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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ	 1)	 ศึกษาบริบทผ้าไหมอารยธรรมขอม	 กลุ่มทอผ้าไหม									

บ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวัดนครราชสมีา	2)	ศกึษาความต้องการผลติภณัฑ์ผ้าไหมและพฤตกิรรม

การเปิดรับสื่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภค	 3)	 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอารยธรรมขอมของกลุ่มทอผ้าไหม

บ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดันครราชสมีา	และ	4)	สร้างส่ือต้นแบบการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมาเป็นการวิจัยและพัฒนา	ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย

แบบผสมผสาน	 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	 และการวิจัย										

เชิงปริมาณเพื่อศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภค	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 พื้นท่ีบ้านตะคร้อเหนือ	 เป็นเส้นทางโบราณท้ังในยุคขอมโบราณ	 คือ	 เส้นทาง										

ราชมังคลาโดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านปรากฏโบราณสถานประเภทอโรคยาศาลในวัฒนธรรมขอม													

ชื่อปรางค์บ้านปรางค์	 ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่	 7	 กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเขมรโบราณในช่วง														

พุทธศตวรรษที่	 18	 (พ.ศ.	1724-1761)	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือทอผ้าไหมด้วยลวดลายที่หลากหลาย	

ส่วนมากจะทอลายต้นสน	ทีเ่ป็นลวดลายประจ�าอ�าเภอห้วยแถลงและไม่มลีวดลายของตนเอง	ทัง้นีชุ้มชนมคีวาม

ต้องการที่จะสร้างอัตลักษณ์โดยการสร้างลวดลายทอผ้าขึ้นมาใหม่	 2)	 จากการศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์						

ผ้าไหมและพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 400	 คน	 พบว่าผู้บริโภคต้องการซ้ือผ้าไหมที่เป็น

การสื่อสารการตลาดผ้าไหมอารยธรรมขอม และการออกแบบผลิตภัณฑ์                               

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหม 

บ้านตะคร้อเหนือ อ�าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
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เสือ้ผ้าส�าเร็จรปูรองลงมา	คอื	ผ้าผนื	รองลงมาคอื	เป็นของฝาก/ของทีร่ะลึก	การได้รบัข้อมลูข่าวเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมส่วนใหญ่ได้รับข่าวการออกร้านแสดงสินค้ามากที่สุด	รองลงมาคือ	จากเพื่อน/ญาติ	และการบอกต่อของ

บุคคลอื่น	 นอกจากน้ีจากการสอบถามผู้บริโภคพบว่าต้องการให้มีการออกร้านแสดงสินค้าและส่ือสารผ่าน											

สื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	 เฟสบุ๊ก	 เป็นต้น	 3)	 ด�าเนินการออกแบบตราสินค้าและลวดลายผ้ามัดหมี่เพื่อสร้าง														

อัตลักษณ์ให้กับผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ	

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ซึง่ได้ลวดลายใหม่ช่ือลาย	“ปรางค์มงคล”	ส�าหรบัผ้าผนืและเพือ่น�ามาผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่การ

ตกแต่งบ้าน	และ	4)	ด�าเนินการออกแบบสื่อต้นแบบการสื่อสารการตลาดประกอบด้วย	ตราสินค้า	บรรจุภัณฑ์	

เพจสื่อสังคมออนไลน์	 และป้ายส�าหรับออกร้านและส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ											

อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา

ค�ำส�ำคัญ :	การสื่อสารการตลาด,	ผ้าไหมอารยธรรมขอม,	การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	

ABSTRACT 
	 The	research	is	objected	to	1)	study	the	context	of	silk	rooted	from	Khmer	civilization,	

2)	study	the	silk	product-needs	and	media	exposure	of	consumers,	3)	design	the	silk	products,	

and	 4)	 create	 the	media	models	 of	marketing	 communication.	 	 It	 was	 the	 research	 and																	

a	 development	 project,	 which	 the	mixed-methodology	was	 used.	 	 The	 community	was											

participated	in	the	process	while	the	quantity	research	methodology	was	used	to	study	the	

consumers’	need	of	the	silk	products.				

	 The	results	revealed	that	1)	Baan	Takrawnua	was	situated	in	the	area	of	the	ancient	

Khmer	 route	 named	 Rajamungkla,	 located	where	 the	 village	was	 situated,	 appeared	 the							

hospital	chapel	named	Prang	Baan	Prang.	It	was	founded	during	the	reign	of	King	Jayavaraman	

VII	of	Ancient	Khamer	Kingdom	(A.D.1181-1218).	Thus,	Baan	Takrawnua	silk	group	wove	various	

silk	patterns.	The	pine	tree	pattern	was	most	woven,	as	it	was	the	district	pattern.	However,	

the	 group	 needed	 to	 have	 their	 identity	 patternup,	 2)	 According	 to	 the	 study	 of	 400																			

consumers’	needs,	textile	fabric	and	the	souvenirs	were	preferred.	They	exposed	to	booths	

in	 the	 exhibitions,	 followed	 by	 friends/	 relatives.	 	Moreover,	 the	 consumers	 needed	 the											

exhibitions	and	social	media	such	as	facebook	page,	3)	The	logo	and	Ikat	Silk	patterns	were	

created	 as	 the	 identity	 of	 Baan	 Takrawnua	 silk	 by	 the	 computer	 program,	 which	 was																		

completed	 by	 the	 participation	 of	 the	 community	 and	 the	 stakeholders.	 Finally,	 Prang												

Mongkol	pattern	was	newly	created	as	the	Ikat	Thai	silk.	It	was	developed	as	the	textile	fabric	

and	home	decorating	products,	and	4)	The	marketing	communication	media	models;	the	logo,	

the	 package,	 facebook	 page,	 the	 exhibition	 banner,	 were	 created	 to	 communicate	 Baan	

Takrawnua	 silk	 products	 in	 Huay	 Thalaeng	 district,	 Nakhon	 Ratchasima	 province	 to	 the										

consumers.	

