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Abstract: The purposes of this research were to study the circumstance of problems and opinions, to study the
bodies of knowledge about Pha Chok of Ratchaburi and to find out guidelines in value creation of Pha Chok of
Ratchaburi in order to establish proactive management by using qualitative research together with knowledge
management process. The study participants consisted of Pha Chok producers, supportive groups, and cloth
consumers. This study also collected data from related research papers. Research instruments used in this study
were a semi-structured interview, an in-depth interview, a participant observation, a focus group discussion, a
seminar and a workshop. Frequencies, percentages, means, standard deviations, content analysis and
methodological triangulation were used to analyze the obtained data. The research found that:
1. The circumstance of problems and opinions towards Pha Chok of Ratchaburi are as follows:
1.1 Producer: The current production circumstance of current production of Pha Chok is currently
different from the traditional weaving style of local weaver groups and the local handicraft center in 3 aspects,
which are 1) producers who group together to make and sell the products to general customers, 2) producers who
separately make and sell their products, and 3) the producers who grouped to group together to make and sell
their products according to the customers’ order. Pha Chok is produced using the traditional weaving styles and
the materials used are mostly synthetic. The patterns and colors of Pha Chok are based on the needs of
consumers, and the textiles are developed into a variety of products. The problems of production are expensive
materials, lack of skilled weavers, poor quality of materials, shortage of liquidity in business, and long process of
weaving. The opinions towards Pha Chok of Ratchaburi in general were at average level, focused on products,
distribution channels, pricing, and marketing promotion, respectively.
1.2 Group of supporters: Generally, Pha Chok has been promoted continually in order to make it wellknown and be an OTOP (One Tambon, One product) of Ratchaburi through social, cultural, traditional activities,
activities that raise awareness on important occasion, and outreach activities and promotions.
Problems that supporters are aware of are lack of skilled weavers, non-standard size and patterns, lack of public
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awareness, lack of group network, consumption behavior in finished products, and unclear supporting policy from
related organization. The opinions towards Pha Chok of Ratchaburi in general were at high level, focusing on
products, pricing, distribution channels, and marketing promotion, respectively.
1.3 Group of consumers: Generally, Pha Chok of Ratchaburi is still in need by specific groups of
consumers, particularly among working-age people. With the uniqueness, the beautiful design and its cultural
heritage values, even though Pha Chok is expensive, customers are likely to buy it time over time. Pha Chok is
used to make clothing and decorative objects. Consumers prefer to buy Pha Chok directly from the producers on
average once in 7-12 months and usually buy 2-3 pieces, worth about 1,001-3,000 baht. The price comparison
and information were spread out by word of mouth. Problems from consumption are the quality of Pha Chok, nonstandard size and pattern, volume of production, new variety of designs of Pha Chok, public awareness of value of
Pha Chok, and the high price. The opinions towards Pha Chok of Ratchaburi in general were of average
satisfaction as regards the products, their prices, distribution channels, and marketing promotion, respectively.
2. The body of knowledge about Pha Chok of Ratchaburi obtained in this study is as follow: history, local
wisdom, patterns, the weaving techniques, skilled weavers in Ratchaburi, and factors affecting the consumption of
Pha Chok of Ratchaburi.
3. The guidelines to create the value creation of Pha Chok of Ratchaburi in order to build up proactive
management consisted of the participation of all parties, cooperation among producers, fair trading promoting the
occupation as the capital, establishing preserving attitudes in the community, developing varieties of products,
creating selling point and uniqueness, focusing on passing knowledge to the new generation, promoting the use of
Pha Chok by organizing widespread and ongoing activities.
Keywords: Value creation, Pha Chok Ratchaburi, knowledge management
บทคัดย่ อ: การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสภาพการณ์ ปั ญหา ความคิดเห็น เพือศึกษาองค์ ความรู้ของผ้ าจกราชบุรี และเพือหา
แนวทางการสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าผ้ าจกราชบุรีเพือก่อให้ เกิดการบริ หารจัดการเชิงรุ ก โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่ วมกับกระบวนการ
จัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่างได้ แก่ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้สนับสนุน และกลุ่มผู้บริ โภค ทีได้ มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจากการศึ กษาเอกสารงานวิ จั ยที เกี ยวข้ องและเครื องมื อที ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ แบบสอบถามกึ งสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม การสนทนากลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการแจกแจงความถี
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ เนือหา และตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ าด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการณ์ ปั ญหา และความคิดเห็นต่อผ้ าจกราชบุรี เป็ นดังนี
1.1 กลุ่มผู้ผลิต สภาพการณ์ การผลิตผ้ าจกปั จจุบันเปลียนไปจากลักษณะของกลุ่มทอผ้ าและศูนย์ หัตถกรรม
พืนบ้ านเป็ น 3 ลักษณะคือ แหล่งผลิตทีรวมตัวกันเป็ นกลุ่มผลิตและจําหน่ายทัวไป แหล่งผลิตทีแยกตัวกันผลิตและจําหน่าย
ทัวไป และแหล่งผลิตทีรวมตัวกันเป็ นกลุม่ ผลิตและจําหน่ายตามคําสังของลูกค้ า ลักษณะการผลิตใช้ วิธีการแบบดังเดิม วัสดุทีใช้
ส่วนใหญ่ เป็ นใยสังเคราะห์ มีการประยุกต์ ลวดลายและสีสนั ขึนใหม่ตามความต้ องการของผู้บริ โภค และมีการพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ให้ มคี วามหลากหลาย ปั ญหาการผลิต ได้ แก่ วัสดุมีราคาแพง ขาดคนทอผ้ า วัสดุไม่ได้ คุณภาพ ขาดเงินทุนหมุนเวียน
ในการทําธุรกิจใช้ ระยะเวลานานในการทอผ้ า เป็ นต้ น และความคิดเห็นต่อผ้ าจกราชบุรีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้
ความสําคัญในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลําดับ
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1.2 กลุ่มผู้สนับสนุน สภาพการณ์ สนับสนุนโดยทัวไป มี การสนับสนุนโดยต่อเนื องเพือให้ ผ้าจกเป็ นทีรู้ จัก
แพร่หลาย และส่งเสริ มให้ เป็ นสินค้ าโอท็อปของจังหวัดราชบุรี โดยผ่านกิจกรรมด้ านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
สร้ างจิตสํานึกร่ วมกันในชุมชนในโอกาสสําคัญ กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการจํ าหน่าย ปั ญหาทีกลุ่ม
ผู้สนับสนุนตระหนัก ได้ แก่ ขาดคนทอผ้ า ขนาดและรูปแบบไม่มาตรฐาน การรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ขาดการรวมกลุ่มเป็ น
เครือข่าย พฤติกรรมการบริโภคเครืองแต่งกายสําเร็จรูป และนโยบายการสนับสนุนจากหน่วยงานทีเกียวข้ องไม่ชัดเจน และ
ความคิดเห็นต่อผ้ าจกราชบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ ความสําคัญในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลําดับ
1.3 กลุ่มผู้บริโภค สภาพการณ์ โดยรวมผ้ าจกราชบุรียงั คงเป็ นทีต้ องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัย
ทํางาน ด้ วยความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายทีสวยงาม และคุณค่าทางจิตใจ แม้ จะมีราคาแพงแต่มีแนวโน้ มใน
การบริ โภคซําอีก นิยมนําไปตัดเป็ นเครืองแต่งกายและเครืองประดับ ส่วนใหญ่ ซือผ้ าจากแหล่งผลิตด้ วยตนเอง ความถี 712 เดือนต่อครัง จํานวนซือครังละ 2-3 ผืน มูลค่าการซือตังแต่ 1,001-3,000 บาท มีการเปรียบเทียบราคาจากแหล่งผลิต
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผ้ าจกโดยวิธีบอกต่อ ปั ญหาการบริ โภคผ้ าจก ได้ แก่ คุณภาพของผ้ าจก ขนาดและรูปแบบไม่
มาตรฐาน จํานวนและปริ มาณการผลิต ลวดลายทีหลากหลายแปลกใหม่ การรับรู้และประชาสัมพันธ์ ในคุณค่าผ้ าจก มี
ราคาแพง และความคิดเห็นต่อผ้ าจกราชบุรีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ ความสําคัญในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลําดับ
2. องค์ความรู้ ผ้าจกราชบุรีทีได้ จากการศึกษา ประกอบด้ วย ความเป็ นมา ภูมิปัญญา ลวดลาย วิธีการทอผ้ าจก
แหล่งทอผ้ าจกราชบุรี ช่างฝี มือทอผ้ าจกราชบุรี ปั จจัยทีส่งผลต่อการบริ โภคผ้ าจก แนวทางการสร้ างสรรค์ คณ
ุ ค่าผ้ าจก
ราชบุรีเพือก่อให้ เกิดการบริหารจัดการเชิงรุ ก ประกอบด้ วย การให้ ความร่ วมมือกันทุกฝ่ าย ทําการค้ าขายอย่างเกือหนุน
ส่งเสริ มการประกอบอาชีพให้ เป็ นทุน สร้ างกระแสชุมชนคนอนุรักษ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย สร้ างสรรค์จดุ ขายและ
จุดเด่น มุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ สคู่ นรุ่นใหม่ ส่งเสริ มให้ มีการใช้ และจัดกิจกรรมให้ แพร่หลายและต่อเนือง
3. แนวทางการสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าผ้ าจกราชบุรีเพือก่อให้ เกิดการบริหารจัดการเชิงรุ ก ประกอบด้ วย การให้ ความร่ วมมือกัน
ทุกฝ่ าย ทําการค้ าขายอย่างเกือหนุน ส่งเสริ มการประกอบอาชีพให้ เป็ นทุน สร้ างกระแสชุมชนคนอนุรักษ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที
หลากหลาย สร้ างสรรค์จดุ ขายและจุดเด่น มุ่งเน้ นการเรียนรู้สคู่ นรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้ มีการใช้ และจัดกิจกรรมให้ แพร่หลายและต่อเนือง
คําสําคัญ: การสร้ างสรรค์ คณ
ุ ค่า ผ้ าจกราชบุรี การจัดการความรู้

