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แบบประเมนิศักยภาพทางการตลาดของกลุ่มและการวเิคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

วนัที,........เดือน........................พ.ศ. ........... 
1. สถานที,เขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูล ชื,อสถานที,
..........................................................................................  
2. วธีิการสัมภาษณ์    
 � สัมภาษณ์เชิงลึก    
 � สัมภาษณ์กลุ่มยอ่ย  
ข้อมูลเฉพาะสอบถามผู้นํากลุ่ม 

1. คุณลกัษณะของผา้ไหมสันกาํแพง 
- ผา้ไหมถูกนาํมาในอาํเภอสันกาํแพงตั0งแต่เมื,อใด 

……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ใครเป็นผูน้าํผา้ไหมเขา้มาในสันกาํแพง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ผา้ไหมสันกาํแพงมีขายที,ไหนบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ถา้ผา้ไหมลายอะไรที,มีความโดดเด่นที,สุด 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ผา้ไหมสันกาํแพงมีลวดลายไหนที,สวยที,สุดและราคากี,บาท 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- จุดเด่นในการทาํผา้ไหมสันกาํแพงอยูที่,ไหน 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ลกัษณะที,สาํคญัใดที,บ่งบอกวา่คือ ผา้ไหมสันกาํแพง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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- ผา้ไหมลายไหนทาํยากที,สุดและใชเ้วลามากที,สุด 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
2. กระบวนการผลิต 

- แหล่งของการจดัหาวสัดุอุปกรณ์อะไรทอผา้ในสมยัก่อน 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- การปลูกหม่อนใบหม่อนเพื,อเลี0ยงตวัไหมในสมยัก่อนเป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ทาํไมถึงเรียกวา่ผา้ไหมลายสันกาํแพง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- สันกาํแพงมีการเลี0ยงหนอนไหมหรือไม่ (ในอดีตและปัจจุบนั) 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- การเลี0ยงหม่อนไหมเลี0ยงโดยวธีิใด 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- คนในอดีตใชอ้ะไรในการรักษาผา้ไหม 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- การยอ้มสีผา้ในอดีตมีวธีิการอยา่งไร และใชอ้ะไรเป็นวตัถุดิบในการยอ้มสี 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- กระบวนการทอผา้ไหมทาํอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ผา้ไหมลายไหนมีวธีิการทอยากที,สุดและใชเ้วลามากที,สุด 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 



74 
 

- อุปกรณ์ในการทอผา้ไหมมีอะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- เทคนิคในการทอผา้ไหมที,จะทาํให้ผลงานออกมามีคุณภาพที,ดีและมีความสวยงามมาก
ที,สุดควรทาํอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- การยอ่มสีผา้ควรเลือกอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- จุดเด่นของลายแต่ละลายแตกต่างกนัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- การทอผา้ไหมตอ้งใชเ้วลาฝึกเท่าไรถึงจะทาํเป็น 1 ปี หรือมากกวา่นั0น 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ลายผา้ไหมแต่ละลวดลายใชเ้วลาในการทอนานเท่าไหร่ 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- สีของเส้นไหมแต่ละสีที,นาํมาทาํผา้ไหมมีสีอะไรบา้ง และนาํมาจากที,ไหน 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- มีผา้ไหมลวดลายไหนบา้งที,ตอ้งใชเ้ทคนิคเป็นพิเศษ 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
3. วฒันธรรมประเพณี 

- สมยัโบราณมีการรักษาผา้ไหมอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- สมยัก่อนนิยมทอผา้ที,ไหนบา้งในอาํเภอสันกาํแพง 
……………………………………………………………………………………………………. 
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- ภูมิปัญญาทอ้งถิ,นคนสันกาํแพงในสมยัก่อนมีอะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ลวดลายของผา้ไหมแต่ละพื0นที,เหมือนกนัหรือไม่ และที,ใดสวยที,สุด 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ประเพณีในอดีตถึงปัจจุบนัมีการเปลี,ยนแปลงไปมากนอ้ยแค่ไหน 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- การแต่งกายในอดีตของชาวสันกาํแพงเป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- วฒันธรรมในอดีตของชาวสันกาํแพงเป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ภูมิปัญญาในอดีตมีอะไรน่าสนใจที,สุด 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
4. เศรษฐกิจ / สังคม 

- การจาํหน่ายผา้ไหมในสมยัก่อนมีวธีิขนส่งผา้ไหมโดยทางใด 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ในอดีตคนสันกาํแพงนิยมประกอบอาชีพอะไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ในอาํเภอสันกาํแพงปลูกพืชอะไรมากที,สุด 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ในอดีตร้านขายผา้ไหมสันกาํแพงมีกี,ร้าน 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 



76 
 

- คนสมยัโบราณทาํธุรกิจผา้ไหมเยอะหรือเปล่า 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- คนสมยัโบราณทาํธุรกิจกบัประเทศอะไรบา้งเรื,องผา้ไหม 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- การคา้ขายผา้ไหมในอดีตมีความนิยมมากเพียงใดและจาํหน่ายอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

- ปัจจุบนัในทอ้งถิ,นสันกาํแพงมีขายที,ไหนบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


