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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ผ า้
ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ ายภายในศูนย์การค้าชุ มชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิ จตะวันออก – ตะวันตก
และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ ายภายในศูนย์การค้า
ชุ มชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิ จตะวันออก – ตะวันตก ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ สถานการณ์ของศูนย์การค้าชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิ จ
ตะวันออก – ตะวันตก ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองภายในศูนย์การค้าชุ มชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิ จ
ตะวันออก – ตะวันตก และการพัฒนาการตลาด วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพร่ วมกับ
การวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั 2 ลักษณะ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม
ในการศึกษาพบว่า มีผูป้ ระกอบการจํานวนหนึ่ งนําผ้าทอพื้นเมืองมาแปรรู ปเป็ นสิ นค้าของที่ระลึกเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้ผา้ ทอพื้นเมือง แต่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยงั มีนอ้ ยอยู่ จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการและความจําเป็ นของนักท่องเที่ยวที่เป็ นตลาดเป้ าหมาย โดย
การพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps ให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ทันสมัย แต่ยงั คง
ความดั้งเดิมเป็ นเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นเมือง เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด และเห็นถึง
ความสําคัญของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง จนเกิดการอนุรักษ์ผา้ ทอพื้นเมืองอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สืบทอดต่อกันมามีความสําคัญทางวัฒนธรรมของภูมิประเทศไทยและในกลุ่มอาเซี ยน ซึ่ งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ ระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
คําสํ าคัญ : การพัฒนาการตลาด ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง ศูนย์การค้าชุมชน แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก
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Abstract
This article aims to study and analyze marketing situations of local textile products which are
distributed at Community Malls on the EWEC and to propose recommendations for the marketing
development of local textile products in EWEC Community Malls. The process involved studying
related notions, theories, articles, and research, including situations of Community Malls on the EWEC,
local textile products at EWEC Community Malls, and marketing development. The research method
consisted of quantitative and qualitative methods. In-depth interviews and questionnaires were used to
collect the data. It was found that some of the traders had processed local textile into souvenirs in order
to add product value. However, the products still lacked variety, thus it is crucial to develop marketing
strategy to attract tourists and satisfy target tourists’ needs and expectations. By developing marketing
mix (4Ps), not only is it possible to add variety, originality, and modernity to the products, but this could
also help preserve the uniqueness of local textile to which would give the tourists more satisfaction as
well as helping them to realize the importance of local textile. This could lead to the conservation of
local textile which is considered a specious wisdom passed down from generation to generation, as well
as helping to retain its cultural importance to Thailand and the ASEAN Community. It is also positively
profitable to traders, the economy, and the country’s tourism industry.
KEYWORDS : Marketing Development, Local Textile Products, Community Malls, EWEC route

