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บทคดัย่อ 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการสรา้งช่องทางการตลาดผา้ห่มสีเ่ขาลายดอกแกว้ ผ่านโซเชยีล
มเีดยี กรณีศกึษา กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ อ.เต่างอย จ.สกลนคร วธิดี าเนินการวจิยัใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์เชิงลกึ ร่วมกบัการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม กลุ่มตวัอย่างที่ใช ้
ประกอบดว้ย สมาชกิกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผ้า ทัง้หมด 4 กลุ่ม คอื กลุ่มบ้านนาอ่าง หมู่ 1 กลุ่มบา้นม่วงค า หมู่ 4 
กลุ่มบ้านอ่างค า หมู่ 7 กลุ่มบา้นนาเลา หมู่ 6 และพฒันากร อ.เต่างอย จ.สกลนคร ผลการศกึษาพบว่า สภาพปญัหา
ทางการตลาดทัง้ 4 กลุ่ม เหมอืนกนัคอื ขาดความรูท้างดา้นการตลาด และ เคยท าอย่างไรกย็งัคงท าเหมอืนเดมิ และ
ช่องทางการตลาดยงัจ ากดัและเป็นการตลาดแบบดัง้เดมิ วางจ าหน่ายที่กลุ่มหรอืในชุมชน ออกงานแสดงสนิค้าใน
โอกาสต่าง ๆ ที่จงัหวดั เท่านัน้ แนวทางแกป้ญัหา คอื จดัอบรมส่งเสรมิความรูท้างด้านการตลาดให้กบัสมาชกิกลุ่ม
เกษตรกรทุกกลุ่ม และศกึษาหาแนวทางการสรา้งช่องทางการตลาดเพิม่เตมิจากทีม่อียู่ ดว้ยวธิกีารประชุมกลุ่มย่อยกบั
สมาชกิกลุ่มแต่ละกลุ่ม เพื่อระดมสมองและเสนอแนวคดิร่วมกนัในการคดัเลอืกช่องทางการตลาดทีเ่หมาะสมกบับรบิท
ของกลุ่ม พบว่า การสร้างช่องทางการตลาดที่ได้รบัความนิยมในปจัจุบนั คอืการสรา้งช่องทางการตลาดผ่านโซเชยีล
มเีดยีด้วยเฟซบุ๊ก ซึง่เป็นช่องทางที่มกีารสื่อสารที่เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ส าหรบัแนวทางในการสร้าง คอื 1) 
ส่งเสรมิใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชง้านเฟซบุ๊ก 2) ก าหนดขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการ 3) ก าหนดผูร้บัผดิชอบ 
บรหิารจดัการเฟซบุ๊ก 4) สรา้งหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ 5) บรหิารจดัการเฟซบุ๊กแฟนเพจ ปรบัเพิม่ แกไ้ขเนื้อหา ความ
คดิเหน็ ในรปูแบบขอ้ความ รปูภาพ หรอื วดีโิอ เพื่อประชาสมัพนัธข์า่วสารและกจิกรรมทางการตลาดของกลุ่ม 6) เพิม่
ฐานลูกคา้ใหก้บัทางกลุ่ม โดยการส่งค าเชญิชวนไปยงักลุ่มเป้าหมาย ส่งค าเชญิชวนไปเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊ก เพื่อท า
การประชาสมัพนัธบ์อกขา่วสาร 
 
ค าส าคญั ช่องทางการตลาด โซเชยีลมเีดยี 
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Abstract 
This qualitative study aimed to investigate an appropriate way of marketing channel through social 

media of weavers groups in Tao Ngoi , Sakon Nakhon. The study conducted through participation, group 
conversation, deep interview, and co - observation. The sample were 4 housewife weavers groups i.e. Moo 1 
Ban Na Ang, Moo4 Ban Ang Kam, Moo7 Ban Na Lao, Moo6 and Tao Ngoi Developer Officers. 
  The findings indicated a few marketing problems such as lacking of distribution understandings and 
mostly depending on traditional methods of selling. Sub - groups meetings in each group were organized to 
share members ideas and collect knowledge to seek a proper marketing channel. 
  Facebook was considered the solution as easy to address prospects. There were 4 steps needed to 
create such social media i.e. 1) educate weavers regarding Facebook using  ,2) specify marketing channel 
time frame, 3) specify personnel in charge, 4) create a Facebook Fanpage, 5) adjust the page contents and 
details ,and 6) persuade customers to subscribe as friends on Facebook in order to give them the up to date 
information. 
 