Keywords :		Marketing	communication,	Khmer	civilization	silk,	Added-value	product	design
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บทน�ำ 
	 ผ้าไหมของประเทศไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยมีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก	 ผ้าไหม							

และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยท่ีได้รับการกล่าวขวัญมานานในด้านความงดงามของสีสัน								

และลวดลาย	 รวมถึงฝีมือการทอผ้าของคนไทยท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์

ไหมของไทยนั้น	 ต่างได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 จังหวัดนครราชสีมา

เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมที่สร้างรายได้จ�านวนมากให้กับท้องถิ่นและชุมชนสามารถ													

เป็นสนิค้าภายในประเทศและเป็นสนิค้าส่งออกทีส่ร้างรายได้ให้กบัประเทศจ�านวนมหาศาล	ซึง่นายกสมาคมไหมไทย

นครราชสีมา	 โดยมีนางอาทิตยา	 สิริมัชชาดากุล	 (ออนไลน์,	 2555)	 ได้แถลงว่าภาวะตลาดผ้าไหมจังหวัด

นครราชสีมา	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 มีการเติบโตมากกว่า	 20%	 ซ่ึงที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมามีการผลิตผ้าไหม						

ออกสู่ตลาดมากกว่า	10	ล้านหลาต่อปี	สามารถท�ารายได้ไม่ต�่ากว่าปีละ	4,000	ล้านบาท	และในปี	พ.ศ.	2555	

รายได้ผ้าไหมจะสูงถึง	4,100	ล้านบาท	ผ้าไหมจากจังหวัดนครราชสีมาถือว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด

ในกลุม่ผูผ้ลติผ้าไหมนครชยับุรนิทร์	4	จงัหวดั	(นครราชสมีา	ชยัภูม	ิบรุรีมัย์	สุรนิทร์)	ทีม่รีายได้รวมปีละประมาณ	

5,000	ล้านบาท	และนางอาทิตยายังเปิดเผยด้วยว่า	ในปี	2556	สมาคมฯ	คาดว่าตลาดผ้าไหมจะเติบโตเพิ่มขึ้น

มากกว่า	 50%	 เนื่องจากมีลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนสั่งซื้อผ้าไหมจากโคราชมากขึ้น	ซึ่งเดิมมีลูกค้าประจ�า

จากลาวและกัมพูชา	 แต่ขณะน้ีเริ่มมีลูกค้าจากประเทศพม่าและมาเลเซียเริ่มเข้ามาส่ังซื้อสินค้ามากขึ้น	 ขณะที่

ลูกค้ารายเก่าก็มีการแนะน�าลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนจะส่ังผ้าพื้นสีเป็นช้ิน

เพื่อน�าไปแปรรูปให้เหมาะกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	 เช่น	 พม่าต้องการผ้าลายปักท่ีน่ารัก	 ลาวต้องการ						

ผ้าพื้นสี	 เป็นต้น	ซึ่งผู้ประกอบการได้เริ่มเตรียมแผนรองรับตลาดอาเซียนมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษา	

วัฒนธรรม	 และสีของผ้าให้ตรงกับความต้องการทางการตลาดของแต่ละประเทศขณะนี้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

มากกว่า	 20%	 ซึ่งผู้ประกอบการยังสามารถผลิตได้ทันความต้องการทั้งในและต่างประเทศ	 แม้จะมีการส่ังซ้ือ

เพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้นยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 -	 พ.ศ.	 2558	 จึงมีวิสัยทัศน์ว่า	 “ประตู												

สูอ่สีาน	ศนูย์กลางการผลิตสนิค้าเกษตร	อตุสาหกรรม	ผ้าไหม	และการท่องเทีย่ว”	โดยมเีป้าประสงค์ของจงัหวดั	

คือ	 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตอุตสาหกรรมไหม														

ของ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 บ้านตะคร้อเหนือ	 อ�าเภอห้วยแถลง	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นพื้นที่ที่กรมศิลปากรได้เข้ามาส�ารวจและ

จดทะเบียนเป็นพื้นที่ของกรมศิลปากร	 เนื่องจากได้พบว่าพื้นที่ชุมชนบ้านตะคร้อเหนือมีหลักฐาน																											

ทางประวตัศิาสตร์โบราณว่าเป็นเมอืงเก่าจากหลกัฐานคเูมอืงเก่าสองชัน้	 และวตัถโุบราณทีค้่นพบสนันษิฐานได้ว่า

เป็นชุมชนประวัติศาสตร์อารยธรรมขอมโบราณยุคทวาราวดี	 หลังสมัยหินใหม่	 บ้านตะคร้อเหนืออยู่ในพื้นที	่						

นครซ้อนทับ	ทวารวดี-เขมร	บนเส้นทางราชมรรคา	ลักษณะเมืองรูป	“วงกลม”	ในยุควัฒนธรรมทวารวดีที่เริ่ม

ชัดเจนในราวคริสตกาลที่	 10-11	 ถูกซ้อนทับด้วยชุมชน-วัฒนธรรมขอม	 และตั้งแต่ราวก่อนคริสตกาลที่	 15						

กลายเป็นโครงข่ายของชุมชนขนาดใหญ่	ก่อก�าเนิด	“เส้นทางราชมรรคา”	มาจนถึงก่อนคริสตกาลที่	19	(ดนุพล	

สอนจันดา	และ	ธนพล	ธัญญกรรม,	สัมภาษณ์,	10	สิงหาคม	2558)	การสืบทอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

และทอผ้าไหมด้วยการเอาเส้นไหมมาทอเป็นผืนผ้าส�าหรับตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับสมาชิกในครัวเรือน	 เพื่อสวมใส	่

ในโอกาสส�าคญั	ๆ	เช่น	ไปท�าบญุทีว่ดั	งานบุญประเพณต่ีาง	ๆ	จากอาชพีเสริมทีท่�าหลงัการว่างเว้นจากการท�านา	

กลับกลายมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ท่ีม่ันคงให้กับครอบครัว	 เมื่อมีการสืบสานการทอผ้าไหมจากรุ่นสู่รุ ่น																
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จึงก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกันของคนในชุมชน																					

บ้านตะคร้อเหนือ	 เป็นชุมชนท่ีมีการผลิตไหมโดยใช้แรงงานคนในชุมชนเป็นหลัก	 และมีภูมิปัญญาส่ังสม																		

มาแต่บรรพบุรุษเรื่องการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบหรือทรัพยากรในชุมชน	สามารถสร้างรายได้เสริม

ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	 นอกจากจะผลิตผ้าไหมเพื่อสวมใส่ในชุมชนแล้ว	 กลุ่มทอผ้าไหม																	

บ้านตะคร้อเหนือยังมีศักยภาพการผลิตเพื่อการค้าท�าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

	 จากการลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน	พบว่า	ปัญหาในการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	

คือ	ขาดอัตลักษณ์อันเป็นจุดขายของสินค้า	 เช่น	มีลวดลายเป็นของตัวเอง	 ไม่มีการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	

