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 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้

ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก 

และเพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการตลาดของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้

ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สถานการณ์ของศูนยก์ารคา้ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวนัออก – ตะวนัตก ผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวนัออก – ตะวนัตก และการพฒันาการตลาด วิธีดาํเนินการวิจยัใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบั

การวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั 2 ลกัษณะ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม               

ในการศึกษาพบว่า มีผูป้ระกอบการจาํนวนหน่ึงนาํผา้ทอพ้ืนเมืองมาแปรรูปเป็นสินคา้ของท่ีระลึกเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าใหผ้า้ทอพ้ืนเมือง แต่ความหลากหลายของผลิตภณัฑย์งัมีนอ้ยอยู ่ จึงตอ้งมีการวางแผนกลยทุธ์

ทางการตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย โดย

การพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ใหผ้ลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย แปลกใหม่ ทนัสมยั แต่ยงัคง

ความดั้งเดิมเป็นเอกลกัษณ์ของผา้ทอพ้ืนเมือง เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด และเห็นถึง

ความสาํคญัของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง จนเกิดการอนุรักษผ์า้ทอพ้ืนเมืองอนัเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ท่ีสืบทอดต่อกนัมามีความสาํคญัทางวฒันธรรมของภูมิประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิด

ประโยชนต่์อผูป้ระกอบการ ระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ

คาํสําคญั : การพฒันาการตลาด ผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง ศนูยก์ารคา้ชุมชน แนวเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวนัออก – ตะวนัตก
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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
 การท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศ

ทัว่โลก ดงันั้นประเทศท่ีกาํลงัพฒันาจึงเห็นถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียว โดยเร่ิมตน้จากการพฒันา

เส้นทางคมนาคมร่วมกนัระหว่างไทยกบักลุ่มประเทศอินโดจีน แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนั

ตก (East West Economic Corridor : EWEC) เป็นหน่ึงในการพฒันาเส้นทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงการคา้         

การลงทุน ประกอบดว้ย เวียดนาม พม่า ลาว และไทย ซ่ึงมีระยะทางอยูใ่นเขตประเทศไทยเป็นระยะทาง

ยาวท่ีสุด โดยเส้นทางเศรษฐกิจ EWEC ไดผ้า่นจงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

ไดแ้ก่ มุกดาหาร กาฬสินธ์ุ และขอนแก่น ซ่ึงเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจน้ีเป็นการเช่ือมจากทะเลจีนใตไ้ปสู่

มหาสมุทรอินเดียซ่ึงสามารถเช่ือมต่อไปยงัประเทศอินเดียและตะวนัออกกลางได ้ในกลุ่มประเทศบนเสน้

ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก มีความโดดเด่นในเร่ืองของงานหตัถกรรมท่ีไดรั้บวฒันธรรม

สืบต่อกนัมาและมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถ่ิน 

 ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสินคา้ของท่ีระลึกถือเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความสาํคญัต่อการท่องเท่ียว

และผา้ทอพ้ืนเมืองเป็นสินคา้หัตถกรรมท่ีมีขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งใชแ้รงงานคนเป็นหลกั มีเอกลกัษณ์

เฉพาะของคนในทอ้งถ่ิน และยงัสามารถนาํผา้ทอพ้ืนเมืองน้ีมาผลิตแปรรูปเป็นสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ ได้

มากมาย สินคา้ของท่ีระลึกประเภทผา้ทอพ้ืนเมืองไทยเป็นภูมิปัญญาลํ้าค่าท่ีสืบทอดต่อกนัมาเป็นระยะ

เวลายาวนาน มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ ลวดลาย และสีสนั แตกต่างกนัไปตามความเช่ือและประเพณี
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ของแต่ละท้องถ่ิน ผา้ไทยจึงได้มีการข้ึนทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาทางวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง

(วิรงรอง พรมมี, 2556) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตผา้ท่ีมีคุณภาพในหลายพ้ืนท่ี และไดรั้บ

การยอมรับในดา้นความงดงาม สีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผา้ ซ่ึงผา้ทอพ้ืนเมืองของทาง ภาค

อีสานนั้นไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นสินคา้

หัตถกรรมท่ีมีขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งใชแ้รงงานคนเป็นหลกั มีเอกลกัษณ์เฉพาะของคนในทอ้งถ่ิน และ

สามารถนาํแปรรูปเป็นสินคา้ท่ีระลึกไดม้ากมาย เช่น กระเป๋า หมอน ตุก๊ตา ปกหนงัสือ รองเทา้ เป็นตน้