Keywords: ways to create marketing channel, social media 
 
1. บทน า 

ปจัจ ุบนัอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทส าคญัในการด าเนินชวีติประจ าวนัของคนไทย การเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ต คอืหน่ึงในปจัจยัหลกัทีม่คีวามส าคญั ทัง้ต่อการตดิต่อสื่อสารและต่อการท าธุรกรรมออนไลน์ทัง้ในดา้น
การซือ้และการขาย ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการส ารวจจากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ (2558) พบว่า 
พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของคนไทยในทุกช่วงระยะเวลาการใชง้านสงูขึน้มากกว่าปี 2557 กจิกรรมยอดนิยมของ
ผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่ไดแ้ก่ การใชบ้รกิารสื่อสงัคมออนไลน์ หรือโซเชยีลมเีดยี และการสบืคน้ขอ้มูล 
ตามล าดบั โดยเฟซบุ๊กเป็นโซเชยีลมเีดยีทีม่ผีูใ้ชง้านมากทีส่ดุ ตามดว้ยไลน์ (Line) และกเูกิล้พลสั (Google+) 

 ผูป้ระกอบการ OTOP มแีนวโน้นที่ใช้โซเชยีลมเีดยีในการสื่อสารการตลาดและการส่งเสรมิใหใ้ช้พาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสใ์นการจ าหน่ายสนิค้าและบรกิารของธุรกจิโลกออนไลน์ อาท ิเฟซบุ๊ก ทวติเตอร์ และไลน์ ท าให้มกีาร
สื่อสารทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดง้่ายดว้ยต้นทุนต ่า ไม่จ าเป็นต้องโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์หรอืวทิยุทีม่ตี้นทุนสงู (ธนัย
มยั เจยีรกุล, 2557) ซึง่ผูผ้ลติและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP ผ่านตลาดอเิลก็ทรอนิกสใ์นปจัจุบนัใชช้่องทางการขายสนิคา้
ผ่านเฟซบุ๊กมากทีสุ่ด ผูผ้ลติและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP มคีวามต้องการและความคาดหวงัทีจ่ะมเีวบ็ไซต์ เพื่อส่งเสรมิ
การขายเป็นของตนเองมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 81.10 และมคีวามต้องการและความคาดหวงัในการเขา้ร่วมอบรม เพื่อ
เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ OTOP ผ่านทางตลาดอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นอย่างมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 88.30 (ณัตตยา 
เอี่ยมคง และคณะ, 2559) ลูกค้ามคีวามต้องการซื้อผลติภณัฑ์ OTOP บนเวบ็ไซต์ และเมื่อพจิารณาถึงผลการ
ด าเนินงานของกจิการเมื่อน าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าใชจ้ะท าใหท้ัง้ปรมิาณยอดขายและก าไรเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั
และเป็นการเพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายและประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑแ์ละใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีรู่จ้กัเพิม่ขึน้ (รฐัพรรตัน์ 
งามวงศ ์และคณะ, 2556) 

ผา้ห่มสีเ่ขาลายดอกแกว้ เป็นผลติภณัฑ ์OTOP ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร 
เป็นผา้พืน้เมอืงทีท่อกนัมาตัง้แต่โบราณของชาวบา้นในอ าเภอ แรกเริม่ทอเพื่อใชเ้ป็นผา้ห่มกนัหนาวไวใ้ชใ้นครวัเรอืน 
ไวท้ าบุญประจ าปี หรอืเป็นของฝาก แต่เดมิน าเสน้ใยฝ้ายทีป่ลกูเองน ามาป ัน่เป็นดา้ยแลว้จงึทอ แต่ในปจัจุบนัฝ้ายทีป่ลกู
ใชก้นัเองหาไดย้าก จงึดดัแปลงมาใช้คอเสือ้ยดื ซึ่งหาง่ายราคาถูก มคีวามยดืหยุ่นคล้ายกนั ผูท้ออาศยัประสบการณ์
และความช านาญในการก าหนดลายผา้ ไม่มลีายผา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง รวมถงึยงัขาดความรูด้า้นการตลาด ไม่



