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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 

 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ได้รับการนิยามโดยยูเนสโก (UNESCO)  ว่าเป็น

การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนนั้น ๆ เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัด

กิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการ

เรียนรู้และการทดลองให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การ

จัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการ

ท่องเที่ยวภายในชุมชนและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตาม

ระบอบทุนนิยมและความย่ังยืนของการพัฒนาในชุมชน 

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท่ีคงอยู่ในประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   ประเทศต่างๆ 

จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างอัตลักษณ์ประจําชาติ (National Identity) ผ่านการใช้วัฒนธรรม

เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทุนวัฒนธรรม  เนื่องจากวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิต  ภูมิ

ปัญญา  ความเชื่อและ ความเป็นชาติ  นอกจากการสร้างรายได้และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการ

ผลิตสินค้า  การบริการและการท่องเที่ยวแล้ว ทุนทางวัฒนธรรมยังสามารถสร้างภาพลักษณ์และความภูมิใจใน

ชนชาติ อันเป็นพื้นฐานของความเจริญทางด้านชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  ยิ่งกว่านั้นจากทิศทางการพัฒนา

ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้กําหนดแนวนโยบายว่าด้วยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม เป็น

หลักสําคัญในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยการประยุกต์ใช้  เกื้อกูลองค์ความรู้ภูมิปัญญา  และสร้างจุด

แข็งของอัตลักษณ์ไทยบนฐานนวัตกรรมท่ีเข้มแข็งเพ่ือเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค    

 จากการสํารวจข้อมูลพื้นที่ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายใน

เรื่องทุนวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีบทบาท

สําคัญเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมเป็น

ของตนเองอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะสืบทอดมาอย่างยาวนานตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่าน

ซึ่งเป็นแหล่งรวมกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย  วัฒนธรรมเหล่านี้บางส่วนได้แปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ประจําถ่ิน 

อาทิเช่น ผ้าทอพ้ืนเมืองของจังหวัดน่านท่ีมีความโดดเด่นของลวดลาย โดยมีอยู่ในหลายท้องถ่ิน หลายตําบล ซ่ึง

แต่ละท้องถิ่น และตําบลก็มีเอกลักษณ์ของตนเองตามกลุ่มชาติพันธุ์  มีทั้งผ้าทอที่ทอขึ้นโดยชาวเมืองดั้งเดิม

และผ้าทอท่ีมีมาจากแหล่งอ่ืน ๆ  อาทิเช่นผ้าทอลายน้ําไหลและผ้าซ่ินของชาวไทล้ือ เป็นต้น แต่จากการสํารวจ

ปัญหาของผู้ประกอบการสิ่งทอไทย  พบว่าผู้ประกอบการระดับชุมชนจํานวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจ ใน

การพัฒนาทางนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านสิ่งทอ  และความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับสินค้า ซ่ึงไม่นําไปสู่แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

 นอกจากนี้จากการสํารวจของผู้วิจัยพบว่าพื้นที่จังหวัดน่านเป็นแหล่งที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

จากสิ่งทอเป็นจํานวนมาก ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วและยังไม่ได้แปรรูป โดยเฉพาะสิ่งทอซึ่งถือ

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ  เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็น 

เอกลักษณ์ของคนในท้องถ่ินน้ัน ๆ  ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต   

ในปัจจุบันสินค้าไลฟ์สไตล์ในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัดน่านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของ

ตลาดและผู้บริโภค  อีกทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างห่วงโซ่ทาง

เศรษฐกิจ และแสดงอัตลักษณ์จําเพาะของท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   

ยิ่งกว่านั้น จากการสํารวจผลิตภัณฑ์ในชุมชนยังพบปัญหาการขาดการสร้างตราสินค้า  การโฆษณา  

การทําการตลาดและการประยุกต์พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดสินค้า

ในปัจจุบันได้ ทั้งผู้วิจัยยังได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ว่า

การสนับสนุนจากภาครัฐยังส่งมาไม่ถึงกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลต่อการ

พัฒนาขยายผลเชิงการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ดั้งเดิมในการผลิตสิ่งทอเป็นของตนเองอย่างหลากหลาย จากการศึกษาข้อมูลและการลงพื้นที่สํารวจ จังหวัด

น่านต้ังแต่ปี 2557-2559 อย่างต่อเน่ือง พบว่า 

 1) ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่านยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนารูปแบบอาชีพ ด้วยการสร้าง

และพัฒนา ตราสินค้า (Brand) ที่จะสามารถเป็นส่วนช่วยสําคัญในการส่งเสริมแนวทางของการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายในจังหวัด ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมอาชีพ ในระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ท่ีจะก่อให้เกิดห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ 

2) ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในจังหวัดน่านในปัจจุบันมีรูปแบบซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นดั้งเดิมและคุณภาพ

ของสิ่งทอที่ยังไม่ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคน
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เมืองรุ่นใหม่ที่มีรสนิยมสากล ทั้งยังจัดจําหน่ายเฉพาะในพี้นที่ทําให้ปริมาณการขายมีจํานวนจํากัดและไม่

ก่อให้เกิดรายได้ท่ีย่ังยืน  

 3) ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในจังหวัดน่านยังไม่มีการสร้างตราสินค้า (Brand) ที่มีอัต

ลักษณ์จําเพาะท่ีสามารถสะท้อนทุนวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินได้อย่างชัดเจน  

 โครงการวิจัยนี้จึงต้องการมุ่งศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ใหม่แก่จังหวัดน่าน 

โดยเน้นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นสู่สากล เป็นการผนวกองค์ความรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ และนฤมิตศิลป์เพื่อการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีอัตลักษณ์

จําเพาะจากทุนวัฒนธรรมของพื้นถิ่นจังหวัดน่าน และต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จาก

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของทุนวัฒนธรรมพื้นถ่ิน

จังหวัดน่านและให้ได้มาซึ ่งฐานข้อมูลที ่สามารถนําไปต่อยอดให้ผู ้อยู ่อาศัยในจังหวัดน่านตระหนักถึง

ความสําคัญของการสร้างรายได้ตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเชื่อมโยงทุนวัฒนธรรมสู่การ

ผลิตเชิงอุตสาหกรรมในระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อย่างย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์ 

 

 1. เพื่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ ที่ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ในระบบห่วงโซ่เศรษฐกิจ 

โดยใช้เส้นทางทุนวัฒนธรรมส่ิงทอในจังหวัดน่านสําหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และสถานท่ีท่องเท่ียวองค์รวม โดยใช้ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมส่ิง

ทอของชุมชนเป็นตัวขับเคล่ือน 

 3. เพื่อให้เกิดอาชีพที่ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และขับเคลื่อนสู่การ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน  เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเพิ่มมูลค่าและรายได้  ทั้งยัง

ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน 

 4. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ ท่ีจะเป็นจุดศูนย์กลางการพัฒนาสร้างสรรค์ จุดจัดจําหน่าย และพ้ืนท่ีสัมมนา

เชิงปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากทุนวัฒนธรรม รวมท้ังหาแนวทางในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์สู่ชุมชนผ่านการอบรม  ถ่ายทอดความรู้  และให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

ในชุมชน  ให้สามารถพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล 

 

กระบวนการดําเนินการวิจัย 
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 การดําเนินการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหว่างกระบวนการวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Ethnography) ซึ ่งเป็นการ

ผสมผสานระหว่างกระบวนการวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพและกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือเป็นการให้ข้อมูล

และสร้างแรงบันดาลใจ  

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

 เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็จทั้งในด้านนามธรรม (ผลผลิตเชิงการศึกษาวิจัย) 

และด้านรูปธรรม (ผลผลิตเชิงการนําไปใช้จริง การสร้างและส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเท่ียวทางด้านสิ่งทอ

และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์) ทางโครงการเล็งเห็นถึงการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านผู้ประกอบการจริงในพื้นท่ี

จังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นเลือกสรรกลุ่มผู้ประกอบการทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน ทั้งที่พัฒนาแล้วและกําลัง

พัฒนา เพ่ือส่งเสริมทางด้านการออกแบบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ อันจะนําไปสู่การส่งเสริมเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสในการร่วมลงมือทําจริง และเรียนรู้อย่างลึกซึ้งกับกลุ่มผู้

อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน อันจํานํามาซึ่งความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ถูกต้องและต่อยอดสู่การท่องเที่ยวท่ี

สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตอย่างย่ังยืน 

 นอกจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ทางโครงการยังได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการดําเนินงานให้คําปรึกษา วางแผน และร่วมกันพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการใน

พื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารพื้นที่พิเศษจังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดน่าน สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เป็นต้น 
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 

คําว่าการท่องเท่ียวน้ันมีความหมายกว้าง และมีหลายคนที่ให้นิยามต่างกันออกไป แต่บุคคลที่ให้นิยาม

การท่องเท่ียว และถูกอ้างถึงบ่อยคร้ังในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว คือ วรรณา วงษ์วานิช (2546) ผู้ศึกษา

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวมากท่ีสุดคนหน่ึงในประเทศไทย ท่ีกล่าวว่า การท่องเท่ียวหมายถึง การท่ีคนเราเดินทาง

ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหน่ึง 

ตลอดจนการเดินทางภายในประเทศ และเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวนั้นเป็นกระบวนการที่มี

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีเงื่อนไข 3 ประการ 

ได้แก่ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่นชั่วคราว ประการที่สอง ต้องเดินทางไปด้วยความ

สมัครใจ และประการสุดท้ายต้องเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ได้ ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหา

รายได้ 

  นอกจากนี้ยังมีคําอธิบายที่เป็นภาพกว้างของการท่องเที่ยว เช่น งานศึกษาที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการด้าน

การท่องเที่ยวของหน่วยงานอย่าง Personal & Social and Humanities Education Section (2013) ใน

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวว่า เป็นการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากถิ่นที่อยู่อาศัย 

หรือที่ท้างานในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 1 ปี และต้องไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ โดยการ

ท่องเที่ยวถือเป็นกลุ่มย่อยของการเดินทาง (travel) ซึ่งการเดินทางนั้นครอบคลุมถึงกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน 

การทําธุระ ตลอดจนการประกอบอาชีพ ดังนั้น การท่องเที่ยว (tourism) จึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบย่อย 

(subset) ของการเดินทางอีกทีหน่ึง 

 ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic 

Tourism) ที่เป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างที่พักอาศัย และจุดหมายปลายทางภายในประเทศท่ี

ตนเองอยู่อาศัย และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) ที่เป็นการเดินทางจากที่พัก

อาศัย ไปยังจุดหมายปลายทางนอกประเทศภูมิลําเนาของตน โดยอาจจะเป็นการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ 

หรือมากกว่าก็ได้ 
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 คําาว่า creative tourism นั้นสร้างขึ้นโดยนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่ชื่อ คริสปิน เรย์มอนด์ (Crispin 

Raymond) และ เกร็ก ริชาร์ดส์ (Greg Richards) ที่กล่าวว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการท่องเที่ยวใน

ประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงปี 2542-2543 ซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือประเทศไทยรวมอยู่ด้วย 

โดย creative tourism นั้น เกิดจากหลักการที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของพื้นท่ี

จุดหมาย ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวทําให้นักท่องเที่ยวได้ทําความเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ของ

ตัวเอง เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าบ้าน และผู้มาเยือน และยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้ประสบการณ์ที่เรียนรู้ใหม่ มาประยุกต์กับชีวิตการงานของตนหลังจาก

การท่องเท่ียว (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556) 

 รูปแบบการท่องเที่ยวอีกประเภทที่จะต้องกล่าวถึงเช่นกัน คือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ตอนนี้เป็น

นโยบายสําคัญของหน่วยงานท่องเที่ยวในประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่จัดทําแผนการท่องเที่ยวร่วมกัน 

ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการท่องเที่ยวดี

เยี่ยม เพราะสามารถดํารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมี

การปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลกําไรอย่างเป็นธรรม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสมํ่าเสมอในจํานวนที่เพียงพอ และต้อง

ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดในระยะยาว (ตฤตณัย นพคุณ, 2558) หลักการเบื้องต้นของ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ให้ความสําคัญกับคุณค่าและอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตสํานึกให้

นักท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผล

ประกอบการจากการท่องเท่ียวต้องตกถึงมือคนในชุมชนหรือท้องถิ่น โดยหลักการอย่างหลังน้ีเกิดการพัฒนาต่อ

ยอดกลายเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม ทั้งยังต้องกําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนท่ี

เป็นเจ้าของมีสิทธิในการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ 

ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน, 2559) 

 อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวของประเทศไทยก็ยังคงมีปัญหาในด้านอื่น ๆ เช่น ขีดความสามารถในการ

แข ่ งข ันด ้ านการท ่องเท ี ่ ยว  ท ี ่ ได ้คะแนนต ํ ่ า  จากการจ ัดอ ันด ับผ ่ านทาง  Travel and Tourism 

Competitiveness Index ซึ่งเป็นเกณฑ์การวัดขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีรายละเอียดครอบคลุม 

จัดทําโดย World Economic Forum (2015) ในปี 2557 พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่

ลําดับที่ 35 ของโลก และลําดับที่ 10 ในทวีปเอเชีย หากมองเบื้องต้นอาจเห็นว่าไทยมีอันดับที่ดีกว่าหลาย

ประเทศในโลก แต่เมื่อวิเคราะห์ตามคะแนนแต่ละส่วนแล้ว พบจุดอ่อนของการท่องเที่ยวไทยที่ควรรีบแก้ไข 

ได้แก่ ความปลอดภัย (อันดับที่ 132) ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (อันดับที่ 116) และสุขอนามัย (อันดับที่ 89) 
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นอกจากนี้ คะแนนรวมทั้งหมดแม้จะมีอันดับที่ดี (อยู่ในจํานวนเลข 2 หลัก) แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าประเทศ

ใกล้เคียง อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ท้ังท่ีประเทศไทยน้ันมีความพร้อมด้านทรัพยากรมากกว่า 2 ประเทศน้ี 

 ปัจจุบันจังหวัดน่านมีแนวโน้มการท่องเที่ยวในเชิงสถิติ และความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ดี ทั้งยังมีจุด

ขายที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เริ่มจากข้อมูลสถิติ ในตารางที่ 1 จะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด

น่านมีอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีที่เป็นบวก หรือกล่าวได้ว่าในช่วงปี 2552 – 2559 นี้ นักท่องเที่ยวไทย

เดินทางมายังจังหวัดน่านในจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงถือเป็นจังหวัดท่ีมีอัตราการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นบวกท้ังหมด 

เช่นเดียวกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ และลําพูน สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีปัจจัยใด ๆ ที่ส่งผลให้

จังหวัดน่านมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเมื่อเทียบปีต่อปี นอกจากนี้ เมื่อหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปี 

พบว่าจังหวัดน่านมีการเติบโตของนักท่องเที่ยว 20.06% ต่อปีโดยประมาณ เป็นสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับ 3 ของ

กลุ่ม 9 จังหวัดภาคเหนือ 

 นอกจากนี้ จังหวัดน่านยังถูกจัดเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

และยังอยู่ในกลุ่มพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ี

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ที่มีจุดประสงค์หลักคือการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

ด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และในปี 2559 รายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเพิ่มสูงถึง 15.34% 

ในไตรมาสสุดท้ายของปีเมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงที่สุดใน

บรรดากลุ่ม 12 เมืองต้องห้ามพลาด อีกทั้งการที่น่านมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายดังที่กล่าวไว้ในบทแรก ทํา

ให้น่านมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนควบคู่ไปกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นกระแสหลัก 

 

2.2 แนวคิดทุนวัฒนธรรม 

 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของคําว่า วัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม  

หมายถึง  ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคม ความเจริญน้ันแสดงออกได้ด้วยความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน.  วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีแสดงความ

เจริญงอกงามท้ังทางจิตใจและทางวัตถุ ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวัฒนธรรมของสังคมมีหลายอย่าง  เช่น  ความรู้สึกนึก

คิดของสมาชิกในสังคม  การรู้จักควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเม่ือเกิดความขัดแย้ง    มารยาทท่ีขัดเกลาเรียบร้อย  

สุภาพเหมาะสมสอดคล้องตามบริบทของสถานการณ์  ความรู้จักรักษาสิทธิของผู้อ่ืนและของตน  เป็นต้น   ท้ังน้ี 

ความหมายและคําจํากัดความของวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
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 พระยาอนุมานราชธน ได้ให้ความหมายว่า “วัฒนธรรม” คือ ส่ิงท่ีมนุษย์เปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือผลิต

ข้ึน สร้างข้ึนเพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม ถ่ายทอดกันไว้ เอาอย่างกันไว้ รวมท้ังผลิตผลของ

ส่วนรวมท่ีมนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา ตลอดจนความรู้สึก ความคิดเห็น และ

กิริยาอาการ หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และสําแดงออกมาได้ปรากฏ

เป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น 

 ไทเลอร์ (Tylor, 1974) ให้นิยามคําว่าวัฒนธรรม คือ ความทับซ้อนกันระหว่าง ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ 

ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และสมรรถนะอ่ืนท่ีมนุษย์ต้องการแสวงหาเพ่ือการเป็นสมาชิกของสังคม 

 โมแรน (Moran, 2001) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตท่ีค่อยๆเกิดการพัฒนาของกลุ่มคน 

ประกอบด้วยแบบแผนการปฏิบัติร่วมกัน มีผลผลิตร่วมกัน และมีมุมมองทัศนติความคิดร่วมกันภายใต้บริบท

ทางสัมคมท่ีเฉพาะเจาะจง โดยวัฒนธรรมมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ ผลิตผล (Products), วิถี

ปฏิบัติ (Practices), และมุมมอง (Perspectives) 

วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์ การท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันคบหาสมาคม ประกอบอาชีพ

ร่วมกัน ล้วนเป็นผลมาจากวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข สังคมและวัฒนธรรมจึงจําเป็นของคู่กัน โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมเป็นส่ิง

สร้างความเจริญให้แก่สังคมของมนุษย์ (จันทิรา ธนสงวนวงศ์, 2561) 

 วัฒนธรรม คือมรดกแห่งสังคม แบบแผนวิถีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงถูกหล่อหลอม

จากรุ่นสู่รุ่น และมีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย โดยทุกคนในสังคมมีความเข้าใจร่วมกันทุนวัฒนธรรมสามารถ

แบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ (1) ทุนวัฒนธรรมท่ีสัมผัสได้ (Tangible Culture) ได้แก่ โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ภาพเขียน รูปป้ัน เป็นต้น (2) ทุนวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible Culture) เป็นทุนท่ีอยู่ใน

รูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญา หรือเรียกอีกนัยหน่ึงว่า ทุนวัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุ (Nonmaterial Culture) 

ได้แก่ ความคิด การปฏิบัติ ความเช่ือ และค่านิยม เช่น เพลง งานวรรณกรรม นิทาน อย่างไรก็ตามทุนวัฒนธรรม

ท้ังสองประเภทน้ีมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกัน และสามารถปรากฏอยู่ได้ทุกช่วงเวลาในฐานะทุนคงคลัง 

(Capital Stock) ซ่ึงมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมในตัวเอง (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2540)  

 สินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products)  หมายถึง สินค้าและบริการท่ีมีวัฒนธรรมฝังตัวเป็นส่วนหน่ึง

ของสินค้าหรือบริการน้ัน ในฐานะผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคมิได้เพียงแค่สินค้าหรือบริการเท่าน้ัน 

หากแต่ยังได้วัฒนธรรมท่ีฝังอยู่ในตัวสินค้าด้วย ท้ังน้ีนัยของวัฒนธรรมท่ีปรากฏในสินค้าและบริการแต่ประเภท

น้ัน จะมีระดับและความเข้มข้นไม่เท่ากัน สินค้าบางประเภทอาจแสดงนัยเก่ียวกับวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด แต่

บางประเภทอาจแสดงนัยเก่ียวกับวัฒนธรรมอย่างไม่เด่นชัด (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539) 
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วัฒนธรรมท่ีฝังตัวอยู่ในสินค้าหรือบริการ (Embodied Culture) ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้สินค้าหรือ

บริการแต่ละประเภทมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน ความหลากหลายของผลผลิตดังกล่าวจึงช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความต้องการสินค้า (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคปัจจุบันท่ีมีอิทธิพลของเครือข่าย

สังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ต 

 วัฒนธรรมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีท้ังวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่และสูญหายไปตามกาลเวลา หรือ