 อุตสาหกรรมบริการเป็นภาคธุรกิจท่ีมีความสําคญัต่อประเทศไทย ภาคบริการเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน

ท่ีสนบัสนุนภาคธุรกิจอ่ืน และสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศโดยเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว โดย

ธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือ Community Mall เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีนกัลงทุนสามารถเขา้มาลงทุนทาํการ

คา้เพ่ือนาํเสนอสินคา้แก่กลุ่มตลาดเป้าหมายได ้ เน่ืองจากธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชน เป็นธุรกิจศูนยก์ารคา้

ปลีกแบบใหม่ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้และบริการ

ท่ีหลากหลายในรูปแบบใหม่ท่ีต่างไปจากหา้งสรรพสินคา้ โดยศูนยก์ารคา้ชุมชนมีการขยายตวัเขา้สู่แต่ละ

ภูมิภาค โดยเฉพาะภาคอีสานท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สืบเน่ืองมาจากการเตรียมตวัตอ้นรับการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพ้ืนท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนั

ตก ส่งผลให้มีการขยายตวัของธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชนมากข้ึนในหลายจงัหวดั ปัจจุบนั ภาคอีสานมี

ศูนยก์ารคา้ชุมชนเปิดใหม่อยา่งต่อเน่ือง จากการศึกษาในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก 

เขตภาคอีสานมีเพียงจงัหวดัขอนแก่นเท่านั้นท่ีมีศนูยก์ารคา้ชุมชน ไดแ้ก่ ตลาดตน้ตาล และโอโซน วลิเลจ 

ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางคมนาคมบนเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก  จะไดป้ระสบการณ์

การท่องเท่ียวผา่นการท่องเท่ียวศูนยก์ารคา้ชุมชน ทาํใหผู้ป้ระกอบการขนาดยอ่มท่ีไดร้วมตวักนั มีโอกาส

ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน

 ทางดา้นแนวโนม้การใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น Western Union เผยผลการสาํรวจ

พฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทย วา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนไทยส่วนใหญ่เดินทาง

มาเท่ียวดว้ยงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้แต่ 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียว เผยวา่ มีแนวโนม้ใชจ่้ายเพ่ือ   การท่อง

เท่ียวและพกัผ่อนในไทยสูงกว่างบท่ีตั้งไว ้และสูงกว่าจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ท่ีเคยไปเยือนมา (Brand 

buffet, 2013)

 จากสถานการณ์ขา้งตน้จะเห็นไดว้่ามีผูป้ระกอบการท่ีเห็นถึงความสําคญัของผา้ทอพ้ืนเมือง และ

ยงัมีนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง ดงันั้นการจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง

เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่องเท่ียว และมีความสําคญัก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่าง

มากต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการตลาด

ของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนในแนวเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนั

ออก – ตะวนัตก เพราะเลง็เห็นถึงความสาํคญัของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศนูยก์ารคา้

ชุมชน ท่ีจะสามารถสร้างเม็ดเงินทางระบบเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเท่ียวเดินทางมาใชจ่้ายมากข้ึน      

ทาํใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวขบัเคล่ือน และเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศยิง่ข้ึน
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ชุมชนบนเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก

 2. ศึกษาเก่ียวกบัการตลาดของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนบน

เสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก

วธีิการดาํเนินการศึกษา
 ในการศึกษาเร่ืองการพฒันาการตลาดของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้

ชุมชนในแนวเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก มีแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร เวบ็ไซต ์และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี

  1.1 สถานการณ์ของศูนยก์ารคา้ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก ได้

ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของศูนยก์ารคา้ชุมชน ตามแนวคิดของ วีรชาญ บรรณวิรุฬห์ และคณะ (2554), 

Thaifranchise Center : รวมธุรกิจไทย (2556)

  1.2 ผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - 

ตะวนัตก ศึกษาความหมายของผา้ทอพ้ืนเมือง ตามแนวความคิดของ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

(2556) ศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ของ Yuri Lee (2009), Alexandra-Andreea Rusu (2012) ดลฤทยั 

โกวรรธนะกลุ (2554) และไดศึ้กษาสถานการณ์ของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนใน

เสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการภายในศูนยก์ารคา้ชุมชน

ในเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก ไดแ้ก่ ตลาดตน้ตาล และโอโซนวลิเลจ (ปภาดา พรหม

ลกัขโณ, สวรรค ์ยงยทุธ, สุทธภา พรสิริการต,์ กนัยากร ชูสอน , รัชพร สีโท, 2557: สมัภาษณ์)