บทนํา
การท่องเที่ยวถือเป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั ระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทัว่ โลก ดังนั้นประเทศที่กาํ ลังพัฒนาจึงเห็นถึงความสําคัญของการท่องเที่ยว โดยเริ่ มต้นจากการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมร่ วมกันระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอินโดจีน แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวัน
ตก (East West Economic Corridor : EWEC) เป็ นหนึ่ งในการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า
การลงทุน ประกอบด้วย เวียดนาม พม่า ลาว และไทย ซึ่ งมีระยะทางอยูใ่ นเขตประเทศไทยเป็ นระยะทาง
ยาวที่สุด โดยเส้นทางเศรษฐกิจ EWEC ได้ผา่ นจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสิ นธุ์ และขอนแก่น ซึ่งเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจนี้เป็ นการเชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่
มหาสมุทรอินเดียซึ่ งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลางได้ ในกลุ่มประเทศบนเส้น
ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก มีความโดดเด่นในเรื่ องของงานหัตถกรรมที่ได้รับวัฒนธรรม
สื บต่อกันมาและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสิ นค้าของที่ระลึกถือเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยว
และผ้าทอพื้นเมืองเป็ นสิ นค้าหัตถกรรมที่มีข้ นั ตอนการผลิตที่ตอ้ งใช้แรงงานคนเป็ นหลัก มีเอกลักษณ์
เฉพาะของคนในท้องถิ่น และยังสามารถนําผ้าทอพื้นเมืองนี้ มาผลิตแปรรู ปเป็ นสิ นค้าที่ระลึกต่างๆ ได้
มากมาย สิ นค้าของที่ระลึกประเภทผ้าทอพื้นเมืองไทยเป็ นภูมิปัญญาลํ้าค่าที่สืบทอดต่อกันมาเป็ นระยะ
เวลายาวนาน มีความหลากหลายทั้งรู ปแบบ ลวดลาย และสี สนั แตกต่างกันไปตามความเชื่อและประเพณี
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ของแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ผ้า ไทยจึ ง ได้มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นมรดกทางภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
(วิรงรอง พรมมี, 2556) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นแหล่งผลิตผ้าที่มีคุณภาพในหลายพื้นที่ และได้รับ
การยอมรับในด้านความงดงาม สี สัน และลวดลาย รวมถึงฝี มือการทอผ้า ซึ่ งผ้าทอพื้นเมืองของทาง ภาค
อีสานนั้นได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็ นสิ นค้า
หัตถกรรมที่มีข้ นั ตอนการผลิตที่ตอ้ งใช้แรงงานคนเป็ นหลัก มีเอกลักษณ์เฉพาะของคนในท้องถิ่น และ
สามารถนําแปรรู ปเป็ นสิ นค้าที่ระลึกได้มากมาย เช่น กระเป๋ า หมอน ตุก๊ ตา ปกหนังสื อ รองเท้า เป็ นต้น
อุตสาหกรรมบริ การเป็ นภาคธุ รกิ จที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย ภาคบริ การเป็ นปั จจัยพื้นฐาน
ที่สนับสนุ นภาคธุ รกิจอื่น และสร้างรายได้เข้าประเทศโดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดย
ธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนหรื อ Community Mall เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่นกั ลงทุนสามารถเข้ามาลงทุนทําการ
ค้าเพื่อนําเสนอสิ นค้าแก่กลุ่มตลาดเป้ าหมายได้ เนื่ องจากธุ รกิจศูนย์การค้าชุมชน เป็ นธุ รกิจศูนย์การค้า
ปลีกแบบใหม่ที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าและบริ การ
ที่หลากหลายในรู ปแบบใหม่ที่ต่างไปจากห้างสรรพสิ นค้า โดยศูนย์การค้าชุมชนมีการขยายตัวเข้าสู่ แต่ละ
ภูมิภาค โดยเฉพาะภาคอีสานที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สื บเนื่ องมาจากการเตรี ยมตัวต้อนรับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวัน
ตก ส่ งผลให้มีการขยายตัวของธุ รกิ จศูนย์การค้าชุ มชนมากขึ้ นในหลายจังหวัด ปั จจุ บนั ภาคอี สานมี
ศูนย์การค้าชุมชนเปิ ดใหม่อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
เขตภาคอีสานมีเพียงจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นที่มีศนู ย์การค้าชุมชน ได้แก่ ตลาดต้นตาล และโอโซน วิลเลจ
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางคมนาคมบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก จะได้ประสบการณ์
การท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวศูนย์การค้าชุมชน ทําให้ผปู ้ ระกอบการขนาดย่อมที่ได้รวมตัวกัน มีโอกาส
ในการดําเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
ทางด้านแนวโน้มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น Western Union เผยผลการสํารวจ
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยส่ วนใหญ่เดินทาง
มาเที่ยวด้วยงบประมาณที่กาํ หนดไว้ แต่ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยว เผยว่า มีแนวโน้มใช้จ่ายเพื่อ การท่อง
เที่ยวและพักผ่อนในไทยสู งกว่างบที่ต้ งั ไว้ และสู งกว่าจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่เคยไปเยือนมา (Brand
buffet, 2013)
จากสถานการณ์ขา้ งต้นจะเห็นได้ว่ามีผูป้ ระกอบการที่เห็นถึงความสําคัญของผ้าทอพื้นเมือง และ
ยังมีนกั ท่องเที่ยวที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง ดังนั้นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง
เป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว และมีความสําคัญก่อให้เกิดประโยชน์เป็ นอย่าง
มากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวัน
ออก – ตะวันตก เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ายภายในศูนย์การค้า
ชุ มชน ที่จะสามารถสร้ างเม็ดเงิ นทางระบบเศรษฐกิ จและดึ งดูดนักท่องเที่ยวเดิ นทางมาใช้จ่ายมากขึ้น
ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขับเคลื่อน และเกิดความเจริ ญทางเศรษฐกิจของประเทศยิง่ ขึ้น
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ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
2. ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ ายภายในศูนย์การค้าชุมชนบน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก

