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บทคัดย่อ
    ผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล�้าค่า ซ่ึงบรรพบุรุษชาวไทยทรงด�า  
ได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นหลายช่วงอายุคน วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า 
จังหวัดราชบุรี ศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า และเพื่อพัฒนา 
กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมส�าหรับ ผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�าในจังหวัดราชบุรี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงปี 2555-2556 กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด�าบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการรังสรรค์ข้อมูล (constructivism) ครบทุกประเด็น
แบบองค์รวม (holistic) 
  ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาด้านต้นทุนการผลิตแพงขึ้น คนสนใจทอผ้าลดลง ผ้ามีคุณภาพไม่ค่อยได้มาตรฐาน มีการ
แปรรูปน้อยไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ขาดคนที่มีความรู้และฝีมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการตลาดพบว่าขาดการ
ประชาสัมพันธ์ การกระจายสินค้ามีน้อย ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน  
ปัจจัยแห่งความส�าเรจ็พบว่าช่างทอ รุน่เก่าถ่ายทอดความรูสู่้ช่างทอรุ่นใหม่ทีส่นใจ ใช้นวตักรรมภมูปัิญญาท้องถิน่ในการย้อมผ้า 
มีวัฒนธรรมผูกโยงกับผ้าไทยทรงด�าในพิธีกรรมต่างๆ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ใช้กระบวนการกลุ่ม
  กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมส�าหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�าในจังหวัดราชบุรี คือ สร้างคุณค่าของผ้าโดยเน้นว่า
เป็นผ้าทอมือและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างช่างทอรุ่นใหม่ ปลูกจิตส�านึก สืบสานอนุรักษ์ สร้างตราสินค้าในผลิตภัณฑ์ 
ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มุ่งเน้นขายตลาดเฉพาะ  คนไทยทรงด�า สร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด หน่วยงาน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุน

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การแข่งขัน   เศรษฐกิจสร้างสรรค์   ผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า

Abstract
   This qualitative research aims to explore problems and obstacles in the management of Thai 
Song Dam locally woven cloth which embodies local wisdom and precious cultural heritage and  
has been inherited from their ancestors by the following generations in Ratchaburi Province, to  
investigate factors that influence the success of the management based on creative economy and  to 
develop appropriate competitive strategies for it. Data were collected from 2012 to 2013 from  
the women's weaving group at Ban Hua Khao Chin, Ratchaburi Province using in-depth interviews  
with key informants and were analyzed using constructivism and holistic approaches.     

1,2,3คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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  The results reveal these problems and obstacles in production: higher cost, fewer weavers, 
lower quality of cloth – below standard, fewer products made from the cloth, lack of identity,  
insufficient skillful producers of processed cloth products, inadequacy of public relations, poor  
product distribution and the lack of improvement in local production technology. Factors that  
influence the success of the management include the transmission of weaving knowledge from  
knowledgeable weavers to new generations, local wisdom innovation in cloth dying, relationship  
of culture and Thai Song Dam locally woven cloth showcased in various ceremonies and good  
organizational culture in using group process. 
  Appropriate competitive strategies for the management of Thai Song Dam locally woven cloth 
are as follows: value creation by emphasizing that the cloth is hand-woven and based on local wisdom, 
inspiring love of their work in new weavers, continuing conservation, brand name identity creation for 
outstanding products, exclusive niche marketing for Thai Song Dam people, creating production and 
marketing networks, and being supported by governmental and educational sectors. 

Keywords:  competitive strategy,   creative economy,  Thai Song Dam locally woven cloth

ความเป็นมาและส�าคัญของปัญหา
  ผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ 
บรรพบุรุษของชาวไทยทรงด�า คิดประดิษฐ์ขึ้นตามถิ่นฐาน 
ที่อยู่อาศัย และวิถีการด�ารงชีวิตในอดีตกาล นับเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม ทีล่�า้ค่าเป็นภมูปัิญญาการทอผ้าทีม่กีารสืบทอด 
เผยแพร่กันภายในครอบครัว จากบรรพบุรุษสู่ลูกสู่หลาน    
มาหลายช่วงอายคุน  ผ้าทอไทยทรงด�ามคีวามผกูพนัเกาะเกีย่ว 
อยู่กับวัฒนธรรมไทยทรงด�าที่แข็งแกร่งนับแต่ครั้งอดีตกาล
จวบจนถึงปัจจุบัน เพราะมีการน�ามาใช้สวมใส่ในพิธีกรรม
ต่างๆ อาทิ พิธีเสนเรือน เสนแก้เคราะห์ เสนเรียกขวัญ  
หรือน�ามาใช้สวมใส่ให้กับคนตายในพิธีศพ  เจ้าบ่าวเจ้าสาว
สวมใส่เข้าพิธีแต่งงาน หรืองานประเพณี ใส่ชุดไทยทรงด�า
มาฟ้อนแคนในวันสงกรานต์ เป็นต้น ปัจจุบันการ แต่งกาย
ของชาวไทยทรงด�าจะสวมใส่ชุดสากลทั่วไป แต่เม่ือมีงาน
พธิกีรรมต่างๆ หรอืมีงานประเพณี จะได้เหน็ผูช้ายไทยทรงด�า 
สวมเสื้อไท เสื้อก้อม หรือเสื้อฮี แล้วใส่กางเกงส่วงฮีหรือ 
ส่วงก้อม มาร่วมงาน ส�าหรบัหญงิไทยทรงด�ากจ็ะใส่เสือ้ก้อม 
หรือเสื้อฮี และนุ่งผ้าซิ่นไทยทรงด�าลายแตงโม อันเป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาร่วมงาน