  1.3 การพฒันาการตลาด ไดท้าํการศึกษาความหมายการตลาดตามแนวความคิดของ (Philip Kot-

ler, 2007) องคป์ระกอบหลกัของการตลาดการท่องเท่ียว (ธนกฤต สงัขเ์ฉย, 2550;  Philip Kotler, 2007) 

ศึกษาการวางแผนและพฒันาการตลาด ตามแนวความคิดของ วกิรานต ์มงคลจนัทร์ (2555) ฉลองศรี พิมล

สมพงศ ์ (2542) ฉตัยาพร เสมอใจ (2549) ตาบทิพย ์ไรพรศกัด์ิ (2546) บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2554) ศึกษา

เก่ียวกบัการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 4Ps จากตาํรา เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของวกิรานต ์มงคล

จนัทร์ (2555) ฉตัยาพร เสมอใจ (2549) ธญัพรนภสั แฟงสม (2556) McCarthy (1960)

 2. นาํเสนอผลการศึกษาท่ีไดใ้นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามา

วิเคราะห์และสรุปผลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดั

จาํหน่ายภายในศนูยก์ารคา้ชุมชนในแนวเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก
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ผลการวจิยั
 สถานการณ์ของศูนย์การค้าชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกจิตะวนัออก – ตะวนัตก

  ศูนยก์ารคา้ชุมชน หรือ Community mall หมายถึง ธุรกิจดา้นการพฒันาและบริการศูนยก์ารคา้

โดยมุ่งเนน้ท่ีศนูยก์ารคา้แบบเปิด (Open-air Shopping Center) จดัหาท่ีดินตามความตอ้งการของลกูคา้และ

นาํมาพฒันาเป็นศูนยก์ารคา้หรือโครงการ (ปรับปรุงจาก วรีชาญ บรรณวรุิฬห์ และคณะ, 2554 Thaifran-

chise Center : รวมธุรกิจไทย, 2556)

การขยายตวัของเศรษฐกิจการคา้และการลงทุนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก -ตะวนัตก 

เป็นผลมาจากท่ีการท่องเท่ียวเป็นตวันาํการเดินทางของนกัท่องเท่ียวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนั

ออก - ตะวนัตก ไดก้ระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมและก่อใหเ้กิดกลยทุธ์การท่องเท่ียวท่ีนาํการคา้และการลงทุน 

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก ไดพ้าดผา่นภาคอีสานของประเทศไทย 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และมุกดาหารซ่ึงจงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัเดียวท่ีมีศูนยก์ารคา้ชุมชนและยงัเป็น

จงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นแหล่งผลิตผา้ทอพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพ เป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงเครือข่ายการคา้ 

การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งและเป็นจุดศูนยก์ลางบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนั

ออก - ตะวนัตก ในปัจจุบนัมีโครงการศูนยก์ารคา้ชุมชนท่ีเปิดให้บริการอยูถึ่ง 2 โครงการ ไดแ้ก่ ตลาด

ตน้ตาล และโอโซนวลิเลจ และยงัมีอีกหลายโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ

 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจําหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวนัออก – ตะวนัตก

  ผา้เป็นหน่ึงในปัจจยัของการดาํรงชีวิตของมนุษย ์นอกจาก อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค  

ในสงัคมไทยจะมีการทอผา้เพ่ือใชส้อยภายในครอบครัว ซ่ึงนบัวา่เป็นภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดเป็นมรดกทาง

วฒันธรรม (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2556) การทอผา้จึงกลายเป็นกิจกรรมในครัวเรือน

 จากการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองผา้ทอจากทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ ส่ิงทอ คือ สินคา้

ทางวฒันธรรม ทั้งทางดา้นสีสนัและการออกแบบนั้นเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก (Yuri Lee, 2009) ตวัสินคา้เป็น

ปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือซ่ึงถา้มีการออกแบบสินคา้ท่ีทนัสมยั คนมกัจะเลือกซ้ือสินคา้ชนิดนั้น นาํผา้ทอ

พ้ืนเมืองไปประยกุตเ์ป็นผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ ผา้ทอพ้ืนเมืองสามารถยกระดบั

เศรษฐกิจ (ปรับปรุงจาก Yuri Lee, 2009 Alexandra-Andreea Rusu, 2012 และดลฤทยั  โกวรรธนะกุล, 

2554) และดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่อไปไดใ้นอนาคต และผา้ทอพ้ืนเมืองยงัเป็นการนาํเอาเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น

และสะทอ้นวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

  ปัจจุบนัจงัหวดัขอนแก่นซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และยงัเป็น

จงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นเมืองหลกัทางเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยงัคงมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมประเพณี และมีช่ือเสียงทางดา้นการทอผา้ไหมมดัหม่ีท่ีมีคุณภาพ 

