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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจผาฝายยอมสีธรรมชาติ  

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ  

 

1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจผาฝายยอมสีธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ

กาฬสินธุ 

 ภาพรวมผลการวิเคราะห SWOT ของกลุมจังหวัดเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพฒันา

วิสาหกจิ ผาฝายยอมสีธรรมชาติ  โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง

ผูประกอบการกลุมเครือขายวิสากิจการ ผาฝายยอมสีธรรมชาติ  ซึ่งมีขอสรุปการวิเคราะห จุดแขง็  

จุดออน โอกาสและขอจํากัด ไดดังน้ี 

จดุแข็ง (S: Strength) ไดแก 

- ชาวบานในทองถิ่นมีทักษะในการเลือกสีธรรมชาติมาใช   การยอมผา การทํา

ลวดลายบนผืนผา  การทอผา, การมัดหมี่,  

- ชาวบานมีฝมือปกเย็บ และ เทคนิคการฟอกยอม 

- มีภูมิปญญาหลากหลายเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น 

- อุตสาหกรรมตอเน่ืองมีความแข็งแกรง เชนเร่ืองการตัดเย็บ  

- มีตลาดที่มีความตองการสินคาที่มีการออกแบบ มีความตองการสินคาที่มี

คุณภาพสูง 

- ชาวบานสามารถผลิตวัตถุดิบ เชนสามารถผลิตฝายเข็นมือเองได 

จุดออน (W: Weaknesses)  

- วัตถุดิบมีไมเพียงพอตอความตองการตลาด เพราะตองนําเขาจากนอกพื้นที่  

- มีเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ 

- รายไดกลุมสมาชิกไมสม่ําเสมอ  

- สีของครามไมสม่ําเสมอ ทําใหไมสามารถนําไปเพิ่มมูลคาในตลาดเฉพาะได 

- อํานาจการตอรองดานราคาของวัตถุดิบไมมาก  

- ขาดทักษะการเจรจาขายสินคา ขาดความรูเร่ืองการตลาด  

- ชาวบานมีทักษะทางศิลปะมาก  แตไมสามารถดึงออกมาใชใหเปนประโยชนได

เต็มที่ 

- เกษตรกรยังขาดความรูเร่ืองการออกแบบลายผา ทําใหขายไดราคาตํ่า 

- มีการรับซื้อสินคาไมมีคุณภาพในกลุม เหตุเพราะมีความเกรงใจ  
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- การวางแผนการผลิต ยังไมเปนระบบ ยากตอการควบคุม ทําใหมีปญหาเมื่อมียอด

สั่งซื้อจํานวนมาก 

- คนรุนใหมไมไดรับการสืบทอดความรูการทอ  

โอกาส (O: Opportunity) 

- นํ้าครามสามารถนําไปเปนสวนผสมในการทําผลิตภัณฑอ่ืนได เชน เคร่ืองเคลือบ 

ชดุดินเนอร (ตลาดญ่ีปุน) 

- ครามเปนที่ชื่นชอบในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน  

- จังหวัดสงเสริมใหใสเสื้อผาที่ทําจากฝายยอมสีธรรมชาติทุกวันศุกร 

- จังหวัดสงเสริมใหผายอมครามเปนผาประจําจังหวัด 

- สีนิลเปนที่ตองการของตลาดญ่ีปุน  

- มีตลาดรองรับในตางประเทศ หากสามารถรักษาความสม่ําเสมอของการยอมได 

- T: Threats = อุปสรรค ไดแก   

- เสื้อผาตัดที่ทําจากฝายยอมครามมีราคาแพง  

- คานิยมเกี่ยวกับผายอมครามยังไมเปนที่แพรหลายในตลาดประเทศไทย 

- คาขนสง ราคาขนสงตอหนวยมีราคาแพง 

- การแขงขันในทองถิ่นยังไมสูงมากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจผาฝายยอมสีธรรมชาต ิ: กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 3 - 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมเครือขายวิสาหกิจ ผาฝายยอมสีธรรมชาติ  จังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ  

สรุปการวิเคราะห SWOT เครือขายวิสาหกิจผาฝายยอมสธีรรมชาตติาม Diamond Model   

1) เง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Demand Conditions) 

 จุดแข็ง 

- ชาวบานในทองถิ่นมีทักษะในการเลือกสีธรรมชาติมาใช   การยอมผา การ

ทําลวดลายบนผืนผา  การทอผา, การมัดหมี่ 

- ชาวบานมีฝมือปกเย็บ และ เทคนิคการฟอกยอม 

- มีภูมิปญญาหลากหลายเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น 

- กลุมลูกคามีสามกลุมคือ ในจังหวัดสกลนคร (ประชาชนทั่วไป ขาราชการ ) 

(จังหวัดขอใหใสทุกวันศุกร ) บริษัทคนกลางรับซื้อเพื่อไปขายตอเปนผาผืน หรือนําไปผลิตเปน

ผลิตภัณฑอ่ืนเชนผามาน ผาปูโตะ เพื่อสงออกไปตลาดตางประเทศ (ญ่ีปุน ผาสีนิล) ตลาดเฉพาะ 

- อุตสาหกรรมตอเน่ืองมีความแข็งแกรง เชนเร่ืองการตัดเย็บ 

- ชาวบานสามารถผลิตวัตถุดิบ เชนสามารถผลิตฝายเข็นมือเองได 

 จุดออน 

- ผลิตไมทันกับความตองการภายในจังหวัด ไมสามารถจัดสงไดในปริมาณ

มากๆ เพราะมีวัตถุดิบไมเพียงพอ 

- วัตถุดิบมีไมเพียงพอตอความตองการตลาด เพราะตองนําเขาจากนอกพื้นที่ 

- มีเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ 

- รายไดกลุมสมาชิกไมสม่ําเสมอ  

- อํานาจการตอรองดานราคาของวัตถุดิบไมมาก 

- ขาดทักษะการเจรจาขายสินคา ขาดความรูเร่ืองการตลาด 

- ชาวบานมีทักษะทางศิลปะมาก แตไมสามารถดึงออกมาใชใหเปนประโยชน

ไดเต็มที ่

- เกษตรกรยังขาดความรูเร่ืองการออกแบบลายผา ทําใหขายไดราคาตํ่า 

- มีการรับซื้อสินคาไมมีคุณภาพในกลุม เหตุเพราะมีความเกรงใจ  
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 โอกาส 

- จังหวัดขอใหขาราชการ และคนในจังหวัดใสผายอมครามเปนเอกลักษณ

จังหวัดปรากฏวาเร่ิมมีการต่ืนตัว มีการสั่งตัดจากรานรับตัดเสื้อผามากขึ้นโดยเฉพาะผูหญิง 

- ผูมีผูซื้อที่มีความตองการสินคาที่มีคุณภาพและการออกแบบสูง คือ คุณนิสา

ชล คุณแมฑีตา และคุณละมุล 

- ฝายเข็นมือทําเปนฝายยอมครามจะเปนตลาดบนในญ่ีปุน กิโมโน เคร่ือง

เรือน ชุดรับประทานอาหารค่ํา 

- มีตลาดที่มีความตองการสินคาที่มี การออกแบบ มีความตองการสินคาที่มี

คุณภาพสูง 

- นํ้าครามสามารถนําไปเปนสวนผสมในการทําผลิตภัณฑอ่ืนได เชน เคร่ือง

เคลือบ ชุดดินเนอร (ตลาดญ่ีปุน) 

- ครามเปนที่ชื่นชอบในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน 

- จังหวัดสงเสริมใหใสเสื้อผาที่ทําจากฝายยอมสีธรรมชาติทุกวันศกุร 

- จังหวัดสงเสริมใหผายอมครามเปนผาประจําจังหวัด 

- สีนิลเปนที่ตองการของตลาดญ่ีปุน  

- มีตลาดรองรับในตางประเทศ หากสามารถรักษาความสม่ําเสมอของการ

ยอมได 

 อุปสรรค 

- มีปญหาเร่ืองความสม่ําเสมอของสี เนื่องจากไมสามารถยอมไดทีละมากๆ 

ซึ่งการยอมในแตละคร้ังใหสีที่ออกมาไมเทากัน 

- ลูกคาตางประเทศ เชน ญ่ีปุน มีความพิถีพิถันเพื่อเปนทางการคามาก 

- เสื้อผาตัดที่ทําจากฝายยอมครามมีราคาแพง  

- คาขนสง ราคาขนสงตอหนวยมีราคาแพง 

- การแขงขันในทองถิ่นยังไมสูงมากเกินไป 

2) เง่ือนไขดานอุปสงค (Factor Conditions) 

