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บทคัดย่อ     
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ทางการตลาด       

ของกลุ่ มอาชีพผลิตลอดช่ องสมุน ไพรไทย  อ า เภอคีรีม าศ             
จังหวัดสุโขทัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ 
ด้านการตลาดและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการจัดการด้านการตลาด 
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทย 

ผู้วิจัย ได้ ใช้วิธี วิจัยแบบภาคสนาม โดยการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทย จากการสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ และประชุม
กลุ่มเพื่อน ามาวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิ 
จากนั้นจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้าน
การตลาดให้สมาชิกกลุ่ม จนสุดท้ายด าเนินการประเมินผลการจัด
กิจกรรม  
 ผลการวิจัยพบว่าสถานภาพของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิต
ลอดช่องสมุนไพรไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี 
สมาชิกทั้งหมดมีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีประสบการณ์
ในการผลิตลอดช่องมากกว่ า  6 ปีขึ้ น ไป สภาพปัจจั ยและ                     
แนวทางการด าเนินงานพบว่า ในภาพรวมและส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก มีวิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทยจากการแสดงผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ 
สมาชิกส่วนใหญ่ก็มีความเต็มใจในการท ากิจกรรมร่วมกัน สมาชิก
กลุ่มมีการตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตกลงร่วมกัน
ของสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
โดยค านึงถึงรายได้ของสมาชิก มีการวางแผนการผลิตเพื่อจ าหน่าย
โดยใช้ข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสมาชิกกลุ่มไม่ได้มีการประเมินผล
ผลิตในแต่ละครั้ง และผลจากการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการอบรมของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย                
ในค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  

ข้อ เสนอแนะการวิจั ยนั้ นพบว่า  การวิจั ยมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลจากการวิจัยนั้นสามารถ
พบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทย บ้านหนองกระดิ่ง 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยได้ 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, การตลาด 

Abstract 
Abstract 

          The research entitled “The Development of 
Herbal Lod Chorng Production Marketing at Khirimat 
District, Sukhothai Province.  The purposes of the research 
were to study the problems and the market need and 
organize the activity for the market management and to 
develop the marketing knowledge to the Thai Lod Chorng 
producers. 
          It is a field study research by analyzing the 
problems and the needs of the herbal Lod Chorng 
producers.  From the observation, inquiry, interview and 
group meeting, the researcher analyzed the data to learn 
the problems and the real needs.  Then organize the 
activities in order to develop the knowledge and 
understanding for the group.  Finally the evaluation is 
administered. 
          The findings found that the age of the members 
was 36-40 years of age with primary school level 
education.  They had over 6 years of experience.  From 
the factors and procedures, it was found that, as  a whole 
picture, the mean was in a high level.  The public 
relations of the Thai Lod Chorng was displayed in various 
product exhibitions.  The members were willing to join in 
the activity.  The members always compiled with the 
rules, designated the aims and objectives by considering 