3 
 

มหีน่วยงานเขา้มาช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าในดา้นการตลาดและการเพิม่มูลค่าใหผ้า้ทอ ในปี 2559 ผา้ห่มสีเ่ขาลายดอก
แก้วไดร้บัการคดัสรรใหเ้ป็นผลติภณัฑ์ระดบั 2-3 ดาว แต่ยงัไม่เป็นที่รู้จกัของคนทัว่ไป เนื่องจากมแีหล่งจ าหน่าย
ผลติภณัฑน้์อย ออกวางจ าหน่ายเฉพาะในงานเทศกาลของจงัหวดัสกลนครเท่านัน้  

คณะผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการพฒันาช่องทางการตลาดโดยใชโ้ซเชยีลมเีดยีเป็นช่องทางการจดั
จ าหน่ายอกีช่องทางหนึ่ง ดงันัน้การวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางในการสร้างช่องทางการตลาดโดยใช้
โซเชียลมีเดียที่เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่ม โดยใช้กระบวนการวิจยัเชงิปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งใน
กระบวนวจิยัไดท้ าการศกึษาบรบิทกลุ่มแม่บา้น สภาพการผลติและการตลาดของกลุ่ม คดัเลอืกช่องทางการตลาดผ่าน
โซเชยีลมเีดยีทีเ่หมาะสม 

 
2. วิธีด าเนินการวิจยั 

2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ คอื การสมัภาษณ์  การสงัเกต การสนทนากลุ่ม หรอืการจดัการ

ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อศกึษาบรบิทของกลุ่มเกษตรกรทอผา้ ทัง้ 4 กลุ่ม ศกึษาสภาพการผลติและการตลาดของกลุ่ม การ
วเิคราะหศ์กัยภาพของกลุ่ม   

 
2.2 กลุ่มตวัอย่างและพืน้ท่ีท่ีศึกษา 

 ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคอื กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า ในพื้นที่ ต.นาตาล และ  ต.บึงทวาย  อ.เต่างอย       
จ.สกลนคร ประกอบดว้ย 

1. บา้นนาอ่าง หมู่ 1 ต.นาตาล จ านวน 15 คน  
2. บา้นอ่างค า หมู่ 7 ต.นาตาล จ านวน 15 คน 
3. บา้นม่วงค า หมู่ 4 ต.นาตาล จ านวน 25 คน 
4. บา้นนาเลา หมู่ 6 ต.บงึทวาย จ านวน 10 คน 

 
2.3 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

 2.3.1 ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ประธานกลุ่ม สมาชกิกลุ่มทอผา้ 
ต.นาตาล และ ต.บงึทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร เกี่ยวกบับริบทของกลุ่ม รวมทัง้การวิเคราะห์สภาพการผลติและ
การตลาดของกลุ่ม ตลอดจนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในกจิกรรมต่าง ๆ และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ซึง่กนัและกนั 

 2.3.2 ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต่าง ๆ  เช่น ขอ้มลูทีม่กีารบนัทกึไว้
ของกลุ่ม แผ่นพบั เอกสารหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ วชิาการทอผา้ห่มสีเ่ขาลายดอกแกว้ ตลอดจนขอ้มูล ทฤษฎต่ีาง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้ 

 
2.4 การวิเคราะหข์้อมูล 

 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา ดว้ยการจดัหมวดหมู่ขอ้มลูโดยแยกตามวตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินงาน และการสงัเคราะหเ์น้ือหา การวเิคราะหศ์กัยภาพของกลุ่ม (SWOT Analysis) 
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2.5 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้ใชเ้ครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู 2 สว่น คอื 
 2.5.1 แบบสอบถาม เพื่อประเมนิศกัยภาพความพรอ้มในการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
 2.5.2 แบบสมัภาษณ์ โดยการสรา้งขอ้ค าถาม เพื่อใชส้ าหรบัการด าเนินการสมัภาษณ์ดว้ยวธิสีนทนากลุ่ม ซึง่

เป็นค าถามแบบปลายเปิด เกีย่วกบับรบิทกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ ศกัยภาพของกลุ่ม สภาพปญัหาในดา้นการตลาด 
และแนวทางในการสรา้งช่องทางการตลาด 

 
การศกึษาในครัง้นี้ มขี ัน้ตอนและกระบวนการ ดงัภาพที ่1 ซึง่ในกระบวนวจิยัไดท้ าการศกึษาคน้หาบรบิทกลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกรทอผา้ ศกึษาสภาพการผลติและการตลาดของกลุ่ม สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัการตลาด คดัเลอืกช่องทาง
การตลาดทีเ่หมาะสม และหาแนวทางในการสรา้งช่องทางการตลาดทีเ่หมาะสมโดยใช้โซเชยีลมเีดยีดว้ยเฟซบุ๊ก โดย
กระบวนการมสีว่นร่วมของกลุ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 