 จุดแข็ง 

- ฝายมีสองประเภทคือฝายเข็นมือ และฝายโรงงาน   

- ฝายเข็นมือเปนฝายที่มีมูลคาสูง ทําผลิตภัณฑไดสวยสรางมูลคาเพิ่มไดสูงมาก 

- บางกลุมเร่ิมนําเคร่ืองจักรอยางงายมาใชเพื่อทําฝายเข็นมือ 

- มีคนทอผายอมครามในสกลนครไมตํ่ากวา 2,000 คน 

- การควบคุมวัตถุดิบ สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธที่ดี มีผลตอการยอม   
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 จุดออน 

- ผูผลิตที่มีภูมิปญญามีอายุมาก ตองการใหมีการถายทอดอยางเปนระบบ  

- ครามยังเพียงพอปลูกบานละ 1 งาน 

- ฝายเข็นมือไมเพียงพอ ตองสั่งจากภาคเหนือ  

- ฝมือการทอผาเมื่อเทียบกับที่อ่ืนก็พอกัน หากแตที่เปนจุดเดนคือการยอมคราม  

- ไมมีงานวิจัยเร่ืองการออกแบบ 

- มีผูทําวิจัยเพียงรายเดียว แตเปนเร่ืองครามเทาน้ัน  

- คนรุนใหมไมไดรับการสืบทอดความรูการทอ คานิยมเกี่ยวกับผายอมคราม

ยังไมเปนที่แพรหลายในตลาดประเทศไทย 

 โอกาส 

- ผาสีนิลน้ันเปนผาที่คนญ่ีปุนถือวาเปนของศั กด์ิสิทธิ์มีราคาแพงมาก ถา

พัฒนาเร่ืองคุณภาพเชนความสม่ําเสมอของสียอมไดจะเจาะตลาดใหญได   

- มีเด็กวัยรุนสนใจมาฝกทําผายอมครามดวยเชนกัน โดยไดรับคาตอบแทน

บางที่บาน แตไมมาก  

- เร่ิมมีการจัดทําหลักสูตรใหเด็กไดเรียนรูเร่ืองการทําฝาย ทอผาในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา และสรางรายไดเสริมใหกับเด็กที่เขามาชวยงาน 

- มีการนําผลิตภัณฑที่ทําฝายไปทําเปนของตกแตงบาน 

 อุปสรรค 

- แตละชุมชนมีเอกลักษณเปนภูมิปญญาสืบตอกันมาแตโบราณ ไมมีการ

เปดเผยวิธียอมและวิธีทําลายผา  

- สีของน้ําครามไมสม่ําเสมอ ทําใหไมสามารถนําไปเพิ่มมูลคาในตลาดเฉพาะได 

- มี "ความไมพอใจ " เร่ืองคุณภาพของผา เน่ืองจากใสแลวสีตก มีปญหา

เนื่องจากลางฝายไมสะอาดพอ  

- คนหนุมสาวไมสนใจเขามาเรียนรูเร่ืองการทําผายอมคราม สาเหตุหนึ่งคือ

มือเปอน สาเหตุสําคัญคือปจจุบันวิถีชีวิตของเด็กวัยรุนในหมูบานเปลี่ยนไป ชอ บวัตถุนิยม พอแม

เองก็ตองการสนับสนุนลูกใหเรียนสูงๆ มีอาชีพดีๆ 

- มีปญหาเร่ืองการเชิญวิทยากร เพราะแตละที่จะหวงแหนความรูกัน 

- มีดายจากจีนตีตลาดเขามา 

- ฝายเข็นมือราคา 150-200 บาท และ ฝายโรงงาน 115 บาท 
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3) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุน (Government, Related and Support 

Industry) 

 จุดแข็ง 

- ครามยังเปนการคาขายระหวางกัน ทุกบานที่ทําผายอมครามมักทําครามเอง 

หากเหลือก็จะมีการขายตอ 

- มีรานตัดเย็บเสื้อผาในทองถิ่น ที่ตัดตามความตองการของลูกคา  แตยังไมมี

การสงเสริมเทาที่ควร 

 จุดออน 

- การฝกอบรมที่ภาครัฐเคยจัดใหไมตรงกับความตองการ 

- ฝายทองถิ่นไมพอตองซื้อจากภาคเหนือ ตองแขงกับคนเชียงใหมที่ซื้อฝาย

ไปทําของตกแตงบาน 

 โอกาส 

- มีคนหลายกลุมเขาไปสงเสริมจนทําใหเกิดความสับสน 

- จังหวัดการรณรงคใหใสผายอมคราม แตกระตุนในสวนผาลายพื้นๆเทาน้ัน 

- มีผูรับซื้อเพื่อการสงออกตางประเทศ แตยังตองการแบบ และมาตรฐานสูง 

คนกลุมนี้ตองใชความชํานาญในการดูลายผาและตรวจสอบมาตรฐานสูง 

4) บริบทของการแขงขันและ กลยุทธ (Firm Strategy, Firm Structure, Rivalry) 

 จุดแข็ง 

- มีการจางนักออกแบบมืออาชีพ เพื่อออกแบบสินคาใหนําแนวโนมของโลก 

สามารถสงขายหางแฮรอดได 

- การแขงขันยังไมเขมขน เพราะพึ่งเร่ิมมีอุปสงคมากจากการที่จังหวัดขอให

ใสผายอมครามทุกวันศุกร 

- มีจิตสํานึกสาธารณะสูงนักธุรกิจที่พบมักมีแนวคิดที่คํานึงถึงประชาชนมาก  

- มีความพยายามในการออกแบบผลิตภัณฑในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากเสื้อ  

- มีการออกแบบสีใหตางออกไปโดยผสมสีธรรมชาติอ่ืนๆ  

- แกนนํานักธุรกิจไมตองการการพัฒนาที่ทําลายวิถีชาวบานเดิมๆ 

- หอการคามีคนรุนใหมที่ผานการศึกษา MBA มาในสดัสวนสงูการมสีวน

รวมตอเร่ืองน้ีจึงเปนไปอยางสรางสรรค 
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 จุดออน 

- ปญหาเร่ืองตนทุนคาขนสง ตองรอพอคาคนกลางมารับของ 

- ชาวบานทั่วไปผลิตเพื่อขายเปนงานอดิเรก พยายามขายออกใหเร็วไมตอรอง 

ไมมีทิศทาง 

 โอกาส 

- มีความพยายามจากสมาชิกหอการคาที่จะใหชาวบานลองทําลายผาใหมๆ มี

การซื้อ ตําราลายผา(Textbook) ใหชาวบานดู 

- แบบยังไมเปนไปตามความตองการของตลาด 

 อุปสรรค 

- การวางแผนการผลิต ยังไมเปนระบบ ยากตอการควบคุม ทําใหมีปญหาเมื่อ

มียอดสั่งซื้อจํานวนมาก 

- การแขงขันในทองถิ่นยังไมสูงมากเกินไป 

- มีแนวคิดชอบทําแผนระยะสั้น ไมใชระยะยาว 

- มีความพยายามปลอมฝายเทียมเพื่อลดตนทุน 

มีการเสนอวาผายอมครามเปนผาเพื่อสุขภาพ คนโบราณใสผายอมครามไป ทํานา ผิวไมเสีย 

เปนจุดที่สรางความแตกตางได 
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การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจตามโมเดลรูปเพชร (Diamond Analysis) 

 

Strategy
Structure
Rivalry

Demand 
Condition

Supported
Related 
Industry

Factor
Condition

คลัสเตอร

ผาฝายยอมสีธรรมชาติ

Government
- การแขงขันระหวางกลุมแมบานทําใหการรวมกลุมมีนอย

- ยังควบคุมมาตรฐานสินคาไดไมดี

- มีการแขงขันตัดราคา

+ เปนที่ตองการในตลาดตางประเทศ

+ ความนิยมผลิตภัณฑธรรมชาติมากขึ้น

- ความรับรูเกี่ยวกับผายอมสีธรรมชาตินอย

+ เปนแหลงผลิตครามตามธรรมชาติ

+ เปนภูมิปญญาทองถิ่น

- ฝายในพื้นที่มีไมเพียงพอ

- สีของครามไมแนนอน

- แรงงานฝมือที่เปนคนรุนใหมมีนอย

- ขาดการออกแบบ สรางสรรคใหมๆ

- วัตถุดิบมีแนวโนมราคาสูงขึ้น

+ ครามสามารถนําไปใชในอุตส

+ มีการศึกษาเรื่องครามโดยสถ

+ กลุมจังหวัดใหการสนับสนุน

- การผลักดันไมสอดรับกัน
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3. โครงสรางเครือขายวิสาหกิจผาฝายยอมสีธรรมชาติ  จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ

กาฬสินธุ 

 

 

เกษตรกรปลูกฝาย ปลูกคราม 
ผลิตคราม

เกษตรกร
ทอผาผืนยอมคราม 

ตกแตงบาน/รานตัดเสื้อผา/คา

สง/ปลีก/สงออก

 ผูวา CEO/อบต./อบจ./

เทศบาล

สถาบันการศึกษาในทองถิ่น 

ม.ขอนแกน/ม.ราชภัฏ 

คลัสเตอร        

โลจิสติกส

สมาคม/ชมรม/หอการคา พาณิชยจังหวัด 

กรมการคาภายใน แรงงานจังหวัด     

เกษตรจังหวัด สภาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมผลิต

เครื่องจักรปนฝาย

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ 

พัฒนาบุคลากร

เกษตรฯ/อุตสาหกรรม/

พาณิชย/สสว.

Cluster ทองเที่ยว

สถาบันการเงิน/SMEs 

ผูประกอบการตางใน

จังหวัด (สั่งเสื้อ)

โรงงานผลิตฝายใน

ตางจังหวัด/ตางประเทศ 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจผาฝายยอมสีธรรมชาติ 

 จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงเชียงใหมใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวัตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปสมุทรปราการราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2. แผนภาพเครือขาย วิสาหกิจผาฝายยอมสีธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ

กาฬสินธุ 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุและอุตสาหกรรมเกษตรตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ทองเที่ยวยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ทองเที่ยวยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจผาฝายยอมสีธรรมชาติ 

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 

วิสัยทัศน 

มุงมั่นพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของพื้นที่ 

 พันธกิจ  

สรางเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) สิ่งทอยอมสีธรรมชาติ ที่สอดคลองกับศักยภาพของกลุม

จังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ โดยมุงเนนการทํางานเชิงบูรณาการของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน 

  ประเดน็ยุทธศาสตร  

ในการกาํหนดประเ ด็นยุทธศาสตร คณะที่ปรึกษาไดวิเคราะหภายใตโมเดลรูปเพชร 

(Diamond model) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ประเทศไทย (พ.ศ. 2545 – 2549) ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารงานราชการของกลุมจังหวัด และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร :  สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เง่ือนไขดานอุปสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร :  การบริการที่ไดมาตรฐาน 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาเชื่อมตอเครือขายขอมูล 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการ 
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เมื่อนําการทํา SWOT และการเก็ บขอมูลในการออกพื้นที่ มาวิเคราะหรวมกันเพื่อกําหนด

กลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจสิ่งทอยอมครามใหสามารถเติบโตไดอยางเขมแข็ง โดยมุงเนนใหเกิด 

Value Chain โดยแผนกลยุทธจะมุงเนน สงเสริมการผลิต การพัฒนา /ปรับปรุงดานการผลิตและ

สินคา การรวบรวม/ การกระจายดานผ ลผลิตและสินคา  (Logistic) การสรางสิ่งอํานวยความสะดวก

ตอการคา/ การลงทุนและการบริการ (Facilities) ดานการตลาด โดยมีกลยุทธตางๆ ดังน้ี 

  กลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

กลยุทธที่ 1 สงเสริม/ยกระดับมาตรฐานการผลิต  

กลยุทธที่ 2 การพฒันา/ ปรับปรุงดานทรัพยากรบุคคล/ ผลผลิต/ สินคา 

กลยุทธที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผายอมครามและผลิตภัณฑ 

กลยุทธที่ 4 การตลาด 

กลยุทธที่ 5 โลจิสติกส 

  แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจสิ่งทอยอมสีธรรมชาติ  

กลยุทธที่ 1 สงเสริม/ยกระดับมาตรฐานการผลิต 

1. โครงการงานวิจัยเร่ืองกระบวนการผลิตน้ําคราม 

2. โครงการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิต 

3. โครงการงานวิจัย/พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

4. โครงการศึกษาวิจัยคุณสมบัติตางๆ ของน้ําคราม 

กลยุทธที่ 2 การพฒันา/ ปรับปรุงดานทรัพยากรบุคคล/ ผลผลิต/ สินคา 

1. โครงการสราง/พัฒนาเครือขายผูประกอบการ และสงเสริมการผลิต

สินคาจากสิ่งทอยอมสีธรรมชาติ 

2. โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผายอมคราม  

3. โครงการศึกษาดูงานตางถิ่น 

4. โครงการฝกอบรมเร่ืองการออกแบบลายผา 

กลยุทธที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผายอมครามและผลิตภัณฑ 

1. โครงการจัดมาตรฐานเกี่ยวกับผายอมคราม 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการตลาด 

1. โครงการสรางความรูดานการตลาดใหกับผูผลิตผายอมคราม 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการตลาด 

3. โครงการจัดงานผายอมครามโลกประจําป 

กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการโลจิสติกส 

1. โครงการสงเสริม  SMEs ขนสง 
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รายละเอียดโครงการของเครือขายวิสาหกิจผาฝายยอมสีธรรมชาติ 

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริม/ยกระดับมาตรฐานการผลิต 

 

1. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาวิจัยคุณสมบัติตางๆของนํ้าคราม 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

นํ้าครามเปนองคประกอบสําคัญในการผลิตผายอมคราม ผลิตภัณฑที่ใชฝายยอมคราม

เปนวัตถุดิบ หรือแมกระทั่งผายอมสีธรรมชาติที่ใชสีครามธรรมชาติเปนสวนประกอบ อน่ึงจาก

การลงพื้นที่กลุมผูวิจัยไดฟงเร่ืองเลาจากปราชญชาวบานและชาวบาน ตลอดจนนักธุรกิจถึงเร่ือง

เลาเกี่ยวกับการประยุกตใชนํ้าครามเพื่อประโยชนตางๆ เชนการใชผาครามประคบตัวเวลาเจ็บ

ไข หรือแมกระทั่งการใชครามสําหรับเปนปุยในการปลูกเห็ด ดังน้ันจึงเกิดแนวความคิดที่จะดึง

ความรูท้ังหมดนี้ออกมาจัดระเบียบเปนองคความรูใหม โดยดึงประส บการณเร่ืองเลาจาก

ปราชญชาวบาน ออกมาจัดระบบใหม ในขณะเดียวกันเนื่องจากเปนโครงการที่เนนการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงเห็นความเปนไปไดที่จะรวบรวมองคความรูดังกลาว

เพื่อใหผูสนใจไปทดลองผลิต หรือพัฒนาสินคาที่ตอเน่ืองจากนํ้าครามได แลวตอยอดเป นธุรกิจ

ใหม 

5. วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาฐานขอมูลองคความรูการประยุกตใชนํ้าครามในดานตางๆ เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานสําหรับการพัฒนาผูประกอบการใหม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

มีองคความรูการใชนํ้าครามในดานตางๆอยางนอย 10 องคความรู 

7. ประเด็นยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

กลุมจังหวัดสนุก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จังหวัด สกลนคร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน  

2 เดือน 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัด พัฒนาชุมชน 

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

สาํนักงานจังหวัด  

มหาวิทยาลัย 

12. การดาํเนินงาน 

1. จัดประชุมปราชญชาวบาน เพื่อขององคความรู หรือสอบถามการใชประโยชนของ

ครามในดานตางๆที่สําคัญสามดานได แกดานเภสัชภรรม (สรรพคุณทางยา ) ดานการเกษตร 

(ปุย) ดานสุขภาพและความงาม  

2. แตงต้ังผูที่เคยมีประสบการณในการประยุกตใชนํ้าครามในดานตางๆเปนผูเชี่ยวชาญ

ของจังหวัดเพื่อที่จะเปนที่ปรึกษาใหผูสนใจพัฒนาธุรกิจ 

3. ในการเรียนการสอนดานการพฒันาแผนธรุกจิในสถาบนักา รศึกษาใหมีแจกขอมูลที่

ไดจากการบอกเลาประสบการณของปราชญชาวบานดังกลาว เพื่อเปนการสงเสริมให

ผูประกอบการ นักศึกษาที่เขาอบรมการจัดทําแผนธุรกิจไดไปตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑของ

ตนเอง 

13. งบประมาณ  

30,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 การพัฒนา/ปรับปรุงดานทรัพยากรบุคคล/ผลผลิต/สินคา 

 

1. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ  โครงการสราง/พัฒนาเครือขายผูประกอบการ และสงเสริมการผลิต 

สินคาจากสิ่งทอ 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมใดนั้น ควรมีการพัฒนาการ

รวมตัวของผูประกอบการที่มีเปาหมายเดียวกัน เพื่อยกระดับผลิตภาพ และนวัตกรรม การ

รวมตัวที่มีเปาหมายน้ีเรียกกันในนาม  คลัสเตอร  

5. วัตถุประสงค 

การมีคลัสเตอรผายอมสีธรรมชาติ 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

กลุมจังหวัดสนุก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จังหวัด สกลนคร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ระยะสั้น 2 ป 

ระยะยาว ขออนุมัติเงินทุนจากจังหวัดหรือระดมทุนในหมูสมาชิก 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

อุตสาหกรรมจังหวัด  
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11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

สถาบันการศึกษา  

พัฒนาชุมชน  

มหาวิทยาลัย 

12. การดาํเนินงาน 

1. กอต้ังคลัสเตอรผายอมสีธรรมชาติ 

2. แตงต้ัง Cluster Agent โดยกาํหนดใหตองมีภาวะผูนํา มีความรูในตัวธุรกิจเปนอยางดี 

กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรประกอบดวยตัวแทนจากราชการ สถาบันการศึกษา 

วิจัย หอการคา สภาอุตสาหกรรม ซัพพลายเออร สถาบันออกแบบ มีสํานักงานเปนทางการ 

3. เมื่อไดแลวใหเร่ิมต้ังเปาหมาย กําหนดกลยุทธ 

4. จัดใหมีการประชุมรวมกันทุกเดือน  

5. มุงเนนพัฒนาผลิตภาพ ความแตกตางผลิตภัณฑ ลาย การประยุกตเพื่อสรางโอกาส

ใหคลสัเตอร 

13. งบประมาณ 

1,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 การพัฒนา/ปรับปรุงดานทรัพยากรบุคคล/ผลผลิต/สินคา 

 

1. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ     โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผายอมคราม 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรที่เปนประโยชนตอการสรางมูลคาเพิ่มใหอุตสาหกรรม ทําใหเกิด

การตอยอดอุตสาหกรรม ผลักดันคลัสเตอรผาทอพื้นเมือง ผายอมสีธรรมชาติ ใหกาวขึ้น สูคลัส

เตอรที่ผลักดันดวยนวัตกรรม การมีซึ่งบุคลากร ที่มีความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑ ลายผาที่

มีความรูท้ังในมุมมองของยุโรปและญ่ีปุนนั้นนับวามีความสําคัญมาก เนื่องจากผายอมคราม 

หรือผายอมสีธรรมชาติที่ทําดวยมือมีขั้นตอนในการผลิตที่ใชเวลา ใชแรงมาก การมุงเนนพัฒนา

ผลิตภัณฑ หรือลายผาใหสามารถแขงขันไดในตลาดเฉพาะจึงเปนทางเลือกหน่ึง โอกาสน้ีจะ

เกิดขึ้นไดจากสองชองทางคืออาศัยภูมิปญญาของผูประกอบการที่เปนไดทั้งนักออกแบบและ

นักธุรกิจ ซึ่งปจจุบันมีนอยรายที่สามารถยกระดับตนเองสูระดับสากลได แตหากตองกา รพฒันา

อุตสาหกรรมในภาพรวมการมีนักออกแบบประจําคลัสเตอรที่ชวยกําหนดแนวโนมแฟชั่น ที่

ตัวคลัสเตอรเองสามารถกําหนดบทบาทใหเปนไดทั้งนักออกแบบ ที่ปรึกษาดานแนวโนม

แฟชั่น หรือแมกระทั่งประสานงานพัฒนาในดานตางๆจึงนับวามีความสําคัญมาก การให

ทุนการศึกษาจึงควรเนนที่นักออกแบบ  

5. วัตถุประสงค 

เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑ 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

มีผูจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ 5 คน (หลักสูตรพิเศษ)  

มีผูผานการอบรมจากสถาบันออกแบบแฟชั่นแนวญ่ีปุน 10 คน และแนวยโุรป 10 คน  

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

5 ป 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กลุมจังหวัด  

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

มหาวิทยาลัย 

12. การดาํเนินงาน 

1. จัดต้ังกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผายอมคราม กําหนดวัตถุประสงค

ที่ชัดเจน  

2. วัตถุประสงคของกองทุนคือเพื่อสรางนักออกแบบลายผาและผลิตภัณฑอยางน อย

ประเภทละ 10 คนภายในระยะเวลา 5 ปรวม 25 คน 

3. ใหทุนศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ 5 คน 

(หลักสูตรพิเศษ) และหลกัสตูรฝกอบรมในสถาบนัออกแบบแฟชัน่แนวญ่ีปุน 10 คน แนวยโุรป 

10 คน รายละ 300,000 บาท 

4. ทั้งหมดทําสัญญาใชทุนโดยใหจังหวัดจางงาน หรือจั ดใหไดทาํงานใน

สถาบันการศึกษาในทองถิ่นหรือสํานักงานคลัสเตอรสิ่งทอยอมสีธรรมชาติกลุมสนุก เพื่อ

ทํางานออกแบบใหกลุมจังหวัดเปนระยะเวลาหนึ่งเทาของทุนการศึกษาที่ได  

13. งบประมาณ 

7,500,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 การพัฒนา/ปรับปรุงดานทรัพยากรบุคคล/ผลผลิต/สินคา 

 

1. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ     โครงการศึกษาดูงานตางถิ่น 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนาคลัสเตอรน้ัน องคประกอบสําคัญของคลัสเตอรคือการยกระดับ             

คลัสเตอรใหกาวสูการเปนคลัสเตอรที่ขับเคลื่อนด วยนวัตกรรม ซึ่งจะมีประโยชนตอวิสาหกิจ

อยางแทจริงคือการเรียนรูจากองคกร บุคคลที่มีขีดความสามารถสูงกวา สวนการเรียนรูดังกลาว

จะเกิดผลเปนรูปธรรมก็ตอเมื่อ ไดมีการเปรียบเทียบมาตรฐาน เพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนา

ในระยะสั้น ระยะยาว กระบวนการจะเร่ิมตั้งแตการ คดัเลอืก Cluster Agent โดยคณะกรรมการ

ตองมองหาผูท่ีมีขีดความสามารถในการพัฒนาคลัสเตอร มีนิสัยชอบการออกแบบ หรือมีนิสัย

พัฒนางานอยางตอเนื่อง แมวาจะมีไมมาก หากแตถามีมีกลไกการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 

หรือถามีกลไกนําเอาประสบการณการดูงานไปพัฒนาเปนเปา หมายการพัฒนาคลัสเตอรเชน

การออกแบบลาย การลดเวลาการผลิตไดแลวก็จะเอ้ือใหเกิดการยกระดับคลัสเตอร และสงผล

ใหเกิดแนวคิดใหมที่จะทําทําใหมีการขยายตัวของวิสาหกิจมากยิ่งขึ้น สวนสถานที่ดูงานควรมี

สามประเภทคือในประเทศซึ่งคือกรุงเทพเมืองแฟชั่น มีการเยี่ยมเยียนหองสมุด นิทรรศการ การ

เดินแบบ สวนตางประเทศไปสถานที่สําคัญคือนิวยอรค อิตาลี ญ่ีปุน วัตถุประสงคของขั้นตอน

นี้ก็เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการชี้นํ้าของ Cluster Agent ซึ่งควรเกิดขึ้นทุก 5 ป ในสวน