คํานํา
การเปลียนแปลงของสังคมไทยภายใต้ สังคม
เศรษฐกิ จ แห่ ง ภู มิ ปั ญญาและการเรี ย นรู้ (knowledgebased economy/society) ทีเชือว่าความรู้ เป็ นเครื องมือที
สามารถช่ ว ยให้ ชุมชน ท้ องถิ น และสัง คมอยู่รอดได้ ใ น
สังคมยุคใหม่ การนํ าความรู้ เก่ามาบูรณาการกับความรู้
ใหม่และก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่ ๆ รวมถึงการนําความรู้ ใหม่ ๆ
นันไปใช้ ประโยชน์ จนกลายเป็ นวงจรความรู้ ทีเพิมพูนได้
อย่ า งไม่ มี ที สิ นสุ ด เราเรี ย กว่ า การจั ด การความรู้
(knowledge management) (บุญดี , 2547) การจัดการ
ความรู้เพือให้ ได้ สาระของความรู้ โดยเฉพาะทีมีคุณค่าทาง
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยทีสังสมและถ่ายทอดให้ กบั
คนไทยเพือให้ เกิดความรอบรู้และรู้รอบมาแต่ครังอดีต

ภายใต้ เอกลักษณ์ของสังคมไทย จึงเป็ นสิงทีสังคมไทยควร
นํามาใช้ ในการพัฒนาอย่างต่อเนือง
ผ้ าจกราชบุรี เป็ นงานหัตถศิ ลป์ ที มีคุณค่ าและ
เป็ นภู มิ ปั ญญาที ยังมี การประกอบเป็ นอาชี พ เพื อสร้ าง
รายได้ ให้ กับจังหวัดราชบุรีมาจนทุกวันนี ผ้ าจกราชบุรีมี
ลัก ษณะเด่ น ที เทคนิ ค การทอ โดยผู้ ทอจะทอผ้ าจาก
ด้ านหลังของลายผ้ าโดยใช้ นิวมือและวัสดุปลายแหลมจก
เส้ นด้ ายเพือให้ เกิดลวดลายซึงจะปรากฏด้ านหน้ าของผ้ า
โดยผู้ ทอจะดู ล ายทอผ่ า นกระจกเงา คํ า ว่ า ”ผ้ าจก”
หมายถึง ผ้ าทีทอลวดลายด้ วยการใช้ ขนเม่นล้ วงหรื อควัก
เส้ นด้ ายพิ เศษมาผูกมัดขัดกับเส้ นยืนเป็ นลวดลายต่าง ๆ
ตามแบบ (อุดม, 2540) ผ้ าจกแต่ละผืนจะมีลวดลายทีเป็ น
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เอกลักษณ์ เฉพาะตัว และมี ชื อเรี ยกลวดลายต่ างกันไป
เช่น ลายเซีย ลายนกคู่กินนําฮ่วมต้ น ลายหน้ าหมอน ลาย
หักนกคู่ ลายโก้ งเก้ ง ลายกาบซ้ อนหัก ลายกาบดอกแก้ ว
เป็ นต้ น ด้ วยเทคนิ ค การทอพิ เ ศษประกอบกั บ ความ
สวยงาม ประณี ตบรรจง ละเอี ยดอ่ อน จึงทํ าให้ ผ้าจกมี
มูลค่ าสูง ขณะเดียวกันผ้ าจกยังมีคุณค่าสูงทีไม่ ใช่ เป็ น
เพียงผ้ าทอพืนเมืองที เป็ นเครื องนุ่งห่ม แต่ ผ้าจกยังแสดง
ให้ เห็นถึงฐานะทางทรัพย์สิน ฐานะทางสังคม เป็ นตัวแทน
แสดงสายสัมพันธ์ของเครือญาติ เป็ นสิงบ่งชีความเชือและ
ความศรั ทธาในพุทธศาสนาของชุมชนไท-ยวนด้ วย เช่ น
การใช้ ผ้าจกเป็ นของทีแม่เตรี ยมไว้ รับไหว้ แก่ลกู สาวในวัน
ออกเรื อน เป็ นของรับไหว้ ต่ อพ่อแม่ของสามี ของขวัญแก่
ญาติทีใกล้ ชิดในประเพณี รดนําดํ าหัวในวันสงกรานต์ ใช้
เป็ นผ้ าคลุมหัวนาคในพิธีอปุ สมบท ใช้ ในพิธีกรรมเกียวกับ
การตาย ใช้ เป็ นเครืองเซ่นสักการะแม่โพสพในพิธีเชิญข้ าว
ขึ นหลอง (ยุ้ งข้ าว) เพื อเกิ ด ขวั ญและกํ า ลัง ใจในการ
เพาะปลูกทีอุดมสมบูรณ์
การเพิมมูลค่าทีสูงขึนให้ กับผ้ าจกราชบุรีทังเพือ
ธุรกิจการค้ าและเพือความเป็ นมรดกทางศิ ลปวัฒนธรรม
ด้ วยการพั ฒนาผ้ าจกราชบุรีให้ สามารถสร้ างรายได้ ใ ห้
จังหวัด รวมถึงการสร้ างรายได้ ให้ ผ้ ผู ลิตในชุมชนด้ วยนัน ที
ผ่านมาเป็ นลักษณะของการเพิม “มูลค่า” ด้ วยการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ ที มุ่งเน้ นการผลิตสินค้ าโดยใช้ เทคโนโลยี การ
ผลิตและการวางแผนส่วนผสมทางการตลาดร่ วมกัน แต่ใน
ปั จจุบันการบริ หารจัดการแบบเชิงรุ กเพือการทําธุรกิจ ไม่
เพียงแต่เป็ นเรื องของการตลาด การสร้ างผลิตภัณฑ์ และ
บริ การอืน ๆ แต่ด้ วยเหตุผลทีว่ าแนวทางการแข่งขันโดย
สร้ างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ในสายตาของลูกค้ า นับเป็ น
ยอดปรารถนาของทุกกิจการ หากลูกค้ ามองว่าสินค้ าดูดี
มี คุ ณค่ า มี เ อกลัก ษณ์ ชั ดเจน ก็ จะสามารถหลีก หนี
ผลกระทบจากการแข่ งขัน ด้ า นราคาได้ และลูกค้ าจะ
ยินยอมที จะจ่ายในราคาที สูงขึน เนืองจากตระหนักใน
ความคุ้มค่าทางอารมณ์ ทีได้ เพิมขึนจากการบริ โภคสินค้ า
ดังกล่าว (ธี รยุส, 2552) คําว่า “คุณค่า (value)” หมายถึง
สิงทีมีประโยชน์หรือมีมลู ค่าสูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
หรื อ ความดี ที มี อยู่ ใ นสิ งนัน (ดํ า เนิ น และเสถี ย รพงษ์ ,
2544) การบริ ห ารจัด การเชิ งรุ ก ที ประสบความสํ าเร็ จ