ที่เป็นปัจจัย	 ตั้งต้นของการสื่อสารการตลาดที่จะท�าให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าอื่นในท้องตลาด										

นอกจากนีย้งัขาดการสือ่สารการตลาดตามหลกัวชิาการ	ตลอดจนไม่มสีือ่สมัยใหม่ทีจ่ะสือ่สารกับลกูค้ากลุม่ใหม่

และลูกค้าต่างประเทศ	ท�าให้การตลาดไม่สามารถเติบโตได้มากเท่าที่ควร	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ณัฏฐินี	

ทองดี	 (สัมภาษณ์,	 2	 ธันวาคม	 2555)	 ที่ท�าการวิจัยเกี่ยวกับหมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าไหมในกลุ่มนครชัยบุรินทร์										

ได้พบปัญหาประการหนึง่คอื	สือ่ไม่สามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายและจากการศกึษาของ	เนตรชนก	คงทน	

และคณะ	 (2554)	 เรื่อง	 การสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารยธรรมลุ่มน�า้บริเวณ

ที่ราบสูงโคราชในการรับรู้ของนักท่องเที่ยว	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเปิดรับส่ือ

อินเทอร์เน็ตมากเพื่อรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถ่ินแต่ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นยังขาดการส่ือสาร

การตลาดผ่านสื่อต่าง	ๆ	

	 การวิจัย	 เรื่อง”การส่ือสารการตลาดผ้าไหมอารยธรรมขอม	 และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง											

มูลค่าเพิ่ม	 :	 กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหม	 บ้านตะคร้อเหนือ	 อ�าเภอห้วยแถลง	 จังหวัดนครราชสีมา”	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอารยธรรมขอมบ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัด

นครราชสีมา	 และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหม	 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ														

ของผู้บริโภคและให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับสถานการณ์การส่ือสาร												

ในโลกการสื่อสารไร้พรมแดนและสถานการณ์ภูมิภาคที่ก�าลังเปล่ียนแปลงเข้าสู ่ยุคเศรษฐกิจอาเซียน																					

ด้วยความร่วมมือขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน	 องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการประสานงานร่วมกัน												

ตามยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา	 ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนเพื่อให้เกิดการสื่อสารการตลาด																		

ผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพ	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอันจะเพิ่มรายได	้															

ให้กับชุมชน	และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาบริบทผ้าไหมอารยธรรมขอม	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัด

นครราชสีมา	

	 2.	 เพือ่ศกึษาความต้องการผลติภณัฑ์ผ้าไหมและพฤตกิรรมการเปิดรบัส่ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บรโิภค	

	 3.	 เพือ่ออกแบบผลติภณัฑ์ผ้าไหมอารยธรรมขอมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	

จังหวัดนครราชสีมา	

	 4.	 เพือ่สร้างสือ่ต้นแบบการสือ่สารการตลาดผลติภณัฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดั

นครราชสีมา	
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ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือมีสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	

	 2.	 กลุม่ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอืเกดิการพฒันาและสร้างส่ือต้นแบบการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดันครราชสมีาเพือ่ให้เป็นทีรู่จ้กัของประชาชนทัว่ไปและเป็นการ

เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	

	 3.	 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือมีรายได้เพิ่มชุมชนจากการพัฒนาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมของบ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา	

	 4.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหินดาด	 ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	 สามารถน�ากลยุทธ์

การสือ่สารการตลาดผลติภณัฑ์ผ้าไหมของบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดันครราชสมีา	เป็นต้นแบบ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดระดับชาติและระดับสากล	 	

 ขอบเขตของกำรวิจัย  

	 1.	 ขอบเขตด้านประชากรเป้าหมาย	

	 	 1.1	 ขอบเขตประชากรในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	1	คือ	ปราชญ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	และ	

กลุ่มผู้ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	จ�านวนทั้งสิ้น	5	คน	

	 	 1.2	 ขอบเขตประชากรในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	2	คือ	ผู้บริโภคผ้าไหม	จ�านวนทั้งสิ้น	400	คน	

	 	 1.3	 ขอบเขตประชากรข้อที่	 3-4	 คือ	 ปราชญ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	 และ	 กลุ่มผู้ทอผ้าไหม									

บ้านตะคร้อเหนือพัฒนากรประจ�าต�าบล	 ผู้น�าชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการชุมชน	 นักธุรกิจ/														

ผู้ประกอบการผ้าไหม	และนักวิชาการด้านการสื่อสารการตลาด	จ�านวนทั้งสิ้น	30	คน	

	 2.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	

	 	 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการสื่อสารการตลาดผ้าไหมอารยธรรมขอม	และการออกแบบผลิตภัณฑ์

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเฉพาะผ้าไหมของกลุ่มบ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา	

	 3.	 ขอบเขตด้านสถานที	่ได้แก่	กลุม่ทอผ้าไหม	บ้านตะคร้อเหนอื		อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดันครราชสีมา
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	 จากภาพที่	1	แสดงให้เห็นการใช้แนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย	แนวคิดการสื่อสารการตลาด	แนวคิด

การออกแบบผลิตภัณฑ์	และแนวคิดการสื่อสารการตลาด	

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
	 1.	 การด�าเนนิงานวจิยัตามวตัถปุระสงค์ข้อที	่1	เพือ่ศกึษาบรบิทผ้าไหมอารยธรรมขอม	กลุม่ทอผ้าไหม							

บ้านตะคร้อเหนือ	 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา	 2	 วิธี	 ประกอบด้วย	 1)	 การศึกษาจากเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ																								

โดยการศึกษาวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	และ	2)	การศึกษาภาคสนาม	โดยการสัมภาษณ์	นางวงเดือน		

สอนจันดา,	 นางอุไรวรรณ	 	 ค�าบาง,	 นางหนูเล็ก	 	 สมนาม,	 นางชลิดา	 	 ค�าสอนพันธ์,	 นางนริน	 	 สอนจันดา,											

นางถนอม		ลาสุดตา	(สัมภาษณ์,	22	มีนาคม	2559)	ซึ่งเป็นปราชญ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	ซึ่งทีมวิจัยได้ชี้แจง

รายละเอียดและขออนุญาตน�าช่ือมาอ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว	 โดยจะท�าการศึกษาในประเด็น													

ดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

แนวคิด																	

การทอผ้า
แนวคิด

การสื่อสาร

การตลาด

แนวคิดการ

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ	์												

และการสร้าง															

อัตลักษณ์

แนวคิด

การสื่อสาร

การตลาด

ศึกษาบริบท

ผ้าไหม

อารยธรรมขอม

ความต้องการ

ผลิตภัณฑ์และ

การสื่อสาร

การตลาด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

การสร้างสื่อ

ต้นแบบเพื่อ

การสื่อสาร

การตลาด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

เสริมสร้าง

ศักยภาพ

เศรษฐกิจชุมชน

อย่างยั่งยืน

การสัมภาษณ์

การสังเกต

ศึกษาข้อมูล														

ทุติยภูมิ

การส�ารวจ
การสนทนา

กลุ่มโปรแกรม

คอมพิวเตอร	์											

เพื่อการ

ออกแบบ

การสนทนา

กลุ่มโปรแกรม

คอมพิวเตอร์												

เพื่อการ

ออกแบบ

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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	 	 1.1	 บริบทชุมชนบ้านตะคร้อเหนือ

	 	 1.2	 บริบทของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ

	 	 1.3	 ประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม		

	 	 และในการวเิคราะห์ข้อมลูบริบทกลุม่ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอืจะเป็นการน�าข้อมลูจากการศกึษา

เอกสารข้อมูลทุติยภูมิ	 โดยการศึกษาวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 และการศึกษาภาคสนาม	 โดยการ

สมัภาษณ์		ส�ารวจ	สงัเกต	และการจดบนัทกึมาวเิคราะห์เนือ้หาเชงิพรรณนา	(Content	analysis)	มาสงัเคราะห์

ความคิดรวบยอด	 แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนาในประเด็นบริบทชุมชนบ้านตะคร้อเหนือ	 บริบทของกลุ่ม									

ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม			

	 2.	 การด�าเนนิงานวจิยัตามวัตถปุระสงค์ข้อที	่2	เพือ่ศกึษาความต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและพฤตกิรรม

การเปิดรับสือ่ผลติภณัฑ์ผ้าไหมของผูบ้ริโภค	โดยเครือ่งมอืในการวจิยั	คอื	แบบสอบถาม	ซึง่ผู้วจิยัน�าแบบสอบถาม

ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 ท่าน	 เพื่อพิจารณา	 ตรวจสอบ	 และประเมินแบบสอบถาม	 หลังจากน้ัน														

น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงและน�าไปทดลองสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 40	 คน	 แล้วน�ามาหาค่า													

ความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาค	 (Cronbach)	 เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 เท่ากับ	 0.94	 ผลของทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม											

อยู่ในระดับสูง	 สามารถน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง	 ทั้งนี้ผู้วิจัยท�าการแจกแบบสอบถาม	 จ�านวน	 400	 ชุด									

เพื่อสอบถามกับผู ้ซื้อผ้าไหมที่เป็นกลุ ่มตัวอย่าง	 และในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติ																			

ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู	เพือ่วเิคราะห์ค่าสถติ	ิโดยหาค่าความถี	่ร้อยละ	แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มาบรรยายเชงิพรรณนา	

	 3.	 การด�าเนนิงานวจิยัตามวตัถปุระสงค์ข้อที	่3	เพือ่ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอารยธรรมขอมของกลุ่ม

ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดันครราชสีมา	โดยมคี�าถามเกีย่วกบัการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือเป็นโจทย์และหัวข้อการสนทนาของเวทีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหาข้อสรุป	

ซึ่งอาศัยวิธีการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 group)	 จากผู้ให้ข้อมูลจ�านวนประมาณ	 10-15	 คน	 ประกอบด้วย																		

กลุม่ผูท้อผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	พฒันากรประจ�าต�าบลผูน้�าชมุชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการชมุชน												

นักธุรกิจ/ผู ้ประกอบการผ้าไหม	 และนักวิชาการด้านการส่ือสารการตลาด	 และในการวิเคราะห์ข้อมูล																					

จะด�าเนินการภายหลังได้ข้อสรุปการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่	1	และ	2	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ผู้วิจัยน�าข้อมูล					

ที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม	 ด้วยวิธีการสังเกต	 เฝ้าดู	 สนทนา	 ซักถามอย่างม	ี													

ส่วนร่วม	และจดบันทกึเพือ่วเิคราะห์เนือ้หาเชงิพรรณนา	(Content	analysis)	และสงัเคราะห์ความคดิรวบยอด

แล้วจึงเขียนบรรยายเชิงพรรณนา	

	 4.	 การด�าเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี	 4	 เพื่อสร้างส่ือต้นแบบการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ	์						

ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดันครราชสมีา	โดยเน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการ

สร้างต้นแบบสือ่ต่าง	ๆ 	และในการวเิคราะห์ข้อมลูจะด�าเนนิการภายหลงัจากการสนทนากลุม่	ด้วยวธิกีารสงัเกต	

เฝ้าดู	สนทนา	ซักถามอย่างมีส่วนร่วม	และจดบันทึก	 เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา	 (Content	analysis)	

และสังเคราะห์ความคิดรวบยอด	แล้วจึงเขียนบรรยายเชิงพรรณนา	แล้วด�าเนินการสร้างสื่อต้นแบบการสื่อสาร

การตลาดตามความต้องการของชุมชนต่อไป	
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ผลกำรวิจัย 
	 การวิจัยนี้สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ได้ดังนี้	

	 1.	 การศกึษาบรบิทผ้าไหมอารยธรรมขอมของกลุม่ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดั

นครราชสีมา	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือมีการทอผ้าไหมลวดลายท่ีหลากหลาย	 โดยมี

ลวดลายที่เป็นลวดลายประจ�าของอ�าเภอห้วยแถลง	 คือ	 ลายต้นสน	 ส่วนลวดลายอื่น	 ๆ	 น้ันล้วนแล้วแต่เป็น

ลวดลายที่ชุมชนไม่ได้คิดขึ้นเอง	 แต่ได้ลอกเลียนรูปแบบลวดลายมาจากแหล่งทอผ้าไหมอื่น	 แต่ที่ชุมชนนิยม										

ทอไหมเป็นผนืผ้ามากท่ีสดุได้แก่	ลวดลายต้นสน	เป็นลวดลายทีห่น่วยงานราชการของอ�าเภอห้วยแถลงได้ก�าหนด