วิธีการดําเนินการศึกษา

ในการศึกษาเรื่ องการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ายภายในศูนย์การค้า
ชุมชนในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก มีแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร เว็บไซต์ และบทความที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1.1 สถานการณ์ของศูนย์การค้าชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ได้
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของศูนย์การค้าชุมชน ตามแนวคิดของ วีรชาญ บรรณวิรุฬห์ และคณะ (2554),
Thaifranchise Center : รวมธุรกิจไทย (2556)
1.2 ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองภายในศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก ศึกษาความหมายของผ้าทอพื้นเมือง ตามแนวความคิดของ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
(2556) ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ของ Yuri Lee (2009), Alexandra-Andreea Rusu (2012) ดลฤทัย
โกวรรธนะกุล (2554) และได้ศึกษาสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองภายในศูนย์การค้าชุมชนใน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการภายในศูนย์การค้าชุมชน
ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ได้แก่ ตลาดต้นตาล และโอโซนวิลเลจ (ปภาดา พรหม
ลักขโณ, สวรรค์ ยงยุทธ, สุ ทธภา พรสิ ริการต์, กันยากร ชูสอน , รัชพร สี โท, 2557: สัมภาษณ์)
1.3 การพัฒนาการตลาด ได้ทาํ การศึกษาความหมายการตลาดตามแนวความคิดของ (Philip Kotler, 2007) องค์ประกอบหลักของการตลาดการท่องเที่ยว (ธนกฤต สังข์เฉย, 2550; Philip Kotler, 2007)
ศึกษาการวางแผนและพัฒนาการตลาด ตามแนวความคิดของ วิกรานต์ มงคลจันทร์ (2555) ฉลองศรี พิมล
สมพงศ์ (2542) ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ตาบทิพย์ ไรพรศักดิ์ (2546) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2554) ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps จากตํารา เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของวิกรานต์ มงคล
จันทร์ (2555) ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) McCarthy (1960)
2. นําเสนอผลการศึกษาที่ได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยการนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
วิเคราะห์และสรุ ปผลในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่ จดั
จําหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
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ผลการวิจยั
สถานการณ์ ของศูนย์ การค้ าชุมชนบนเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
ศูนย์การค้าชุมชน หรื อ Community mall หมายถึง ธุ รกิจด้านการพัฒนาและบริ การศูนย์การค้า
โดยมุ่งเน้นที่ศนู ย์การค้าแบบเปิ ด (Open-air Shopping Center) จัดหาที่ดินตามความต้องการของลูกค้าและ
นํามาพัฒนาเป็ นศูนย์การค้าหรื อโครงการ (ปรับปรุ งจาก วีรชาญ บรรณวิรุฬห์ และคณะ, 2554 Thaifranchise Center : รวมธุรกิจไทย, 2556)
การขยายตัวของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก
เป็ นผลมาจากที่การท่องเที่ยวเป็ นตัวนําการเดินทางของนักท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวัน
ออก - ตะวันตก ได้กระตุน้ ให้เกิดกิจกรรมและก่อให้เกิดกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่นาํ การค้าและการลงทุน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ได้พาดผ่านภาคอีสานของประเทศไทย 3 จังหวัด ได้แก่
ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ และมุกดาหารซึ่ งจังหวัดขอนแก่นเป็ นจังหวัดเดียวที่มีศูนย์การค้าชุมชนและยังเป็ น
จังหวัดที่มีชื่อเสี ยงทางด้านแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองที่มีคุณภาพ เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครื อข่ายการค้า
การลงทุน การบริ การ และการคมนาคมขนส่ งและเป็ นจุดศูนย์กลางบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวัน
ออก - ตะวันตก ในปั จจุบนั มีโครงการศูนย์การค้าชุมชนที่เปิ ดให้บริ การอยูถ่ ึง 2 โครงการ ได้แก่ ตลาด
ต้นตาล และโอโซนวิลเลจ และยังมีอีกหลายโครงการที่อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ
ผลิต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอพื้น เมื อ งที่ จั ด จํ า หน่ า ยภายในศู น ย์ ก ารค้ า ชุ ม ชนบนเส้ นทางระเบี ย งเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก
ผ้าเป็ นหนึ่ งในปั จจัยของการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ นอกจาก อาหาร ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค
ในสังคมไทยจะมีการทอผ้าเพื่อใช้สอยภายในครอบครัว ซึ่ งนับว่าเป็ นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ, 2556) การทอผ้าจึงกลายเป็ นกิจกรรมในครัวเรื อน
จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องผ้าทอจากทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้วา่ สิ่ งทอ คือ สิ นค้า
ทางวัฒนธรรม ทั้งทางด้านสี สนั และการออกแบบนั้นเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก (Yuri Lee, 2009) ตัวสิ นค้าเป็ น
ปั จจัยหลักในการเลือกซื้ อซึ่ งถ้ามีการออกแบบสิ นค้าที่ทนั สมัย คนมักจะเลือกซื้ อสิ นค้าชนิดนั้น นําผ้าทอ
พื้นเมืองไปประยุกต์เป็ นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้า ผ้าทอพื้นเมืองสามารถยกระดับ
เศรษฐกิจ (ปรับปรุ งจาก Yuri Lee, 2009 Alexandra-Andreea Rusu, 2012 และดลฤทัย โกวรรธนะกุล,
2554) และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไปได้ในอนาคต และผ้าทอพื้นเมืองยังเป็ นการนําเอาเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
และสะท้อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วย
ปั จจุ บนั จังหวัดขอนแก่ นซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของเส้นทางระเบี ยงเศรษฐกิ จ EWEC และยังเป็ น
จังหวัดที่ มีขนาดใหญ่ เป็ นเมื องหลักทางเศรษฐกิ จของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ นอกจากนั้นยังคงมี
ความเป็ นเอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมประเพณี และมี ชื่อเสี ยงทางด้านการทอผ้าไหมมัดหมี่ ที่มีคุณภาพ
ความงดงามที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์การค้าชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดต้นตาล และ
โอโซนวิลเลจ
เนื่ องจากปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการที่เห็นถึงความสําคัญและความมีเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นเมือง
โดยการนํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ของใช้ หรื อของที่ระลึกต่างๆ เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผ้าทอพื้น
เมือง ภายในศูนย์การค้าชุมชนในตลาดต้นตาลและโอโซนวิลเลจ ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผูป้ ระกอบการที่ จดั จําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมื องภายในศูนย์การค้าชุ มชนบนเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
ชื่อร้ าน
ตลาดต้นตาล
1. Papada