 
3. ผลการวิจยั 

การวจิยันี้มขี ัน้ตอนในการด าเนินงานทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ผลทีไ่ดม้ดีงันี้ 
3.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผา้ โดยการศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและสมัภาษณ์ ประธาน 

และสมาชกิกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ ต.นาตาล และ ต.บงึทวาย จ.สกลนคร จากศกึษาพบว่า  
 
 
 

1. ศกึษาบรบิทของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ 
 

2. ศกึษาศกัยภาพของกลุ่ม 

 

4. คดัเลอืกช่องทางการตลาดทีเ่หมาะสม 
 

5. แนวทางในการสรา้งช่องทางการตลาดทีเ่หมาะสมโดยใช ้Social Media ดว้ย Facebook 
 

3. สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัการตลาด 
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 3.1.1 ประวติัความเป็นมาของผา้ห่มส่ีเขาลายดอกแก้ว  
ผ้าห่มสีเ่ขาลายดอกแก้ว เป็นผ้าพื้นเมืองที่ทอกนัมาตัง้แต่โบราณของชาวบ้าน เพื่อใช้เป็นผ้าห่มกนั

หนาวไวใ้ชใ้นครวัเรอืน ไวท้ าบุญประจ าปี หรอืเป็นของฝาก แต่เดมิน าเสน้ใยฝ้ายทีป่ลูกเองน ามาป ัน่เป็นดา้ยแลว้จงึทอ 

แต่ในปจัจุบนัฝ้ายทีป่ลกูใชก้นัเองหาไดย้าก จงึดดัแปลงมาใชค้อเสือ้ยดื ซึง่หาง่ายราคาถูก มคีวามยดืหยุ่นคลา้ยกนั แต่

จะใหส้สีนัสวยงาม สะดุดตา การทอผา้ห่มสีเ่ขาลายดอกแกว้ของหมู่บา้นในชนบท บา้นไหนทีม่ลีูกสาว แม่จะสอนใหลู้ก

สาวทอผา้ใชเ้องในครอบครวั ซึง่มกีารถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สมยัก่อนจะทอผา้เป็นสขีาวลว้น ซึง่เป็นพืน้ฐานการทอผา้

ห่มสีเ่ขาลายดอกแก้ว การทอผ้าสขีาวจะไม่เหน็ลายชดัเจน ต่อมาได้พฒันาลายให้เห็นลายที่เด่นชดั โดยสลบัสขีอง

เสน้ด้าย ใช้สสีดใส มกีารออกแบบลายผ้าแบบต่าง ๆ แต่ยงัคงอนุรกัษ์การทอผ้าห่มสีเ่ขาลายดอกแก้วลายดัง้เดมิแต่

โบราณไว ้ดงัภาพที ่2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ตวัอย่างผา้ห่มสีเ่ขาลายดอกแกว้ 

 

3.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผา้  
 การจดัตัง้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกดิขึ้นจากแรกเริม่ ชาวบ้านทอผ้าไว้ใช้ในครวัเรอืนอยู่แล้ว แต่

เนื่องจากอยากมอีาชพีเสรมิประกอบกบัการได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานของรฐั จงึไดช้กัชวนญาตพิี่น้อง เพื่อน
บา้น รวมกลุ่มกนัเพื่อก่อตัง้เป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผ้าขึน้ ซึง่จะทอผ้าห่มสีเ่ขาลายดอกแกว้เป็นหลกั โดยมกีาร
บรหิารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการด าเนินการกลุ่ม มกีารก าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มกีารก าหนด
กฎระเบียบ และมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ 
เหรญัญกิ  

กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรทอผา้ อยู่ในเขตพืน้ทีต่ าบลนาตาล และต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จงัหวดั
สกลนคร มทีัง้หมด 4 กลุ่ม คอื บา้นนาอ่าง หมู่ 1 ต.นาตาล บา้นอ่างค า หมู่ 7 ต.นาตาล บา้นม่วงค า หมู่ 4 ต.นาตาล 
และ บา้นนาเลา หมู่ 6 ต.บงึทวาย จ านวนสมาชกิกลุ่มอยู่ระหวา่ง 10-25 คน สมาชกิสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ย
ละ 94.12 อายุเฉลีย่ 51 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่ต ่ากวา่ปรญิญาตร ีสมาชกิกลุ่มทุกคนมอีาชพีเกษตรกร  
 