ให้เป็นลวดลายประจ�าอ�าเภอ	และมีการรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เช่น	 โรงพยาบาล	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 โรงเรียน	 และกลุ่มผู้ใหญ่บ้านในอ�าเภอห้วยแถลงสวมใส่ผ้าไหมเป็นประจ�าทุกวันศุกร์	 และ		

เมื่อผู้วิจัยได้อัตลักษณ์ชัดเจนตามลักษณะประวัติศาสตร์ของพื้นที่แล้ว	 จึงด�าเนินการจัดการประชุมกลุ่ม															

เพ่ือหาจดุร่วมในการออกแบบลาย	ซ่ึงได้แรงบนัดาลใจในการออกแบบจากปรางค์	บ้านปรางค์	โบราณสถานทีป่รากฏ

อยู่ในต�าบลหินดาด	ซึ่งสันนิษฐานว่าก่อสร้างตั้งที่ยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่	 7	 ในเส้นทางราชมังคลา	จากการ

สนทนากลุม่ได้มีการตกลงกบัชมุชนและตัง้ชือ่ลายผ้าทีส่ร้างใหม่นีว่้า	ลายปรางค์มงคล	ของกลุ่มบ้านตะคร้อเหนอื	

อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา	ดังภาพที่	2

	 ทั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการจดลิขสิทธิ์ลายผ้าไหมในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	และมอบ

ลิขสิทธิ์ลายผ้าไหมให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลหินดาด	 อ�าเภอห้วยแถลง	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อให้กลุ่ม

ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้	ดังภาพที่	3		

 

ภำพที่ 2			 ลวดลายผ้าไหมลายปรางค์มงคลทีเ่กดิแรงบันดาลใจจากปรางค์	อโรคยาศาล	“ปรางค์บ้านปรางค์”			

ที่มา	:	 	 ถ่ายภาพเมื่อวันที่	18	มกราคม	2560	ณ	ห้องประชุม	องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแถลง	อ�าเภอ	

	 	 ห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา
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	 2.	 การศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม				

ของผู้บริโภค	ผลการวิจัยพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ	64.50	เป็นเพศหญิง	และร้อยละ	35.50	

เป็นเพศชาย	อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ	33.30	มีช่วงอายุ	21-30	ปี	รองลงมาคือ	มีช่วงอายุ	

31-40	ปี	ร้อยละ	22.80	และช่วงอาย	ุ41-50	ปี	ร้อยละ	19.00	ตามล�าดบั	ระดบัการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ร้อยละ	 50.80	 ศึกษาระดับปริญญาตรี	 รองลงมาคือ	 ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย	 ร้อยละ	 18.30								

และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	 ร้อยละ	 14.00	 ตามล�าดับ	 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	

ร้อยละ	23.00	รับราชการ/พนักงานของรัฐ	รองลงมาคือ	นักเรียน/นักศึกษา	ร้อยละ	21.30และร้อยละ	14.00	

ตามล�าดับ	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ร้อยละ	35.80	มีรายได้เฉลี่ย	10,000-20,000	บาทต่อเดือน	รองลงมา

คือ	รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า	10,000	บาทต่อเดือน	ร้อยละ	28.80และรายได้เฉลี่ย	20,001-30,000	บาทต่อเดือน	

ร้อยละ	 20.00	 ตามล�าดับ	 ส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต่อครั้ง	 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ	 36.50														

ซื้อ	 1,000-2,000	 บาทต่อครั้ง	 รองลงมาคือ	 ซ้ือต�่ากว่า	 1,000	 บาทต่อครั้ง	 ร้อยละ	 33.50	 	 และซื้อ																							

2,001-3,000	 บาทต่อคร้ัง	 ร้อยละ	 16.80	 ตามล�าดับ	 และผู้บริโภคต้องการซื้อผ้าไหมที่เป็นเส้ือผ้าส�าเร็จรูป								

รองลงมา	คือ	ผ้าผืน	โดยส่วนใหญ่ซื้อใช้เอง	รองลงมาคือ	เป็นของฝาก/ของที่ระลึก	การได้รับข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมส่วนใหญ่ได้รับข่าวการออกร้านแสดงสินค้ามากที่สุด	 รองลงมาคือ	 จากเพ่ือน/ญาติ	 และการ

บอกต่อของบุคคลอื่น	 นอกจากน้ี	 จากการสอบถามผู้บริโภคพบว่าต้องการให้มีการออกร้านและการส่ือสาร								

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	 เฟสบุ๊ก	ขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ้าไหม	 พบว่าปัจจัยในการตัดสินใจซื้อด้านผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ผ้าไหมมีคุณภาพดีสีไม่ตก																		

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	 4.55	 ด้านราคา	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมีความคุ้มค่ากับราคา	 มีค่าเฉล่ียสูงสุด																

เท่ากับ	4.41	ด้านสถานที่จัดจ�าหน่าย	ได้แก่	การตกแต่งร้านจัดจ�าหน่ายมีความสวยงาม	ดึงดูดใจผู้ซื้อ	มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดเท่ากับ	 4.18	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	 มีพนักงานขายคอยให้ค�าแนะน�ากับลูกค้า	 มีค่าเฉล่ียสูงสุด

ภำพที่ 3	 การจดลิขสิทธิ์ลายผ้าไหม	

ที่มา	:	 	 ถ่ายภาพเมื่อวันที่	30	มกราคม	2560	ณ	ห้องประชุม	องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแถลง	อ�าเภอ	

	 	 ห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา				
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เท่ากับ	4.28	ส่วนข้อเสนอแนะที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	พบว่า	1)	ด้านผลิตภัณฑ์	

มีข้อเสนอแนะคือ	 ควรออกแบบให้ทันสมัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยควรออกแบบให้มีความหลากหลายมากขึ้น	

เช่น	 แบบ	 ลวดลาย	 การตัดเย็บ	 บรรจุภัณฑ์	 ให้เลือกซ้ือ	 และควรปรับแต่งลวดลายผ้าไหมให้เป็นอัตลักษณ์											

ตามแบบสากลเพื่อสร้างรายได้จากลูกค้าต่างชาติ	 2)	 ด้านราคา	 มีข้อเสนอแนะคือ	 ควรผลิตผ้าไหมให้มีความ							

คุ้มค่ากับราคาและประสิทธิภาพการใช้งานดี	 อายุการใช้งานนาน	 และคงทน	 3)	 ด้านสถานที่จัดจ�าหน่าย																							

มีข้อเสนอแนะคือ	 ควรมีสถานท่ีขายสินค้ามากข้ึน	 และ	 4)	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 มีข้อเสนอแนะคือ																