อาจมีบางวัฒนธรรมท่ีต่อยอดข้ึนไปจากวัฒนธรรมเดิม ดังน้ัน การอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิม และการดําเนินการ

พัฒนาวัฒนธรรมจึงมีความจําเป็นและเป็นส่ิงท่ีจะต้องดําเนินการไปอย่างควบคู่กัน เน่ืองจากแต่ละวัฒนธรรมมี

เกียรติและมีคุณค่าซ่ึงต้องได้รับความเคารพและรักษาไว้ (UNESCO, 1966)  

จากแนวคิดของกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : 

CPOT) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เร่ืองราว ด้านวัฒนธรรม 

อันเป็นรากเหง้าท่ีได้รับการสืบสานสืบทอดมาจาก บรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ และสามารถเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ 

 ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ (1) ประเภทอนุรักษ์ โดย

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประเภทอนุรักษ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาหรือสร้างสรรค์ จากหลักฐานทาง

วัฒนธรรมไทย โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนสังคม และมีมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ (2) ประเภทสร้างสรรค์ โดยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประเภทสร้างสรรค์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้าง

ข้ึน โดยนํารูปแบบ หลักฐานทางวัฒนธรรมมาออกแบบ ประยุกต์ พัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์ ให้ได้ผลิตภัณฑ์

ใหม่ตามสมัยนิยม สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 วัฒนธรรมจะสามารถต่อยอดและอยู่รอดได้ จําเป็นต้องมีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ คือ การมีความ

ต้องการสาระจากวัฒนธรรมเหล่าน้ัน และยินดีจ่ายราคา (จ่ายราคา หมายถึง เงิน เวลา ทรัพยากร ความสนใจ) 

เพ่ือวัฒนธรรมน้ันๆ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2018) 

 ปัจจุบันวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ท้ังยังนําไปสู่การพัฒนาประเทศท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติทางเศรษฐกิจ ท่ีวัฒนธรรมเป็นทุนทางกิจกรรมการผลิตและการ

บริการ โดยวัฒนธรรมในแง่ของสินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products) เช่น ภาพวาด สถาปัตยกรรม 

วรรณกรรม เป็นต้น เน่ืองจาก (1) วัฒนธรรมสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการสร้างรายได้ให้

ประเทศ (2) การแพร่ขยายของสินค้าวัฒนธรรมช่วยสร้างความจงรักภัคดีต่อแบรนด์ ท่ีจะช่วยส่งผลนําไปสู่การ

บริโภคสินค้าอ่ืนๆ เช่น การส่งออกภาพยนตร์อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ (เกรียงศักด์ิ 

เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2018) 
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วัฒนธรรมนับเป็นวิถีการดําเนินชีวิตปกติของมนุษย์ในการดําเนินชีวิต โดยแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมของ

ตนเอง วัฒนธรรมเหล่าน้ันมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเติบโตของทุนวัฒนธรรมในประเทศ

มหาอํานาจสามารถส่งผลกระทบต่อพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมในประเทศอ่ืนได้ เน่ืองจากวัฒนธรรมท่ีแฝงตัวใน

สินค้าหรือบริการท่ีถูกส่งออกมาจากประเทศมหาอํานาจน้ัน มักมีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการของประเทศอ่ืน 

เน่ืองจากความหลากหลายทางผลผลิต (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539) อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน แนวโน้มการ

เติบโตของสินค้าวัฒนธรรมยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีกด้วย 

กรมส่งเสริมการส่งออก (อ้างถึงใน สราวุธ กล่ินสุวรรณ: 2554) ให้ความหมาย ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ คือ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของผู้บริโภค ตลาดหลักของการส่งออกผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทย 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลียและยุโรป และมีแนวโน้มท่ีจะขยายสู่ตลาดอาเซียนในอนาคต เน่ืองจาก 

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทยเป็นสินค้าเน้นคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับในตลาดโลก แบ่งได้ 6 ประเภท ดังน้ี 

1. เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน 

2. ของขวัญของชําร่วยและของตกแต่งบ้าน 

3. เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวเรือน 

4. เคหะส่ิงทอ 

5. ของเล่น 

6. เคร่ืองเขียนและของใช้สํานักงาน 

 

ดารงค์ พิณคุณ (2015) ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ คือ สินค้าตามความช่ืนชอบส่วนตัวซ่ึง

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มท่ีรักกิจกรรม ส่วนสมาชิกสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยน้ัน

ประกอบด้วย 7 สมาคม ได้แก่ สมาคมของขวัญ ของชําร่วยไทยและของแต่งบ้าน, สมาคมการค้าเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนไทย, สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย, สมาคมสินค้าตกแต่งบ้าน, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้า

หัตถกรรมภาคเหนือ, สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์, สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้สํานักงานไทย จะเห็น

ได้ว่าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทยน้ันครอบคลุม ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์

อุปโภคบริโภค ยกเว้นเพียงกลุ่มเคร่ืองจักร อุปกรณ์เสริม วัตถุดิบ ช้ินส่วนและวัสดุประกอบในสายอุตสาหกรรม 

 

2.3 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน 
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 ผ้าทอ มีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาช้านาน โดยกรรมวิธีในการทอผ้าเป็นการกระทําให้เกิด

ลวดลายบนผืนผ้าในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ เช่น เส้นใยไหมหรือฝ้ายการย้อมสีทั้งสีที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติและสีสังเคราะห์รวมไปถึงการทําให้เกิดลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้า ลวดลายต่าง ๆ นั้นเกิดจากภูมิ

ปัญญาของผู้ทอและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ลวดลายโดย มักเริ่มต้น

เกิดจากส่ิงท่ีพบเห็นในธรรมชาติและลวดลายเรขาคณิต แล้วนําออกแบบมาผสมผสานกัน ลวดลายส่วนใหญ่มัก

เป็นลวดลายท่ีจดจําและได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท้ังส้ิน  

 จังหวัดน่านเป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก อันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจาก

เทือกเขาสู่พื้นราบ ทําให้เสน่ห์ของเมืองน่านยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ท้ัง

ที่ราบลุ่มในเขตเมืองและหุบเขา ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่เป็นปลายทางการท่องเที่ยวของ

นักท่องเท่ียวในปัจจุบัน (ณวิทย์ อ่อนแสงชัยและคณะ, 2555)  

บรรพบุรุษของชาวน่านส่วนหน่ึงเป็นคนไทท่ีอพยพจากดินแดนล้านช้างทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ําโขงเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายแดนตอนเหนือของเมืองน่าน ซึ่งคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน 

และยังประกอบไปด้วยคนเมืองหรือคนไทยวนซึ่งเป็นหมู่ชนที่ถูกเรียกว่า ลาวพุงดํา และในเขตตัวเมืองยัง

ประกอบไปด้วยขมุ เงี้ยว พม่า และลาว ส่วนเขตรอบนอกตัวเมืองประกอบไปด้วยชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ไทลื้อ ม้ง 

เมี่ยน ถิ่นหรือลัวะ ขมุ ผีตองเหลือง ฯลฯ โดยชนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีวิถีชีวิต ความเชื่อ และพิธีกรรมแตกต่าง

กันไป ทั้งยังมีการหยิบยืมวัฒนธรรม และการหลอมรวมส่งผลให้วัฒนธรรมในจังหวัดน่านปัจจุบันมีความโดด

เด่นเป็นของตนเอง  

 ในพงศาวดารเมืองน่าน มีการกล่าวถึงการกวาดต้อนชาวไทล้ือ ซ่ึงนับเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหญ่กลุ่ม

หนึ่งในจังหวัดน่าน เนื่องจากในยุคสร้างบ้านแปงเมืองในสมัยล้านนาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อให้เกิดการ

อพยพของชาวไทลื้อเข้ามาสู่ประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดลําพูนซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่มาก

ที่สุด และจังหวัดน่าน มีชาวไทลื้อกระจายตัวอาศัยอยู่หลายอําเภอ เช่น อําเภอเมือง อําเภอท่าวังผา อําเภอ

บ้านหลวง อําเภอแม่จริม อําเภอสันติสุข และอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดน่าน (ประชัน รักพงษ์, 2536)  

 เมืองน่านในอดีตยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายเพราะมีทรัพยากรที ่ส ําคัญคือ “เกลือ” ด้าน

ขนบธรรมเนียมวิธีชีวิตของชาวน่านได้สะท้อนให้เห็นการผสมผสานทั้งกรุงสุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง (หลวงพระ

บาง) สิบสองปันนาพุกามอย่างกลมกลืน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเมืองน่านทําให้มีหลายชาติพันธุ์เข้ามา

อาศัยหลายกลุ่ม (สุดารัตน์ เจียมจักร์. 2548: ออนไลน์) เป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในจังหวัด

น่าน ยังนํามาซ่ึงการแต่งกายและการใช้ส่ิงทอท่ีแตกต่างกันในวิชีวิตอีกด้วย 
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 ผ้าทอเมืองน่านเป็นผ้าที่ทอจากฝ้าย ในอดีตนั้นจะใช้ฝ้ายที่มีในท้องถิ่น โดยเริ่มจากการปลูกฝ้าย และ

เข้าสู่ขบวนการผลิตเป็นเส้นด้าย โดยภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั้งหมด รวมทั้งกรรมวิธีย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีดํา

จากผลมะเกลือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากขมิ้น แก่นขนุนและสีนํ้าตาลได้จากเปลือกต้นสน เป็นต้น การสืบ

ทอดทางวัฒนธรรม พบว่า ผู้ท่ีมีอาชีพทอผ้าส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจากชาวไทยล้ือโบราณ 

เอกลักษณ์ของการทอผ้าพื้นเมืองของจังหวัดน่านมีลักษะพิเศษที่ไม่เหมือนการทอผ้าของจังหวัดอื่น คือ การใช้

วิธีการทอแบบการกลับด้าย หรือย้อนเส้นได้นั้นเอง การทอผ้าเช่นนี้เรียกว่า “ลายนํ้าไหล” ซึ่งนิยมใช้ทั้งฝ้าย 

ไหม และด้ินผสมกันมีสีฉูดฉาดสลับลายสวยงาม (สุมาลย์ โทมัส, 2525: 6-7) 

 นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของทุนวัฒนธรรมสิ่งทอพ้ืนถิ่นจังหวัดน่าน แสดงให้เห็น

รูปแบบของทุนวัฒนธรรมสิ่งทอที่มีความโดดเด่น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเก็บข้อมูล โดย

ได้สอบถามกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่าน ตั้งแต่ระดับต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยได้ผลคําตอบ

จากการสัมภาษณ์ว่า “ลายน้ําไหล” คือลวดลายท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินของจังหวัดน่าน 

 เอกลักษณ์ของผ้าทอน่านได้ถูกให้รายละเอียดไว้ในหนังสือการจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายที่เป็น

เอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติในผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือ เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ ผ้าทอ เล่ม 2 : ลําปาง ลําพูน พะเยา น่าน และราชบุรี คูบัว ดอนแร่ (ทรงพันธ์ วรรณมาศ, 2547) 

ดังน้ี 

 (1) ผ้าซิ่นของกลุ่มไตยวนเมืองน่าน มีลักษณะเป็นลายทางๆ (ตา) มีขนาดเท่ากันอยู่ตรงช่วงกลางของ

ผืนผ้า ลายทางๆ นี้เกิดจากการจัดวางเส้นยืนของฝ้ายให้มีขนาดความกว้างของตาเท่าๆ กัน โดยใช้จํานวนซี่ฟืม

เป็นตัวกําหนด 

 (2) การเย็บเป็นถุงมีตะเข็บเดียว 

 (3) เอวมักต่อด้วยผ้าพ้ืนสีแดงหรือสีขาวโดยสีขาวอยู่ด้านบนสุด 

 (4) ตีนซ่ินมักต่อด้วยสีพ้ืนสีดําหรือแดงแล้วแต่ความช่ืนชอบของผู้สวมใส่ 

 (5) ในโอกาสพิเศษ ตีนซิ่นมักใช้ตีนจกต่อแทนส่วนที่เป็นตีนซิ่นสีดําหรือสีแดง เอกลักษณ์ของตีนจกใน

พื้นที่จังหวัดน่านเป็นลักษณะลายห่าง ทอไม่แน่น มองเห็นพื้นของลาย การจัดรูปแบบลายเว้นช่องว่างช่องไฟ

ห่างพอดีกับลวดลาย เพ่ือเน้นให้ลวดลายเด่นชัด 

 (6) ลายหลักเป็นลายขนาดกลางมีแถวในการทอ ต้ังแต่ 20-40 แถว (ไม้หรือตะกอ) 

 (7) วรรณะของสีฝ้ายในการทอจะออกทางวรรณะเหลืองเหมือนกับสีของตีนซิ่นไตยวนในภาคเหนือ 

(ล้านนา) ทั่ว ๆ ไป หากไม่ใช้ฝ้ายสีเหลือหรือฝ้ายสีต่าง ๆ ในการจก จะใช้ดิ้นเงินหรือดิ้นทองแทน แต่จะพบได้

น้อยกว่ามาก 
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 รูปแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านคือชุดเคร่ืองแต่งกายแบบชาวไทลื้อ โดย

สามารถแบ่งออกได้ตามพ้ืนท่ี (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)  ได้แก่  

 (1) ชุดไทลื้อจังหวัดน่านแบบอําเภอท่าวังผา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปัว โดยรูปแบบลักษณะเส้ือ

เป็นเสื้อปั๊ดแขนยาวเข้ารูปพอดีตัว ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายสีครามไม่มีการประดับตกแต่ง ลักษณะผ้าซิ่นที่พบและ

เป็นมาตรฐานตามแบบจังหวัดน่าน ได้แก่ ซิ่นป้อง และซิ่นม่าน เป็นซิ่นเย็บสองตะเข็บ ตัวซิ่นและตีนซิ่นทอ

ต่อเนื่องต่อหัวซิ่นด้วยผ้าสีแดง ใช้เส้นยืนเป็นผ้าฝ้าย และใช้เส้นพุ่งเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม ลักษณะเด่นคือ ตัว

ซ่ินเป็นลายมัดก่านทอสลับกับเทคนิคขิด หรือเป็นลายมัดก่านท้ังผืน (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)  

 ซิ่นป้องทอด้วยเทคนิคขิดหรือเทคนิคมัดก่านเป็นลายขวางสลับริ้วสีพื้น มีช่วงของขนาดลายที่เท่ากัน

โดยตลอด ในขณะที่ซิ่นม่าน เป็นการเรียกชื่อตามลักษณะโครงสร้าง คือเป็นซิ่นที่ทอด้วยเทคนิคขิด หรือมัด

ก่าน เป็นลายขวางสลับริ้วสีพื้นเย็บสองตะเข็บ โดยจะมีการจัดช่วงขนาดของลายไม่เท่ากัน (ทรงศักดิ์ ปรางค์

วัฒนะกุล, 2551) 

 (2) ชุดไทลื้อแบบอําเภอทุ่งช้างและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแบบเมืองเงิน เป็นการ

แต่งกายท่ีคล้ายคลึงกับแขวงไชยะบุรี ประเทศลาว  

ชุดผู้ชายเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวสีดํา แย็บตกแต่งด้วยแถบผ้าจกบริเวณคอเสื้อ ผ้านุ่งถูกเรียกว่าผ้าต้อย ทําจาก

ผ้าฝ้ายย้อมสีคราม หรือเป็นไหมสีม่วงหรือสีชมพู 

 ชุดผู้หญิงลักษณะเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวสีดํา หรือสีครามเข้ม อาจตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือหรือผ้าฝ้าย

โรงงานก็ได้ ตัวเส้ือค่อนข้างยาวกว่าเส้ือป๊ัดของผู้หญิงไทล้ือในถ่ินอ่ืน สาบเส้ือนิยมแต่งด้วยแถบผ้าลายจกขนาด

เล็ก  

 สิ่งที่โดดเด่นของผ้าซิ่นในพื้นที่ดังกล่าวได้แก่ การทอซิ่นจะทอต่อเนื่อง ตีนซิ่นจะมีสองสี ได้แก่ สีดํา 

และสีแดง เรียกว่า ตีนดํา และ เล็บแดง ท้องซ่ินมีลายร้ิวขนาดกว้าง เร่ิมจากส่วนบนเป็นพ้ืนสีดํา ต่อด้วยลายร้ิว

สลับสีแดงดํา บางผืนมีลายขิดสีเหลืองขนาดเล็กสลับ (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)   

 ผ้าทอเมืองน่านเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีดําจากผลมะเกลือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากขม้ิน 

แก่นขนุน และสีนํ ้าตาลจากเปลือกต้นสน เป็นต้น โดยผ้าทอในจังหวัดน่านแสดงออกถึงการผสมผสาน

วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยวน ไทลื้อและไทลาว มีการใช้เทคนิคการทอผ้าที่หลากหลาย ได้แก่ เทคนิค

เกาะล้วง เทคนิคมัดหมี่ (มัดก่าน) เทคนิคจก เทคนิคขิด (เทคนิคมุก) และเทคนิคยกดอก ซึ่งแสดงถึงความ

เชี่ยวชาญของช่างทอ จากข้อมูลของการจัดนิทรรศการ “งามภูษา ผ้าลุ่มนํ้าน่าน” (Spectacular Textiles of 

Nan River Basin) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ได้บรรยายถึงลักษณะผ้าซ่ิน

จังหวัดน่านท่ีเป็นแบบมาตรฐานในอดีต ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่  
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 ผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน ได้แก่ ผ้าทอลายนํ้าไหล เป็นการทอด้วยเทคนิคแบบล้วง โดยใช้ฝ้าย

สีต่าง ๆ สอดข้นสอดลง เพื่อให้ไหลไปในทางเดียวกัน ดูคล้ายการไหลของสายนํ้า ผ้าลายนํ้าไหลเป็นลายที่ทอ

กันในยุคหลังประมาณ 80-100 ปี โดยพัฒนามาจากลายผ้าของชาวลื้อ ปัจจุบันมีการพัฒนาลายนํ้าไหลเป็น

รูปแบบต่าง ๆ เช่น ลายจรวด ลายน้ําไหลสายรุ้ง เป็นต้น  

 ผ้าทอลายลื้อ เน้นการทอด้วยเทคนิคล้วงหรือเกาะ ทอด้วยองค์ประกอบลวดลายเรขาคณิตต่าง ๆเช่น 

ลายเส้นตรง ลายส่ีเหล่ียมผืนผ้า ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน เป็นต้น 

 ผ้ามัดก่าน เป็นผ้าท่ีคล้ายผ้ามัดหม่ีในภาคอีสาน ทอท่ีบ้านดอนไชย อําเภอท่าวังผา 

 ผ้าปักชาวเขา ส่วนมากเป็นผ้าปักมือของชาวเขาเผ่าเมี ่ยนและม้ง ส่วนใหญ่ปักเป็นรูปลวดลาย

เรขาคณิตต่าง ๆ  

 ซิ่นเชียงแสน เป็นซิ่นที่ชาวบ้านใช้นุ่งในชีวิตประจําวัน ชื่อเรียกแสดงถึงแหล่งกําเนิดแบบดั้งเดิมของ

ชาวไทยวนในเชียงแสน เป็นผ้าซิ่นฝ้ายลายขวางเย็บสองตะเข็บ สีพื้นหลักคือสีแดงเข้มหรือสีคราม ลายขวาง

เป็นสีดํา คราม หรือขาวประกอบด้วยแถบลายใหญ่ 1 แถว สลับด้วยแถบลายเล็ก 3 แถว ตลอดตัวซ่ิน 

 ซิ่นม่าน เป็นซิ่นลายขวางเย็บ 2 ตะเข็บ ทอด้วยฝ้ายปนไหมและนิยมทอลายมุก (ขิด) ด้วยเส้นใยโลหะ 

(ไหมเงิน ไหมคํา) มีการทอลายสลับมุกกับสีพื้นแบบระยะไม่เสมอกัน แต่ตัวซิ่นจะทอต่อเนื่องกับตีนซิ่น และ

เย็บต่อหัวซ่ินด้วยผ้าสีแดง 

 ซิ่นป้อง เป็นซิ่นลายขวางเย็บ 2 ตะเข็บ ลายขวางทอด้วยเทคนิคขิด (แต่ในจังหวัดน่านเรียกว่าเทคนิค

เก็บมุก ยกมุก หรือเก็บดอก) วัสดุที่ใช้ทอได้แก่ ฝ้าย ไหม และไหมเงินไหมคํา โดยมีโครงสร้างและชื่อเรียก