3.2 ศึกษาศกัยภาพของกลุ่ม โดยการสมัภาษณ์จากการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่ม ประกอบดว้ย คณะผูว้จิยั 

ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า ทัง้ 4 กลุ่ม ดงัภาพที่ 3-4 วิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มด้วย 
SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถงึ จุดแขง็ จุดอ่อน รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึง่มรีายละเอยีดดงั
ตารางที ่1     
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ภาพที ่3-4 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อศกึษาและวเิคราะหศ์กัยภาพของกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรทอผา้ 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรทอผา้ ทัง้ 4 กลุ่ม  

 
กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรทอผา้ 

 
ศกัยภาพ 

จุดแขง็ จุดอ่อน 
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ด้านการบริหารจดัการองคก์าร 
ขาดความรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการ     / /  / 
มกีารบรหิารจดัการในรปูแบบของคณะกรรมการด าเนินการกลุ่ม  / / / /     
มกีารก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน    / / / /     
ประธานกลุ่มตรวจเชค็คุณภาพของผลติภณัฑก์่อนออกจ าหน่าย / / / /     
หน่วยงานของรฐัสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการผลติ / / / /     
ไดม้โีอกาสไปศกึษาดงูานสม ่าเสมอท าใหอ้งคก์รเขม้แขง็   /      
ทีท่ าการกลุ่มไดเ้ป็นศนูยเ์รยีนรูใ้หก้บัชมุชน  / / / /     

ด้านการผลิต 
วตัถุดบิหลกัหาง่าย มใีนทอ้งถิน่ โดยใชค้อปกเสือ้ยดืหรอืฝ้ายเขยีง / / / /     
มคีวามช านาญในการผลติเพราะสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ / / / /     
วตัถุดบิพรอ้มผลติและใชเ้วลาผลติไม่นาน / / / /     
ไม่ไดผ้ลติตลอดทัง้ปีเน่ืองจากเป็นอาชพีเสรมิ     / / / / 
ขาดความรูเ้รื่องการออกแบบลายผา้     / / / / 
ขาดทกัษะการแปรรปูผา้ เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหผ้า้ทอ     / /  / 

ด้านการตลาด 
ไดร้บัรางวลัจากการสง่ผลติภณัฑเ์ขา้ประกวด /  /      
ไดร้บัการคดัสรรเป็นผลติภณัฑ ์OTOP ระดบั 3 ดาว /  /      
เป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป /  /   /  / 
ไม่มตีราสนิคา้เป็นของตวัเอง     / / / / 
ช่องทางจดัจ าหน่ายเป็นแบบดัง้เดมิ     / / / / 
ขาดความรูท้างดา้นการตลาด     / / / / 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรทอผา้ ทัง้ 4 กลุ่ม (ต่อ) 
 

กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรทอผา้ 
 

ศกัยภาพ 

จุดแขง็ จุดอ่อน 
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ขายไดเ้ฉพาะช่วงเทศกาล เช่น งานเกษยีณขา้ราชการ  งานปีใหม่       / / / / 
ไม่มกีารสง่เสรมิการขาย หรอืการประชาสมัพนัธ ์     / / / / 
มบีรรจภุณัฑเ์พื่อเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ ์ /  /        

ด้านการเงิน 
หน่วยงานภาครฐัใหเ้งนิสนบัสนุน /  / /     
ระดมทุนจากสมาชกิ ท าใหม้เีงนิทุนหมุนเวยีนภายในกลุ่ม /  / /     
มเีงนิทุนหมุนเวยีน /  /      

 
จากตารางที ่1 จะเหน็ไดว้่าแต่ละกลุ่มมจีุดแขง็ จุดอ่อนแตกต่างกนั แต่มจีุดแขง็ทีเ่หมอืนกนั คอื มกีารบรหิาร