ของสมาชิกในคลัสเตอรเองควรมีการสงเสริมการดูงาน อยางนอยก็ตามงา นแสดงสนิคาเชนที ่

Impact  เมืองทองธานี โดยไมจําเปนตองเปนงาน OTOP TO THE WORLD เทาน้ันหากแตอาจ

รวมถึงงานแสดงสินคาตกแตงบานเชน HOME AND DÉCOR  อ่ืนๆการดูงานในลักษณะหลัง

นี้ถือวาสําคัญเพราะเทากับวาสมาชิกในคลัสเตอรสามารถเปรียบเทียบความกาวหนาไดทั้งตลาด 

ซึ่งการดูงานประเภทหลังนี้นาจะมีผลกระทบสูงมาก  

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ Cluster Agent 

5.2 เพื่อยกระดับขีดความสามารถของคลัสเตอร 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

6.1 Cluster Agent ที่ผานการดูงานในตลาดเฉพาะสามารถถายทอดประสบการณ 

นําไปสูการต้ังเปาหมายเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking)  

6.2 สมาชิกคลัสเตอรที่ผานการดูงานในงานแสดงสินคา เร่ิมโครงการพัฒนาสินคา 

หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการภายในหน่ึงป 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

กลุมจังหวัดสนุก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จังหวัดสกลนคร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน  

2 ป 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักงานจังหวัด 

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

มหาวิทยาลัย  

12. การดาํเนินงาน 

1. โครงการน้ีเกิดขึ้นเพื่อรองรับการกอต้ังคลัสเตอรผาทอยอมสีธรรมชาติ ผายอม

คราม มุงเนนที่ยกระดับขีดความสามารถในการออกแบบเปนหลัก 

2. คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเปน Cluster Agent  

3. กาํหนดสถานทีด่งูานเป าหมายที่เนนการใหความรูดานการออกแบบ การจุด

ประกายแนวคิดใหมๆ อน่ึงตองรวมกรุงเทพเมืองแฟชั่น อิตาลี ฝร่ังเศสและญ่ีปุน 
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4. เมื่อดูงานตองมีการจัดการความรู ระดมสมองเพื่อนําประโยชนจากการดูงานมาใช

ใหมากที่สุด 

13. งบประมาณ  

500,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 การพัฒนา/ปรับปรุงดานทรัพยากรบุคคล/ผลผลิต/สินคา 

 

1. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมเร่ืองการออกแบบลายผา 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินจุดแข็งจุดออนของอุตสาหกรรมผลิตผายอมสีธรรมชาติ หรือผายอม

ครามพบจุดออนหนึ่งคือขีดความสามารถในการออกแบบลายที่ตรงกับความตองการของลูกคา

ในตลาด โดยเฉพาะตลาดเฉพาะเชนญ่ีปุน ยุโรป ซึ่งลูกคามีรสนิยมและตองการสิคาที่มี

เอกลักษณเฉพาะตัวสูง ปจจุบันมีผูประกอบการที่มีขีดความสามารถในการออกแบบในลักษณะ

ดังกลาวไดแกรายแมฑี ตา ซึ่งมีผูประกอบการรายนี้มีขีดความสามารถในการออกแบบลาย

เอกลักษณสูงมาก เมื่อมีโอกาสไดเจอลูกคาจากตางประเทศ ไดมีการสอบถามความตองการของ

ลูกคา จากนั้นสามารถออกแบบลายที่เปนเอกลักษณของตั วเอง ในขณะเดียวกนักส็ามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาได นี่เปนความสามารถโดยธรรมชาติ จะเห็นวากลไกในการ

สรางงานที่เหมาะกับตลาดเฉพาะตองมีองคประกอบที่สําคัญสองประการคือขีดความสามารถที่

มีอยูแลวบวกกับโอกาสไดเจอลูกคาที่มีความตองการสินคาที่มีเอกลักษณและ มีกําลังซื้อสูง ซึ่ง

ประการหลังน้ีมีโอกาสเกิดขึ้นๆไดหากผูประกอบการรายน้ันไดมีโอกาสแสดงสินคาที่กรุงเทพ

หรือตางประเทศ หากแตเมื่อไดเจอลูกคาดังกลาวผูประกอบการจะตองมีขีดความสามารถเพียง

พอที่จะพัฒนาลาย หรือสินคาของตนใหตรงกับความตองการของลูกคา อันจะนําม าซึ่งโอกาส

ทางธุรกิจ และการขยายธุรกิจ หรือการสรางธุรกิจใหมในที่สุด  โครงการออกแบบลายผาเปน

โครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงคประการหลังนี้ 

5. วัตถุประสงค 

ไดผูประกอบการ นักออกแบบที่มีขีดความสามารถในการออกแบบลายผาอยางเปน

ระบบ 40 คน 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

มีผูประกอบการที่สามารถสรางสรรคงานไดอยางนอยปละ 1 Collection เปนจํานวน

อยางนอย 20 ราย ภายในหนึ่งปหลังการอบรม 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 



 

  

เครือขายวิสาหกิจผาฝายยอมสีธรรมชาติ : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 24 - 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

กลุมจังหวัดสนุก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน  

2 ป 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

อุตสาหกรรมจังหวัด 

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

สาํนักงานจังหวัด  

มหาวิทยาลัย 

12. การดาํเนินงาน 

1. จัดสัมมนางา นออกแบบโดยเชิญผูเชี่ยวชาญทั้งในทองถิ่นและนอกทองถิ่น เพื่อ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบผายอมสี ผลิตภัณฑธรรมชาติทุกปสี่คร้ังตอปวนไปตาม

กลุมจังหวัด  การอบรมกินเวลาทั้งหมด 6 วัน โดย 3 วันแรกเปนการเรียนภาคทฤษฎีการ

ออกแบบ พรอม Workshop ปฏิบัติ จากน้ันเวนวางไปหน่ึงสปัดาหเรียนอีกสามวันเปนภาคการ

นําเสนอผลงาน และสะทอนผลโดยผูเชี่ยวชาญ 

2. กลุมเปาหมายคือผูสนใจกอต้ังธุรกิจใหมหรือผูประกอบการผายอมสีธรรมชาติ 

หรือผายอมครามจํานวน 10 ราย เปนโครงการในลักษณะของ Train the Trainer โดยผูผานการ

สํามะนามีหนาที่ ตองไปจัดการประชุมสํามะนาเพื่อเผยแพรในหมูสมาชิกตอไป  จัดเปนการ

อบรมแบบเขม พรอมปฏิบัติ รวมได 40 คนตอป   

3. นํากลุมเดิมมาผานการสํามะนาการออกแบบเพื่อตอบปญหา หรือเพิ่มพูนประสบ

การอีกคร้ังในปถัดไป รวมเปนการดําเนินการสองป จะมีผูพรอมเปน Trainer อีก 40 คนใน

ทองถิ่น ที่มีขีดความสามารถในการออกแบบอยางเปนระบบ และสามารถสรางงานของตนเองได 

13. งบประมาณ 

1,600,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานผายอมครามและผลิตภัณฑ 

 

1. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด   สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ  โครงการจดัมาตรฐานเกี่ยวกับผายอมคราม 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

การตลาดในยุคใหมไดหันไปเนนที่การขับเคลื่อนดวยคุณคา (Value-driven) 

มากกวาการขับเคลื่อนดวยคุณภาพ (Quality-driven) และหากวาตามแนวทางการยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขันแลวหนึ่งในปจจัย (Determinants) ของขีดความสามารถใน

การแขงขันคือความซับซอนของผูบริโภค (Sophisticated Demand) หรือความรูในตัวสินคา 

ซึ่งในที่สุดนําไปสูการเรียกรองใหคลัสเตอรไดผลิตสินคาที่มีคุณภาพ การจัดทํามาตรฐาน

จึงนับเปนมาตรการหน่ึงที่จะชวยใหผูบริโภคเรียนรูคุณภาพ และคุณคาของสินคาไ ดเร็ว

ยิ่งขึ้น และจากการสํารวจผูประกอบการหลายรายไดใหขอมูลวาปจจุบันมีการปลอมแปลง

ผสมฝายเทียมกับฝายธรรมชาติ ซึ่งเทากับหลอกผูบริโภค หลายรายเรียกรองวาควรมีการ

กําหนดมาตรฐานใหชัดเจนวาอยางนอยมีการใชฝายแทกี่เปอรเซ็นต หรือฝายเทียมกี่

เปอรเซ็นต เ พื่อใหผูประกอบการต้ังราคาใหเหมาะสมกับคุณคาของสินคา และทําให

ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น แตมาตรฐานในระดับน้ีเปนมาตรฐานในระดับ