แตกต่างกันได้แก่ ซ่ินป้องตาเหล้ม ซ่ินห้องตาคีบ ซ่ินห้องเคิบไหมคํา และซ่ินป้องก่าน 

 ซิ่นก่าน คือซิ่นที่มีความโดดเด่นด้วยเทคนิคการมัดหมี่เส้นพุ่ง เรียกว่าซิ่นมัดก่าน หรือ ซิ่นคาด โดยซ่ิน

ก่านเป็นซิ่นลายขวางเย็บสองตะเข็บ พบมากในอําเภอท่าวังผา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปัว สีที่เป็นที่นิยม

คือ สีม่วง สีคราม สีบานเย็น และสีเขียว โดยโครงสร้างของซ่ินก่านยังสามารถแบ่งย่อยได้ เช่น ซ่ินก่านป้อง ซ่ิน

ก่านม่าน และซ่ินก่านล้วน เป็นต้น 

 ซิ่นตีนจก เป็นซ่ินท่ีประกอบด้วยโครงสร้างสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ หัวซ่ิน ตัวซ่ิน และตีนซ่ิน โดยหัวซ่ิน

เป็นผ้าพื้นสีแดง 1 หรือ สีแดงและขาวอย่างละชิ้น 2 ตัวซิ่นเป็นลายขวาง เย็บ 2 หรือ 3 ตะเข็บส่วนตีนซิ่นเป็น

ผ้าลายจกเย็บตะเข็บเดียว ซิ่นตีนจกที่พบในจังหวัดน่านมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งแบบที่ทอด้วยฝ้ายอย่างเดียว 

ทอด้วยฝ้ายปนไหม และทอด้วยเส้นใยโลหะ เป็นต้น 

 ซ่ินแบบเมืองเงิน ใช้เรียกช่ือตามกลุ่มไทล้ือท่ีอาศัยอยู่ในเมืองเงิน ปัจจุบันอยู่ในแขวงไชยะบุรี ประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเดิมเคยเป็นเขตเมืองน่านเป็นลักษณะของซิ่นลายขวางเย็บสอง
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ตะเข็บ ทอด้วยฝ้ายและไหม นิยมสอดเส้นด้ายโลหะแวววาว ลวดลายตกแต่งบนตัวซิ่นมักทอด้วยเทคนิคมุก 

(ขิด) ส่ีท่ีโดดเด่น ได้แก่ สีเหลือง สีแดง และสีดํา 

 

2.4 กลุ่มผู้ประกอบการร้านวราภรณ์ผ้าทอ อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

ร้านวราภรณ์ผ้าทอ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยคุณแม่สมพิศ เกษศิริ  เริ่มแรกจากการนําผ้ามาจาก

ชาวบ้านในหมู่บ้านมาวางขายให้ เพื่อหารายได้ให้กับคนในชุมชน จนกลายเป็นแหล่งขายสินค้ากลุ่มผ้าทอท่ี

สําคัญของคนในชุมชนบ้านดอนไชย บ้านขิง บ้านใหม่ บ้านไผ่ ที่ชาวบ้านร่วมกันทอและนํามาจัดจําหน่ายใน

ปัจจุบัน  

 ผ้าทอพื้นเมืองของ อําเภอเวียงสา เป็นผ้าที่ทอจากฝ้าย ในอดีตนั้นจะใช้ฝ้ายที่มีในท้องถิ่น โดยเริ่มจาก

การปลูกฝ้ายและเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเส้นด้าย โดยอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั้งหมด รวมทั้งกรรมวิธี

ย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีดําได้จากผลมะเกลือ สีแดงได้จากคร่ัง สีเหลืองได้จากขม้ิน แก่นไม้  ขนุน สีน้ําตาลได้มา

จากเปลือกต้นสน เป็นต้น  ภายในร้านประกอบด้วยผ้าทอ ประเภทผ้าไหมสอดดิ้นและผ้าไม่สอดดิ้น ได้แก่ ผ้า

ไหมคําเคิบ ผ้าลายน้าไหล ซ่ินม่าน ซ่ินป้อง ซ่ินตาเอ้ิน  ซ่ินเชียงแสน ซ่ินตามะนาวและซ่ินประยุกต์ เป็นต้น 

 เนื่องจากวราภรณ์ผ้าทอเป็นการดําเนินธุรกิจแบบครอบครัว ใช้ระบบการบริหารองค์กรแบบรวมศูนย์

ที่มีคุณสมพิศเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุด ซึ่งมีข้อดีที่สามารถบริหารจัดการได้รวดเร็วและสะดวกไม่มีขั้นตอนมากนัก 

แต่ทั ้งนี ้ระบบดังกล่าวมีข้อเสียข้อควรปรับปรุง เช่น หากผู้ตัดสินใจสูงสุดไม่อยู ่บริหารงานก็ไม่สามารถ

บริหารงานต่อได้ ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงได้เห็นจุดที่สามารถเสนอแนะให้กับองค์กรเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมย่ิงข้ึนโดยนาเอาหลักการจัดการเข้ามาดําเนินการต่อไป 

 ในกระบวนการผลิต ร้านมีโครงสร้างที่สามารถแบ่งตามขั้นตอนการผลิตออกได้เป็น ๓ ขั้นตอน ตาม

ลักษณะของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย คือ 

 1) อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นนํ้า หรืออุตสาหกรรมขั้นต้น (Upstream) เป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรกของ

โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ การเส้นใย (เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์) และอุตสาหกรรมป่ัน

ด้าย มีลักษณะท่ีเน้นการใช้ทุนและเทคโนโลยี (Capital Intensive) 

 2) อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางนํ้า หรืออุตสาหกรรมขั้นกลาง (Middle stream) อาศัยวัตถุดิบจาก

อุตสาหกรรมขั้นต้นมาทาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การทอผ้า ถักผ้า ฟอก ย้อม พิมพ์และแต่งสําเร็จ 

ในการผลิตข้ันน้ีสามารถเลือกเทคโนโลยีระดับสูง หรือเน้นการใช้แรงงาน (Capital or Labor Intensive) 
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 3) อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายนํ้า หรืออุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream) เป็นขบวนการผลิตข้ัน

สุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นการผลิตเครื่องนุ่งห่ม จาพวกเสื้อผ้าสําเร็จรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทํา

รายได้ให้กับกลุ่มมากท่ีสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเส้ือผ้าสําเร็จรูป เน่ืองจากยังเป็นอุตสาหกรรมท่ี

ใช้เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor Intensive) ใช้เง ินลงทุนน้อย เป็นผู ้ม ีความรู้

ความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าและการบริหารจัดการกลุ่มระดับผลิตภัณฑ์ OTOP   4 ดาว 

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:  

 1. ผ้าซิ่นตีนจกที่แกะลายมาจากภาพบนฝาผนังวัดภูมินทร์ เรียกว่า “ป้องหนานบัวผัน น่านหนานบัว

ผัน” คําว่า หนานบัวผัน มาจากช่ือศิลปินท่ีวาดภาพบนผนัง คําว่า ป้องและม่าน คือลวดลายการทอซ่ิน 2 ใน 7 

ชนิด ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน ผ้าซ่ินเมืองน่านเป็นลักษณะฝ้ายทอมือ สอดด้ิน 2 ตะเข็บ  

“ป้องหนานบัวผัน” คือโครงสร้างลวดลายผ้าที่มีการเว้นช่องแถวแต่ะละแถวให้มีขนาดเท่า ๆ กัน “ม่านหนาน

บัวผัน” คือโครงสร้างลวดลายผ้าช่องแต่ละแถว ท่ีไม่เท่ากัน แบ่งเป็นท้ังช่องเล็กและใหญ่สลับกัน 

 2.  ทางร้านมีช่างตัดชุดประจําร้าน สามารถตัดชุดตามออเดอร์ได้ ซึ่งภายในร้านส่วนใหญ่เป็นผ้าผืนท่ี

จัดจําหน่าย และลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามแบบที่ต้องการได้ทันที โดยช่างในร้านจะได้รับการอบรมทางด้าน

แพทเทิรน์และการตัดเย้บมาโดยเฉพาะ ทําให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปหาที่ตัดเย็บเพิ่มสามารถเลือกซื้อผ้าและ

ตัดเย็บ วัดตัวตัด ได้ท่ีร้านในทีเดียว  

                   บริเวณในร้านวราภรณ์ผ้าทอมีการจัดการภายในร้านได้เป็นอย่างดี เป็นระเบียบ โดยการแบ่ง

พื้นที่ใช้สอยภายในร้านเป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่สินค้าสําหรับวางขายหน้าร้าน พื้นที่ด้านข้างสําหรับการโชว์การ

ทอผ้า ท้ังน้ีภายในร้านจัดสรรพ้ืนท่ีโชว์สินค้าได้เป็นระเบียบ เห็นสินค้าครบถ้วน ดูง่าย ทางร้านมีความพร้อมท้ัง

ทางด้านกระบวนการผลิตต้นนํ้า คือ นําเส้นใยจากธรรมชาติ ฝ้าย ไหม และจากโรงงานมาผลิตสร้างสรรค์เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เอกลักษณ์ได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งประยุกต์ลวดลายผ้าทอให้เกิดความหลากหลายท้ัง

โครงสร้างผ้า การให้สี การสอดดิ้น  ดังนั้นสินค้าของร้านจึงให้เลือกซื้อ เลือกใช้  ให้ได้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

หลายๆรูปแบบ ทั้งนี้การแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

กลุ่มของใช้ส่วนตัว กลุ่มของตกแต่งของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น นอกจากสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ร้านยังได้

จัดเตรียมความพร้อมกลุ่มช่างแพทเทริน์ ช่างตัดเย็บที่มีฝีมือ และความเชี่ยวชาญไว้คอยตัดชุดให้กับลูกค้าของ

ร้าน นอกจากการผลิตและจําหน่ายผ้าทอ 
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บทท่ี 3 

 

กระบวนการดําเนินการวิจัย 

 

กระบวนการดําเนินการวิจัย (methodology) ในงานวิจัยนี้ได้นําการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและ

การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ โดยคณะผู้วิจัยกําหนดกรอบและขอบเขตของกระบวนการดําเนินการ

วิจัย ตลอดจนจุดประสงค์สําคัญของการนํากระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในลักษณะข้อมูลและการ

ออกแบบวิจัยเป็นเกณฑ์ (รัตนะ บัวสนธ์, 2552)  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือขั้นแรกการดําเนินการวิจัยเชิง

คุณภาพด้านกลุ่มผู้ประกอบการ และข้ันท่ีสองกระบวนการทดลองออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ 

  

3.1 การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลุ่มผู้ประกอบการ  

    

คณะผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการตลาดและ

เปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่งในท้องตลาด ด้วยทฤษฎี 7Ps และ SWOT โดยได้ยกตัวอย่างตราสินค้าจาก

ระดับตลาดท่ีแตกต่างกัน จํานวน 3 ตราสินค้า เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวทางการสร้างสินค้าใหม่ให้แก่

ชุมชน ซึ่งวิธีวิจัยและเครื่องมือในการเก็บข้อมุลการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลุ่มผู้ประกอบการได้แก่ การวิเคราะห์

เอกสาร (Document Analysis) การสังเกต (observation) และการสัมภาษณ์ (Interview)  

 

3.1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารอ้างอิง เอกสารงานวิจัยบทความ 

เอกสารโครงการ และเอกสารอ่ืนๆท้ังจากเอกสารช้ันต้น (primary document) คือเอกสารท่ีได้จากแบรนด์

วราภรณ์เก็บรวมรวมไว้ และเอกสารช้ันรอง (secondary document) ท่ีได้จากแหล่งข้อมูลอ่ืน 

- เอกสารช้ันต้น (primary document) ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ ข้อมูลใน

ด้านการออกแบบ และข้อมูลด้านการตลาด ซ่ึงทางผู้ประกอบการได้เก็บรวบรวมไว้ในแบบรูปเล่ม

และดิจิทอล เช่นเวปไซต์หรือเวปเพจของแบรนด์ 

- เอกสารช้ันรอง (secondary document) ท่ีได้จากแหล่งอ่ืน และเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ประกอบการ  ข้อมุลการออกแบบสินค้าผ้าทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และข้อมูลด้านการตลาดคู่แข่ง  

โดยสามารถสรุป ประเภทของเอกสารและแหล่งท่ีมาของเอกสารต่างๆเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูลดังน้ี  
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ตารางท่ี 1  ประเภทและแหล่งท่ีมาของเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการวิจับเชิงคุณภาพด้านผู้ประกอบการ 

ข้อมูล เอกสารชั้นต้น 

(primary document) 

ประเภทและแหล่งที่มา 
 

เอกสารชั้นรอง 

(secondary document) 

ประเภทและแหล่งที่มา 

ข้อมูลทั่วไป 

ของ 

ผู้ประกอบ 

สมุดบันนทึกและรายชื่อกลุ่มคลัสเตอร์  

รายงานประจําป ี

เวปเพจของแบรนด ์ 

https://www.facebook.com/sompit.pator 

https://www.thaitambon.com 

www.sacict.or.th 
www.teeneemuangnan.com 

http://nancity.go.th/  
 

ข้อมูลการ

ออกแบบ 

สมุดเสก็ตในการออกแบบ 

Look book แสดงข้อมูลสินค้าที่จําหน่าย 

รายละเอียดกลุ่มลูกค้าหลัก 

เวปเพจของแบรนด ์ 

https://www.facebook.com/sompit.pator 
 

www.thaitextile.org  

www.thestandard.com  

www.wgsn,com 

www.vogue.com 

ข้อมลู

การตลาด 

สมุดรวมภาพถ่าย 

รายชื่อกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน 

รายงานประจําป ี

Look book สินค้า 

เวปเพจของแบรนด ์ 

https://www.facebook.com/sompit.pator 

Flynow Bangkok Facebook 

homepage 

www.asavagroup.com 

Massimo Dutti homepage  

https://www.massimodutti.com/th/ 

www.brandinsightasia.com 
www.businessoffashion.com 

 

 

3.1.2 การสังเกต (observation)  

       การสังเกตเป็นวิธีที ่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 ประเภทคือการสังเกตแบบมีส่วนร่วนร่วม 

(participation observation) และการสังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม (non-participation observation) ซ่ึง

คณะผู้วิจัยได้มีการสังเกตท้ังแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการดังน้ี 

- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participation observation) เป็นการสังเกตที่ผู ้สังเกตเข้าไปทํา

กิจกรรมหรือมีร่วมกับกลุ ่มผู ้ประกอบการที ่ศึกษา จนเกิดความเข้าใจในความรู ้สึกนึกคิด 

สัญลักษณ์ เรื่องราวและความหมายที่คนเหล่านั้นแสดงต่อปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผู้วิจัยศึกษา 

ซ่ึงเม่ือสังเกตแล้วจะต้องมีการซักถามและการจดบันทึกข้อมูลร่วมด้วย  
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- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participation observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้

เข้าไปใช้ชีวิตร่วมหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ศึกษา เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้

ถูกสังเกตรู้สึกรบกวนเพราะอาจทําให้พฤติกรรมท่ีแสดงน้ันผิดไปจากปกติได้   

โดยคณะผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในระยะแรกของการลงพื้นท่ีการทอผ้า และสํานักงานส่วนกลางของ

ผู้ประกอบการ  เพื่อให้ได้ข้อมุลทั่วไปของผู้ประกอบการ เช่นขั้นตอนการทอผ้า การทํางานต่างๆในการดําเนิน

กิจการ และข้อมูลด้านการออกแบบ ลงพื้นที่สังเกตการออกแบบลายผ้า ออกแบบสินค้าจากผ้าทอต่างๆเพ่ือ

บันทึกเก็บข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒณารูปแบบสินค้าใหม่ต่อไป 

                    จากนั ้นใช้การสังเกตแบบไม่ม ีส ่วนร ่วมในการเก็บข้อมูลที ่ร ้านจําหน่ายสินค้าของ

ผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าวราภรณ์ผ้าทอเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการตลาดเช่น ลักษณะสินค้าจากผ้าทอที่ผลิต

จําหน่าย การจัดวางสินค้า การตกแต่งร้าน บุคลิกภาพพนักงานขาย รวมไปถึงสังเกตกลุ่มลูกค้าท้ัง

กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มลูกค้าท่ัวไป  

 

3.1.3 การสัมภาษณ์ (Interview) 

การสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้มีสองประเภทคือ การสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi 

structure interview)และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซ่ึงแต่ละประเภทมีรายละเอียด วิธีการ

และความแตกต่างกันดังน้ี 

-  การสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi structure interview) คือการสัมภาษณ์ที ่มีการวางแผน

ล่วงหน้าอย่างมีข้ันตอน และมีโครงสร้างแบบหลวม มีท้ังคําถามปลายเปิดและปลายปิด  

- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)คือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล เป็นการ

ซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่าง

ละเอียดถ่ีถ้วน การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย  

 

ซึ่งข้อคําถามจากการสัมภาษณ์จะมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีใน

สามส่วนคือ ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ ส่วนข้อมูลการออกแบบสินค้าใหม่และส่วนข้อมูลการตลาด 

โดยคณะผู้วิจัยลงพื้นที่พบกับผู้ที่ให้การสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือตัวแทนของแบรนด์วราภรณ์ผ้าทอ, หัวหน้า

พนักงานการออกแบบและการผลิตสินค้า, ผู้จัดการการตลาดหรือหัวหน้าพนักงานขาย,ตัวแทนกลุ่มสมาชิก

กลุ่มผ้าทอเมืองน่านและ ตัวแทนกลุ่มลูกค้าประจํา โดยรูปแบบการสัมภาษณ์ ตัวอย่างข้อคําถามในแต่ละส่วน

ของข้อมูลและผู้ท่ีให้การสัมภาษณ์แสดงในตารางได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2  ตัวอย่างข้อคําถามและผู้ท่ีให้การสัมภาษณ์แต่ละส่วนข้อมูล 

ส่วนข้อมูล 

และการสัมภาษณ์ 

                         ตัวอย่างข้อคําถามและผู้ที่ให้การสัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ประกอบการ 

โดย 

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

 

ผู้ที่ให้การสัมภาษณ์---ผูก้่อตั้ง ผู้บริหารหรือเจ้าของตราสินค้า 

-ประวัติความเป็นมาของกิจการวราภรณ์ผ้าทอมีที่มาอย่างไร? แรกเริ่มมีเพียงการผลิตผ้าทอใช่

หรือไม่ และกิจการดําเนินมากี่ป ี

- การบริหารกิจการแบ่งเป็นส่วนใดบ้าง มีผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดประมาณกี่คน 

- ที่ตั้งของกิจการทั้งโรงทอผ้าและร้านจําหน่ายสินค้ามีเพียงแค่ที่จังหวัดน่านหรือไม ่

ข้อมูลด้านการออกแบบ 

โดย 

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและ

เชิงลึก 

 

ผู้ที่ให้การสัมภาษณ์---ผู้บริหารส่วนสินค้า คนทอผ้า และนักออกแบบ 

-ลักษณะเด่นของผ้าทอและสินค้าแบรนด์วราภรณ์คืออะไร แตกต่างจากผ้าทอที่อื่นอย่างไร 

-ลายผ้าทอใดที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด ์เป็นที่รุ้จักและขายด ี

-รูปแบบสินค้าหรือไอเทมเสื้อผ้าของแบรนด์วราภรณ์แบบใดที่นิยมนําผ้าทอมาตัดเย็บ 
 

ข้อมูลด้านตลาด 

โดย 

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและ

เชิงลึก 
 

ผู้ที่ให้การสัมภาษณ์---ผุ้จัดการร้าน พนักงานขาย และตัวแทนกลุ่มลูกค้า 

-กลุ่มลูกค้าหลักที่ซื้อผ้าทอคือใคร ชายหรือหญิง และส่วนใหญ่มีบุคลิกลักษณะอย่างไร 

-ราคาผ้าทอแต่ละผืนประมาณเท่าไร และสินค้าเสื้อผ้าราคาเฉลี่ยเท่าไร 

-มีผู้ประกอบการหรือแบรนด์อื่นที่ทํากิจการผ้าทอใกล้เคียงกับเราในจังหวัดน่านอีกหรือไม่ 

 

           

สรุปการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลุ่มผู้ประกอบการ โดยการออกแบบวิธี