2. Choo handmade
3. So good
4. About art
โอโซน วิลเลจ
1. Papada

ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพืน้ เมืองทีจ่ ดั จําหน่ าย
กระเป๋ า (หลากลายรู ปแบบ), ที่เก็บกุญแจ, ซองใส่ แว่นตา, ปกสมุด,
ผ้าพันคอ, เนคไท, หมวก, หมอนอิง,หมอนรองนัง่ , ซอร์ฟเคส, ตุก๊ ตา
ไม้หนีบ, ตุก๊ ตา (หมี, ไดโนเสาร์), เสื้ อคลุมอาบนํ้า, กระโปรงผ้า
ขาวม้า, ผ้ากันเปื้ อน
สมุดทํามือ, กระเป๋ าห้อยคอ, ที่เก็บกุญแจ
ผ้าขาวม้า, ผ้าถุง, เสื้ อ, กระเป๋ าย่าม
กระเป๋ า, สมุดทํามือ, หมอนอิง, พวงกุญแจ
มีสินค้าประเภทเดียวกับร้านที่ตลาดต้นตาล

สถานการณ์ ทางการตลาดในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพืน้ เมืองที่จัดจําหน่ ายภายในศู นย์ การค้ า
ชุมชนในเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
1.สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
จากการศึกษาสํารวจและสัมภาษณ์หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผูป้ ระกอบการที่จดั จําหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์ผ า้ ทอพื้ นเมื องภายในศูนย์การค้าชุ มชน ได้ให้มุมมองเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชน ดังนี้
- จุ ดแข็ง ปั จจุ บนั ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมื องที่ อยู่ในศูนย์การค้าชุ มชนทั้งตลาด
ต้นตาลและโอโซนวิลเลจ การจัดจําหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนสามารถยกระดับของผูม้ าซื้ อได้หลาย
ระดับ เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อีกทั้งภายในศูนย์การค้าชุมชน
ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็ นจุดดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมายังศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ซึ่งเป็ นโอกาสสําหรับผูป้ ระกอบการที่จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
พื้นเมืองภายในศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
- จุดอ่อน การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองยัง ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในตัวสิ นค้า
ที่แสดงออกถึงท้องถิ่นหรื อจังหวัด และมีช่องทางการจัดจําหน่าย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยงั น้อย
อยูม่ าก
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- โอกาส มี หน่ วยงานภาครั ฐให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มผ้าทอพื้นเมื องไทย และการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถเปิ ดโอกาสในการเดินทางของประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น
- อุปสรรค สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ที่ทาํ ให้กาํ ลังซื้อของนักท่องเที่ยวลดลง และผูป้ ระกอบการ
ที่ต้ งั กิจการอยูภ่ ายในศูนย์การค้าชุมชนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงในเรื่ องของค่าเช่าพื้นที่
2. องค์ประกอบทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชน
- ผูซ้ ้ื อ ผูท้ ี่จะมาซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง ต้องเป็ นกลุ่มคนที่มีความสนใจผ้าทอพื้นเมืองจริ งๆ
ซึ่ งปั จจุบนั สัดส่ วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมากกว่าคนไทย และนักท่องเที่ยวจะไปซื้ อถึงแหล่งผลิต
โดยตรง ซึ่ งสถานที่ต้ งั ของแหล่งผลิตอยู่ไกลตัวเมืองมาก ปั จจุบนั นี้ เรามีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น คือ
ศูนย์การค้าชุมชนตั้งอยูภ่ ายในตัวเมือง
- ผูข้ าย ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการที่สนใจธุ รกิจผ้าทอพื้นเมืองยังมีอยูจ่ าํ นวนน้อย และความหลาก
หลายของผลิตภัณฑ์ยงั มีนอ้ ย คือ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ซ้ าํ ๆ กัน ไม่มีความแตกต่าง
- สิ นค้าและบริ การ สิ่ งที่ดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง คือ ความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของ
ผ้าทอที่มีข้นั ตอนกรรมวิธีด้ งั เดิม การย้อมสี ธรรมชาติ และลวดลายที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และได้คน
รุ่ นใหม่นาํ ผ้าทอพื้นเมืองมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ นอกจากการเป็ น
ของฝากของที่ระลึก
พฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวที่มายังศู นย์ การค้ าชุ มชนในเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก –
ตะวันตก