คุณภาพเทานั้น หากมองจากประสบการณการพัฒนามาตรฐานผาพื้นเมืองของ สกว . จะ

พบวามีการต้ังมาตรฐานที่เนนคุณคาดวยเชนมี การจัดมาตรฐานระดับสูงสุดคือมาตรฐาน

ราชสํานัก มีการจัดมาตรฐานผาที่ผลิตดวยกระบวนการพื้นเมือง ทุกอยางใชภูมิปญญาอยาง

แทจริงเปนตน จึงเห็นควรวาเมื่อใดที่มีการพัฒนามาตรฐานพึงนํามาตรฐานที่เนนคุณคาของ 

สกว. และมาตรฐานที่ผูประกอบการในทองถิ่นเรียกรองใหมีขึ้ นมาประกอบกัน ผูวิจัยเชื่อ

วานาจะทําใหเกิดมาตรฐานที่สะทอนทั้งคุณภาพและคุณคาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค  

พัฒนามาตรฐานผายอมคราม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

ไดมาตรฐานผายอมคราม 
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

กลุมจังหวัดสนุก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จังหวัด สกลนคร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน  

1 เดือน 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆของรัฐ  

สภาอุตสาหกรรม  

หอการคา  

องคกรธุรกิจตางๆ 

12. การดาํเนินงาน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนไดแกจังหวัด สภา

อุตสาหกรรม หอการคา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักวิชาการเพือ่รวมกนักาํหนดมาตรฐานผายอม

คราม 

2. นําเสนอแนวคิดการจัดทํามาตรฐานผาทอพื้นเมืองที่เคยจัดทําโดย สกว . เพือ่เปน

แนวทางการระดมสมอง  

3. แบงกลุมใหผูเขาประชุมรวมระดมสมองกําหนดมาตรฐาน  
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4. นํามาตรฐานแตละกลุมขึ้นนําเสนอ จากน้ันใหที่ประชุมลงมติรับหรือ ไมรับ

มาตรฐานอะไร  

5. คณะผูดําเนินการประชุมจัดทําเอกสารมาตรฐาน สงใหกลุมจังหวัดประกาศ 

ภาคเอกชน ผูประกอบการนําไปประกาศใชในกลุมของตน 

13. งบประมาณ  

50,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการตลาด 

 

1. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ  โครงการสรางความรูดานการตลาดใหกับผูผลิตผายอมคราม 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

การสรางความรูดานการตลาดใหกับผูผลิตผายอมคราม เปนเร่ืองสําคัญ หลักฐานเชิง     

ประจักษณในเร่ืองน้ีปรากฏในจากเร่ืองราวของความสําเร็จที่เกิดขึ้นในคลัสเตอรเอ ง ที่เมื่อมี

การสัมภาษณโดยผูวิจัย พบวามีการใชการตลาดนําอยางไดผล มีกลยุทธที่นาสนใจ เชนในกรณี

รานแมฑีตา และคุณละมุนที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคาในตลาด มีการ

ออกงานแสดงสินคา และมีการสํารวจเทรนดสินคาในตลาด ในกรณีของคุณละมุนมีวิธีการ

นําเสนอสินคาอยางสรางสรรค มีการวาจางนักออกแบบที่จบคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อ

ติดตามเทรนดสินคา ในสวนของรานแมฑีตา ประสบความสําเร็จจนกระทั่งภาพยนตรเร่ือง

ทรอยไดใชผาครามจากรานน้ีมาแลว รานแมฑีตา ไดรับรางวัลผูสงออกดีเดน หรือ Prime 

Minister Award  รานนิสาชลก็มีชื่อเสียงไมดอยไปกวากัน  จากประสบการณที่โดดเดนของ

ผูประกอบการในทองถิ่นเอง จึงนาที่จะมีการดึงเอาประสบการณของทั้งสามรานนี้มาเปน

กรณีศึกษา จะทําใหการอบรมมีเนื้อหาที่บูรณาการ สอดคลองกับอุตสาหกรรมในทองถิ่นมาก

ยิ่งขึ้น ดังน้ันโครงการน้ีจึงเ ร่ิมจากการสัมภาษณผูประกอบการทั้งสามคน เพื่อเก็บกรณีศึกษา 

จากน้ันจัดการอบรมก็เชิญวิทยากรโดยเนนการใชกรณีศึกษาดังกลาวใหผูเขาอบรมไดเรียนรู ซึ่ง

จะเปนการตอยอดไดชดัเจน เพราะมตีนแบบ (Role Model) ที่นาเชื่อถือมากกวาอุตสาหกรรม

ใหญๆ หลายอุตสาหกรรม การ มีกรณีศึกษายังเปดโอกาสใหสถาบันการเรียนการสอนดาน

บริหารธุรกิจในทองถิ่นหรือในระดับภูมิภาค สามารถนํากรณีศึกษาไปใชในการเรียนการสอน 

ซึ่งอาจจุดประกายผูเรียน จนเกิดการพัฒนาธุรกิจตามมาในอนาคต นอกจากนี้ในการอบรมการ

สรางผูประกอบการใหมก็จะไดเอกสารที่นาเชื่อถือ สามารถตอยอดไดทันที 

5. วัตถุประสงค 

ไดองคความรูการตลาดจากผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในรูปแบบกรณีศึกษา 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

1. ไดกรณีศึกษาการตลาด ครอบคลุมสวนประสมการตลาดอยางนอย 3 ชุด 

2. มีการนําไปเผยแพรใชในการอบรมผูประกอบการใหม 
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

กลุมจังหวัดสนุก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จังหวัดสกลนคร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน  

5 เดือน 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มหาวิทยาลัย 

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

อุตสาหกรรมจังหวัด  

สภาอุตสาหกรรม  

หอการคา  

สาํนักงานจังหวัด 

12. การดาํเนินงาน 

1. จัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการดานการตลาดโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก

มหาวิทยาลัย และผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการทําตลาดผายอมครามในตลาด

เฉพาะเชน รานแมฑีตา (คุณประไพพรรณ แดงใจ ) รานนิสาชล  และบริษัท Lamoon 

International  
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2. สัมภาษณผูประกอบการทั้งสาม เพื่อพัฒนากรณีศึกษาจํานวน 10 กรณีศึกษา

ครอบคลุมต้ังแตกลยุทธการตลาด ทั้งหมดไดแก การสรางความแตกตางใหผลิตภัณฑ การ

พัฒนาตราสินคา   กลยุทธราคา การสงเสริมการตลาด การจัดหนาราน บรรจุภัณฑ ก ารเขา

รวมงานแสดงสินคา   ชองทางการจัดจําหนายสินคาของแตละราน การประเมินสิ่งแวดลอม

ธุรกิจ 

3. กอนการสัมภาษณเพื่อจัดทํากรณีศึกษา ผูเ ชี่ยวชาญตองประชุมกันเพื่อกําหนด

กรอบคําถามในลักษณะของ Semi-structured  

4. เมื่อถามแลวใหนําบทสัมภาษณมาถอดเทปจัดทําเปนเอกสารประกอบการบรรยาย 

5. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการตลาดใหกับผูยอมคราม โดยเชิญกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิบรรยายจากน้ันใหผูเขาอบรมศึกษากรณีศึกษา ทลีะกรณแีลวนําเสนอแนวคดิเพือ่

ปรับปรุงกิจการ  

13. งบประมาณ  

100,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการตลาด 

 

1. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการตลาด 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลาก รดานการตลาดน้ันนับเปนหัวใจของการพัฒนาคลัสเตอร เน่ืองจาก

หนึ่งในการพัฒนาคลัสเตอรคือกลยุทธขององคกร โดยเฉพาะกลยุทธดานการตลาด การพัฒนา

บุคลากรดานการตลาดโครงการนี้มีความแตกตางจากโครงการจัดการออบรมในรูปแบบที่เคย

ทํากันมา คือการที่เชิญผูเชี่ยวชาญ ซึ่งบอยค ร้ังอาจไมใชผูเชี่ยวชาญจริงมาบรรยาย มารวมจัดทํา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือบางคร้ังเชิงนักวิชาการที่สอนเปนแตมิใชนักปฏิบัติ หรืออาจเชิญ