  ชาวไทยทรงด�า ไทด�า หรือชาวโซ่ง เป็นกลุ่มชน 
ที่อพยพมาจากลุ่มแม่น�้าด�า ประเทศเวียดนาม เม่ือครั้ง
ฝรั่งเศสเข้ายึดประเทศเวียดนาม จึงมีการอพยพมาอยู่
ประเทศลาวและไทย ต่อมา มีการกวาดต้อนพลเมือง
ไทยทรงด�าและลาวเวียงจันทร์มายังประเทศไทย จ�านวน  
4 ครั้ง  เมื่อ 200 กว่าปีก่อน ครั้งแต่ปี พ.ศ. 2322 สมัย
พระเจ ้าตากสินมหาราชจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีการกวาดต้อนลาวเวียงจันทน์
มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองสระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี ส่วน
ไทยทรงด�าให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเพชรบุรี อ�าเภอเขาย้อย  
และต่อมาจึงมีการเคล่ือนย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองใกล้เคียง
คือ ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี เป็นต้น  ชาวไทยทรง
ด�าจ�านวนหนึ่งมีการอพยพจากอ�าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบรุ ี  มาต้ังหลกัแหล่งอยูท่ีอ่�าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุร ี
และเข้ามาอาศัยอยู่ในต�าบลห้วยยางโทน หมู่บ้านหัวเขาจีน 
มีอาชีพหลักส�าคัญคือการท�าเกษตรกรรมและการเล้ียงสัตว์ 
เช่น ท�าไร่อ้อย ท�านา และเลี้ยงหมู มีอาชีพเสริมด้วยการ
ทอผ้า           
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  ในอดีตหญิงไทยทรงด�าหมู่บ้านหัวเขาจีน เม่ือว่าง
จากการท�าไร่ท�านา ก็จะขึ้นนั่งกี่เพื่อทอผ้าเก็บเอาไว้ และ
จะน�ามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มให้กับสมาชิกในครอบครัว
ไว้ใช้สอย หรือเตรียมไว้ส�าหรับใส่ท�านาในฤดูกาลต่อไป  
ต่อมาเมื่อสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป มีโรงงาน 
ทอผ้าเกิดขึ้นในตัวเมืองราชบุรีผลิตผ้าแบบสากลท่ัวไปด้วย
เครื่องจักร ท�าให้หญิงไทยทรงด�ารุ่นใหม่หันไปสวมใส่ผ้า 
แบบสากลท่ีทอด้วยเครื่องจักรแทนผ้าไทยทรงด�าแบบ
ดั้งเดิม วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลง ลูกหลานไทยทรงด�ารุ่นใหม่ 
ไม่ได้สนใจการทอผ้าด้วยกีพ่ืน้บ้าน แต่หนัไปท�างานในโรงงาน 
หรือห้างสรรพสินค้า ที่เปิดขึ้นมากมายในตัวเมืองราชบุรี 
คนทอผ้าไทยทรงด�าลดน้อยลงเพราะคนแก่ทยอยเสียชีวิต 
ไป เด็กรุ่นใหม่ไม่สืบสานอนุรักษ์ เนื่องจากการทอผ้าต้อง
ใช้เวลานานและใช้ความอดทนสูง อีกทั้งรายได้จากการ 
ทอผ้าได้น้อยไม่จูงใจให้เด็กรุ ่นใหม่เข้ามาท�าการผลิต 
เพราะส่วนใหญ่เม่ือผลิตแล้วจะจ�าหน่ายเป็นผ้าผืนจึง 
ขายได้ราคาถูก ไม่มีการน�ามาสร้างสรรค์ให้เป็นชิ้นงานใหม่ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้หลากหลายและมีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น หากมีการน�าผ้าไทยทรงด�ามาสร้างสรรค์ให้เป็น 
ชิ้นงานใหม่ผนวกกับรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ที่สั่งสมมา ด้วยเทคโนโลยีพื้นบ้านเช่นกี่กระตุก สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ จะช่วย 
สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
ลูกหลานไม่ต้องออกไปท�างานไกลบ้าน ครอบครัวได้อยู่กัน
อย่างอบอุ่น ดังนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค ์
หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นที่จะ
ต้องศึกษาและน�ามาใช้พัฒนา
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) เป็น
แนวคิดที่ John Hawkins (2001) กล่าวว่าเป็นการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ร่วมไปกับแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อสร้างมูลค่าและความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ซ่ึงพลัง 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องจักร 

การรักษาต้นทุนให้ต�่าและทรัพยากรที่ร่อยหรอ หากแต่ขึ้น
อยู่กับพลังสมองในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งมีนวัตกรรม
จากเทคโนโลยีและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเป็นองค์
ประกอบส�าคัญ เป็นวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้
สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน (capital assets) ในปริมาณที่น้อย 
แต่ใช้สินทรัพย์ทางปัญญา (intellectual assets) ใน
ปรมิาณทีม่าก ต้นทนุหลกัมาจากความคิดทีจ่ะต้องคดิให้ต่าง 
คิดให้เด่นจากคนอื่นๆ โดยยังคงเอกลักษณ์และความเป็น
ตัวของตัวเองไว้   และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามความหมาย
ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2552) กล่าวว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (knowledge) การศึกษา 
(education) การสร้างสรรค์งาน (creativity)  และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ที่เชื่อมโยง
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (culture) การสั่งสมความรู ้
ของสังคม (wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 
(technology/innovation)
  การจะอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�าเอาไว้ได้  
ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ให้สูงขึ้น ซึ่งมูลค่า
จะสูงขึ้นได้ต้องมีการสร้างคุณค่าให้สูงขึ้นด้วย  จึงจ�าเป็น
ต้องมีบุคคลหลายกลุ ่มหลายฝ่ายเข ้ามาช่วยส่งเสริม
สนับสนุน ต้องใช้กลยุทธ์หรือแนวทางท่ีเหมาะสมส�าหรับ
มาพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า จังหวัดราชบุรี ให้คงอยู ่
และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างงานสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชนและจังหวัดราชบุรีได้ต่อไป  ดังนั้น 
จ�าเป็นต้องท�าการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
ผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า ค้นหาปัจจัยแห่งความส�าเร็จตาม 
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า 
จากข้อค้นพบที่ได้จะน�ามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การแข่งขัน     
ที่เหมาะสมส�าหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า จังหวัดราชบุร ี
เป็นล�าดับต่อไป
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ภาพ 1: ผ้าไทยทรงด�าและการแต่งกายของชาวไทยทรงด�า  

  หญิงชายชาวไทยทรงด�าจะสวมเสื้อผ้าซ่ึงมีลักษณะ
ที่โดดเด่น (ภาพ 1) คือเสื้อผ้าจะเป็น สีครามเข้มหรือด�า
ซึง่เป็นทีม่าของการเรียกชนกลุม่นีว่้า “ไทยทรงด�า” ชายไทย
ทรงด�าจะสวมเสื้อไท เสื้อก้อม เสื้อฮี แล้วใส่กางเกงส่วงฮี 
หรือส่วงก้อม ส�าหรับหญิงไทยทรงด�าจะใส่เสื้อก้อม นุ่งผ้า
ซิ่นลายแตงโมและมีผ้าเปียวพาดไว้ที่บ่า ผ้าเปียวจะปัก
ลวดลายสวยงามด้วยไหมสีเขียว แดง เหลือง และขาว อัน

เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวไทยทรงด�าไปร่วมงาน 
แต่ถ้ามีงานพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานเสน งานศพ หรือ
งานแต่ง จะได้เห็นหญิงชายไทยทรงด�าที่เกี่ยวข้องสวมใส่
เสื้อฮีเข้าร่วมพิธีกรรม เช่น เจ้าบ่าวเจ้าสาวสวมเสื้อฮีในพิธี
แต่งงาน หรือคนที่เสียชีวิตแล้วสวมใส่เสื้อฮีเพื่อกลับไปหา
บรรพบุรุษ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพือ่ศึกษาปัญหาและอปุสรรคของผ้าทอพ้ืนเมือง 
ไทยทรงด�าจังหวัดราชบุรี
   2. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�าจังหวัด
ราชบุรี
  3. เพื่อพัฒนากลยุทธ ์การแข่งขันท่ีเหมาะสม 
ส�าหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�าในจังหวัดราชบุรี

ขอบเขตการวิจัย
  1.	 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ   ศกึษาปัญหาและอปุสรรค 
ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า ศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ของผ้าทอพืน้เมอืงไทยทรงด�า โดยใช้แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(creative economy) ตามความหมายของส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552)  
5 ประเด็น คือ 1) ด้านการศึกษาและความรู้  2) ด้านการ
สร้างสรรค์งาน  3) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา   4) ด้านการ
ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม  และ 5) ด้านวัฒนธรรม
  2.	 ขอบเขตด้ำนพื้นที่	  พื้นที่ศึกษาคือกลุ่มสตรี 
ทอผ้าไทยทรงด�าบ้านหัวเขาจีน ต�าบลห้วยยางโทน อ�าเภอ
ปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  
  3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำวจิยั  ท�าการวจิยั ระหว่าง 
เดือนตุลาคม 2555 – พฤศจิกายน  2556

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
  ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ 
  1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)  
ตามความหมายของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) ซึ่งประกอบไปด้วย  
ด้านการศึกษา/ความรู้ (education/knowledge) การ
สร้างสรรค์งาน (creatively) ทรัพย์สินทางปัญญา (intel-
lectual property) เทคโนโลยี/นวัตกรรม (technology /
innovation) และ วัฒนธรรม (culture) แล้วน�ามาก�าหนด
เป็นปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ตามแนวทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า
  2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT (SWOT analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ส�าหรับการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ใช้การวิเคราะห์ตาม 

สายงาน (functional analysis)  ประกอบด้วย การผลิต 
การตลาด การเงิน การบริหารบุคลากร การจัดการ การ
วจิยัและพฒันา ซึง่การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท�าให้ 
ได้จุดแข็ง และจุดอ่อน ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า  
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ท�าการวิเคราะห์ 
2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ทั่วไป (general environment) อันจะส่งผลกระทบ 
ในภาพรวม ใช้ตัวแบบ  PEST analysis  4 ด้าน ได้แก่  
ด้านการเมืองกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม 
และด้านเทคโนโลยี ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมทางการแข่งขัน (competitive  environment)
ซ่ึงใช้การวิเคราะห์ the five force model ของ Porter 
(1985)  ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ อุปสรรคในการเข้าสู่
อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ การต่อสู้แข่งขันของคู่แข่ง
ในปัจจุบันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาวะคุกคามจาก
สินค้าทดแทน อ�านาจต่อรองของผู้ซื้อ และอ�านาจต่อรอง
ของผู้ขายวัตถุดิบ ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ท�าให้ได้โอกาส และอุปสรรคของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า
  3. ฐิติพันธ์  จันทร์หอม และคณะ (2555) ศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ ้าทอด้วยศิลปะและภูมิป ัญญา 
ของชาวไทยทรงด�าในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
ชาวไทยทรงด�าในจังหวัดนครปฐม ยังคงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาติพันธุ ์ ไว ้ ได ้อย ่างเหนียวแน่นและ
แสดงออกอย่างเด ่นชัดบนพื้นฐานของความเชื่อและ
พิธีกรรมต่างๆ มีการรักษาไว้ซึ่งกรรมวิธีและกระบวนการ
ทอผ้าท่ีมีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลวดลายสีสันและ 
รูปร่างที่คล้ายคลึงกัน แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออก
จ�าหน่ายอยู่เดิมมีคุณภาพต�่า 
  4. สุรเดช  โตมาตร์ (2553) ศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ้าทอ 
ชาวไทด�า บ้านสะแกรายร่มเย็น ต�าบลดอนยายหอม 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผ้าทอชาว
ไทด�าของกลุ่มส่วนใหญ่มรีปูแบบเดมิๆ ไม่ทันต่อความต้องการ 
และความนิยมของลูกค้า มีลักษณะไม่โดดเด่นหรือแตกต่าง 
จากผูผ้ลติรายอ่ืนๆ ในพืน้ท่ี สมาชกิขาดความรูค้วามช�านาญ 
ทักษะฝีมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ ์
จงึได้รบัความนยิมน้อยลง และสมาชกิให้ความส�าคญัในการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลดลง
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  จากการทบทวนงานวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่า 
สภาพของการทอผ้าพื้นเมืองไทยทรงด�า ลดน้อยลงและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดก็มีน้อยลง 
เพราะคนรุน่เก่าทีเ่คยทอผ้าได้แก่ชราลง และลกูหลานรุน่ใหม่ 
ไม่สนใจทีจ่ะสบืทอดการทอผ้าต่อไป ท�าให้ในอนาคตอาจจะ 
ขาดคนสบืทอดศิลปะการทอผ้าไทยทรงด�า ลกูหลานรุน่ใหม่ 
จะไม่รู้จักรากเหง้าของตัวอง ไม่รู้จักผ้าลายแตงโม ผ้าเปียว 
ไม่ช่วยกนัอนรุกัษ์สิง่ทีบ่รรพบุรษุได้คดิประดิษฐ์และสบืทอด 
กันมาหลายช่วงอายุคน
  ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึ ใช้กรอบแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
5 ด้าน ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ (2552) เพือ่ศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ 
ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�าจังหวัดราชบุรี ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า และใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ SWOT มาท�าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในด้วยการวเิคราะห์ตามสายงาน (functional analysis) 
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยตัวแบบ PEST 
analysis กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 
ด้วยการวิเคราะห์  the five force model ของ Porter 
(1985) เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า จากน้ันจึงน�ามาพัฒนาเป็น
กลยุทธการแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ส�าหรบัผ้าทอพืน้เมอืงไทยทรงด�า จงัหวดัราชบรุ ีเพือ่เป็นการ 
ช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมให้ผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า ยังคง 
ด�ารงอยู่ เคียงคู่กับชาวไทยทรงด�าต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การด�าเนนิการวจัิยใช้วิธวีจัิยเชิงคณุภาพ พืน้ทีศ่กึษา
คอืกลุม่สตรทีอผ้าไทยทรงด�าบ้านหวัเขาจนี จงัหวดัราชบรุี 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth  
interview) กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) คือ 
ประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ 
กรรมการกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด�าบ้านหัวเขาจีน ผู้น�า
ชุมชน พัฒนาการอ�าเภอปากท่อ นักวิชาการท้องถิ่น 
ด้านผ้าไทยทรงด�า จ�านวน 17 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้ 
แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างการสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม 
ส�ารวจสภาพพื้นที่อุปกรณ์สิง่ของเครือ่งใช้ทีป่รากฏอยู่จริง 
และจดัสมัมนากลุ่ม (focus group) กับผู้มีส่วนร่วม (par-
ticipants) จ�านวน 36 คน ลักษณะของข้อมูลจะเป็นบท

ถอดเทปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสัมมนากลุ่ม และ
ภาพถ่าย   มีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า 
(triangulation) โดยตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล
จากการสังเกตจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีการ และข้อมูล
เชิงประจักษ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการรังสรรค์ข้อมูล ครบ
ทุกประเด็นแบบองค์รวม 

ผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์
การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส�าหรับผ้าทอ
พื้นเมืองไทยทรงด�าในจังหวัดราชบุรี พบประเด็นที่ส�าคัญ
ดังนี้
  1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคผ้าทอพื้น
เมืองไทยทรงด�าบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี พบว่า 1) 
ปัญหาด้านการผลิต คือต้นทุนวัตถุดิบ เช่น เส้นด้ายมีราคา
แพงขึ้น ผลิตผ้าได้น้อยไม่พอขายเพราะทอด้วยมือและ 
ท�าเป็นอาชพีเสรมิ ไม่สามารถเพิม่ปรมิาณการผลติได้ในช่วง 
เวลาอนัจ�ากดั คณุภาพของผ้ายงัไม่ค่อยได้มาตรฐาน เนือ้ผ้า 
ไม่สม�่าเสมอทอไม่แน่น ไม่สามารถพัฒนากระบวนการผลิต
ให้เรว็ขึน้แต่ยงัคงไว้ซ่ึงการทอมอื อกีทัง้การแปรรปูผลติภัณฑ์ 
สร้างสรรค์ (creative product) ยังไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
ไม่โดดเด่นน่าสนใจและไม่เป็นทีน่ยิม 2) ปัญหาด้านการตลาด 
พบว่าแหล่งจ�าหน่ายสินค้าอยู่ในท�าเลที่ไม่ดี การกระจาย
สินค้าไปยังร้านค้ารายย่อยมีน้อย ลูกค้าหาซื้อสินค้าได้ยาก  
ไม่มีร้านค้าของกลุ่มอยู่ในท�าเลที่ดีเพื่อวางจ�าหน่ายสินค้า 
ไม่มีฝ่ายการตลาดโดยตรง ขาดคนขายที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการขาย และผ้าไทยทรงด�าจ�าหน่ายได้เฉพาะคนไทยทรงด�า 
คนทัว่ไปไม่นยิมซือ้ 3) ปัญหาด้านการเงนิพบว่ารายได้จาก 
การขายผ้ามีน้อย ไม่เพียงพอที่จะน�ามาขยายอาคารสถาน
ที่ของกลุ่มให้เพิ่มขึ้นได้ 4) ส่วนปัญหาด้านบุคลากรพบว่า
คนทอผ้าไทยทรงด�าลดน้อยลง เพราะลูกหลานที่สนใจการ
ทอผ้าไทยทรงด�ามีน้อย ขาดคนที่มีความรู้และฝีมือในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 5) ปัญหาการพัฒนาและการใช้ 
เทคโนโลยีพบว่า ผู้ผลิตไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ใหม่ๆ ทีผ่สมผสานกบัเทคโนโลยพีืน้บ้าน การพัฒนาลวดลาย 
ผ้ามีไม่มาก เป็นลวดลายแบบเดิมสีเดิม อีกทั้งการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้ามีน้อย ไม่มีเว็บไซต ์
ขายสินค้าที่เป็นของกลุ่มโดยตรง 
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  2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�าเร็จตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า 
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี พบว่า 1) ด้านการศึกษา 
และความรู้ ช่างทอมีการศึกษาหาความรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน เช่น การไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
มีการถ่ายทอดความรู้จากช่างทอรุ่นเก่าสู่ช่างทอรุ่นใหม่ 
ที่สนใจ 2) ด้านการสร้างสรรค์งาน มีการใช้ใยประดิษฐ์ 
มาทดแทนใยธรรมชาติที่เริ่มขาดแคลน  มีการเปลี่ยนแปลง
ลวดลายและเพ่ิมสีสันให้สดใสขึ้นในการทอผ้าขาวม้า  
3) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ยังไม่มีความได้เปรียบจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่จะท�าให้เกิดความส�าเร็จได้ เพราะ
ลวดลายผ้าไทยทรงด�าลายแตงโมเป็นของดั้งเดิม เป็นของ
สาธารณะไม่สามารถจดลขิสิทธิไ์ด้ 4) ด้านการใช้เทคโนโลย/ี 
นวัตกรรม มีการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านคือกี่กระตุกท่ีทอ 
ด้วยมือ และใช้นวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
ย้อมผ้าด้วยต้นครามและเปลือกไม้ประดู่ 5) ด้านวัฒนธรรม 
มวีฒันธรรมทีผ่กูโยงกบัผ้าไทยทรงด�า คอืเม่ือมีพธิกีรรมต่างๆ    
คนไทยทรงด�าต้องใส่ชุดไทยทรงด�าเข้าร่วมพิธี เช่น พิธีเสน
ต่างๆ งานศพ และงานแต่ง  และกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเขา
จีนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือสมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี
เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความซื่อสัตย์โปร่งใส เอื้ออาทร 
ซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีผู้น�าที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการ
กลุ่มที่ดี ใช้กระบวนการกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเคารพ
กฎกติกาที่ช่วยกันตั้งขึ้นมา
  3. ผลการวิเคราะห์ กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสม 
ส�าหรบัผ้าทอพืน้เมอืงไทยทรงด�าบ้านหวัเขาจีน จงัหวดัราชบรีุ
  ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT มาท�าการ
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายนอก  ของการผลติและจ�าหน่ายผ้าทอพืน้เมอืงไทยทรงด�า 
บ้านหัวเขาจีน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
จากนั้นจึงน�ามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทาง
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ส�าหรบัผ้าทอพืน้เมอืงไทยทรงด�า จงัหวดั 
ราชบุรี  ได้ดังนี้
  จุดแข็ง ได้แก่ 1) ด้านการผลิต มีการจัดซื้อวัตถุดิบ
เส้นด้ายมาเพียงพอทันต่อการผลิต และมีการผลิตอย่าง 
ต่อเนื่อง เป็นผ้าที่ทอด้วยมือ มีลวดลายแตงโมท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยทรงด�า ผลิตผ้าที่ทอจากฝ้าย/ 
ไหมธรรมชาติและใยประดิษฐ์ซ่ึงเพิ่มทางเลือกให้แก ่ 
ผู้บริโภค 2) ด้านการตลาด มีผ้าที่ท�าจากใยประดิษฐ์ 