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ในเขตภาคอีสานของประเทศไทยนั้น มีศนู ย์การค้า
ชุมชนด้วยกัน 2 แห่ง คือ ตลาดต้นตาล และโอโซนวิลเลจ ซึ่ งเป็ นขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู ้
วิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จํานวน 400 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองภายในศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
- ตะวันตก
1. ข้อมูลเบื้องต้นของนักท่องเที่ยวที่มายังศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก –
ตะวันตก
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มายังศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ภูมิลาํ เนา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ผลการศึกษา พบว่า โดยส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยว
เป็ นเพศหญิงจํานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.5 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 62.8 มีสถานภาพโสด จํานวน 309 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.3 ภูมิลาํ เนาอยูใ่ นภาคอีสาน จํานวน 309 คน
คิดเป็ นร้อยละ 77.3 ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 และประกอบ
อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวเดือน
ละ 15,001 – 22,500 บาท จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.3
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สามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิแสดงภาพรวมข้อมูลเบื้องต้นของนักท่องเที่ยว ดังภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพรวมข้อมูลเบื้องต้นของนักท่องเที่ยวที่มายังศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก
2. พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองของนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองของนักท่องเที่ยวที่มายังศูนย์การค้าชุมชน
ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก สามารถสรุ ปผลการศึกษาแยกเป็ นรายข้อได้ดงั นี้
- วัตถุประสงค์ในการเดินทางมายังศูนย์การค้าชุมชนของนักท่องเที่ยว โดยส่ วนใหญ่พบว่านัก
ท่องเที่ยวมีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางมายังศูนย์การค้าชุมชนเพื่อเลือกซื้อของต่างๆ จํานวน 142 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.5
- แหล่งในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โดยส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพื้นเมืองจากศูนย์การค้าชุมชน จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8
- ประเภทของผ้า ทอพื้ น เมื อ งที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วเลื อ กซื้ อ โดยส่ ว นใหญ่ นัก ท่ อ งเที่ ย วเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองประเภทเครื่ องนุ่งห่ม จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44
- วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ้า ทอพื้ น เมื อ ง โดยส่ ว นใหญ่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี
วัตถุประสงค์ในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมื องเพื่อเป็ นของฝากให้ครอบครั วจํานวน 150 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37.5
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โดยส่ วนใหญ่พบว่าผูท้ ี่มีอิทธิ พลใน
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองของนักท่องเที่ยวคือตนเอง จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68
สาเหตุในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โดยส่ วนใหญ่พบว่า สาเหตุในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้
ทอพื้นเมืองของนักท่องเที่ยวคือ ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จํานวน 184 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 46
- งบประมาณในการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองในแต่ละครั้ง โดยส่ วนใหญ่พบว่านักท่องเที่ยว
มีงบประมาณในการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองในแต่ละครั้งอยู่ที่ 501 – 1,500 บาท จํานวน 184 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 46
สามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิแสดงภาพรวมพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองของ
นักท่องเที่ยวที่มายังศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ดังภาพที่ 2 ดังนี้