นักปฏิบัติแตมีทักษะในการสอนใหเขาใจนอย ปญหาตรงน้ีนับเปนปญหาที่แมกระทั่งคน

ในคลสัเตอรเองแสดงความอึดอัดออกมาอยา งเห็นไดชดั ในขณะเดียวกนัการพฒันาบคุลากร

ดานการตลาดที่เปนในลักษณะของพนักงานนั้นก็ยาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

แมกระทั่งบุคลากรในสายอาจารยดานการตลาดก็ยังขาดแคลนอยางมาก กลุมผูวิจัยจึงเสนอ

แนวทางใหมไดแกการเลือกบุคลากรในคลัสเตอรที่เปนผูประกอ บการน่ันเอง รวมทั้งผูมีสวน

ไดเสียในการยกระดับคลัสเตอรจากขอเท็จจริงที่วา CEO ในบริษัทขนาดใหญที่ประสบ

ความสําเร็จมักดูแลการตลาดเอง ซึ่งขอเท็จจริงน้ีก็ปรากฏอยางชัดเจนในกรณีของคลัสเตอรผา

ยอมคราม เพราะฉะนั้นเจาของกิจการจึงควรเปนกลุมเปาหมาย สวนรูปแบ บการพัฒนาจะ

เปลี่ยนเปนการตังอาจารยที่ปรึกษาพากลุมคนเหลาน้ีไปลงพื้นที่ที่เปนตลาด น่ันคืองานแสดง

สินคาสําคัญๆที่มีตัวแทนของบริษัท กลุมทอผาชั้นนํา ซึ่งการไปงานลักษณะน้ี และหากมีการ

กําหนดโจทยเปาหมายการดูแยกตามสวนประสมการตลาดแลว และจากนั้นเมื่อดูงานยังมี การ

แลกเปลี่ยนเรียนรูแลวดวย นาจะทําใหการสรางบุคลากรการตลาดใหเกิดขึ้นจริงมีความเปนไป

ไดสูงกวา และยั่งยืนกวา 

5. วัตถุประสงค 

พัฒนาเจาของกิจการผายอมครามใหเปนนักการตลาด 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

ความพึงพอใจของเจาของกิจการตอกิจกรรมการเรียนรู 
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

กลุมจังหวัดสนุก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จงัหวัด สกลนคร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน  

3 ป 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

อุตสาหกรรมจังหวัด 

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

มหาวิทยาลัย  

สภาอุตสาหกรรม  

หอการคา 

12. การดาํเนินงาน 

1. เลือกผูประกอบการที่มีผลประกอบการดี 5 อันดับแรกในกลุมจังหวัด และ

ผูประกอบการรุนใ หม 5 คน Cluster Agent 1 คน บุคลากรจากอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน

จังหวัด มหาวิทยาลัย โลจิสติกสแหงละ 1 คน 

2. เชิญอาจารยสอนการตลาดจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพๆ และอาจารยนักวิจัยใน

ทองถิ่นเปนอาจารยใหคําปรึกษา 

3. เชิญทั้งหมดไปดูงานแสดงนิทรรศการ OTOP TO THE WORLD งาน

นิทรรศการ Bangkok Fashion City หรือนิทรรศการสินคาเสื้อผาแฟชั่นประเภทอ่ืนๆ และงาน

นิทรรศการแสดงสินคาอ่ืนๆ ที่มิใชเสื้อผาอยางนอยหน่ึงประเภท  
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4. ในการเขาชมใหเปนการชมแบบมีเปาหมาย ทําแบบสํารวจ โดยใหตรวจสอบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ การต้ังราคา การจัดสง บรรจุภัณฑ  การสงเสริมการตลาด โดยแบงให

ทํางานเปนกลุมๆ ละไมเกิน 3 คน 

5. ดูงานเปนเวลาสองวัน จากน้ันใหจัดวันหน่ึงเปนวันแลกเปลีย่นเรียนรู โดยมี

อาจารยผูเชี่ยวชาญเปนผูใหความรูเสริม เลขาบันทึกประสบการณ แขวนขึ้นเว็บของจังหวัด 

6. นํากลุมเดิมมาดูงานนิทรรศการเดิมอีกคร้ังในปตอไปเปนเวลา 3 ปเพื่อดูพัฒนาการ

ในตลาด 

13. งบประมาณ  

900,000 บาท (ปละ 300,000) 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการตลาด 

 

1. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ  โครงการจัดงานผายอมครามโลกประจําป 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล  

ในการพัฒนาคลัสเตอรน้ัน จุดมงหมายหลักคือการพัฒนาคลัสเตอรใหขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม นวัตกรรมในกรณีของผายอมครามไดแกลายผา แบบผา การประยุกตผาครามใน

ดานตางๆ การพัฒนานวัตกรรมทําไดหลายแนวทางไดแกการกอต้ังศูนยวิจัยและพัฒนา ซึ่งกรณี

น้ีนวัตกรรมอาจเ กิดขึ้นลาชาและอาจไมทันกับความตองการ อาจทําใหเกิดระบบกีดกันผูมี

พรสวรรคที่อยูนอกระบบ ปจจุบันมีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมหลายอยางเชนการจัดการ

ความรู การประกวด ซึ่งเปนอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถกระตุนใหผูที่อยูนอกวงการ หรือผูมี

พรสวรรคไดลองสรางสรรค งานไดดวยตนเอง เปนการกระตุนการคนควา การทดลอง การ

สรางสรรคไดดียิ่ง ดังน้ันควรมีงานที่มิใชเนนการแสดงสินคาที่ผานการคิดอยางสําเร็จรูป

มาแลวเทาน้ัน หากแตควรมีงานที่เนนที่การผลักดันการพัฒนานวัตกรรมโดยธรรมชาติลักษณะ

น้ีดวย อน่ึงเหตุที่นําเสนอเปนงาน ผายอมครามโลกประจําปก็เพื่อผลักดันใหกลุมจังหวัดสนุก

เปนศูนยกลางความสนใจ เพราะเมื่อกลายเปนผายอมครามโลกขึ้นมายอมสามารถขอใหการ

ทองเที่ยวแหงประเทศ กรมการคาตางประเทศ สถานทูตประชาสัมพันธ เปนการดึง

นักทองเที่ยวที่ในที่สุดอาจนําไปสูการพัฒนาตลาด ขยายต ลาด หรือแมกระทั่งกอต้ังธุรกิจ เชน

กับที่เคยเกิดขึ้นกับกรณีของ Jim Thomson มาแลว 

5. วัตถุประสงค 

พัฒนางานผายอมครามโลกที่เนนการพัฒนานวัตกรรมผายอมคราม เชื่อมโยงกับการ

ทองเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

1. มีผลิตภัณฑ ลายผาใหมๆเกิดขึ้นจนสามารถจดความลับทางการคาไดปละ 50 แบบ 

2. มีการนําไปผลิตจริงอยางนอย 25 % 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

กลุมจังหวัดสนุก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จังหวัด สกลนคร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน  

ทุกป 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สาํนักงานจังหวัด 

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

มหาวิทยาลัย  

การทองเที่ยว  

กระทรวงตางประเทศ 

12. การดาํเนินงาน 

1. กาํหนดใหงานผ ายอมครามโลกเปนหนึ่งในกลยุทธและแผนการดําเนินงาน

ของคลัสเตอรผายอมคราม 

2. กอนการจัดงานผายอมครามใหสอบถามแนวโนมของแฟชั่นในโลกจาก

ผูประกอบการที่ผลิตสงทอเพื่อการสงออก โดยสอบถามวาสินคาที่มีการสั่งซื้อมีลักษณะ สี 

รูปแบบโดยรวมอยางไร ทั้งนี้อาจสอบถามขอมู ลจากรานแมฑีตาและบริษัท Lamoon 

International 

3. กาํหนดใหมกีารจัดงานในชวง Summer ของตางประเทศที่เปนฤดูการทองเที่ยว

ของยุโรป อเมริกา โดยประสานงานกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหประกาศลงในปฏิทิน

ทองเที่ยว 

4. ทําหนังสือแจงไปทุกกลุม ทุกโรงเรียน สถาบันออกแบบแฟชั่ นในกรุงเทพ 

ผูประกอบการ เพื่อเชิญชวนใหสงแบบเสื้อผา หรือผลิตภัณฑจากผายอมครามที่เปนการ

ออกแบบใหม โดยทําเปนคอลเล็กชั่น ชิงรางวัลเกียรติยศ เปนลักษณะของประกาศเกียรติคุณ  

13. งบประมาณ 

2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการตลาด 

 

