกบัเศรษฐกิจฐานความรู้ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะมีมหาวทิยาลยั 
และศูนยว์จิยัท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยู ่

4.2 Historic Knowledge-based Clusters คลสัเตอร์กลุ่มน้ีจะมีกิจกรรม
ส่วนใหญ่ท่ีมีอยูแ่ลว้ดั้งเดิม เพื่อพยายามรักษาความไดเ้ปรียบในองคค์วามรู้ท่ีมีอยูเ่ป็นเวลาหลาย
ปีคลสัเตอร์ในกลุ่มน้ีมกัจะเจาะจงท่ีอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง 

 
ประโยชน์ของคลสัเตอร์ต่อ SME 

ตามทฤษฎีแลว้ คลสัเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถการแข่งขนั ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ SMEs ควรมีการรวมตวักนัมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อเพิ่มผลผลิตของบริษทั
ผูป้ระกอบการ พร้อมกบัเพิ่มขีดความสามารถทางนวตักรรม อนัเป็นผลใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ 
สามารถยนือยูไ่ดด้ว้ยตนเอง และสามารถพฒันาตนเองให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้โดยแยกได ้3 
ประการคือ  

1) การรวมกลุ่มเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ ทดแทนส่ิงท่ี
ธุรกิจขนาดเล็กท่ีขาดไปคือ ไม่สามารถท่ีจะปรับตวัจากผลกระทบภายนอก โดยอาศยัความประหยดั
ทางขนาด (Economy of Scale) 

2) สะดวกต่อการเขา้ถึงทรัพยากรการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ แรงงานท่ีมี
ทกัษะและสามารถ เขา้ถึงนวตักรรมง่ายข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลดตน้ทุนเพื่อใหแ้ข่งขนัไดก้บั
ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 

3) โดยการมีเครือข่ายและการแบ่งปันความรู้ตลอดจนความเป็นไปไดใ้นการ
เขา้ถึงท่ีปรึกษาทางธุรกิจ (Business Development Services: BDS) SMEs สามารถแข่งขนัเพื่อ ให้
ไดม้าซ่ึงทรัพยากร ทรัพยสิ์น และระบบขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนความเขม้แขง็ของการบริหาร
จดัการภายในองคก์รท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง 

สุวทิย ์คุณกิตติ (2551) กล่าววา่ การรวมกลุ่มคลสัเตอร์จะท าใหผู้ป้ระกอบการท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนัและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองสามารถลดตน้ทุนไดโ้ดยอาจจะมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
ร่วมกนัและจะท าใหมี้ตน้ทุนการขนส่งลดลง ซ่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยมีการ
รวมกลุ่มคลสัเตอร์ไปบา้งแลว้ เช่น ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในจงัหวดั
ขอนแก่น ชยัภูมิ ร้อยเอด็ และมหาสารคาม โดยการรวมกลุ่มดงักล่าวจะเป็นการสนบัสนุนให้
อุตสาหกรรมกระจายตวัไปในภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน 
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นอกจากน้ีคลสัเตอร์ยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาชิกในหลายดา้นดว้ยกนั เช่น 
สามารถเขา้ถึงแหล่งตน้ทุนวตัถุดิบท่ีถูกลง เน่ืองดว้ยในคลสัเตอร์หน่ึงๆ มกัจะประกอบดว้ย
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนหน่ึง ซ่ึงมกัจะใชว้ตัถุดิบประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั  
ดงันั้นตน้ทุนค่าวตัถุดิบท่ีตอ้งใชร่้วมกนั ค่าขนส่ง การลงทุนดา้นการวจิยัและการพฒันาร่วมกนั 
ยอ่มไดร้าคาท่ีถูกกวา่ผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวด าเนินการ  

จากประโยชน์ของเครือข่ายวิสาหกิจท่ีเกิดจากความร่วมมือดา้นต่างๆ และตวัอยา่งของ
เครือข่ายวสิาหกิจท่ีประสบความส าเร็จขา้งตน้แสดงถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
วสิาหกิจซ่ึงจะช่วยเร่งใหเ้กิดการพฒันาความร่วมมือระหวา่งกิจการและความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัของรัฐและเอกชนในทอ้งถ่ินในหลายๆ ดา้น รวมทั้งเร่งใหเ้กิดการประดิษฐคิ์ดคน้
เทคโนโลยนีวตักรรมใหม่ๆ และการเรียนรู้ร่วมกนัความร่วมมือดงักล่าวประกอบกบัความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นของกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมของ
อุตสาหกรรมในเครือข่ายวสิาหกิจนั้นๆ ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่เครือข่ายวสิาหกิจเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ และในส่วนของภาพกวา้งเครือข่ายวสิาหกิจ
ยงัเป็นกลไกในการเช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคหรือในระดบักิจการและกลุ่ม
อุตสาหกรรม กบัการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัมหพัภาคหรือในระดบัภาคการผลิตและ
ระดบัประเทศอีกดว้ย การท่ีประเทศประกอบไปดว้ยเครือข่ายวสิาหกิจหลายๆ กลุ่มท่ีมีศกัยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งขนัในระดบันานาชาติไดย้อ่มจะเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมของประเทศไปดว้ยนัน่เอง 

เสรี พงศพ์ิศ (2547) ไดก้ล่าววา่ระบบเศรษฐกิจชุมชนขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองไดเ้พราะวธีิ
คิดท่ีวา่ดว้ยระบบเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ หลายสิบกิจกรรมใหเ้ก้ือกลูกนั (Cluster) 
เกิดผลเป็นทวคูีณ (Synergy) กิจกรรมเหล่าน้ีคือการประกอบการของชุมชนท่ีเรียกกนัวนัน้ีวา่
วสิาหกิจชุมชน (SMCE)  

จากการศึกษาของ สิริกานต ์วงษที์ (2550) เร่ืองกลยทุธ์ในการพฒันาอุตสาหกรรมผา้
ทอลายโบราณของจงัหวดัอุทยัธานี พบวา่เครือข่ายอุตสาหกรรมผา้ทอลายโบราณของจงัหวดั
อุทยัธานีประกอบดว้ย 

1. ธุรกิจหลกัประกอบไปดว้ย 3 อุตสาหกรรมไดแ้ก่ อุตสาหกรรมตน้น ้าคือ
อุตสาหกรรมท่ีผลิตเส้นใย อุตสาหกรรมกลางน ้าคือ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการยอ้มการทอผา้ 
อุตสาหกรรมปลายน ้าคือ อุตสาหกรรมเก่ียวกบัธุรกิจการออกแบบตดัเยบ็เส้ือผา้และการจ าหน่าย
สินคา้ในรูปแบบผา้ทอมือและเส้ือผา้ส าเร็จรูป 

2. หน่วยงานท่ีสนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมือง การส่งเสริมและ
พฒันาการทอผา้พื้นบา้นในประเทศไทยไดมี้มานานแลว้กวา่ 20 ปี ซ่ึงการด าเนินการไดจ้ดัท าข้ึน
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โดยหน่วยงานใน 3 ลกัษณะคือ ส่วนราชการสถาบนัการศึกษาและองคก์ารพฒันาเอกชนซ่ึง
หน่วยงานเหล่าน้ีตั้งอยูท่ ั้งในเขตกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลและกระจายอยูใ่นภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศซ่ึงคณะกรรมาธิการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาผูแ้ทนราษฎร (2542) ไดอ้ธิบายดงัน้ี 

ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. ส่วนราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รับผดิชอบในดา้นการพฒันาส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจกรรมอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้ และส่งเสริมใหเ้กิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ
สนบัสนุนในดา้นการพฒันาชนบทแบบยัง่ยนืโดยการพฒันาอาชีพและกระจายรายไดใ้หแ้ก่
ประชาชนในชนบทอยา่งต่อเน่ือง จดัท าโครงการหมู่บา้นอุตสาหกรรมเพื่อช่วยพฒันาปรับปรุงและ
ยกระดบัการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมในชุมชนเพื่อใหมี้คุณภาพ 

ส่วนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมสนบัสนุนในดา้นการออกแบบ
ใหสิ้นคา้หตัถกรรมไทยมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์สอดคลอ้งกบัความนิยมของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ เนน้ใหมี้การลงทุนและการจา้งงานเพิ่มข้ึนสนบัสนุนดา้นการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบ
อาชีพภายในหมู่บา้นหรือชุมชน เพื่อก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงการผลิตระหวา่งภาคเอกชนกบั
อุตสาหกรรมระดบัครัวเรือนจดัหาแหล่งทุนเพื่อสนบัสนุนการขยายกิจการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) คอยควบคุมก ากบัดูแลและตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรมส่งเสริมการกระจายโอกาสทางอุตสาหกรรมสู่ชุมชนและชนบท สนบัสนุนใหชุ้มชน
เป็นเจา้ของกิจการและสร้างการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมชุมชนพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการดา้น
การตลาดการพฒันาบุคลากรและขีดความสามารถของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมชุมชน  

ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆ รวม 11 ศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือในดา้นการ
พฒันาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดั ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
จงัหวดัและแผนแม่บทระดบัชาติ พฒันาอุตสาหกรรมในครอบครัวใหมี้ความเขม้แขง็และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้การจดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทอผา้ 

2. ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตรจดัท าโครงการส่งเสริมและพฒันาการผลิตฝ้าย จดัท า

แปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลย ีจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้วชิาการและสถานการณ์ราคาฝ้าย
เพื่อช่วยในการตดัสินใจขายผลผลิตฝ้ายของเกษตรกร ในส่วนของหม่อนไหมส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยกีารปลูกหม่อนเล้ียงไหมส่งเสริมการเล้ียงไหมและผลิตไข่ไหมพนัธ์ุดีใหค้วามรู้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการสาวไหมและฟอกยอ้มสีใหแ้ก่เกษตรกร สนบัสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เกษตรเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกรสนบัสนุนการรวมกลุ่มการบริหารการจดัหาปัจจยัการผลิตการ
แปรรูป ระดมเงินออมและจดัตั้งกองทุน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2544) 
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ศูนยว์จิยัพืชไร่ในจงัหวดัต่างๆ ช่วยเหลือทางดา้นการใหค้วามรู้อบรมและฝึก
ใหเ้กษตรกรไดรู้้จกัใชเ้ทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตส่งเสริมการปลูกฝ้ายและการปลูกหม่อนเล้ียง
ไหม ในส่วนของกรมวชิาการเกษตรใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบัดา้นฝ้ายและไหมโดยการศึกษาวจิยั
และพฒันาพนัธ์ุฝ้ายและไหมใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตพืชและไหมไปสู่
กลุ่มเป้าหมายทั้งทางภาครัฐเอกชนและเกษตรกร ตลอดจนการใหบ้ริการวเิคราะห์ตรวจสอบรับรอง
และใหค้ าแนะน าต่างๆ (กรมวชิาการเกษตร, 2546) 

3. กระทรวงมหาดไทย 
ส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) ช่วยเหลือสนบัสนุนในการจดัตั้งกลุ่ม

ธุรกิจเศรษฐกิจ สนบัสนุนการรวมกลุ่มสนบัสนุนดา้นสินเช่ือการตลาดการบริหารทรัพยสิ์นการ
ฝึกอบรม และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตในการประกอบอาชีพผา่นทางกองส่งเสริมอาชีพและธุรกิจ
เพื่อใหเ้กิดกระบวนการพฒันาชนบทอยา่งครบวงจรทั้งดา้นส่งเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชน เช่น 
ร้านคา้ชนบท (กรมการเร่งรัดพฒันาชนบท, 2545) 

กรมการพฒันาชุมชนสนบัสนุนใหป้ระชาชนร่วมกนัท างานเป็นกลุ่มกระตุน้ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเพื่อยกระดบัชีวติและความเป็นอยู ่จดัฝึกอบรมหรือสาธิตการใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการประกอบอาชีพ จดัสวสัดิการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ จดัตั้งกลุ่มออมทรัพยส์นบัสนุนดา้นเงินทุนของกลุ่มและเงินทุนหมุนเวียนจดับริการ
ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด จดัหาตลาดจ าหน่ายผลผลิตท่ีผลิตได ้(กรมการพฒันาชุมชน, 2533) 

กรมประชาสงเคราะห์ใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเสริมสร้างศกัยภาพความ
มัน่คงใหก้บัครอบครัวและชุมชนโดยการจดัอบรมอาชีพใหแ้ก่สตรีท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษา
ฐานะยากจนใหมี้โอกาสฝึกอาชีพสาขาต่างๆ เช่น ตดัเยบ็เส้ือผา้ ช่วยบริการจดัหางาน ใหกู้ย้มืเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ียงัฟ้ืนฟูความรู้ทกัษะความช านาญในดา้นวชิาชีพเสริมสร้าง
ทศันคติในการประกอบอาชีพใหส้ามารถสร้างงานไดด้ว้ยตนเองเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและ
ยกระดบัรายไดข้องประชาชน (กรมประชาสงเคราะห์, 2544) 

4. สถาบนัการศึกษา 
ส านกังานวฒันธรรมแห่งชาติมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ สถาบนัราชภฏัวทิยาเขตต่างๆ และสถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตต่างๆ เป็นตน้สนบัสนุนการคน้ควา้วจิยัและพฒันาการจดัการ
ฝึกอบรมสนบัสนุนดา้นการใหค้วามรู้ดา้นการออกแบบเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายโดยใชผ้า้ไทยการ
อนุรักษก์ารผลิตผา้ทอ รณรงคใ์หค้นไทยแต่งกายดว้ยผา้ไทยจดัการประกวดผา้ไทย 
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ส่วนองคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. มูลนิธิศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถมัภ ์ส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปหตัถกรรม

พื้นบา้นในดา้นการผลิตและเผยแพร่การใชผ้า้ไหมไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกรวมทั้งจดัฝึกอบรม
ใหค้วามรู้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดจ้ดัหาวทิยากร
แนะน าดา้นการออกแบบการผสมสีการยอ้มการพิมพสี์ไหมดว้ยมือใหแ้ก่ชาวบา้น จดัหาตลาด
ส าหรับผลผลิตและช่วยเหลือโดยการน าผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่ายตามร้านจิตรลดาสาขาต่างๆ (ธนาคาร
กสิกรไทย, 2529) 

2. องคก์ารพฒันาเอกชนต่างๆ ประมาณ 21 องคก์ร เช่น สมาคมเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
จงัหวดัร้อยเอด็ สมาคมไทยพายพัจงัหวดัน่าน มูลนิธิพฒันาอีสาน มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ และศูนย์
พฒันาอาชีพศรีเกียรพิพฒัน์จงัหวดัสงขลา เป็นตน้ ช่วยในดา้นการประสานความช่วยเหลือจาก
องคก์รภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาศกัยภาพช่วยเหลือในดา้นการตลาด เช่น การ
ออกร้านการแนะน าลูกคา้ใหแ้ก่กลุ่ม รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการตลาดเทคโนโลยเีพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยเฉพาะในเร่ืองของส่ิงทอท่ีปลอดภยั รณรงคก์ารใชสี้ยอ้มผา้ท่ี
ปลอดภยัเสริมสร้างศกัยภาพใหก้บักลุ่มชาวบา้น โดยการพฒันาผูน้ าและการพฒันาการเป็น
ผูป้ระกอบการการใหค้วามรู้ในดา้นการบริหารจดัการ การท าบญัชีรวมถึงการศึกษาดูงาน
แลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัการฝึกอบรมและสัมมนา (มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ, 2543) 

3. อุตสาหกรรมสนบัสนุนไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรมหีบห่อและสถาบนัการเงิน 

4. สถาบนัเฉพาะทางและสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ิน 
นอกจากน้ีจากการศึกษาของ ณฏัฐา หงส์ด าเนิน (2549) พบวา่เครือข่ายวสิาหกิจส่ิงทอท่ีไม่มี

การเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมตน้น ้า อุตสาหกรรมกลางน ้ า และอุตสาหกรรมสนบัสนุนจะท าใหเ้กิด
ปัญหาการพึ่งพาวตัถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ฝ้ายผา้ผนื ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนและปัญหาการ
ขาดการวจิยัและพฒันาร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการในเครือข่ายวสิาหกิจส่ิงทอและปัญหาเก่ียวกบั
หลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกบัส่ิงทอ 

ณฏัฐา หงส์ด าเนิน ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์สถานการณ์ดา้นปัจจยัแวดลอ้มทาง
ธุรกิจของเครือข่ายวสิาหกิจส่ิงทอจงัหวดัชยัภูมิ พบวา่เครือข่ายวสิาหกิจส่ิงทอจงัหวดัชยัภูมิเร่ิม
ด าเนินการมาตั้งแต่วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยในปี พ.ศ. 2546 มีรายได ้202 ลา้นบาท และในปี
พ.ศ. 2547 รายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 210.60 ลา้นบาท จากตวัเลขดงักล่าวท าใหก้ล่าวไดว้า่การรวมกลุ่มเป็น
เครือข่ายวสิาหกิจส่ิงทอจงัหวดัชยัภูมิ มีการพฒันาไปไดเ้ป็นอยา่งดีโดยในปัจจุบนัเครือข่ายวสิาหกิจ
ส่ิงทอจงัหวดัชยัภูมิประกอบดว้ยกลุ่มของวสิาหกิจส่ิงทอ 2 กลุ่มดว้ยกนัคือ กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้
จ านวน 18 ราย และกลุ่มถกัทอไหมพรมจ านวน 18 ราย และสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
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เอกชนมารวมตวัด าเนินกิจการอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั มีความร่วมมือเก้ือหนุนเช่ือมโยงและเสริม
กิจการซ่ึงกนัและกนั แผนภาพเครือข่ายวสิาหกิจส่ิงทอจงัหวดัชยัภูมิท่ีตั้งเป้าหมายไว ้(Ideal Cluster 
Map) สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 2.2 

นอกจากแนวคิดการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจ (Cluster) นั้นยงัมีแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าซ่ึงมี
โครงสร้างหลกัๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนภาพเครือข่ายวสิาหกิจส่ิงทอจงัหวดัชยัภูมิ โดยไดถู้กตีพิมพ์
ในหนงัสือ Competitive advantage โดย Michael E. Porter เม่ือ ค.ศ. 1985 ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงเร่ือง
ห่วงโซ่คุณค่าวา่เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการตรวจสอบทุกกิจกรรมท่ีบริษทักระท าและดูวา่การท า
กิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่านั้นก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไร ซ่ึงจะบอกไดถึ้ง
แหล่งท่ีท าใหเ้กิดการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงแต่ละกิจการอาจมีการสร้างคุณค่าจาก
กิจกรรมภายในท่ีแตกต่างกนัไป 

แนวคิดหลกัของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านั้น จะมุ่งเนน้ในดา้นโครงสร้างหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน และการเปล่ียนแปลงกระบวนการซ่ึงเป็นมุมมองตามแนวราบของกิจการท่ีเร่ิมตน้จาก
การน าเขา้สินคา้ไปสู้การส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค กระบวนการนั้นจะถูกสร้างและวดัโดยกิจกรรมท่ี
กิจการท าข้ึนเพื่อลูกคา้ หรือตลาดโดยเฉพาะการมองจากกระบวนการนั้นเป็นการมองวา่กิจการมี
การท ากิจกรรมอยา่งไรบา้ง ซ่ึงบ่อยคร้ังการมองในลกัษณะน้ีเรียกวา่การแยกแยะกิจกรรมในการ
สร้างคุณค่า 
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ภาพท่ี 2.2: แผนภาพเครือข่ายวสิาหกิจส่ิงทอจงัหวดัชยัภูมิ 
  

ซพัพลายเออร์ (Suppliers) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบนัราชภฏั 
มหาวทิยาลยั 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 กระทรวงพาณิชย ์
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
กรมส่งเสริมการส่งออก 

ธุรกิจหลกั (Core Activities) 

บริษทัน าเขา้วตัถุดิบ 
ผูป้้อนปัจจยัการผลิต 
บริษทัเคร่ืองจกัร 
บริษทัสารเคมี 

ผูจ้  าหน่ายสินคา้และตวัแทน 
 บริษทัห่อและบรรจุ 
 บริษทัประกนัภยั 
 บริษทัออกแบบ 
 บริษทั/ตวัแทนส่งออก 
 บริษทัขนส่ง 
 สถาบนัการเงิน 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 อุตสาหกรรมส่ือและโฆษณา 
 อุตสาหกรรมการเกษตร 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
   มหาวทิยาลยั 
   สถาบนัอบรมในทางอาชีพ 
   กองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอ) 
   สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑใ์ยสงัเคราะห์ 
   สมาคมอุตสาหกรรมฟอกยอ้มพิมพแ์ละตกแต่งส่ิงทอ 
   สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
   และอ่ืนๆ 

กลุ่มถกัทอ กลุ่มตดัเยบ็ 

สถาบนัการศึกษา (Education and Training Institutes) สมาคม/กลุ่มธุรกิจ (Cluster Organization) 

ธุรกิจท่ีใหก้ารสนบัสนุน (Service Providers) 

หน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies) 
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Margin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3: ห่วงโซ่คุณค่า 
 

หลกัการของการสร้างคุณค่าใหก้บักิจการนั้นจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภทคือ กิจกรม
หลกัและกิจกรรมสนบัสนุน ซ่ึงกิจกรรมหลกัจะประกอบไปดว้ย 5 กิจกรรม ท่ีเป็นกิจกรรมเก่ียวกบั
การผลิตสินคา้ รวมทั้งการขาย และส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ จนกระทัง่ถึงบริการหลงัการขาย ส่วน
กิจกรรมท่ีสนบัสนุนนั้นจะเป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนกิจกรรมหลกั ประกอบไปดว้ย 4 กิจกรรมหลกั
คือ การจดัหาวตัถุดิบ การพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

กิจกรรมหลกัของห่วงโซ่คุณค่าประกอบไปดว้ย 
การส่งปัจจยัน าเขา้ (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการรับ การเก็บ และ

การแจกจ่ายวตัถุดิบไปในการผลิต เช่น การควบคุมวตัถุดิบ การบริหารคลงัสินคา้ การก าหนดเวลา
ในการขนส่ง และการส่งคืนวตัถุดิบใหแ้ก่ผูผ้ลิต 

การผลิต (Operation) เป็นกิจกรรมในการแปรรูปวตัถุดิบใหอ้อกมาเป็นสินคา้ขั้น
สุดทา้ย เช่น การผลิต การบรรจุ การประกอบ การดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร การทดสอบ และการ
จดัการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

Firm Infrastructure 
 
Human Resource Management 
 
Technology Development 
 
Procurement 
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การจดัส่งผลผลิต (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการรวบรวมการจดัเก็บ
สินคา้ และกิจกรรมในการกระจายสินคา้ไปสู้ลูกคา้ เช่น การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการวตัถุดิบ 
การจดัการขนส่งสินคา้ กระบวนการสั่งสินคา้ เป็นตน้ 

การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) เป็นกิจกรรมท่ีเป็นการจูงใจใหลู้กคา้เกิด
ความตอ้งการในการซ้ือสินคา้ เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การผลกัดนัการขาย การเลือก
ช่องทางการขาย และการตั้งราคา เป็นตน้ 

การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการเพื่อเพิ่มและรักษาคุณค่า
ในผลิตภณัฑ ์เช่น การติดตั้ง การซ่อมแซม การอบรม การจดัหาอะไหล่ทดแทนและการปรับเปล่ียน
ผลิตภณัฑ์ 

กิจกรรมสนบัสนุนห่วงโซ่คุณค่า ประกอบไปดว้ย 
การจดัซ้ือ (Procurement) เป็นกิจกรรมดา้นการซ้ือวตัถุดิบเขา้มาในการผลิต และ

ปัจจยัน าเขา้ จนกระทัง่ถึงสินทรัพยต่์างๆ เช่น เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือต่างๆ และสินทรัพยถ์าวร 
การพฒันาทางเทคโนโลย ี(Technology Development) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเพิ่มคุณค่า

ใหแ้ก่สินคา้และกระบวนการ เช่น การวิจยัและพฒันา การน าเทคโนโลยตี่างๆ มาใชใ้นองคก์ร   
เป็นตน้ ซ่ึงการพฒันาเทคโนโลยนีั้นจะมีความส าคญัอยา่งมากในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัในทุกๆ อุตสาหกรรม 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) เป็นกิจกรรมท่ีประกอบ
ไปดว้ย การจดัหา การคดัเลือก การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่ายผลตอบแทน 

โครงสร้างพื้นฐานองคก์ร (Firm Infrastructure) ประกอบไปดว้ยกิจกรรมในดา้นการ
จดัการทัว่ไป การวางแผน การเงิน การบญัชี กฎหมาย การจดัการดา้นคุณภาพ และสาธารณูปโภค
ต่างๆ 

โดยจุดมุ่งหมายของกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อท่ีจะเสนอคุณค่าใหไ้ดม้ากเกินกวา่
ตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนก็คือกิจการจะไดรั้บผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึนนัน่เอง 
 
การจดัการบุคลากรและแรงงาน 

ธงชยั สันติวงษ ์(2542) กล่าวา่ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตเร็ว และการเกิดวกิฤติ
ทางเศรษฐกิจทั้งสองกรณี ต่างเป็นแรงกดดนัท าใหง้านดา้นการบริหารงานบุคคลกลายเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของกิจการส่วนมาก ทั้งน้ีเพราะทรัพยากรบุคคลคือทางออกของการ
ขยายงาน หรือสร้างประสิทธิภาพทั้งในยามเศรษฐกิจดีและในยามท่ีเศรษฐกิจตกต ่า แมแ้ต่ใน
ระดบัประเทศเองก็ไดเ้ร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษยว์า่เป็นปัจจยัส าคญัต่อ
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ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ รัฐบาลจึงไดก้ าหนดให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 8 มุ่งเนน้ถึง การพฒันาทรัพยากรกรมนุษย ์เพื่อหวงัใหก้ารพฒันาเป็นไปโดยย ัง่ยนื  

ค าวา่ การบริหารงานบุคคล (Personnel Administration) มีค าอ่ืนๆ อีกหลายค าท่ีใชแ้ละมี
ความหมายเดียวกนั เช่น การบริหารพนกังานเจา้หนา้ท่ีการบริหารเจา้หนา้ท่ี หรือการบริหาร
อตัราก าลงั เป็นตน้ แต่หลงัจากปี ค.ศ.1980 เป็นตน้มา มกัเรียกวา่การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) แต่ส่วนใหญ่ใชค้  าวา่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าวา่การบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วค้ลา้ยกนัดงัน้ี 
ธงชยั สันติวงษ ์(2539) กล่าววา่การบริหารงานบุคคลหมายถึง ภารกิจของผูบ้ริหารทุก

คนท่ีมุ่งปฏิบติัในกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคลากรซ่ึงจะส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร 
ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2542) กล่าววา่การบริหารงานบุคคลเป็นศิลปะในการคดัเลือก

บุคคลเขา้ท างานโดยใหไ้ดบุ้คคลท่ีเหมาะสม พฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพ และใชบุ้คคลนั้นๆ
ปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ฟลิปโป (Flippo, 1984) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ 
หมายถึง การวางแผนการจดัองคก์าร การอ านวยการ การควบคุม การจดัหา การพฒันา การจ่าย
ค่าตอบแทน การรวมพลงั การธ ารงรักษา การพน้จากการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารด าเนินงานใน
องคก์รบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ท่ีบุคคล องคก์าร และสังคมก าหนดไว ้

นิโกร (Nigro, 1984) กล่าววา่การบริหารบุคคลหมายถึง ศิลปะในการเลือกคนใหม่
และใชค้นเก่าในลกัษณะท่ีจะท าใหผ้ลงาน และการบริการจากบุคคลเหล่านั้นสูงสุดทั้งดา้นปริมาณ
และคุณภาพ 