สามารถจ�าหน่ายได้ในราคาถูก 3) ด้านการเงนิ มเีงนิทนุ 
หมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเพียงพอมีการจัดท�า 
บัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกเดือน และแจ้งให้สมาชิกรับทราบ 
4) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มีผู้น�าเข้มแข็ง มีการ
วางแผน ตั้งกฎกติกาและคอยก�ากับดูแล สมาชิกในกลุ่ม 
มีความสามัคคี ความรับผิดชอบ เคารพกฎกติกาของกลุ่ม 
และมีความซื่อสัตย์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ทอผ้าช่วยถ่ายทอดเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม 5) ด้านการ
บรหิารจดัการ มกีารจดัโครงสร้างองค์กรทีแ่บ่งบทบาทหน้าที่ 
ชัดเจนและปฏิบัติตามหน้าที่ เช่น มีประธาน เลขานุการ 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ มีการวางแผนแบ่งงานกันท�า วัยสาว
ผลิตผ้าขาวม้า วัยคุณป้าผลิตผ้าไทยทรงด�า อีกทั้งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของโดยสมาชิก 
ทุกคนต้องซื้อหุ้นและร่วมกิจกรรมของกลุ่ม มีการสื่อสาร 
ภายในกลุ่มที่ดี โดยมีการประชุมสมาชิกของหมู่บ้านและ
ของกลุ่มสตรีทอผ้าเดือนละ 1 ครั้ง 6) ด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการพัฒนาความรู้ด้านการมัดย้อม การขึ้นลาย
ใหม่ๆ ด้วยการไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ
  จุดอ่อน ได้แก่ 1) ด้านการผลิต  คุณภาพของผ้า 
ยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ คือทอไม่แน่นไมส่ม�่าเสมอ และ
ผ้าท่ีใช ้วิธีการย้อมสีแบบธรรมชาติสียังตกอยู ่ผลิตผ ้า 
ไม่ทันขายในช่วงเทศกาล การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 
มีน้อย ยังไม่มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาวไทยทรงด�า 
และต้นทนุวตัถดุบิสงู เช่น เส้นด้ายมรีาคาแพงข้ึน 2) ด้าน
การตลาด แหล่งผลิตและจ�าหน่ายตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน 
คนภายนอกไม่รู ้จัก ไม่มีร้านค้าที่เป็นของกลุ่มตั้งอยู ่
ในท�าเลท่ีดี ไม่มีการประชาสัมพันธ์ขายสินค้าทางส่ือ
อินเทอร์เน็ตที่เป็นของกลุ่มเอง ไม่มีฝ่ายการตลาดโดยตรง
ที่มีฝีมือและมคีวามเชีย่วชาญในการขาย  การกระจายสนิค้า 
ไปขายยังแหล่งต่างๆ มีอยู่จ�ากัด ไม่มีการสร้างเครือข่าย
เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าไปยังแหล่งจ�าหน่าย
อื่นๆ 3) ด้านการเงิน รายได้ของกลุ่มมีไม่เพียงพอที่จะน�า
มาขยายสถานท่ีจัดตั้งร ้านค้าของกลุ ่มในท�าเลที่ดีได ้   
4)  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  ช่างทอรุ่นใหม่ที่เข้ามา
สืบสานการทอผ้าไทยทรงด�ามีน้อยลง ขาดคนมีฝีมือในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ที่สวยงามและคงเอกลักษณ์
เฉพาะชาวไทยทรงด�า 5) ด้านการวจิยัและพฒันา การพฒันา 
ผ้าให้มีสีสันลวดลายใหม่ๆ มีอยู่น้อย และยังไม่สามารถ 
หาวิธีการย้อมผ้าไทยทรงด�าไม่ให้สีตกได้ ยังไม่สามารถ
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พัฒนากระบวนการทอผ้าท่ีทอได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังคง
เอกลักษณ์ของการทอมือไว้ และยังไม่มีการพัฒนาความรู้
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อย่างจริงจัง
  โอกาส จากส่วนราชการคือมีงบประมาณจากส่วน 
ราชการสนับสนุนสร้างอาคาร กี่ทอผ้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ที่มีตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จึงมีโอกาสในการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น มีบุคลากรของ
หน่วยงานราชการในเขตพื้นท่ีช่วยประชาสัมพันธ์น�าผ้าไป
ตัดเย็บเป็นเสื้อใส่ท�างาน หรือใส่ช่วงเทศกาลต่างๆ อีกทั้ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเขาจีนหัดเรียนทอผ้าสัปดาห์ละ  
1 ครั้ง ส่วนราชการมาสอนเรื่องการมัดย้อม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพาไปศึกษาดูงาน และส่งเสรมิการ
จดังานขายสนิค้า OTOP ทกุปี โอกาสด้านสังคมและ
วัฒนธรรม คือผ้าไทยทรงด�าถูกน�ามาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ 
เช่น เสนเรือน งานศพ งานแต่ง ผ้าขาวม้าน�ามาใช้ได้หลาย
เทศกาล เช่น แข่งวัวลาน ท�าเสาฉัตรงานบวช ท�าพวงหรีด 
งานศพ อีกทั้งคนส่วนใหญ่ในอ�าเภอปากท่อมีอาชีพท�านา 
ท�าไร่และภูมิอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การจะปลูกต้น
ฝ้าย/หม่อน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบราคาถูกในท้องถ่ิน การ 
มีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการช่วยประชาสัมพันธ์การ
ขายผ้าให้ ช่างทอใหม่ๆ มีโอกาสเข้ามาทอผ้าได้เพ่ิมขึ้น 
เพราะทักษะการทอผ้าไม่ยากและค่าใช้จ่ายในการลงทุน
สร้างกี่ไม่แพงมากนัก
  อุปสรรค งบประมาณที่ใช้สนับสนุนให้นักเรียน
ฝึกหัดการทอผ้ามีไม่ต่อเน่ือง การผลิตและแปรรูปผ้าไทย 
ทรงด�า ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในวฒันธรรมของไทยทรงด�า 
เป็นอย่างดีจึงจะท�าได้ถูกต้อง ชาวบ้านส่วนมากใช้เวลา
ว่างมาทอผ้าเพราะท�าเป็นอาชีพเสริม ท�าให้ทอผ้าได้น้อย 
และรายได้จากการทอผ้าอยู่ในระดับต�่า ไม่จูงใจในการเพิ่ม 
ปริมาณการผลิต มีสินค้าทดแทนคือ มีผ้าที่ทอด้วย
เครือ่งจกัรมาใช้แทนผ้าทอมือซึง่มีราคาถกูกว่า ยงัไม่สามารถ 
น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการผลิตและการตลาดได้ 
เช่น ยังไม่ได้พัฒนากระบวนการหรือวิธีการทอผ้าที่รวดเร็ว
ขึ้นแต่ยังคงใช้การทอมือ และยังไม่มีเว็บไซต์ขายสินค้า 
เป็นของกลุ่มเองโดยตรง

    จากการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ข้างต้นผู้วิจัยได้น�ามาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ โดยใช้
จุดแข็งที่กลุ่มทอผ้ามีอยู ่และอาศัยโอกาสจากภายนอก 
มาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
กลุ ่มทอผ ้าต ้องพยายามลดจุดอ ่อนของตัวเองและ 
หลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆ จากภายนอกให้มีน้อยที่สุด 
  จึงได้กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสม ส�าหรับผ้าทอ
พื้นเมืองไทยทรงด�าในจังหวัดราชบุรี  มีดังนี้ 1) สร้างคุณค่า 
ของผ้าโดยเน้นว่าเป็นผ้าทอมือและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยพัฒนาการทอผ้าให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน อีกทั้งสนับสนุนจัดหาแหล่งท�าเลที่ดีเพื่อ
จัดตั้งร้านค้าของกลุ่ม และสนับสนุนจัดงานแสดงสินค้า 
ผ้าไทยอย่างต่อเนือ่งทกุปี  3)  สร้างคนกลุม่ใหม่ในการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าและสร้างสรรค์งานผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของไทยทรงด�า 4) เน้นการสร้างตราสินค้า (brand) 
ในผลติภณัฑ์ทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ไทยทรงด�า 5) มุง่เน้น 
ตลาดเฉพาะ (niche market) คนไทยทรงด�า 6) สถาบัน
การศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต้นแบบ 
ช่วยฝึกอบรมเพิ่มทักษะการตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์และ
สร้างสรรค์งานผ้าอย่างจริงจัง ช่วยฝึกอบรมความรู้ด้านการ 
ตลาดและเทคนิคการขาย 7) สร้างเครือข่ายเพิ่มช่องทาง 
การกระจายสินค้าไปยังแหล่งจ�าหน่ายอื่น เช่น กลุ่ม OTOP 
อ่ืนๆ หรอืร้านขายของท่ีระลึกในแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัราชบรุ ี
และจังหวัดใกล้เคียง 8) เพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้าด้วย 
สือ่ต่างๆ เช่น  ถ่ายภาพสนิค้าลง facebook สร้าง Website 
ขายสินค้าที่เป็นของกลุ่มโดยตรง 9) สร้างช่างทอรุ่นใหม่ 
ปลกูจติส�านกึสบืสานอนรุกัษ์ภมูปัิญญาการทอผ้าไทยทรงด�า 
และ 10) โรงเรียนในเขตพื้นที่จัดท�าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
สอนการทอผ้าไทยทรงด�าอย่างต่อเนื่อง

การน�ากลยุทธ์ไปใช้ปฏิบัติ
  เพื่อให้กลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้น สามารถน�าไปใช้พัฒนา
ผ้าทอพ้ืนเมืองไทยทรงด�าในจังหวัดราชบุรีได้ประสบความ
ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงสร้างตัวชี้วัดความส�าเร็จใน
แต่ละกลยุทธ์ซึ่งมีรายละเอียด ตามตาราง 1 
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ตาราง 1  ตัวชี้วัดความส�าเร็จของการน�ากลยุทธ์ไปใช้ปฏิบัติ

                             กลยุทธ์                                                         ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

1. สร้างคุณค่า (Value) ของผ้าโดยเน้นว่าเป็นผ้าทอมือ
และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ผลิตภัณฑ์ผ้ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  (Value Added) ขาย
ได้ราคาแพงขึ้น

2. หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยพัฒนาการทอผ้าให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน อีกทั้งสนับสนุนจัดหาแหล่ง
ท�าเลที่ดีเพื่อจัดตั้งร้านค้าของกลุ่ม และสนับสนุนจัด
งานแสดงสินค้าผ้าไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี 

1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. มีจ�านวนลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายสูงขึ้น

3. สร้างคนกลุ่มใหม่ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและ
สร้างสรรค์งานผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย
ทรงด�า 

1. มีช่างที่มีฝีมือในการตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
เพิ่มขึ้น

2. มีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

4. เน้นการสร้างตราสินค้า (brand) ในผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไทยทรงด�า 

1. ลูกค้าจดจ�าตราสินค้าได้  

5.  มุ่งเน้นตลาดเฉพาะ (niche market) คนไทยทรงด�า 1. มีจ�านวนลูกค้าคนไทยทรงด�าเพิ่มขึ้น