จดัการในรูปแบบของคณะกรรมการด าเนินการกลุ่ม โดยมกีารก าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน หน่วยงานของรฐั
สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการผลติ วตัถุดบิหลกัหาง่าย มใีนท้องถิ่น ใช้คอปกเสือ้ยดืหรอืฝ้ายเขยีง สมาชกิในกลุ่มมี
ความช านาญในการผลติเพราะสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ ดงันัน้ระยะเวลาในการผลติไม่นาน โดยเฉลีย่ใชเ้วลา 1 ผนื 
ต่อ 1 วนั และก่อนทีจ่ะจ าหน่ายผลติภณัฑ ์ประธานกลุ่มตรวจเชค็คุณภาพของผลติภณัฑก์่อนเสมอ  

ส าหรบัจุดอ่อนทีพ่บเหมอืนกนัทุกกลุ่ม คอื ยงัขาดความรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการ การผลติไม่ได้
ผลติตลอดทัง้ปีเนื่องจากเป็นอาชพีเสรมิ จะผลติไดห้ลงัจากท านาเสรจ็แลว้ ขาดความรูเ้รื่องการออกแบบลายผา้ ขาด
ทกัษะการแปรรูปผา้เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ใหผ้า้ทอ ขาดความรูท้างดา้นการตลาด ช่องทางจดัจ าหน่ายเป็นแบบดัง้เดมิ 
ขายไดเ้ฉพาะช่วงเทศกาล เช่น งานเกษยีณขา้ราชการ งานปีใหม่ ไม่มกีารส่งเสรมิการขาย จงึท าใหย้อดขายน้อย โดย
เฉลีย่แลว้ขายได ้10 ผนืต่อเดอืน 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. หน่วยงานของรฐั เช่น กศน. อบต. เหน็ความส าคญัในการผลติผา้ทอของกลุ่มแมบ่า้น มเีงนิสนบัสนุน รวมถงึ

สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการผลติ มคีวามสะดวกในการประสานงานและใหข้อ้มลูเป็นอย่างด ี

2. สหกรณ์จงัหวดัสกลนครช่วยและประชาสมัพนัธ ์สง่เสรมิการขาย มคีวามเป็นไปไดท้ีค่นทัว่ไปจะรูจ้กัสนิคา้

มากขึน้ 

 
ปัญหาอปุสรรค (Threats) 
1. กลุ่มยงัขาดการประสานงานและการคดิคน้การพฒันา ท าใหส้มาชกิต่างคนต่างท า ท าใหล้วดลายของสนิคา้

ไม่มคีวามแตกต่างกนั สว่นใหญ่ผลติภณัฑจ์ะมลีวดลายและสทีีไ่ม่แตกต่างกนั 

2. สมาชิกอาศยัประสบการณ์และความช านาญในการก าหนดลายผ้าเท่านัน้ จึงไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการ

ออกแบบลายผา้และไม่มทีกัษะในการแปรรปูผา้เป็นสนิคา้อย่างอื่น เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหผ้า้ทอได้ 
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3. สมาชกิทีม่คีวามช านาญในการผลติอายุมากกว่า 45 ปี และไม่มผีูส้บืทอดการทอผา้ 
4. คณะกรรมการกลุ่มสว่นใหญ่ไม่ไดป้ฏบิตัติามบทบาทของตนเอง 

 
การวิเคราะหศ์กัยภาพทางการตลาด 
ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 

ผา้ห่มสีเ่ขาลายดอกแกว้  เป็นผา้พืน้เมอืงทีท่อโดยชาวบา้น มลีายดอกแกว้แบบดัง้เดมิ และลายดอกแกว้ 
ประยุกต ์เน้ือผา้ทีท่อจะมลีกัษณะเนื้อแน่น  ไม่หดตวั  ผา้ทอละเอยีดมคีวามประณีต  สไีม่ตกตดิทนนาน  โดยใชค้อเสือ้
ยืด  หรือผ้าฝ้ายเขียง (ซื้อได้ตามร้านค้าผ้าฝ้าย)  มีความยืดหยุ่น และมีสีสนัสวยงาม  สะดุดตา  โดยบรรจุใส่
ถุงพลาสตกิหรอืกล่องบรรจุภณัฑ ์

ด้านราคา (Price) 
การตัง้ราคา ยงัคงตัง้ราคาตามทอ้งตลาดหรอืตัง้ราคาไม่แตกต่างจากคู่แข่ง  คอื ราคาผนืละ 250 บาท 

แต่ถา้ไม่เอาบรรจุภณัฑ ์(กล่อง) ราคาผนืละ 220 บาท ราคาขายสง่ 10 ผนืขึน้ไป ราคา 200 บาท 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)    