จากท่ีกล่าวมาอาจสรุปไดว้า่ การบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง กระบวนการท่ีมีการใชก้ลยทุธ์และศิลปะในการจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร ตั้งแต่การสรรหา พฒันา รักษาไว้
และการใชป้ระโยชน์ เพื่อให้ปัจจยัดา้นบุคคลขององคก์ารเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) กล่าววา่การจดัการทรัพยากรบุคคลตอ้งมีกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือสมาชิกขององคก์ารใน 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ก่อนเขา้ร่วมงาน หน่วยงานดา้นทรัพยากรบุคคลขององคก์ารตอ้งท าการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล สรรหา และจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมกบั
งานท่ีตอ้งการใหเ้กิดความสนใจท่ีจะเขา้มาร่วมงานกบัองคก์าร ซ่ึงการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
องคก์ารตอ้งการเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัในการสรรหาบุคลากร ดงันั้นผูท่ี้ปฏิบติังานในหน่วยงาน
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ดา้นทรัพยากรบุคคลของแต่ละองคก์ารสมควรท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถเขา้ถึง
กลุ่มบุคคลท่ีองคก์ารมีความตอ้งการให้ร่วมงานดว้ยไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยท่ีการจูงใจบุคคลให้
สนใจท่ีจะเขา้ร่วมงานกบัองคก์ารอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั ดงัท่ีจะกล่าวถึง
รายละเอียดในส่วนของการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร 

นอกจากการท่ีองคก์ารสามารถดึงดูดบุคคลใหส้นใจเขา้ร่วมงานแลว้ หน่วยงานดา้น
ทรัพยากรตอ้งมีหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด ใหเ้ขา้ท างานกบั
องคก์าร เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์ารสามารถกา้วหนา้อยา่งมัน่คง 

2. ขณะปฏิบติังาน นอกจากการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้
ร่วมงานกบัองคก์ารแลว้ งานทรัพยากรบุคคลยงัมีหนา้ท่ีธ ารงรักษาใหส้มาชิกขององคก์ารมีคุณภาพ
ชีวติการท างานท่ีดี และมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร โดยการใหผ้ลตอบแทนท่ียติุธรรมและ
เหมาะสม จดัการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จดัสรรสวสัดิการและเสริมสร้างสุขอนามยัใน
การปฏิบติังาน ตลอดจนช่วยก าหนดแนวทางความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคคล เพื่อให้บุคลากรมี
ความพร้อมในการท างานทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ส่งผลใหส้ามารถทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจ
ในการท างานใหอ้งคก์ารอยา่งเตม็ท่ี 

3. ภายหลงัจากการร่วมงาน การจดัการทรัพยากรบุคคลตอ้งค านึงถึงบุคลากรท่ี
ท างานกบัองคก์ารจนครบอายเุกษียณ หรือบุคคลท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งออกจากงานดว้ยเหตุผลบาง
ประการ ยกเวน้การกระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง โดยการจดัเตรียมความพร้อมใหบุ้คคลสามารถ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข อาทิ การใหบ้ าเหน็จบ านาญ ทุนส ารองเล้ียงชีพ เงิน
ทดแทน หรือผลตอบแทนในรูปอ่ืน 

นอกจากน้ีหลายองคก์ารยงัมีโครงการเตรียมการก่อนเกษียณอายสุ าหรับบุคลากรทุกคนท่ีอายุ
เขา้ใกลเ้กณฑ ์เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือเวลามาถึง หลายหน่วยงานได้
จดัใหมี้โครงการส าหรับบุคลากรท่ีเกษียณอาย ุเช่น การออกก าลงักาย การพบปะสังสรรค ์หรือ 
กิจกรรมสันทนการอ่ืน ตลอดจนการส่งเสริมใหบุ้คลากรเกษียณมาท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่องคก์าร 
บุคลากรและสังคม เพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นสามารถกระท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวติของ
ตนเอง บุคคลอ่ืน และสังคม เท่าท่ีเขาสามารถจะปฏิบติัได ้
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การจดัการบุคลากรและแรงงานกบัวสิาหกิจชุมชนทอผา้ 
ผอ่งพนัธ์ มณีรัตน์, ฉววีรรณ ประจวบเหมาะ และ ปาริชาติ สุขมุ (2535) และ ประเวศ 

วะสี (2536) กล่าววา่ การทอผา้นั้นถือเป็นเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งหน่ึง ซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้ี
สะสมข้ึนมาจากประสบการณ์ของชีวติสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ถ่ายทอดสืบต่อกนัมา
เป็นวฒันธรรมสมยัโบราณ การอบรมสั่งสอนเป็นหนา้ท่ีของครอบครัว การเรียนรู้จากการท าตาม
ผูใ้หญ่เพื่อการด ารงชีวิตท่ีตอ้งพึ่งตนเองนกัวชิาการบางคนเรียกวา่ภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงในยคุ
ปัจจุบนัสังคมไทยมีมรดกทางปัญญาสั่งสมไวม้าก แต่อิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองครอบง า
ต่อเน่ืองกนัมาหลายทศวรรษจนท าใหค้นไทยเพิกเฉยหนัไปสนใจเรียนรู้และรับเอากระแสสากล
นิยมเขา้มาปรับเปล่ียนความคิดคุณค่าความเช่ือจะเห็นไดว้า่คุณค่าของภูมิปัญญาทุกวนัน้ีเป็นการ
สร้างสรรคเ์พื่อใหส้ังคมไทยด ารงอยูแ่ละกา้วหนา้ต่อไปตามวถีิทางท่ีเป็นตวัของตวัเอง สุดทา้ยก็
ตอ้งประสบวกิฤตการณ์ คือการขาดความสามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีดุลยภาพส่งผลใหเ้กิดการ
เส่ือมโทรมในศิลปะและหตัถกรรมพื้นบา้นอยา่งกวา้งขวาง เอกลกัษณ์ของความเป็นพื้นบา้น
พื้นเมืองก็เส่ือมสลายลงไป 

เพยาว ์อุ่นศิริ (2537) กล่าววา่การทอผา้ในประเทศไทยไดสื้บทอดกนัมาชา้นานจนถึง
ปัจจุบนัก็ยงัคงมีการทอผา้กนัอยูใ่นทอ้งถ่ินต่างๆ ของประเทศ ซ่ึงลกัษณะของผา้ทอจะแตกต่างกนั
ไปในแต่ละทอ้งถ่ินแต่ละภูมิภาคและแต่ละชุมชน ผา้ทอพื้นบา้นของไทยเป็นงานหตัถกรรมท่ีมี
ความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปกรรมยิง่ ผา้ทอพื้นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองในแต่ละ
ทอ้งถ่ินทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญท่ีสืบทอดกนัมาท าใหมี้ลกัษณะเด่นแตกต่างกนัออกไป
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของลวดลายสีสันและการก าหนดรูปแบบต่างๆ นั้น ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของความเช่ือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา 

สมยัก่อนสตรีไทยส่วนใหญ่สามารถทอผา้ไวใ้ชเ้องในครัวเรือนโดยผลิตเคร่ืองมือใน
การทอผา้ดว้ยไมแ้ละวสัดุท่ีใชใ้นการทอผา้ส่วนใหญ่สามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ต่อมาการทอผา้ก็ได้
ววิฒันาการจากการทอผา้ไวใ้ชใ้นครัวเรือนเปล่ียนไปสู่การแลกเปล่ียนและจ าหน่าย เคร่ืองมือและ
วสัดุท่ีใชท้อดว้ยมือก็เปล่ียนไปสู่เคร่ืองจกัรวสัดุท่ีใชท้อจากเส้นใยธรรมชาติเปล่ียนมาเป็นเส้นใย
สังเคราะห์ สตรีท่ีมีความสามารถในการทอผา้ก็มีจ  านวนนอ้ยลงจนแทบจะไม่มีในบางทอ้งถ่ิน 
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินก็พลอยสูญหายไปพร้อมกบัศิลปะและลวดลายอนัสวยงามของผา้
ทอพื้นเมืองจนตอ้งมีการจดัตั้งพิพิธภณัฑข้ึ์นหลายๆ แห่งเพื่อเก็บรักษาผา้ทอของทอ้งถ่ินเอาไวใ้ห้
อนุชนไดศึ้กษาภูมิหลงัของตนเอง 

ผา้ทอพื้นเมืองในปัจจุบนัไดมี้จ านวนลดนอ้ยลงทั้งๆ ท่ีความนิยมยงัมีพอสมควร ตลาด
ในการจ าหน่ายแคบลงเร่ือยๆ เพราะขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนคนท่ีมีฝีมือท่ีจะถ่ายทอดความรู้
หรือมาเป็นครูสอนก็หาไดย้ากมาก ส่วนใหญ่จะมีก็เพียงแต่ผูสู้งอายเุท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
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ค่อยใหค้วามสนใจดา้นงานหตัถกรรมเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะเลือกประกอบอาชีพอ่ืนซ่ึงมี
รายไดท่ี้ดีกวา่ 

ขวญัยนื ทองดอนจุย (2550) ประธานกลุ่มทอผา้ไทยทรงด า ลาวโซ่ง บา้นดอนมะนาว 
จงัหวดัสุพรรณบุรี กล่าวถึงเร่ืองการทอผา้หรือการสร้างสินคา้ทางวฒันธรรมวา่ ส่ิงส าคญัคือเร่ือง
ของคนหากคนใจไม่รักก็จะไม่ท าแมแ้ต่คนโซ่งเอง เน่ืองจากเห็นอยูป่ระจ าและไม่ชอบ กระทัง่มีคน
มาดูงานในหมู่บา้นสินคา้ไดรั้บการปรับปรุงพฒันารูปแบบจนสวยงามและไดรั้บการช่ืนชม คนจึง
เล็งเห็นความส าคญัและเร่ิมมาช่วยกนัฟ้ืนฟู 

สาเหตุหลกัท่ีท าใหข้าดแคลนแรงงานทอผา้นั้น ปริณ บุญฉลวย (2549) ไดใ้หเ้หตุผลไวอ้ยา่ง
น่าสนใจ 2 ประการดงัน้ี 

1. กลุ่มประกอบการทอผา้ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มพื้นบา้นมีรายไดท่ี้ยงัไม่เหมาะสม
หากคิดเชิงธุรกิจ แต่เน่ืองจากชาวบา้นส่วนใหญ่ถือวา่การทอผา้เป็นเพียงกิจกรรมยามวา่ง จึงไม่คิด
ค่าแรงแต่อยา่งใดจึงเห็นวา่รายไดจ้ากการทอผา้ไม่ส าคญัมาก และไม่มีผลต่อการด าเนินชีวติ 

2. สมาชิกของกลุ่มทอผา้ส่วนใหญ่ ขาดความพร้อมต่อการด าเนินการท่ีต่อเน่ือง หาก
จะด าเนินการแบบธุรกิจเน่ืองจากการทอผา้เป็นงานรอง จากการท างานการเกษตรชาวบา้นจึงให้
ความส าคญักบัการทอผา้นอ้ยกวา่ และขาดบุคลากรท่ีจะสืบทอดและหนุ่มสาวสมยัใหม่ไม่เห็น
ความส าคญัเพราะรายไดต้อบแทนไม่น่าพอใจเท่ากบัอาชีพอ่ืน เช่นเดียวกบักบั เกษม พิพฒัน์เสรี-
ธรรม (2547) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเร่ือง OTOP นกัสู้ชาวบา้นนกัการตลาดชุมชนวา่ หลายกลุ่มชนมี
ปัญหาในเร่ืองการถ่ายถอดและฝึกฝนพฒันาทกัษะในการท างาน ผลิตภณัฑชุ์มชนเป็นสินคา้งาน
ฝีมือ ในบางกลุ่มมีผูเ้ช่ียวชาญจริงๆ ไม่ก่ีคนลายผา้บางแบบของบางกลุ่มมีคนทอเป็นเพียงคนเดียว 
หากปล่อยเลยตามเลยไม่มีการฝึกคนใหม่ข้ึนมารับช่วงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งคาดไม่ถึงก็
เป็นได ้

จากปัญหาดงักล่าวส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ตระหนกัถึงคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบา้นจึงไดมี้แนวทางท่ีจะด าเนินการส่งเสริมและอนุรักษพ์อ
สรุปไดด้งัน้ี 

1. การท าความเขา้ใจเร่ืองภูมิปัญญาชาวบา้น โดยอนัดบัแรกควรส่งเสริมเจา้หนา้ท่ีของ
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้น
จากนั้นควรจดัโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีไดอ้อกไปเยีย่มเยยีนศึกษาดูงานพบปะสนทนากบัปราชญ์
ชาวบา้น ผูมี้ผลงานน่าช่ืนชมน่าสนใจต่างๆ นอกจากน้ีควรใหโ้อกาสไปร่วมกิจกรรมของชุมชนท่ี
ปราชญช์าวบา้นไดจ้ดัข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ
อยา่งลึกซ้ึงส าหรับเป็นพื้นฐานในการวางแผนด าเนินการส่งเสริมพฒันาฟ้ืนฟูสืบทอดเก่ียวกบัเร่ือง
ภูมิปัญญาชาวบา้นต่อไป 
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2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาชาวบา้นโดยประสานกบัจงัหวดั ศูนยว์ฒันธรรม
จงัหวดั ศูนยว์ฒันธรรมอ าเภอทุกแห่ง ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมี
อยูม่ากมายหลากหลายตามทุกหมู่บา้นทัว่ประเทศอยา่งจริงจงั แลว้วเิคราะห์จดัระบบในรูปของส่ือ
เอกสารหรือส่ือเผยแพร่อ่ืนๆ ส าหรับการศึกษาส่งเสริมเผยแพร่คน้ควา้วจิยัในระดบัลึกต่อไป 

3. การศึกษาคน้ควา้วจิยัโดยส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การศึกษาวจิยัเร่ืองภูมิปัญญา
ชาวบา้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ในรากเหงา้พื้นเพของ    
ภูมิปัญญาในแต่ละดา้นในแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีโดยเนน้ใหมี้การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็น
พิเศษ 

4. การส่งเสริมการเผยแพร่โดยรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมแลว้เลือกสรรอยา่ง
พิถีพิถนัระมดัระวงัท่ีเหมาะสมในแต่ละประเด็นแต่ละลกัษณะน ามาจดัท าส่ือ เพื่อการเผยแพร่ทาง
ส่ือมวลชนทุกสาขาตามโอกาสอนัเหมาะสม 

5. การสนบัสนุนคืนภูมิปัญญาใหแ้ก่ชาวบา้นโดยการยอมรับในความมีภูมิปัญญาของ
ชาวบา้น ไม่ดูถูกดูแคลนยอมรับในศกัยภาพของชาวบา้นใหเ้ป็นตวัของตวัเองโดยการยกยอ่ง
ชาวบา้นใหก้ าลงัใจในผลงานท่ีเขาคิดเขาท า ช่วยเหลือสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีชาวบา้นคิดชาวบา้น
ท าดว้ยความเคารพ 

6. การประสานแผนเพื่อสร้างเครือข่ายการด าเนินงานโดยการประสานงานกบั
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมี้การร่วมมือกนั ศึกษาขอ้มูลหาความรู้ดา้นภูมิปัญญา
ชาวบา้นจากปราชญช์าวบา้นแลว้สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนศึกษาดูงาน 

จากการศึกษาของ เพียงเพญ็ อ่อนแกว้ (2546) เร่ืองการถ่ายทอดความรู้การทอผา้พื้นเมืองใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดเ้สนอวา่หน่วยงานราชการ เช่น กรมการพฒันาชุมชนกรมส่งเสริม
การเกษตรและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ควรมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้การทอผา้พื้นเมือง
และควรมีการพฒันารูปแบบวธีิการถ่ายทอดความรู้ใหมี้มาตรฐานเป็นระบบและมีคุณภาพ และ
สถานศึกษาในทอ้งถ่ินควรมีการปรับปรุงหลกัสูตร โดยจดัใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกบั
การทอผา้พื้นเมือง หรือสอดแทรกเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัผา้ทอพื้นเมืองเพื่อเป็นการปลูกฝังใหค้รู
นกัเรียนไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

นอกจากการส่งเสริมจากภายนอกแลว้ การดูแลสมาชิกผูท้อผา้จากภายในกลุ่มก็มีความส าคญั
เช่นเดียวกบั สมชาย หิรัญกิตติ (2542) ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ 
ทรัพยากรมนุษยน์ั้นถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการวดัความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัขององคก์รและธุรกิจ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโลกยคุสารสนเทศ ซ่ึงจะตอ้งอาศยัทรัพยากรมนุษยใ์นการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อความรวดเร็ว และความลึกตลอดจนการเช่ือมโยงกบัลูกคา้ในการท่ีจะสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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จากท่ีกล่าวมานั้นสามารถสรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีส าคญัคือการขาดแคลนบุคลากรในดา้นการสืบ
สานภูมิปัญญาการทอผา้พื้นบา้น เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่จูงใจเท่ากบัอาชีพอ่ืน กอปรกบั 
อิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและวฒันธรรมครอบง าต่อเน่ืองกนัมาหลายทศวรรษจนท าใหค้นไทย
เพิกเฉยหนัไปสนใจเรียนรู้และรับเอากระแสสากลนิยมเขา้มาปรับเปล่ียนความคิดคุณค่าความเช่ือ 
จึงท าใหภู้มิปัญญาถอ้งถ่ินนั้นค่อยๆ สูญหายไปในท่ีสุด 
 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 

สาโรจน์ โอพิทกัษชี์วนิ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มภายนอกไวว้า่ เป็นปัจจยั
ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัองคก์รโดยตรง แต่จะมีอิทธิพลหรือผลกระทบทางออ้มต่อองคก์รได ้ 

พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ (2542) ไดส้รุปถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกนั้น
ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัทางดา้นการเมือง (Political Factors) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์รเป็นอยา่ง
มากทั้งในแง่กฎเกณฑส์ าหรับภาคธุรกิจ ก าลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคและอ่ืนๆ ซ่ึงมีประเด็นท่ี
จ าเป็นตอ้งพิจารณา  

ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ (2538) ไดก้ล่าวา่การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทาง
การเมืองและกฎหมายจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการตลาด ระบบการเมืองเป็นระบบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบและสถาบนัต่างๆ ในประเทศ ประกอบดว้ยกลุ่มของนกักฎหมาย ตวัแทน
รัฐบาล และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ กลุ่ม เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อองคก์รธุรกิจองคก์รอ่ืนๆ และบุคลในสังคม 

 
2. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factors) ธุรกิจจะตอ้งพิจารณาสถานการณ์

เศรษฐกิจการคา้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะเม่ือตอ้งการท าการตลาดระหวา่งประเทศ
เพราะตลาดไม่ไดห้มายถึงบุคลเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงอ านาจซ้ือของบุคลดว้ย อ านาจซ้ือข้ึนกบัรายได้
ของบุคคล ราคาผลิตภณัฑ ์การออม และความเช่ือถือในผลิตภณัฑ ์แนวโนม้เศรษฐกิจจึงเป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัซ่ึงนกัการตลาดตอ้งใหค้วามสนใจ 

ศิริวรรณ สัญชานนท ์(2525) ไดก้ล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจไวว้า่ ตลาด
ไม่ไดห้มายถึงบุคลเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงอ านาจซ้ือของบุคลดว้ย อ านาจซ้ือข้ึนกบัรายไดข้องบุคคล 
ราคาผลิตภณัฑ ์การออม และความเช่ือถือในผลิตภณัฑ ์แนวโนม้เศรษฐกิจจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัซ่ึง
นกัการตลาดตอ้งใหค้วามสนใจดว้ย 

3. สายสวรรค ์เรืองวิเศษ (2525) กล่าววา่ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม (Socio-
Cultural Factor) ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลแตกต่างกนัตามแต่ละภูมิศาสตร์ เพราะ
มนุษยเ์ราเติบโตมาในวฒันธรรมหน่ึงซ่ึงท าใหก้ระท าหรือรู้สึกต่อส่ิงต่างๆ แตกต่างไปจากมนุษยท่ี์
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อยูใ่นวฒันธรรมอ่ืน แต่วฒันธรรมนั้นค่อยๆ เปล่ียนไปตามกาลเวลาซ่ึงการเปล่ียนแปลงนั้นน ามาซ่ึง
ความคิดใหม่ๆ ความปรารถนาและพฤติกรรมใหม่ๆ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการด าเนินงานทางการตลาด 
ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสนใจใหม้าก  

4. ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ี(Technological Factors) เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เป็นแรงผลกัท่ีส าคญัของโลกภิวฒัน์ 

สุปัญญา ไชยชาญ (2543) กล่าววา่ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งติดตาม
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยดีว้ยเหตุผล 3 ประการคือ  

ก. เทคโนโลยจีะสงผลกระทบมายงัรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภค
ของตลาดไม่มากก็นอ้ยบา้งก็สนบัสนุนใหมี้การบริโภคผลิตภณัฑม์ากข้ึน และบางคร้ังกลบัท าให้
ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้นอ้ยลง 

ข. เทคโนโลยก่ีอใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเกิดจากความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยอีาจใชท้ดแทนผลิตภณัฑเ์ดิมหรือไม่ก็ได ้

ค. ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานทางการตลาดเทคโนโลยีเขา้มามีส่วน
เก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ในการรวบรวมขอ้มูลทางการตลาด ออกแบบผลิตภณัฑ์
ช่วยในการก าหนดราคา และช่วยในการขนส่งสินคา้ 

นฏัฐพร ปางปัญญากุลชยั (2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
โดยทัว่ไปและปัจจยัการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้ผา้ไหมและ
ผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปท่ีมีผลกระทบต่อการ
ส่งออกผา้ไหมและผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกในความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
มีดงัน้ี 

1) สภาพแวดลอ้มดา้นการเมืองและกฎหมายคือความมัน่คงและมี
เสถียรภาพของประเทศคู่คา้ 

2) สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจคืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
3) สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยคืีอการพฒันาของระบบส่ือสารและ

โทรคมนาคม 
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สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 
สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ (2542) กล่าววา่ในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกนั้น 

นอกเหนือจากการวเิคราะห์ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทาง เศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย และการเมือง แลว้องคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ใน
การวเิคราะห์อุตสาหกรรมนั้น หวัใจก็คือการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มแห่งการแข่งขนั ของ
อุตสาหกรรมในเชิงโครงสร้าง 

พอร์ตเตอร์ (Porter, 1998) ไดเ้สนอทฤษฎีสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five-Forces 
Model) โดยบอกวา่ การด าเนินงานขององคก์รธุรกิจข้ึนอยูก่บัสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ี
องคก์รธุรกิจนั้นอยู ่ซ่ึงอุตสาหกรรมคือ กลุ่มขององคก์รธุรกิจท่ีท าการผลิตสินคา้ หรือบริการท่ีมี
ลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกนัหรือสินคา้ และบริการท่ีสามารถทดแทนกนัไดใ้นลกัษณะการทดแทน
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค   

สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญั 5 
ประการ โดยความเขม้แขง็ของปัจจยัเหล่าน้ีมีความเขม้แข็งมากเท่าใดยอ่มส่งผลเสียต่อการข้ึนราคา 
ซ่ึงน าไปสู่การไดก้ าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรม ถือเป็นขอ้จ ากดัของธุรกิจในขณะเดียวกนั ถา้
ปัจจยันั้นๆ มีความอ่อนแอยอ่มเป็นโอกาสอนัดีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ เน่ืองจากธุรกิจ
สามารถไดก้ าไรมากข้ึน ปัจจยัดงักล่าวนั้นประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยัดงัน้ี 

  

 
 
ภาพท่ี 2.4: สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 
 

ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่
อุตสาหกรรมของคู่

แข่งขนัใหม่ 

อ านาจต่อรองของ
ผูข้ายวตัถุดิบ 

ความรุนแรงของสภาวะการ
แข่งขนัระหวา่งองคก์รธุรกิจ
ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 

อ านาจต่อรองของ
ผูซ้ื้อ 

การมีสินคา้ หรือบริการ
ท่ีสามารถทดแทนได ้
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ทฤษฎีสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five-Forces Model) ของ Michael E. Porter เสนอ
วา่การด าเนินงานขององคก์รธุรกิจข้ึนอยูก่บัสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีองคก์รธุรกิจนั้นอยู ่
ซ่ึงอุตสาหกรรมคือ กลุ่มขององคก์รธุรกิจท่ีท าการผลิตสินคา้ หรือบริการท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือ
คลา้ยกนั หรือสินคา้ และบริการท่ีสามารถทดแทนกนัไดใ้นลกัษณะการทดแทนความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญั 5 
ประการ โดยความเขม้แขง็ของปัจจยัเหล่าน้ีมีความเขม้แข็งมากเท่าใดยอ่มส่งผลเสียต่อการข้ึนราคา 
ซ่ึงน าไปสู่การไดก้ าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซ่ึงถือเป็นขอ้จ ากดัของธุรกิจ ใน
ขณะเดียวกนัถา้ปัจจยันั้นๆ มีความอ่อนแอยอ่มเป็นโอกาสอนัดีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
เน่ืองจากธุรกิจสามารถไดก้ าไรมากข้ึนแต่เน่ืองจากสภาวะอุตสาหกรรมมีการพฒันาอยูเ่สมอ 
เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมผา้ทอมือ การด าเนินงานขององคก์รผา้ทอมือนั้นจะข้ึนอยูก่บัผลของปัจจยั
ทั้ง 5 ประการดงัน้ี  

1. ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Entrants or 
Potential Competitors) คู่แข่งขนัใหม่ๆ ไดแ้ก่องคก์รธุรกิจอ่ืนท่ีในขณะนั้นอยูภ่ายนอกอุตสาหกรรม 
แต่มีความสามารถและแนวโนม้ท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรม โดยปกติแลว้องคก์รธุรกิจเดิมท่ีอยู่
ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกนัไม่ใหอ้งคก์รใหม่ๆ เขา้มาในอุตสาหกรรม เน่ืองจากองคก์ร
ใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อสภาวะในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม อนัจะ
เป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัต่อการด าเนินงาน และการแข่งขนัขององคก์รธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากองคก์รใหม่ท่ีเขา้มายอ่มตอ้งการส่วนแบ่งตลาดซ่ึงเป็นผลเสียต่อองคก์รเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ยกเวน้ในกรณีท่ีตลาดมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว การเขา้มาของธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดการแข่งขนัท่ี
รุนแรงยิง่ข้ึน อาจมีการลดราคาสินคา้และบริการลง โดยในการตดัสินใจเขา้สู่อุตสาหกรรมของ
องคก์รธุรกิจใหม่จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญัสองประการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการเขา้สู่อุตสาหกรรม 
และการโตต้อบจากองคก์รธุรกิจเดิมโดยมีอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดท่ีส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) การประหยดัเน่ืองจากขนาด (Economics of Scale) โดยปกติจะมีความ
เก่ียวขอ้งกบัขนาดขององคก์รธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมแลว้ ซ่ึงการไดเ้ปรียบเน่ืองจากขนาดน้ี
เกิดข้ึนจากตน้ทุนในการผลิตและการด าเนินงานท่ีลดลง เน่ืองจากองคก์รธุรกิจมีก าลงัการผลิตหรือ
ยอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึน หรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนเม่ือซ้ือวตัถุดิบเป็นจ านวนมาก หรือการกระจายตน้ทุน
คงท่ีตามขนาดการผลิตท่ีมาก  

สังวร ปัญญาดิลก (2546) กล่าววา่ในธุรกิจท่ีมีการผลิตขนาดใหญ่ ยอ่มไดส่้วนลดจากการ
ซ้ือวตัถุดิบ อุปกรณ์และปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ เป็นจ านวนคร้ังละมากๆ รวมทั้งการประหยดัในตน้ทุน 
กรณีท่ีท าการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินทั้งหลาย ทั้งน้ีเพราะธุรกิจขนาดใหญ่ยอ่มเป็นท่ีเช่ือถือของ



36 

สถาบนัการเงินไดม้ากกวา่ จนในบางคร้ังอาจจะสามารถกูย้มืไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่ ปัจจยั
ดงักล่าวมีผลท าใหต้น้ทุนการผลิตของธุรกิจลดลง 

ข) ความแตกต่างของสินคา้ และบริการ (Product Differentiate) องคก์รธุรกิจท่ี
อยูใ่นอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้จะไดเ้ปรียบในแง่ท่ีวา่มีสินคา้ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย และมีผูบ้ริโภคท่ี
ภกัดีต่อสินคา้ชนิดนั้นอยูแ่ลว้ (Brand Loyalty) ซ่ึงความภกัดีในสินคา้น้ีสามารถเกิดข้ึนมาจากการ
โฆษณาอยา่งต่อเน่ือง การปกป้องสินคา้โดยการจดทะเบียนสิทธิบตัร การมีนวตักรรมของสินคา้
ใหม่ๆ การใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสินคา้ การบริการหลงัการขายท่ีเป็นเยีย่ม  