ภาพที่ 2 ภาพรวมพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองของนักท่องเที่ยวที่มายังศูนย์การค้า
ชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ ายภายในศูนย์การค้าชุ มชนบนเส้น
ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor)
จากการศึกษาการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ ายภายในศูนย์การค้า
ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก คือ การที่นกั ท่องเที่ยวมีความต้องการและความ
สนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง และโอกาสที่กิจการหนึ่งจะเข้าไปสนองความต้องการดังกล่าว โดยที่มีความเป็ น
ไปว่าจะได้รับผลกําไรตอบแทน โอกาสทางการตลาดจะน่าสนใจมากน้อยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ
ขึ้นอยูก่ บั ว่าเจ้าของกิจการจะมองเห็นมันหรื อไม่ มองเห็นแล้วจะจัดการกับโอกาสตรงนี้ อย่างไร เพื่อให้
เกิดประโยชน์หรื อผลกําไรต่อกิจการ และเพื่อตอบสนองความต้องการและความจําเป็ นของนักท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด ดังนั้นจึงได้
ทําการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่าย
ภายในศูนย์การค้าชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ดังนี้
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1.ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นเมืองอีสาน
จากการศึ ก ษา พบว่า ผ้า ทอพื้ น เมื อ งอี ส านมี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละโดดเด่ น อัน เกิ ด มาจาก
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่นาํ วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูภ่ ายในพื้นที่มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน อีกทั้งยังมีลวดลาย สี สนั ที่สวยงามที่เกิดจากธรรมชาติ และฝี มือการทอ
ที่มีความละเอียดประณี ต มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ซึ่ งในปั จจุบนั ผ้าทอพื้นเมืองอีสานยังมี
ความสามารถในการนํามาแปรรู ปเป็ นสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ได้อีกมากมาย นับว่าเป็ นการ
อนุรักษ์ภมู ิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ ายภายในศูนย์การค้าชุ มชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิ จ
ตะวันออก - ตะวันตก
จากการศึกษา พบว่า ศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมี 2 แห่งตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดขอนแก่น ได้แก่ ตลาดต้นตาล และโอโซนวิลเลจ ดังนี้
- ด้านสถานที่ พบว่า ศูนย์การค้าชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ที่กาํ ลังเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยตลาดต้นตาลและโอโซนวิลเลจ ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงง่าย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครันเป็ นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ซ้ื อสิ นค้าที่มีสินค้าให้เลือกมากมายหลาก
หลายชนิด เป็ นแหล่งพักผ่อนพบปะสังสรรค์ ของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างพื้นที่ และคนในท้องถิ่น
- ด้านสิ นค้าและบริ การ พบว่า ภายในศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีผปู ้ ระกอบการที่จาํ หน่ ายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองจํานวน 4 ผู ้
ประกอบการ 5 ร้านค้า ดังนี้
1. ตลาดต้นตาล มีผปู ้ ระกอบการ จํานวน 4 ร้านค้า ดังนี้
1.1 ร้าน Papada เป็ นร้านจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผ้าขาวม้า มีสินค้าให้เลือกมากมาย
หลากหลายกว่าทุกร้านภายในศูนย์การค้าชุมชน ซึ่ งผลิตภัณฑ์ภายในร้านได้แก่ กระเป๋ าหลากหลายรู ป
แบบ ที่เก็บกุญแจ ซองใส่ แว่นตา ผ้ากันเปื้ อน เสื้ อคลุมอาบนํ้า หมอนใบชา ตุก๊ ตาหมีและไดโนเสาร์ ผ้าฝ้ าย
ทอมือเป็ นผืน เนคไท หมวก กระโปรงลายผ้าขาวม้า สมุดโน้ต ซอฟท์เคส เบาะรองนัง่ และหมอนอิง
1.2 ร้าน Choo handmade เป็ นร้านที่จาํ หน่ายของที่ระลึกที่ทาํ เอง ได้แก่ หมวก ปกสมุด ที่
เก็บกุญแจ กระเป๋ าห้อยคอขนาดเล็ก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ปกสมุด ที่เก็บกุญแจ และ
กระเป๋ าห้อยคอขนาดเล็ก
1.3 ร้าน So good เป็ นร้านที่จดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ทาํ จากวัสดุพ้ืนบ้านต่างๆ
ได้แก่ กระเป๋ า ย่าม กล่องทิชชู เสื้ อ รองเท้า ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่