วิจัยอิงการใช้ข้อมูลมาเป็นเกณฑ์  ซึ่งคือข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ ข้อมูลในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และข้อมูลด้านการตลาด  อันมีเครื่องมือวิจัยได้แก่การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสังเกต 

(observation) และการสัมภาษณ์ (Interview) การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลุ ่มผู ้ประกอบการ

สามารถแสดงในภาพดังน้ี 
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ภาพท่ี 1  การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลุ่มผู้ประกอบการ 

 

  



 
 

 

 

22 

บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาวิจัย ร้านวราภรณ์ผ้าทอ อําเภอเวียงสา จังหวัดน่านโดยใช้ใช้กระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ สามารถแบ่งการวิเคราะห์และผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลุ่มผู้ประกอบการ  และกระบวนการทดลองออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ  

 

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลุ่มผู้ประกอบการ  

 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการตลาดจาก และ

เปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่งในท้องตลาด ด้วยทฤษฎี 7Ps และ SWOT โดยได้ยกตัวอย่างตราสินค้าจาก

ระดับตลาดท่ีแตกต่างกัน จํานวน 3 ตราสินค้า เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวทางการสร้างสินค้าใหม่ให้แก่

ชุมชน 

 

4.1.1 ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ - ร้านวราภรณ์ผ้าทอ อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

  ร้านวราภรณ์ผ้าทอ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยคุณแม่สมพิศ เกษศิริ  เริ่มแรกจากการนําผ้ามาจาก

ชาวบ้านในหมู่บ้านมาวางขายให้ เพื่อหารายได้ให้กับคนในชุมชน จนกลายเป็นแหล่งขายสินค้ากลุ่มผ้าทอท่ี

สําคัญของคนในชุมชนบ้านดอนไชย บ้านขิง บ้านใหม่ บ้านไผ่ ที่ชาวบ้านร่วมกันทอและนํามาจัดจําหน่ายใน

ปัจจุบัน  

 ผ้าทอพื้นเมืองของ อําเภอเวียงสา เป็นผ้าที่ทอจากฝ้าย ในอดีตนั้นจะใช้ฝ้ายที่มีในท้องถิ่น โดยเริ่มจาก

การปลูกฝ้ายและเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเส้นด้าย โดยอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั้งหมด รวมทั้งกรรมวิธี

ย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีดําได้จากผลมะเกลือ สีแดงได้จากคร่ัง สีเหลืองได้จากขม้ิน แก่นไม้  ขนุน สีน้ําตาลได้มา

จากเปลือกต้นสน เป็นต้น  ภายในร้านประกอบด้วยผ้าทอ ประเภทผ้าไหมสอดดิ้นและผ้าไม่สอดดิ้น ได้แก่ ผ้า

ไหมคําเคิบ ผ้าลายน้าไหล ซ่ินม่าน ซ่ินป้อง ซ่ินตาเอ้ิน  ซ่ินเชียงแสน ซ่ินตามะนาวและซ่ินประยุกต์ เป็นต้น 

 เนื่องจากวราภรณ์ผ้าทอเป็นการดําเนินธุรกิจแบบครอบครัว ใช้ระบบการบริหารองค์กรแบบรวมศูนย์

ที่มีคุณสมพิศเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุด ซึ่งมีข้อดีที่สามารถบริหารจัดการได้รวดเร็วและสะดวกไม่มีขั้นตอนมากนัก 

แต่ทั ้งนี ้ระบบดังกล่าวมีข้อเสียข้อควรปรับปรุง เช่น หากผู้ตัดสินใจสูงสุดไม่อยู ่บริหารงานก็ไม่สามารถ
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บริหารงานต่อได้ ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงได้เห็นจุดที่สามารถเสนอแนะให้กับองค์กรเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมย่ิงข้ึนโดยนาเอาหลักการจัดการเข้ามาดําเนินการต่อไป 

 ในกระบวนการผลิต ร้านมีโครงสร้างที่สามารถแบ่งตามขั้นตอนการผลิตออกได้เป็น ๓ ขั้นตอน ตาม

ลักษณะของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย คือ 

 1) อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นนํ้า หรืออุตสาหกรรมขั้นต้น (Upstream) เป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรกของ

โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ การเส้นใย (เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์) และอุตสาหกรรมป่ัน

ด้าย มีลักษณะท่ีเน้นการใช้ทุนและเทคโนโลยี (Capital Intensive) 

 2) อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางนํ้า หรืออุตสาหกรรมขั้นกลาง (Middle stream) อาศัยวัตถุดิบจาก

อุตสาหกรรมขั้นต้นมาทาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การทอผ้า ถักผ้า ฟอก ย้อม พิมพ์และแต่งสําเร็จ 

ในการผลิตข้ันน้ีสามารถเลือกเทคโนโลยีระดับสูง หรือเน้นการใช้แรงงาน (Capital or Labor Intensive) 

 3) อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายนํ้า หรืออุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream) เป็นขบวนการผลิตข้ัน

สุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นการผลิตเครื่องนุ่งห่ม จาพวกเสื้อผ้าสําเร็จรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีทํา

รายได้ให้กับกลุ่มมากท่ีสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเส้ือผ้าสําเร็จรูป เน่ืองจากยังเป็นอุตสาหกรรมท่ี

ใช้เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor Intensive) ใช้เง ินลงทุนน้อย เป็นผู ้ม ีความรู้

ความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าและการบริหารจัดการกลุ่ม  

ระดับผลิตภัณฑ์ OTOP   4 ดาว 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:  

 1. ผ้าซิ่นตีนจกที่แกะลายมาจากภาพบนฝาผนังวัดภูมินทร์ เรียกว่า “ป้องหนานบัวผัน น่านหนานบัว

ผัน” คําว่า หนานบัวผัน มาจากช่ือศิลปินท่ีวาดภาพบนผนัง คําว่า ป้องและม่าน คือลวดลายการทอซ่ิน 2 ใน 7 

ชนิด ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน ผ้าซ่ินเมืองน่านเป็นลักษณะฝ้ายทอมือ สอดด้ิน 2 ตะเข็บ  

“ป้องหนานบัวผัน” คือโครงสร้างลวดลายผ้าที่มีการเว้นช่องแถวแต่ะละแถวให้มีขนาดเท่า ๆ กัน “ม่านหนาน

บัวผัน” คือโครงสร้างลวดลายผ้าช่องแต่ละแถว ท่ีไม่เท่ากัน แบ่งเป็นท้ังช่องเล็กและใหญ่สลับกัน 

 2.  ทางร้านมีช่างตัดชุดประจําร้าน สามารถตัดชุดตามออเดอร์ได้ ซึ่งภายในร้านส่วนใหญ่เป็นผ้าผืนท่ี

จัดจําหน่าย และลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามแบบที่ต้องการได้ทันที โดยช่างในร้านจะได้รับการอบรมทางด้าน

แพทเทิรน์มาโดยเฉพาะ ทําให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปหาที่ตัดเย็บเพิ่มสามารถเลือกซื้อผ้าและตัดเย็บ วัดตัวตัด 

ได้ท่ีร้านในทีเดียว  
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วัตถุดิบหลัก ฝ้ายธรรมชาติและไหม 

ส่วนประกอบ ด้ินไหมประดิษฐ์ ได้แก่ ด้ินเงิน ด้ินทอง  ด้ินสี (ส่ังซ้ือจากกรุงเทพฯ ) 

สถานท่ีจําหน่าย:  56  หมู่ 7 ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110  

โทรศัพท์: 083-3221885, 089-1889812 EMAIL : koiphnu@hotmail.com  

 

4.1.2 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 

Analysis) ของตราสินค้า 

  การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์สามารถแบ่งเป็นการวิเคราะห์ส่วน

ประสมทางการตลาด (7Ps) และหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  โดยส่วนประสมทาง

การตลาดแบ่งออกเป็น 7 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์(Product), 2. ราคา (Price), 3. สถานท่ีและ

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place), 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion), 5.  Packaging (บรรจุภัณฑ์), 6. 

People (พนักงานและลูกค้า), 7. Purple cow (ความโดดเด่นจนต้องจดจํา) (Donahue, 2004: Kotler & 

Kelly, 2016) 

              ในขณะที่หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)ประกอบด้วยการวิเคราห์ปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในประกอบด้วย จุดแข็ง (Strength) และ จุดอ่อน (Weakness) ส่วนปัจจัย

ภายนอก ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) โดยการวิเคราะห์ส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) และหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของตราสินค้าแบรนด์วราภรณ์แสดงใน

ตารางดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของตราสินค้าร้านวราภรณ์ผ้าทอ 
7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 
PRODUCT - ลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

ได้แก่ “ป้องหนานบัวผัน 

ม่านหนานบัวผัน” และ

การประยุกต์ลวดลายใหม่ 

ได้แก่ ลายคําเคิบประยุกต์ 

เส้นด้ายทองเย็บติดๆกัน, 

ลายน้ําไหลยกร่อง ให้เกิด

- ไม่มีระบบการบริหาร

จัดการกลุ่มท่ีดี เช่น การ

วางแผนทางการเงิน การ

จัดทําบัญชีรายรับ-

รายจ่าย  

- มีเร่ืองเล่าเก่ียวข้องกับ

ประวัติความเป็นมาของ

เมืองน่านทําให้สินค้า

เปรียบเสมือนตัวแทน

ของเมืองน่าน บอกเล่า

เร่ืองราวทางวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของคนใน

- การปรับเปล่ียน

ลวดลายประยุกต์ท่ีไม่

สอดคล้องกับวิถี 

วัฒนธรรมเมืองน่านจึง

ทําได้ยาก เพราะทําให้

เร่ืองราวบิดเบือนไปได้ 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

ลวดลายท่ีเด่น แปลกตา 

เป็นต้น 

- ผ้าแต่ละผืนมีเร่ืองเล่า 

ประวัติท่ีผูกพันกับ

วัฒนธรรมท้องถ่ินเมือง

น่าน เช่น ลายคําเคิบ เป็น

ผ้าสําหรับเจ้านายมีการทอ

สอดด้ินเงินด้ินทองและคน

โบราณนิยมสวมใส่เพ่ือ

ป้องกันอันตรายต่าง ๆ 

เป็นต้น 

- มีผลิตภัณฑ์ท้ังประเภท

ผ้าผืน เส้นด้าย ไหมและ

ชุดเคร่ืองแต่งกายท่ีมีการ

ออกแบบตัดเย็บให้

ทันสมัย เช่น ชุดติดกัน ชุด

ไทยประยุกต์ เส้ือ 

กระโปรง กางเกง ใน

โอกาสต่าง ๆ เช่น ชุด

ทํางาน ชุดลําลอง เป็นต้น 

- การขาดส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

ออฟไลน์ 

- ไม่มีการเข้าร่วมการ

อบรมสัมมนากับ

หน่วยงานภาครัฐในเชิง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- สินค้าขาดความ

ต่อเน่ืองในด้านการ

ออกแบบและพัฒนา

สินค้าให้มีความทันสมัย 

ตอบโจทย์ความต้องการ

ของตลาด  

ชุมชนในอดีตดถึง

ปัจจุบัน 

- การทอผ้าปรับเปล่ียน

โครงสร้างได้เล็กน้อย

และยังคงอยู่ภายใต้

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีการทอด้ังเดิม

เป็นหลัก 

PRICE - ผ้าทอ 1,500  

ผ้าทอ ฝ้าย 12,000  

ผ้าทอ ด้ิน 8,500  

- ค่าตัดเย็บต่อช้ิน เฉล่ีย 

1,200 บาทหรือตามความ

ยากง่ายของแบบชุด 
 

 

-  ราคาสินค้าเท่ากับ

ราคาตลาดท่ัวไป ทําให้

โอกาสการขายได้อยู่ใน

ระดับเดียวกับท้องตลาด  

- ราคามีท้ังแบบขายปลีก

และขายส่ง สามารถต่อ

ราคาได้ 

- ร้านย่อยสามารถรับซ้ือ

ไปขายต่อให้แหล่ง

ท่องเท่ียวได้ ทําให้ร้าน

เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน ท้ังต่อ

คนในพ้ืนท่ี และ

นักท่องเท่ียวในเมือง 

- สินค้าท่ีราคาสูง 

โอกาสจะขายยาก 

หรือเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน  

PLACE - มีแหล่งผลิตและจุด

จําหน่ายหลายท่ี 

- จุดจําหน่ายมีการตกแต่ง

โชว์กระบวนการทอ 

- ช่องทางการจําหน่ายไม่

หลากหลาย เช่น ไม่มี

ร้านขายปลีก (Flagship 

Store) เป็นของตนเอง

-  มีจุดจําหน่ายท้ัง

ภายในเมืองและตาม

แหล่งท่องเท่ียวสําคัญ

ต่าง ๆ ซ่ึงจะมีร้านย่อย

- สถานท่ีอยู่ในแหล่ง

ย่านท่ีอยู่อาศัย ต้อง

อาศัยผู้ท่ีรู้ทางหรือคน

ในชุมชนให้ข้อมูล 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

รวมถึงการใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ประวัติท่ีมาของร้าน 

สําหรับบุคคลภายนอก 

นักเรียน นักศึกษา 

และขาดการ

ประชาสัมพันธ์ท่ีดีและ

ต่อเน่ือง 
 

อ่ืน ๆ มาขอรับซ้ือไป

ขายในเมือง 

- สถานท่ีไม่อยู่ในแหล่ง

ท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวจะเข้าถึง

ร้านได้ยากกว่าร้านใน

เมือง 
PROMOTION - มีการกระจายและส่งต่อ

สินค้าให้กับร้านค้าอ่ืน ๆ 

ภายในเมือง เพ่ือกระจาย

รายได้ และเพ่ิมช่อง

ทางการจัดจําหน่าย 

- มีท้ังแบบขายปลีกและ

ขายส่ง  

- มีการขายและนําเสนอ

สินค้า ผลิตภัณฑ์ ผ่านส่ือ

โซเชียลต่าง ๆ เช่น 

Facebook, Youtube, ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ , รายการทาง

โทรทัศน์ และการออกอี

เว้นท์อย่างต่อเน่ือง เช่น 

งานแฟร์ Otop ในประเทศ 
 

 

- สินค้าสามารถต่อรอง

ราคาได้ โดยเฉพาะหาก

เลือกซ้ือผ้าผืนและ

ต้องการตัดเป็นชุดใน

คร้ังเดียว 

- ร้านมีท้ังระบบขายปลีก

และขายส่ง ซ่ึงสามารถ

คุยและต่อรองราคาได้

หากต้องการสินค้าใน

ปริมาณเยอะ 

 

- การขายสินส้าแบบส่ง 

ทําให้เกิดช่องทางการ

ขายท่ีมากข้ึน สินค้ามี

กระจาย และส่งผลต่อถึง

ผู้บริโภคในวงกว้างมาก

ข้ึน ผ่านตัวแทน ช่วยลด

ค่าใช้จ่ายด้านโปรโมช่ัน

และได้ช่องทางการตลาด

ผ่านคนในพ้ืนท่ี ชุมชน 

นักท่องเท่ียวได้มากกว่า

ร้านท่ัวไปในชุมชน 

- การลงส่ือออนไลน์ ทํา

ให้คนรู้จักร้าน นํามาสู่

การเย่ียมชม และการ

เลือกซ้ือสินค้าของร้าน 

รวมถึงทําให้ร้านกลาย

เป้นแหล่งเรียนรู้ผ้าท่ี

สําคัญของคนในชุมชน 

ด้วยเช่นกัน 

- การตัดเย็บชุดท่ี

สวยงามของร้านทําให้

เกิดการโปรโมช่ันแบบ

ปากต่อปาก ของคนใน

ชุมชน ส่งผลดีต่อการ

กลับมาเลือกซ้ือสินค้าใน

ภายหลัง และยังสร้าง

ฐานลูกค้าได้มากข้ึนด้วย

เช่นกัน 

- การจัดโปรโมช่ัน เช่น 

การออกบูธ อีเว้นท์ มี

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ

ออกงานแต่ละคร้ัง

ค่อนข้างสูง ดังน้ันจึง

ต้องคํานวนความคุ้ม

ต่อความเส่ียงการ

ลงทุนแต่ละคร้ังให้

เหมาะสม หากการ

ขายได้น้อยอาจทําให้

ร้านขาดรายได้และ

สูญเสียเงินเปล่า

ประโยชน์ได้ 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 
PACKAGING - บรรจุห่อผลิตภัณฑ์ ด้วย

ถุงใส พร้อมติดราคา

ชัดเจน   
 

 

- ท่ีบรรจุผลิตภัณฑ์ ขาด

การส่ือสารข้อมูลของ

ทางร้าน เช่น ช่ือร้าน ทํา

ให้ไม่ทราบท่ีมาของ

แหล่งขายท่ีชัดเจน   

- สินค้ามีข้อมูล

แหล่งท่ีมาของสินค้า

ชัดเจน ทําให้เอ้ือต่อการ

ขายส่งและขายปลีก ใน

ชุมชน  

- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

สินค้า มีความน่าเช่ือถือ

มากข้ึน 

- ไม่มี 

PEOPLE - พนักงานนําเสนอสินค้า

ภายในร้าน พร้อมท้ังเล่า

เร่ืองราวประวัตท่ีมาสินค้า

ได้อย่างดี 
 

 

-  ร้านไม่มีบุคลากร คน

รุ่นใหม่ ในการ

ดําเนินการด้านตลาด 

และการประชาสัมพันธ์ 

- พนักงานขายในร้านมี

จํานวนน้อย ถ้าลุกค้าเข้า

ร้านจํานวนมาก อาจทํา

ให้ดุแลลูกค้าได้ไม่ท่ัวถึง 

ส่งผลต่อการขายสินค้า 

- พนักงานในร้านน้อย 

ทําให้การดูแลลูกค้าไม่

ท่ัวถึง ส่งผลต่อการขาย

สินค้า  

- พนักงานน้อย ไม่

สามารถบริการ

นักท่องเท่ียวท่ีมาเบบก

ลุ่มได้อย่างท่ัวถึง 

อาจส่งผลเสียต่อ

โอกาสการขายสินค้า

ภายในร้าน 

PURPLE COW - ร้านมีการนําเสนอ

เร่ืองราวลวดลาย

เอกลักษณ์ร้าน พร้อมการ

บอกเล่าเร่ืองราวทาง

วัฒนธรรมท้องถ่ินอดีต

และท่ีมาของผลิตภัณฑ์

ของร้าน ทําให้ร้านมีความ

เอกลักษณ์ และถือเป็น

ส่วนสําคัญในการบอกเล่า

เร่ืองราวผ้าลวดลายท่ีเป็น

เอกลักษณ์เมืองน่าน 

- ลวดลายง่ายจดจําง่าย 

ทําให้ง่ายต่อการ

ลอกเลียนแบบ 

- ร้านมีสินค้าหลาหลาย

ประเภทให้เลือกซ้ือ 

ต้ังแต่ผ้าผืน เคร่ืองแต่ง

กายไลฟ์สไตล์ และงาน

ตัดออเดอร์วัดไซส์ ทําให้

ลูกค้าเลือกซ้ือสินค้าได้

ครบในทีเดียว 

- สินค้าลวดลายผ้า

จดจําง่าย 

ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 

ร้านวราภรณ์ผ้าทอมีการจัดการภายในร้านได้เป็นอย่างดี เป็นระเบียบ โดยการแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน

ร้านเป็นส่วนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีสินค้าสําหรับวางขายหน้าร้าน พ้ืนท่ีด้านข้างสําหรับการโชว์การทอผ้า ท้ังน้ีภายในร้าน

จัดสรรพื้นที่โชว์สินค้าได้เป็นระเบียบ เห็นสินค้าครบถ้วน ดูง่าย ทางร้านมีความพร้อมทั้งทางด้านกระบวนการ
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ผลิตต้นนํ้า คือ นําเส้นใยจากธรรมชาติ ฝ้าย ไหม และจากโรงงานมาผลิตสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า 

เอกลักษณ์ได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งประยุกต์ลวดลายผ้าทอให้เกิดความหลากหลายทั้งโครงสร้างผ้า การให้สี 

การสอดดิ้น  ดังน้ันสินค้าของร้านจึงให้เลือกซื้อ เลือกใช้  ให้ได้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หลายๆรูปแบบ ทั้งนี้การ

แปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กลุ่มของใช้ส่วนตัว กลุ่มของ

ตกแต่งของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น นอกจากสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ร้านยังได้จัดเตรียมความพร้อมกลุ่มช่างแพท