สุดาดวง เร่ืองจุริยะ (2540) กล่าววา่การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัชนิด
หน่ึงในการสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์อาจดว้ยการเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีบ่งบอกความ
แตกต่าง เช่น ส่วนประกอบของผลิตภณัฑว์า่แตกต่างจากคู่แข่งอยา่งไร เพื่อเป็นการเรียกร้องความ
สนใจจากผูบ้ริโภค 

ค) เงินลงทุน (Capital Requirements) องคก์รธุรกิจใหม่ท่ีจะเขา้มาใน
อุตสาหกรรมจะตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูงในหลายๆ ดา้น เช่น โรงงาน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ในการผลิต 
การวจิยัและพฒันา การโฆษณา และส่งเสริมการจ าหน่าย เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือจากผูบ้ริโภค 
ฯลฯ ซ่ึงการใชเ้งินลงทุนอยา่งสูงน้ีท าใหต้น้ทุนในการด าเนินงานสูงไปดว้ย ซ่ึงยอ่มเกิดความ
เสียเปรียบต่อองคก์รธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรม 

ง) ตน้ทุนซ่ึงไม่สามารถลอกเลียนได ้(Cost Disadvantages Independent of 
Scale (Size) or Absolute Cost Advantages) องคก์รธุรกิจเดิมท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมจะมีการไดเ้ปรียบ
เน่ืองมาจากตน้ทุนท่ีต ่า ซ่ึงคู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่ไม่สามารถเลียนแบบหรือทดแทนไดโ้ดยง่าย ซ่ึง
การไดเ้ปรียบในลกัษณะน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดจากการมีตน้ทุนท่ีต ่าเท่านั้น แต่การไดเ้ปรียบเหล่าน้ี
อาจจะเกิดข้ึนมาจากประสบการณ์ของการอยูใ่นอุตสาหกรรมมานาน ความลบัทางการคา้ การ
ควบคุมแหล่งวตัถุดิบหรือแรงงาน ช่องทางในการจดัหาเงินท่ีมีตน้ทุนท่ีต ่า เทคโนโลยท่ีีไดรั้บการ
ปกป้องทางลิขสิทธ์ิ ท าเลท่ีตั้งท่ีดี หรือไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล  

จ) นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) รัฐบาลสามารถมีส่วนช่วยในการ
จ ากดัการเขา้สู่อุตสาหกรรมขององคก์รธุรกิจใหม่ๆ โดยการใหส้ัมปทาน หรือสิทธิพิเศษในการ
ด าเนินงานหรือในการแสวงหาวตัถุดิบท่ีมีจ ากดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศก าลงัพฒันาท่ีรัฐบาล
มีการคุม้ครองสิทธ์ิในการด าเนินธุรกิจบางประเภท  

ฉ) ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนสินคา้ (Switching Costs) ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริโภค
จะตอ้งจ่ายเม่ือเปล่ียนการใชสิ้นคา้หรือบริการชนิดหน่ึงเป็นอีกชนิดหน่ึง โดยปกติผูบ้ริโภคไม่นิยม
ท่ีจะเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ นอกจากธุรกิจใหม่เสนอสินคา้ และบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงข้ึน หรือมีราคาท่ีถูกลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
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ช) การเขา้ถึงช่องทางในการจดัจ าหน่าย (Access to Distribution Channel) ใน
การจดัจ าหน่ายสินคา้ และบริการ ช่องทางในการจดัจ าหน่ายมีความส าคญัอยา่งยิง่ ซ่ึงองคก์รธุรกิจ
เดิมท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้นจะมีการจดัตั้งช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีพร้อมอยูแ่ลว้ ซ่ึงมกัเกิดข้ึน
จากความสัมพนัธ์ท่ียาวนานท่ีมีอยูก่บัผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือพ่อคา้คนกลาง การท่ีองคก์รธุรกิจใหม่ท่ีจะ
เขา้มาสร้างช่องทางในการจดัจ าหน่ายข้ึนมาใหม่จึงไม่ใช่เร่ืองง่าย  

2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขนัระหวา่งองคก์รธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกนั (Intensity of Rivalry Among Existing Competitors) สภาวะการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจต่างๆ 
จะทวคีวามรุนแรงข้ึนเม่ือองคก์รธุรกิจหน่ึงมองเห็นช่องทางในการไดก้ าไรมากข้ึน หรือถูกคุกคาม
จากการกระท าขององคก์รธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางดา้น
การตลาด การแนะน าสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาด หรือการเพิ่มการใหบ้ริการหลงัการขายแก่ผูบ้ริโภค ถา้
สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง โอกาสท่ีองคก์รธุรกิจต่างๆ จะข้ึนราคาสินคา้และ
บริการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงก าไรท่ีมากข้ึนก็จะมีมาก โดยปกติความรุนแรงของสภาวะการแข่งขนัข้ึนอยู่
กบัปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี 

ก) จ านวนคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม (Number of Competitors) จ  านวนคู่แข่งขนั
ในแต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งความแตกต่างในเร่ืองของขนาด และความสามารถในการด าเนินงาน
ของแต่ละองคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรมมีส่วนอยา่งยิง่ในการก าหนดสภาวะการแข่งขนั
อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนคู่แข่งขนันอ้ยจะมีการแข่งขนัท่ีไม่ค่อยรุนแรง แต่ถา้จ านวนองคก์รธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนั้นมีจ านวนนอ้ย แต่มีขนาดและความสามารถในการแข่งขนัท่ีเท่าเทียมกนั ก็จะ
ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงได ้ในขณะเดียวกนัอุตสาหกรรมท่ีมีคู่แข่งขนัจ านวนมากก็มีแนวโนม้
ท่ีจะแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงเช่นกนั 

ข) อตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม (Rate of Industry Growth) 
อุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดโอกาสส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม
นั้นท่ีจะเติบโตตามสภาวะอุตสาหกรรมไปดว้ย แต่ถา้อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมชา้หรือนอ้ย
ยอ่มส่งผลใหส้ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้นมีมาก เน่ืองจากองคก์รธุรกิจแต่ละแห่งต่าง
ตอ้งการแข่งขนัเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดท่ีมีนอ้ยลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอุตสาหกรรมท่ีมีอตัรา
การเติบโตแบบถดถอย เน่ืองจากในอุตสาหกรรมชนิดน้ีถา้องคก์รธุรกิจหน่ึงมีอตัราการเติบโต
ยอ่มจะไดรั้บมาจากการถดถอยของอีกองคก์รธุรกิจหน่ึง ดงันั้นยิง่อุตสาหกรรมใดมีอตัราการเติบโต
ท่ีชา้หรือถดถอย สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้นก็จะยิง่ทวคีวามรุนแรงข้ึน 

ค) ความเหมือนหรือความต่างของสินคา้และบริการ (Product or Service 
Characteristics) ในอุตสาหกรรมใดๆ ถา้สินคา้ในอุตสาหกรรมนั้นมีความแตกต่างกนัมาก (Product 
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Differentiation) การแข่งขนัจะไม่รุนแรงเน่ืองจากผูซ้ื้อสามารถเลือกซ้ือไดต้ามความตอ้งการหรือ
ความภกัดีท่ีมีต่อสินคา้ แต่ถา้สินคา้ไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัระหวา่งแต่ละองคก์รธุรกิจ  

ง) มูลค่าของตน้ทุนคงท่ี (Amount of Fixed Costs) ถา้ตน้ทุนคงท่ีหรือตน้ทุนท่ี
องคก์รธุรกิจลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นสูง องคก์รธุรกิจยอ่มตอ้งการท่ีจะท าการผลิตสินคา้ออกมา
ในปริมาณท่ีมาก เน่ืองจากถา้สามารถผลิตไดม้ากเท่าใด องคก์รธุรกิจก็สามารถท่ีจะกระจายตน้ทุน
คงท่ีเฉล่ียไปตามจ านวนสินคา้ท่ีผลิตมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงเม่ือองคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก องคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรมยอ่มตอ้งหาทางในการขายสินคา้ออกไปให้
ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิการตดัราคาหรือเนน้การส่งเสริมการขายเพื่อขายใหไ้ดป้ริมาณมากท่ีสุด 
โดยไม่ค  านึงถึงตน้ทุน  

จ) ขอ้จ ากดัในการออกจากอุตสาหกรรม (High Exit Barriers) ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐศาสตร์ กลยทุธ์ และจิตวทิยา ในอุตสาหกรรมใดท่ีมีขอ้จ ากดัในการออกจาก
อุตสาหกรรมสูง การออกจากอุตสาหกรรมไปยอ่มท าไดย้าก ท าใหอ้งคก์รธุรกิจจ าตอ้งทนอยูใ่น
อุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถให้ผลตอบแทนท่ีดี ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดอุปทานท่ีมากเกินความตอ้งการอนั
น าไปสู่การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงในดา้นราคา ซ่ึงองคก์รธุรกิจต่างๆ ก็หวงัเพียงแต่วา่ใหข้ายสินคา้
ไดเ้ท่านั้น โดยไม่สนใจในเร่ืองของราคามากนกั เพื่อท่ีจะสามารถไดรั้บผลตอบแทนกลบัมาบา้ง  

ฉ) ความแตกต่างทางพื้นฐานของคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม (Diversity of 
Rivals) เน่ืองจากธุรกิจส่วนใหญ่จะมีจุดก าเนิด นโยบายในการด าเนินงานวฒันธรรม วตัถุประสงค ์
และตลอดจนเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ท าใหแ้นวความคิด ทศันคติ พฤติกรรม ตลอดจนกลยทุธ์ของ
แต่ละองคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนั ซ่ึงยิ่งพื้นฐานของแต่ละองคก์รธุรกิจมีความ
แตกต่างกนัเท่าใดยอ่มส่งผลใหส้ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้นรุนแรงข้ึนเท่านั้น เน่ืองจาก
องคก์รธุรกิจแต่ละแห่งมีกฎเกณฑ ์หรือแนวคิดในการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนั อนัจะส่งผลใหว้ธีิการ
ในการด าเนินธุรกิจ และการแข่งขนัของแต่ละองคก์รแตกต่างกนั 

ช) โครงสร้างในการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรม (Competitive Structure) 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งจ  านวน และขนาดขององคก์รธุรกิจต่างๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้นๆ ถา้ในแต่ละ
อุตสาหกรรมประกอบไปดว้ยองคก์รธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจ านวนมาก โดยไม่มีแห่งใด
แห่งหน่ึงเป็นผูช้ี้น าตลาด และสินคา้และบริการก็ไม่มีความแตกต่างกนัมากนกัจะเป็นอุตสาหกรรม
ท่ีคู่แข่งขนัใหม่ๆ มีโอกาสเขา้มาไดง่้าย และเม่ืออุตสาหกรรมใดมีองคก์รธุรกิจใหม่ๆ เขา้มาเป็น
จ านวนมาก จะท าให้เกิดอุปทานท่ีเกินความตอ้งการ และเกิดการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง มีการตดั
ราคาสินคา้ และบริการเกิดข้ึน ท าใหค้วามน่าสนใจของอุตสาหกรรมลดนอ้ยลง และท าใหมี้องคก์ร
ธุรกิจบางแห่งตอ้งออกจากอุตสาหกรรมไป และท าใหอ้งคก์รธุรกิจใหม่ๆ ไม่อยากเขา้สู่
อุตสาหกรรมน้ีอีกต่อไป การเติบโตหรือน่าดึงดูดใจของอุตสาหกรรมประเภทน้ีจะมีระยะเวลาท่ีสั้น 
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เน่ืองจากคู่แข่งใหม่ๆ สามารถเขา้สู่อุตสาหกรรมไดง่้าย และเน่ืองจากสินคา้ และบริการของแต่ละ
องคก์รธุรกิจไม่มีความแตกต่างกนั ท าใหแ้ต่ละองคก์รธุรกิจมกัจะใชก้ารแข่งขนักนัในเร่ืองราคา 
ตวัอยา่งของอุตสาหกรรมประเภทน้ีไดแ้ก่ ร้านเช่าวิดีโอ ผบั ร้านอาหาร หรือร้านอดัรูป 

ในขณะเดียวกนัลกัษณะของโครงสร้างอุตสาหกรรมอีกประเภทหน่ึงจะมีองคก์รธุรกิจอยู่
นอ้ยราย โดยท่ีแต่ละองคก์รธุรกิจจะเป็นองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่เท่าๆ กนั หรือบางคร้ังจะมีองคก์ร
ธุรกิจใหญ่มากท่ีคอยช้ีน าอุตสาหกรรมอยูเ่พียงหน่ึงหรือสององคก์รธุรกิจ นอกนั้นเป็นองคก์รธุรกิจ
ขนาดเล็ก ซ่ึงอุตสาหกรรมประเภทน้ีจะเขา้ข่ายอุตสาหกรรมท่ีผกูขาด (Monopoly) หรือก่ึงแข่งขนั
ก่ึงผกูขาด (Oligopoly) ซ่ึงการกระท ากิจกรรมใดๆ ขององคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรมชนิดน้ีจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคู่แข่งและส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งจนท าใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบโต ้ซ่ึงถา้เกิดการ
ตอบโตก้นัอยา่งรุนแรงยอ่มจะส่งผลต่อทั้งอุตสาหกรรม ดงันั้นองคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรมชนิดน้ี
จึงมกัจะตั้งราคาสินคา้หรือบริการตามผูน้ าตลาด หรือตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อกนัไว ้ตวัอยา่งของ
อุตสาหกรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ รถยนต ์สายการบิน 

3. การมีสินคา้หรือบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได ้(Threat of Substitute Products or 
Services) ธุรกิจในอุตสาหกรรมหน่ึงอาจจะมีการแข่งขนักบัธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีผลิตสินคา้ท่ี
มีลกัษณะท่ีทดแทนกนัได ้ซ่ึงอาจเป็นสินคา้คนละชนิดกนั แต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดเ้หมือนกนั การมีสินคา้ทดแทนในอุตสาหกรรมอ่ืนยอ่มก่อใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการตั้ง
ราคาสินคา้ไม่ใหสู้งเกินไป เน่ืองจากผูบ้ริโภคอาจจะหนัไปใชสิ้นคา้ท่ีทดแทนกนัได ้และถา้
ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนผลิตภณัฑ ์(Switching Cost) ต ่าปัจจยัในดา้นการใชสิ้นคา้ทดแทนก็จะมีผล
ต่ออุตสาหกรรมมาก ธุรกิจท่ีสามารถผลิตสินคา้ท่ีไม่มีสินคา้ทดแทนไดย้อ่มมีผลตอบแทนท่ีสูง 
เน่ืองจากสามารถตั้งราคาของสินคา้ไดสู้งโดยไม่ตอ้งกลวัสินคา้ทดแทน ถา้อุตสาหกรรมใดมีสินคา้
ทดแทนไดง่้ายยอ่มไม่สามารถหาก าไรไดม้าก เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะหนัไปใชสิ้นคา้ทดแทน 

4. อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyers) ผูซ้ื้อจะมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรม ถา้ผูซ้ื้อมีอ านาจต่อรอง หรือมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาของสินคา้ และบริการให้ต ่า 
หรือมีอิทธิพลในการต่อรองใหอ้งคก์รธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินคา้ และบริการใหม้ากข้ึน ซ่ึงส่งผล
ต่อองคก์รธุรกิจในแง่ตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีผูซ้ื้อท่ีไม่มีความเขม้แขง็ หรือไม่มี
อ านาจต่อรองยอ่มเปิดโอกาสใหอ้งคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถข้ึนราคาสินคา้ไดโ้ดยง่าย การ
ท่ีผูซ้ื้อจะมีอ านาจมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บัอ านาจต่อรองท่ีผูซ้ื้อมีต่อองคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรม 
โดยปกติแลว้ผูซ้ื้อจะมีอ านาจในการต่อรองมากในสถานการณ์ต่อไปน้ี 

ก) ผูซ้ื้อซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีมากเม่ือเทียบกบัผลผลิตทั้งหมดขององคก์รธุรกิจ 
ข) ผูผ้ลิตแต่ละรายในอุตสาหกรรมผลิตสินคา้ท่ีไม่มีความแตกต่างระหวา่งกนั 



40 

ค) ตน้ทุนในการเปล่ียนสินคา้ (Switching Cost) ต  ่า ท าใหผู้ซ้ื้อสามารถ
เปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากองคก์รธุรกิจไดง่้าย 

ง) ผูซ้ื้อมีความสามารถในการเปล่ียนสถานะเป็นผูผ้ลิตเอง (Backward 
Integration) เช่น ผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่บางรายท่ีสามารถขยายเขา้ไปเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตเ์อง 

จ) ผูซ้ื้อมีขอ้มูลในดา้นต่างๆ อาทิ ความตอ้งการสินคา้ ราคาตลาด ตน้ทุนของ
ผูผ้ลิตมาก ท าใหส้ามารถเลือก และต่อรองกบัผูผ้ลิตได ้

ฉ) ผูผ้ลิตมีจ านวนมาก แต่ผูซ้ื้อมีจ านวนนอ้ย และมีขนาดใหญ่ 
ช) เม่ือผูซ้ื้อสามารถท่ีจะซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตไดห้ลายรายในเวลาพร้อมๆ กนั 

5. อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) ผูข้ายวตัถุดิบจะมี
อิทธิพลต่ออุตสาหกรรม เน่ืองจากสามารถก าหนดใหสิ้นคา้มีราคาสูงหรือต ่าได ้หรือเพิ่มหรือลด
คุณภาพของสินคา้ได ้ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนและก าไรขององคก์รธุรกิจในกรณีท่ีผูข้ายท่ีมีความอ่อนแอ 
หรือมีอ านาจต่อรองต ่ายอ่มถูกผูซ้ื้อกดราคา และเรียกร้องสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนได ้โดยปกติแลว้
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะมีอ านาจต่อรองมากเม่ือ 

ก) ไม่มีสินคา้อ่ืนท่ีสามารถทดแทนได ้ผูซ้ื้อไม่มีทางเลือกอ่ืนส าหรับการซ้ือ
สินคา้ 

ข) อุตสาหกรรมหรือปริมาณท่ีผูซ้ื้อสั่งซ้ือไม่มีความส าคญัต่อตน้ทุน หรือก าไร
ของผูข้ายวตัถุดิบเท่าใด 

ค) สินคา้ของผูข้ายวตัถุดิบมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อผูซ้ื้อ 
ง) สินคา้ของผูข้ายวตัถุดิบมีความแตกต่างระหวา่งกนั หรือมีตน้ทุนในการ

เปล่ียนสินคา้สูง (Switching Cost) ท าใหผู้ซ้ื้อไม่สามารถเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบไดง่้าย 
จ) ผูจ้ดัขายวตัถุดิบมีความสามารถท่ีจะเปล่ียนสถานะกลายมาเป็นผูบ้ริโภคเอง 

(Forward Integration) 
ฉ) ตลาดหรืออุตสาหกรรมของผูข้ายวตัถุดิบมีองคก์รธุรกิจใหญ่ๆ อยูไ่ม่ก่ี

องคก์รธุรกิจ แต่ขายใหก้บัผูบ้ริโภคหลายราย 
พีค, จอห์น เอ. (2525/2546) กล่าววา่ บริษทัอาจใชก้ลยทุธ์รวมตวัไปขา้งหลงั เพื่อควบคุม

หรือเป็นเจา้ของ ซพัพลายเออร์ กลยทุธ์น้ีจะมีประสิทธิผลเม่ือซพัพลายเออร์ไวว้างใจไม่ได ้สินคา้มี
ราคาแพงเกินไป หรือไม่มีความสามารถตอบสนองความตอ้งการของบริษทั หรือธุรกิจได ้การใช้
กลยทุธ์รวมตวัไปขา้งหลงั ท าใหธุ้รกิจสามารถเจรจาต่อรองกบัชพัพลายเออร์ได ้
 
 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=Pearce%2C%20John%20A%2E%20%28%BE%D5%A4%2C%20%A8%CD%CB%EC%B9%20%E0%CD%2E%29&aIsAdvance=No


บทท่ี 3  
วธีิการด าเนินงานวิจยั 

 
ประเภทของงานวจิยั 

การวจิยัเร่ือง การศึกษาเพื่อวางตน้แบบกลยทุธ์การด าเนินวิสาหกิจกลุ่มทอผา้: กรณีศึกษา
กลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชก้าร
เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการควบคู่ไปกบัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) 

การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษากบักลุ่มสมาชิกทอผา้บา้นวงัทองทอง ต าบลจระเขส้ามพนั 
อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงมีสมาชิกทั้งหมด 350 คน จาก 29 หมู่บา้น โดยจะท าการเลือก
สมาชิกจากการแนะน าของประธานกลุ่มทอผา้ท่ีมีประสบการในการทอผา้ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป มาท า
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) จ านวนทั้งหมด 4 คน และ ประทานกลุ่มทอผา้อีก 1 
คน รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ีจ  านวนทั้งหมด 5 คน 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคนท่ี1 คือประธานกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง เป็นผูดู้แลและตดัสินใจในทุกๆดา้น
ของกลุ่ม เช่น การจดัหาวตัถุดิบ การคดัเลือกสมาชิก การผลิต และดา้นการขาย โดยไดรั้บต าแหน่ง
ประธานกลุ่มทอผา้มาเป็นระยะเวลา 12 ปี 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคนท่ี 2 มีอาย ุ68 ปี มีประสบการในการทอผา้เป็นเวลากวา่ 50 ปี ปัจุบนัยงัคง
ทอผา้เพื่อหารายไดเ้สริม 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคนท่ี 3 มีอาย ุ24 ปี มีประสบการในการออกร้านจ าหน่ายสินคา้ตามงาน
ประจ าปีในจงัหวดัต่างๆ ประมาณ 6 ปี 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคนท่ี 4 มีอาย ุ43 ปี มีประสบการในการทอผา้ประมาณ 10 ปี โดยทอผา้เป็น
อาชีพเสริมเพื่อหารายไดพ้ิเศษนอกเหนือจากการท านาซ่ึงเป็นอาชีพหลกั 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคนท่ี 5 มีอาย ุ72 ปี เคยทอผา้เป็นอาชีพเสริม ปัจจุบนัเป็นผูส้อนและแนะน า
เทคนิค ลวดลายต่างๆ ใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม และสอนการทอผา้ใหก้บัผูท่ี้สนใจ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) 
โดยการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างโครงร่างประเด็นค าถาม
หลกั (Main Question) เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์จากกรอบแนวคิดท่ีสร้างไวแ้บ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบักลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง ประกอบไปดว้ย 
1. ท่ีมาและประวติัของกลุ่มทอผา้ 
2. โครงสร้างกลุ่มทอผา้ 
3. วธีิการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้ 

ส่วนท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัภายในของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทองซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 
ปัจจยัหลกั 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. การจดัการดา้นทรัพยากรและแรงงานประกอบดว้ย 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสมาชิก 
1.2 เกณฑใ์นการคดัเลือกสมาชิก 
1.3 วธีิการฝึกอบรมแก่สมาชิก 
1.4 วธีิการจ่ายผลตอบแทนแก่สมาชิก 
1.5 วธีิการสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิก 
1.6 การเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วม 
1.7 สาเหตุการขาดแคลนบุคลากรหรือสาเหตุท่ีอาจจะท าใหเ้กิดการขาด 

แคลนบุคลากร 
1.8 ปัญหาดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคลและแรงงาน 

2. การจดัการดา้นการตลาด 
2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(ความสวยงาม, ความหลากหลาย, การแปรรูป, ความ

คงทน, บรรจุภณัฑ,์ บริการหลงัการขาย) 
2.2 วธีิการตั้งดา้นราคา 
2.3 ดา้นช่องทางการขาย 
2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3. การสร้างเครือข่ายทางการตลาด 
3.1 การสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจหลกั 

3.1.1 อุตสาหกรรมตน้น ้า (อุตสาหกรรมท่ีผลิตเส้นใย) 
3.1.2 อุตสาหกรรมกลางน ้า (อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการยอ้มและ

การทอผา้) 
3.1.3 อุตสาหกรรมปลายน ้า (อุตสาหกรรมเก่ียวกบัธุรกิจการ

ออกแบบตดัเยบ็เส้ือผา้และการจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบ
ผา้ทอมือและเส้ือผา้ส าเร็จรูป) 

3.2 หน่วยงานภาครัฐบาล 
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3.3 อุตสาหกรรมบริการเก่ียวขอ้ง (ผูผ้ลิตอุปกรณ์ทอผา้ ช่างฝีมือ 
แรงงานท่ีทอผา้ ธุรกิจยอ้มสีผา้ และโรงผลิตเส้นฝ้าย) 

3.4 อุตสาหกรรมสนบัสนุน (ธุรกิจขนส่ง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรมหีบห่อ และสถาบนัการเงิน) 

3.5 สถาบนัการศึกษาในชุมชน 
ส่วนท่ี 3 ประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกดงัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
1.1 ผลกระทบดา้นการเมืองและกฎหมาย 
1.2 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
1.3 ผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรม 
1.4 ผลกระทบดา้นเทคโนโลยี 

2. สภาวะการแข่งขนั 
2.1 ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มทอผา้ 
2.2 ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ 
2.3 การมีสินคา้หรือบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได ้
2.4 อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 
2.5 อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ 

 
การทดสอบเคร่ืองมือ 

โครงสร้างค าถามท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาคน้ควา้เอกสารต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโครงร่าง

ค าถาม 
2. น าโครงร่างประเด็นค าถามหลกั (Main Question) เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3. น าโครงร่างค าถามไปตรวจสอบความเท่ียง โดยการใชว้ธีิการแบบสามเส้ากบัสมาชิกกลุ่ม

ทอผา้ผูใ้หญ่บา้น และประธานกลุ่มทอผา้บา้นวงัทองแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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การวเิคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวผู้ศึ้กษาจึงไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิดงัน้ี 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีมีต่อการด าเนินวสิาหกิจทางดา้นการ
จดัการทรัพยากรการตลาด การจดัการบุคลากรและแรงงาน และการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจของ
กลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง เพื่อใหท้ราบถึงจุดแขง็จุดอ่อนโดยใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนา  

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกทางดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและ
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีมีผลต่อกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชก้ารวเิคราะห์
เชิงพรรณนา 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อเสนอกลยทุธ์การด าเนินวสิาหกิจทอผา้แก่กลุ่มทอผา้บา้นวงั
ทอง พิจารณา โอกาส อุปสรรค และจุดแขง็ จุดอ่อน ซ่ึงจะท าการศึกษาโดยใชท้ฤษฎี TOWS 
Analysis เพื่อท าการคดัเลือกปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในและท าการประเมินปัจจยัภายนอกและ
ปัจจยัภายใน โดยน าปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดออกมาเพื่อท าการวเิคราะห์ TOWS Matrix จะไดผ้ลออกเป็น
กลยทุธ์ 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์จุดแขง็-โอกาส 2) กลยทุธ์จุดแขง็-อุปสรรค 3) กลยทุธ์จุดอ่อน-
อุปสรรค และ 4) กลยทุธ์จุดอ่อน-โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเพื่อวางตน้แบบกลยทุธ์การด าเนินวสิาหกิจกลุ่มทอผา้: กรณีศึกษากลุ่มทอผา้     

บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการด าเนินวสิาหกิจ
ทางดา้น การจดัการทรัพยากรการตลาด การจดัการบุคลากรและแรงงาน และการสร้างเครือข่าย
วสิาหกิจของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกทางดา้น 
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีมีผลต่อกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดั
สุพรรณบุรี เพื่อเสนอตน้แบบกลยทุธ์การด าเนินวสิาหกิจทอผา้แก่กลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดั
สุพรรณบุรี ดงันั้นในบทท่ี 4 จะท าการศึกษาขอ้มูลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. สภาวะแวดลอ้มโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทย 
 2. สภาวะการแข่งขนัของธุรกิจการทอผา้ 
 3. สภาพแวดลอ้มภายในของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง 

4. การวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Analysis) 
 5. การก าหนดกลยทุธ์จากการวเิคราะห์ TOWS Matrix 