ความงดงามท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ และเป็นท่ีตั้งของศนูยก์ารคา้ชุมชน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดตน้ตาล และ

โอโซนวลิเลจ

  เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการท่ีเห็นถึงความสาํคญัและความมีเอกลกัษณ์ของผา้ทอพ้ืนเมือง 

โดยการนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑข์องใช ้หรือของท่ีระลึกต่างๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผา้ทอพ้ืน

เมือง ภายในศนูยก์ารคา้ชุมชนในตลาดตน้ตาลและโอโซนวลิเลจ ดงัน้ี
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ตารางที่ 1 ผูป้ระกอบการท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนบนเส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก

ช่ือร้าน ผลติภณัฑ์ผ้าทอพืน้เมอืงทีจ่ดัจาํหน่าย

ตลาดตน้ตาล

1. Papada
กระเป๋า (หลากลายรูปแบบ), ท่ีเกบ็กญุแจ, ซองใส่แวน่ตา, ปกสมุด, 

ผา้พนัคอ, เนคไท, หมวก, หมอนอิง,หมอนรองนัง่, ซอร์ฟเคส, ตุก๊ตา

ไมห้นีบ, ตุก๊ตา (หมี, ไดโนเสาร์), เส้ือคลุมอาบนํ้า, กระโปรงผา้

ขาวมา้, ผา้กนัเป้ือน

2. Choo handmade
สมุดทาํมือ, กระเป๋าหอ้ยคอ, ท่ีเกบ็กญุแจ

3. So good
ผา้ขาวมา้, ผา้ถุง, เส้ือ, กระเป๋ายา่ม

4. About art
กระเป๋า, สมุดทาํมือ, หมอนอิง, พวงกญุแจ

โอโซน วลิเลจ

1. Papada
มีสินคา้ประเภทเดียวกบัร้านท่ีตลาดตน้ตาล

 สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพืน้เมืองที่จัดจําหน่ายภายในศูนย์การค้า

ชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกจิตะวนัออก - ตะวนัตก

  1.สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก

  จากการศึกษาสาํรวจและสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูป้ระกอบการท่ีจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองภายในศูนยก์ารคา้ชุมชน ได้ให้มุมมองเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มภายในและ

ภายนอกของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศนูยก์ารคา้ชุมชน ดงัน้ี

  - จุดแข็ง ปัจจุบนัธุรกิจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองท่ีอยู่ในศูนยก์ารคา้ชุมชนทั้งตลาด

ตน้ตาลและโอโซนวิลเลจ การจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนสามารถยกระดบัของผูม้าซ้ือไดห้ลาย

ระดบั เพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และยงัมีสินคา้มากมายหลากหลายชนิด อีกทั้งภายในศนูยก์ารคา้ชุมชน

ยงัมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นจุดดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมายงัศูนยก์ารคา้ชุมชนในเส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก ซ่ึงเป็นโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอ

พ้ืนเมืองภายในศนูยก์ารคา้ชุมชนในเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก

  - จุดอ่อน การแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองยงั ไม่มีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในตวัสินคา้ 

ท่ีแสดงออกถึงทอ้งถ่ินหรือจงัหวดั และมีช่องทางการจดัจาํหน่าย และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ยงันอ้ย

อยูม่าก
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  - โอกาส มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมผา้ทอพ้ืนเมืองไทย และการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถเปิดโอกาสในการเดินทางของประเทศสมาชิกเพ่ิมข้ึน

  - อุปสรรค สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีทาํใหก้าํลงัซ้ือของนกัท่องเท่ียวลดลง และผูป้ระกอบการ

ท่ีตั้งกิจการอยูภ่ายในศนูยก์ารคา้ชุมชนจะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงในเร่ืองของค่าเช่าพ้ืนท่ี

  2. องคป์ระกอบทางการตลาดของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศนูยก์ารคา้ชุมชน 

  - ผูซ้ื้อ ผูท่ี้จะมาซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง ตอ้งเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสนใจผา้ทอพ้ืนเมืองจริงๆ 

ซ่ึงปัจจุบนัสัดส่วนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจะมากกว่าคนไทย และนกัท่องเท่ียวจะไปซ้ือถึงแหล่งผลิต

โดยตรง ซ่ึงสถานท่ีตั้งของแหล่งผลิตอยู่ไกลตวัเมืองมาก ปัจจุบนัน้ีเรามีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน คือ 