6. สถาบันการศึกษาช่วยออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (creative product) ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของไทยทรงด�า พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์
อย่างจริงจัง และช่วยฝึกอบรมความรู้ด้านการตลาด
และเทคนิคการขาย 

1. ได้ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต้นแบบ
2. ช ่ า งทอมีความ รู ้ทั กษะในการตัด เ ย็บแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
3. ยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

7. สร้างเครือข่ายเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าไปยัง
แหล่งจ�าหน่ายอื่น เช่น กลุ่ม OTOP อื่นๆ หรือร้าน
ขายของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียง 

1. ขยายตลาดได้มากขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น
2. ช่างทอผ้ามีงานท�าและมีรายได้มากขึ้น

8.  เพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยสื่อต่างๆ เช่น  
facebook, Website  

1. มีเว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าและติดต่อ 
ซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

2.  ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

9.  สร้างช่างทอรุ่นใหม่ ปลูกจิตส�านึกสืบสานอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด�า 

1.  มีช่างทอรุ่นใหม่ที่สามารถทอผ้าไทยทรงด�า และช่วย
สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยทรงด�าไว้ได้

10. โรงเรียนในเขตพื้นที่จัดท�าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น สอน
การทอผ้าไทยทรงด�าอย่างต่อเนื่อง 

1. มีจ�านวนนักเรียนที่สามารถทอผ้าไทยทรงด�าได้มากขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
  1. การอภิปรายผลปัญหาและอุปสรรคผ้าทอ 
พืน้เมอืงไทยทรงด�า
  พบว่ามีปัญหาด้านการผลิตคือต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 
เช่น เส้นด้ายมีราคาแพงขึ้น และผลิตผ้าไทยทรงด�าได้น้อย
เพราะขาดแคลนคนที่จะมาทอผ้า เพราะลูกหลานรุ่นใหม่
ไม่สนใจที่จะช่วยกันสืบทอดอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองเอาไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เขตรัฐ พ่วงธรรมรงค์ (2553)  
เสรี เพิ่มชาติ และคณะ (2555) ที่พบว่ามีปัญหาด้าน
วัตถุดิบคือเส้นไหมและเส้นฝ้ายราคาแพง ขาดแคลนคนทอ
เพราะคนรุ ่นใหม่ไม ่ให ้ความส�าคัญในการผลิตผ้าจก 
นอกจากนี้การทอผ้าไทยทรงด�าบ้านหัวเขาจีน มีปัญหา
ขาดคนที่มีความรู้และฝีมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 
ซึ่งสอดคล้องกับ จารุพร มีทรัพย์ทอง (2550) ที่ศึกษา
ปัญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มสตรี
ทอผ้าบ้านก้างปลา จังหวัดเลย พบปัญหาว่า สมาชิกขาด
ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ สุรเดช  
โตมาตร์ (2553) ที่ศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ้าทอชาวไทด�าบ้านสะแกราย
ร่มเย็น จังหวัดนครปฐม พบปัญหาว่าสมาชิกขาดความรู้
ทักษะฝีมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
  นอกจากน้ีผู้ผลิตผ้าทอไทยทรงด�าบ้านหัวเขาจีน 
ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ที่ผสมผสาน
เข้ากบัเทคโนโลยพีืน้บ้านเพือ่ให้สามารถผลติผ้าได้รวดเรว็ขึน้ 
สอดคล้องกับงานของ ลออ ไชยโยธา (2553) ที่ศึกษา
ภูมปัิญญาการทอผ้าไหมชมุชนต�าบลโคกงาน จงัหวดัศรสีะเกษ 
พบปัญหาขาดเทคโนโลยีทันสมัยเครื่องจักรอุปกรณ์ทุ่นแรง
ในการทอผ้า ท�าให้ไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ตาม
ความต้องการของตลาดในเวลาจ�ากัด กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอไทย
ทรงด�าบ้านหัวเขาจีน พบปัญหาว่าแหล่งท่ีผลิตและ
จ�าหน่ายสินค้าในปัจจุบันอยู่ในท�าเลท่ีไม่ดี มีการกระจาย
สินค้าไปยังร้านค้ารายย่อยน้อย และลูกค้านอกหมู่บ้าน 
หาซื้อได้ยาก สอดคล้องกับแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด    
4 P’s ของ McCarthy (1960) ด้านการจัดจ�าหน่าย 
(place) ที่ว่าการท�าตลาดที่ดีจะต้องมีการกระจายสินค้าไป
ยังตลาดเป้าหมายได้ทันเวลา ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ตลาด
เป้าหมายอาศัยอยู่ การเลือกแหล่งท่ีตั้งเป็นส่วนประกอบ 
ที่ส�าคัญมาก หากตั้งในแหล่งที่ไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมายจะท�าให ้
ขายสนิค้าได้น้อย  นอกจากนีย้งัพบปัญหาว่าการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ามีน้อย ไม่มีเว็บไซต์ขายสินค้า 
เป็นของกลุ่มโดยตรง  ท�าให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการขาย (promotion) ทีจ่ะต้องมกีารชกัจงู 
เรียกร้องให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้า เพิ่มพูนการร�าลึก 
จดจ�าและยอมรับในตวัสินค้าด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่อง
  2. การอภิปรายผลปัจจัยแห่งความส�าเร็จตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงด�า
  พบว่า ด้านการศกึษาและความรู้ ช่างทอมกีารศึกษา 
แลกเปล่ียนเรียนรู ้ร ่วมกันและมีการถ่ายทอดความรู ้
จากช่างทอรุ่นเก่าสู ่ช่างทอรุ่นใหม่ที่สนใจ เนื่องจากมี
วัฒนธรรมของความเอื้ออาทรแบ่งป ันซึ่งกันและกัน  
และทุกคนสนใจที่จะได้ไปศึกษาหาความรู้ยังแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ด้านการสร้างสรรค์งาน ก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
จากเคยใช้เส ้นฝ้ายธรรมชาติมาเป็นใยประดิษฐ์แทน 
เน่ืองจากฝ้ายธรรมชาติหายากเริ่มขาดแคลนและสีไม่สดใส 
แต่เมื่อน�าใยประดิษฐ์มาทอผ้าขาวม้าจะได้ผ้าขาวม้า 
สีสดใสและมีหลากหลายสีให้เลือก สีไม่ตก ไม่ยับง่าย  
ใส่สบายและราคาถูก ท�าให้เป็นทีน่ยิมของผูบ้รโิภค สอดคล้อง 
กับแนวคิดส่วนผสมทางการตลาดของ McCarthy (1960) 
ที่กล่าวว่าผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจมากที่สุด เม่ือ 
ผู้ขายน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (right product) และ
จ�าหน่ายในราคาที่เหมาะสม (right price) 
  ในกระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ
กี่กระตุกท�าให้ทอมือได้เร็วขึ้น ประหยัดต้นทุนการผลิต  
เพราะไม่ได้ใช้กีไ่ฟฟ้า และการลงทนุสร้างกีก่ระตกุกไ็ม่แพง
มากนกั ส�าหรบัวัตถดุบิท่ีน�ามาทอผ้าลายแตงโมจะใช้เส้นฝ้าย 
จากธรรมชาติน�ามาย้อมด้วยต้นครามและเปลือกไม้ประดู่
ท�าให้เกิดสีด�า ด้วยการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น วัสดุหาได้
เองตามธรรมชาตติามท้องไร่ท้องนา ท�าให้ต้นทนุการผลิตต�า่ 
นับเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงสามารถจ�าหน่ายได้
ในราคาถูก และด้วยวฒันธรรมของชาวไทยทรงด�าท่ีแขง็แกร่ง 
ในการท�าพิธีกรรมต่างๆ เช่น เสนเรือน ท�าบุญบ้าน งานศพ
คนตายต้องแต่งชุดไทยทรงด�า งานแต่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่ง
ชุดไทยทรงด�าท�าพิธ ีลกูหลานผู้เกีย่วข้องต้องแต่งชดุไทยทรงด�า 
หรือมีงานประเพณีสงกรานต์ คนไทยทรงด�าจะแต่งชุดไทย
ทรงด�ามาฟ้อนแคนกนัอย่างสนุกสนาน สอดคล้องกับงานวจิยั 
ของ ฐิติพันธ์ จันทร์หอมและคณะ (2555) ที่ศึกษาการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยศิลปะและภูมิปัญญาของชาว
ไทยทรงด�าในจังหวัดนครปฐม พบว่าชาวไทยทรงด�ายังคง
เอกลักษณ ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ ์ ไว ้ ได ้อย ่าง 
เหนียวแน่นและแสดงออกอย่างเด่นชัดบนพื้นฐานของ
ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ อย่างมีความหมายและมี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต อีกทั้งคนไทยทรงด�าบ้านหัวเขาจีน 
มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มีความสามัคคี ความซื่อสัตย์ 
เอื้ออาทรต่อกัน มีผู้น�าหมู่บ้านที่เข้มแข็ง  มีภาวะความเป็น
ผู้น�าสูง มีความเสียสละ ใช้กระบวนการกลุ่มที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยกันตั้งกฎ
กติกาและทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกาเป็นอย่างดี อีกทั้ง
ภายในกลุ่มมีการติดต่อสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยส�าคัญที ่
ส่งเสริมให้เกิดความส�าเร็จ สอดคล้องกับ พยอม วงศ์สารศร ี
(2548) กล่าวว่า พฤติกรรมกลุ่มเป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กร
ควรตระหนักและให้ความสนใจ เพราะการด�าเนินการใน
องค์กรเป็นการด�าเนินการกับกลุ่มคน บุคคลเมื่ออยู่รวมกัน
ย่อมมีพฤติกรรมที่แสดงออกโต้ตอบซึ่งกันและกัน อันอาจ
ท�าให้เกิดอุปสรรคหรือความส�าเร็จในการท�างานก็ได้
  สรปุได้ว่า จากข้อค้นพบนีช้ี้ให้เหน็ว่าสภาพการทอผ้า 
พืน้เมอืงไทยทรงด�า ของหมูบ้่านหวัเขาจนีมปีรมิาณการผลติ 
ลดลง เพราะลูกหลานที่สนใจในการทอผ้าไทยทรงด�ามีน้อย 
ขาดแคลนคนท่ีมีความรู้ ทักษะและมีฝีมือในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อเพิ่มมูลค ่าให ้กับผ ้าไทยทรงด�า  
ขาดการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า
มอียูใ่นวงจ�ากดั ส่วนใหญ่จ�าหน่ายอยูใ่นกลุม่/ในหมู่บ้าน หรอื 
น�าไปจ�าหน่ายที่งาน OTOP เมื่อส่วนราชการเชื้อเชิญให้ไป
ร่วมงาน ลูกค้าภายนอกหาซื้อได้ยาก เพราะไม่มีแหล่ง
จ�าหน่ายอยูใ่นเมืองหรอือยูใ่นท�าเลทีดี่ อนึง่ แม้ว่าผ้าพืน้เมอืง 
ไทยทรงด�าจะไม่เติบโตเพ่ิมขึ้น แต่ผ้าไทยทรงด�าก็จะอยู่คู่