the member incomes.  They planed to produce the Lod 
Chorng by utilizing the local wisdom without evaluating 
each production.  From the activity outcome, it was found 
that the members who joined in the project were in a 
high level.  Furthermore, the mean score from their 
opinion in the devlopment of herbal Lod Chorng was in 
the highest level since the production was directly met 
with the need of the members and they could apply in 
their actual lives. 
          The recommedation of the research found that the 
study accorded with the idea and theory and even more 
important was that the researcher found the real 
problems and the needs that led to the development of 
Thai Lod Chorng producers at Barn Nong Krading, 
Kheereemat District, Sukhothai Province. 
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1. บทน า 
 นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน คือ ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น             
ที่มีอยู่ให้ควบคู่ไปกับการท าการเกษตรกรรมโดยหาอาชีพเสริม            
ในลักษณะของการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เมื่อมี
การส่งเสริมการฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้
อุตสาหกรรมในครัว เรือนได้รับการพัฒนาและขยายตัว เป็น
อุตสาหกรรมชุมชนขนาดย่อมโดยการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพราะนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้
ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ภายในชุมชน
ด้วย เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทยบ้านหนองกระดิ่ง อ าเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
ให้ใช้ภูมิปัญญาเรื่องการท าลอดช่องที่มีมาจากบรรพบุรุษมาพัฒนา
สูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันคือ มีทั้ง
ลอดช่องสีขาวที่ไม่ใส่สี ลอดช่องสีเขียวที่ใส่ใบเตย ลอดช่องสีเหลือง
ใส่ดอกค าปอย เป็นต้น แต่ถึงจะพัฒนาสูตรแล้ว ได้รวมตัวกันในรูป
กลุ่มผู้ผลิตในหมู่บ้านแล้ว แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จาก
การที่ผู้วิจัยเป็นคนสุโขทัยรู้จักชื่อเสียงความอร่อยของลอดช่องไทย
บ้านหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยการสัมภาษณ์
พูดคุยมาก่อน จึงท าให้ทราบว่ากลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทยกลุ่มนี้         
มีปัญหาขาดความรู้ทางการตลาด ไม่มีความรู้ในการขยายช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย ผลิตแล้วไม่สามารถกระจายสินค้าไปสู่ตลาดได้อย่าง
กว้างขวาง ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ผลิตจะคอยให้ลูกค้า มาสั่งสินค้า             
ในแต่ละครั้งถึงจะผลิตสินค้า ถ้าไม่มีลูกค้ามาสั่งสินค้าก็จะไม่ได้              
ท าการผลิตและไม่ทราบว่าจะไปหาลูกค้าได้ที่ไหน โดยวิธีใด ท าให้          
มีรายได้เข้าสู่กลุ่มไม่สม่ าเสมอ จะมีรายได้จากการผลิตลอดช่อง

เฉพาะเทศกาลงานบวช งานแต่งงาน งานทอดกฐินเท่านั้น                 
นอกเทศกาลก็จะอยู่กันว่าง ๆ เป็นต้น 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทยบ้านหนองกระดิ่ง 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อจะท าให้กลุ่มอาชีพนี้มีความรู้         
ในด้านการตลาด ท าให้สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับ          
กลุ่มและชุมชนของตนได้อย่างยั่งยืนต่อไปอีก ทั้งจะได้ยังคงสืบสาน
ภูมิปัญญาการท าลอดช่องไทยให้สืบทอดต่อไปยังลูกหลานได้อย่าง 
ไม่ขาดสาย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ              
ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทย บ้านหนองกระดิ่ง อ าเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 2.2 เพื่อหารูปแบบในการแก้ปัญหาด้านการตลาดให้แก่
กลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทยบ้านหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 
 2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต
ลอดช่องไทย บ้านหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
3.1 การพัฒนา  

อมร รักษาสัตย์ (2515 : 2) ได้กล่าวถึงความหมายของ
การพัฒนาไว้ 2 ความหมาย คือ ความหมายอย่างแคบ หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระท าการเท่านั้น การปลี่ยนแปลง
ตามความหมายนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ส่วนความหมาย
อย่างกว้าง หมายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเป็น
ความหมายที่ รวมเอาการเปลี่ยนแปลงในด้ านคุณภาพการ
เปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมเข้า
ด้วยกัน 

 
3.2 การตลาด 

อดุลย์ จาตุรงกุล (2543 : 9) ได้ให้ความหมายของ
การตลาดไว้ว่า การตลาดคือกระบวนการทางสังคมและทางการ
บริหารที่บุคคลและกลุ่มได้รับสิ่งที่เขาต้องการและพึงประสงค์    
โดยผ่านการสร้างสรรค์ น าเสนอ และแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีคุณค่า 
กับบุคคลอื่น ซ่ึงสอดคล้องกับ วรรธนา วจีกาญจนะ (2547 : 18)  
ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้คือ กระบวนการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการบริหารจากกลุ่มบุคคลเพื่อตอบนองความต้องการ
ของลูกค้า โดยใช้หลักการตั้งราคาการส่งเสริมการตลาด และ      
การจัดจ าหน่ายเพื่อให้เกิดผลก าไร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543 : 15-17) ได้อธิบาย
ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 