ศนูยก์ารคา้ชุมชนตั้งอยูภ่ายในตวัเมือง

  - ผูข้าย ปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่ีสนใจธุรกิจผา้ทอพ้ืนเมืองยงัมีอยูจ่าํนวนนอ้ย และความหลาก

หลายของผลิตภณัฑย์งัมีนอ้ย คือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ซํ้ าๆ กนั ไม่มีความแตกต่าง

  - สินคา้และบริการ ส่ิงท่ีดึงดูดใจของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง คือ ความมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของ

ผา้ทอท่ีมีขั้นตอนกรรมวธีิดั้งเดิม การยอ้มสีธรรมชาติ และลวดลายท่ีเกิดจากภมิูปัญญาชาวบา้น และไดค้น

รุ่นใหม่นาํผา้ทอพ้ืนเมืองมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชง้านในชีวิตประจาํวนัได ้นอกจากการเป็น

ของฝากของท่ีระลึก

 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มายังศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – 

ตะวนัตก

 เสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก ในเขตภาคอีสานของประเทศไทยนั้น มีศนูยก์ารคา้

ชุมชนดว้ยกนั 2 แห่ง คือ ตลาดตน้ตาล และโอโซนวลิเลจ ซ่ึงเป็นขอบเขตพ้ืนท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี โดยผู ้

วิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ จาํนวน 400 คน เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก 

- ตะวนัตก 

 1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัศนูยก์ารคา้ชุมชนในเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – 

ตะวนัตก

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ท่ีมายงัศูนยก์ารคา้ชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ภมิูลาํเนา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว ผลการศึกษา พบวา่ โดยส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียว

เป็นเพศหญิงจาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีอายรุะหวา่ง 21-40 ปี จาํนวน 251 คน    คิดเป็นร้อย

ละ 62.8 มีสถานภาพโสด จาํนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ภมิูลาํเนาอยูใ่นภาคอีสาน จาํนวน 309 คน 

คิดเป็นร้อยละ 77.3 ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 และประกอบ

อาชีพพนกังาน/ลกูจา้งบริษทัเอกชน จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวเดือน

ละ 15,001 – 22,500 บาท จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3
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 สามารถสรุปเป็นแผนภมิูแสดงภาพรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัท่องเท่ียว ดงัภาพท่ี 1 ดงัน้ี

ภาพท่ี 1 ภาพรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัศูนยก์ารคา้ชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวนัออก - ตะวนัตก

 2. พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองของนกัท่องเท่ียว

  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัศูนยก์ารคา้ชุมชน

ในเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก สามารถสรุปผลการศึกษาแยกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี

  - วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมายงัศูนยก์ารคา้ชุมชนของนกัท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่พบวา่นกั

ท่องเท่ียวมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมายงัศนูยก์ารคา้ชุมชนเพ่ือเลือกซ้ือของต่างๆ จาํนวน 142 คน  คิด

เป็นร้อยละ 35.5

  - แหล่งในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โดยส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ผา้ทอพ้ืนเมืองจากศนูยก์ารคา้ชุมชน จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8

  - ประเภทของผา้ทอพ้ืนเมืองท่ีนักท่องเท่ียวเลือกซ้ือ โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองประเภทเคร่ืองนุ่งห่ม จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44

  - วัตถุประสงค์ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง  โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวมี

วตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝากให้ครอบครัวจาํนวน 150 คน

 คิดเป็นร้อยละ 37.5

  - ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โดยส่วนใหญ่พบวา่ผูท่ี้มีอิทธิพลใน

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองของนกัท่องเท่ียวคือตนเอง จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 

สาเหตุในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โดยส่วนใหญ่พบว่า สาเหตุในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า้

ทอพ้ืนเมืองของนกัท่องเท่ียวคือ ผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น จาํนวน 184 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46

  - งบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองในแต่ละคร้ัง โดยส่วนใหญ่พบวา่นกัท่องเท่ียว

มีงบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองในแต่ละคร้ังอยู่ท่ี 501 – 1,500 บาท จาํนวน 184 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 46

  สามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงภาพรวมพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมายงัศนูยก์ารคา้ชุมชนในเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก ดงัภาพท่ี 2 ดงัน้ี

ภาพท่ี 2 ภาพรวมพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัศูนยก์ารคา้

ชุมชนในเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก

 การพฒันาการตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนบนเส้น

ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก (East-West Economic Corridor) 

 จากการศึกษาการพฒันาการตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้

ชุมชนบนเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก คือ การท่ีนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการและความ

สนใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง และโอกาสท่ีกิจการหน่ึงจะเขา้ไปสนองความตอ้งการดงักล่าว โดยท่ีมีความเป็น