เสื้ อผ้าฝ้ าย ผ้าถุง ผ้าขาวม้า และกระเป๋ าย่ามผ้าขาวม้าและผ้าฝ้ าย
1.4 ร้าน About art เป็ นร้านที่จาํ หน่ ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและเครื่ องประดับหนัง โดย
สิ นค้าที่ทาํ จากผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ กระเป๋ า สมุดโน้ต พวงกุญแจ และหมอน
2. โอโซน วิลเลจ มีผปู ้ ระกอบการมีผปู ้ ระกอบการ จํานวน 1 ร้านค้า ดังนี้
2.1 ร้ าน Papada เป็ นอี ก 1 สาขาที่ เปิ ดทั้งตลาดต้นตาลและโอโซน วิลเลจ จัดจําหน่ าย
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ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผ้าขาวม้า มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายกว่าทุกร้านภายในศูนย์การค้าชุมชน
ซึ่ งผลิตภัณฑ์ภายในร้านได้แก่ กระเป๋ าหลากหลายรู ปแบบ ที่เก็บกุญแจ ซองใส่ แว่นตา ผ้ากันเปื้ อน เสื้ อ
คลุมอาบนํ้า หมอนใบชา ตุ๊กตาหมีและไดโนเสาร์ ผ้าฝ้ ายทอมือเป็ นผืน เนคไท หมวก กระโปรงลายผ้า
ขาวม้า สมุดโน้ต ซอฟท์เคส เบาะรองนัง่ และหมอนอิง
จากการศึกษา พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชน
บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก สรุ ปรายละเอียดโดยแยกเป็ นประเด็นได้ดงั นี้
- คุณภาพการผลิต ภายในศูนย์การค้าชุมชนมีผปู ้ ระกอบการที่จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้น
เมืองอยูจ่ าํ นวนหนึ่ง ซึ่งกลุ่มตลาดของแต่ละร้านไม่เหมือนกัน คุณภาพของสิ นค้าจึงยังมีความแตกต่าง
- รู ปแบบของสิ นค้า ยังไม่มีความหลากหลาย และแปลกใหม่เท่าที่ควร ยังคงเป็ นรู ปแบบเดิมๆ
รวมทั้งสี สันต่าง และยังไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ดังนั้นควรที่จะทําให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพื้นเมืองมีความหลากหลายและทันสมัยตอบสนองกลุ่มตลาดมากยิง่ ขึ้น และนําเอกลักษณ์ของความ
เป็ นจังหวัดขอนแก่นออกมา เพื่อสร้างจุดขายที่โดดเด่นให้กบั ผลิตภัณฑ์
- บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เนื่ อ งจากบรรจุ ภ ัณ ฑ์สํา หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ผ า้ ทอพื้ น เมื อ งไม่ มี ค วามสํา คัญ กับ
ั ฑ์มีบทบาทในตอนที่นกั
ผลิตภัณฑ์มากนัก เพราะการขายเน้นไปที่ตวั ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง บรรจุภณ
ท่องเที่ยวตัดสิ นใจซื้อแล้วเพื่อคุม้ ครองผลิตภัณฑ์และส่ งเสริ มการขายทําให้เกิดการกลับมาซื้อซํ้า
- การตลาดและการจัดจําหน่ าย ในด้านการตลาดและการจัดจําหน่ ายถื อว่าในปั จจุ บนั มี ขอ้
จํากัดในเรื่ องของผูบ้ ริ โภค คนส่ วนมากจะคิดว่าผ้าไหมหรื อผ้าทอพื้นเมืองเหมาะกับคนที่มีอายุแล้ว และ
มีราคาค่อนข้างสู ง ดังนั้นในการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองควรได้รับการพัฒนาจากรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและทันสมัยเหมาะกับทุกเพศและทุกวัย และทําการส่ งเสริ มการตลาด
3. องค์ประกอบทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชน
- ผูซ้ ้ือ ผูท้ ี่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง ต้องเป็ นกลุ่มคนที่มีความสนใจผ้าทอพื้นเมืองจริ งๆ
เท่านั้น ในปั จจุบนั มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น คือ ศูนย์การค้าชุมชนที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ และ
ตั้งอยูภ่ ายในตัวเมือง
- ผูข้ าย ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการที่สนใจธุ รกิ จผ้าทอพื้นเมืองยังมีอยู่จาํ นวนน้อย และความหลาก
หลายของผลิตภัณฑ์ยงั มีนอ้ ย
- สิ นค้าและบริ การ การนําผ้าทอพื้นเมืองมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจํา
วันได้ นอกจากการเป็ นของฝากของที่ระลึกแล้วยังเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว เนื่องจากผ้าทอพื้น
เมืองมีความเป็ นเอกลักษณ์ มีกรรมวิธีด้ งั เดิม การย้อมสี ธรรมชาติ และลวดลายที่เกิดจากภูมิปัญญาชาว
บ้าน
4. การพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ ายภายใน
ศูนย์การค้าชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
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ตารางที่ 4 การพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองที่จดั จําหน่ายภายใน
ศูนย์การค้าชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
ชื่อร้ าน

ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพืน้ เมืองทีจ่ ดั จําหน่ าย

ผลิตภัณฑ์ (Product)

- สร้างความแตกต่างของรู ปแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละผูป้ ระกอบ
การให้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองกลุ่ม
ลูกค้า
- การสร้างแบรนด์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองให้มีความหลากหลายและ
สามารถใช้งานได้จริ ง

ราคา (Price)

- ควรมีราคาให้เลือกหลากหลาย
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า

ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)

ควรนําไปวางจําหน่ายสถานที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว หรื อ
สนามบิน เป็ นต้น รวมถึงนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนเข้าไปช่วยเหลือ โดยการ
การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) จัดงานแสดงสิ นค้าให้ผปู ้ ระกอบการได้มีโอกาสพบปะนักธุรกิจ
ด้วยกัน และเปิ ดโอกาสให้แบรนด์สินค้านั้นออกสู่ตลาดยิง่ ขึ้น
ที่มา: ปรับปรุ งจาก นพรัตน์ กอกหวาน, เรื อนแก้ว จาจิตต์, วิสุทธิ์ การค้า, สง่า สัตนันท์ และอายุวฒั น์ ประทุมสระ (2557: สัมภาษณ์)

สรุปผล
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสิ นค้าที่ระลึกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวและ
ผ้าทอพื้นเมืองเป็ นสิ นค้าหัตถกรรมที่มีข้ นั ตอนการผลิตที่ตอ้ งใช้แรงงานคนเป็ นหลัก มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของคนในท้องถิ่น และยังสามารถนํามาแปรรู ปเป็ นสิ นค้าที่ระลึกต่างๆ ได้มากมาย ดังนั้นในการจําหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมื องจึ งเป็ นอี กหนึ่ งธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ ยว และมี ความสําคัญ
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แสดงออกถึงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่ งต้องการการพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่และทันสมัย และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
ตอบสนองความต้องการและความจําเป็ นของนักท่องเที่ยวที่เป็ นตลาดเป้ าหมาย และเพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด และเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง จนเกิดการบอกต่อหรื อ
การซื้อซํ้า ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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ศูนย์การค้าชุมชนได้มีการเจริ ญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้กบั
นักท่องเที่ยวและแต่ละโครงการมีการจัดตกแต่งให้มีความน่าสนใจ มีสินค้าให้เลือกมากมายราคาค่อนข้าง
ถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป เป็ นทางเลือกใหม่ที่นกั ท่องเที่ยวกําลังให้ความสนใจ
จังหวัดขอนแก่นที่เป็ นเมืองขนาดใหญ่และเป็ นเมืองเศรษฐกิจของภูมิภาค อีกทั้งยังเป็ นเมือง MICE
City หนึ่งใน 5 ของประเทศไทย มีผปู ้ ระกอบการนําผ้าทอพื้นเมืองมาแปรรู ปเป็ นสิ นค้าของที่ระลึกที่สร้าง
ความน่าสนใจให้กบั นักท่องเที่ยวอยูจ่ าํ นวนหนึ่ ง ซึ่ งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยงั มีนอ้ ยอยู่ จึงต้อง
มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการและความจําเป็ นของนักท่องเที่ยวที่เป็ น
ตลาดเป้ าหมาย โดยการพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps ให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย แปลกใหม่
ทันสมัย และประโยชน์ใช้สอย แต่ยงั คงความดั้งเดิมเป็ นเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นเมือง เพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด และตอบสนองความต้องการของกลุ่มตลาดเป้ าหมาย เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเห็น
ถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง จนเกิดการบอกต่อหรื อการซื้ อซํ้า และเกิดการอนุรักษ์ผา้ ทอ
พื้นเมืองอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมามีความสําคัญทางวัฒนธรรมของภูมิประเทศไทย
และในกลุ่มอาเซี ยน ซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ ระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศ

กิตติกรรมประกาศ
1. บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง
สําหรับนักท่องเที่ยวที่มายังศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
2. งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุ นการวิจยั จากสํานักงานกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ประเภทบัณฑิ ต
ศึกษา ประจําปี 2557
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