จึงต้ องมุ่งเน้ นถึงเรื องของการสร้ างคุณค่ า หรื อเรี ยกว่ า
การสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่า (value creation)
การสร้ างสรรค์ คุณค่าคือ การใช้ ความได้ เปรี ยบ
เชิงเปรี ยบเทียบหรื อการนําจุดแข็ งของผลิตภัณฑ์ ที มีอยู่
ตามธรรมชาติ มาสร้ างสรรค์ ผลิ ตสิน ค้ าและบริ การเพื อ
สนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม ทําให้
เกิดสินค้ าและบริการทีมีคณ
ุ ค่า ยากต่อการลอกเลียนแบบ
สามารถสร้ างราคาให้ สูง ได้ ตามต้ องการ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ,
2548) ขณะที เขตรั ฐ (2553) รายงานว่าการเพิ มมูลค่ า
ให้ กบั ผ้ าจกราชบุรีจะทําได้ โดยการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพือ
สร้ างมูลค่ าเพิมของผลิตภั ณฑ์ ผ้าจกให้ สอดรั บกับความ
ต้ องการของผู้บริ โภคในอนาคต ควรมุ่งเน้ นปั จจัยทีส่งผล
ต่ อ จิ ต ใจหรื อ สุน ทรี ย ะทางอารมณ์ ใ ห้ มากขึ น เพื อให้
ผู้บ ริ โ ภคตระหนั ก ในคุณค่ า ของผ้ า จก ประกอบกั บ ใน
การศึ ก ษาภาพรวมของอาชี พ การทอผ้ าจกในจั ง หวั ด
ราชบุรี ทังในระดับชุมชนชาวไท-ยวนทีเป็ นแหล่งผลิตหลัก
และหน่วยงานระดับจังหวัดทีเป็ นฝ่ ายสนับสนุนส่งเสริ ม
รวมถึ ง กระแสความนิ ย มในการบริ โ ภคผ้ าจก พบว่ า มี
สภาพทรงตัวและมี แนวโน้ มจะไม่ มี การพัฒนาต่ อเนื อง
ทังนีเนืองจากปั จจัยหลายประการ เช่น การใช้ ผ้าสําเร็ จรู ป
มี มากขึน ระยะเวลาการทอผ้ าจกแต่ ละผื นใช้ เวลานาน
สตรีชาวไท-ยวนจึงหันไปประกอบอาชีพอืนทีเสียเวลาน้ อย
กว่ าและมีรายได้ มากกว่า การขาดความต่อเนืองในการ
ฝึ กหัดและปลูกฝั งค่านิยมในการทอผ้ าจกให้ กับคนรุ่ นใหม่
(อุดม, 2554) ปั ญหาปั จจัยการผลิต ได้ แก่ วัสดุราคาแพง
ไม่มีคนทอผ้ า ขาดการรวมตัวเป็ นเครื อข่าย ต่างคนต่างทํา
เป็ นต้ น
ดัง นันการเพิ มคุณค่ าให้ กั บ ผ้ า จกราชบุ รีเ พื อ
ธุรกิจการค้ าและเพือความเป็ นมรดกทางศิ ลปวัฒนธรรม
คณะผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจนํ า แนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์
พฤติ กรรมของผู้บริ โภค ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
และการจัดการความรู้มาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัยครังนี โดย
มีว ัต ถุป ระสงค์ เ พื อศึก ษาสภาพการณ์ ปั ญหา ความ
คิด เห็น ศึก ษาองค์ ค วามรู้ ผ้ า จกราชบุรี และหาแนว
ทางการสร้ า งสรรค์ ค ุณค่า ผ้ า จกราชบุรี เ พื อก่อ ให้ เ กิด
การบริ หารจัดการเชิงรุ ก ทังนีเพือให้ ผ้าจกราชบุรีเป็ น
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ผลิตภัณฑ์ ที ได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ เพือระบบ
ธุ ร กิ จ การค้ าควบคู่ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์ และสื บ ทอด
ภู มิ ปั ญญาไว้ รวมถึ ง สามารถดํ ารงอยู่ ใ นสภาพการณ์
ปั จจุบนั และอนาคตได้ อย่างสมดุลและยังยืนตลอดไป