ควรประชาสัมพันธ์ให้ช่วยซ้ือผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย	 ผ้าไหมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย	 และควรมีหน่วยงาน								

ที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป	

	 3.	 การออกแบบผลติภณัฑ์ผ้าไหมอารยธรรมขอมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	

จงัหวดันครราชสมีา	พบว่า	เมือ่ได้ลวดลายทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เป็นทีเ่รยีบร้อย	คณะผู้วจิยัเหน็ว่าควรพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจึงได้ด�าเนินการน�าผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่	 1	 และ	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 2																		

มาพิจารณาหาจดุร่วมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาผลติภณัฑ์จากการอาศัยการประชมุกลุม่

จากภาคีที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กลุ่มผู้ทอผ้าไหม	ผู้ตัดเย็บจากกลุ่มตัดเย็บเครื่องนอนภายในชุมชน	นักพัฒนาชุมชน

จากองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนิดาด	และนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา	โดยอาศยัแนวทาง

ผลการวิจัยสรุปจากผู้บริโภค	 ซ่ึงได้แนวทางร่วมกันเพื่อด�าเนินการจัดท�าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	 ได้แก่	 ผ้าผืน																							

(เมื่อตัดเย็บเป็นเสื้อ/เครื่องนุ่งห่ม)	ผ้าปูโต๊ะ	ผ้าคาดโต๊ะ	หมอน	และกระเป๋าถือสตรี	เป็นต้น	ดังภาพที่	4	และ

ภาพที่	5

ภำพที่ 4  การประชุมกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัด	

	 	 นครราชสีมา	

ที่มา	:	 	 ถ่ายภาพเมื่อ	23	กันยายน	2559	ณ	ห้องประชุม	องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแถลง	และ	

	 	 วัดพนมไพร	บ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา
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	 4.	 การสร้างสือ่ต้นแบบการส่ือสารการตลาดผลติภณัฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดั

นครราชสมีา	ผลการวจิยัพบว่า	คณะผูวิ้จยัด�าเนนิการออกแบบลวดลายผ้าไหม	โดยด�าเนนิการออกแบบลวดลาย

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	และน�าเข้าสูเ่วทปีระชาคมและกลุม่ทอผ้าไหมได้ข้อสรปุลวดลายประจ�าถิน่ของชมุชน

เป็นรปูปรางค์บ้านปรางค์	ทีเ่ป็นลวดลายใหม่ส�าหรบัผลติภณัฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดั

นครราชสีมา	 ได้แก่	 ลายปรางค์มงคล	 แล้วจึงได้น�าลวดลายที่มาออกแบบเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

บ้านตะคร้อ	ดังภาพที่	6		

ภำพที่ 5		 ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย	

ที่มา	:				 ถ่ายภาพเมื่อ	23	กันยายน	2559	ณ	วัดพนมไพร	บ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัด	

	 	 นครราชสีมา		

	 เมื่อได้เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือแล้ว	 คณะผู้วิจัยจึงน�ามาสร้างสื่อต้นแบบ

การสื่อสารการตลาด	ดังนี้	

	 1.	 กล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม	โดยการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมนั้น	ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีความ

สวยงามและเหมาะสมกบัผลติภณัฑ์	สามารถช่วยสร้างมลูค่าเพิม่กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้โดยเฉพาะ	และสามารถ

ให้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือที่กล่องผลิตภัณฑ์ได้	ดังภาพที่	7		

ภำพที่ 6 เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา	:	 	 ถ่ายภาพเมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแถลง	อ�าเภอ	

	 	 ห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา		
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	 2.	 ป้ายส�าหรบัออกร้านแสดงสนิค้าหรอืนทิรรศการ	ผูว้จิยัได้ออกแบบป้าย	X-Stand	ส�าหรบัใช้ออกงาน

แสดงสินค้าและนิทรรศการเนื่องจากในการออกบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการในแต่ละครั้ง	 สินค้าไม่มีความ	

โดดเด่น	 และไม่ทราบว่าผ้าไหมน้ีมาจากแหล่งผลิตหรือมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์	 ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ															

ต�าบลหินดาด	 อ�าเภอห้วยแถลง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งการให้ข้อมูลหน้าชั้นจัดแสดงสินค้าจะเป็นประโยชน์						

ต่อการให้ข้อมูลสินค้า	เพราะจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการท�างานของกลุ่ม	ช่วยเพิ่มความสวยงาม	และสร้าง

อตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นขึน้	ท�าให้ลกูค้าสงัเกตเหน็ทีจ่ดัตัง้บธูจดัแสดงได้โดยง่าย	เมือ่ต้องการมาซือ้สนิค้าภายในงาน	

ดังภาพที่	8

ภำพที่ 7			 บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ

ที่มา	:	 	 ถ่ายภาพเมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแถลง	อ�าเภอ	

	 	 ห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา		

ภำพที่ 8		 ป้าย	X-Standของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	

ที่มา	:	 	 ถ่ายภาพเมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแถลง	อ�าเภอ	

	 	 ห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา				
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	 3.	 เพจเฟสบุก๊ของกลุม่ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	ผู้วจิยัสร้างเพจเฟสบุก๊ส�าหรับประชาสัมพนัธ์สินค้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือเพ่ือง่ายต่อการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์	 และเป็นการใช้ช่องทางการส่ือสาร													

การตลาดที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการสื่อสาร	 โดยเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และ

จ�าหน่ายสนิค้าในช่องทางของสือ่ออนไลน์	จดัแสดงผลติภณัฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	และยงัช่วยประชาสัมพนัธ์

หมู่บ้านตะคร้อเหนืออีกช่องทางหนึ่ง	ดังภาพที่	9	

อภิปรำยผล 
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายผล	ดังนี้	

	 1.	 การศึกษาบริบทผ้าไหมอารยธรรมขอม	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัด

นครราชสีมาพบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มท่ีส�าคัญของบ้านตะคร้อเหนือ	 คือ	 ผ้าพันคอ	 และผ้าคลุมไหล่										

เป็นหลัก	ส่วนลวดลายที่นิยม	ก็ยังคงเป็นลายต้นสน	และลายไทยโดยผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถแบ่งออกได้เป็น	

3	กลุ่มด้วยกัน	คือผ้าพันคอ	(ลายสีใบแก้ว)	ผ้าคลุมไหล่และผ้าไหมผืนลายต่าง	ๆ	ราคาของสินค้าถูกก�าหนดมา