 
สภาวะแวดลอ้มโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทย 

1. สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของประเทศไทยปี พ.ศ. 2553 อยูใ่นช่วงชะลอตวั ปัจจยัหลกัๆ ท่ีส่งผล 

กระทบท าใหเ้ศรษฐกิจไทยในภาพรวมชะลอตวัลงจากปีก่อนนั้นคือ การใชจ่้ายในการบริโภคและ 
การลงทุนภาคเอกชนท่ีลดลงซ่ึงไดรั้บผลกระทบมาจากปัญหาราคาน ้ามนัท่ีสูงข้ึน ปัญหาความไม่มี 
เสถียรภาพทางการเมืองของไทย รวมทั้งการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ซ่ึงมีสาเหตุมา
จากวกิฤติปัญหาสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน (ซบัไพร์ม) หรือวกิฤติแฮมเบอร์เกอร์ซ่ึงเกิดข้ึน
ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2550 ไดเ้ร่ิมส่งผลกระทบดา้นลบอยา่งชดัเจนมากข้ึน เม่ือ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีปัญหายอ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมส่ิงทอไทยโดยตรงดว้ย เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาถือเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของไทย 

การส่งออกส่ิงทอของไทยไม่เพียงแต่จะชะลอตวัเฉพาะตลาดสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงการส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป ญ่ีปุ่น และจีนดว้ย เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีเป็นผูส่้งออกและ
ลงทุนรายใหญ่ในสหรัฐฯ การขาดทุนหรืออตัราผลตอบแทนท่ีลดลงจากการส่งออกไปยงัสหรัฐฯ
และการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเก่ียวกบัสินเช่ือซบัไพร์มจะท าใหก้ารบริโภคและการลงทุนใน
ประเทศเหล่าน้ีชะลอตวัดว้ยซ่ึงท าใหก้ารส่งออกของไทยไปยงัประเทศเหล่าน้ีชะลอตวัลงดว้ย 
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นอกจากปัจจยัดา้นการส่งออกท่ีชะลอตวัอนัเน่ืองจากปัญหาซบัไพร์มแลว้ ยงัมีปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีจะท าใหเ้ศรษฐกิจไทยไม่ขยายตวัมากนกั ไดแ้ก่ การบริโภคและการลงทุนในประเทศไทยท่ี
ยงัคงไม่ฟ้ืนตวัเน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อท่ีอาจปรับตวัสูงข้ึนและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและนกั
ลงทุนท่ียงัไม่กลบัคืนมาจากความกงัวลเก่ียวกบัเสถียรภาพของรัฐบาล และความไม่แน่ใจเก่ียวกบั
ผลกระทบของปัญหาซบัไพร์มนกัลงทุนจึงอาจจะตดัสินใจถือเงินสดหรือทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่อง
สูงไวม้ากกวา่ท่ีจะน าไปลงทุนโดยตรงประกอบกบัปัญหาหน้ีครัวเรือนของไทยท่ีอยูใ่นระดบัสูง
เป็นประวติัศาสตร์ถึงร้อยละ 31 ของรายไดป้ระชาชาติ ซ่ึงอาจจะท าใหป้ระชาชนชะลอการบริโภค 
เพื่อน าเงินไปช าระหน้ี  

จากปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหค้าดวา่แนวโนม้คนวา่งงานในประเทศไทยมีประมาณ 9 
แสนคน เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ และผลกระทบของวกิฤติการเงินและ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลใหก้ารจา้งงานในอุตสาหกรรมการผลิตลดลงอุตสาหกรรมการส่งออกท่ีใช้
แรงงานสูงหดตวั การจา้งงานในภาคการท่องเท่ียว โรงแรมและภตัตาคารลดลง ทั้งน้ีแนวทางหน่ึงท่ี
รัฐบาลไดก้ าหนดข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาคนตกงานในปี พ.ศ. 2552 คือมีมาตรการส่งเสริมส าหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (เอสเอม็อี) และส่งเสริมอาชีพในชนบท เพื่อใหแ้รงงานกลบั
ภูมิล าเนาใหม้ากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลใหต้ลาดสินคา้ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑมี์การขยายตวัและ
แข่งขนัเพิ่มข้ึน  

2. สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมรดกทางวฒันธรรมประจ าชาติท่ีเป็นของตนเองมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน ไม่วา่จะเป็นศิลปะไทย มารยาทไทย ภาษาไทย อาหารไทย และชุดประจ าชาติ
ไทย ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นมีคุณค่ามีความงดงามบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทยท่ีน าความ
ภาคภูมิใจมาสู่คนในชาติ การแต่งกายของไทยโดยเฉพาะในยคุรัตนโกสินทร์ซ่ึงมีอายยุาวนาน
มากกวา่ 200 ปี นั้นไดมี้ววิฒันาการมาเป็นล าดบันบัตั้งแต่ยคุรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ตอนกลางยคุเร่ิม
การติดต่อสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ ยคุเปล่ียนแปลงการปกครอง หรือ ยคุมาลาน าไทย และจน
ปัจจุบนัยคุแห่งเทคโนโลยขี่าวสาร  

แต่ละยคุสมยัลว้นมีรูปแบบการแต่งกายท่ีเป็นของตนเองซ่ึงไม่อาจสรุปไดว้า่แบบใด
ยคุใดจะดีกวา่หรือดีท่ีสุด เพราะวถีิชีวติหรือวฒันธรรมลว้นตอ้งมีการปรับเปล่ียนบูรณาการไปตาม
ส่ิงแวดลอ้มของสังคมแลว้แต่สมาชิกของสังคมจะคดัสรรส่ิงท่ีพอเหมาะพอควรส าหรับตนพอควร
แก่โอกาส สถานท่ีและกาลเทศะ หญิงไทยในยคุน้ีจะแต่งกายตามสมยันิยมและกลา้ท่ีจะแต่งชุดท่ีขดั
กบัวฒันธรรมไทย เช่น นุ่งกระโปรงสั้นเหนือเข่า ใส่เส้ือรัดรูป ฯลฯ ตามแต่จะไดรั้บส่ือแฟชัน่จาก
ทุกมุมโลก ซ่ึงเขา้สู่สมยัเทคโนโลยกีารส่ือสารไร้พรมแดน แฟชัน่การแต่งกายสมยัใหม่ระบาดออก
ไปสู่วยัรุ่นไทยทุกจงัหวดัอยา่งรวดเร็วผา่นส่ือประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการแต่งกายเลียนแบบดารา
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นกัร้อง อาจกล่าวไดว้า่ในช่วงน้ียงัไม่สามารถสรุปไดว้า่มีรูปแบบหรือไม่อยา่งไร คงหมุนไปตาม
กระแสแฟชัน่ของโลก 

จากการศึกษาวงการแฟชัน่ไทยในรอบสิบปีท่ีผา่นมาพบวา่ ถึงแมผ้า้ทอร่วมสมยัไดรั้บ
ความสนใจจากศิลปินนกัออกแบบผา้ของประเทศไทยเป็นอยา่งมากโดยมีผลงานท่ีสามารถสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บัวงการผา้ไทยกา้วข้ึนสู่ระดบัแนวหนา้ท าให้วงการแฟชัน่ผา้ไทยจะเป็นท่ียอมรับใน
ตลาดต่างประเทศเพิ่มมากข้ึนแต่ความนิยมในการเลือกซ้ือสินคา้ของคนไทยกลบัไม่คึกคกัเท่าท่ีควร
หากจะท าการวเิคราะห์ถึงปัญหาน่าจะมีผลมาจากกระแสนิยมแฟชัน่จากต่างชาติท่ีก าลงัไหลบ่าเขา้
มาสู่เมืองไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มวยัรุ่น 

แมว้ฒันธรรมการแต่งกายจากตะวนัตกจะแทรกซึมเขา้มาในวถีิชีวติประจ าวนัของคน
ไทยจนยากท่ีจะเปล่ียนแปลงได ้และส่งผลกระทบกบัยอดจ าหน่ายผา้ทอพื้นบา้น แต่ความพยายามท่ี
จะรณรงคใ์หค้นไทยหนักลบัมาแต่งกายดว้ยผา้ไทยก็ยงัคงสืบทอดอยูเ่สมอโดยผา้ทอท่ีผลิตจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ไดรั้บการสนบัสนุนใหน้ าไปสู่การปฏิบติัโดยเร่ิมจากกลุ่มขา้ราชการชาย หญิง และ
แพร่หลายออกไปสู่ประชาชนและสาขาอาชีพอ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง มีการเลือกสรรผา้ไทยจาก
ทอ้งถ่ินต่างๆ มาออกแบบตดัเยบ็อยา่งสวยงาม วงการแฟชัน่ทั้งชายหญิงต่างยอมรับความงดงามของ
ผา้ไทยและสนบัสนุนผา้ไทยกนัอยา่งเตม็ท่ี  

การเร่ิมส่งเสริมการใชผ้า้ไทยนั้น ตอ้งเร่ิมจากการน าผา้ไทย 1-2 ช้ิน มาประยกุตเ์ป็น
เคร่ืองแต่งตวัหรือเคร่ืองประดบัใหเ้ขา้กบัสไตลข์องแต่ละคน เช่น เนกไท ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ ซ่ึง
ปัจจุบนัดีไซเนอร์ของไทยเก่งมีความสามารถชั้นสูงในการออกแบบและประยกุตใ์หมี้ความทนัสมยั 
เพื่อใหค้นสมยัใหม่ยอมรับผา้ไทยสามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัและมีความเหมาะสมกบั
กาลเทศะ ซ่ึงอาจจะยดึรูปแบบการตดัเยบ็จากเส้ือผา้แบรนดเ์นม ถือวา่มีการตดัเยบ็ท่ีสวยงามโดยน า
ผา้ไทยมาตดัเยบ็ตามดีไซน์ท่ีสวยงามของแบรนดเ์นม ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบราคาผา้ไทยกบัผา้
ต่างประเทศ จะเห็นไดว้า่ผา้ไทยมีราคาถูกกวา่มากราคาอยูใ่นกรอบท่ีตลาดยอมรับ 

3. สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นส่ิงทอทัว่ไป (Conventional 

Textiles) ซ่ึงมีผลผลิตอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑ์เส้ือผา้หรือท่ีคลา้ยคลึงเป็นหลกั มีกระบวนการผลิต
ต่อเน่ืองครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมตน้น ้า (Upstream Industries) คืออุตสาหกรรมผลิตเส้นใย 
อุตสาหกรรมกลางน ้า (Midstream Industries) คืออุตสาหกรรมผลิตเส้นดา้ย อุตสาหกรรมถกั ทอผา้ 
และอุตสาหกรรมปลายน ้า (Downstream Industries) คืออุตสาหกรรมฟอกยอ้มไปจนถึง
อุตสาหกรรมออกแบบแฟชัน่เส้ือผา้และการตดัเยบ็ แต่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยส่ิีงทอของ
ประเทศไทยในปัจจุบนันั้นยงัถือวา่เป็นไปค่อนขา้งชา้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ 
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1. โรงงานส่ิงทอส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กท่ีขยายตวัมาจากอุตสาหกรรม
ครอบครัว การท างานมกัเป็นการท าแบบซ ้ าเดิม (Routine) ของงานท่ีเกิดจากประสบการณ์และ
ความรู้ท่ีสั่งสมมามากกวา่ท่ีจะเป็นการพยายามพฒันาความรู้และน าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้ไป
ประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง การจา้งบุคลากรเพื่อท างานวจิยัในบริษทัหรือโรงงานทาง
ส่ิงทอนั้นค่อนขา้งนอ้ย ในบางบริษทัท่ีมีขนาดกลางการพฒันามกัอยูใ่นรูปของการซ้ือเทคโนโลยี
จากต่างประเทศมากกวา่ท่ีจะสร้างหน่วยงานวิจยัพฒันาเอง เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลาและเงินทุน 

2. ความร่วมมือและการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกลุ่มอุตสาหกรรมมีค่อนขา้ง
นอ้ยเน่ืองจาก โรงงานมีจ านวนมากและมีการผลิตสินคา้ท่ีคลา้ยๆ กนัออกสู่ตลาด (เน่ืองจากการขาด
การพฒันาและสร้างสินคา้ท่ีมีความแตกต่าง) ขอ้มูลส่วนใหญ่จึงมกัเก็บเป็นความลบั 

3. โรงงานขนาดใหญ่ ท่ีมีเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้เกือบทั้งหมดเป็นโรงงานท่ี
ลงทุนจากบริษทัต่างชาติ และโรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตเส้นใยซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม
ตน้น ้า การถ่ายทอดเทคโนโลยมีกัจ ากดัอยูใ่นเฉพาะบริษทัลูก ซ่ึงถา้ในอนาคตมีการเคล่ือนยา้ยการ
ลงทุนไปยงัประเทศอ่ืนอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก เน่ืองจาก
ความเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองซ่ึงตอ้งอาศยัวตัถุดิบจากบริษทัเหล่าน้ี 

4. ขาดงานวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นส่ิงทออยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีส่วน
หน่ึงเน่ืองมาจากการขาดแคลนบุคลากรและหน่วยงานประสานงาน บุคลากรดา้นส่ิงทอส่วนใหญ่
คืออาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ซ่ึงเม่ือเทียบจ านวนบุคลากรเหล่าน้ีกบัจ านวนโรงงานในอุตสาหกรรม
ส่ิงทอแลว้ ถือวา่นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัสาขาอ่ืนอุปสรรคความกา้วหนา้ ของการพฒันาเทคโนโลยอีีก
ส่วนหน่ึงคือ การขาดหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีประสานความร่วมมือทั้งในระหวา่งโรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมส่ิงทอกบัหน่วยงานทางวชิาการและในระหวา่งกลุ่มโรงงานเอง 

4. สภาพแวดลอ้มทางการเมือง 
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์ป็นนโยบายหน่ึงท่ีรัฐบาลก าหนดข้ึนมาเพื่อช่วย

แกปั้ญหาความยากจนของประชาชน เพื่อใหแ้ต่ละชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันา
สินคา้โดยรัฐจะเขา้ไปช่วยเหลือในดา้นเทคโนโลยแีละความรู้สมยัใหม่รวมถึงการบริหารจดัการเพื่อ
เช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในสภาพการปัจจุบนั เกิดความ
วุน่วายในประเทศประชาชนเกิดความไม่มัน่ใจในรัฐบาลท าใหรั้ฐบาลและภาคการเมืองไร้
เสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในโดยรวมในประเทศเป็นอยา่งมาก นางบวัเงา วงศใ์หญ่ 
เลขานุการเครือข่ายโอทอปจงัหวดัพะเยา กล่าววา่ดว้ยสถานการณ์การเมืองไม่มัน่คงในขณะน้ีได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจดัการของกลุ่มโอทอปต่างๆ ในเครือข่ายโอทอปทัว่ประเทศ 
อาทิ การระงบันโยบายและแผนงานการคดัสรรสินคา้โอทอปทัว่ประเทศ ณ อิมแพคอารีน่า       
เมืองทองธานี ซ่ึงท่ีผา่นมาในระดบัจงัหวดัไดมี้การคดัสรรสินคา้โอทอปท่ีมีคุณสมบติัเพื่อเตรียมส่ง



49 

เขา้คดัสรรไวเ้รียบร้อยแลว้ แต่เน่ืองจากรัฐบาลตอ้งประสบเหตุทางการเมือง ท าใหแ้ผนงานดงักล่าว
ถูกยกเลิกไปท าใหก้ลุ่มโอทอปต่างๆ เกิดปัญหาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการเขา้ไปร่วมคดัสรรในคร้ัง
น้ีส่วนใหญ่ตอ้งการเขา้ไปรับรายการสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ท่ีติดต่อกนัไวน้านนบัปี แต่เม่ือถูกยกเลิก
จึงท าใหผู้ผ้ลิตสินคา้โอทอปท่ีไดเ้ตรียมผลิตภณัฑไ์วมู้ลค่ามหาศาลจะตอ้งสูญเปล่าและเสียโอกาส
ตามไปดว้ย 

จากการศึกษาพบวา่ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2553 มียอดขายลดลงกวา่ 20% เม่ือเทียบ
กบัระยะเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากความไม่ต่อเน่ืองในนโยบายของภาครัฐยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลใหส้ถานการณ์ของผูผ้ลิตสินคา้โอทอปโดยเฉพาะรายยอ่ยย  ่าแยล่ง มีเพียงผูผ้ลิตโอทอปราย
ใหญ่ท่ีมีทุนและสายป่านยาวเท่านั้นท่ีสามารถประคองตวัในภาวะเช่นน้ี เพราะตั้งแต่ปลายปีท่ีผา่น
มาจนถึงคร่ึงแรกของปี พ.ศ. 2552 แทบไม่มีการจดังานขายสินคา้โอทอปเกิดข้ึน งานใหญ่ท่ีเคยจดัปี
ละ 2 คร้ัง ท่ีศูนยแ์สดงสินคา้เมืองทองธานี ก็ขาดความต่อเน่ืองเพราะรัฐบาลไม่ใหค้วามส าคญัและ
ไม่มีนโยบายชดัเจนในการส่งเสริมและสนบัสนุน 

 
สภาวะการแข่งขนัของธุรกิจการทอผา้ 

1. ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ 
ขอ้จ ากดัในการประหยดัต่อขนาดกลุ่มผา้ทอไม่มีการประหยดัต่อขนาด เน่ืองจาก

ตน้ทุนของกลุ่มผา้ทอไม่ไดส้ะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง กล่าวคือการคิดตน้ทุนในการผลิตของกลุ่มผา้
ทอยงัละเลยตน้ทุน เช่น ตน้ทุนค่าอุปกรณ์ทอผา้เฉล่ียตลอดอายกุารใชง้าน และตน้ทุนค่าเฉล่ีย
เดินทางไปซ้ือดา้ย เป็นตน้ และกลุ่มผา้ทอยงัไม่สามารถเร่งปริมาณการผลิตไดถ้า้ไม่มีการเพิ่ม
แรงงานดงันั้น ถึงแมจ้ะมีส่วนลดจากการซ้ือวตัถุดิบก็ไม่สามารถท าใหก้ลุ่มผา้ทอมีการประหยดัต่อ
ขนาดได ้หากผูผ้ลิตรายใหม่มีระบบการจดัการทรัพยากรท่ีดีและสามารถจดัหาแรงงานท่ีมีฝีมือเพื่อ
เพิ่มการผลิตได ้จะสามารถมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองการประหยดัต่อขนาด 

ความแตกต่างในดา้นของสินคา้แทบจะไม่มีความแตกต่างกนัเน่ืองจากกลุ่มผา้ทอมกั
นิยมผลิตสินคา้เป็นลกัษณะผา้ผนื ซ่ึงลวดลายท่ีใชใ้นการผลิตจะใชล้ายโบราณเหมือนกนัแต่จะมี
ความแตกต่างกนับา้งในเร่ืองของการใหบ้ริการ เช่น การตกแต่งหนา้ร้านท่ีสวยงามและมี
สาธารณูปโภคท่ีครบครันของกลุ่มช่ือเสียงของกลุ่มรูปแบบและสีสันจะเป็นท่ีรู้จกัในหมู่ของ
ผูบ้ริโภคท าใหผู้บ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อสินคา้ก่อใหเ้กิดอุปสรรคต่อผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีจะเขา้มา
แข่งขนั แต่หากผูผ้ลิตรายใหม่สามารถสร้างเอกลกัษณ์โดนเด่นหรือมีการบริการท่ียอดเยีย่มและมี
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปท่ีออกแบบทนัสมยั เช่น เส้ือสูท กระโปรง กางเกง และกระเป๋า ให้ผูบ้ริโภคได้
เลือกมากมายก็จะไดเ้ปรียบกลุ่มผา้ทอ แต่ก็จะมีผูบ้ริโภคบางส่วนตดัสินใจซ้ือโดยดูท่ีราคาสินคา้
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หรือถูกใจก็ซ้ือข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการซ้ือวา่จะซ้ือไปท าอะไรถา้ซ้ือไปตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้จะ
พิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้เป็นพิเศษ 

ขอ้จ ากดัในเงินลงทุนตน้ทุนซ่ึงไม่สามารถลอกเลียนแบบไดแ้ละนโยบายของรัฐบาล 
กล่าวคือการทอผา้ของบา้นวงัทองมีมานานกวา่ 200 ปี ท าใหแ้ทบทุกครัวเรือนจะมีอุปกรณ์ในการ
ทอผา้และแรงงานจะมีความรู้ความช านาญในการทอผา้ท าใหธุ้รกิจผา้ทอมีเงินลงทุนค่อนขา้งต ่า
ประกอบกบัรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน เช่น เงินลงทุนการโฆษณาเผยแพร่สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัจดัหา
ช่องทางในการจดัจ าหน่ายและรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนแก่กลุ่มผา้ทอหากผูผ้ลิตรายใหม่มีเงิน
ลงทุนมาก แต่ถา้ขาดแรงงานท่ีมีฝีมือก็อาจจะไม่สามารถผลิตสินคา้ไดมี้คุณภาพ นอกจากนั้นการท่ี
กลุ่มผา้ทอจะมีแรงงานท่ีมีฝีมือซ่ึงเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลท าใหเ้กิดตน้ทุนซ่ึงไม่
สามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย เช่น เทคนิคการใหสี้การท าเครือ (การคน้ดา้ยเพื่อท าดา้ยยนื) และการ
ทอผา้ใหผ้า้มีเน้ือแน่นสม ่าเสมอ เป็นตน้ 

2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขนัระหวา่งองคก์รธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
ตลาดผา้ทอมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงในช่วงแรกของการเร่ิมตน้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัของหน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้มาส่งเสริม
ดา้นการผลิตแก่ชาวบา้น ท าใหช้าวบา้นจ านวนมากหนัมาทอผา้เป็นอาชีพเสริมทั้งชาวบา้นท่ีทอ
เป็นอยูแ่ลว้ และชาวบา้นท่ีเพิ่งฝึกหดัทอเพราะเห็นวา่ใชเ้งินลงทุนค่าอุปกรณ์เพียงเล็กนอ้ย
นอกจากน้ีมีร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการกบัภาครัฐเป็นผูรั้บซ้ือผา้ท่ีทอไดต้ามมาตรฐานตามท่ีก าหนด
ในราคาค่อนขา้งสูง จากการส่งเสริมดงักล่าวจึงท าใหเ้กิดกลุ่มผูผ้ลิตรายยอ่ยซ่ึงเป็นกลุ่มสตรีจ านวน
มาก ปริมาณผา้ทอท่ีผลิตข้ึนมีมากเกินกวา่ความตอ้งการของตลาดซ่ึงการท่ีมีผูผ้ลิตเป็นจ านวนมาก
ท าใหไ้ม่สามารถควบคุมคุณภาพของผา้ทอไดอ้ยา่งทัว่ถึง ผูท้อผา้บางส่วนทอผา้ไม่ไดม้าตรฐาน
ร้านคา้จึงไม่สามารถรับซ้ือผา้จากชาวบา้นไดจึ้งขายผา้ตดัราคากนัเองใหก้บัคนกลาง ส่งผลใหเ้กิด
เป็นราคามาตรฐานใหก้บัคนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือ 

ปัจจุบนักลุ่มทอผา้หลายกลุ่มไดเ้ลิกการทอผา้ไปแลว้เน่ืองจากไม่มีผูรั้บซ้ือและผูน้ า
กลุ่มเองก็ไม่สามารถน าผลิตภณัฑข์องกลุ่มไปขายยงัแหล่งอ่ืนได ้เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น 

1. สินคา้ของกลุ่มมีปริมาณนอ้ยและไม่มีเครดิตในการซ้ือสินคา้จากกลุ่มอ่ืนไปขาย 
2. ไม่มีเวลาเพราะมีภาระตอ้งรับผดิชอบ 
3. สินคา้ของกลุ่มยงัไม่เป็นท่ีถูกใจของผูซ้ื้อ 
4. ขาดเงินทุนและความรู้ในการแปรรูปผา้ทอจกเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 
5. ปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเดินทางและไม่มีสถานท่ีขาย 
6. ผูซ้ื้อบางรายน าสินคา้ไปแลว้แต่ไม่ช าระเงิน 
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ดงันั้นระดบัการแข่งขนัในปัจจุบนัของผา้ทอมือท่ีผลิตจากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนนั้นถือ
วา่ไม่รุนแรงนกัซ่ึงต่างจากในช่วงเร่ิมตน้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากในปัจจุบนั
เหลือกลุ่มทอผา้อยูไ่ม่มาก เพราะตอ้งปิดตวัลงเน่ืองจากประสบปัญหาต่างๆ ส่วนกลุ่มท่ีเหลืออยูก่็จะ
เป็นผูสู้งอายท่ีุมีฝีมือ ท่ีมีเวลาวา่งในการทอและไม่ตอ้งการผลตอบแทนท่ีมากมาย ซ่ึงมีจ านวน
นอ้ยลงไปทุกวนั 

3. การมีสินคา้ หรือบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได ้ 
ภยัจากสินคา้ทดแทนในอุตสาหกรรมผา้ทอมือคือ ผา้ท่ีทอดว้ยเคร่ืองจกัรถือวา่อยูใ่น

ระดบัสูงเน่ืองจาก ตน้ทุนในการผลิตผา้ทอมือนั้นมีตน้ทุนสูง จึงท าใหร้าคาขายของผา้ทอมือนั้นสูง
ตามไปดว้ย ประกอบกบัผา้ทอจากโรงงานท่ีใชเ้คร่ืองจกัรในการทอจะมีลกัษณะเน้ือผา้เรียบ 
ลวดลายสม ่าเสมอ มีสีสันหลากหลาย สามารถก าหนดปริมาณการผลิตไดแ้น่นอน มีคุณภาพ
สม ่าเสมอ และมีราคาถูกกวา่ผา้ทอมือ ซ่ึงผูบ้ริโภคนั้นจะไม่มีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนสินคา้ท่ีเคยใช้
ผา้ทอมือมาใชผ้า้ทอเคร่ืองจกัรแต่อยา่งใด แต่อยา่งไรก็ตามผา้ทอมือมีจุดแขง็ตรงท่ีมีขั้นตอนการ
ผลิตโดยใชแ้รงงานคนในการทอ ท าใหล้วดลายผา้ท่ีทอออกมามีความสวยงาม นอกจากนั้นผา้ทอ
มือยงัมีจุดเด่นเฉพาะตวัท่ีบ่งบอกถึงวฒันธรรมการนุ่งห่มของคนในประเทศนั้นๆ อยา่งชดัเจนเช่น
ผา้ลาวผา้พม่า เป็นตน้  

4. อ  านาจต่อรองของผูซ้ื้อ  
ในตลาดของผา้ทอมือนั้น โดยทัว่ไปแลว้สามารถจ าแนกผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อผา้ทอ

ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ีหน่ึง กลุ่มประชาชนทัว่ไปจะมีอ านาจในการต่อรองต ่าเน่ืองจากการซ้ือในแต่ละ

คร้ังมีจ านวนนอ้ยและผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะไม่ทราบแหล่งผลิตหรือไม่ทราบราคาท่ีแทจ้ริงของสินคา้ 
ยกเวน้แต่ไดรั้บค าแนะน าจากคนในทอ้งถ่ินหรือมีผูพ้าไปซ้ือท่ีแหล่งผลิต 

กลุ่มท่ีสอง กลุ่มพอ่คา้คนกลางจะมีอ านาจในการต่อรองสูงเน่ืองจากการซ้ือในแต่ละ
คร้ังจะซ้ือในปริมาณท่ีมากและสม ่าเสมอ พอ่คา้คนกลางส่วนใหญ่จะมีความรู้ในเร่ืองของผา้ทอเป็น
อยา่งดีวา่ควรซ้ือท่ีแหล่งใดถึงจะไดข้องดีมีคุณภาพราคาไม่แพง ประกอบกบัพอ่คา้คนกลางอาจมี
ความรู้จกัสนิทสนมเป็นการส่วนตวักบักลุ่มผา้ทอ 

5. อ  านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ  
ผูข้ายวตัถุดิบจะมีอิทธิพลต่อธุรกิจ เน่ืองจากสามารถก าหนดใหสิ้นคา้มีราคาสูงหรือต ่า