1. กลุมจังหวัด  มกุดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  สกลนคร 

3. ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริม SMEs ขนสง 

4. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

จากการศึกษาของกลุมผูวิจัยพบวาปจจุบันระบบลอจิสติกสของผาพื้นเมือง เปนใน

ลักษณะที่วาพอคาคนกลาง ซึ่งเปนผูประกอบการคาสินคาพื้นเมืองจะสั่งสิ นคา และจะติดตอ

กลับมาเพื่อรวบรวมสินคาไปทีเดียว เพื่อความคุมทุน ในขณะเดียวกันผูประกอบการดานลอจิ

สติกสโดยตรงในทองถิ่นก็มีบทบาทไมมาก คือรับสงสินคาเฉพาะรายใหญเทานั้น และรับสง

สินคาทั่วไป การบริหารจัดการผูประกอบการทั้งฝงผาพื้นเมืองและฝงลอจิสติ กสยังขาดการ

พัฒนาสายโซคุณคารวมกัน โครงการพัฒนาผูประกอบการลอจิสติกสน้ีจึงเปนโครงการที่

พัฒนาขึ้นมาเพื่อพัฒนาสายโซคุณคารวมกันในหมูของผูประกอบการ โดยควรทําเปนโครงการ

รวมกันเพื่อพัฒนาทีละดานโดยในคร้ังแรกเปนการจัดการพัฒนาบรรจุภัณฑที่จะชวยสรางความ

สะดวกใหผูประกอบการ และเปนการลดตนทุนบรรจุภัณฑ อน่ึงจะเปนโครงการที่นําเอา

ตัวอยางบรรจุภัณฑของบริษัทไปรษณียไทย Federal Express และ TNT มาตอยอดพัฒนาเปน

บรรจุภัณฑของผายอมคราม ตอมาเปนการพัฒนาโครงสรางราคาที่ชัดเจนที่จะชวยให

ผูประกอบการผาพื้นเมือง สามารถตัดสินใจไดงายขึ้น รวมทั้งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา  

คลัสเตอรในระยะยาว  

5. วัตถุประสงค 

พัฒนาสายโซคุณคาระหวางผูประกอบการผายอมครามและผูประกอบการลอจิสติกส 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ 

1. ไดบรรจุภัณฑตนแบบ 

2. ไดโครงสรางราคาลอจิสติกสสําหรับผาพื้นเมือง 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

  1. การขจัดความยากจน 

  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

  9. การรองรับความเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

9. ระยะเวลาการดาํเนินงาน  

1 ป 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

ขนสงจังหวัด 

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ อุตสาหกรรมจังหวัด  

หอการคา  

สมาคมขนสง  

สภาอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย 

12. การดาํเนินงาน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางผูประกอบการลอจิสติกสกับผูประกอบการผา

พื้นเมือง สินคาพื้นเ มืองเพื่อพัฒนาสายโซคุณคารวมกัน โจทยคือผูประกอบการสินคาพื้นเมือง 

ผายอมครามจะมีสวนชวยสรางคุณคาแกผูประกอบการลอจิสติกสไดอยางไร  

2. ใหเนนปญหาการออกแบบบรรจุภัณฑมาตรฐานที่ชวยใหการขนสงสินคา

เปนไปโดยสะดวก จัดเก็บ สงมอบปลอดภัย ทั้งน้ีใหเร่ิมต นจากการดัดแปลงบรรจุภัณฑของ

บริษัทไปรษณียไทย Federal Express หรือ TNT เพื่อหาบรรจุภัณฑที่เหมาะกับสินคาพื้นเมือง

ตางๆ  

3. ปรึกษาหารือการพัฒนาจุดกระจายสินคาของสินคาพื้นเมืองอยางเปนทางการ ใน

แงของความเปนไปได 

4. จัดประชุมระหวางผูประกอบการลอจิสติกสเพื่อกําหนดโครงสรางราคาที่ชัดเจน 

เพื่อใชเปนราคาเปนกลไกในการตัดสินใจการผลิตของกลุมผลิตพื้นเมือง ซึ่งจะทําใหการ

ตัดสินใจผลิตไมวาจะผลิตคร้ังละมากๆ หรือผลิตคร้ังละนอยๆ  

13. งบประมาณ  

100,000 บาท 
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7. ตารางโครงการการสงเสริมวิสาห
กิจขน

าดกลางและขน
าดยอม (SM

E
s) รายพ

ื้น
ท่ี

 กลุมจังห
วัดภาคตะวัน

ออกเฉียงเห
นื

อตอน
บ

น
และกลาง 

(จังห
วัดอุดรธานี

 ห
น

องคาย ห
น

องบ
ัวลําภู เลย สกลน

คร น
ครพ

น
ม มุกดาห

าร กาฬ
สิน

ธุ รอยเอ็ด ขอน
แกน

 และมห
าสารคาม

) 

ป
ระเด็น

ยุท
ธศาส

ตร 
กลยุท

ธ 
โครงการ 

1. การพ
ัฒ

น
าการผลิต 

กลยุท
ธท

ี่ 1 ส
งเส

ริม/ยกระดับ

มาตรฐาน
การผลิต 

1. 
โครงการงาน

วิจัยเร่ืองกระบ
วน

การผลิตนํ้
าคราม

 (โครงการระยะยาว) 

2. 
โครงการวิจัยพ

ัฒ
น

าและท
ดส

อบ
เท

คโน
โลยีการผลิต (โครงการระยะยาว) 

3. 
โครงการงาน

วิจัย/พ
ัฒ

น
า และถายท

อดเท
คโน

โลยีการผลิต  (โครงการระยะยาว) 

4. 
โครงการศึกษ

าวิจัยคุณ
ส

มบ
ัติตางๆ ของนํ้

าคราม  (โครงการระยะยาว) 

2. การพ
ัฒ

น
าเชื่อมตอ

เครือขายขอมูล 

กลยุท
ธท

ี่ 2 การพ
ฒั

น
า/ ป

รับ
ป

รุง

ดาน
ท

รัพ
ยากรบ

ุคคล/ ผลผลิต/ 

ส
ิน

คา 

1. 
โครงการส

ราง/พ
ัฒ

น
าเครือขายผูป

ระกอบ
การ และส

งเส
ริมการผลิตส

ิน
คาจากส

ิ่งท
อยอมส

ี

ธรรมชาติ   (โครงการระยะส
ัน้

) 

2. 
โครงการมอบ

ท
ุน

การศึกษ
าเพ

ื่อพ
ัฒ

น
าอุตส

าห
กรรมผายอมคราม  (โครงการระยะยาว) 

3. 
โครงการศึกษ

าดูงาน
ตางถิ่น

   (โครงการระยะส
ัน้

) 

4. 
โครงการฝกอบ

รมเร่ืองการออกแบ
บ

ลายผา   (โครงการระยะส
ัน้

) 

3. การพ
ัฒ

น
าเพ

ื่อยกระดับ

ความส
ามารถใน

การแขงขัน

ของผูป
ระกอบ

การดาน

คุณ
ภาพ

การผลิตและการ

บ
ริการท

ี่ไดมาตรฐาน
 

กลยุท
ธท

ี่ 3 ยกระดับ
มาตรฐาน

ผา

ยอมครามและผลิตภัณ
ฑ

 

1. 
โครงการจัดมาตรฐาน

เกี่ยวกับ
ผายอมคราม

   (โครงการระยะส
ัน้

) 

กลยุท
ธท

ี่ 4 ส
งเส

ริมและพ
ัฒ

น
าการ

ตลาด 

1. 
โครงการส

รางความรูดาน
การตลาดให

กับ
ผูผลิตผายอมคราม

   (โครงการระยะยาว) 

2. 
โครงการพ

ัฒ
น

าบ
ุคลากรดาน

การตลาด (โครงการระยะยาว) 

3. 
โครงการจัดงาน

ผายอมครามโลกป
ระจําป

  (โครงการระยะส
ัน้

) 

4. ส
รางศักยภาพ

การแขงขัน

ภาคอุตส
าห

กรรม
 

กลยุท
ธท

ี่ 5 ส
งเส

ริมและพ
ัฒ

น
า

ผูป
ระกอบ

การโลจิส
ติกส

 

1. 
โครงการส

งเส
ริม  SM

Es ขน
ส

ง   (โครงการระยะยาว) 
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