เทริน์ที่มีฝีมือ และความเชี่ยวชาญไว้คอยตัดชุดให้กับลูกค้าของร้าน ซึ่งทําให้ร้านวราภรณ์ผ้าทอ ถือเป็นร้านท่ี

สามารถทําการตลาดได้อย่างครบวงจร  

จากการวิเคราะห์ทางการตลาด และกลุ ่มเป้าหมายในบทที่ 3 มีผลต่อการพัฒนาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์วราภรณ์ในรูปแบบใหม่โดยเน้นตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

หลักท่ีสามารถบริโภคสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้ารูปแบบทันสมัย โดดเด่นด้วยผ้าทอมือโดยเฉพาะเสื้อสําหรับงานเลี้ยง

สรรค์ และโอกาสพิเศษ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกซ้ือที่หลากหลายขึ้นจากเดิม และเพิ่มช่องทาง

การตลาดในการจําหน่ายเส้ือผ้าและเคร่ืองตกแต่งของแบรนด์ในตลาดแฟช่ันท่ีกว้างข้ึน 

 

4.2 การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด 

 

การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอจากการนําข้อมูลที่ได้จาก

ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์เอกสารต่างๆ สามารถกําหนดเกณฑ์ในการเลือกตราสินค้าคู่แข่งได้ดังน้ี 

1. เป็นตราสินค้าแฟช่ันเส้ือผ้าสําหรับงานเล้ียงสังสรรค์ และในโอกาสพิเศษ 

2. เป็นตราสินค้าท่ีได้รับความนิยมในวงกว้างท้ังในตลาดแฟช่ันไทยและสากล 

3. มีกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุช่วงวัยทํางาน 25-45 ปี ระดับชนช้ันสูง 

4. โด่งดังด้านรูปแบบแฟช่ันท่ีทันสมัย วัสดุดีมีคุณภาพ การตัดเย็บปราณีตและการตกแต่งท่ีโดดเด่น 

 จากเกณฑ์ข้างต้นสามารถเลือกและกําหนดตราสินค้าคู ่แข่งเพื ่อทําการวิเคราะห์การตลาด

เปรียบเทียบกับตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ ซึ่งมีทั้งแบรนด์ในตลาดแฟชั่นไทยและแบรนด์นําเข้าจาก

ต่างประเทศได้แก่แบรนด์ ASAVA, FLYNOW และ Massimo Dutti 
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4.2.1 ตราสินค้าคู่แข่งท่ี 1 แบรนด์ ASAVA 

 

4.2.1.1 ข้อมูลตราสินค้า 

พลพัฒน์ อัศวประภา ดีไซเนอร์ผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นไทย และเป็นผู้ก่อตั้ง Asava Group 

ขึ้นมาในปี 2008 โดยนําเอาจิตวิญญาณความเชื่ออันแน่วแน่และความฝันตลอดชีวิตมาประกอบกันได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ   Asava Group มีแบรนด์หลากหลายในเครือ แบ่งออกเป็นแบรนด์แฟช่ัน 5   

แบรนด์ คือ Asava (อาซาว่า), Asv (เอเอสวี), Uniform by Asava (ยูนิฟอร์ม บาย อาซาว่า), White Asava 

(ไวท์ อาซาว่า), MOO (หมู) และร้านอาหารอีก 2 ร้าน ได้แก่ Sava All Day Dining (ซาว่า ออล เดย์ ไดนิ่ง) 

และ Co Limited (โค ลิมิเต็ด) ร้านอาหารที่กําลังได้รับความนิยมในขณะนี้   โดยแบรนด์ Asava มีสิ่งหนึ่งท่ี

ต้องนึกถึงเสมอ คือภาพของผู้หญิงที่มีความเรียบโก้ ซึ่งเป็น DNA หลักของแบรนด์ และอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทําให้

ทุกๆ แบรนด์แฟชั่นในเครือ Asava Group มีชื่อเสียงนั่นก็คือ คุณภาพและการตัดเย็บที่ประณีต ซึ่งมีความ

ทัดเทียมกับสินค้า Super Brand จากเมืองนอก ในราคาท่ีคนไทยสามารถจับต้องได้  

 

                    
ภาพท่ี 2  ภาพแสดงผลงานการออกแบบเส้ือผ้าแฟช่ันแบรนด์ Asava 

ท่ีมา : www.asavagroup.com 

 

                       นอกจากน้ีเอกลักษณ์ของแบรนด์ Asava เด่นชัดในเร่ืองของ 1.Urban เป็นการตอบสนอง

ความต้องการของผู้หญิงในเมืองใหญ่ ท่ีมีชีวิตในหลายมิติ ครอบคลุมไลฟสไตล์ของผู้หญิง ต้ังแต่เช้าจรดเย็นให้

ได้ท้ังหมด 2. Sophisticated เป็นเส้ือผ้าท่ีไม่ได้ว่ิงตามกระแสมาก และใส่ใจในรายละเอียด ท้ังดีเทล การตัด
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เย็บ และคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแบรนด์ให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษ และ 3. Realistic เน้นการสวมใส่ได้จริงใน

ชีวิตประจําวัน และราคาสมเหตุสมผล   ปัจจุบันแบรนด์ Asava และแบรนด์ในเครือมีจําหน่ายในรูปแบบ

ออนไลน์สโตร์และท่ีห้างสรรพสินค้าช้ันนําในกรุงเทพดังน้ี  

 

- ช้ัน 1 ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon  

- ช้ัน 1 ห้างสรรพสินค้า Emporium 

- ช้ัน 2 ห้างสรรพสินค้า Central Chidlom 

- ช้ัน 2 Thai Thai Zone ห้างสรรพสินค้า Central world 

 

      
ภาพท่ี  3  ภาพแสดงสถาณท่ีจําหน่ายและการตกแต่งภายในและหน้าร้านแบรนด์ Asava 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/asavathailand/ 

 

4.2.1.2 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของแบรนด์ Asava 

จากข้อมูลทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางในการจําหน่าย การส่งเสริมการจําหน่าย 

บรรจุภัณฑ์ พนักงาน และลักษณะเด่นของแบรนด์  Asava สามารถนํามาวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ดังแสดง

ในตารางดังน้ี 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของแบรนด์ Asava 
7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT - การออกแบบท่ีทันสมัย 

เข้ากับแฟช่ัน 

เทรนด์ในแต่ละซีซ่ัน  

- ลักษณะเด่นในความ

เรียบโก้ ใส่ได้หลาย

โอกาส  

-วัสดุและการตัดเย็บมี

คุณภาพสูง 

- รุปแบบสินค้าท่ีเรียบ

เกินไปอาจไม่เป็นท่ีสนใจ

ในลูกค้าบางกลุ่ม 

และอาจถูกเลียนแบบได้

ง่ายจากแบรนด์คุ่แข่ง 

 

-การนําเสนอสินค้าท่ีมี

เอกลักษณ์โดดเด่น 

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าท้ังไทย

และต่างประเทศ 

-การถูกเลียนแบบ

สินค้าจากแบรนด์คุ่

แข่ง และการถูก

เปรียบเทียบกับแบ

รนด์คุ่แข่งในระดับล่าง 

PRICE ระดับราคาเจาะกลุ่มผู้มี

รายได้ในระดับกลางถึง

สูงและมีแบรนด์ในเครือ

ท่ีมีราคาเหมาะสมกับ

กลุ่มลุกค้ารองลงมา เพ่ือ

สนับสนุนการขาย 
 

ราคาค่อนข้างสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับรูปแบบ

สินค้าท่ีเน้นเรียบง่าย 

เกิดการเปรียบเทียบ

ราคากับแบรนด์ระดับ

ล่าง 

ราคาสินค้ามีการแบ่ง

ชัดเจน แตกต่างจาก แบ

รนด์อ่ืนๆในเครือ

เดียวกัน และระดับราคา

ต่ํากว่าแบรนด์จาก

ต่างประเทศ ทําให้

สามารถส่งออกได้ 

 ราคาเฉล่ียค่อนข้างสูง

เม่ือเปรียบเทียบกับรุป

แบบสินค้า ทําให้กลุ่ม

ลูกค้ามีเฉพาะกลุ่ม  

PLACE ร้านค้ามีท้ังshop  และ

counter brand ใน

ห้างสรรพสินค้าช้ันนํา

ของไทย และยังมี

ออนไลน์สโตร์ในการ

จําหน่ายสินค้าท้ังเวป

ไซต์ของแบรนด์และเวป

ไซต์ E market place  

จํานวนร้านใน

ห้างสรรพสินค้ามีเพียง ส่ี

สาขาอาจน้อยไปสําหรับ

กลุ่มลูกค้า และ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

เพ่ิมช่องทางการ

จําหน่ายในตลาดส่งออก

จากการแสดงแสดง

สินค้า และการจําหน่าย

ทางออนไลน์ในเวปไซต์ 

E market place ของ

ต่างประเทศ 

แบรนด์คุ่แข่งมีสาขา

มากกว่าเกิดการ

เปรียบเทียบของลูกค้า

ในการซ้ือสินค้า   

PROMOTION -ภาพลักษณ์คุณพลพัฒน์ 

อัศวประภา ท่ีมีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จักในวงการ

แฟช่ันและสังคมช้ันสุง

ทําให้แบรนด์สินค้าเป็น

ท่ีรุ้จัก 

-การโปรโมทสินค้าโดย

การนําชุดให้คนท่ีมี

ช่ือเสียง ดารา นักร้อง 

-การส่งเสริมการ

จําหน่ายยังต้องข้ึนอยุ่กับ

การจัดรายการพิเศษ

ทางห้างสรรพสินค้า ซ่ึง

อาจไม่เหมาะกับ

กลุ่มเป้าหมายหลัก 

- การโปรโมทสินค้าใน

ประเทศและ

ต่างประเทศยังไม่วง

- การนําเสนอแบรนด์

สินค้าไปพร้อมกับคุณ

พลพัฒน์ อัศวประภา 

เจ้าของแบรนด์ท่ีออก

ตามส่ือต่างๆทําให้เป็น

ท่ีรุ้จักมากข้ึน และถูก

พูดถึงในโลกโซเชียวจาก

การนําชุดให้ดารา คนมี

ช่ือเสียงใส่ออกงาน  

-แบรนด์สินค้ายัง

ค่อนข้างใหม่เม่ือเทียบ

กับแบรนด์คู่แข่งท่ีมี

การโปรโมทสินค้าใน

วงกว้างท้ังในไทยและ

ต่างประเทศ รวมถึง

การจัดรายการส่งเสริม

การจําหน่ายของแบ

รนด์นําเข้าจาก
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

นางงามสวมใส่ในงาน

ต่างๆทําให้แบรนด์เป็นท่ี

กล่าวถึงและเพ่ิมกลุ่มลุก

ค้า 

-การนําเสนอสินค้าท้ัง

offline และ online มี

อย่างต่อเน่ืองเป็นคอล

เล็กช่ันในทุกซีซ่ัน 

กว้างเท่ากับแบรนด์คุ่

แข่งเน่ืองด้วยยังเป็น แบ

รนด์ค้อนข้างใหม่และ

เน้นตลาดลูกค้าเฉพาะ

กลุ่ม 

 

-แบรนด์สินค้าเร่ิมเปิด

ตลาดต่างงประเทศและ

มีการประชาสัมพันธ์

ต่างๆ เช่นแฟช่ันโชว์ 

เพ่ิมกลุ่มลุกค้าใหม่ให้รุ้

จักแบรนด์ 

ต่างประเทศท่ีท่ัวถึง

และหลากหลาย ลูกค้า

จึงสนใจมากกว่า 

PACKAGING บรรจุภัณฑ์มีดีไซน์เรียบ

โก้ เข้ากับแบรนด์สินค้า

และวัสดุคุณภาพดี มี

รายละเอียดบอกสถาณ

ท่ีจําหน่าย 
 

รุปแบบยังไม่ชัดเจนใน

แต่ละแบรนด์สินค้าใน

เครือ อาจเกิดความ

สับสนกับลูกค้าท่ีซ้ือ  

รายละเอียดและรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์ช่วยส่งเสริม

ภาพลักษณ์ให้กับแบ

รนด์สินค้าเป็นท่ีรุ้จักมาก

ข้ึน 

ไม่มี 

PEOPLE พนักงานหน้าร้านดูแล

ลูกค้าได้ดีเน่ืองจากมี

จํานวนสาขาไม่มาก 

ควบคุมได้ง่าย 

การบริหารและการ

จัดการท่ีต้องตามแฟช่ัน

เทรนด์ตลอดทําให้

พนักงานท้ังในสํานักงาน

และหน้าร้านต้องต่ืนตัว

และปรับตัวในแต่ละซี

ซ่ันเพ่ือนําเสนอสินค้าให้

ลูกค้า 

-มีการอบรมพนักงาน

และโปรโมทพนักงาน

ช่วยในการส่งเสริม

ภาพลักษณ์แบรนด์ให้

น่าเช่ือถือและมีคุณภาพ

ในการทํางาน 

การลาออกและรับเข้า

ทํางานใหม่ของ

พนักงานมีผลต่อการ

บริหารการจัดการใน

บริษัทเน่ืองด้วยสภาพ

เศรษฐกิจท่ีตลาด

แฟช่ันไทยยังไม่เสถียร 
 

PURPLE 

COW 

รูปแบบสินค้าท่ีเน้น

ดีไซน์เรียบโก้ มีคุณภาพ

การตัดเย็บ และวัสดุท่ีดี 

ทันสมัยตามแฟช่ันในแต่

ฤดูกาล 

และการนําเสนอผ่าน

ภาพลักษณ์ของคุณ

พลพัฒน์ อัศวประภาจึง

เป็นท่ีจดจําได้ง่าย 

ดีไซน์ท่ีเรียบไปอาจง่าย

ต่อการลอกเลียนแบบ 

แบรนด์สินค้ามีความ

หลากหลายเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ

กลุ่มเป้าหมายในหลาย

ระดับราคาและการใช้

สอย 

รูปแบบสินค้าเน้น

ความเรียบง่าย ดูท่ัวไป

อาจเป็นท่ี

ลอกเลียนแบบได้จาก

แบรนด์อ่ืน  

 

4.2.1.3สรุปผลการวิเคราะห์ตราสินค้า 
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                    แบรนด์ Asava มีความโดดเด่นเร่ืองของดีไซน์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เน้นความเรียบโก้ และทันสมัย 

วัสดุและการตัดเย็บมีคุณภาพ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และภาพลักษณ์สินค้าได้รับการโปรโมทจากตัวเจ้าของ

แบรนด์ คุณพลพัฒน์ อัศวประภา ท่ีมีช่ือเสียงในวงการบันเทิงและวงการแฟช่ันไทยทําให้เป็นแบรนด์เป็นท่ีรุ้จัก

ในวงกว้าง มีช่องทางในการจําหน่ายและประชาสัมพันธ์ในรุปแบบดิจิตอล มีเดียหลากหลายตอบสนองคนรุ่น

ใหม่ แต่ร้านจําหน่ายมีเพียงส่ีสาขาอาจไม่พอต่อความต้องการ  และในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนในเร่ืองของ

ราคาท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับรูปแบบท่ีเรียบง่ายเกินไปและอาจทําให้เกิดการลอกเลียนแบบจากคู่แข่งได้ง่าย 

หรือการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซ้ือแบรนด์อ่ืนท่ีมีสไตล์ใกล้เคียงแต่ราคาถูกกว่า  

 

4.2.2 ตราสินค้าคู่แข่งท่ี 2 แบรนด์ FLYNOW 

 

4.2.2.1ข้อมูลตราสินค้า     

FLYNOW แบรนด์เส้ือผ้าไทยท่ีออกสู่สายตาต่างประเทศระดับ Global Brand ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2526 

โดยสมชัย ส่งวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีอาร์ซี ครีเอช่ัน เจ้าของสินค้าแฟช่ันแบรนด์ฟลายนาว  โดยส่ิงท่ี

ผู้บริโภคจะเห็นเสมอสําหรับเส้ือผ้าแบรนด์ฟลายนาว คือ การใช้เส้ือผ้าสีดํา ซ่ึงนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ี

ยังคงรักษามาได้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง และคุณสมชัยมีความต้ังใจด้านการตลาดท่ีจะทําให้ FLYNOW มีช่ือ

ในต่างประเทศ ท้ังรูปแบบการออกงานแฟร์ การจัดแฟช่ันโชว์ ด้วยอีเวนต์ท่ีแปลกตาและดึงดูด ความสนใจของ

ผู้คน ล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีทําให้แบรนด์ฟลายนาว เป็นเส้ือผ้าท่ีอยู่ในใจของผู้ท่ีต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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ภาพท่ี 4 ภาพแสดงผลงานการออกแบบเส้ือผ้าแฟช่ันแบรนด์ FLYNOW 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/flynow.bkk 

 

จุดยืนของ FLYNOW ท่ีผ่านมา คือการสร้างมูลค่าเพ่ิมของตัวสินค้า ด้วยการให้ความสําคัญในเร่ือง

ดีไซน์ท่ีทันสมัย เรียบโก้ โดยดีไซเนอร์คนไทย ในความคิดท่ีเป็นเอกลักษณ์ และความ "ธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา" 

ส่วนแนวโน้มของเน้ือผ้าจะใช้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทยมากข้ึน เช่น ผ้าไหม ซ่ึงปัจจุบันมีชุดผ้าไหมท่ี FLYNOW 

ทําอยู่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ี FLYNOW ยังมีไลน์สินค้าเช่นเคร่ืองหนัง กระเป๋ารองเท้า และอ่ืนๆ

ท่ีครอบคลุมไลฟสไตล์ของผู้บริโภคแฟช่ันในปัจจุบัน และบริษัทในเครือยังมีการรับผลิตชุดยูนิฟอร์มท่ีได้รับ

ความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กร  

FLYNOW มีร้านจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าช้ันนําในเมืองไทย เช่นท่ี Siam Paragon, Central 

World, Emporium และในต่างประเทศท้ังยุโรปและเอเชีย เช่นท่ีอังกฤษ และญ่ีปุ่น รวมท้ังการจําหน่ายในรุป

แบบออนไลน์สโตร์ 

 

            
ภาพท่ี  5  ภาพแสดงสถาณท่ีจําหน่ายและการตกแต่งภายในและหน้าร้านแบรนด์ FLYNOW 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/flynow.bkk 

 

4.2.2.2 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของแบรนด์ FLYNOW 

จากข้อมูลทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางในการจําหน่าย การส่งเสริมการจําหน่าย 

บรรจุภัณฑ์ พนักงาน และลักษณะเด่นของแบรนด์ FLYNOW สามารถนํามาวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ดัง

แสดงในตารางดังน้ี 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของแบรนด์ FLYNOW 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT - รุปแบบสินค้าโดดเด่น

มีเอกลักษณ์ในสไตล์โก้

หรุ ทันสมัยมีการ

ผสมผสานระหว่าง

ตะวันตกและตะวันออก 

- มีสินค้าแบรนด์ในเครือ

เดียวกันรูปแบบ

หลากหลาย ครอบคลุม

ตลาดแฟช่ันในทุกระดับ 

- การนําผ้าไหมไทยมา

ใช้ในการออกแบบ การ

ตัดเย็บท่ีดีมีคุณภาพ 

-รูปแบบทันสมัยตาม เท

รนด์แฟช่ันมาก เหมาะ

สําหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ แต่อาจจะไม่

เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

จํานวนมากในตลาด

แฟช่ันไทย  

 

- รูปแบบท่ีมีความเป็น

สากลร่วมด้วยและ

ทันสมัยทําให้เปิดตลาดสู่

ต่างประเทศได้ง่าย และ

เป็นท่ีรุ้จักในวงกว้าง 

- สินค้ามีความ

หลากหลายจากแบรนด์

ในเครือตอบสนอง

กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

การลอกเลียนแบบ

จากแบรนด์คุ่แข่งเน่ือง

ด้วยการออกแบบท่ี

ทันสมัยตามเทรนด์

แฟช่ัน และอาจทําให้

สินค้าตกเทรนด์ได้ไว 

PRICE ราคาและคุณภาพสินค้า

เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายใน

ระดับกลางถึงสูง ท่ีมี

กําลังซ้ือ และยังมี     

แบรนด์ในเคร่ือท่ีมีราคา

ครอบคลุมกับ

กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆใน

ตลาดแฟช่ัน  

ราคาค่อนข้างสูงเม่ือ

เทียบกับแบรนด์ใน

ระดับเดียวกันเน่ืองจาก

มีการจําหน่ายไปยัง

ต่างประเทศ 

ราคาในตลาดส่งออก

และท่ีจําหน่ายใน

ต่างประเทศมีราคาถูก

กว่าแบรนด์นอก เน่ือง

ด้วยต้นทุนการผลิตใน

ไทยไม่สูงทําให้เป็นท่ี

สนใจลุกค้ากลุ่มใหม่ๆ 

 