ได ้หรือเพิ่มหรือลดคุณภาพของสินคา้ได ้ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนและก าไรของกลุ่มในกรณีท่ีผูข้ายท่ีมี
ความอ่อนแอหรือมีอ านาจต่อรองต ่ายอ่มถูกผูซ้ื้อกดราคา และเรียกร้องสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนได ้
โดยปกติแลว้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ จะใชภู้มิปัญญาและวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน
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มาผลิตเป็นสินคา้ ท าใหสิ้นคา้ท่ีผลิตไดมี้ตน้ทุนต ่าสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของวตัถุดิบ
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ตวัอยา่งเช่น กลุ่มสตรีบา้นกุดเสถียร อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร ใชท้รัพยากรท่ีมี
อยูใ่นทอ้งถ่ินในการทอผา้ เช่น ฝ้าย มีการปลูกเอง ไยไหม มีการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ในชุมชนเพื่อ
ผลิตไหมในการทอผา้ไหมเอง รวมทั้งการใชสี้จากธรรมชาติและสีเคมีบางส่วนซ่ึงก็ไม่ท าใหเ้กิด
มลพิษกบัส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด ทรัพยากรบุคคลในชุมชนและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการทอหาได้
ในทอ้งถ่ินเป็นส่วนใหญ่ แต่ยงัมีผูป้ระกอบการทอผา้บางกลุ่มยงัคงตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบเส้นใย
สังเคราะห์หรือเส้นใยธรรมชาติจากภายนอกเพราะไม่สามารถผลิตไดเ้อง จึงท าใหก้ลุ่มผลิตผา้ทอ
มือนั้นๆ ไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งต่างๆ ไดใ้นระยะยาว  

ในกรณีกลุ่มทอผา้บา้นวงัทองยงัตอ้งพึ่งพาผูข้ายปัจจยัการผลิตในส่วนของเส้นดา้ย
สังเคราะห์ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการทอเพราะไม่สามารถผลิตเส้นดา้ยจากธรรมชาติไดเ้อง ผูข้าย
ปัจจยัการผลิตจึงมีอ านาจต่อรองกบักลุ่มทอผา้อยูบ่า้ง นอกจากน้ียงัส่งผลใหท้างกลุ่มไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพของปัจจยัการผลิตไดเ้ท่าท่ีควร 
 
สภาพแวดลอ้มภายในของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง ประกอบดว้ย 

1. ดา้นบุคลากรและแรงงาน 
จากการสัมภาษณ์ของประธานกลุ่มทอผา้และสมาชิกบางส่วนท าใหท้ราบวา่ บา้นวงั

ทอง เป็นหมู่บา้นท่ีแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกมาจากบา้นวงัหลุมพอง (ปี พ.ศ. 2538) ต าบลจระเข้
สามพนั อ าเภออู่ทอง (ซ่ึงเคยเป็นเมืองเก่า) จงัหวดัสุพรรณบุรี แต่เดิมชาวบา้นสั่งสมสืบสานการทอ
ผา้ใชเ้องในครัวเรือนมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 200 ปี ดว้ยก่ีมือแบบโบราณ ทอผา้ฝ้ายท่ีปลูกและท า
ทุกขั้นตอนในชุมชนเป็นผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติ ผา้ท่ีทอสามารถสวมใส่ไดห้ลายสิบปี ต่อมาเพื่อน
บา้นเห็นความสวยงามของเน้ือผา้ และอายกุารใชง้านนานจึงเร่ิมมีการจ าหน่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 
เป็นตน้มา 

ต่อมาปี พ.ศ. 2524 เร่ิมมีการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก จากการส่งเสริมของส านกังานพฒันาชุมชน 
อ าเภออู่ทอง มีการลงหุน้ตั้งกลุ่มท าใหเ้กิดผลดีดา้นการผลิตการขายมากข้ึน การทอผา้โดยน าดา้ย
โทเร ดา้ยไหมประดิษฐ ์ไหมแทม้าทอ พฒันาแบบผา้ลวดลายข้ึนมาเร่ือยๆ จากการท่ีเน้ือผา้ดีสีไม่ตก 
ไม่หด ซกัรีดง่าย จึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย พร้อมทั้งในชุมชน มีบา้นเรือนทรงไทยริมล าน ้าจระเขส้าม
พนัมีความอุดมสมบูรณ์ของล าน ้า ทุ่งนา ป่าเขา เม่ือวา่งจากการท าไร่ – นา ก็มาผลิตผา้ไวใ้ชเ้องซ่ึงมี
บางส่วนเหลือขาย นอกจากน้ีกลุ่มทอผา้มีสมาชิกอยูเ่กือบทุกหลงัคาเรือน มีความเขม้แขง็ท าใหก้ลุ่ม
ทอผา้บา้นวงัทอง จากสมาชิกเร่ิมตน้จ านวน 30 คน จนปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 456 คน (จาก 29 
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หมู่บา้น ทั้งในพื้นท่ีต าบลจระเขส้ามพนั และนอกพื้นท่ีต าบล) รวมเป็นเครือข่ายเป็นหมู่บา้น OTOP 
ตน้แบบ และไดรั้บรางวลัหมู่บา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 

 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งกลุ่ม 

1. เพื่อยกระดบัรายไดข้องครอบครัวสมาชิกสหกรณ์โดยการประกอบอาชีพเสริม 
2. เพื่อเป็นองคก์รหลกัและแกนน าในการพฒันาเป็นรากฐานท่ีดีแก่ชุมชน 
3. เพื่อร่วมกนัท ากิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4. เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวสมาชิก 
5. เพื่อใหโ้อกาสคนวา่งงานและคนพิการไดมี้รายไดเ้สริม 
6. เป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหด้ ารงอยูต่่อไป 
 

รูปแบบการบริหารงานกลุ่ม 
กลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดด้ าเนินการบริหารงานจดัการภายในกลุ่ม

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชนมากท่ีสุดโดยมีรูปแบบการ
บริหารงานภายในกลุ่มมีดงัน้ี (ภาพท่ี 4.1) 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มจะมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1. พิจารณารับสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม 
2. ดูแลกิจกรรมของกลุ่มใหเ้ป็นตามขอ้ก าหนดและมติของท่ีประชุมกลุ่ม รวมถึง

ระเบียบค าสั่งและมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม 
3. เป็นผูแ้ทนกลุ่มในการติดต่อประสานประสานงานกลุ่มหน่วยงานราชการหรือ

เอกชนอ่ืนๆ 
4. พิจารณาจดัท าขอ้ก าหนดต่างๆ และแผนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเพื่อใชใ้น

แนวทางในการด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1: แผนผงัการบริหารงานกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

เลขานุการ 

ประธานกลุ่ม 

เหรัญญิก กรรมการ 
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นอกจากน้ียงัพบวา่สมาชิกของกลุ่มนั้นจะแบ่งหนา้ท่ีออกเป็นส่วนๆ ของกระบวนการ
ผลิตในแต่ละขั้นตอน โดยทางกลุ่มจะเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งในดา้นตน้ทุนการผลิตและการตลาด
ทั้งหมด และเม่ือสมาชิกท าการผลิตตามขั้นตอนท่ีไดรั้บหมอบหมายแลว้จะมีตวัแทนกลุ่มของ
หมู่บา้นนั้นรวบรวมผลิตภณัฑม์าส่งใหก้บัทางกลุ่มแลว้ทางกลุ่มจะจ่ายค่าจา้งตอบแทนใหก้บั
ตวัแทนเพื่อไปแจกจ่ายใหก้บัสมาชิก และทางกลุ่มก็จะเป็นผูน้ าผลิตภณัฑ์ดงักล่าวนั้นไปจ าหน่าย
เอง 

ทั้งน้ียงัมีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการพบปะพดูคุยหรือแจง้
ปัญหาและข่าวสารต่างๆ ท่ีพบหรือเกิดข้ึนภายในกลุ่มใหก้บัสมาชิกกลุ่มไดรั้บทราบ เช่น แจง้การ
ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อคดัเลือกสมาชิกไปฝึกอบรมหรือแจง้ขอ้มูลการออก
ร้านแสดงสินคา้คร้ังต่อไปให้สมาชิกกลุ่มไดรั้บทราบเพื่อท่ีจะใหส้มาชิกกลุ่มเตรียมการผลิต 

 
การสรรหาสมาชิกและการคดัเลือกสมาชิก 

จากการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัวา่ สภาวะการทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบนัท าใหช้าวบา้นในชุมชนบา้นวงัทองตอ้งหาอาชีพเสริมนอกจากการประกอบ
อาชีพหลกั คือการปลูกขา้วและท าการเกษตรอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัวของตนเอง การ
ทอผา้จึงเป็นอาชีพเสริมท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่เลือก แต่จากรายไดห้รือผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการทอผา้
นั้น มีจ  านวนท่ีไม่มากเม่ือเทียบกบัการประกอบอาชีพอ่ืน จึงท าใหก้ารทอผา้เป็นอาชีพเสริมท่ีเป็น
ตวัเลือกสุดทา้ยของชาวบา้นท่ียงัอยูใ่นวยัท างานซ่ึงมีช่วงอายอุยูป่ระมาณ 18-60 ปี เน่ืองจากกลุ่มคน
กลุ่มน้ียงัมีก าลงัท่ีจะท างานหนกัในการท าการเกษตรและเวลาวา่งยงัประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปได้
อีกดว้ย  

ดงันั้นกลุ่มแรงงานหลกัท่ีประกอบอาชีพทอผา้จะเป็นชาวบา้นท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปท่ีมี
เวลาวา่งมากไม่สามารถท างานหนกัได ้แต่ยงัมีสุขภาพโดยรวมแลว้ยงัแขง็แรงอยู ่มายดึอาชีพการทอ
ผา้เป็นอาชีพเสริม เน่ืองจากเห็นวา่เป็นการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์โดยไม่คิดถึงผลตอบแทนวา่
จะคุม้ค่าแรงหรือไม่ 

 
การดูแลสมาชิกระหวา่งร่วมงาน 

เน่ืองจากอาชีพทอผา้นั้นเป็นเพียงอาชีพเสริมท่ีชาวบา้นท าเฉพาะตอนมีเวลาวา่งจาก
การเพราะปลูกหรือท าอาชีพหลกั จึงท าใหส้มาชิกไม่มีความผกูพนัและรู้สึกมีส่วนร่วมกบักลุ่ม
เท่าท่ีควร ประกอบกบัรายไดห้รือผลตอบแทนนั้นมีนอ้ยเน่ืองจากก าไรท่ีไดจ้ากการขายผา้ทอมือมี
ราคาถูกจึงมีแรงงานเขา้ออกอยูต่ลอดเวลา ส่งผลใหท้างกลุ่มไม่สามารถฝึกอบรมชาวบา้นไดอ้ยา่ง
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เตม็ท่ี ซ่ึงในปัจจุบนัการฝึกอบรมชาวบา้นในการทอผา้ จะใชช้าวบา้นท่ีมีฝีมือและประสบการอยู่
แลว้เป็นผูฝึ้กสอนให้ 
 

การดูแลสมาชิกภายหลงัจากการร่วมงาน 
อาชีพการทอผา้นั้นถือวา่เป็นอาชีพท่ีตอ้งการประสบการท่ีสูงประกอบกบัสายตาท่ีดี

และร่างกายท่ีพร้อมท่ีจะนัง่ท างานไดเ้ป็นเวลานาน ดงันั้นชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพน้ีมาเป็นเวลา 
นาน เม่ือมีอายสูุงข้ึนและสภาพร่างกายไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชีพไดต่้อไป ก็จ  าเป็นตอ้ง
หยดุการทอผา้ ท าให้ขาดรายไดใ้นส่วนน้ีไปโดยท่ีทางกลุ่มไม่มีการช่วยเหลือหรือมีสวสัดิการใหก้บั
ชาวบา้น เช่น การออกก าลงักาย การพบปะสังสรรค ์หรือกิจกรรมสันทนการอ่ืนตลอดจนการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรเกษียณมาท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่กลุ่มทอผา้ เพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นสามารถ
กระท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวติของตนเอง บุคคลอ่ืน และสังคม เท่าท่ีเขาสามารถจะปฏิบติั
ได ้

2. การตลาด 
ผลิตภณัฑ์ 

จากการสังเกตประกอบกบัค าใหส้ัมภาษณ์ของสมาชิกท าใหท้ราบวา่ ผา้ท่ีทอ
ขายส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นผา้ผนื ไดแ้ก่ ผา้ยกดอก และผา้พื้น ขนาดความกวา้งของแต่ละผลิตภณัฑ์
มีหลายขนาดข้ึนอยูก่บัขนาดของฟืม (ฟืมมีลกัษณะเป็นซ่ีเล็กๆ มีไมแ้ผน่หนาครอบอยูด่า้นบนเพื่อ
ดึงเส้นดา้ยใหก้ระทบกนัเวลาทอ) ส าหรับขนาดความยาวของผา้ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีใชท้อ ส่วน
ใหญ่สมาชิกจะใชเ้วลาในการทอประมาณ 2 เดือน จะไดผ้า้ประมาณ 60 ถุง (1 มว้น) 

ลวดลายท่ีทอมีทั้งลายโบราณและลายประยกุต ์คุณภาพของผา้ทอมีความ
แตกต่างกนับา้งข้ึนอยูก่บัความประณีตของผูท้อและเทคนิคการใหสี้ของผูท้อแต่ละคน นอกจากน้ี
กลุ่มทอผา้ยงัมีการแปรรูปผา้ทอเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น พวงกุญแจ เน็คไท ซองใส่โทรศพัทมื์อถือ
ปลอกหมอน ยา่ม กระเป๋าถือสตรี และน ามาตกแต่งเส้ือส าเร็จรูป การออกแบบผลิตภณัฑจ์ะใช้
ความคิดสร้างสรรคข์องสมาชิกกลุ่มหรือดูตวัอยา่งจากผลิตภณัฑท่ี์พบเห็นทัว่ไปในทอ้งตลาด 

เส้นดา้ยท่ีใชท้อผา้ไดจ้ากธรรมชาติซ่ึงไดจ้ากชาวบา้นน ามาป่ันเองดว้ยมือ เช่น 
เส้นฝ้าย เส้นไหม และสียอ้มผา้ท่ีไดจ้ากธรรมชาติ และเส้นดา้ยซ้ือส าเร็จรูปจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น เส้นฝ้าย เส้นไหม และไหมประดิษฐ์ (โทเร) หรือพอลิเอสเตอร์ผสมกบัไหมซ่ึง
คุณภาพของเส้นดา้ยท่ีไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีคุณภาพดีกวา่ท่ีชาวบา้นท าเองโดยปัจจุบนั
ชาวบา้นมกัใชเ้ส้นใยส าเร็จรูปเส้นใยสังเคราะห์และสียอ้มผา้เคมีท่ีไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงมี
รูปแบบใกลเ้คียงกบัผา้ทอพื้นบา้นเดิมท าให้ผา้ทอมีคุณภาพมากข้ึน สีไม่ตกการรักษาผา้ทอจึงท าได้
ง่ายข้ึนซ่ึงจะใชแ้รงงานในขั้นตอนการทอมือเท่านั้น 
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ในส่วนของบรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้นั้นทางกลุ่มยงัไม่มีการบรรจุหีบห่อท่ี
เหมาะสมและมีลกัษณะเฉพาะตวัเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม จะใชเ้พียงแค่ถุงพลาสติกทัว่ไปในการใส่
สินคา้เม่ือลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้เท่านั้น 

ราคา 
จากการส ารวจตน้ทุนในการทอผา้ตามความเขา้ใจของชาวบา้นพบวา่ ผา้พื้น 1 

ถุงจะมีตน้ทุนเพียง 150 บาท โดยคิดจากราคาตน้ทุนจากดา้ยพุง่และดา้ยยนื100บาท ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
หลกัในการผลิตและค่าแรงในการทอ 50 บาทต่อผา้ 1 ถุงเท่านั้น แต่จากการประเมินตน้ทุนตาม
ความเป็นจริงนั้นจะพบวา่มีค่าใชจ่้ายในการทอผา้ท่ีชาวบา้นไม่ไดน้ ามาคิดดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4.1: แสดงตน้ทุนของผา้ทอมือ 
 

รายการ มูลค่าต่อผนื(บาท) 
ค่าดา้ยยนืและดา้ยพุง่ 
ค่าจา้งแรงงานของตนเองในการทอ 
ค่าอุปกรณ์ทอผา้เฉล่ียตลอดอายกุารใชง้าน(10 ปี) 
ค่าเฉล่ียค่าเดินทางไปซ้ือดา้ยและน าผา้ไปส่งท่ีกลุ่ม 
ค่าสาธารณูปโภค 

100 
50 
3 
1 
2 

รวมตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ียต่อผืน 156 
 

จากตารางไดท้  าการสัมภาษณ์กลุ่มผา้ทอไดส้รุปตน้ทุนการทอผา้ตามความเขา้ใจของ
ชาวบา้นและประมาณการตน้ทุนตามความจริงของการทอผา้พื้นจะเห็นไดว้า่กลุ่มผา้ทอจะคิดตน้ทุน
ต ่ากวา่ความเป็นจริงโดยท่ีชาวบา้นจะน าไปขายใหก้บัทางกลุ่มในราคา 150 บาท ซ่ึงผูน้ ากลุ่มจะ
น าไปขายส่งถุงละ 160 บาท และขายปลีกราคา 170 บาท 

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มพบวา่ ระดบัช่องทางการจดัจ าหน่ายผา้ทอมีทั้ง
ช่องทางตรงและช่องทางออ้มหน่ึงระดบั ซ่ึงถือวา่เป็นช่องทางท่ีสั้นทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นการ
ผลิตท่ีใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งมากตอ้งมีการควบคุมคุณภาพสินคา้อยา่งใกลชิ้ดผูท้อตอ้งการเงินเม่ือทอ
เสร็จในทนัที จึงท าใหก้ลุ่มไม่สามารถรับค าสั่งซ้ือและเก็บสตอ็กสินคา้จ านวนมากไดด้ว้ยเหตุน้ีกลุ่ม
สตรีจึงไม่สามารถขายผา้ทอใหก้บัลูกคา้ท่ีเป็นผูค้า้ส่งรายใหญ่ได ้
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ช่องทางตรง 
 

 
 

ช่องทาง 
1 ระดบั 
 
ภาพท่ี 4.2: แสดงช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

จากการศึกษาสามารถแบ่งวธีิการจ าหน่ายผา้ทอของกลุ่มสตรีได ้5 วธีิ ดงัน้ี 
1) การจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ขาจรโดยมีการจดัวางสินคา้บริเวณแหล่งผลิต

เพื่อดึงดูดลูกคา้และเป็นจุดสนใจแก่ผูพ้บเห็น  
2) การจ าหน่ายโดยมีคนกลางไปเลือกซ้ือหรือสั่งผลิตจากกลุ่มมีการจดัส่งสินคา้

ใหก้บัลูกคา้ทางไปรษณีย ์รถโดยสาร หรือน าไปส่งเอง ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงในการซ้ือขายแต่ละคร้ัง 
คนกลางส่วนใหญ่จะน าสินคา้ไปขาย ณ แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัต่างๆ ซ่ึงในช่องทางการขายใน
แบบน้ีนั้นสามารถท ายอดขายไดป้ระมาณร้อยละ 95 ของยอดขายทั้งหมดในแต่ละปี 

3) การจ าหน่าย ณ งานแสดงสินคา้ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดัเป็นการ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงซ่ึงถา้เป็นงานแสดงสินคา้ระดบัประเทศท่ีมกัจดัข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานราชการจะเป็นผูค้ดัเลือกกลุ่มสตรีท่ีจะน าสินคา้ไปขายโดยจะตอ้งเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพมี
การรวมตวัอยา่งจริงจงัและสินคา้มีคุณภาพดี 

4) วธีิการฝากขายโดยกลุ่มสตรีท่ีน าสินคา้ไปขายตามงานแสดงสินคา้ต่างๆ จะ
น าสินคา้ของกลุ่มท่ีมีความสนิทสนมคุน้เคยกนัไปขายดว้ย  

5) นอกจากน้ียงัมีวธีิการน าสินคา้ไปขายร่วมกนัเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการ
เดินทาง และท าใหมี้สินคา้ให้ลูกคา้เลือกเป็นจ านวนมากหรือบางคร้ังประธานกลุ่มก็จะน าสินคา้ไป
ขายตามบา้นญาติหรือคนรู้จกัในต่างจงัหวดั 

 
 
 
 
 

กลุ่มทอผา้ 

กลุ่มทอผา้ ผูบ้ริโภค 

ผูบ้ริโภค 

ผูค้า้ปลีก 

ร้านงานแสดงสินคา้ขายคนรู้จกั 
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ภาพท่ี 4.3: แสดงค่าร้อยละของช่องทางการจ าหน่าย 
 

การส่งเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมการขายของทางกลุ่มจะประกอบด้วยการ

โฆษณาผา่นทางส่ือการโฆษณา ไม่ผา่นส่ือ และการขายโดยพนกังานขาย 
การโฆษณาผา่นส่ือ (Above the Line) ประกอบดว้ย โทรทศัน์ วทิยุ

เอกสารส่ิงพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต ผูผ้ลิตไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะจดัจา้งเอเยนซ่ีท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
และมีประสบการณ์ในการท าโฆษณาเปิดตวัสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและไม่สามารถจา้งดาราท่ีมี
คุณสมบติัท่ีจะดึงดูดความสนใจใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการอยากซ้ือ มีเพียงการโฆษณาของภาครัฐ
ท่ีรณรงคใ์หห้นัมาใชข้องไทยและมีองคก์รเอกชนและส่ือสารมวลชนมาสัมภาษณ์เพื่อน าไปเผยแพร่
ในรายการหน่ึงในเมืองไทยทางโทรทศัน์ช่อง 7 และช่อง 9 ซ่ึงเป็นการแพร่ภาพในช่วงเวลาท่ีจ ากดั
และเนน้การใหค้วามรู้เป็นเชิงอนุรักษ ์วทิยมีุการโฆษณาผา่นส่ือวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี ซ่ึงจะเนน้การโฆษณาโดยใชค้ล่ืนความถ่ีท่ีเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยเน้ือหาในการโฆษณาทางวทิยจุะเพียงน าเสนอประวติัวธีิการทอผา้และลวดลาย
ของผลิตภณัฑซ่ึ์งไม่ไดน้ าเสนอรายละเอียดดา้นคุณสมบติัประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์จะเอ้ือ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

เอกสารและส่ิงพิมพเ์ป็นการโฆษณาท่ีกลุ่มทอผา้นิยมใช ้เน่ืองจากเอกสารและ
ส่ิงพิมพมี์ตน้ทุนต ่ากวา่การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์และใหภ้าพท่ีชดัเจนกวา่โฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ
เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์นน้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชอบการแต่งตวั ซ่ึงเอกสารและส่ิงพิมพส์ามารถน าเสนอได้
ทั้งรูปภาพและตวัหนงัสือ เช่น วารสารประจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี แผน่โบชวัร์ แต่ผูผ้ลิตไม่ไดมี้การ
โฆษณาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตมีเพียงแต่เวบ็ไซน์ของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ภาครัฐบาล

ลูกคา้ขาจร 
1% 

ผา่นคนกลาง 
95% 

งานแสดงสินคา้ 
2% 

น าสินคา้ไปขายร่วมกนั 
1% 

ฝากขาย 
1% 

ช่องทางการขายของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง 
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ใหก้ารสนบัสนุนคือ www.thaitambon.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซน์ท่ีมีการบอกรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละ
วนัเวลาสถานท่ีท่ีมีการออกร้านขายผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ 

การโฆษณาไม่ผา่นส่ือ (Below the Line) เป็นการโฆษณาท่ีมีการจดั
กิจกรรมหรืองานออกร้านทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดัร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 
งานออกร้านท่ีกรุงเทพฯ ณ ศูนยแ์สดงสินคา้อิมแพคเมืองทองธานี ซ่ึงภาครัฐบาลไดจ้ดัโครงการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และงานประจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี ไดแ้ก่ งานอณุสรดอนเจดีย ์ซ่ึงจดัข้ึน
ในวนัท่ี 18-31 มกราคม ของทุกปี การจดัใหห้น่วยราชการแต่งชุดผา้ทอสัปดาห์ละ 1 วนั และมีการ
จดังานอบรมความรู้เก่ียวกบัการทอผา้เพื่อใหผู้ผ้ลิตมารวมตวักนั 

การขายโดยพนกังานขาย (Personnel Selling) การจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ะ
มีการก าหนดใหมี้พนกังานขายประจ าอยูท่ี่ศูนยป์ระมาณวนัละ 1 – 3 คน โดยจะมีการผลดัเวรกนัเฝ้า
ซ่ึงประธานกลุ่มจะเป็นผูต้อ้นรับผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือเป็นส่วนใหญ่ โดยใหค้  าแนะน าแก่ผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เม่ือท าการขายผลิตภณัฑไ์ดแ้ลว้จะมีการแบ่งก าไรใหท้างกลุ่มผนืละ 10 บาท ไม่
มีการใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานขายท่ีสามารถขายผลิตภณัฑไ์ดจ้  านวนมาก แต่จะมีการแบ่งผล
ก าไรจากการขายสินคา้ในจ านวนท่ีเท่ากนัเท่านั้น จึงไม่เป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานพยายามท า
ยอดขายใหเ้พิ่มข้ึนเท่าท่ีควร และไม่เกิดการเอาใจใส่ในการแนะน าผลิตภณัฑ ์ดงันั้นควรท าการ
กระตุน้ยอดขายโดยการแบ่งผลตอบแทนหรือมอบรางวลัใหเ้ม่ือสามารถท ายอดขายไดต้ามเป้า ท า
การอบรมพนกังานขายใหส้ามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ม่ือผูบ้ริโภคมีปัญหาและสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังานขายในการท างาน 

3. การจดัการเครือข่าย 
กลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี นั้นจะประสบความส าเร็จตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานหรือบุคคลหลายฝ่ายจึงจะงประสบความส าเร็จได ้ส าหรับเครือข่ายกลุ่มทอผา้
บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบดว้ย ธุรกิจหลกั หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอุตสาหกรรม 
บริการเก่ียวขอ้ง อุตสาหกรรมสนบัสนุน สถาบนัเฉพาะทาง และสถาบนัการศึกษา มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. ธุรกิจหลกัการผลิตผา้ทอของอ าเภออู่ทองในอดีตจะท าครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรม
ตน้น ้า อุตสาหกรรมกลางน ้า จนถึงอุตสาหกรรมปลายน ้า แต่ในปัจจุบนัการผลิตผา้ทอของอ าเภออู่
ทองเพื่อการพาณิชยใ์นอุตสาหกรรมตน้น ้าลดลง ซ่ึงจะพบการผลิตเพื่อการพาณิชยใ์นอุตสาหกรรม
กลางน ้า และอุตสาหกรรมปลายน ้ามากข้ึน การผลิตผา้ทอสามารถแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 3 
แบบ ไดแ้ก่ 
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1.1 อุตสาหกรรมตน้น ้าคืออุตสาหกรรมท่ีผลิตเส้นใยแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
1.1.1 เส้นใยจากไหม 

เส้นใยไหมไดจ้ากตวัไหม การเล้ียงตวัไหมนิยมเล้ียงกนัมากใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใตน้ั้นก็มีการเล้ียงกนับา้งชาวบา้น
เร่ิมตน้จากการปลูกตน้หม่อนส าหรับเป็นอาหารของตวัไหม ตน้หม่อนข้ึนไดดี้ในดินเกือบทุกชนิด
ไม่วา่จะเป็นดินดีหรือดินค่อนขา้งเลวก็ตามโดยหม่อนตอ้งการความชุ่มช้ืนเล็กนอ้ยในระยะตั้งตวั 
แต่เม่ือโตหม่อนจะทนความแหง้แลง้ไดดี้พอสมควร 