สภาพปั ญหา ความต้ องการของผ้ าจกราชบุรี พร้ อมกับ
สร้ างความคุ้นเคยเพือติดต่อเป็ นคนสําคัญในการให้ ข้อมูล
เพื อหาแนวทางการสร้ างสรรค์ คุณค่ าผ้ าจกราชบุรี และ
ก่ อ ให้ เกิ ด การบริ ห ารจั ด การเชิ ง รุ ก นํ า ข้ อมู ล ที ได้ มา
วิ เ คราะห์ เ พื อให้ ได้ ข้ อมู ลเชิ ง ปริ ม าณประกอบที เป็ น
ปั จจุบัน รอบด้ าน และใช้ เป็ นข้ อมูลในการนําเสนอให้ กับ
กลุม่ ตัวอย่างในขันต่อไป
ขันที 3 การจัดการความรู้ เพือศึกษาองค์ ความรู้
ผ้ าจกราชบุรี และหาแนวทางการสร้ างสรรค์ คุณค่ าผ้ าจก
ราชบุรีเ พื อก่ อให้ เ กิ ดการบริ ห ารจั ดการเชิ งรุ ก โดยการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การสนทนา
กลุ่ม และการสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ กับกลุ่มผู้ผลิต กลุ่ม
ผู้สนับสนุน และกลุ่มผู้บริ โภค โดยใช้ กระบวนการจัดการ
ความรู้ 7 ขันตอนของวิจารณ์ (2552) คือ การบ่งชีความรู้
การสร้ างและแสวงหาความรู้ การจั ด ความรู้ ให้ เป็ น
ระบบ การประมวลและกลั นกรองความรู้ การเข้ าถึ ง
ความรู้ การแบ่งปั นแลกเปลียนเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้ เพือ
นําไปใช้
ขันที 4 นํ า เสนอผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ อ งค์
ความรู้ ผ้ าจกราชบุรี และแนวทางการสร้ างสรรค์ คุณค่ า
ผ้ าจกราชบุรีเพือก่อให้ เกิดการบริหารจัดการเชิงรุ กกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพือตรวจสอบข้ อมูลทีได้
ขันที 5 สรุ ปผลการวิ จั ย โดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (descriptive analysis) และภาพประกอบ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจัยนี ใช้ วิธี การวิ จัยเชิ งคุณภาพ (qualitative
research) ร่ วมกับกระบวนการจัดการความรู้ (knowledge
management process) พืนทีวิจยั เป็ นแหล่งผลิตผ้ าจกของ
จังหวัดราชบุรีทีก่อตังขึนหลังยุคการฟื นฟู พ.ศ. 2517 และ
ได้ รับอนุมัติงบพัฒนาจังหวัดราชบุรี เพือส่งเสริ มผู้ทอผ้ า
จกในเชิงพาณิชย์ และเสริ มรายได้ นอกการเกษตร จํานวน
6 แห่ ง ประกอบด้ วย ศู นย์ สืบทอดศิ ลปะผ้ าจกราชบุ รี
กลุม่ ศูนย์หตั ถกรรมพืนบ้ านราชบุรีวดั คูบัว กลุ่มบ้ านหัวนา
(ยายซ้ อน กําลังหาญ) กลุ่มศูนย์ หัตถกรรมพืนบ้ านราชบุรี
(วัดนาหนอง ตํ าบลดอนแร่ ) กลุ่มบ้ านห้ วยไผ่ และกลุ่ม
ศูนย์ หัต ถกรรมพื นบ้ านราชบุรี วัด รางบัว กลุ่มตั วอย่ า ง
ได้ แก่ กลุ่ม ผู้ ผลิ ต กลุ่ม ผู้ สนั บ สนุ น และกลุ่ม ผู้ บริ โ ภค
โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้ อง เครื องมือทีใช้ ในการ
วิจยั ได้ แก่ แบบสอบถามกึงสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ เชิงลึก
การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม การสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการแจกแจงความถี ค่า
ร้ อยละ ค่ าเฉลีย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์
เนือหา และตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ าด้ านวิธีรวบรวม
ข้ อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี
ขันที 1 ศึกษาข้ อมูลภาคทฤษฎี เกียวกับผ้ าจก
ราชบุรี จากเอกสาร หลักฐานอ้ างอิ งทางประวิ ติ ศาสตร์
งานวิ จัยที เกียวข้ อง และสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการกับ
บุค คลที มี ค วามรู้ ผ้ าจก รวมถึ ง สํ า รวจพื นที แหล่ ง ผลิ ต
เป้ าหมาย เพื อให้ ท ราบข้ อ มูลพื นฐาน วิ ธี การรวบรวม
ข้ อมู ล แหล่ ง ผลิ ต ผ้ าจกราชบุ รี และนํ า มาออกแบบ
เครืองมือในการวิจยั
ขันที 2 เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ภาคสนามโดย
คณะผู้วิจยั ด้ วยแบบสอบถามกึงสัมภาษณ์ และจดบันทึก
จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 3 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ม ผู้ ผลิ ต กลุ่ ม
ผู้สนับสนุน และกลุ่มผู้บริ โภค จํานวน 80 ชุด เพือศึกษา

ผลการศึกษา
1. สภาพการณ์ ของผ้ าจกราชบุรี
1.1 สภาพการณ์ ข องกลุ่ ม ผู้ ผลิ ต ผ้ าจก
ราชบุ รี หลัง การฟื นฟู เ พื อส่ ง เสริ ม ผู้ ทอผ้ าจกในเชิ ง
พาณิชย์และเสริมรายได้ นอกการเกษตรให้ กับประชาชน
ทัง 6 แห่ ง ปั จจุบัน ยัง คงมี ก ารผลิต ผ้ า จกอยู่ เพี ย งแต่
สภาพของการผลิต และจํ า หน่ า ยเปลี ยนไปเป็ นแหล่ ง
ผลิตทีรวมตัวกันเป็ นกลุ่มผลิตและจําหน่ายทัวไป ได้ แก่
กลุม่ ศูนย์หตั ถกรรมพืนบ้ านราชบุรีวดั คูบัว และกลุ่มศูนย์
หัตถกรรมพืนบ้ านราชบุรี (วัด นาหนอง ตํ าบลดอนแร่ )
แหล่ง ผลิต ที แยกตั ว กัน ผลิต และจํ า หน่ า ยทัวไป ได้ แ ก่
กลุ่มบ้ านหัว นา (ยายซ้ อน กํ าลังหาญ) และกลุ่ม บ้ า น
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ห้ ว ยไผ่ และแหล่ ง ผลิ ต ที รวมตั ว กั น เป็ นกลุ่ม ผลิ ต และ
จําหน่ายตามคําสังของลูกค้ า ได้ แก่ ศูนย์ สืบทอดศิลปะผ้ า
จกราชบุรี และกลุ่มศูนย์ หัตถกรรมพืนบ้ านราชบุรีวัดราง
บัว โดยเฉพาะกลุ่มสุดท้ ายนี มีแนวโน้ มว่ าจะไม่ สามารถ
ดํ าเนิ นการต่ อไปได้ เ นื องจากปั ญหาเชิ งบริ หารในพื นที
ขณะที มีแหล่งผลิตของเอกชนแบบครบวงจรเพิมมากขึน
โดยเฉพาะในตํ าบลคูบัว และคอยรั บซือผ้ าจกและลงทุน
วัสดุและอุปกรณ์ ในการทอผ้ าให้ การกําหนดราคาเป็ นไป
ตามข้ อตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้ว่าจ้ าง เป็ นเหตุให้ ผ้ ผู ลิต
ส่ว นใหญ่ มั ก ทอผ้ าจกในบ้ านเรื อ นของตนไม่ นิ ย มเข้ า
รวมกลุ่ม โดยลักษณะของการทอผ้ าจกยังคงใช้ วิธีการทอ
ผ้ าแบบดังเดิม แต่วัสดุทีใช้ ในการทอผ้ าโดยเฉพาะด้ าย
และไหมที ใช้ จะเป็ นใยสั ง เคราะห์ จากโรงงานที มี
คุณสมบัติสีสนั สดใสและมันวาวแตกต่ างจากเส้ นใยฝ้าย
แบบเดิม มีการออกแบบลวดลายหลักเพิมเติม เช่น ลาย
แคทราย รวมถึงการประยุกต์ ลวดลายและสีสันขึนใหม่
(ภาพที 1 และ 2) และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ มี ความ
หลากหลายมากขึน ส่งผลให้ ผ้าจกราชบุรีมีความแตกต่าง
ไปจากเอกลักษณ์ทีเป็ นวิถีเดิม ทังนีเพือเป็ นการเพิมมูลค่า
ในธุรกิจการค้ าทีเน้ นทอเป็ นเครื องแต่ งกาย และทอเป็ น
ส่วนประกอบหรือตกแต่งของผลิตภัณฑ์อืน
1.2 สภาพการณ์ ข องกลุ่ม ผู้ สนั บ สนุ น ทั ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการให้ การสนับสนุนโดย
ต่อเนือง ทังนีเพือให้ ผ้าจกราชบุรีเป็ นทีรู้ จักและส่งเสริ ม
ให้ มีการใช้ ทัวไป รวมถึงเป็ นสินค้ าโอท็อปทีอยู่ค่จู ังหวัด
ราชบุรีตลอดไป การส่งเสริมสนับสนุนส่วนใหญ่ โดยผ่าน
กิจกรรมด้ านสัง คม วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมสร้ า ง
จิต สํา นึกร่ ว มกันในชุม ชนในโอกาสสําคัญต่ า ง ๆ ด้ า น
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้ านการจัดการส่งเสริ มการ
จําหน่ายผ้ าจก เป็ นต้ น
1.3 สภาพการณ์ ข องกลุ่ม ผู้ บริ โ ภคผ้ า จก
ราชบุรี ผ้ า จกยัง คงเป็ นที ต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคเฉพาะ
กลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่ม คนวั ย ทํ า งาน ด้ วยความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้ จะมีราคาแพงแต่ก็มีแนวโน้ มใน
การบริ โภคอีก นิยมนํ าไปใช้ ตัดเป็ นเครื องแต่งกายและ
เครืองประดับ ทังนีเพราะผ้ าจกมีลวดลายทีสวยงามและ
คุณค่าทางใจ วัตถุประสงค์ ในการเลือกซือเพื อนําไปใช้
เอง โดยนิ ย มเลื อ กซื อจากแหล่ ง ผลิ ต ด้ วยตนเอง