เพื่อขายอยู่ระหว่าง	1,000-2,000	บาท	ซึ่งในบางครั้งผลิตผืนผ้าเพื่อจ�าหน่ายได้ราคาสูงถึง	2,500	บาท	ซึ่งราคา

นั้นขึ้นอยู่กับลวดลายเป็นหลักผ้าไหมของบ้านตะคร้อเหนือมีกระบวนการผลิตที่ครบถ้วนทุกกระบวนการผลิต

ภายในชุมชน	ตั้งแต่ปลูกหม่อน	เลี้ยงไหม	สาวไหม	ย้อมธรรมชาติและทอเองทั้งหมดหากไหมไม่เพียงพอต่อการ

ผลิตจึงจะซื้อไหมจากแหล่งอื่นมาเพิ่มเติมเพื่อใช้ทอกันภายในชุมชน	เนื่องจากยอดสั่งซื้อในบางช่วงจะมีสูงมาก	

เป็นต้นโดยจุดเด่นของปัญหาท่ีขาดการพัฒนาคือ	 ผ้าไหมขาดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	 ไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ีบ่งบอกว่า	

เป็นสินค้าที่มาจาแหล่งผลิตกลุ ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	 โดยส่วนมากมักจะลอกเลียนแบบลาย																						

จากแหล่งอื่นมาเพื่อทอจ�าหน่ายเพื่อใช้ในชุมชนรวมถึงจ�าหน่ายนอกชุมชน	ซึ่งบ้านตะคร้อเหนือมีจุดบกพร่อง

คล้ายคลึงกับ	 สัชฌุเศรษฐ์	 เรืองเดชสุวรรณ	 (2554)	 ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่ือสารการตลาด																															

โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน	กรณศึีกษาผลติภณัฑ์จากเศษผ้าฝ้าย	กลุม่พฒันาสตรบ้ีานต้นโจ้ก	(ค�าซาว)	

ภำพที่ 9 	 เพจเฟสบุ๊กของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ

ที่มา	:	 	 facebook.com/pg/กลุ่มผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ-278690649174033/posts/?ref-page_

	 	 internal		



69   NRRU Community Research Journal Vol.12 No.1 (January - April  2018)

อ�าเภอสนัก�าแพง	จงัหวดัเชยีงใหม่	โดยออกแบบและพฒันารูปแบบการสือ่สารการตลาดท่ีสอดคล้องกบัทรพัยากร

ที่มีอยู่และขีดความสามารถของกลุ่ม	 ซึ่งในการวิจัยพบว่ากลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้กขาดการด�าเนินการ																	

ในส่วนของการพัฒนาอัตลักษณ์และรูปแบบของตราสินค้า	 และด�าเนินการแก้ปัญหาโดยพัฒนาอัตลักษณ์												

และรูปแบบของตราสินค้าแล้ว	 จึงน�าข้อมูลท่ีได้มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนา								

รูปแบบการส่ือสารการตลาดที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่และขีดความสามารถของกลุ่ม	 โดยรูปแบบ														

การสื่อสารการตลาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์	 โดยค้นหาจุดเด่น	 เอกลักษณ์	 และอัตลักษณ์ของสินค้าที่มี												

ความโดดเด่น	แตกต่างจากสินค้าอืน่	ๆ 	เพือ่น�ามาสร้างเป็นจดุขาย	และพยายามค้นหาข้อดเีหล่านัน้มาแปรเปล่ียน

เป็นจดุยนืของสนิค้า	ให้มคีวามแตกต่างจากสนิค้าอืน่	ๆ 	ทีม่อียูใ่นท้องตลาด	ซึง่งานวจิยัครัง้นีไ้ด้ใช้ประวตัศิาสตร์

และร่องรอยอารยธรรมขอมปรางค์บ้านปรางค์มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์

ให้กบัผ้าไหมของบ้านตะคร้อเหนอื	และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิการสร้างอตัลักษณ์ให้กับสินค้าผ้าไหมกลุ่มจงัหวดั

นครชัยบุรินทร์	(คณะวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ,	2554)	ที่น�าเสนอเรื่องราวผ้าไหมผ่านประวัติศาสตร์

ของพื้นที่	 และเป็นแนวทางการสร้างตราสินค้า	 (brand)	 ซึ่งการสื่อสารของผู้ส่งสารจึงต้องค�านึงถึงหลักส�าคัญ

ของการสือ่สารเพือ่ให้การสือ่สารมปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามทีผู่ส่้งสารคาดหวงั	โดยหลกัส�าคญัประการหนึง่

คือ	ความชัดเจน	 (clarity)	หมายถึง	 ในการสื่อสารผู้ส่งสารควรสื่อสารด้วยภาษาข้อความสัญลักษณ์ที่ผู้รับสาร

เข้าใจได้ง่าย	และสามารถตีความได้ถูกต้องตามที่ผู้ส่งสารต้องการ	ดังนั้นจากการค้นพบของผู้วิจัยว่าอัตลักษณ์

ที่ชัดเจนตามลักษณะพื้นที่ที่ไม่เหมือนใคร	สามารถน�ามาสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ที่มีความสวยงาม	รูปแบบและ

สีสันที่มีเอกลักษณ์	 มีความชัดเจนโดยผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบตราสินค้าขึ้นบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

ส�าเร็จรูปให้เป็นลายผ้าที่พบเฉพาะในพื้นที่วิจัยเท่าน้ัน	 จากน้ันผู้วิจัยจะใช้ประโยชน์ต่อยอดโดยการสร้าง									

ตราสินค้าเป็นตราสินค้าขึ้นมา	 ซ่ึงประโยชน์ต่อการสร้างเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอื่น	 ๆ	 ต่อไป	 ทั้งนี	้											

ตราสินค้ามีความเป็นอัตลักษณ์เป็นตราสัญลักษณ์ท่ีมีการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์											

ผ้าไหมในนามกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	อ�าเภอหินดาด	จังหวัดนครราชสีมา	

	 2.	 การศกึษาความต้องการผลติภณัฑ์ผ้าไหมและพฤตกิรรมการเปิดรบัส่ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บรโิภค

พบว่าผู้บริโภคต้องการซื้อผ้าไหมที่เป็นเสื้อผ้าส�าเร็จรูปมากที่สุดรองลงมา	คือ	ผ้าผืน	โดยส่วนใหญ่มักซื้อใช้เอง	