การเล้ียงไหมตวัไหมเป็นสัตวช์นิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะคลา้ยตวัหนอน เม่ือแก่ตวัเขา้จะชกัใยหุม้
ตวัของมนัเองและตวัไหมจะอาศยัอยูภ่ายในนั้น ชาวบา้นจะน าใบหม่อนท่ีหัน่เป็นฝอยๆ ไปใหต้วั
ไหมกินและเฝ้าดูแลตวัไหมชกัใยตวัไหม และใบหม่อนสามารถเล้ียงและปลูกไดทุ้กบา้นชาวบา้นจะ
เอารังไหมมาสาวเพื่อใหไ้ดเ้ส้นไหม ต่อจากนั้นก็จะน าเส้นไหมมาฟอกโดยน ามาตม้ฟอกดว้ยด่าง
เพื่อขบัสีเส้นไหมเดิมออกแลว้น ามากวกัเพื่อท าให้เส้นใยไหมติดต่อกนัเป็นเส้นเดียวกนัตลอด 
หลงัจากนั้นจึงน ามายอ้มสีแลว้จึงน าไปทอเป็นผนืผา้ตามท่ีตอ้งการ 

ในอดีตผูท่ี้ทอผา้ไหมจะตอ้งเล้ียงไหมเองแต่ปัจจุบนัมีความเจริญในดา้นต่างๆ ท าใหส้ามารถ
หาซ้ือเส้นใยไหมไดง่้ายข้ึน ผูท้อผา้สามารถหาซ้ือไดต้ามความตอ้งการทั้งขนาดปริมาณ ดงันั้นผูท่ี้
ทอผา้ไหมจึงไม่จ าเป็นตอ้งเล้ียงไหมเอง แต่ยงัมีบางทอ้งถ่ินท่ีผูท้อผา้ยงัเล้ียงไหมกนัอยูเ่พื่อเป็นการ
ลดตน้ทุนในการผลิตและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เส้นใยไหมมีคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีดี คือมี
ความเหนียวสามารถทอดว้ยกรรมวธีิต่างๆ ไดดี้มีความล่ืนเป็นมนัยดืหยุน่เม่ือทอเป็นผนืผา้แลว้มี
ความงดงามกวา่ผา้ประเภทอ่ืนๆ นอกจากน้ีผา้ไหมยงัระบายความร้อนไดดี้สวมใส่สบาย แต่มี
ขอ้เสียในดา้นการเก็บรักษาตอ้งพิถีพิถนัในการเก็บรักษาการซกัรีด เน่ืองจากผา้ไหมยบัง่ายรีด
ค่อนขา้งยากยอ้มสีไม่ค่อยติดสีมกัจะตกท าใหผ้า้เก่าเร็วราคาค่อนขา้งแพงผูค้นจึงไม่ค่อยนิยมน ามา
ตดัเส้ือผา้เพื่อใชส้วมใส่ในการท างานมกัจะใชผ้า้ไหมเน่ืองในโอกาสพิเศษ 
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ภาพท่ี 4.4: แสดงเครือข่ายของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง 
 

1.1.2 เส้นใยจากฝ้าย 
ฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกไดท้ัว่ไปในทุกภาคของประเทศไทย 

เพราะเป็นพืชเขตอากาศร้อนชอบดินเหนียวปนทรายอากาศโปร่งไม่ชอบท่ีร่มเงาบงัปลูกง่าย การ
ปลูกฝ้ายจะเร่ิมปลูกใน เดือนพฤษภาคม ต่อกบั เดือนมิถุนายน หรือ ปลายเดือนกรกฎาคม ต่อ เดือน

หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

สถาบนัการศึกษา 
 

อุตสาหกรรม
สนบัสนุน ธุรกิจหลกั 

การปลูกฝ้าย 
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม 

หตัถกรรมยอ้มและ 
การทอผา้ 

ธุรกิจออกแบบตดัเยบ็ 

เส้ือผา้และการจ าหน่าย 

ธุรกิจขนส่ง 

อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรมหีบห่อ 

สถาบนัการเงิน 

ผูผ้ลิตอุปกรณ์ทอผา้ 

สถาบนัการศึกษา
ในทอ้งถ่ิน 

 

องคก์ารพฒันาเอกชนต่างๆ 

มูลนิธิศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถมัภ ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

มีความร่วมมือกนัอยา่งเขม้แขง็ มีความร่วมมือบา้ง ไม่มีความร่วมมือ 
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สิงหาคม เพราะระยะเวลา 4-5 เดือนน้ี เป็นฤดูฝนจะช่วยใหฝ้้ายไดรั้บฝนดีพอประมาณ เดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนธนัวาคม ฝ้ายก็จะแก่และแตกปุย การปลูกฝ้ายชาวบา้นจะปลูกใหพ้ร้อมๆ กบั
การปลูกขา้วคือหวา่นขา้วในนาในขณะท่ีรอใหก้ลา้โตก็จะท าการปลูกฝ้ายไปดว้ยคือปลูกในไร่หรือ
เน้ือท่ีท่ีวา่งต่อจากบริเวณบา้นซ่ึงสามารถดูแลไดท้ัว่ถึง เม่ือเสร็จจากการปลูกฝ้ายกลา้ในนาก็โตพอดี
ต่อจากนั้นก็ถอนกลา้แลว้ด านาต่อไปพร้อมกนันั้นก็บ ารุงรักษาฝ้ายท่ีไดป้ลูกไวร้ะยะเวลาท่ีใชใ้น
การปลูกฝ้าย จนกระทัง่สามารถเก็บปุยไดใ้ชเ้วลาประมาณ 6-7 เดือน ชาวบา้นทุกครัวเรือนสามารถ
ปลูกฝ้ายไดแ้ลว้น าเส้นใยของฝ้ายมาทอเป็นผืนผา้ส าหรับนุ่งห่มและใชส้อยในชีวติประจ าวนั
ปัจจุบนัใยฝ้ายหาซ้ือไดง่้าย แต่การทอผา้ฝ้ายค่อนขา้งลดนอ้ยลงเน่ืองมาจากใยฝ้ายไม่เหนียวเวลาทอ
จะขาดง่ายท าใหเ้สียเวลาในการทอและผา้ฝ้ายไม่ค่อยไดรั้บความนิยมแมว้า่ราคาจะไม่แพงเท่ากบัผา้
ไหม แต่ผา้ฝ้ายยบัง่ายรีดยากยอ้มสีไม่ค่อยติดสีตกท าใหผ้า้เก่าเร็วคุณสมบติัของเส้นใยฝ้ายดูด
ความช้ืนไดง่้ายเป็นตวัน าความร้อนท่ีไม่ดี เหมาะส าหรับทอเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในเมืองร้อนเพราะผา้
ฝ้ายซบัเหง่ือไดดี้และสามารถระบายอากาศไดดี้ เม่ือฝ้ายดูดความช้ืนแลว้ความช้ืนจะระเหย
กลายเป็นไอผูท่ี้สวมใส่เส้ือผา้ดว้ยผา้ฝ้ายจะรู้สึกเยน็สบายนอกจากน้ีผา้ฝ้ายมีความทนทานทนต่อ
ความร้อนสูงสามารถฟอกขาวไดด้ว้ยสารฟอกขาวทุกชนิดผา้ฝ้ายเม่ือผา่นการใชง้านไปนานๆ 
เน้ือผา้จะยิง่มีผวิสัมผสัอ่อนนุ่มมากยิง่ข้ึน  

1.1.3 เส้นใยสังเคราะห์ 
ในปัจจุบนัมีการใชเ้ส้นใยสังเคราะห์ในการทอผา้กนัมากข้ึนใน

แทบทุกภูมิภาค ส่วนหน่ึงเกิดจากความเจริญทางดา้นเทคโนโลยที  าใหส้ามารถผลิตเส้นใยชนิดน้ี
ข้ึนมาใชไ้ดม้ากยิง่ข้ึน โดยเส้นใยสังเคราะห์จะมีคุณสมบติัท่ีดีในการทอมีความเหนียวท าใหท้อได้
ง่ายสามารถยอ้มติดสีไดดี้สีไม่ตก เม่ือทอเป็นผนืผา้แลว้มีลกัษณะคลา้ยไหม ซกัรีดและเก็บรักษาง่าย
ไม่ยบัมีความทนทานสามารถหาซ้ือไดง่้าย มีหลายประเภทหลายขนาดราคาไม่แพง ดงันั้น
หน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชนซ่ึงเขา้ไปสอนการทอผา้ให้แก่ชาวบา้น
มกัจะใชเ้ส้นใยประดิษฐห์รือเส้นใยสังเคราะห์ท าใหเ้กิดผา้ทอท่ีใชเ้ส้นใยชนิดน้ีข้ึนมากมายและ
ไดรั้บความนิยม สาเหตุเน่ืองจากราคาผา้ทอท่ีทอจากเส้นใยสังเคราะห์ราคาถูกกวา่ผา้ท่ีทอจากเส้น
ใยไหม นอกจากน้ียงัสะดวกในการดูแลรักษาเพราะผา้ทอจากเส้นใยสังเคราะห์สามารถดูแลรักษา
ไดง่้ายกวา่ผา้ไหม 

ส าหรับความร่วมมือของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทองกบัอุตสาหกรรมตน้น ้าหรืออุตสาหกรรมผลิต
เส้นใยนั้นถือวา่ยงัขาดความร่วมมือกนั เน่ืองจากการปลูกฝ้ายปลูกหม่อนเป็นอุตสาหกรรมตน้น ้าท่ี
เหลืออยูน่อ้ยมาก ซ่ึงเกิดจากปัญหาหลายประการ เช่น การขาดแรงงานผูผ้ลิต ขาดความรู้ในการ
ปลูกฝ้ายและภูมิอากาศไม่เหมาะกบัการปลูก อีกทั้งไม่มีทุนเพียงพอท่ีจะสร้างโรงงานในดา้นของ
วตัถุดิบท่ีเป็นใยสังเคราะห์ ถึงแมท้างกลุ่มทอผา้จะมีการสั่งซ้ือเป็นจ านวนมาก แต่ก็เทียบกบัปริมาณ
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การสั่งซ้ือของโรงงานอุตสาหกรรมทอผา้ท่ีมีขนาดใหญ่ไม่ได ้ท าใหค้วามสัมพนัธ์ของโรงงานผลิต
เส้นใยสังเคราะห์กบักลุ่มทอผา้บา้นวงัทองก็เป็นเพียงแค่ผูซ้ื้อกบัผูข้ายธรรมดาเท่านั้น 

 
1.2 อุตสาหกรรมกลางน ้าคืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการยอ้มและทอผา้ 

ปัจจุบนักลุ่มทอผา้วงัทองในจงัหวดัสุพรรณบุรีมีการสร้างพนัธมิตร
ระหวา่งกลุ่มสตรีในจงัหวดัและกลุ่มสตรีจงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือกนัด าเนิน
กิจกรรมโดยมีเป้าหมายทางดา้นเศรษฐกิจคือ มีการร่วมมือกนัขายสินคา้ เช่น การฝากขายหรือน า
สินคา้ไปขายร่วมกนัและการน าผลิตภณัฑข์องกลุ่มอ่ืนๆ มาแปรรูป เช่น เส้ือหมอ้ฮ่อมตกแต่งดว้ยผา้
ทอซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑท์ั้งน้ีกลุ่มสตรีส่วนใหญ่ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรในลกัษณะน้ี นอกจากน้ียงัมีการคา้แบบหกับญัชีกบักลุ่มสตรีดว้ยกนั
ส่วนมากเป็นกลุ่มสตรีทอผา้ท่ีอ าเภอใกลเ้คียงในจงัหวดักาญจนบุรี โดยสินคา้ท่ีน ามาแลกเปล่ียนคือ
ผา้ทอยกดอกและเส้ือส าเร็จรูปของจงัหวดักาญจนบุรี 

อยา่งไรก็ตามแมว้า่กลุ่มทอผา้บา้นวงัทองมีการร่วมมือกนัอยา่งเขม้แขง็ในดา้นของการขาย
สินคา้ แต่ก็ยงัขาดการตระหนกัถึงการร่วมมือในดา้นของการแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการกลุ่มทอผา้ในดา้นต่างๆ และยงัขาดการร่วมมือในการร่วมกนัสั่งซ้ือเส้นดา้ยสังเคราะห์ซ่ึงเป็น
วตัถุดิบหลกัในการผลิตผา้ทอท าใหข้าดอ านาจต่อรองกบัโรงงานผูข้ายปัจจยัการผลิต 

1.3 อุตสาหกรรมปลายน ้าคืออุตสาหกรรมเก่ียวกบัธุรกิจการออกแบบตดัเยบ็
เส้ือผา้ และการจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบผา้ทอมือและเส้ือผา้ส าเร็จรูปออกสู่ตลาดนั้นไม่มีความ
ร่วมมือกนั เน่ืองจากผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ซ่ึงเป็นสถานท่ีเดียวกนักบัแหล่งผลิต
เป็นของตนเองท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่มเพียงท่ีเดียวเท่านั้น อาจจะมีการน าสินคา้ไป
ขายนอกสถานท่ีบา้งในบางคร้ังแต่ก็ไม่ไดช่้วยเพิ่มยอดขายมากนกั เป็นเพียงแค่การออกไป
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ของทางกลุ่ม การตดัเยบ็และการแปรรูปผา้ทอจะเป็นการใชแ้รงงานท่ีมีอยูใ่น
กลุ่มมาช่วยกนัตดัเยบ็ตามความสามารถ แต่จะไม่มีการน าผา้ทอของทางกลุ่มไปใหก้บัร้านตดัเยบ็ท่ี
มีความสามารถมาแปรรูปให ้รูปแบบของเส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็ออกมาจากฝีมือของสมาชิกภายในกลุ่มจึง
ยงัขาดความประณีตเรียบร้อยและรูปแบบไม่ทนัสมยัเท่าท่ีควร 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในส่วนของการเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่ายวสิาหกิจส่ิงทอ
กลุ่มทอผา้บา้นวงัทองกบัหน่วยงานภาครัฐนั้นพบวา่ ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสุพรรณบุรี 
สังกดักระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนราชการท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการในการช่วยเหลือกลุ่มทอผา้
บา้นวงัทอง โดยเป็นตวักลางในการส่งเสริมการตลาดใหก้บักลุ่มทอผา้บา้นวงัทองโดยเชิญชวนให้
ร่วมออกร้านขายสินคา้ในงานกาชาดจงัหวดัสุพรรณบุรีและงานประจ าปีอ่ืนๆ เป็นตวักลางน าผา้ทอ
ของกลุ่มไปแสดงและจ าหน่ายในงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ท่ีเมืองทองธานี และ
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ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลผลิตภณัฑผ์า้ทอบา้นวงัทองลงในอินเตอเน็ตเพื่อประชาสัมพนัธ์ เช่น 
เวบ็ไซตไ์ทยต าบลดอทคอม (thaitambon.com) 

3. อุตสาหกรรมสนบัสนุนซ่ึงประกอบไปดว้ย ธุรกิจขนส่งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายใน
จงัหวดัสุพรรณบุรี และอุตสาหกรรมหีบห่อ นั้นยงัขาดการร่วมมือกบัทางกลุ่มทอผา้โดยส้ินเชิง 
กล่าวคือ เน่ืองจากการขายสินคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทองนั้นจะเป็นการขายส่งใน
ปริมาณท่ีมาก โดยท่ีจะมีพอ่คา้คนกลางเขา้มารับซ้ือสินคา้โดยตรงจากแหล่งผลิตทางกลุ่มจึงไม่ตอ้ง
รับภาระในการจดัส่งสินคา้เอง และไม่ตอ้งท าบรรจุภณัฑใ์หก้บัสินคา้แต่จะเป็นหนา้ท่ีของพอ่คา้คน
กลางทั้งหมด  

ในดา้นของความร่วมมือกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในจงัหวดัสุพรรณบุรี ยงัขาด
ความร่วมมือดว้ยเช่นกนั ทั้งท่ีในปัจจุบนัจงัหวดัสุพรรณบุรีมีสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย 
และมีช่ือเสียงในระดบัประเทศ มีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มชมเป็นจ านวนมาก ตวัอยา่งเช่น 

 
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 

เป็นบึงน ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ อยูห่่างจาก
ตวัอ าเภอเมืองสุพรรณประมาณ 64 กิโลเมตร บึงฉวากมีพื้นท่ีติดต่อกบัอ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท
และอ าเภอเดิมบางนางบวชจงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอเดิมบางนางบวชมีพื้นท่ี
ประมาณ 1,700 ไร่ ริมบึงฉวากมีบรรยากาศร่มร่ืน ลมพดัเยน็สบายตลอด ในบริเวณบึงเตม็ไปดว้ย
ดอกบวัสีแดงและชมพ ูในช่วงตอนเชา้บวัจะบานสวยงามมีศาลาส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชน มีบริการข่ีจกัรยานน ้านกัท่องเท่ียวสามารถขออนุญาตกางเตน็ทพ์กัแรมริมบึงได ้ปัจจุบนั
ก าลงัมีการพฒันาบึงฉวากให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัสุพรรณบุรีมีสถานท่ีท่องเท่ียว
น่าสนใจอยูใ่นความดูแล เช่น สถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ บ่อจระเขน้ ้าจืด กรง
เสือและสิงโต ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

พิพิธภณัฑลู์กหลานพนัธ์ุมงักร 
พิพิธภณัฑลู์กหลานพนัธ์ุมงักร ตั้งอยูภ่ายในบริเวณศาลเจา้พอ่หลกัเมือง

สุพรรณบุรี ก่อตั้งข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสท่ีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ความสัมพนัธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เม่ือปี พ.ศ. 2539 พิพิธภณัฑลู์กหลานพนัธ์ุมงักรออกแบบข้ึน
เพื่อน าเสนอเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของอารยะธรรมจีนท่ียาวนานถึง 5,000 ปี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่
เป็นอารยธรรมท่ีเก่าแก่และส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ภายใตรู้ปแบบมงักรสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีรู้จกั
กนัดี ภายในหอ้งจดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์จีนตั้งแต่สมยัต านานการสร้างโลกยคุแรกเร่ิมทาง
ประวติัศาสตร์ และแสดงประวติัความเป็นมาของพี่นอ้งชาวไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย 
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ตลาดร้อยปีสามชุก 
ตั้งอยูริ่มแม่น ้าท่าจีนติดกบัท่ีวา่การอ าเภอสามชุก เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ท่ี

ยงัคงสภาพบา้นเรือน และตลาดแบบดั้งเดิมส่ิงท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ อาคารพิพิธภณัฑ ์เป็นอาคารไม้
โบราณติดลูกไมข้นาด 3 ชั้น ของขนุจ านงค ์จีนารักษ ์นายภาษีเก่าซ่ึงท่านเจา้ของตลาดมอบใหเ้ป็น
แหล่งรวบรวมภาพถ่ายวถีิชีวติของผูค้นในสมยัก่อน ร้านถ่ายรูปโบราณท่ียงัมีกลอ้งถ่ายภาพเก่าแก่
อายกุวา่ร้อยปี ใหบ้ริการร้านขายยาสมุนไพร ขนม อาหารพื้นเมือง และกาแฟโบราณท่ียงัใชเ้คร่ือง
คัว่กาแฟแบบดั้งเดิมบริเวณริมน ้า 

จากสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ไม่มีสินคา้ของกลุ่มทอผา้บา้นวงั
ทองหรือกลุ่มวสิาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ในจงัหวดัสุพรรณบุรีเขา้ไปจ าหน่ายเลย ทั้งท่ีสถานท่ีดงักล่าว
น่าจะเป็นท าเลทองท่ีจะสามารถท าก าไรใหก้บักลุ่มได ้

อยา่งไรก็ดีทางกลุ่มยงัมีความร่วมมือกบัสถาบนัการเงินอยูบ่า้ง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ีใหค้  าปรึกษาดา้นการเงินเป็นแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่า แต่
ปัจจุบนัสถานบนัการเงินมีความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ืออยา่งมากท าใหผู้ผ้ลิตเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนไดย้าก 

ในส่วนของผูผ้ลิตอุปกรณ์ทอผา้มีการร่วมมือกนัอยา่งเขม้แขง็ เน่ืองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัการทอผา้อยูคู่่กบัวถีิชีวติของชาวบา้นมาตั้งแต่สมยัโบราณรวมไปถึงการสร้างก่ีทอผา้ดว้ย 
ดงันั้นช่างฝีมือท่ีสามารถซ่อมก่ีทอผา้และสร้างก่ีทอผา้ไดก้็จะเป็นชาวบา้นท่ีอยูใ่นชุมชนน้ีเอง โดย
การคิดค่าจา้งในการสร้างก่ีทอผา้หรือซ่อมในส่วนท่ีช ารุดนั้น ช่างฝีมือจะคิดในราคาท่ีไม่แพงแต่จะ
เนน้ไปในทางการช่วยเหลือกนัในชุมชนเสียมากกวา่ 

4. สถาบนัเฉพาะทางและสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ สถาบนัศึกษาในทอ้งถ่ิน เช่น ร.ร.ดอนคา
วทิยา ซ่ึงเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัชุมชน ในอ าเภออู่ทองยงัขาดการ
ร่วมมือกนั เช่น การเพิ่มการเรียนการสอนเก่ียวกบัการทอผา้ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
เพื่อเป็นการปลูกฝังเก่ียวกบัการอณุรักศิลปะพื้นบา้นไม่ให้สูญหายและยงัเป็นการลดความเส่ียงการ
ขาดแคลนแรงงานในอนาคตไดอี้กดว้ย 
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การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Analysis) 
การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ จุดแข็งจุดอ่อน และโอกาสอุปสรรค 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.2: สรุปจุดแขง็และจุดอ่อน จ าแนกตามปัจจยัต่างๆ 
 

ปัจจยั จุดแขง็ จุดอ่อน 
1. การจดัการแรงงาน 1. มีบุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้

ความสามารถดา้นการทอผา้อยูเ่ป็น
จ านวนมาก 

1. ทางกลุ่มไม่สามารถก าหนดจ านวนแรงงาน
ไดแ้น่นอนท าใหไ้ม่สามารถก าหนดผลผลิต
ไดแ้น่นอนดว้ย 

  2. มีจ านวนแรงงานเขา้และออกบ่อยเกินไป
ท าใหไ้ม่สามารถฝึกอบรมแรงงานไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

  3. ขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่ในการผลิตท า
ใหไ้ม่สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตได ้

2. ดา้นการตลาด 1. ผลิตภณัฑผ์า้ทอของกลุ่มทอผา้
บา้นวงัทองมีช่ือเสียงในดา้นความ
คงทนและลวดลายท่ีสวยงาม 
2 มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวปไซต ์
thaitambon.com 

1. สินคา้ท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น
ผืนไม่มีการแปรรูปสินคา้ 
2. ยงัขาดตราสินคา้และการบรรจุหีบห่อท่ี
เหมาะสม มีลกัษณะเฉพาะตวัและเป็น
เอกลกัษณ์ของกลุ่ม 

  3. ยอดขายส่วนใหญ่ยงัตอ้งอาศยัพอ่คา้คน
กลางในการขายท าใหไ้ม่สารถก าหนดราคา
ขายเองได ้

  4. ทางกลุ่มไม่มีการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค
คนสุดทา้ยโดยตรงท าใหไ้ม่สามารถรับรู้
ความตอ้งการของลูกคา้ได ้

  5. ทางกลุ่มขาดการส่งเสริมการตลาดแบบเชิง
รุกจึงท าใหย้อดขายปลีกซ่ึงมีก าไรมากวา่ยงั
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัยอดขายส่งซ่ึงมีก าไรต่อ
ช้ินท่ีนอ้ยเน่ืองจากถูกกดราคา 

  6. กลุ่มผา้ทอขาดความรู้พ้ืนฐานในการคิด
ตน้ทุนสินคา้และตั้งราคาสินคา้ 

3. การสร้างเครือข่าย
วสิาหกิจทอผา้ 

1. มีการร่วมมือกนัระหวา่งกลุ่มทอ
ผา้บา้นวงัทองกบักลุ่มทอผา้จงัหวดั
ใกลเ้คียงในการฝากขายสินคา้ 

1. การจดัการดา้นเครือข่ายของกลุ่มทอผา้
บา้นวงัทองยงัไม่ประสบความส าเร็จ 
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ตารางท่ี 4.3: สรุปโอกาสและอุปสรรคจ าแนกตามปัจจยัต่างๆ 
 

ปัจจยั โอกาส อุปสรรค 

1. สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ 

1. มีแนวโนม้คนวา่งงานเพ่ิมข้ึนซ่ึงอาจ
ส่งผลให้แรงงานกลบัภูมิล าเนาและ
ประกอบอาชีพในบา้นเกิดมากข้ึนดว้ย 

1. การส่งออกส่ิงทอของไทยชะลอตวัเน่ืองจากปัญหาซบั
ไพร์ม 

 2. จงัหวดัสุพรรณบุรีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมในระดบั 
ประเทศหลายแห่ง 

2. การบริโภคภายในประเทศยงัคงไม่ฟ้ืนตวัเน่ืองจาก
ปัญหาทางดา้นความกงัวลเก่ียวกบัเสถียรภาพของรัฐบาล
และความไม่แน่ใจเก่ียวกบัผลกระทบของปัญหาซบัไพร์ม 

2. สภาพแวดลอ้มทาง
สงัคม/วฒันธรรม 

1. มีความพยามจากทางภาครัฐบาลในการ
ส่งเสริมให้พนกังานขา้ราชการสวมใส่ผา้ทอ
เป็นเคร่ืองแบบในการปฏิบติังาน 

1. ความนิยมในการเลือกซ้ือผา้ทอมือของคนไทยไม่
คึกคกัเท่าท่ีควรน่าจะมีผลมาจากกระแสนิยมแฟชัน่จาก
ต่างชาติท่ีก าลงัไหลบ่าเขา้มาสู่เมืองไทยโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในกลุ่มวยัรุ่น 

3. สภาพแวดลอ้มดา้น
เทคโนโลย ี

1. รัฐบาลจดัท าเวบ็ไซน์สินคา้ OTOPเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ของดีแต่ละต าบล และเพ่ิม
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

1. ขาดการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานดา้นวิชาการเพ่ือพฒันา
อุสาหกรรมดา้นส่ิงทอและวตัถุดิบ 

4. สภาพแวดลอ้มทาง
การเมือง 

 1. ขาดการสนบัสนุนจากทางภาครัฐบาลเน่ืองจากความ
ไม่สงบในประเทศ 

5. ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่
อุตสาหกรรม 

 1. ขาดการประหยดัต่อขนาดในการผลิตสินคา้ เน่ืองจาก
ตน้ทุนของกลุ่มผา้ทอไม่ไดส้ะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

  2. สินคา้ผา้จกของแต่ละกลุ่มมีลกัษณะคลา้ยกนัเน่ืองจาก
กลุ่มผา้ทอมกันิยมผลิตสินคา้เป็นลกัษณะผา้ผืนซ่ึง
ลวดลายท่ีใชใ้นการผลิตจะใชล้ายโบราณเหมือนกนั 

  3. ผูบ้ริโภคไม่มีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนสินคา้ซ่ึงกลุ่มผา้
ทอจะตอ้งสร้างเง่ือนไขในการเปล่ียนสินคา้เพื่ออ านาจ
การต่อรอง 

6. สภาพการแข่งขนั
ระหวา่งผูแ้ข่งขนัเดิมท่ี
อยูใ่นตลาดปัจจุบนั 

1. ระดบัการแข่งขนัในปัจจุบนัของผา้ทอมือ
ท่ีผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่รุนแรงนกั
ซ่ึงเน่ืองจากในปัจจุบนัเหลือกลุ่มทอผา้อยู่
ไม่มาก 

 

7. สินคา้หรืบริการท่ี
สามารถทดแทนกนัได ้

 1. ผา้ทอมือมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงซ่ึงแตกต่างกบัผา้ทอดว้ย
เคร่ืองจกัรท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่และสามารถควบคุมปริมาณ
การผลิตได ้

8. อ านาจต่อรองของผู ้
ซ้ือ 

1. กลุ่มประชาชนทัว่ไปมีอ านาจการ 
ต่อรองต ่าเน่ืองจากซ้ือในปริมาณนอ้ย 

1. ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มพอ่คา้คนกลางมีอ านาจต่อรองสูง
เน่ืองจากมีก าลงัซ้ือในปริมาณมากจึงท าให้กลุ่มผา้ทอถูก
กดราคา 

9. อ านาจต่อรองของ
ผูข้ายวตัถุดิบ 

  1. กลุ่มทอผา้บา้นวงัทองยงัคงตอ้งซ้ือเส้นดา้ยสงัเคราะห์
ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตท าให้ไม่สามารถควบคุม
ตน้ทุนได ้
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การก าหนดกลยทุธ์จากการวเิคราะห์ TOWS Matrix 
ตารางท่ี 4.4: แสดงกลยทุธ์ SO (สร้างกลยทุธ์ทางเลือกโดยใชจุ้ดแขง็ของกลุ่มไปช่วงชิงโอกาสท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึน) 
 