กับชาวไทยทรงด�าบ้านหัวเขาจีนต่อไป เพราะมีปัจจัยแห่ง
ความส�าเร็จที่ส�าคัญ คือวัฒนธรรมไทยทรงด�าที่แข็งแกร่ง 
เกาะเกี่ยวผูกพันอยู่กับผ้าไทยทรงด�า ในพิธีกรรม ประเพณี 
ความเชื่อและการนับถือผีบรรพบุรุษแห่งต้นตระกูลที่จะ
ต้องมีการสืบทอดจากรุ่น  สู่รุ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
  1. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเขาจีน ควรน�ากลยุทธ์ 
ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปทดลองใช้ให้สอดคล้องกับบริบท 
พื้นฐาน ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของสมาชิก
แต่ละคนในกลุ่ม
  2. หน่วยงานราชการในท้องถิ่น  พัฒนาชุมชน  
สถาบันการศึกษา ควรเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้าน 
งบประมาณ  ฝึกฝนทักษะความรู้ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ การบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดอย่าง
จริงจัง 
  3. ส�านักงานท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ส�านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดั  ร่วมกนัจดัโครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิ 
ให้หมู่บ้านหัวเขาจีนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกปี
  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะผ้าพื้น
เมืองไทยทรงด�าหมู่บ้านหัวเขาจีน ซึ่งมีความผูกพันอยู่กับ
วัฒนธรรมไทยทรงด�าเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรจะท�าการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยทรงด�าอย่าง
ละเอียด
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