ช่ ว งเวลาที เลือ กซื อขึนกับ โอกาสตามความเหมาะสม
โดยเฉลีย 7-12 เดือ นต่ อครั ง เลือ กซือครังละ 2-3 ผื น
มู ล ค่ า กา รซื อ ตั ง แ ต่ 1,001-3,000 บ า ท มี กา ร
เปรียบเทียบราคาจากแหล่งผลิต การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ของผ้ าจกโดยวิธีบอกต่อแบบปากต่อปาก
2. ปั ญหาของผ้ าจกราชบุรี
2.1 ปั ญหาของกลุ่ม ผู้ ผลิ ต ได้ แก่ วั ส ดุ มี
ราคาแพง (ร้ อยละ 63.60) ขาดคนทอผ้ า (ร้ อยละ
59.20) วัสดุไม่ได้ คุณภาพ (ร้ อยละ 36.40) ขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการทําธุรกิจ (ร้ อยละ 27.30) ใช้ ระยะเวลา
นานในการทอผ้ า (ร้ อยละ 18.20) การถ่ า ยทอดองค์
ความรู้ การทอผ้ า (ร้ อ ยละ 10.80) กลุ่มผู้ซือมี จํา นวน
จํ า กั ด (ร้ อยละ 9.80) นโยบายการสนั บ สนุ น จาก
หน่ว ยงานทีเกียวข้ อง (ร้ อยละ 9.50) ขาดการรวมกลุ่ม
เป็ นเครื อข่ายและขาดอํานาจต่อรองในทางธุรกิจ (ร้ อ ย
ละ 9.10) ขนาดและรู ป แบบมาตรฐาน (ร้ อ ยละ 6.40)
คู่แ ข่ ง แหล่ง ผลิต เอกชน (ร้ อยละ 4.20) การหาตลาด
จําหน่าย (ร้ อยละ 2.10)
2.2 ปั ญหาของกลุ่มผู้สนับสนุน ได้ แก่ ขาด
คนทอผ้ า (ร้ อ ยละ 81.20) ขนาดและรู ป แบบมาตรฐาน
(ร้ อยละ 72.70) การรั บ รู้ และประชาสัม พั น ธ์ (ร้ อยละ
27.30) ขาดการรวมกลุ่ม เป็ นเครื อข่าย (ร้ อยละ 27.30)
พฤติ กรรมการบริ โภคเครื องแต่ง กายสํา เร็ จ รู ป (ร้ อ ยละ
18.20) นโยบายการสนับสนุนจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
(ร้ อยละ 9.10) ดังตารางที 1
2.3 ปั ญ ห า ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ไ ด้ แ ก่
คุณภาพของผ้ าจก (ร้ อยละ 72.70) ขนาดและรู ปแบบ
มาตรฐาน (ร้ อยละ 63.60) จํานวนและปริ มาณการผลิต
(ร้ อยละ 54.50) ลวดลายทีหลากหลายแปลกใหม่ของผ้ าจก
(ร้ อยละ 36.40) การรับรู้และประชาสัมพันธ์ ในคุณค่าผ้ าจก
(ร้ อยละ 27.30) มีราคาแพง (ร้ อยละ 9.10) ดังตารางที 2
3. ความคิด เห็นต่ อ ผ้ าจกราชบุรี โดยการ
วิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่
3.1 ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ม ผู้ ผลิ ต พบว่ า
ส่ว นประสมทางการตลาดโดยรวมมี ค วามสํา คัญ ต่ อ
ผ้ าจกราชบุ รี ในระดั บ ปานกลาง (ค่ า เฉลี ย 3.43)
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เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียมากไป
น้ อย ได้ แก่ ด้ านทีให้ ความสําคัญในระดับมากคือ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลีย 4.05) ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
(ค่าเฉลีย 3.64) และด้ านทีให้ ความสําคัญในระดับปาน
กลาง คื อ ด้ านราคา (ค่ าเฉลีย 3.05) ด้ า นการส่ง เสริ ม
ทางการตลาด (ค่าเฉลีย 2.98)
3.2 ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ม ผู้สนับ สนุน พบว่ า
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสําคัญต่อผ้ า
จกราชบุรีในระดับ มาก (ค่ าเฉลีย 3.58) เมื อพิ จารณา
เป็ นรายด้ านโดยเรี ยงลําดับค่า เฉลียมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่
ด้ านทีให้ ความสํา คัญในระดับมาก คือ ด้ านผลิต ภัณฑ์
(ค่าเฉลีย 4.30) และด้ านทีให้ ความสําคัญในระดับปาน
กลางคือ ด้ านราคา (ค่าเฉลีย 3.50) ด้ านช่องทางการจัด
จําหน่าย (ค่าเฉลีย 3.35) ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด
(ค่าเฉลีย 3.15)
3.3 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริ โภค พบว่าส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมมี ค วามสํา คัญต่ อ ผ้ า จก
ราชบุรีในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.29) เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ านโดยเรี ยงลําดับค่า เฉลียมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่
ด้ า นทีให้ ความสํา คัญในระดับ มากคือ ด้ านผลิต ภั ณฑ์
(ค่าเฉลีย 4.09) และด้ านทีให้ ความสําคัญในระดับปาน
กลาง คือ ด้ านราคา (ค่ าเฉลีย 3.19) ด้ า นช่อ งทางการ
จั ด จํ า หน่ า ย (ค่ า เฉลี ย 3.17) ด้ านการส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาด (ค่าเฉลีย 2.71)