 แบรนด์คุ่แข่งในระดับ

เดียวกันมีราคาเฉล่ียท่ี

ถูกกว่าอาจทําให้ลูกค้า

ตัดสินใจในการซ้ือมาก

ข้ึน  

PLACE -  ร้านจําหน่ายมีท้ังใน

ห้างสรรพสินค้าช้ันนํา ท่ี

เป็น shop  และ 

counter brand หลาย

สาขา รวมท้ังใน

ต่างประเทศ 

- มีช่องทางการจําหน่าย

ในรูปแบบ outlet 

หลายสาขาท่ัวไทยและ

- ร้านจําหน่ายยังน้อย

เม่ือเทียบกับแบรนด์

ต่างชาติคุ่แข่งท่ีนําเข้ามา

ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีมา

กว่า 

-ช่องทางการจําหน่ายใน

รูปแบบออนไลน์และE 

market place ยังไม่

อัพเดทเท่าท่ีควร 

-การเปิดตลาดส่งออกสู่

ต่างประเทศและมีร้าน

จําหน่ายในเมืองแฟช่ัน

ต่างๆเช่น อังกฤษ ญ่ีปุ่น 

รวมไปถึงการออกงาน

แฟร์ในตลาดแฟช่ัน

สากล เพ่ิมช่องทางการ

จําหน่ายมากข้ึน 

แบรนด์คุ่แข่งมีร้าน

จําหน่ายหลายสาขา

และมีการอัพเดททาง

ออนไลน์สโตร์

ตลอดเวลาและ

ต่อเน่ืองทําให้ลูกค้า

เกิดการตัดสินใจได้ใน

การซ้ือ 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

ออนไลน์สโตร์ 

ตอบสนองคนรุ่นใหม่ 
PROMOTION - มีการทําโฆษณาผ่าน

ส่ือต่างๆในรูปแบบครบ

วงจร และมีการ

ประชาสัมพันธ์

หลากหลายตามเทรนด์

แฟช่ันในแต่ละซีซ่ัน 

-การโปรโมทแบรนด์ไป

ยังตลาดต่างประเทศ

ด้วยรุปแบบกิจกรรม

หลากหลายเช่นแฟช่ัน

โชว์และงานแฟร์ 

-การนําสินค้าให้ดารา 

นักร้อง ผู้มีช่ือเสียง ใส่

ในงานและกิจกรรม

ต่างๆทําให้แบรนด์เป็น

ท่ีรุ้จักมากข้ึน 

การจัดกิจกรรม

โปรโมช่ันต่างๆยังต้อง

ยึดตามนโยบาย

ห้างสรรพสินค้าน้ันๆ 

และการส่ือสารทาง

ออนไลน์ยังไม่ค่อย

อัพเดท 

 

- การนําแบรนด์สู่ตลาด

สากลท้ังจากแฟช่ันโชว์

และงานแฟร์ใน

ต่างประเทศทําให้เป็น

ท่ีรุ้จักมากข้ึน 

-การมีoutlet ท่ัวไทย

ทําให้สามาถจัด

โปรโมช่ันได้มาก 
 

การโปรโมทของแบ

รนด์คุ่แข่งต่างชาติมี

การอัพเดทตลอดเวลา 

และหลากหลาย

มากกว่าเช่นทาง

ออนไลน์ทําให้เกิดการ

เปรียบเทียบของลูกค้า

ในการตัดสินใจซ้ือ 

PACKAGING - บรรจุภัณฑ์มีดีไซน์

เรียบคลาสิคทันสมัย เข้า

กับแบรนด์สินค้าและ

วัสดุคุณภาพดี มี

รายละเอียดบอกสถาณ

ท่ีจําหน่าย 

- มีรุปแบบแตกต่างกัน

ในแต่ละแบรนด์โดดเด่น

ชัดเจน 

รุปแบบบรรจุภัณฑ์ยังมี

แบบเดิมๆ ไม่เกิดการ

ต่ืนตัวให้ลุกค้าสนใจ 

- รายละเอียดและ

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ช่วย

ส่งเสริมภาพลักษณ์

ให้กับแบรนด์สินค้าเป็น

ท่ีรุ้จักมากข้ึน 

- มีความแตกต่างของ

บรรจุภัณฑ์ในแต่ละแบ

รนดืในเครือทําให้ลูกค้า

ไม่สับสน 

ไม่มี 

PEOPLE พนักงานขายมีความรุ้ใน

สินค้าและคาแรคเตอร์

เข้ากับแบรนด์ นําเสนอ

สินค้าให้ลูกค้าได้ดี 

การูแลบริหารจัดการ

พนักงานท่ีมีมากอาจไม่

ท่ัวถึง เช่นการอบรม

ต่างๆเพ่ือให้ทันกับตลาด

แฟช่ันท่ีเปล่ียนแปลงเร็ว 

- มีพนักงานจํานวนมาก

ท้ังพนักงานขายและใน

สํานักงาน เข้าถึงลุกค้า

ได้ดี  

-มีการอบรมพนักงานใน

ความรุ้ใหม่ๆท้ังเร่ือง

การควบคุมพนักงาน

ในต่างประเทศ มี

อุปสรรคในเร่ืองของ

วัฒนธรรมและสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ ทําให้
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

การตลาด การออกแบบ

และการบริหารอย่าง

ต่อเน่ือง 

แบรนด์ต้องปรับตัวอยุ่

ตลอด 

 

PURPLE 

COW 

- ดีไซน์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

มีความทันสมัย ตามเท

รนด์แฟช่ันสากล การ

เน้นใช้สีดําขาว และ

ตัวอักษร FN บ่งบอก

จุดเด่นให้กับแบรนด์ 

- วัสดูท่ีเด่นมีคุณภาพท้ัง

ผ้าไหมไทยและหนัง

สําหรับกระเป๋า 

รุปแบบท่ีทันสมัยตามเท

รนด์อาจเหมาะสมกับ

ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  

และลอกเลียนแบบได้

ง่ายจากแบรนด์คุ่แข่ง 

การนําเสนอการ

ผสมผสานความเป็น

ตะวันออก ในงาน

ออกแบบและวัสดุเช่นผ้า

ไหมไทยในตลาด

ต่างประเทศ ทําให้เกิด

ความแตกต่างและเป็นท่ี

สนใจ 

ดีไซน์ตามเทรนด์

แฟช่ันท่ีทันสมัยอาจ

เกิดการปรับแก้ หรือ

ลอกเลียนแบบจาก 

แบรนด์คุ่แข่งได้ 

 

4.2.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ตราสินค้า 

 

- FLYNOW สร้างคุณค่าได้สําเร็จใต้ความเป็นแบรนด์ไทยท่ีมีการทําโฆษณาผ่านส่ือต่างๆในรูปแบบครบวงจร 

และมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายด้วยเช่นกัน 

- คุณภาพของสินค้าเป็นผ้าไหมไทยผสมผสานกับการออกแบบดีไซน์ท่ีเป็นรูปแบบสากลหรือเรียกง่ายๆว่า

ระหว่างรูปแบบตะวันตกและตะวันออก 

- การออกแบบเน้นแนวเส้ือผ้าท่ีสะท้อนออกมาให้ผู้บริโภคเห็นอย่างเด่นชัดคือ มีการเล่นสีขาวและดําตัดกัน

โดยรักษาเอกลักษณ์อย่างคงตัวไม่เปล่ียนแปลง 

- กระเป๋าของ FLYNOW มีสัญลักษณ์ท่ีดูแล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นของแบรนด์ใด “FN” แสดงว่า FLYNOW มี 

Associationsท่ีดีกับอักษรน้ี 

- มีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มต่างๆเช่นกัน ทําให้เพ่ิมการขยายไลน์สินค้าท่ีมีได้มากข้ึน 

- โดดเด่นด้านการตลาดท่ีทําให้ FLYNOW มีช่ือในต่างประเทศ ท้ังรูปแบบการออกงานแฟร์ การจัดแฟช่ันโชว์ 

และมีร้านจําหน่ายท่ัวโลก 

- แบรนด์ FLYNOW เป็นแบรนด์ท่ีเข้าสู่กลุ่ม Global Brand ถือว่าเป็นแบรนด์ท่ีใหญ่มากและเป็นท่ีรู้จักอย่าง

กว้างขวาง 
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4.2.3 ตราสินค้าคู่แข่งท่ี 3 แบรนด์ Massimo Dutti 

 

4.2.3.1 ข้อมูลตราสินค้า 

Massimo Dutti (มาสสิโม่ ดุตติ) แบรนด์เส้ือผ้าหรูหราคลาสสิกนําเข้าสัญชาติสเปน ก่อต้ังในปี 1985 

ถือเป็นหน่ึงในบริษัทสเปนท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดซ่ึงเช่ียวชาญด้านการผลิตเส้ือผ้าเร่ิมแรกเฉพาะเส้ือผ้า

ผู้ชาย เม่ือเวลาผ่านไปผู้นําขององค์กรมีวิสัยทัศน์การปรับเปล่ียนบางอย่าง ในการทําเส้ือผ้าของผู้หญิงและเด็ก 

รวมไปถึงรองเท้าและอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวข้อง เช่นกระเป่า รองเท้า เคร่ืองประดับจากน้ันต่อมาองค์กรในเครือ

ขนาดเล็ก บริษัทได้เติบโตจนกลายเป็นอาณาจักรการผลิตท้ังหมดโดยมีสํานักงานและร้านจําหน่ายสาขาต่างๆ

ในกว่า 45 ประเทศท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศไทย  

 

                
ภาพท่ี 6  ภาพแสดงผลงานการออกแบบเส้ือผ้าแฟช่ันแบรนด์ Massimo Dutti 

ท่ีมา: https://www.massimodutti.com/th/ 
 

สไตล์การออกแบบของ Massimo Dutti ผสมผสานความคลาสสิกเก่า ๆ และเทรนด์สมัยใหม่ใน

อุตสาหกรรมแฟช่ันเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์น้ีมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นคือ การตัดเย็บโดย

ใช้ผ้าท่ีมีน้ําหนักเบาและโปร่งสบายเกือบท้ังหมด (ทําจากวัสดุธรรมชาติ)  หรือวัสดุอ่ืนๆเช่นขนสัตว์และหนัง 

โดยผ่านการตัดและเย็บผลิตภัณฑ์จากช่างดําเนินการในระดับมืออาชีพสูง ซ่ึงการออกแบบท่ีทันสมัย เรียบง่าย

แต่น่าสนใจและเป็นต้นฉบับไม่เพียงแต่เหมาะสําหรับการใช้ในโอกาสพิเศษ แต่ยังเหมาะสําหรับการสวมใส่ได้

ในชีวิตประจําวันของการทํางานและพักผ่อน เช่น business wear และ casual wear 
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ในประเทศไทย Massimo Dutti มีร้านจําหน่ายท่ีห้างสรรพสินค้าช้ันนํา เช่น Siam Paragon, 

Central World, Central Embassy และในต่างประเทศท่ัวโลกโดยมีสาขามากกว่า 760 สาขา พนักงานกว่า

หน่ึงม่ืนคน นอกจากน้ียังมีการจําหน่ายในรุปแบบออนไลน์สโตล์เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าใหม่  

 

        
ภาพท่ี  7  ภาพแสดงสถาณท่ีจําหน่ายและการตกแต่งภายในและหน้าร้านแบรนด์ Massimo Dutti 

ท่ีมา: https://www.massimodutti.com/th/ 

 

4.2.3.2 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของแบรนด์ Massimo Dutti 

จากข้อมูลทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางในการจําหน่าย การส่งเสริมการจําหน่าย 

บรรจุภัณฑ์ พนักงาน และลักษณะเด่นของแบรนด์ Massimo Dutti สามารถนํามาวิเคราะห์ 7PS และ SWOT 

ดังแสดงในตารางดังน้ี 

 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของแบรนด์ Massimo Dutti  

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT -สินค้ามีความ

หลากหลายในโอกาสใช้

สอย เรียบง่ายใส่ได้นาน 

วัสดุคุณภาพดีและการ

ตัดเย็บปราณีต 

-มีสินค้าหลากหลาย

ครอบคลุมท้ัง

-รูปแบบสินค้าไม่โดด

เด่นตามแฟช่ันมากนัก

เน้นเรียบง่ายใส่ได้นาน

อาจเหมาะกับลุกค้า

เฉพาะกลุ่ม 

 

- สินค้ามีความ

หลากหลายและใส่ได้

หลายโอกาส เหมาะกับ

ลุกค้ากลุ่มใหญ่  

- รูปแบบสินค้าเรียบง่าย

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้มาก 

สินค้าอาจเกิดการ

เลียนแบบจากแบรนด์

คุ่แข่งได้ง่าย และเกิด

การเปรียบเทียบใน

เร่ืองราคา 



 
 

 

 

40 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

กลุ่มเป้าหมายท้ังชาย

และหญิง  

- แบรนด์จากบริษัท

ต่างชาติมีเช่ือเสียงและ

น่าเช่ือถือใน

มาตรฐานสากล 

-แบรนด์สินค้าต่างชาติมี

มาตรฐานสูงทําให้ลูกค้า

เช่ือถือ 

PRICE - ระดับราคาเหมาะสม

กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

และราคามีความ

หลากหลายตามสินค้าท่ี

มีหลายกลุ่ม 

-ราคากับคุณภาพสินค้า

จัดอยุ่ในระดับมาตรฐาน

แบรนด์สากล  

ราคาค่อนข้างสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับแบรนด์

คุ่แข่ง และรุปแบบการ

ดีไซน์ท่ีไม่สมกับราคา 

- ระดับราคาสินค้ามี

มาตรฐานสากล 

เหมาะสมในตลาด

ต่างประเทศ สามารถ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มาก

จากราคาท่ีหลากหลาย

ตามประเภทสินค้า 

 

 คู่แข่งท้ังในระดับ

เดียวกันและระดับ

รองลงมามีราคาต่ํา

เน่ืองจากต้นทุนการ

ผลิตถูกกว่าทําให้ลุกค้า

เกิดเปล่ียนการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าได้ 

PLACE - ร้านมีจําหน่ายท่ัวโลก

หลายสาขา และมี

มาตรฐานในการบริการ 

และออนไลน์สโตร์มีการ

อัพเดททุกซีซ่ันทําให้

เข้าถึงกลุ่มลุกค้าได้เร็ว 

-ช่องทาง E market 

place หลากหลายทํา

ให้เพ่ิมยอดขาย 

-ร้านค้าตกแต่งไม่โดด

เด่นเท่าท่ีควร เน่ืองจาก

รุปแบบสินค้าท่ีเน้น

ความเรียบง่าย 

เช่นเดียวกับออนไลน์ส

โตร์ท่ีรูปแบบเวปไซต์ไม่

ดึงดูดลูกค้า 

-ร้านจําหน่ายมีหลาย

สาขาท่ัวโลก เข้าถึงกลุ่ม

ลุกค้าได้มาก 

-มาตรฐานแบรนด์สากล

ทําให้ร้านจําหน่าย

น่าเช่ือถือ  

-แบรนด์สินค้าคุ่แข่งมี

การตกแต่งร้านท่ี

น่าสนใจ และ

หลากหลายเข้ากับ  เท

รนด์แฟช่ันในแต่ละ

ฤดูกาล 

- สถาณการณ์โลกทํา

ให้การจําหน่ายสินค้า

ไม่ได้มากเช่น การเกิด

โรคระบาด 

PROMOTION -โปรโมช่ันในร้านค้า

สามารถกําหนดได้เองใน

แต่ละช่วงเวลา ทําให้

ลูกค้าเกิดความสนใจ 

-ช่ือเสียงแบรนด์ท่ีมีมา

นานทําให้ภาพลักษณ์

เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง

จากลุกค้า 

- สินค้าท่ีเน้นความเรียบ

ง่ายอาจไม่สามารถ

โปรโมช่ันลดราคาได้มาก  

- การโปรโมทสินค้าท่ียัง

ไม่หลากหลายเม่ือเทียบ

กับแบรนด์คุ่แข่ง 

 

- ร้านจําหน่ายมีหลาย

สาขาท่ัวโลกทําให้การโป

รโมทสินค้าทําได้อย่าง

กว้างขวาง เข้าถึงกลุ่ม

ลุกค้าได้มาก  

- การโปรโมทสินค้าทาง

ออนไลน์ทําให้ได้กลุ่มลุก

ค้าใหม่ 

- แบรนด์คุ่แข่งมีการ 

โปรโมทสินค้าได้

มากกว่าและ

หลากหลาย เพราะรุป

แบบสินค้าท่ีมีดีไซน์

มากกว่า เข้าถึงกลุ่ม

ลุกค้าให้สนใจได้  

-สถาณการณ์โลกทําให้

การโปรโมทสินค้าไม่
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

-การนําเสนอคอเล็กช่ัน

ใหม่ตามฤกาลของแฟช่ัน

เทรนด์ท่ีเปล่ียนไปตลอด  

ได้ผลเท่าท่ีควรเช่น 

การเกิดโรคระบาด 

PACKAGING - บรรจุภัณฑ์มีดีไซน์

เรียบง่าย คลาสิค เข้ากับ

แบรนด์สินค้าและวัสดุ

คุณภาพดี มีรายละเอียด

บอกสถาณท่ีจําหน่าย 

- มีรุปแบบแตกต่างกัน

ในแต่ละกลุ่มสินค้า 

รุปแบบบรรจุภัณฑ์ยังมี

แบบเดิมๆ ไม่เกิดการ

ต่ืนตัวให้ลุกค้าสนใจ 

- รายละเอียดและ

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ช่วย

ส่งเสริมภาพลักษณ์

ให้กับแบรนด์สินค้าเป็น

ท่ีรุ้จักมากข้ึน 

- มีความแตกต่างของ

บรรจุภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม

สินค้าทําให้ลูกค้าไม่

สับสน 

ไม่มี 

PEOPLE พนักงานมีมาตรฐานใน

การบริการลุกค้า เป็นท่ี

น่าเช่ือถือเพราะช่ือเสียง

บริษัทมีมายาวนาน 

 

พนักงานในร้านจําหน่าย

สินค้าท่ีมีจํานวนมากท่ัว

โลกทําให้ยากต่อการ

ควบคุมดูและบริหาร 

- การเข้าถึงลูกค้าท่ัวโลก

ได้กว้างขวางข้ึน

เน่ืองจากจํานวน

พนักงานท่ีมีมาก และมี

มาตรฐานของคุณภาพ

การบริการโดยการ

อบรมเสมอ 

การบริการจัดการและ

ควบคุมดูแลพนักงานท่ี

มีจํานวนมากทําได้ยาก

และมีอุปสรรคจาก

ปัจจัยอ่ืนๆนอกบริษัท

เช่นเการเกิดโรค

ระบาด  

PURPLE 

COW 

รุปแบบสินค้าอยุ่ใน

ระดับสูงท่ีเรียบง่ายแต่

คุณภาพดี ท้ังวัสดุและ

การผลิต เป็นแบรนด์

นําเข้า น่าเช่ือถือ มี

ช่ือเสียง 

-สินค้ามีหลายกลุ่มและ

หลากหลายโอกาสใช้

สอย เช่น Business wear 

สินค้าอาจถูก

ลอกเลียนแบบได้ง่าย  

-แบรนด์สินค้าเป็นท่ีรุ้จัก

ท่ัวโลก เน่ืองจากบริษัท

ก่อต้ังมานาน น่าเช่ือถือ

ในคุณภาพ ลูกค้าส่วน

ใหญ่ให้การยอมรับ  

แบรนด์คุ่แข่ง

ลอกเลียนแบบสินค้า

ได้ง่าย และมีราคาท่ี

ถูกกว่า  

 

4.3.2.3สรุปผลการวิเคราะห์ตราสินค้า 

แบรนด์ Massimo Dutti โดดเด่นท่ีสินค้ามีความเรียบง่าย คลาสสิค ใส่ได้หลายโอกาส มีหลายกลุ่ม

สินค้าท้ังเส้ือผ้า เคร่ืองหนัง เคร่ืองประดับของบุรุษและสตรี ด้วยช่ือเสียงของแบรนด์ท่ีมีมายาวนาน ได้รับการ
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ยอมรับในเร่ืองคุณภาพของวัสดุและการตัดเย็บ การจําหน่ายท่ีมีท้ังออนไลน์ และร้านหลายสาขาท่ัวโลก ทําให้