จุดแขง็ โอกาส กลยทุธ์ทางเลือก 

S1. ผลิตภณัฑมี์
ช่ือเสียงในดา้นความ
คงทนและลวดลายท่ี
สวยงาม 

O1. มีแนวโนม้คนวา่งงานเพ่ิมข้ึนซ่ึง
อาจส่งผลใหแ้รงงานกลบัภูมิล าเนา
และประกอบอาชีพในบา้นเกิดมาก
ข้ึน 

1. ติดต่อกบัหน่วยงานราชการต่างใน
ทอ้งถ่ินโดยเร่ิมจากหน่วยงานภายใน
ชุมชน เช่น โรงเรียนและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อขอเป็นผูส้นบัสนุนในดา้น
การตดัเยบ็เคร่ืองแบบโดยใชผ้า้ทอของ
กลุ่มนอกจากจะเป็นการเพ่ิมยอดขายแลว้
ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์สินคา้โดยใช้
บุคคลอา้งอิงท่ีมีความน่าเช่ือถือในสงัคม
อีกดว้ย (S1S3 O1O4) 

S2. มีการฝากขาย
สินคา้กนัระหวา่ง
กลุ่มทอผา้ต่างกลุ่ม 

O2. มีการส่งเสริมใหพ้นกังาน
ขา้ราชการสวมใส่ผา้ทอเป็น
เคร่ืองแบบในการปฏิบติังาน 

2. เพ่ิมช่องทางการขายปลีกไปตามแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ภายในจงัหวดัสุพรรณบุรี
และจดัท าแคตตาลอ็กสินคา้ (S1S2S3S4 
O2O3O5O6) 

S3. มีบุคลากรใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้
ความสามารถดา้น
การทอผา้อยูเ่ป็น
จ านวนมาก 

O3. รัฐบาลจดัท าเวบ็ไซตสิ์นคา้ 
OTOP เพ่ือประชาสมัพนัธ์ และเพ่ิม
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

S4. การรวมกลุ่มกนั
อยา่งเขม้แขง็ท าให้
เกิดการถ่ายทอด
ความรู้ 

O4. ระดบัการแข่งขนัในปัจจุบนั
ของผา้ทอมือท่ีผลิตจากกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนไม่รุนแรงนกั 

 

S5. มีการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่น
เวปไซท ์
thaitambon.com 

O5. จงัหวดัสุพรรณบุรีมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บ
ความนิยมในระดบัประเทศหลาย
แห่ง 

 

  O6. กลุ่มประชาชนทัว่ไปมีอ านาจ
การต่อรองต ่าเน่ืองจากซ้ือใน
ปริมาณนอ้ย 
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ตารางท่ี 4.5: แสดงกลยทุธ์ ST (สร้างกลยทุธ์ทางเลือกโดยใชจุ้ดแขง็ของกลุ่มเล่ียงอุปสรรคท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน) 

 
จุดแขง็ อุปสรรค กลยทุธ์ทางเลือก 

S1. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงในดา้น
ความคงทนและลวดลายท่ี
สวยงาม 

T1. การส่งออกส่ิงทอของไทยชะลอ
ตวั 

1. ปรับปรุงและเพ่ิมลายผา้ทอใหดู้ทนัสมยั
เหมาะกบักลุ่มลูกคา้สมยัใหม่ (S1S3S4S4 
T1T2T3T5T7T10T) 

S2. มีการฝากขายสินคา้กนั
ระหวา่งกลุ่มทอผา้ต่างกลุ่ม 

T2. การบริโภคภายในประเทศยงัคง
ไม่ฟ้ืนตวั 

2. ใชว้สัดุท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินและมีราคาถูก
อยา่ง เช่น ฝ้ายมาเป็นส่วนประกอบในผา้
ทอแทนเส้นดา้ยสังเคราะห์เพื่อลดตน้ทุน
และยงัเป็นวสัดุท่ีดูทนัสมยัและเหมาะกบั
อากาศในประเทศไทยอีกดว้ย (S3S4 
T4T7T9T10T11) 

S3. มีบุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมี
ความรู้ความสามารถดา้นการทอ
ผา้อยูเ่ป็นจ านวนมาก 

T3. ความนิยมในการเลือกซ้ือผา้ทอ
มือของคนไทยไม่คึกคกัเท่าท่ีควร 

3. ร่วมมือกบักลุ่มทอผา้อ่ืนๆ ในการออก 
ร้านจ าหน่ายสินคา้ตามงานแสดงสินคา้
และงานประจ าปีในจงัหวดัต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์และเพ่ิมยอดขายสินคา้
(S1S2 T1T2T5T10) 

S4. การรวมกลุ่มกนัอยา่ง
เขม้แขง็ท าใหเ้กิดการถ่ายทอด
ความรู้ 

T4. ขาดการเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
ดา้นวชิาการดา้นส่ิงทอและวตัถุดิบ 

4. สร้างเร่ืองราวของสินคา้โดยใหข้อ้มลู
กบัลูกคา้ในเร่ืองความเก่าแก่ของภูมิปัญญา
ในการทอผา้ (S1S3S4S5 T2T3T7T10) 

S5. มีการประชาสัมพนัธ์ผา่น
เวปไซท ์thaitambon.com 

T5. ขาดการสนบัสนุนจากทาง
ภาครัฐบาล 

 

 T6. ขาดการประหยดัต่อขนาดใน
การผลิตสินคา้ 

 

 T7. สินคา้ผา้จกของแต่ละกลุ่มมี
ลกัษณะคลา้ยกนั 

 

 T8. ผูบ้ริโภคไม่มีค่าใชจ่้ายในการ
เปล่ียนสินคา้ 

 

 T9. ผา้ทอมือมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูง  
 T10. กลุ่มทอผา้ถูกกดราคาจาก

พ่อคา้คนกลาง 
 

  T11. กลุ่มทอผา้ยงัคงไม่สามารถ
ควบคุมตน้ทุนไดเ้น่ืองจากตอ้งซ้ือ
เส้นดา้ยสังเคราะห์ท่ีเป็นวตัถุดิบ
หลกัของการผลิต 
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ตารางท่ี 4.6: แสดงกลยทุธ์ WO (สร้างกลยทุธ์ทางเลือกโดยใชโ้อกาสท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของกลุ่มมา
แกไ้ขจุดอ่อน) 

 
จุดอ่อน โอกาส กลยทุธ์ทางเลือก 

W1. ทางกลุ่มไม่สามารถก าหนดจ านวน
แรงงานไดแ้น่นอน 

O1. มีแนวโนม้คนวา่งงานเพ่ิมข้ึน
ซ่ึงอาจส่งผลให้แรงงานกลบั
ภูมิล าเนาและประกอบอาชีพใน
บา้นเกิดมากข้ึน 

1. ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กบั
แรงงานรุ่นใหม่ท่ีไม่มีงานท าและตกงาน
ให้หนัมาประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินและ
ทอผา้เป็นอาชีพเสริม (W1W3 O1) 

W2. ไม่สามารถฝึกอบรมแรงงานไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

O2. มีการส่งเสริมให้พนกังาน
ขา้ราชการสวมใส่ผา้ทอเป็น
เคร่ืองแบบในการปฏิบติังาน 

2. เปิดโอกาสให้แรงงานรุ่นใหม่ท่ีมี
ความรู้ความสามารถไดเ้ขา้มาบริหาร
จดัการกลุ่มทอผา้ในดา้นการตลาด และ
การออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมความคิด
สร้างสรรคแ์ละความทนัสมยัให้กบักลุ่ม
ทอผา้ (W4W5W6W7W8W9W10 O1) 

W3. ขาดแคลนแรงงานและแรงงานรุ่น
ใหม่ในการผลิต 

O3. รัฐบาลจดัท าเวบ็ไซตสิ์นคา้ 
OTOP เพ่ือประชาสมัพนัธ์ และเพ่ิม
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

3. จดัตั้งกองทุนเพ่ือน าเงินมาเป็น
ทุนการศึกษาเพ่ือส่งแรงงานท่ีมี
ความสามารถไปศึกษาดา้นการตดัเยบ็
และการออกแบบเคร่ืองแต่งกายเพ่ือให้
กลบัมาพฒันากลุ่มทอผา้ต่อไป 
(W4W5W6W7W8W9W10 
O1O2O3O4O5) 

W4. สินคา้ท่ีจ  าหน่ายส่วนใหญ่มีลกัษณะ
เป็นผืน ไม่มีการแปรรูปสินคา้ 

O4. ระดบัการแข่งขนัในปัจจุบนั
ของผา้ทอมือท่ีผลิตจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนไม่รุนแรงนกั 

4. เร่งสร้างเครือข่ายวิสาหกิจทอผา้โดย
ให้กลุ่มทอผา้บา้นวงัทองเป็นศูนยก์ลาง 
(W10 O2O3O4O5O6) 

W5. ยงัขาดตราสินคา้และการบรรจุหีบ
ห่อท่ีเหมาะสม 

O5. จงัหวดัสุพรรณบุรีมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บ
ความนิยมในระดบัประเทศหลาย
แห่ง 

5. ร่วมมือกบัสถานศึกษาในทอ้งถ่ินเพ่ือ
เพ่ิมวิชาเลือกในการฝึกสอนการทอผา้ใน
โรงเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษา
มธัยมศึกษา และสายอาชีพ
(W1W2W3O4O5O3) 

W6. ไม่สารถก าหนดราคาขายส่งเองได ้ O6. กลุ่มประชาชนทัว่ไปมีอ านาจ
การต่อรองต ่าเน่ืองจากซ้ือใน
ปริมาณนอ้ย 

6. สร้างตราสินคา้และการหีบห่อท่ี
เหมาะสมให้กบัผลิตภณัฑโ์ดยส่ือถึง
ความเป็นของฝาก (W5 O5) 

W7. ไม่สามารถรับรู้ความตอ้งการของ
ลูกคา้ได ้

  

W8. มียอดขายปลีกนอ้ยกวา่ยอดขายส่ง
จึงท าให้มีก าไรน้อย 

  

W9. กลุ่มผา้ทอขาดความรู้พ้ืนฐานในการ
คิดตน้ทุนสินคา้และตั้งราคาสินคา้ 

  

W10. ขาดการจดัการดา้นเครือข่าย
วิสาหกิจท่ีดี 
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ตารางท่ี 4.7: แสดงกลยทุธ์ WT (สร้างกลยทุธ์ทางเลือกโดยการลดจุดอ่อนของกลุ่มและเล่ียง
อุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) 

 
จุดอ่อน อุปสรรค กลยทุธ์ทางเลือก 

W1. ทางกลุ่มไม่สามารถก าหนด
จ านวนแรงงานไดแ้น่นอน 

T1. การส่งออกส่ิงทอของไทยชะลอตวั 1. ส่งผลิตภณัฑเ์ขา้ประกวดเพ่ือขอตรา
หรือสญัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงมาตรฐานการ
ผลิตและรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
เช่น มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.)
และตราสญัลกัษณ์ของจงัหวดั
สุพรรณบุรีท่ีแสดงถึงการไดรั้บคดัสรร
คระดบัจงัหวดัแลว้เพื่อสร้างความมนัใจ
ให้กบัผูบ้ริโภค (W5W6W7T1T2T3T7) 

W2. ไม่สามารถฝึกอบรมแรงงานได้
อยา่งทัว่ถึง 

T2. การบริโภคภายในประเทศยงัคงไม่
ฟ้ืนตวั 

2. สร้าง Silver bullet ตั้งราคาผลิตภณัฑ์
ตามความประณีตและความสวยงามของ
เน้ืองานเพ่ือเพ่ิมราคาของผลิตภณัฑ ์
(W9W6 T7T10) 

W3. ขาดแคลนแรงงานและแรงงาน
รุ่นใหม่ในการผลิต 

T3. ความนิยมในการเลือกซ้ือผา้ทอมือ
ของคนไทยไม่คึกคกัเท่าท่ีควร 

 

W4. สินคา้ท่ีจ  าหน่ายส่วนใหญ่มี
ลกัษณะเป็นผืน ไม่มีการแปรรูปสินคา้ 

T4. ขาดการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานดา้น
วิชาการดา้นส่ิงทอและวตัถุดิบ 

 

W5. ยงัขาดตราสินคา้และการบรรจุ
หีบห่อท่ีเหมาะสม 

T5. ขาดการสนบัสนุนจากทาง
ภาครัฐบาล 

 

W6. ไม่สารถก าหนดราคาขายส่งเอง
ได ้

T6. ขาดการประหยดัต่อขนาดในการ
ผลิตสินคา้ 

 

W7. ไม่สามารถรับรู้ความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้

T7. สินคา้ผา้จกของแต่ละกลุ่มมี
ลกัษณะคลา้ยกนั 

 

W8. มียอดขายปลีกนอ้ยกวา่ยอดขาย
ส่งจึงท าให้มีก าไรนอ้ย 

T8. ผูบ้ริโภคไม่มีค่าใชจ่้ายในการ
เปล่ียนสินคา้ 

 

W9. กลุ่มผา้ทอขาดความรู้พ้ืนฐานใน
การคิดตน้ทุนสินคา้และตั้งราคาสินคา้ 

T9. ผา้ทอมือมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูง  

W10. ขาดการจดัการดา้นเครือข่าย
วิสาหกิจท่ีดี 

T10. กลุ่มทอผา้ถูกกดราคาจากพ่อคา้
คนกลาง 

 

  T11. กลุ่มทอผา้ยงัคงไม่สามารถ
ควบคุมตน้ทุนไดเ้น่ืองจากตอ้งซ้ือ
เส้นดา้ยสงัเคราะห์ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั
ของการผลิต 

  

  
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นหนา้ท่ีหน่ึงของรัฐบาล เพื่อท่ีจะกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศรวมทั้งในภาคกลางดว้ย โดยการพฒันาสร้างอาชีพใหก้บั
ประชากรในชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชากรมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนคุณภาพชีวติและ
สังคมท่ีดี และสามารถพึ่งพาตนเองไดน้อกเหนือจากอาชีพหลกัทางดา้นเกษตรกรรม ซ่ึงการทอผา้
ฝ้ายนั้นเป็นอาชีพเสริมอยา่งหน่ึงท่ีสามารถสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกรไดอี้กทั้งในปัจจุบนัมี
การใหค้วามสนใจกบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากวตัถุดิบธรรมชาติมากข้ึน ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจากฝ้ายจึง
เป็นธุรกิจชุมชนหน่ึงท่ีน่าจะสนบัสนุนใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไปซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
หลกัคือ เพื่อศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการด าเนินวสิาหกิจทางดา้นการจดัการทรัพยากรการตลาด 
การจดัการบุคลากรและแรงงาน และการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดั
สุพรรณบุรี เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกทางดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ี
มีผลต่อกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ตลอดจนการวเิคราะห์ถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ในการด าเนินการของกลุ่ม เพื่อเสนอตน้แบบกลยทุธ์การด าเนินวสิาหกิจทอผา้แก่กลุ่ม
ทอผา้บา้นวงัทองจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดจ้ากการสัมภาษณ์สมาชิก
กลุ่มทอผา้บา้นวงัทองมาใชใ้นการวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยและสภาวะ
การแข่งขนัในกลุ่มผา้ทอ พบวา่โอกาสในการประกอบธุรกิจยงัมีอีกมากเน่ืองจากคนไทยหนัมาให้
ความนิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอเพิ่มมากข้ึน ประชากรวยัท างานจนถึงวยัสูงอายซ่ึุงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมายมีแนวโนม้สูงข้ึน ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนสินคา้จากภูมิปัญญาชาวบา้น มี
นโยบายในการพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของประเทศไทยใหเ้จริญเติบโต รวมทั้ง
จดัท าเวบ็ไซน์สินคา้ OTOP เพื่อประชาสัมพนัธ์ท าใหช่้องทางการจดัจ าหน่ายมีความหลากหลาย
มากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัสุพรรณบุรียงัมีการขยายตวั ส่งผลต่อ
ความตอ้งการบริโภคของฝากของท่ีระลึกเพิ่มสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามยงัมีอุปสรรคในเร่ืองของค่าจา้ง
แรงงานของประเทศไทยยงัสูงเม่ือเทียบกบัประเทศพม่าประเทศลาว และความหลากหลายของ
สินคา้ยงัมีนอ้ย นอกจากนั้นยงัขาดองคป์ระกอบทางดา้นการคา้และการวจิยัออกแบบรวมทั้ง
สถานการณ์การเมืองท่ีไม่สงบของประเทศไทยในปัจจุบนั ส่งผลดา้นลบต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
โอทอปเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการด าเนินนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 
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โดยเฉพาะการหาตลาดใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตสินคา้และการจดัหาเงินทุนนั้น ขาดความต่อเน่ืองส่งผลให้
กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งปิดตวัลง เน่ืองจากผลิตสินคา้ออกมาแลว้แต่ไม่สามารถขายสินคา้ได ้
 นอกจากน้ีสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมค่อนขา้งรุนแรง เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเขา้
สู่อุตสาหกรรมค่อนขา้งต ่าหากมีเงินลงทุนก็สามารถเขา้มาท าการแข่งขนัได ้แต่ขอ้ไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัระยะยาวท่ีส าคญัท่ีสุดไม่ใชเ้งินลงทุนแต่เป็นก าลงัแรงงานท่ีมีฝีมือ ดงันั้นนกัลงทุนตอ้งให้
ความส าคญัในการฝึกอบรมแรงงานข้ึนมาใหม่ ดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัมีความ
รุนแรงเน่ืองจากจ านวนกลุ่มผา้ทอในอุตสาหกรรมมีจ านวนมากแต่กลุ่มผา้ทอมีขนาดและ
ความสามารถใกลเ้คียงกนัโดยเฉพาะการผลิตสินคา้จะมีลกัษณะการผลิตท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู ่
ขณะเดียวกนัก็มีผา้ทอเคร่ืองจกัรจากประเทศพม่าและประเทศลาวท่ีเป็นสินคา้ทดแทนเขา้มาเพิ่ม
ความรุนแรงในการแข่งขนัท าใหผู้ซ้ื้อสามารถเลือกสินคา้ไดต้ามความตอ้งการ นกัลงทุนจึงควรผลิต
สินคา้ใหมี้ความแตกต่างและมีความหลากหลายเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองแก่ผูบ้ริโภค ส าหรับ
อ านาจการต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบมีความรุนแรงมากท่ีสุด เน่ืองจากการผลิตไม่ครบวงจรซ่ึงใน
ปัจจุบนักลุ่มผา้ทอส่วนใหญ่จะซ้ือวตัถุดิบส าเร็จรูปโดยเฉพาะเส้นดา้ยสียอ้มผา้จากโรงงานและ
อาศยัแรงงานเฉพาะขั้นตอนการทอมือเท่านั้น ถา้หากผูข้ายวตัถุดิบไม่ขายวตัถุดิบใหก้ลุ่มผา้ทอก็จะ
ไม่มีวตัถุดิบใชเ้ลย ดงันั้นนกัลงทุนตอ้งมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหมี้การผลิตแบบครบวงจรหรือ
ป้องกนัการขาดแคลนวตัถุดิบโดยการท าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว 

ผลการศึกษาปัจจยัภายในกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง พบวา่จุดแขง็ท่ีส าคญัของกลุ่มผา้ทอคือ   
ผา้ทอมือท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นและมีช่ือเสียงของจงัหวดัสุพรรณบุรี ไดรั้บการยอมรับวา่มีความ
ละเอียดประณีตสวยงามและมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน มีแรงงานท่ีมีความรู้ความช านาญมี
ประสบการณ์ในการทอผา้สามารถคิดคน้ลวดลายใหม่ๆ ไดซ่ึ้งกลุ่มผา้ทอเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่ม
กนัอยา่งเขม้แขง็ซ่ึงผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ไปศึกษาการทอผา้ไดท้  าใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ แต่กลุ่ม
ผา้ทอยงัขาดความรู้ในการวางแผนดา้นการตลาดการแปรรูปผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายและ
ขาดความรู้พื้นฐานในการคิดตน้ทุนสินคา้ นอกจากน้ีการจดัการดา้นเครือข่ายของกลุ่มทอผา้บา้นวงั
ทองยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากผูท่ี้มีส่วนร่วมในเครือข่ายยงัขาดความรู้และขาด
ความร่วมมือ ท าใหไ้ม่ตระหนกัถึงความส าคญัในการสร้างเครือข่าย ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหา เช่น การ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดย้าก ขาดความรู้ในการตดัเยบ็เส้ือผา้ และขาดการประสานงานกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท าใหเ้สียโอกาสในการขายสินคา้  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินวสิาหกิจของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มทัว่ไป สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั และปัจจยัภายในประกอบไปดว้ย 
การจดัการทรัพยากรการตลาด การจดัการบุคลากรและแรงงาน และการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจของ
กลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 สภาพแวดลอ้มทัว่ไปพบวา่ ในดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นช่วงชะลอตวัปัจจยั
หลกัๆ ท่ีส่งผลกระทบคือการใชจ่้ายในการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนท่ีลดลง ซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบมาจากปัญหาราคาน ้ามนัท่ีสูงข้ึน ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของไทย
รวมทั้งการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ดา้นสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีพบวา่
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยส่ิีงทอ ของประเทศไทยเป็นไปค่อนขา้งชา้ เน่ืองมาจากกลุ่มทอผา้ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มขนาดเล็กท่ีขยายตวัมาจากอุตสาหกรรมครอบครัว การท างานมกัเกิดจาก
ประสบการณ์และความรู้ท่ีสั่งสมมา มากกวา่ท่ีจะเป็นการพยายามพฒันาความรู้และน าเอา
เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้ไปประยกุตใ์ช ้สภาพแวดลอ้มทางการเมืองพบวา่ ขาดการสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ืองจากทางภาครัฐบาลเน่ืองจากความไม่สงบในประเทศ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมและ
วฒันธรรมพบวา่ คนไทยหนัมาใหค้วามนิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอเพิ่มมากข้ึนประชากรวยัท างานจนถึง
วยัสูงอายซ่ึุงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายมีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาในดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไปน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สาโรจน์ โอพิทกัษชี์วนิ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกไวว้า่ เป็นปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัองคก์รโดยตรง แต่จะมีอิทธิพลหรือ
ผลกระทบทางออ้มต่อองคก์รได ้และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นฏัฐพร ปางปัญญากุลชยั 
(2545) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกผา้ไหมและผลิตภณัฑ์
ผา้ไหมไทยมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกในความคิดเห็นของผูป้ระกอบการคือ 1. สภาพแวดลอ้มดา้น
การเมืองและกฎหมาย 2. สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 3. สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยี 
 สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมพบวา่ ระดบัการแข่งขนัในปัจจุบนัของผา้ทอมือท่ีผลิต
จากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไม่รุนแรงนกั เน่ืองจากในปัจจุบนัเหลือกลุ่มทอผา้อยูไ่ม่มากประกอบกบั
กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปมีอ านาจการต่อรองต ่า เน่ืองจากซ้ือในปริมาณนอ้ยส่งผลใหย้งัมีความน่าสนใจใน
ธุรกิจน้ีอยูบ่า้ง แต่ยงัมีอุปสรรคบางประการท่ีกลุ่มทอผา้จะตอ้งค านึงถึงคือผา้ทอมือมีตน้ทุนการ
ผลิตท่ีสูงและไม่สามารถผลิตเส้นดา้ยไดเ้อง แตกต่างกบัผา้ทอดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่และ
สามารถควบคุมปริมาณการผลิตได ้ประกอบกบัลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มพอ่คา้คนกลางมีอ านาจต่อรองสูง
เน่ืองจากมีก าลงัซ้ือในปริมาณมากจึงท าใหก้ลุ่มผา้ทอถูกกดราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พอร์ตเตอร์ 
(Porter, 1998) ไดก้ล่าววา่สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงยอ่มข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัท่ีส าคญั 5 ประการ โดยความเขม้แขง็ของปัจจยัเหล่าน้ีมีความเขม้แขง็มากเท่าใดยอ่มส่งผลเสีย
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ต่อการข้ึนราคา ซ่ึงน าไปสู่การไดก้ าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมถือเป็นขอ้จ ากดัของธุรกิจ ใน
ขณะเดียวกนัถา้ปัจจยันั้นๆ มีความอ่อนแอยอ่มเป็นโอกาสอนัดีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
เน่ืองจากธุรกิจสามารถไดก้ าไรมากข้ึน 

การจดัการดา้นบุคลากรและแรงงานพบวา่ การสมคัรเขา้ร่วมกลุ่มทอผา้ของสมาชิกใหม่นั้น
เกิดจากการชกัชวนแบบปากต่อปากโดยสมาชิก ท่ีมีช่วงอายอุยูป่ระมาณ 60 ปีข้ึนไป โดยทางกลุ่ม
ไม่มีกฎเกณฑท่ี์แน่นอนในการคดัเลือกสมาชิก เม่ือสมาชิกเขา้ร่วมกลุ่มแลว้จะใชช้าวบา้นท่ีมีฝีมือ
และประสบการอยูแ่ลว้เป็นผูฝึ้กสอนใหโ้ดยในระหวา่งการเป็นสมาชิกนั้นจะไม่ไดรั้บผลตอบแทน
อ่ืนๆ นอกจากค่าแรงในการทอผา้ เน่ืองจากอาชีพทอผา้นั้นเป็นเพียงอาชีพเสริมท่ีชาวบา้นท าเฉพาะ
ตอนท่ีมีเวลาวา่งจากการเพราะปลูกหรือจากการท าอาชีพหลกั จึงท าใหส้มาชิกไม่มีความผกูพนัและ
รู้สึกมีส่วนร่วมกบักลุ่มเท่าท่ีควร ประกอบกบัรายไดห้รือผลตอบแทนนั้นมีนอ้ยเน่ืองจากก าไรท่ีได้
จากการขายผา้ทอมือมีราคาถูกจึงมีแรงงานเขา้ออกอยูต่ลอดเวลา โดยผลการศึกษาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ ปริณ บุญฉลวย (2549) ท่ีไดก้ล่าววา่สาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน
ทอผา้มีอยู ่2 ประการคือ 1. ชาวบา้นส่วนใหญ่ถือวา่การทอผา้เป็นเพียงกิจกรรมยามวา่งจึงไม่คิด
ค่าแรงแต่อยา่งใด จึงเห็นวา่รายไดจ้ากการทอผา้ไม่ส าคญัมาก และไม่มีผลต่อการด าเนินชีวติ           
2. สมาชิกของกลุ่มทอผา้ส่วนใหญ่ขาดความพร้อมต่อการด าเนินการท่ีต่อเน่ืองหากจะด าเนินการ
แบบธุรกิจ เน่ืองจากการทอผา้เป็นงานรอง จากการท างานการเกษตรชาวบา้นจึงใหค้วามส าคญักบั
การทอผา้นอ้ยกวา่และขาดบุคลากรท่ีจะสืบทอด และหนุ่มสาวสมยัใหม่ไม่เห็นความส าคญัเพราะ
รายไดต้อบแทนไม่น่าพอใจเท่ากบัอาชีพอ่ืน 

ดา้นการตลาดพบวา่ผา้ท่ีทอขายส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นผา้ผนืลวดลายท่ีทอมีทั้งลายโบราณ
และลายประยกุต ์คุณภาพของผา้ทอมีความแตกต่างกนับา้งข้ึนอยูก่บัความประณีตของผูท้อ เส้นดา้ย
ท่ีใชเ้ป็นเส้นดา้ยซ้ือส าเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมท าใหผ้า้ทอมีคุณภาพดีสีไม่ตก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ ฐานิศร์ นอ้ยเพง็ (2539) พบวา่ผูป้ระกอบการนิยมขายเป็นผนืผา้มากกวา่ท าเป็น
ผลิตภณัฑแ์ปรรูป โดยยงัคงยดึติดกบัการทอผา้เป็นผนืท าใหมู้ลค่าของผลิตภณัฑ์เป็นไปอยา่งจ ากดั
ซ่ึงท าใหช่้องทางการจดัจ าหน่ายนอ้ยลง  