รองลงมาคือ	 เป็นของฝาก/ของท่ีระลึก	 การได้รับข้อมูลข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมส่วนใหญ่ได้รับข่าว																						

การออกร้านแสดงสินค้ามากที่สุด	รองลงมาคือ	เพื่อน/ญาติ	และการบอกต่อของบุคคลอื่น	นอกจากนี้ผู้บริโภค														

ต้องการให้มีการออกร้านและการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	 เฟสบุ๊ก	 เป็นต้น	 ขณะที่ความคิดเห็น																									

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ้าไหม	พบว่า	ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ

ด้านผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ผ้าไหมมีคุณภาพดีสีไม่ตก	 ด้านราคา	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมีความคุ้มค่ากับราคา														

ด้านสถานทีจั่ดจ�าหน่าย	ได้แก่	การตกแต่งร้านจดัจ�าหน่ายมคีวามสวยงามและดงึดดูใจผูซ้ือ้	และด้านการส่งเสรมิ

การตลาด	ได้แก่	มีพนักงานขายคอยให้ค�าแนะน�ากับลูกค้า	เป็นต้น	ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มทอผ้า

ไหมบ้านตะคร้อเหนือประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับ	 วัฒน์จิรชัย	 เวชชนินนาท	 (2557)	 ที่ศึกษา									

การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของกล่มผลิตภัณฑ์ชุมชนต�าบลผาสุก	 อ�าเภอกุมภวาปี	 จังหวัด

อุดรธานี	 พบว่า	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนประสบปัญหาในระดับมากเช่นเดียวกับกรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหม																

บ้านตะคร้อ	 คือประสบปัญหาการด�าเนินงานด้านการตลาด	 เช่น	 สินค้าไม่มีความหลากหลาย	 ฉลากสินค้า													

ไม่สวยงาม	 ราคาสินค้าต�่ากว่าความเป็นจริง	 ขาดระบบการจัดการร้านค้า	 และไม่มีสื่อโฆษณาให้ผู้บริโภค															
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รู้จักสินค้ามากขึ้นทั้งนี้ปัจจัยการตลาดท่ีผู้บริโภคให้ความส�าคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม															

บ้านตะคร้อเหนือเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด	 ซ่ึงเป็นส่ิงส�าคัญที่ผู้วิจัยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ														

จึงออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค	

	 3.	 การออกแบบผลติภณัฑ์ผ้าไหมอารยธรรมขอมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	

จังหวัดนครราชสีมา	 พบว่า	 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือด�าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูป	 ได้แก	่															

ผ้าปูโต๊ะ	 ผ้าคาดโต๊ะ	 หมอน	 และกระเป๋าถือสตรี	 เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค	 สอดคล้องกับ														

สดุาพร	กณุฑลบตุร	(2550)	ทีก่ล่าวว่า	การตลาดในปัจจบุนัมุง่เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถ

ขยายกลุ่มลูกค้าได้ทั้งนี้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือได้น�าลายปรางค์มงคลมาออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์	

ให้มีความทันสมัยและแตกต่างจากลวดลายอื่น	ๆ	ที่เคยมีการผลิตมาเป็นลวดลายใหม่ส�าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

บ้านตะคร้อเหนอื	ถอืเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กับผลิตภณัฑ์ของชมุชน	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	เนตรชนก		

คงทน	 และคณะ	 	 (2560)	 พบว่า	 ผู้บริโภคผ้าพ้ืนเมืองน้ันต้องการผ้าที่มีสีสันและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ	์										

รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความแตกต่างหรือความน่าสนใจของสินค้า	เป็นต้น	 	

	 4.	 การสร้างสือ่ต้นแบบการส่ือสารการตลาดผลติภณัฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดั

นครราชสีมา	 พบว่า	 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือมีความต้องการผลิตส่ือต้นแบบเพื่อส่ือสารการตลาด	

ประกอบด้วย	 เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	 กล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม	 ป้ายส�าหรับ										

ออกร้านแสดงสนิค้าหรอืนทิรรศการและเพจเฟสบุก๊	ของกลุม่ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอืโดยเครือ่งมอืของการ

สื่อสารการตลาดก่อให้เกิดผลทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบส่ือต้นแบบ

โดยใช้ข้อมูลจากบริบทผ้าไหมอารยธรรมขอม	 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	 อ�าเภอห้วยแถลง	 จังหวัด

นครราชสมีาเพือ่อตัลกัษณ์ของสนิค้าให้มคีวามโดดเด่นสวยงามและแตกต่างจากสินค้าอืน่	ๆ 	ทัง้นีน้กัวิจยัได้อาศัย

การเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมประกอบเพ่ือเพิ่มคุณค่าทางจิตใจให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	 สอดคล้องกับ	

พิชญ์สิณี	 สว่างโรจน์	 (2556)	 ที่ศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า												

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยผักกูด	 ต�าบลเชียงกลม	 อ�าเภอปากชม	 จังหวัดเลย	 พบว่า																	

การ								รับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน																			

บ้านห้วยผักกูด	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยรับรู้ระดับมากใน	3	ด้าน	 ได้แก่	ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ	

ด้านการขายโดยพนักงานขาย	และด้านการส่งเสริมการขาย	เป็นต้น	ดังนั้นการออกแบบสื่อต้นแบบการสื่อสาร

การตลาดในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

	 1.	 ชุมชนและกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือมีความเข้มแข็ง	 และมีโอกาสในการพัฒนาสินค้า												

หลายด้าน	 จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	 เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า															

ของกลุ่มฯ	

	 2.	 ควรมกีารน�าผลจากการวจิยัไปใช้พฒันาการสือ่สารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโคราชเพือ่เสรมิสร้าง

ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนืออย่างต่อเนื่อง	

	 3.	 จากผลการวจิยัพบว่า	กลุม่ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนอื	ต้องอาศยังบประมาณจากภาครฐัในการผลติ

สื่อเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดไปยังผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	
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 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์อื่นของชุมชน	 เช่น	 การส่ือสาร

การตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มข้าว	

	 2.	 ควรมีการศึกษาวิจัยการสื่อสารด้านวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา													

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

	 3.	 เนื่องจากสินค้าของชุมชนมีหลายผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ข้าวและผ้าไหม	 จึงควรมีการศึกษาวิจัยแนวทาง

ด้านการพัฒนาการควบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านตะคร้อเหนือ	ภายใต้ตราสินค้าเพียงตราสินค้าเดียว	
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