วางจ าหน่ายทีก่ลุ่มหรอืในชุมชน จะเป็นลกัษณะการขายส่ง  ส่วนใหญ่ลูกคา้โทรมาสัง่ และมารบัเองที่
บา้น หรอืที่ท าการกลุ่ม โดยลูกค้าจะน าไปขายต่อหรอืน าไปเป็นของฝาก ขายตามงานเทศกาลในโอกาสต่าง ๆ ที่
จงัหวดัจดัขึน้ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
ใชก้ารบอกต่อ ๆ กนั ในกลุ่มหน่วยงานราชการ เช่น พฒันาชมุชน เกษตรอ าเภอ  

 

3.3 การส่งเสริมความรูเ้ก่ียวกบัทางด้านการตลาดและช่องทางการตลาด 
 จากการวเิคราะหศ์กัยภาพของกลุ่มพบว่า ทุกกลุ่มจะมจีุดอ่อนเหมอืนกนัคอื ขาดความรูท้างดา้นการตลาด เคย

ท าอย่างไรกย็งัคงท าเหมอืนเดมิ และช่องทางการตลาดยงัจ ากดัและเป็นการตลาดแบบดัง้เดมิ วางจ าหน่ายทีก่ลุ่มหรอื
ในชุมชน ออกงานแสดงสนิคา้ในโอกาสต่าง ๆ ทีจ่งัหวดัจดัเท่านัน้ ดงันัน้ คณะผูว้จิยั พฒันาชุมชนและประธานกลุ่มจงึ
ไดร่้วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหา โดยจดัอบรมส่งเสรมิความรูท้างดา้นการตลาดใหก้บัสมาชกิกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม 
และหาแนวทางการเพิม่ช่องทางการตลาด ดว้ยการคดัเลอืกช่องทางการตลาดทีเ่หมาะสมกบักลุ่ม 

 
3.4 คดัเลือกช่องทางการตลาดท่ีเหมาะสม 

 หลงัจากสมาชกิกลุ่มทุกกลุ่มได้รบัการอบรมส่งเสรมิความรู้ทางด้านการตลาดแล้ว คณะผู้วจิยัได้ร่วมประชุม
กลุ่มย่อยกับสมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม เพื่อระดมสมองและเสนอแนวคิดร่วมกันในการคัดเลือกช่องทางการตลาดที่
เหมาะสม พบว่าควรจะเพิม่ช่องทางการตลาด ผ่านโซเชยีลมเีดยีดว้ยเฟซบุ๊ก ซึง่เป็นช่องทางที่ได้รบัความนิยมใน
ปจัจุบนั เขา้ถงึไดง้่าย ไม่ตอ้งลงทุนเพิม่ ท าใหเ้หมาะส าหรบักลุ่มเกษตรกร    

หลงัจากนัน้ คณะผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์สมาชกิกลุ่มเพื่อประเมนิความพรอ้มทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
การสือ่สาร พบว่าทุกกลุ่มมสีมาชกิทีม่คีวามพรอ้มอย่างน้อย 2 คนในประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้  

3.4.1 สามารถใชค้อมพวิเตอร ์หรอืโทรศพัทม์อืถอื หรอือุปกรณ์ตดิต่อสือ่สารอื่น ๆ ได ้
3.4.2 มคีอมพวิเตอรส์ว่นตวั หรอืโทรศพัทม์อืถอื หรอือุปกรณ์ตดิต่อสือ่สารอื่น ๆ 
3.4.3 มอีุปกรณ์ถ่ายภาพ 
3.4.4 สมาชกิในกลุ่มเป็นคนรุ่นใหม่ หรอืมลีกูหลานเป็นคนรุ่นใหม่   
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3.4.5 บา้นของสมาชกิในกลุ่มมโีทรศพัท ์หรอือุปกรณ์ตดิต่อสือ่สารอื่น ๆ ทีส่ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้  
3.4.6 สามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเบือ้งตน้ได ้
 

3.5 แนวทางในการสร้างช่องทางการตลาดท่ีเหมาะสมโดยใช้โซเชียลมีเดีย 
 ในการสมัภาษณ์และการจดัประชุมกลุ่มย่อย ท าใหเ้กดิแนวทางในการสรา้งช่องทางการตลาดทีไ่ดร้บัความนิยม