ไปวา่จะไดรั้บผลกาํไรตอบแทน โอกาสทางการตลาดจะน่าสนใจมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ 

ข้ึนอยูก่บัว่าเจา้ของกิจการจะมองเห็นมนัหรือไม่ มองเห็นแลว้จะจดัการกบัโอกาสตรงน้ีอยา่งไร เพ่ือให้

เกิดประโยชน์หรือผลกาํไรต่อกิจการ และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของนกัท่องเท่ียว 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ดงันั้นจึงได้

ทาํการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการตลาดของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่าย

ภายในศนูยก์ารคา้ชุมชนบนเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก ดงัน้ี
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 1.ความโดดเด่นมีเอกลกัษณ์ของผา้ทอพ้ืนเมืองอีสาน

 จากการศึกษา พบว่า ผา้ทอพ้ืนเมืองอีสานมีความเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่น อนัเกิดมาจาก

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินท่ีนาํวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูภ่ายในพ้ืนท่ีมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑท่ี์

สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน อีกทั้งยงัมีลวดลาย สีสนัท่ีสวยงามท่ีเกิดจากธรรมชาติ และฝีมือการทอ

ท่ีมีความละเอียดประณีต มีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในปัจจุบนัผา้ทอพ้ืนเมืองอีสานยงัมี

ความสามารถในการนาํมาแปรรูปเป็นสินคา้และผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกต่างๆ ไดอี้กมากมาย นบัวา่เป็นการ

อนุรักษภ์มิูปัญญาทอ้งถ่ินและพฒันาใหเ้กิดประโยชนม์ากยิง่ข้ึน

 2. ผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวนัออก - ตะวนัตก

 จากการศึกษา พบวา่ ศูนยก์ารคา้ชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก ในเขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี 2 แห่งตั้งอยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ ตลาดตน้ตาล และโอโซนวลิเลจ ดงัน้ี

 - ดา้นสถานท่ี พบวา่ ศูนยก์ารคา้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีกาํลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองใน

เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยตลาดตน้ตาลและโอโซนวลิเลจ ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงง่าย มีส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครันเป็นทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีซ้ือสินคา้ท่ีมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายหลาก

หลายชนิด เป็นแหล่งพกัผอ่นพบปะสงัสรรค ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างพ้ืนท่ี และคนในทอ้งถ่ิน

 - ดา้นสินคา้และบริการ พบว่า ภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - 

ตะวนัตก เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองจาํนวน 4 ผู ้

ประกอบการ 5 ร้านคา้ ดงัน้ี

  1. ตลาดตน้ตาล มีผูป้ระกอบการ จาํนวน 4 ร้านคา้ ดงัน้ี

   1.1 ร้าน Papada เป็นร้านจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้ขาวมา้ มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย

หลากหลายกว่าทุกร้านภายในศูนยก์ารคา้ชุมชน ซ่ึงผลิตภณัฑภ์ายในร้านไดแ้ก่ กระเป๋าหลากหลายรูป

แบบ ท่ีเกบ็กญุแจ ซองใส่แวน่ตา ผา้กนัเป้ือน เส้ือคลุมอาบนํ้า หมอนใบชา ตุก๊ตาหมีและไดโนเสาร์ ผา้ฝ้าย

ทอมือเป็นผนื เนคไท หมวก กระโปรงลายผา้ขาวมา้ สมุดโนต้ ซอฟทเ์คส เบาะรองนัง่ และหมอนอิง

   1.2 ร้าน Choo handmade เป็นร้านท่ีจาํหน่ายของท่ีระลึกท่ีทาํเอง ไดแ้ก่ หมวก ปกสมุด ท่ี

เกบ็กญุแจ กระเป๋าหอ้ยคอขนาดเลก็ ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ทอพ้ืนเมือง ไดแ้ก่ ปกสมุด ท่ีเกบ็กญุแจ และ

กระเป๋าหอ้ยคอขนาดเลก็

   1.3 ร้าน So good เป็นร้านท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกท่ีทาํจากวสัดุพ้ืนบา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ กระเป๋า ยา่ม กล่องทิชชู เส้ือ รองเทา้ ผา้ถุง ผา้ขาวมา้ ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ทอพ้ืนเมือง ไดแ้ก่ 

เส้ือผา้ฝ้าย ผา้ถุง ผา้ขาวมา้ และกระเป๋ายา่มผา้ขาวมา้และผา้ฝ้าย

   1.4 ร้าน About art เป็นร้านท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกและเคร่ืองประดบัหนงั โดย