ด้ า นหลังของลายโดยใช้ นิ วมื อและขนเม่ น จกเส้ น ด้ า ย
เพือให้ เกิดลวดลายซึงจะปรากฏด้ านหน้ าของผ้ า โดยผู้
ทอจะดู ล ายทอผ่ า นกระจกเงา ผ้ าจกราชบุ รี มี
ส่วนประกอบหลักทีสําคัญ ประกอบด้ วย ส่วนบนของผ้ า
เรี ย กว่ า หัว ซิ น ส่ว นกลางของผ้ า เรี ย กว่ า ตัว ซิ น และ
ส่ว นล่า งของผ้ า เรี ย กว่ า ตี น ซิ น ปั จ จุบัน การทอผ้ า จก
ราชบุรี มี 3 ลัก ษณะ ได้ แก่ 1) ผ้ า จก จกเฉพาะตี น
2) ผ้ าจก จกทังตัว และ 3) ผ้ าจก จกยกมุกสลับมัดหมี
ลายของผ้ าจกราชบุรี แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ 1) ลายหลัก
กลุ่ม ลายเดี ยว ได้ แก่ ลายดอกเซี ย ลายหน้ าหมอน
ลายกาบ ลายโก้ ง เก้ ง ลายกาบดอกแก้ ว 2) ลายหลัก
กลุม่ ลายผสม ได้ แก่ ลายโก้ งเก้ งซ้ อนเซีย ลายกาบซ้ อนหัก
ลายหักนกคู่ ลายแคทราย และ 3) ลายประกอบ ได้ แก่
ลายขอประแจ ลายขอ ลายดอกข้ าวตอก ลายมะลิเลือย
ลายกูด ลายนกเขาโฮง ลายนกคู่กินนําฮ่วมเต้ า ลายม้ า
ลายต้ นไม้ ลายคน ลายนก ลายซะเปา เป็ นต้ น
ผ้ าจกราชบุรีแต่ละผืนจะมีเอกลักษณ์ เฉพาะทีไม่
เหมื อ นกั น ขึ นกั บ ความต้ องการของผู้ บริ โ ภค ความ
เชี ยวชาญของช่ า งฝี มื อ ทอผ้ า และความถนั ด ในการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของแหล่ ง ผลิ ต การเปลี ยนแปลงใน
ปั จจุบนั ส่งผลกระทบให้ การทอผ้ าจกภายใต้ วิถีชีวิตเดิม
เปลียนไป มีก ารใช้ วัส ดุก ารทอสํา เร็ จ รู ป การประยุก ต์
ลวดลายและสี สั น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที มี ค วาม
หลากหลาย เพือเป็ นการเพิมคุณค่าและมูลค่าให้ กับผ้ า
จกราชบุรีภ ายใต้ กระแสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์เพือธุรกิจการค้ า

4. องค์ ค วามรู้ ผ้ าจก ราชบุ รี ที ได้ จาก
การศึกษา โดยรวมสรุ ปได้ ดังนี
ผ้ าจกราชบุ รี มรดกงานหั ต ถศิ ล ป์ และ
ภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของชาวไท-ยวน จังหวัดราชบุรี ซึง
ยั ง คงปรากฏให้ เห็ น ในมุ ม ของความเป็ นมรดกทาง
ศิ ลปวัฒ นธรรมและผลิต ภั ณฑ์ เ พื อธุ รกิ จ การค้ า “จก”
เป็ นคํา กริ ยา ภาษาพื นบ้ านของชาวล้ านนา หมายถึง
การล้ วงควักเอาขึนมา เมือนํามาใช้ กับการทอผ้ า “จก”
จึง เป็ นเทคนิ ค การทํ า ให้ เ กิ ด ลวดลายบนผื น ผ้ า ด้ ว ย
วิธีก ารเพิ มด้ ายพุ่งพิ เศษเข้ าไปเป็ นช่ว ง ๆ ไม่ติ ดต่ อกัน
ตลอดหน้ ากว้ างของผ้ า โดยใช้ ไม้ หรื อขนเม่นหรื อนิวมือ
ยกหรือจกเส้ นด้ ายยืนขึน แล้ วสอดใส่ด้ายพุ่งพิเศษเข้ าไป
ลั ก ษณะเด่ น ของการทอผ้ าจกคื อ ผู้ ทอจะทอจาก

5. แนวทางการสร้ างสรรค์ คุ ณ ค่ าผ้ าจก
ราชบุ รี เพื อก่ อให้ เกิ ด การบริ ห ารจั ด การเชิ ง รุ ก
ประกอบด้ วย
5.1 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั น ทุ ก ฝ่ า ย
หมายถึง การที กลุ่ม ผู้ผลิต กลุ่ม ผู้สนับ สนุน และกลุ่ม
ผู้บริโภค ต้ องมีความเชือมโยงกันเป็ นห่วงโซ่แห่งคุณค่า
ด้ ว ยการสร้ างคุณค่ าผ้ า จกตามบทบาทและหน้ า ทีของ
กลุ่ม แต่ ละกลุ่ม ทังกลุ่ม ที มีลัก ษณะแบบเดี ย วกัน และ
กลุ่มทีมีลกั ษณะแตกต่างกัน และเร่ งสร้ างความร่ วมมือ
กันแบบเครือข่ายให้ มากขึนและเพิมขึน
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5.2 ทําการค้ าขายอย่างเกือหนุน หมายถึง
ธุรกิจผ้ าจกราชบุรีทีเปลียนไปเป็ นรู ปแบบการแข่งขัน ที
ต้ องการรายได้ และผลกําไรมากขึน โดยไม่คํานึงถึงความ
ถูกต้ อง และมีการแข่งขันอย่างเสรี นัน หากแต่ผ้ ผู ลิตหัน
มาแข่งขันกันอย่างสร้ างสรรค์ ด้ วยการลดความขัดแย้ ง
ทางธุรกิจลง เปลียนจากคู่แข่งขันเป็ นคู่ค้า ค้ าขายอย่าง
มีจริยธรรม ค้ าขายอย่างพึงพิงอิงอาศัย และค้ าขายด้ วย
ความสุขของทุกกลุม่ ย่อมเป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์
คุณค่าให้ กบั ผ้ าจกราชบุรีได้
5.3 ส่ง เสริ ม การประกอบอาชี พให้ เป็ นทุน
หมายถึง การส่งเสริมให้ การทอผ้ าจกให้ เป็ นอาชีพหลักที
สามารถสร้ างรายได้ อย่ า งมั นคง โดยใช้ แ นวคิ ด ของ
ชุมชนนักปฏิบตั ิทีทุกภาคส่วนให้ การหนุนเสริ มอย่างเป็ น
รูปธรรมและครบวงจรธุรกิจ เช่น การจัดซือจัดหาวัตถุดิบ
การตลาด การพั ฒ นาบุ ค คล การลงทุ น การจั ด สรร
ประโยชน์ เป็ นต้ น
5.4 สร้ างกระแสชุมชนคนอนุรักษ์ หมายถึง
การทีผ้ าจกราชบุรีจะดํารงอยู่ได้ ในสภาพการณ์ ปัจจุบัน
และต่อเนืองไปในอนาคตได้ นนั พฤติกรรมการบริ โภคผ้ า
จกของบุค คลหรื อ กลุ่ม บุค คลต้ อ งมี โ ดยต่ อ เนื องอย่ า ง
เป็ นวิ ถี ชี วิ ต ซึงพฤติ ก รรมดัง กล่า วมี อ ยู่ แ ล้ ว ในชุม ชน
ไท-ยวนที กระจายถิ นฐานอยู่ใ นจัง หวัดราชบุรี การเริ ม
ด้ ว ยการสร้ างกระแสอนุ รัก ษ์ ในเอกลัก ษณ์ ที มี อ ยู่ ใ น
ชุมชนไท-ยวนเพิมขึน แล้ วจึงค่อยแพร่กระจายไปยังกลุ่ม
ชุมชนและประชาชนอืน ๆ ต่อไป
5.5 พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ห ล า ก ห ล า ย
หมา ยถึ ง การส่ ง เสริ มใ ห้ มี ก ารออ กแบ บพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ผ้าจกให้ สอดรับกับความต้ องการของผู้บริ โภค
โดยใช้ กลไกส่วนประสมทางการตลาดทีเปลียนแปลงไป
ให้ มีความหลากหลายในประโยชน์ใช้ สอยเหมาะกับกลุ่ม
ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย นอกเหนือไปจากผ้ าทีใช้ น่งุ เพียง
อย่างเดียว รวมถึงการเป็ นส่วนหนึงของผลิตภัณฑ์ อืน ๆ
เช่น กระเป๋ า ผ้ าเชิง ปลอกหมอน ทีใส่กระดาษทิชชู เป็ นต้ น
โดยมีการเพิมและเปลียนแปลงสีสนั หลัก
5.6 สร้ างสรรค์จดุ ขายและจุดเด่น หมายถึง
ด้ วยเอกลักษณ์ทีโดดเด่นของผ้ าจกราชบุรี การทําให้ ผ้าจก
เป็ นที รู้ จักกันโดยทัวไปด้ วยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การยกระดั บ ความรู้ สึก เชิ ง คุ ณ ค่ า รวมถึ ง การสร้ าง