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากและกว้างขาวง แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบสินค้าอาจยังไม่โดดเด่นในแง่ของดีไซน์เม่ือ

เทียบกับแบรนด์คู่แข่งท่ีตามแฟช่ันเทรนด์และมีราคาถูกกว่า นอกจากน้ีการจัดโปรโมช่ันยังทําได้มากท้ัง 

โปรโมช่ันสินค้าลดราคา และโปรโมช่ันสินค้าใหม่เน่ืองจากร้านมีหลายสาขาและพนักงานท่ีได้มาตรฐานในการ

บริการลุกค้าจนเป็นท่ียอมรับ 

 

 4.4 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

               

การศึกษากลุ่มผู้บริโภคแฟช่ันโดยท่ัวไปสามารถแบ่งเป็นการวิเคราะห์ในด้านประชากรศาสตร์ 

(Demographic) และด้านจิตวิทยา (Psychographic) (Taylor, 2015) เพ่ือระบุกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับตรา

สินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอ ทางโครงการวิจัยจึงนําข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์โดยแบ่งเป็นข้อมูล

ในด้านประชากรศาสตร์ และด้านจิตวิทยาได้ดังน้ี 

- ด้านประชากรศาตร์ได้แก่ข้อมูลอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ระดับกลุ่มสังคม ซ่ึงจาก 

การศึกษาและเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายหลักเพศหญิงมีอายุอยู่ในช่วง  25-40 ปี การศึกษาและระดับกลุ่มสังคม

ค่อนข้างสูงถึงระดับสูง มีอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว หรือมีกิจการของตนเอง เป็นผู้ท่ีทํางานในอาชีพการ

สร้างสรรค์ต่างๆ เช่นศิลปิน เป็นผู้มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนในสังคม  และรายได้สูง 

 
                               

ภาพท่ี  8  ภาพแสดงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ 
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- ด้านจิตวิทยาได้แก่ข้อมุลทัศนคติ รสนิยม บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความสนใจและกิจกรรมการ 

ใช้ชีวิต โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีทัศนคติทันสมัย ฉลาด มีความเช่ือม่ันในตนเอง 

จริงจัง ในขณะเดียวกันรสนิยมการใช้ชีวิตท่ีดูหรูหราแต่เรียบง่าย ดูภูมิฐานมีระดับ  ความร่วมสมัยท่ีดูคลาสสิค 

ชอบแฟช่ัน เทคโนโลยีต่างๆและดูแลตัวเองอยุ่เสมอ 

                 
ภาพท่ี  9  ภาพแสดงรสนิยมและรูปแบบวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

                     

นอกจากน้ีพฤติกรรมและ ส่ิงท่ีสนใจในกิจกรรมประจําต่างๆเช่น การออกกําลังกายในคลับ การ 

shopping ในห้างสรรพสินค้าช้ันนํา การเท่ียวสังสรรค์ยามค่ําคืนกับกลุ่มเพ่ือนในสถาณท่ีเป็นส่วนตัว หรือดูมี

ระดับเฉพาะกลุ่ม เช่นภัตราคารห้าดาว หรือคาสิโน รวมถึงการท่องเท่ียวต่างประเทศในท่ีต่างๆเพ่ือหาแรง

บันดาลใจและพักผ่อน 

           
ภาพท่ี 10  ภาพแสดงพฤติกรรมและกิจกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
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  4.5 แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ  

 

แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์สามารถแบ่งเป็นแนวทางการ

กําหนดคาแรคเตอร์ลักษณะเด่นเฉพาะของแบรนด์ และแนวทางการกําหนดตําแหน่งทางการตลาด 

โดยการกําหนดคาแรคเตอร์ของแบรนด์หรือบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand personality) (Aaker, 1997)  อิง

จากการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักและลักษณะเด่นของสินค้าใหม่ที่มี

ความแตกต่างจากตราสินค้าคุ่แข่ง  ซึ่งคาแรคเตอร์ลักษณะเด่นเฉพาะของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ ถูก

กําหนดในกลุ่มบุคลิกภาพ sophistication และ competence ด้วยคําสําคัญคือ หรูหรา (luxury) สง่างาม 

(Gorgeous) แต่เรียบง่าย (but Simplicity) และลักษณะเด่นต่างๆประกอบด้วย 

- Intelligent (ฉลาด)                           -  Powerful (มีพลัง) 

- Strong (เข้มแข็ง)                             - Outspoken (ตรงไปตรงมา) 

- Brave (กล้าหาญ) 

คาแรคเตอร์ลักษณะเด่นของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์สามารถแสดงด้วยภาพอ้างอิงประกอบ

ดังน้ี 
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ภาพท่ี 11  ภาพแสดงคาแรคเตอร์ลักษณะเด่นเฉพาะของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ 

                

ในส่วนของแนวทางการกําหนดตําแหน่งทางการตลาดสามารถจําแนกระดับตลาดสินค้าโดยใช้ราคา

เฉล่ียเป็นตัวกําหนดซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1. ตลาดสินค้าราคาสูง (High Class/High Market) เป็นตลาดของสินค้าราคาสูง อยู่ในระดับเกรด A 

ผลิตโดยห้องเส้ือช้ันสูง โดยมากมักเป็นตราสินค้า Import Brand หรือ Designer Brand เส้ือผ้าระดับน้ีมี

คุณภาพสูงท้ังวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใชในการตัดเย็บ ผลิตในจํานวนน้อย หรือเพียงตัวเดียว มีรูปแบบให้เลือก

เหมาะสมกับโอกาสการใช้สอยต่าง ๆ มีระดับราคาเฉล่ีย 10,000 – 30,000 บาท ต่อช้ิน ผู้บริโภคมักอยู่ในกลุ่ม

สังคมช้ันสูง มีรายได้มาก มีรสนิยม ไม่คํานึงถึงราคา 

2. ตลาดสินค้าราคาปานกลางค่อนข้างสูง (Rather High Class/Middle Market/PRET APORTER) 

เป็นตลาดสินค้าราคาปานกลางค่อนถึงข้างสูง อยู่ในระดับเกรด B+ ถึง B มีการผลิตอยู่ 

ในระบบอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก ผลิตตามขนาดมาตรฐาน S M L เส้ือผ้าประเภทน้ีจัดอยู่ในระดับคุณภาพ

ดีท้ังวัสดุและฝีมือการตัดเย็บ มีรู)แบบเหมาะสมกับการใช้สอยในโอกาสต่าง ๆ  ตามกาลเทศะ มีระดับราคาเฉล่ีย

อยู่ท่ี1,500 – 8,000 บาท ต่อช้ินผู้บริโภคสินค้าระดับน้ีมักเป็นนักธุรกิจ พนักงานระดับสูง ผู้มีฐานะ ผู้มีรายได้

พอท่ีจะลงทุน หรือจับจ่ายตามฐานะของตน 

3. ตลาดสินค้าราคาปานกลางอยู่ในระดับเกรด C เป็นตลาดท่ีมีการลงทุนสูงกว่าตลาดอ่ืน เพราะต้องมี

การโฆษณาและการวางแผนทางการตลาดเส้ือผ้ากลุ่มมีน้ีคุณภาพในระดับพอใช้มีรูปแบบเหมือนหรือคล้ายคลึง

กันเป็นจํานวนมาก ไม่มีขนาดเฉพาะบุคคล เน้นการขายท่ีปริมาณมากกว่าคุณภาพ ใช้วัสดุจํากัดเพ่ือลดต้นทุน

การผลิต ผู้บริโภคสินค้าชนิดน้ีมักอยู่ในสังคมชนช้ันกลาง มีรายได้พอตัว ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

4. ตลาดสินค้าราคาถูกอยู่ในระดับเกรด D เป็นสินค้าระดับล่าง เน้นกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้จํานวน

มาก มีรูปแบบท่ีลอกเลียนมาจากตลาดส้ินค้าระดับอ่ืน ๆ วัตถุดิบและคุณภาพสมราคา มีกลุ่มลูกค้าเป็นวงกว้าง 

มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดในปัจจุบัน สินค้ามีราคาเฉล่ียอยู่ท่ีตัวละ100 – 800 บาท ผู้บริโภคสินค้าชนิด

น้ีมีฐานะพอใช้ สนใจหรือไม่สนใจแฟช่ันการแต่งกาย มีรายได้จํากัด และใช้จ่ายเท่าท่ีจําเป็น 

โดยแนวทางในการพัฒนาตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์สามารถจําแนกอยุ่ในตําแหน่งทางการตลาด

สินค้าราคาปานกลางถึงสูง ซ่ึงพิจารณาจากข้อมูลราคาเฉล่ียของสินค้า และการวิเคราะห์การตลาดตราสินค้า

คู่แข่งท้ัง ASAVA, FLYNOWและ Massimo Duiit ซ่ึงมีราคาเฉล่ียอยุ่ท่ี 1500-15000 บาท อยุ่ในระดับเกรด 

B+ ถึง B  ดังภาพแสดงตําแหน่งทางการตลาดของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ 
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ภาพท่ี 12  ภาพแสดงตําแหน่งทางการตลาดของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ 
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บทท่ี 5 

 

การออกแบบสร้างสรรค์ 

 

คณะผู้วิจัยดําเนินกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์  โดยเริ่มจากการศึกษาแนวโน้มแฟชั่นจากองค์กร

เทรนด์ WGSN เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มแฟชั่นที่เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการสร้างแผนภาพแรงบันดาลใจใน

การออกแบบ (Inspiration Mood Board) ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

สําหรับการออกแบบ เช่น โครงร่างเงา (Silhouette), สี (Color), วัสดุ (Materials), รายละเอียดตกแต่ง 

(Details), และอารมณ์และความรู้สึก (Mood and Tone) สําหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

 

5.1 กระบวนการวิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ัน 

 

คณะผู้วิจัยเลือกแนวโน้มแฟชั่นหลัก (Main Trend) และแนวโน้มแฟชั่นสนับสนุน (Supporting 

Trend) ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและแนวคิดทุนวัฒนธรรม โดยเลือกใช้แนวโมแฟชั่นจากองค์กรแฟช่ัน 

WGSN เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการออกแบบคอลเลกชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจากแนวโน้มแฟชั่นฤดู

ใบไม้ผลิและฤดูร้อน ค.ศ.2021 (Spring/Summer 2021) โดยได้เลือกใช้แนวโน้มแฟชั่นหลักเรื่อง ทรานส์

ฟอร์ม (Transform ) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยของโครงสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  เพื่อพัฒนารูปลักษณ์และ

ปรับแต่ง ให้เข้าการออกแบบแฟชั่น โดยหารใช้แรงบันดาลใจจากสถปัตยกรรมเพื่อสร้างการออกแบบที่ล้มล้าง

รูปแบบการ แต่งกายกายเพื ่อให้เกิดการแฟชั ่นร่วมสมัยอย่างชัดเจน โดยจะเน้น เรื ่องของการขัดแย้ง 

(Contradiction) คือหัวใจหลักในการออกแบบ การนําวัสดุที่แตกต่างกัน โดยเข้ามาผสมรวมเป็นสัดส่วนของ

แนวโน้มแฟช่ันหลัก 70%  

ผู้วิจัยเลือกใช้แนวโน้มแฟชั่นจากองค์กรเทรนด์ WGSN เรื่องโฮมสปัน (Homespun) โดยได้หยิบยก 

เอาเน้ือหาส่วนบียอนเดอะซี (Beyond the sea) มาใช้ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับการผสมผสานรูปแบบของเส้ือผ้าชุด 

กะลาสี (sailor)  ด้วยการใช้ผ้าฝ้ายลายทางเพื่อพัฒนารูปแบบของเสื้อผ้าจากทหารเรือ (seafarer uniforms) 

ที่มีรายละเอียดเช่น โครงเสื้อตัวหลวม ชิ้นระบายขอคอ รวมไปถึงรูปแบบเสื้อแจ๊คเกตและโค๊ตที่เป็นยูนิฟอร์ม 

เป็นต้น 
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ภาพท่ี 13 ภาพแสดงส่วนผสมของแนวโน้มแฟช่ันหลัก (Main Trend)  

และแนวโน้มแฟช่ันรอง (Trend Support) 

ท่ีมา: https://www.wgsn.com 

 

จากแผนภาพข้างต้น เป็นการวิเคราะห์แนวโมแฟช่ันหลัก (Main Trend) และแนวโน้มแฟช่ันสนับสนุน 

(Supporting Trend) จะนําไปสู่การสร้างภาพเพ่ือนําเสนอแนวโน้มแฟช่ันใหม่ (New Trend) ในลําดับต่อไป 

โดยแนวคิดในการสร้างแผนภาพแนวโน้มแฟช่ันใหม่จะเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น 

ความ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสินค้าใหม่ให้เหมาะสมกับ 

แนวโน้ม แฟช่ัน และทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่านท่ีพบได้ท่ีร้านวราภรณ์ 
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ภาพท่ี 14 ภาพแสดงแนวโน้มแฟช่ันใหม่ (New Trend) 

 

แนวโมแฟช่ันใหม่ (New Trend) ช่ือ รีเฟรคออนทูโมโล่ (Reflect on tomorrow) กล่าวถึงความ 

สัมพันธ์ความมืดและแสงสว่างผ่านมุมมองการพัฒนาโครงสร้างของสถาปัตยกรรมและมุมมองแฟช่ันแบบร่วม

สมัย (contemporary) และมีความเรียบง่าน (Minimalism) โครงร่างเงาของเส้ือผ้าเป็น รูปทรงโคร่ง เข้า

รูปแบบ ยูนิฟอร์ม ตัดต่อผ้า (Patchwork) เพ่ือให้เกิดรวดลายท่ีแปลกใหม่ รวมถึงรายละเอียดเส้ือผ้ายูนิฟอร์ม 

ทหาร ท่ีเอามาจับคู่กับเส้ือผ้าแบบสมัยใหม่ โทนสีเน้นสีสันท่ีสดใส และผสมผสานกับสีโทนเทา (Grey scale)  

แสดง ออกถึงความสนุกและความกล้าแสดงออก วัสดุท่ีใช้เน้นผ้าคอตต้อน และผ้าไหม ท้ังน้ีการสวมใส่มีท้ัง

รูปแบบ ท่ีเข้าใจได้ง่าย และรูปแบบท่ีได้อิทธิพลการแต่งกายแบบสาวชนบท (Farm Girl) ท่ีเน้นการสวมใส่แบบ

ทับซ้อน หลายช้ันอีกด้วย  

 

5.2 กระบวนการพัฒนาผลงานออกแบบ 

 

จากแนวโมแฟช่ันใหม่ (New Trend) ช่ือรีเฟรคออนทูโมโล่ (Reflect on tomorrow) ผู้วิจัยได้พัฒนา 

เนื ้อหาสู ่การสร้างแรงบันดาลใจเพื ่อสร้างแฟนภาพแรงบันดาลใจในชื่อเรื ่อง ครีเฟรคเชอร์ อา เดอแมง 
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(Réfléchir à demain) ซึ่งเป็นเรื่องราวของพัฒนาสินค้าหรือสิ่งของที่มีความสําคัญที่แสดงอัตลักษณ์ ศิลปะ

จังหวัดน่าน และนํามาผสมรวมกับแนวคิดของแนวโน้มแฟช่ันใหม่ เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่กับสินค้าแฟชั่น การ

ผสมผสานความ เรียบง่ายจาก วิถีชีวิตของคนจังหวัดน่านสู่การการพัฒนาเพื่อให้เกิดความทันสมัยทางแฟช่ัน 

การนําส่ิงของจากทุน วัฒธรรมชุมชนผ่านกระบวนการสมัยใหม่สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต 

 

 
ภาพท่ี 15 ภาพแรงบันดาลใจในการออกแบบ (INSPIRATION BOARD) 

 

แรงบันดาลใจในการออกแบบได้มากจากแนวคิดของการผสมผสานทุนวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่นเข้ากับ

โลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแต่งกายที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมย่อย (Subculture) เข้า

กับแนวคิดของทุนวัฒนธรรมพื้นถิ่น ส่งผลให้รูปร่างลวดลายของผ้าทอวราภรณ์ อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ถูก

ตีความใหม่ ในรูปแบบท่ีทันสมัย โดนใช้เร่ืองสีและเทคนิคการทอใหม่ ซ่ึงมีรากเหง้ามาจากทุนวัฒนธรรม ส่ิงทอ

พื้นถิ่นจังหวัดน่าน ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ความมืดและแสงสว่างผ่านมุมมองการพัฒนาโครงสร้างของ

สถาปัตยกรรมและมุมมองแฟชั่นแบบร่วมสมัย (contemporary) และมีความเรียบง่าย (Minimalism) โครง

ร่างเงาของเสื้อผ้าเป็น รูปทรงโคร่ง เข้ารูปแบบ ยูนิฟอร์ม ตัดต่อผ้า (Patchwork) เพื่อให้เกิดลวดลายที่แปลก
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ใหม่ รวมถึงรายละเอียดเส้ือผ้ายูนิฟอร์มทหาร ท่ีเอามาจับคู่กับเส้ือผ้าแบบสมัยใหม่ โทนสีเน้นสีสันท่ีสดใส และ

ผสมผสานกับสีโทนเทา (Grey scale)  แสดงออกถึงความสนุกและความกล้าแสดงออก วัสดุที่ใช้เน้นผ้าคอ

ตต้อน และผ้าไหม ทั้งนี้การสวมใส่มีทั้งรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และรูปแบบที่ได้อิทธิพลการแต่งกายแบบสาว

ชนบท (Farm Girl) เน้นการสวมใส่แบบทับซ้อนหลายช้ัน 

โครงร่างเงาของเสื้อผ้ามีความเข้ารูปและมีการนํารูปแบบของเสื้อผ้ายูนิฟอร์มนํามาประยุกต์กับผ้าฝ้าย 

เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยในรูปแบบใหม่ต่างจากเดิมเพื่อให้เกิดความทันสมัยที่ได้อิทธิพลจากจากชุมชน

เมืองทั้งนี้โครงร่างเงาได้รับพัฒนารูปแบบเพื่อตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเสื้อผ้า

และเครื่องแต่งกายสําหรับสวมใส่ให้มีความโดดเด่น และเพื่อนําเสนอเนื้อหาด้านไลฟ์สไตล์ของตนเอง โทนสีท่ี

ใช้ได้แก่สีสด (Vivid) และสีเกรสเกล (Grey scale) วัสดุที ่ใช้เป็นผ้าฝ้าย (Cotton) และผ้าใยสังเคราะห์ 

(Polyester) เพ่ือสร้างโครงสร้างของเส้ือผ้าท่ีเหมาะสมกับโอกาสการใช้สอย  

ท้ังน้ีจากกรณีศึกษาการพัฒนาตราสินค้าและการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทุนวัฒนธรรม

ของร้านวราภรณ์ผ้าทอ เป็นต้นแบบแนวทางหน่ึงในการพัฒนาตราสินค้าให้มีความร่วมสมัยตอบสนองกับกลุ่ม

ผู้บริโภคใหม่ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับส่ิงทอทุนวัฒนธรรมอีกรูปแบบหน่ึง โดยมุ่งนําองค์ความรู้ในศาสตร์

อุตสาหกรรมแฟช่ันมาประยุกต์ใช้ซ่ึงสามารถสรุปลําดับข้ันของการดําเนินงานได้ดังน้ี 1) การวิเคราะห์ตราสินค้า

ค้าเดิม โดยการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์กรในปัจจัยต่าง ๆ การ

วิเคราะห์คําสําคัญ 2) แสวงหาช่องว่างทางการตลาดท่ีนําไปสู่การกําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคใหม่ 3)การ

เลือกใช้เทรนด์ท่ีสอดคล้องกันเพ่ือสร้างแนวโน้มกระแสแฟช่ัน 4) การกําหนดกรอบแนวคิดแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  

 ทั้งนี้จากแนวทางในการพัฒนาตราสินค้าและการออกแบบสร้างสรรค์สินค้าดังกล่าวเป็นเพียงแนวทาง

หนึ่งที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับสิ่งทอทุนวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้มีความเป็นสากล โดยสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ได้กับตราสินค้าส่ิงทอทุนวัฒนธรรมอ่ืน หรือในพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป 
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5.3 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

  ในกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ต้นแบบสินค้าจากส่ิงทอย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ของ

กลุ่มทอผ้าวราภาร์ เพ่ือจัดจําหน่าย ณ ร้านวราภรณ์ โดยมุ่งตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค

เป้าหมายเจนเนอเรช่ันวาย สามารถแบ่งกลุ่มของสินค้าได้ 2 ประเภท ได้แก่ สินค้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย และ

สินค้าเคร่ืองประดับ ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 16 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์  
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 5.3.1 การพัฒนาต้นแบบสินค้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย 

ชุดท่ี 1 

 
ภาพท่ี 17 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 1  

 

ตารางท่ี 7 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 1 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 
1) เส้ือแจ๊กเกตแขนล้ําทรง บ๊อกซ่ี 

2) กางเกงขายาว 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงตรง Boxy 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี แดงมะหม่ียว ฟ้าคราม ม่วงมังคุด 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 2 

 
ภาพท่ี 18 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี2  

  

ตารางท่ี 8 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 2 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) เส้ือแจ๊กเกตแขนยาว เข้ารูป 
2) กระโปรงทรงสอบ 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี แดงมะหม่ียว ฟ้าคราม 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 3 

 
ภาพท่ี 19 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 3  

 

ตารางท่ี 9 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 3 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) เส้ือแขนกุดเข้ารูป ระบายขอบด้านข้าง 
2) กางเกงกระโปรงทรงกลวม 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี เทา ดํา เหลืองอําพัน ฟ้า 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 4 

 
ภาพท่ี 20 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 4  

 

ตารางท่ี 10 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 4 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) ชุดเดรสแขนกุดเข้ารูป  

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี เทา ดํา 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 5 

 
ภาพท่ี 21 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 5   

 

ตารางท่ี 11 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 5 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 
1) เส้ือแขนกุดเข้ารูปตกแต่งระบายท่ีชายเส้ือ 

2) กางเกงขาส่่ีวนทรงบ๊อกซ่ี 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี เทา ดํา เขียว น้ําเงิน 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 6 

 
ภาพท่ี 22 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 6   

 

ตารางท่ี 12 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 6 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 
1) เส้ือแขนกุดเข้ารูปตกแต่งระบายท่ีชายเส้ือ 

2) กางเกงขายาว 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี เทา ดํา น้ําเงิน 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 7 

  
ภาพท่ี 23 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 7  

 

ตารางท่ี 13 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 7 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) ชุดเดรสเกาะอก จับระบายท่ีกระโปรง  

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี เทา 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 8 

 
ภาพท่ี 24 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 8  

 

ตารางท่ี 14 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 8 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) ชุดเดรสแขนยาว จับโบว์สําเร็จ  

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี ม่วง เหลือง 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 9 

 
ภาพท่ี 25 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 9  

 

ตารางท่ี 15 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 9 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) ชุดเดรสแขดกุด แทรกระบาย 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี ฟ้า แดง  

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 10  

 
ภาพท่ี 26 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 10  

 

ตารางท่ี 16 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 10 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) ชุดเดรสแขนยาว ตกแต่งระบายตรงแขน  

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี ดํา เงิน  

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 11 

 
ภาพท่ี 27 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 11 

 

ตารางท่ี 17 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 11 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) ชุดเดรสแขนกุด ตกแต่งระบายตรงแขน  

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี ดํา เทา  

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 12 

 
ภาพท่ี 28 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 12 

 

ตารางท่ี 18 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 12 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) ชุดเดรสแขนส้ัน  

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี แดง เทา  

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 13 

 
ภาพท่ี 29 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 13 

 

ตารางท่ี 19 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 13 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 
1) ชุดเดรสเกาะอกเข้ารูป 
2) ชุดโค๊ตตัดต่อลาย  

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี ม่วง เหลือง เทา ดํา 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ชุดท่ี 14 

 
ภาพท่ี 30 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 14 

 

ตารางท่ี 20 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 14 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ือง

แต่งกาย 
1) ชุดแจ๊คเกตแขนกุดปกใหญ่ 
2) กระโปรงทรงสอบ  

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงนาฬิกาทราย 

เทคนิคและ

รายละเอียด 
เทคนิคการตัดต่อลาย 

สี ม่วง เทา ดํา 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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5.3.2 การพัฒนาต้นแบบสินค้าแฟช่ันประเภทเคร่ืองประดับ 

 การพัฒนา สินค้าไลฟ์สไตล์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึงผลิตจากวัสดุส่ิงทอย้อมสีธรรมชาติ และ

เส้นใยย้อมสีธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 

  - รองเท้าและกระเป๋า 

 

 ช้ินงานท่ี 1 

 
ภาพท่ี 31 ภาพร่างรองเท้าแบบท่ี 1 

 

ตารางท่ี 21 ผลงานออกแบบสร้างสรรค์รองเท้าแบบท่ี 1 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ รองเท้าส้นตึก 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด รองเท้าส้นตึกตกแต่งและผ้าพ้ืนเมือง  

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายส่ิงทอทุนวัฒนธรรมไทล้ือ 

สี ฟ้า แดง  

วัสดุ ผ้าฝ้าย 

ลวดลายผ้า  

วัสดุอ่ืน ๆ - 
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ช้ินงานท่ี 2 

 
ภาพท่ี 32 ภาพร่างรองเท้าแบบท่ี 2 

 

ตารางท่ี 22 ผลงานออกแบบสร้างสรรค์รองเท้าแบบท่ี 2 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ รองเท้าหุ้มส้น 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด รองเท้าส้นตึกตกแต่งและผ้าพ้ืนเมือง  

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายส่ิงทอทุนวัฒนธรรมไทล้ือ 

สี ฟ้า แดง  

วัสดุ ผ้าฝ้าย 

ลวดลายผ้า  

วัสดุอ่ืน ๆ - 
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5.4 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ การนําเสนอผลงานในรูปแบบ (LOOK BOOK) 

 
ภาพท่ี 33 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 34 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 35 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 36 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 4 
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ภาพท่ี 37 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 5 
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ภาพท่ี 38 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 6 
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ภาพท่ี 39 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 7 
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ภาพท่ี 40 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 8 
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ภาพท่ี 41 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 9 
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ภาพท่ี 42 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 10 
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ภาพท่ี 43 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 11 
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ภาพท่ี 44 ผลงานการออกแบบคอลเลกช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 12 
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5.5 การนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 

 

 
ภาพท่ี 45 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 



 
 

 

 

82 

 
ภาพท่ี 46 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 
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5.6 การนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 

 
ภาพท่ี 47 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 48 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 49 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 50 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 51 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 52 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 53 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 54 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 55 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 56 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 57 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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บทท่ี 6 

 

สรุปผลการดําเนินการวิจัย                    

 

  6.1 สรุปผลการดําเนินการวิจัย 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลุ่มผู้ประกอบการ และการทดลองออกแบบ

สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ ในบทน้ีจะสรุปผลการดําเนินวิจัยการออกแบบตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอ 

โดยแบ่งเป็นการสรุปข้อมูลสามส่วนหลักคือ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลแนวทางการพัฒนาด้านการตลาด และ

ข้อมูลแนวทางการออกแบบผลงานสร้างสรรค์  

                

  6.1.1 สรุปข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

จากการวิจัยเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลักของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอ

สามารถสรุปโดยแบ่งเป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ เพศ เช้ือชาติ การศึกษา อาชีพ รายได้ ระดับ

สังคมความเป็น และข้อมูลด้านจิตวิทยาได้แก่ทัศนคติ รสนิยม บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความสนใจและกิจกรรม

การใช้ชีวิต ซ่ึงสามารถแสดงในตารางสรุปข้อมูลท้ังสองด้านดังน้ี 

 

ตารางท่ี 23 สรุปข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านจิตวิทยา 

- เพศหญิง เจอเนอเรชั่น Y 

- กลุ่มเป้าหมายหลักมีอายุระหว่าง 25 ถึง 40 ป ี

- กลุ่มเป้าหมายรองมีอายุระหว่าง 28 ถึง 45 ป ี

- เป็นคนเอเชีย และใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเป็นหลัก 

- มีการศึกษาระดับปริญาตรีหรือโทขึ้นไป 

- เป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจหรือในบริษัทที่มีตําแหน่ง

สําคัญ รายได้สูง หรือทํางานอิสระ เช่น เป็น Influencer, 

Youtuber มีการทํางานผ่านทางออนไลน ์

- ใช้ชีวิตในสังคมฐานะปานกลางถึงระดับสูง 

- ทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถใช ้

- มีความมั่นใจในตัวเอง มีภาวะความเป็นผู้นําสูง 

- กล้าคิด กล้าทํา กล้าลองสิ่งใหม่ๆ 

- มีความเข้มแข็งและพลังในการทํางาน มีความรับผิดชอบ

สูง และมีความคิดสร้างสรรค ์

- ให้ความสําคัญกับวันหยุดและเวลาพักผ่อน  

ชื่นชอบการท่องเที่ยว 

- เห็นคุณค่าของความสวยงามของสถาปัตยกรรม 

- ชื่นชอบการแต่งตัว ติดตามกระแสแฟชั่น รสนิยมดี โก้  

ดูสง่าและหรุหรา แต่เรียบง่าย 
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างคล่องแคล่ว 

- รูปแบบการใช้ชีวิตทํางาน และใช้เวลาพักผ่อนในช่วง

วันหยุด มักไปเที่ยวต่างจังหวัดแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ธรรมชาติและ ไม่ชอบความวุ่นวาย 

- บริโภคสินค้าด้วยพื้นฐานของความพึงพอใจ ส่วนตัวที่

ตอบสนองการใช้ชีวิต 

-กิจกรรมยามว่าง: อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง นั่ง 

ทํางานในร้านกาแฟ และร้านอาหารหรูมีระดับ สังสรรค์กลุ่ม

เพื่อนในที่ส่วนตัว  นั่งสูดอากาศและชื่นชมธรรมชาติ ช็อป

ปิ้งและเดินเล่นตามย่านเศรษฐกิจ 

 

 

6.1.2 สรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาด้านการตลาด 

แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดสําหรับตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอ                  สามารถ

สรุปแบ่งเป็นแนวทางการกําหนดคาแรคเตอร์ลักษณะเด่นเฉพาะของตราสินค้า และแนวทางการกําหนด

ตําแหน่งทางการตลาด  โดยการกําหนดคาแรคเตอร์ลักษณะเด่นของตราสินค้าใหม่อิงจากการวิเคราะห์

บุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมายหลัก และมีความแตกต่างจากตราสินค้าคุ่แข่ง  ซึ่งคาแรคเตอร์ลักษณะเด่น

เฉพาะของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ถูกกําหนดในกลุ่มบุคลิกภาพ sophistication นําเสนอด้วยคําสําคัญ

คือ หรูหรา (luxury) สง่างาม (Gorgeous) แต่เรียบง่าย (but Simplicity) และ กลุ่มบุคลิกภาพ competence 

โดยรายละเอียดลักษณะเด่นต่างๆประกอบด้วย 

- Intelligent (ฉลาด)                           -  Powerful (มีพลัง) 

- Strong (เข้มแข็ง)                             - Outspoken (ตรงไปตรงมา) 

- Brave (กล้าหาญ) 
 

ส่วนแนวทางในการพัฒนาตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอสามารถจําแนกอยุ่ในตําแหน่งทาง

การตลาดสินค้าราคาปานกลางถึงสูง ซ่ึงพิจารณาจากการวิเคราะห์การตลาดตราสินค้าคู่แข่งท้ังสามแบรนด์

ท่ีอยุ่ในตลาดแฟช่ันไทยและต่างประเทศ ได้แก่แบรนด์ ASAVA, FLYNOWและ Massimo Duiit ซ่ึงมีราคา

เฉล่ียอยุ่ท่ี 1500-15000 บาท จัดอยุ่ในระดับเกรด B+ ถึง B ของตําแหน่งทางการตลาด จากการสรุปข้อมูล

แนวทางพัฒนาด้านการตลาดดังกล่าว  ความสัมพันธ์ระหว่างคาแรคเตอร์ลักษณะเด่น และตําแหน่งทางการ

ตลาดของตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอเม่ือวิเคราะห์ร่วมกับตราสินค้าคู่แข่งสามารถแสดงในภาพดังน้ี 
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ภาพท่ี 58 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคาแรคเตอร์ลักษณะเด่นและตําแหน่งทางการตลาดของ 

ตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอ 

 

6.1.3 สรุปข้อมูลแนวทางการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ 

แนวทางการออกแบบเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้ประกอบการซ่ึงเป็น

แนวทางหลักเก่ียวกับการผสมผสานวัฒนธรรมให้เกิดเป็นตราสินค้าใหม่ โดยผสมผสานกับแนวโน้มกระแสนิยม

ในปัจจุบันจากองค์กรท่ีคาดการณ์แน้วโน้มเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ออกมาตรงตามตลาดและความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถสรุปการวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าได้ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์ตราสินค้าวราภรณ์ 

การวิเคราะห์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์ตราสินค้าวรา(WARA) 

Item 

1.สินค้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย 

  - เส้ือคลุม (Jacket) 

  - กางเกงขายาว (Long Pants) 
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  - เส้ือ (Blouse) 

  - ชุดเดรส (Dress) 

  - กระโปรง (Skirt) 

2.สินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์ 

  - รองเท้า (Shoes) 

แนวคิด 

แนวคิดของการผสมผสานทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินเข้ากับโลกยุคใหม่ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงของรูปแบบการแต่งกายท่ีมีการผสมผสานวัฒนธรรมย่อย (Subculture) 

เข้ากับแนวคิดของทุนวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ส่งผลให้รูปร่างลวดลายของผ้าทอวราภรณ์ 

อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ถูกตีความใหม่ ในรูปแบบท่ีทันสมัย โดนใช้เร่ืองสีและ

เทคนิคการทอใหม่ ซ่ึงมีรากเหง้ามาจากทุนวัฒนธรรม ส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน ซ่ึง

กล่าวถึงความสัมพันธ์ความมืดและแสงสว่างผ่านมุมมองการพัฒนาโครงสร้างของ

สถาปัตยกรรมและมุมมองแฟช่ันแบบร่วมสมัย (contemporary) และมีความเรียบ

ง่าย (Minimalism) โครงร่างเงาของเส้ือผ้าเป็น รูปทรงโคร่ง เข้ารูปแบบ ยูนิฟอร์ม 

ตัดต่อผ้า (Patchwork) เพ่ือให้เกิดลวดลายท่ีแปลกใหม่ รวมถึงรายละเอียดเส้ือผ้ายูนิ

ฟอร์มทหาร ท่ีเอามาจับคู่กับเส้ือผ้าแบบสมัยใหม่ โทนสีเน้นสีสันท่ีสดใส และ

ผสมผสานกับสีโทนเทา (Grey scale)  แสดงออกถึงความสนุกและความกล้า

แสดงออก วัสดุท่ีใช้เน้นผ้าคอตต้อน และผ้าไหม ท้ังน้ีการสวมใส่มีท้ังรูปแบบท่ีเข้าใจ

ได้ง่าย และรูปแบบท่ีได้อิทธิพลการแต่งกายแบบสาวชนบท (Farm Girl) เน้นการ

สวมใส่แบบทับซ้อนหลายช้ัน 

โครงร่างเงา 

- H-Line 

- A-Line 

- Luxury Item 

สี 
- สีโทนเทา (Grey scale)   

- เอกลักษณ์โทนสีท่ีได้จากวัฒนธรรมไทล้ือ จังหวัดน่าน 

รายละเอียด 

มีการใช้เอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอท้องถ่ินของชาวไทล้ือ จังหวัดน่านมาผสมผสานกับ

รูปแบบโครงร่างเงาของเคร่ืองแต่งกายท่ีเรียบง่ายและทันสมัยให้สามารถสวมใส่ได้

ง่ายข้ึน 
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วัสดุ 

- ผ้าทอพ้ืนถ่ินไทล้ือ จังหวัดน่าน ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านลวดลายและสี ซ่ึง

สามารถร้อยเรียงเร่ืองราวได้จากภาพท่ีเกิดข้ึนช่วยให้เคร่ืองแต่งกายมีเร่ืองราวท่ี

น่าสนใจ 

- ผ้าสมัยใหม่ ท่ีจะช่วยให้รูปแบบของเคร่ืองแต่งกายดูไม่เก่าและสมบูรณ์เหมาะสมกับ

ยุคปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 

 

 6.1.4 การจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์ 

 จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการผลิตและข้ึนต้นแบบผลิตภัณฑ์สําหรับตราสินค้า 

ผู้ประกอบการได้มีการจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์เพ่ือนําผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้มี

อาชีพและรายได้อย่างย่ังยืน โดยท้ังน้ีผู้ประกอบการสามารถรวบรวมสมาชิกภายในกลุ่มคลัสเตอร์ได้ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 25 การจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์ 

หัวหน้ากลุ่ม / ผู้ประกอบการ 

ชื่อ - สกุล 
ความชํานาญ / 

ภูมิปัญญา 
เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู ่

1 คุณวราภรณ์ ลําจวน  083-3221885 

089-1889812 

56 หมู่ 7 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.

น่าน 55110 

สมาชิกเครือข่าย 

ชื่อ - สกุล 
ความชํานาญ / 

ภูมิปัญญา 
เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู ่

1 คุณณัฐาศินี เศรษฐพงษ์โชติ  087-1877880 ร้านน่านฝ้ายงาม 

2 คุณลําไย วงศ์ไทย  080-8521399 กลุ่มทอผ้าไทล้ือบ้านดอนมูล 

3 คุณมาภรณ์ ลําจวน  091-1889812 ร้านมาภรณ์ผ้าทอ 

4 คุณสมจิตร โสดานาฎ  084-8091446 กลุ่มทอผ้าบ้านหลายทุ่ง 

5 คุณปาริชาติ อินทะรังสี  091-4123046 กลุ่มระเบียบทอผ้า 

6 คุณกชพร เขียนแก้ว  086-9426322 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านห้อมหนองห้า 

7 คุณเดชา ศรีจรรยา  081-0348144 กลุ่มทอผ้าบ้านถ่อม 

8 คุณศิวภรณ์ พันธ์ุพิกุล  085-7224874 กลุ่มส่งเสริมวิชาชีพบ้านเชียงราย 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 

                    

โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์เป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนการวิเคราะห์

วิจัยเชิงคุณภาพและกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อเป็นการให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจ มุ่งเน้นให้

ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถพัฒนาสินค้าจากท้องถิ่นสู่ตลาดและอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างเป็นระบบผ่าน

กระบวนการวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนาตราสินค้าใหม่แบรนด์วราภรณ์ผ้าทอที่คณะผู้วิจัยได้ทําการวิจัยและ

พัฒนาการออกแบบสินค้าต้นแบบร่วมกับผุ้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัยและความต้องการของผู้ประกอบการ  อย่างไรก็ตามทางคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยเพ่ือ

ต่อยอดในการศึกษาและวิจัยต่อไปโดยเน้นท่ี 2 ส่วนดังน้ี 

 

6.2.1 ข้อเสนอแนะด้านพัฒนาการออกแบบ 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบในลักษณะสื่อการสอนที่สามารถนําไปปรับใช้ให้ความรู้กับ

ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆหรือผู้ประกอบการในชุมชนได้ศึกษา เช่นช่างทอผ้า ช่างตัดเย็บ หรือช่างสร้างแบบตัด สามารถ

เรียนรุ้และเข้าใจในทักษะการออกแบบได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกับทุกบุคคลากรท่ี

เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมผ้าทอและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ 

แฟชั่นในแต่ละฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยุ่เสมอ รวมไปถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคแฟชั่นท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าทอและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

กลุ่มลุกค้าเป้าหมาย 

 

6.2.2 ข้อเสนอแนะด้านพัฒนาการตลาด 

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคดควิด 19 มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้

ชีวิตของคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้บริโภคแฟชั่นที่ต้องการซื้อสินค้า แต่ไม่สามารถเดินทางมายังร้านค้าจําหน่ายได้

สะดวกนัก การพัฒนาการตลาดโดยเพิ่มช่องทางการจําหน่ายจึงเป็นอีกทางเลือกให้กับตราสินค้าใหม่ของผุ้

ประกอบการในชุมชน ซึ่งสามารถดําเนินการในลักษณะการจําหน่ายแบบออนไลน์โดยผ่านช่องทางทั้งโฮมเพจ

เฟสบุคท่ีมีอยุ่ หรือการพัฒนาสร้างเวปไซต์ออนไลน์สโตร์เพ่ือส่งเสริมการจําหน่ายให้กับตราสินค้าใหม่ และการ

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รุ้จักมากขึ้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆเช่น ทางอินสตราแกรมเพื่อเพ่ิม

ฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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