สินคา้ท่ีทาํจากผา้ทอพ้ืนเมือง ไดแ้ก่ กระเป๋า สมุดโนต้ พวงกญุแจ และหมอน

  2. โอโซน วลิเลจ มีผูป้ระกอบการมีผูป้ระกอบการ จาํนวน 1 ร้านคา้ ดงัน้ี

   2.1 ร้าน Papada เป็นอีก 1 สาขาท่ีเปิดทั้งตลาดตน้ตาลและโอโซน วิลเลจ จดัจาํหน่าย
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ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้ขาวมา้ มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายหลากหลายกวา่ทุกร้านภายในศูนยก์ารคา้ชุมชน 

ซ่ึงผลิตภณัฑภ์ายในร้านไดแ้ก่ กระเป๋าหลากหลายรูปแบบ ท่ีเก็บกุญแจ ซองใส่แวน่ตา ผา้กนัเป้ือน เส้ือ

คลุมอาบนํ้ า หมอนใบชา ตุ๊กตาหมีและไดโนเสาร์ ผา้ฝ้ายทอมือเป็นผืน เนคไท หมวก กระโปรงลายผา้

ขาวมา้ สมุดโนต้ ซอฟทเ์คส เบาะรองนัง่ และหมอนอิง

 จากการศึกษา พบว่า คุณภาพของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศูนยก์ารคา้ชุมชน

บนเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก สรุปรายละเอียดโดยแยกเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี

  - คุณภาพการผลิต ภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนมีผูป้ระกอบการท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืน

เมืองอยูจ่าํนวนหน่ึง ซ่ึงกลุ่มตลาดของแต่ละร้านไม่เหมือนกนั คุณภาพของสินคา้จึงยงัมีความแตกต่าง 

  - รูปแบบของสินคา้ ยงัไม่มีความหลากหลาย และแปลกใหม่เท่าท่ีควร ยงัคงเป็นรูปแบบเดิมๆ 

รวมทั้งสีสันต่าง และยงัไม่มีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ดงันั้นควรท่ีจะทาํให้รูปแบบของผลิตภณัฑ ์  

ผา้ทอพ้ืนเมืองมีความหลากหลายและทนัสมยัตอบสนองกลุ่มตลาดมากยิง่ข้ึน และนาํเอกลกัษณ์ของความ

เป็นจงัหวดัขอนแก่นออกมา เพ่ือสร้างจุดขายท่ีโดดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑ์

  - บรรจุภัณฑ์ เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองไม่มีความสําคัญกับ

ผลิตภณัฑม์ากนกั เพราะการขายเนน้ไปท่ีตวัผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง บรรจุภณัฑมี์บทบาทในตอนท่ีนกั

ท่องเท่ียวตดัสินใจซ้ือแลว้เพ่ือคุม้ครองผลิตภณัฑแ์ละส่งเสริมการขายทาํใหเ้กิดการกลบัมาซ้ือซํ้ า 

  - การตลาดและการจดัจาํหน่าย ในดา้นการตลาดและการจดัจาํหน่ายถือว่าในปัจจุบนัมีขอ้

จาํกดัในเร่ืองของผูบ้ริโภค คนส่วนมากจะคิดวา่ผา้ไหมหรือผา้ทอพ้ืนเมืองเหมาะกบัคนท่ีมีอายแุลว้ และ

มีราคาค่อนขา้งสูง ดงันั้นในการพฒันาการผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองควรไดรั้บการพฒันาจากรูปแบบของ

ผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายและทนัสมยัเหมาะกบัทุกเพศและทุกวยั และทาํการส่งเสริมการตลาด

 3. องคป์ระกอบทางการตลาดของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายในศนูยก์ารคา้ชุมชน 

  - ผูซ้ื้อ ผูท่ี้จะมาซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง ตอ้งเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสนใจผา้ทอพ้ืนเมืองจริงๆ 

เท่านั้น ในปัจจุบนัมีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน คือ ศูนยก์ารคา้ชุมชนท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ และ

ตั้งอยูภ่ายในตวัเมือง

 - ผูข้าย ปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่ีสนใจธุรกิจผา้ทอพ้ืนเมืองยงัมีอยู่จาํนวนน้อย และความหลาก

หลายของผลิตภณัฑย์งัมีนอ้ย 

 - สินคา้และบริการ การนาํผา้ทอพ้ืนเมืองมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชง้านในชีวิตประจาํ

วนัได ้นอกจากการเป็นของฝากของท่ีระลึกแลว้ยงัเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว เน่ืองจากผา้ทอพ้ืน

เมืองมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีกรรมวิธีดั้งเดิม การยอ้มสีธรรมชาติ และลวดลายท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาว

บา้น

 4. การพฒันาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายใน

ศนูยก์ารคา้ชุมชนบนเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก 
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ตารางที่ 4  การพฒันาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองท่ีจดัจาํหน่ายภายใน

ศนูยก์ารคา้ชุมชนบนเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก

ช่ือร้าน ผลติภณัฑ์ผ้าทอพืน้เมอืงทีจ่ดัจาํหน่าย

ผลติภณัฑ์ (Product)

- สร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภณัฑใ์นแต่ละผูป้ระกอบ

การใหมี้รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั เพ่ือตอบสนองกลุ่ม

ลกูคา้

- การสร้างแบรนด์

- การพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองใหมี้ความหลากหลายและ

สามารถใชง้านไดจ้ริง

ราคา (Price)
- ควรมีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย

- ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)
ควรนาํไปวางจาํหน่ายสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว หรือ

สนามบิน เป็นตน้ รวมถึงนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วย

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

หน่วยงานภาครัฐควรใหก้ารสนบัสนุนเขา้ไปช่วยเหลือ โดยการ

จดังานแสดงสินคา้ใหผู้ป้ระกอบการไดมี้โอกาสพบปะนกัธุรกิจ

ดว้ยกนั และเปิดโอกาสใหแ้บรนดสิ์นคา้นั้นออกสู่ตลาดยิง่ข้ึน

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก นพรัตน ์กอกหวาน, เรือนแกว้ จาจิตต,์ วสุิทธ์ิ การคา้, สง่า สตันนัท ์และอายวุฒัน ์ประทุมสระ  (2557: สมัภาษณ์)

สรุปผล
 ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสินคา้ท่ีระลึกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสําคญัต่อการท่องเท่ียวและ

ผา้ทอพ้ืนเมืองเป็นสินคา้หตัถกรรมท่ีมีขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งใชแ้รงงานคนเป็นหลกั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของคนในทอ้งถ่ิน และยงัสามารถนาํมาแปรรูปเป็นสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ ไดม้ากมาย ดงันั้นในการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองจึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่องเท่ียว และมีความสําคญั

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  แสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน ซ่ึงตอ้งการการพฒันา       

ดา้นผลิตภณัฑใ์ห้มีความหลากหลาย แปลกใหม่และทนัสมยั และการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดให้

ตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย และเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียว

ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด และเห็นถึงความสาํคญัของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง จนเกิดการบอกต่อหรือ

การซ้ือซํ้ า ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อผูป้ระกอบการและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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 ศูนยก์ารคา้ชุมชนไดมี้การเจริญเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ใหก้บั

นกัท่องเท่ียวและแต่ละโครงการมีการจดัตกแต่งใหมี้ความน่าสนใจ มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายราคาค่อนขา้ง

ถกูกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป เป็นทางเลือกใหม่ท่ีนกัท่องเท่ียวกาํลงัใหค้วามสนใจ 

 จงัหวดัขอนแก่นท่ีเป็นเมืองขนาดใหญ่และเป็นเมืองเศรษฐกิจของภมิูภาค อีกทั้งยงัเป็นเมือง MICE 

City หน่ึงใน 5 ของประเทศไทย มีผูป้ระกอบการนาํผา้ทอพ้ืนเมืองมาแปรรูปเป็นสินคา้ของท่ีระลึกท่ีสร้าง

ความน่าสนใจให้กบันกัท่องเท่ียวอยูจ่าํนวนหน่ึง ซ่ึงความหลากหลายของผลิตภณัฑย์งัมีนอ้ยอยู ่ จึงตอ้ง

มีการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น

ตลาดเป้าหมาย โดยการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ใหผ้ลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย แปลกใหม่ 

ทนัสมยั และประโยชนใ์ชส้อย แต่ยงัคงความดั้งเดิมเป็นเอกลกัษณ์ของผา้ทอพ้ืนเมือง เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียว

ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด และตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเห็น

ถึงความสาํคญัของผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง จนเกิดการบอกต่อหรือการซ้ือซํ้ า และเกิดการอนุรักษผ์า้ทอ

พ้ืนเมืองอนัเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดต่อกนัมามีความสาํคญัทางวฒันธรรมของภูมิประเทศไทย

และในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวของประเทศ

กติตกิรรมประกาศ
 1. บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ เร่ือง การพฒันาการตลาดผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง

สาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัศนูยก์ารคา้ชุมชนในแนวเสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก

 2. งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนการวิจยัจากสํานักงานกรรมการวิจยัแห่งชาติ ประเภทบณัฑิต

ศึกษา ประจาํปี 2557
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