ทัศ นคติ ร่ว มในคุณค่ า แห่ ง ผ้ า จกราชบุรี จ นเป็ นจุด ขาย
และจุดเด่นของจังหวัด สามารถทําได้ โดยเริ มจากชุมชน
ตําบล อําเภอ และจังหวัด
5.7 มุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ ส่คู นรุ่ นใหม่ หมายถึง
การสร้ า งความรู้ การถ่ ายทอดความรู้ การแพร่ กระจาย
ความรู้ ทังรู ปแบบหลักสูตรระยะสัน หลักสูตรระยะยาว
ฝึ กอบรม นิ ท รรศการ หอศิ ล ป์ ชุ ม ชนต้ นแบบ ฯลฯ
เกี ยวกับ คุณค่า แห่ งผ้ า จกราชบุรีใ ห้ กับ คนรุ่ น ใหม่ เพื อ
สร้ างความต่อเนืองทังด้ านกายภาพ จิตภาพ สังคมภาพ
รวมถึงค่ านิย ม ความเชือ ที ดีมีคุณค่า โดยหน่ วยงานที
เกี ยวข้ องและมี ส่ ว นร่ ว มดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของ
หน่วยงาน
5.8 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ หมายถึ ง การ
กําหนดเป็ นนโยบายในระดับจังหวัดให้ มีการใช้ ผ้าจกใน
การแต่ ง กายเนื องในโอกาสสํ า คั ญ ๆ ตามประเพณี
วั ฒ นธรรม และเทศกาลต่ า ง ๆ การจั ด วั น สื บ สาน
วัฒนธรรมไทย ตังแต่ระดับโรงเรียน ชุมชน ตําบล อําเภอ
และจังหวัด โดยเฉพาะในกลุม่ ของคนรุ่นใหม่
5.9 จัด กิจ กรรมให้ แพร่ ห ลายและต่อ เนื อง
หมายถึง การสนับสนุนให้ มีการจัดกิจกรรมเพือเพิมช่อง
ทางการส่ง เสริ ม การจํ า หน่ า ยผลิต ภั ณฑ์ ผ้า จกราชบุ รี
และสร้ างรายได้ ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง ทังในระดับ
ชุมชน ตําบล อํา เภอ จังหวัด และประเทศ ด้ วยการจัด
แสดงหรื อการออกร้ านจํา หน่ ายในงาน โดยมี แผนงาน
การตลาดและการจั ด กิ จ กรรมที ชั ด เจน การจั ด ทํ า
เว็ บ ไซต์ ที เกี ยวข้ องกั บ ผ้ าจกราชบุ รี โ ดยเฉพาะ การ
จัดทําเอกสารเผยแพร่ องค์ ความรู้ และเอกสารเฉพาะกิจ
เป็ นต้ น

190

การจัดการความรู้ เพือสร้ างสรรค์ คุณค่ าผ้ าจกราชบุรี

Poa
Pha Koa
Pha Dang

Hua Sin
Tua Sin

Lai Sin
Teen Sin
Lep Leang

Figure 1 Main components of Pha Chok of Ratchaburi

Figure 2 Patterns of Pha Chok of Ratchaburi
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Table 1 The percentage of problems of Pha Chok of Ratchaburi devided by group of producers, group of
supporters and group of consumers
The problems of Pha Chok of Ratchaburi
1. expensive materials
2. lack of skilled weavers
3. poor quality of materials
4. shortage of liquidity in business
5. bodies of knowledge transfer
6. limited buyers
7. unclear supporting policy from related organizations
8. lack of group networking and business negotiation
9. long process of weaving
10. non-standard size and pattern
11. competitors from private sector
12. ability of distribution channel finding
13. lack of public awareness in Pha Chok value
14. consumption behavior in finished cloths
15. quality of Pha Chok
16. production capacity
17. lacking variety design of Pha Chok
18. expensive price

group of
producers
(%)
63.60
59.20
36.40
27.30
10.80
9.80
9.50
9.10
9.10
6.40
4.20
2.10
2.10
2.10
2.10
-

group of
supporters
(%)
6.40
81.20
9.10
63.60
9.10
27.30
18.20
72.70
27.30
18.20
9.10
18.20
27.30

group of
consumers
(%)
2.10
6.40
36.40
63.60
2.10
27.30
36.40
72.70
54.50
36.40
9.10

Table 2 Mean, standard deviation and meaning of the marketing mix of Pha Chok of Ratchaburi devided
by opinions of group of producers, group of supporters and group of consumers
group of producers
group of supporters
group of consumers
The marketing mix of
Pha Chok of Ratchaburi X S.D. meaning
X S.D. meaning X S.D. meaning
1. product
4.01 0.35
high
4.32 0.45 highest 4.09 0.51
high
2. price
3.02 0.22 average 3.47 0.60
high
3.17 0.52 average
3. place
3.64 0.22
high
3.35 0.81 average 3.17 0.79 average
4. promotion
2.98 0.47 average 3.10 0.94 average 2.71 0.89 average
total
3.36 0.13 average 3.53 0.60
high
3.28 0.51 average
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สรุปผลและวิจารณ์