ในปจัจุบนั คอื การสรา้งช่องทางการตลาดผ่านโซเชยีลมเีดยีดว้ยเฟซบุ๊ก ส าหรบัแนวทางในการสรา้ง คอื 
3.5.1 สง่เสรมิใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชง้านเฟซบุ๊ก 
3.5.2 ก าหนดขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการ  
3.5.3 ก าหนดผูร้บัผดิชอบ บรหิารจดัการเฟซบุ๊ก 
3.5.4 สรา้งหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
3.5.5 บรหิารจดัการเฟซบุ๊กแฟนเพจ ปรบัเพิม่ แกไ้ขเนื้อหา ความคดิเหน็ ในรูปแบบขอ้ความ รูปภาพ หรอื 

วดีโิอ เพื่อประชาสมัพนัธข์า่วสารและกจิกรรมทางการตลาดของกลุ่ม  
3.5.6 เพิม่ฐานลูกค้าใหก้บัทางกลุ่ม โดยการส่งค าเชญิชวนไปยงักลุ่มเป้าหมาย ส่งค าเชญิชวนไปเป็นเพื่อน

ทางเฟซบุ๊ก เพื่อท าการประชาสมัพนัธบ์อกขา่วสาร 
 
4. การวิจารณ์และสรปุผลการวิจยั 

จากผลการศกึษาพบว่าสภาพปญัหาทางการตลาดทัง้ 4 กลุ่ม เหมอืนกนัคอื ขาดความรูท้างดา้นการตลาด  
เคยท าอย่างไรกย็งัคงท าเหมอืนเดมิ และช่องทางการตลาดยงัจ ากดั เป็นการตลาดแบบดัง้เดมิ วางจ าหน่ายทีก่ลุ่มหรอื
ในชุมชน ออกงานแสดงสนิค้าในโอกาสต่าง ๆ ที่จงัหวดัจดัขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั อญัชรา พุทธกิาญจนกุล และคณะ 
(2558) ทีพ่บว่าปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานผูป้ระกอบการสนิคา้ คอื ขาดสถานทีส่ าหรบัแสดงสนิคา้ จ าหน่าย
สนิคา้ และขาดความรูใ้นการท าการส่งเสรมิการตลาด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนาร ีสนันิธริตัน์ และคณะ (2551, 
อญัชรา พุทธกิาญจนกุล และคณะ, 2558) พบว่า การด าเนินงานของกลุ่มทอผา้จะพบปญัหาในดา้นการสง่เสรมิการขาย 
ในเรื่องการโฆษณาผ่านสือ่ ซึง่มตีน้ทุนทีส่งู ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มรีา้นทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายน้อยราย และไม่มี
หน่วยงานเขา้มาช่วยเหลอืให้ค าแนะน าในดา้นการตลาด และสุพรรณี ขอดเฝือ (2551) พบว่า ปญัหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานของวสิาหกจิชุมชน ไดแ้ก่ มชี่องทางการจดัจ าหน่ายน้อย 

 แนวทางแกป้ญัหา คอืจดัอบรมส่งเสรมิความรูท้างด้านการตลาดใหก้บัสมาชกิกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม และ
ศกึษาหาแนวทางการสรา้งช่องทางการตลาดเพิม่เตมิจากทีม่อียู่ ดว้ยวธิกีารประชุมกลุ่มย่อยกบัสมาชกิกลุ่มแต่ละกลุ่ม 
เพื่อระดมสมองและเสนอแนวคดิร่วมกนัในการคดัเลอืกช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกบับรบิทของกลุ่ม พบว่า การ
สรา้งช่องทางการตลาดทีไ่ดร้บัความนิยมในปจัจุบนั คอืการสรา้งช่องทางการตลาดผ่านโซเชยีลมเีดยีดว้ยเฟซบุ๊ก ซึง่
เป็นช่องทางที่มกีารสื่อสารที่เขา้ถงึไดง้่าย และมผีู้ใช้งานมาก ซึง่สอดคล้องกบั ผลการส ารวจจากส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(2558) พบว่า พฤตกิรรมยอดนิยมของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่คอืการใช้
บรกิารสือ่สงัคมออนไลน์ หรอืโซเชยีลมเีดยี โดยเฟซบุ๊กเป็นโซเชยีลมเีดยีทีม่ผีูใ้ชง้านมากทีส่ดุ  
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  ทีใ่หก้ารสนับสนุนทุนวจิยัในครัง้นี้   และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ภาสกร 
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วจิยัชุมชนในครัง้นี้ คณะผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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