การตั้งราคาของผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามความเขา้ใจของชาวบา้นและประมาณการตน้ทุนตาม
ความจริงของการทอผา้พื้น โดยกลุ่มผา้ทอจะคิดตน้ทุนต ่ากวา่ความเป็นจริงและบวกก าไรท่ีตอ้งเขา้
ไป สอดคลอ้งกบั เมธา สุธีรโรจน์ (2540) ไดก้ล่าววา่การตั้งราคาผา้ทอมือของผูผ้ลิตสินคา้ หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่การก าหนดราคาขายผลิตภณัฑจ์ะค านึงถึงตน้ทุนและก าไรท่ีตอ้งการ
เป็นหลกั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบวา่ ระดบัช่องทางการจดัจ าหน่ายผา้ทอมีทั้งช่องทางตรง
และช่องทางออ้มหน่ึงระดบั ซ่ึงถือวา่เป็นช่องทางท่ีสั้นโดยประกอบไปดว้ยการจ าหน่ายสินคา้
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ใหก้บัลูกคา้ขาจร การจ าหน่ายใหพ้อ่คา้คนกลาง การจ าหน่าย ณ งานแสดงสินคา้ต่างๆ การฝากขาย 
และการน าสินคา้ไปขายร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มโนรส ทองรส (2550) ไดก้ล่าววา่
ผูผ้ลิต  ผา้ทอมือนั้นจะกระจายสินคา้ได ้5 ช่องทางคือ ช่องทางท่ีหน่ึงกลุ่มจะน าผา้ไปจ าหน่ายเอง
โดยการออกร้านตามงานแสดงสินคา้ ช่องทางท่ีสองจะมีพอ่คา้คนกลางจากจงัหวดัใกลเ้คียงมารับผา้
จากทางกลุ่มเอง ช่องทางท่ีสามทางกลุ่มจะน าผา้ไปฝากขายท่ีศูนยแ์สดงสินคา้เศรษฐกิจชุมชน 
ช่องทางท่ีส่ีทางกลุ่มจะไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ตดัเยบ็เพื่อเป็น
เคร่ืองแบบของหน่วยงานราชการต่างๆ ช่องทางท่ีหา้การท่ีมีนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคไดไ้ปเยีย่ม
ชมกลุ่มและไดซ้ื้อผลิตภณัฑข์องกลุ่มจากท่ีท าการกลุ่ม 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ ผูผ้ลิตไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะจดัจา้งเอเยนซ่ีท่ีมีความคิด
สร้างสรรคแ์ละมีประสบการณ์ในการท าโฆษณาเปิดตวัสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และไม่สามารถจา้งดารา
ท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะดึงดูดความสนใจใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการอยากซ้ือ มีเพียงการโฆษณาของ
ภาครัฐท่ีรณรงคใ์หห้นัมาใชข้องไทย แต่ทางกลุ่มยงัมีการขายโดยพนกังานขายจะมีการก าหนดใหมี้
พนกังานขายประจ าอยูท่ี่ศูนย ์โดยเนน้ใหค้  าแนะน าแก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พียงเท่านั้น 
สอดคลอ้งกบั ฐานิดา อรุณพนัธ์ุ (2546) พบวา่วสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่นั้นมีจุดอ่อนในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น การขายสินคา้ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยงัท า
ไม่ไดผ้ล ขาดการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเพราะทางกลุ่มไม่มีงบประมาณและ
แนวคิดในดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มทอผา้มีเพียงวธีิเดียวคือ
การขายโดยใชพ้นกังานขายซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายกบัลูกคา้
คาดหวงัมีการเสนอขายสินคา้และลดราคาสินคา้เล็กนอ้ยเม่ือลูกคา้ต่อรอง 

ดา้นการจดัการเครือข่ายพบวา่โดยรวมกลุ่มทอผา้บา้นวงัทองยงัขาดการร่วมมือกบั
หน่วยงานต่างๆ คือกลุ่มธุรกิจหลกั สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรมสนบัสนุน
ท าใหสู้ญเสียโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มท าให้ไม่สามารถแข่งขนักบักลุ่มผา้ทออ่ืนๆ ได้
แต่ยงัคงมีความร่วมมืออยูบ่า้งกบับางหน่วยงานเช่น ผูผ้ลิตอุปกรณ์ทอผา้ สถาบนัการเงิน หตัถกรรม
ยอ้มและการทอ และกระทรวงมหาดไทย สอดคลอ้งกบั ณฏัฐา หงส์ด าเนิน (2549  ) พบวา่เครือข่าย
วสิาหกิจส่ิงทอท่ีไม่มีการเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมตน้น ้า อุตสาหกรรมกลางน ้า และอุตสาหกรรม
สนบัสนุน จะท าใหเ้กิดปัญหาการพึ่งพาวตัถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ฝ้ายผา้ผนื ท าให้ตน้ทุนการ
ผลิตสูงข้ึนและปัญหาการขาดการวจิยัและพฒันาร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการในเครือข่าย
วสิาหกิจส่ิงทอและปัญหาเก่ียวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกบัส่ิงทอ 
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ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
จากการศึกษาคร้ังน้ีท าใหไ้ดต้น้แบบกลยทุธ์ซ่ึงอาจเป็นแนวทางในการปฏิบติัส าหรับผูผ้ลิต

ผา้ทอมือบา้นวงัทองไดด้งัน้ี 
กลยทุธ์เพิ่มศกัยภาพ 

1. ใชก้ลยทุธ์ Opinion Leader โดยท าการส่ือสารการตลาดไปยงัผูมี้อิทธิพลทาง
ความคิดในชุมชนโดยติดต่อกบัหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน เร่ิมจากหน่วยงานภายในชุมชน เช่น 
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกต าบลในอ าเภออู่ทอง เร่ิม
จากต าบลจรเขส้ามพนัไปจนถึงองคก์รระดบัจงัหวดัในจงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อขอเป็นผูส้นบัสนุน
ในดา้นการตดัเยบ็เคร่ืองแบบโดยใชผ้า้ทอของกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง นอกจากจะเป็นการเพิ่ม
ยอดขายแลว้ ยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้โดยใชบุ้คคลอา้งอิงท่ีมีความน่าเช่ือถือในสังคมอีก
ดว้ย  

2. เน่ืองจากในปัจจุบนัจงัหวดัสุพรรณบุรีไดมี้แหล่งท่องเท่ียวเกิดข้ึนหลายแห่ง เช่น 
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภณัฑลู์กหลานพนัธ์ุมงักร ตลาดร้อยปีสามชุก หอคอยบรรหาร
แจ่มใส ซ่ึงในแต่ละวนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวนัหยดุจะมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกสารทิศ หลัง่ไหลเขา้
มาอยา่งมากมาย จึงเป็นโอกาสใหก้ลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง ไดเ้พิ่มช่องทางการขายปลีกไปตามแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ภายในจงัหวดัสุพรรณบุรี ดงัท่ีไดก้ล่าวมา และอาจมีการจดัโชวก์ารทอผา้โดยใช้
แรงงานท่ีมีฝีมือมาทอใหก้ลุ่มลูกคา้ในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ไดดู้เพื่อเป็นการดึงดูดและสร้างความ
น่าสนใจ ณ จุดขายอีกดว้ย 

3. จดัท าแคตตาล็อกสินคา้ของทางกลุ่มเพื่อใชแ้จกประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ไดรู้้จกักลุ่ม
ทอผา้และผลิตภณัฑข์องทางกลุ่ม โดยระบุถึงรูปแบบของสินคา้ ลวดลาย ความเป็นมาของสินคา้ใน
แต่ละช้ิน และประวติัของลวดลายต่างๆ พร้องทั้งบอกถึงความยากในการทอผา้แต่ละผนืเพื่อเป็น
การส่ือสารใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงคุณค่าท่ีนอกเหนือจากการใชป้ระโยชน์ เพื่อเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีในการใชสิ้นคา้ 

กลยทุธ์เร่งพฒันา 
1. ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยใชค้วามสัมพนัธ์ใกลชิ้ดแบบเครือญาติซ่ึงเป็น

จุดเด่นในสังคมชนบท ชกัชวนใหก้บัแรงงานรุ่นใหม่ท่ีไม่มีงานท าหรือตกงาน ให้หนัมาประกอบ
อาชีพในทอ้งถ่ินและทอผา้เป็นอาชีพเสริม โดยใชซ่ื้อโครงการวา่ “โครงการทอผา้สู่เยาวชน” ซ่ึงจะ
ใชว้ธีิสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เร่ิมจากสอนให้รู้จกัและสอนวธีิดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 
วธีิการลงแป้งดา้ย การกรอดา้ย การต่อดา้ยการเก็บปลายดา้ย การเดินดา้ย การเขน็หูก (วางหลอด
ดา้ย) การสอดฟันหว ีการหวีดา้ย โดยผูช้  านาญการจะอธิบาย สาธิตการใชอุ้ปกรณ์และการทอผา้ 
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จากนั้นจะใหผู้เ้ขา้ฝึกเขา้ประจ าก่ีทอผา้ 3 – 5 คนต่อ ก่ี 1 หลงั เพื่อฝึกทอผา้จริงๆ ซ่ึงจะไดรั้บการ
สอนและดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

2. เปิดโอกาสใหแ้รงงานรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการกลุ่มทอผา้ในทุกๆ ดา้น เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรคแ์ละความทนัสมยัให้กบั
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มทอผา้ 

3. จดัตั้งกองทุนโดยแบ่งจากก าไรท่ีไดจ้ากการทอผา้ของกลุ่ม เพื่อน าเงินมาเป็น
ทุนการศึกษาและส่งแรงงานท่ีมีความสามารถไปศึกษาดา้นการตดัเยบ็ การแปรรูปและการออกแบบ
เคร่ืองแต่งกาย เพื่อใหแ้รงงานเหล่านั้นกลบัมาเป็นตน้แบบในการสอนแรงงานคนอ่ืนๆ ในกลุ่มทอ
ผา้ต่อไป 

4. เร่งสร้างเครือข่ายวสิาหกิจทอผา้โดยใหก้ลุ่มทอผา้บา้นวงัทองเป็นศูนยก์ลาง ดงัน้ี  
4.1 สร้างความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจหลกัเพื่อลดตน้ทุนของผา้ทอและเพิ่มผล

ก าไรใหก้บักลุ่มวสิาหกิจ คืออุตสาหกรรมตน้น ้า ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมท่ีผลิตเส้นใยซ่ึงจะน า
ทรัพยากรท่ีไดจ้ากธรรมชาติมาผลิต เช่น การปลูกฝ้ายและโรงงานท่ีผลิตเส้นใยสังเคราะห์ท่ีเป็น
วตัถุดิบหลกัในการผลิต อุตสาหกรรมกลางน ้า ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการยอ้มการทอผา้ และ
อุตสาหกรรมปลายนา้ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเก่ียวกบัธุรกิจการออกแบบตดัเยบ็เส้ือผา้และการจ าหน่าย
สินคา้ในรูปแบบผา้ทอมือและเส้ือผา้ส าเร็จรูปออกสู่ตลาด 

4.2 สร้างความร่วมมือกบัสถานศึกษาในทอ้งถ่ิน เช่น โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนมธัยมศึกษา และโรงเรียนสายอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มหลกัสูตรและกิจกรรมเก่ียวกบัการ
ฝึกสอนทอผา้โดยใชก่ี้กระตุก และการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผา้ทอมือโดยใชค้วามคิดสร้างสรรคข์อง
เยาวช์น เพื่อใหเ้ยาวช์นไดสื้บทอดภูมิปัญญาพื้นบา้นไม่ให้สูญหายและป้องกนัการขาดแคลน
แรงงานในอนาคต 

4.3 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานของทางภาครัฐบาลท่ีถูกมอบหมาย
โดยตรงจากทางรัฐบาล เพื่อคอยช่วยเหลือวสิาหกิจชุมชนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

4.3.1 ส่วนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมเพื่อขอความ
ช่วยเหลือในดา้นการออกแบบสินคา้หตัถกรรม ใหมี้รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์สอดคลอ้งกบัความ
นิยมของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการรับความรู้ดา้นการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบอาชีพ
ภายในหมู่บา้นหรือชุมชน เพื่อก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงการผลิตระหวา่งภาคเอกชนกบัอุตสาหกรรม
ระดบัครัวเรือน จดัหาแหล่งทุนเพื่อสนบัสนุนการขยายกิจการ 

4.3.2 กรมส่งเสริมการเกษตรและศูนยว์จิยัพืชไร่จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อ
ขอรับความช่วยเหลือในดา้นการส่งเสริมและพฒันาการผลิตฝ้าย จดัท าแปลงสาธิตและถ่ายทอด
เทคโนโลย ีจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้วชิาการและสถานการณ์ราคาฝ้าย เพื่อช่วยในการตดัสินใจ
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ขายผลผลิตฝ้ายของเกษตรกรและในส่วนของหม่อนไหม ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยกีารปลูกหม่อน
เล้ียงไหม ส่งเสริมการเล้ียงไหมและผลิตไข่ไหมพนัธ์ุดี ใหค้วามรู้ในการปรับปรุงคุณภาพการ       
สาวไหมและฟอกยอ้มสีใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเกษตรเพิ่มรายไดใ้หก้บั
เกษตรกร สนบัสนุนการรวมกลุ่มการบริหารการจดัหาปัจจยัการผลิตการแปรรูป ระดมเงินออมและ
จดัตั้งกองทุน 

4.3.3 กรมการพฒันาชุมชนและกรมประชาสงเคราะห์ เพื่อขอความรู้ใน
การใหป้ระชาชนร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม กระตุน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเพื่อยกระดบั
ชีวติและความเป็นอยู ่จดัฝึกอบรมหรือสาธิตการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการประกอบอาชีพ 
จดัสวสัดิการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ จดัตั้งกลุ่มออมทรัพยส์นบัสนุน
ดา้นเงินทุนของกลุ่มและเงินทุนหมุนเวยีน จดับริการขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด จดัหาตลาด
จ าหน่ายผลผลิตท่ีผลิตได ้

4.3.4 สถาบนัการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร ซ่ึงอยูใ่นละแวกใกลเ้คียง สถาบนัราชภฏัวทิยาเขตต่างๆ และสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล
วทิยาเขตต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการคน้ควา้วจิยัและพฒันาการ จดัการฝึกอบรมสนบัสนุน
ดา้นการใหค้วามรู้ดา้นการออกแบบเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายโดยใชผ้า้ไทย การอนุรักษก์ารผลิตผา้ทอ
รณรงคใ์หค้นไทยแต่งกายดว้ยผา้ไทยและจดัการประกวดผา้ไทย 

5. สร้างตราสินคา้และบรรจุภณัฑใ์หก้บัผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
ความจงรักภกัดีของลูกคา้เพื่อใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพ ภาพลกัษณ์ จุดเด่นท่ีเราตอ้งการสร้างให้
เกิดในใจของผูบ้ริโภค โดยมีมาตรการประกอบดงัน้ี 

การก าหนดซ่ือตราสินคา้ โดยใชซ่ื้อวา่ “ผา้ทอบา้นวงัทอง” ซ่ึงเป็นช่ือสถานท่ีตั้งกลุ่มทอผา้
เพื่อแสดงถึงความเป็นผลิตภณัฑชุ์มชุนและท าใหผู้บ้ริโภคทราบถึงสถานท่ีผลิตอีกดว้ย 

ก าหนดเคร่ืองหมายตราโดยใชส้ัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเก่าแก่ และเร่ืองราวความมีมนต์
ขลงัของผา้ทอบา้นวงัทอง 

สร้างบรรจุภณัฑท่ี์พิมพข์อ้ความเล่าเร่ืองความเป็นมาอนัเก่าแก่ของผา้ทอมือบา้นวงัทอง
ความประณีตและความยากของการทอผา้ เพื่อสร้างความรู้สึกพิเศษและคุม้ค่าใหก้บัผลิตภณัฑ์
พร้อมทั้งแสดงสัญลกัษณ์ท่ีเป็นมาตรฐานจากการส่งผลิตภณัฑเ์ขา้ประกวดลงบนตวับรรจุภณัฑ ์เพื่อ
บ่งบอกถึงคุณภาพของเส้นฝ้าย คุณภาพทางดา้นการยอ้มสีเส้นฝ้าย และกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมจากฝ้ายท่ีมีการใชโ้คลนยอ้มเป็นเอกลกัษณ์ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินรวมทั้งคุณภาพในการ
ทอ และจดัท าแผน่ผบัหรือเอกสารเพื่อเผยแพร่ลกัษณะเด่นของผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติท่ีแตกต่างจาก
การยอ้มสีสังเคราะห์ โดยเฉพาะในการยอ้มสีธรรมชาติท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคและความช านาญในการใช้
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วสัดุธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายจากการยอ้มสีสังเคราะห์และยงัเป็นการ
สร้างคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 

 
กลยทุธ์สร้างภูมิคุม้กนั 

1. ปรับปรุงและเพิ่มลายผา้ทอใหดู้ทนัสมยัเหมาะกบักลุ่มลูกคา้สมยัใหม่ เช่น การ
ทอผา้เป็นลวดลายตวัหนงัสือเพื่อตดัเป็นชุดท่ีใชใ้นหน่วยงานราชการนั้นๆ โดยเฉพาะ  

2. เพิ่มสัดส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากวสัดุท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินและมีราคาถูก
อยา่งเช่นฝ้ายมาเป็นส่วนประกอบในผา้ทอแทนเส้นดา้ยสังเคราะห์เพื่อลดตน้ทุนของสินคา้และยงั
เป็นวสัดุท่ีดูทนัสมยัและเหมาะกบัอากาศในประเทศไทยอีกดว้ย  

3. ร่วมมือกบักลุ่มทอผา้อ่ืนๆ ในการออกร้านจ าหน่ายสินคา้ตามงานแสดงสินคา้
และงานประจ าปีในจงัหวดัและต่างจงัหวดั โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มยอดขายสินคา้และ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

4. เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึนโดยเนน้การใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ในเร่ืองความ
สวยงาม เก่าแก่ และมีคุณค่าของภูมิปัญญาในการทอผา้ เพื่อสร้างคุณค่าของสินคา้ใหเ้กิดข้ึนในใจ
ของผูบ้ริโภค โดยผา่นทางการแจกแผน่พบั และการประชาสัมพนัธ์ดา้นอ่ืน ตามแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ 

กลยทุธ์แกว้กิฤต 
1. ส่งผลิตภณัฑเ์ขา้ประกวดเพื่อขอตราหรือสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงมาตรฐานการ

ผลิต ความสวยงามและรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ ์เช่น มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.)และ
ตราสัญลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีแสดงถึงการไดรั้บคดัสรรคระดบัจงัหวดัแลว้ เพื่อสร้างความ
มนัใจใหก้บัผูบ้ริโภค  

2. จดัการคดัเลือกผลิตภณัฑต์ามความประณีตและความสวยงามของเน้ืองานความ
ยากของลายในการทอและ วสัดุท่ีใชใ้นการทอ เพื่อท่ีจะไดส้ามารถน าเสนอใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้
แต่ละกลุ่ม และสามารถเพิ่มราคาของผลิตภณัฑใ์นบางช้ินไดอี้กดว้ย  

 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพฒันาตลาดผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริงซ่ึงจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการประสบ
ความส าเร็จของกลุ่ม 



81 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิต ทั้งในส่วนของวตัถุดิบ แรงงาน
การศึกษา เงินทุนในการผลิตและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส าคญัต่อกระบวนการผลิตเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์
ปรับปรุงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม ใหก้ลุ่มมีผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ตารางท่ี 5.1: สรุปตน้แบบกลยทุธ์ 
 
 โอกาส อุปสรรค 

 
 
 
 

จุดแขง็ 

กลยทุธ์เพ่ิมศกัยภาพ 
1. ติดต่อกบัหน่วยงานราชการต่างในทอ้งถ่ินโดยเร่ิม
จากหน่วยงานภายในชุมชน เช่นโรงเรียนและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล เพ่ือขอเป็นผูส้นบัสนุนในดา้นการ
ตดัเยบ็เคร่ืองแบบโดยใชผ้า้ทอของกลุ่มนอกจากจะเป็น
การเพ่ิมยอดขายแลว้ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์สินคา้
โดยใชบุ้คคลอา้งอิงท่ีมีความน่าเช่ือถือในสงัคมอีกดว้ย 
2. เพ่ิมช่องทางการขายปลีกไปตามแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ภายในจงัหวดัสุพรรณบุรีและจดัท าแคตตาลอ็ก
สินคา้ 

กลยทุธ์สร้างภูมิคุม้กนั 
1. ปรับปรุงและเพ่ิมลายผา้ทอใหดู้
ทนัสมยั 
2. ใชว้สัดุท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินและมีราคา
ถูกอยา่ง เช่นฝ้ายมาเป็นส่วนประกอบใน
ผา้ทอแทนเสน้ดา้ยสงัเคราะห์เพื่อลด
ตน้ทุนและยงัเป็นวสัดุท่ีดูทนัสมยัและ
เหมาะกบัอากาศในประเทศไทยอีกดว้ย 
3. ร่วมมือกบักลุ่มทอผา้อ่ืนๆ ในการออ
กร้านจ าหน่ายสินคา้ตามงานแสดงสินคา้
และงานประจ าปีในจงัหวดัต่างๆ เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์และเพ่ิมยอดขายสินคา้ 
4. สร้างเร่ืองราวของสินคา้โดยใหข้อ้มูล
กบัลูกคา้ในเร่ืองความเก่าแก่ของภูมิ
ปัญญาในการทอผา้ 

 
 
 
 

จุดอ่อน 

กลยทุธ์เร่งพฒันา 
1. ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ใหก้บัแรงงานรุ่นใหม่ 
2. จดัตั้งกองทุนเพ่ือน าเงินมาเป็นทุนการศึกษาเพ่ือส่ง
แรงงานท่ีมีความสามารถไปศึกษาดา้นการตดัเยบ็และ
การออกแบบเคร่ืองแต่งกายเพ่ือใหก้ลบัมาพฒันากลุ่ม
ทอผา้ต่อไป 
3. สร้างเครือข่ายวสิาหกิจใหบ้า้นวงัทองเป็นศูนยก์ลาง 
4. ร่วมมือกบัสถานศึกษาในทอ้งถ่ินเพ่ือเพ่ิมวชิาเลือก
ในการฝึกสอนการทอผา้ในโรงเรียนทั้งในระดบั
ประถมศึกษามธัยมศึกษา และสายอาชีพ 
5. สร้างตราสินคา้และการหีบห่อท่ีเหมาะสมใหก้บั
ผลิตภณัฑ ์

กลยทุธ์แกว้กิฤต 
1. ส่งผลิตภณัฑเ์ขา้ประกวดเพ่ือขอตรา
หรือสญัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงมาตรฐานการ
ผลิตและรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ์
เช่นมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.)
และตราสญัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี
ท่ีแสดงถึงการไดรั้บคดัสรรคระดบั
จงัหวดัแลว้เพ่ือสร้างความมนัใจใหก้บั
ผูบ้ริโภค 
2. สร้าง Silver bullet ตั้งราคาผลิตภณัฑ์
ตามความประณีตและความสวยงามของ
เน้ืองานเพ่ือเพ่ิมราคาของผลิตภณัฑ ์
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ขอ้จ ากดัในการศึกษา 
 การวจิยัเร่ือง การศึกษาเพื่อวางตน้แบบกลยทุธ์การด าเนินวิสาหกิจกลุ่มทอผา้ กรณีศึกษา
กลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่มีขอ้จ ากดัในการวจิยัดงัน้ี 
  1. เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีใช่แบบสอบถามแบบโครงร่างค าถาม และมีจ านวน
ประเด็นค าถามท่ีมาก ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลประกอบกบั ผูใ้หข้อ้มูลมีเวลาจ ากดั
เน่ืองจากตอ้งท างาน ส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาหลายวนัในการเก็บขอ้มูลในแต่ละคน 
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โครงร่างค าถามหลกัในการสัมภาษณ์โครงการวทิยานิพนธ์ 
เร่ือง การศึกษาเพื่อวางตน้แบบกลยทุธ์การด าเนินวสิาหกิจกลุ่มทอผา้  

กรณีศึกษากลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
 โครงร่างค าถามชุดน้ี สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าวทิยานิพนธ์ โครงการ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเก็บไวเ้ป็นความลบั และใช้
ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น  
…………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มทอผา้ 
1. ท่ีมาและประวติัของกลุ่มทอผา้ 
 ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………….
……………………….………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………...
…………………………………………..…………………………………………………………...
……………………………………………………..……………...………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………...
……………………………………………………..……………...………………………………… 
……………………………………………………………...……………………………………….
………………………………………………………………………...……………………………..
…………………………………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………… 
 
2. โครงสร้างกลุ่มทอผา้ 
 ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………… 
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3. วธีิการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้ 
 ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………… 
 
การจดัการดา้นทรัพยากรและแรงงาน 
1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสมาชิก 
 ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………… 
 
2. เกณฑใ์นการคดัเลือกสมาชิก 
 ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………… 
 
3. วธีิการฝึกอบรมแก่สมาชิก 

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 

4. วธีิการจ่ายผลตอบแทนแก่สมาชิก 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
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5. วธีิการสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิก 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 
6. การเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วม 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 
7. สาเหตุการขาดแคลนบุคลากรหรือสาเหตุท่ีอาจจะท าใหเ้กิดการขาดแคลนบุคลากร 

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 

8. ปัญหาดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคลและแรงงาน 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 

9. ขอ้มูลอ่ืนๆ 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
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การจดัการดา้นการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(ความสวยงาม, ความหลากหลาย, การแปรรูป, ความคงทน, บรรจุภณัฑ,์ บริการ
หลงัการขาย) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
2. ดา้นราคา 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
3. ดา้นช่องทางการขาย 

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  
 

4. ดา้นการส่งเสริมกาขาย 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
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การสร้างเครือข่ายทางการตลาด 
ความร่วมมือทางวสิาหกิจของกลุ่มทอผา้กบัเครือข่ายทางการตลาด 
1. ธุรกิจหลกั 

1.1 อุตสาหกรรมตน้น ้า (อุตสาหกรรมท่ีผลิตเส้นใย) 
.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

1.2 อุตสาหกรรมกลางน ้า (อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการยอ้ม และการทอผา้) 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…... 

1.3 อุตสาหกรรมปลายน ้า (อุตสาหกรรมเก่ียวกบัธุรกิจการออกแบบตดัเยบ็เส้ือผา้และการ
จ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบ ผา้ทอมือ และเส้ือผา้ส าเร็จรูป) 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2. หน่วยงานภาครัฐบาล 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
3. อุตสาหกรรมบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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4. อุตสาหกรรมสนบัสนุน 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
5. สถาบนัการศึกษา 

.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
1. ผลกระทบดา้นการเมืองและกฎหมาย 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
3. ผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรม 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 



94 

4. ผลกระทบดา้นเทคโนโลยี 
.……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
สภาวะการแข่งขนั 
1. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มทอผา้ 

1.1 จ านวนคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม 
.………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………… 

1.2 อตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

1.3 ความเหมือน หรือความต่างของสินคา้ และบริการ 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

1.4 มูลค่าของตน้ทุนคงท่ี 
.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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1.5 ขอ้จ ากดัในการออกจากอุตสาหกรรม 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

1.6 ความแตกต่างทางพื้นฐานของคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

1.7 โครงสร้างในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
2.ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ 

2.1 การประหยดัเน่ืองจากขนาดการผลิต 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2.2 ความแตกต่างของสินคา้ และบริการ 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



96 

2.3 เงินลงทุนเร่ิมตน้ 
.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2.4 ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนสินคา้ 
.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2.5 การเขา้ถึงช่องทางในการจดัจ าหน่าย 
.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2.6 ตน้ทุนซ่ึงไม่สามารถลอกเลียนได ้
.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2.7 นโยบายของรัฐบาล 
.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
3. การมีสินคา้ หรือบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได ้

.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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4. อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
5. อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
  
 



ประวติัเจา้ของผลงาน 
 
ช่ือ–นามสกุล   นายกิตติ ตราทอง 
วนัเดือนปีเกิด   วนัจนัทร์ท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2526 
สถานท่ีเกิด   จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีอยู ่  บา้นเลขท่ี 97/1 หมู่ 3 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรีประจนัต ์ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี  
ประวติัการศึกษา   ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
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