ประสบความสําเร็ จ ทังนีเพราะการสร้ างสรรค์ คุณค่าคือ
การใช้ ค วามได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บหรื อ การนํ า จุ ด
แข็ ง ของผลิต ภั ณฑ์ ที มี อ ยู่ต ามธรรมชาติ ม าสร้ างสรรค์
ผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร เพื อสนองความต้ องการของ
ผู้บ ริ โ ภคได้ อย่ า งเหมาะสม ทํ า ให้ สิน ค้ า และบริ ก ารมี
คุณค่า ยากต่อ การลอกเลีย นแบบ สามารถสร้ างราคา
ให้ สู ง ได้ ตามต้ องการ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ , 2548) ซึ ง
นิย มใช้ ใ นการบริ หารจัดการเชิง รุ กสําหรับ ผลิต ภัณฑ์ ที
เชื อมโยงภู มิ ปั ญญาเข้ า กับ ระบบธุ รกิ จ การค้ า ดัง เช่ น
กลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพกลุ่ม ช่ า งหล่อ ทองเหลือ ง
และกลยุทธ์ ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
บ้ า นท่ า กระยาง อํ าเภอเมือ ง จังหวัดลพบุรี โดยพนิ ต
สุภา และกาสัก (2556) ในกลยุทธ์ ที 1 คือ การพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทองเหลื อ งให้ มี เ อกลั ก ษณ์ โดยใ ช้
ภูมิปัญญาท้ องถิน และจัดกิจกรรมส่งเสริ ม/เชือมโยงให้
เป็ นแหล่ง ท่อ งเที ยว/แหล่ง จํ า น่ า ยสิน ค้ า ที ระลึก และ
กลยุทธ์ ที 3 คือ การสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
ด้ วยความเป็ นเอกลักษณ์ /ความเป็ นภูมิ ปัญญาท้ องถิ น
และฝี มือทีประณีต เป็ นต้ น จากการศึกษาพบว่า แนว
ทางการสร้ างสรรค์ คุ ณค่ า ผ้ า จกราชบุ รี เ พื อใช้ ใ นการ
บริ หารจัดการเชิงรุ ก ประกอบด้ วย 9 แนวทาง ได้ แก่ 1)
การให้ ความร่ วมมือกัน ทุกฝ่ าย 2) ทําการค้ าขายอย่า ง
เกือหนุน 3) ส่งเสริ มการประกอบอาชีพให้ เป็ นทุน 4)
สร้ า งกระแสชุม ชนคนอนุรักษ์ 5) พัฒ นาผลิตภั ณฑ์ ที
หลากหลาย 6) สร้ างสรรค์ จุดขายและจุดเด่น 7) มุ่งเน้ น
การเรี ยนรู้ ส่คู นรุ่ นใหม่ 8) ส่งเสริ มให้ มีก ารใช้ และ 9)
จั ด กิ จ กรรมให้ แพร่ ห ลายและต่ อ เนื อง ซึ งแนวทาง
ดัง กล่าวนี คณะผู้วิ จัย คาดว่ าจะนํ าไปสู่ก ารสร้ างสรรค์
คุณค่ าให้ กับผ้ าจกราชบุรีในการต่ อยอดเพือเพิมมูลค่ า
ทางเศรษฐกิ จ และเป็ นแนวทางให้ กลุ่ม ผู้ผ ลิ ต กลุ่ม
ผู้ สนั บ สนุ น นํ า ไปปฏิ บั ติ ก ารสร้ างสรรค์ คุ ณ ค่ า แก่
ผู้ บริ โ ภค อั น จะช่ ว ยเพิ มรายได้ และพั ฒ นาชุ ม ชน
ท้ อ งถิ น ให้ เ ข้ มแข็ ง และมี ดุ ลยภาพอย่ า งยั งยื น ด้ วย
ศักยภาพแห่งภูมิปัญญาของชุมชนต่อไป

การวิจัยเรื องการจัดการความรู้ เพือสร้ างสรรค์
คุ ณ ค่ า ผ้ าจกราชบุ รี นี เป็ นการศึ ก ษาสภาพการณ์
ปั ญหา ความคิ ดเห็ น จากกลุ่ม ผู้ผลิต กลุ่มผู้ สนับ สนุน
กลุ่ม ผู้บ ริ โ ภค และการจัด การความรู้ ผ้าจกราชบุรี เพื อ
นํา มากํ า หนดเป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์ คุณค่ า ผ้ า
จกราชบุรีเ พื อใช้ ใ นการบริ ห ารจัด การเชิ ง รุ ก และต่ อ
ยอดในการเพิมมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้ กับ ผ้ าจกราชบุรี
จากการศึกษาพบว่า ผ้ าจกราชบุรียังคงเป็ นผลิตภัณฑ์
ทีมี ค วามเป็ นมรดกทางศิ ลปวัฒ นธรรมและเป็ นธุ รกิ จ
การค้ า ที สร้ างรายได้ ใ ห้ กับ ผู้ผลิต อย่ า งต่ อ เนื อง ดัง จะ
เห็นได้ จากวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไท-ยวน ทียัง
สวมใส่ผ้ าจกในชี วิ ต ประจํ า วัน และในเทศกาลต่ า ง ๆ
รวมถึง การสวมใส่ ข องคนไทยในปั จจุ บัน โดยเฉพาะ
กลุ่ม คนในวัย ทํ า งาน ถึง แม้ ว่ า ผ้ า จกราชบุรี จ ะมี ราคา
แพง แต่ค วามนิย มในผลิตภั ณฑ์ นี มิไ ด้ ลดน้ อ ยลง และ
ผลการศึ ก ษายั ง แสดงให้ เห็ น ว่ า ส่ ว นประสมทาง
การตลาดทีทุกกลุ่มผู้เกี ยวข้ องให้ ความสําคัญในลําดับ
แรก คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ทังนีด้ วยความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตั ว มี ล วดลายที สวยงาม ซึ งสอดคล้ องกั บ
อรวรรณ (2546) ที ได้ ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือกซือผ้ าจกของผู้บริ โภคในเขตอํ า เภอเมือ ง จังหวัด
ราชบุรี ซึงพบว่ า ผู้บ ริ โ ภคเลือ กซื อผ้ า จกเพราะความ
สวยงาม และมี เ อกลัก ษณ์ ข องการสวมใส่ นอกจาก
คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง คุ ณ ค่ า ด้ าน
ประโยชน์ ใ ช้ สอยแล้ ว การสวมใส่ ผ้ าจกยั ง มี ผ ลต่ อ
คุณค่ า ทางจิ ต ใจ แสดงให้ เ ห็ น ถึง ฐานะทางทรั พ ย์ สิ น
ฐานะทางสังคม เป็ นตัวแทนแสดงสายสัมพันธ์ ของเครื อ
ญาติ เป็ นสิงบ่ ง ชี ความเชื อและความศรั ท ธาในพุท ธ
ศาสนาของชุมชนไท-ยวนอีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม เมือวัตถุประสงค์ ในการทอหรื อ
ใช้ ผ้ า จกเปลียนแปลงไป จากเพื อการทอหรื อ ใช้ เ ป็ น
เครื องนุ่ง ห่ ม ของชนเผ่ า เปลียนเป็ นการทอหรื อ ใช้ เ พื อ
สนองความต้ องการของผู้บริ โภคในระบบธุรกิจ การค้ า
ผ้ าจกราชบุรีจงึ ต้ องหากลยุทธ์ เพือการบริ หารจัดการเชิง
รุ ก มาปรั บ ใช้ ในระบบธุ ร กิ จ การค้ า การสร้ างสรรค์
คุณค่า (value creation) เป็ นการบริ หารจัดการเชิงรุ กที
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