1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดย
ธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะเป็นสินค้ามีตัวตนหรือ
เป็นบริการซ่ึงไม่มีตัวตนก็ได้ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 
ประโยชน์ คุณภาพ รูปร่างลักษณะบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและเป็น
สินค้าลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า 
คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตลอดจนคุณสมบัติที่สามารถสนอง
ความต้องการด้านสังคม ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้า บริการ ความคิด 
สถานที่ องค์การหรือบุคคล เป็นต้น 
 นอกจากนี้เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจและเพิ่ม
มูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงโดยบรรจุภัณฑ์มี 3 ระดับ ได้แก่    
หีบห่อเบื้องต้น เพื่อห่อหุ้มสินค้าที่อยู่ชั้นในสุด หีบห่อชั้นที่สอง เป็น
สิ่งที่ห่อหุ้มห่อชั้นแรกและหีบห่อส าหรับการขนส่ง เป็นหีบห่อ    
เพื่อการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้า 
 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน 
หรือเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายส าหรับการได้มาซ่ึงบางสิ่ง ทั้งนี้วิธีการพื้นฐาน
ในการต้ังราคาที่นิยมใช้มี 3 วิธี ได้แก่ วิธีการตั้งราคาโดยมุ่งที่ต้นทุน 
วิธีการตั้งราคาโดยมุ่งวัตถุประสงค์ และวิธีการตั้งราคาโดยมุ่งที่    
การแข่งขัน 
 อย่างไรก็ตาม การตั้งราคาจะยึดวิธีหรือใช้หลักเกณฑ์  
ใดนั้นควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในองค์การและภายนอก
องค์การประกอบการตัดสินใจด้วย 
 3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถานที่ น าผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาด เป้าหมายก็คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมเป็น
กิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ช่องทางการจัดจ าหน่ าย  และการกระจายตัวสิ น ค้า  หรื อ           
การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรม
ทางการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือ เพื่อสร้างความเชื่อถือทัศนคติ 
ที่ดี เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือน            
ความทรงจ าในการผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเชื่อถือ หรือพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อสื่อสารอาจเป็น            
การขายโดยใช้พนักงานขาย และการขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย  
การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยเครื่องมือที่ส าคัญคือ การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ทรัพยากร
มนุษย์ ความสามารถในการวิจัย และการพัฒนาภาพพจน์ของบริษัท
และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นต้น 
 
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร 

 นพ.ประเวศ วะสี (2536 : 22) ได้ให้ความหมายว่า 
องค์กรที่มีความเข้มแข็ง หมายถึง องค์กรที่มีความสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาอื่น ๆ รวมทั้งยัง
สามารถเผชิญกับสภาวะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 กนกวรรณ มูลละ (2544 : 12-14) ได้กล่าวว่า ประเด็น
ที่ควรพิจารณาในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ได้แก่ 
 1. เป้าหมายขององค์กร การพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง
ขององค์กรจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ให้ชัดเจนและเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 2. การบริหารจัดการองค์กร องค์กรที่จะด าเนินงาน    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีระบบการ
บริหารและจัดการที่เหมาะสม โดยผู้บริหารจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติ 
ที่ส าคัญอย่างน้อย 2 ประการ คือ เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการบริหาร
และการจัดการ และต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง อีกประการหนึ่ง 
ในส่วนขององค์กรชาวบ้าน พบว่า จุดเด่นในด้านความตั้งใจจริง
เท่านั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการอีกมาก 
 3. กิจกรรมขององค์กร องค์กรจ าเป็นต้องพัฒนา       
ในกิจกรรมทุก ๆ ด้าน คือ ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
วัฒนธรรม และด้านการเมือง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมทั้ง 4 ด้านนี้  
จะมีความสัมพันธ์หนุนเนื่องซ่ึงกันและกัน จะขาดส่วนหนึ่งส่วนใด
ไม่ได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะนี้จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ              
ที่ไม่น้อยกว่ากิจกรรมทางด้านสังคม วัฒนธรรม และทางการเมือง 
จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกได้ดังนี้ องค์กร   
จะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อ สมาชิกต้องเห็นความส าคัญ มีความเชื่อมั่น 
และศรัทธาต่อองค์กรว่าเป็นสถาบันหลักที่น าพามวลสมาชิกทุกคน
ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าอดีตและปัจจุบัน 
 ดังนั้นในการพัฒนาความเข้มแข็ง คือต้องน าแนวคิดและ
กิจกรรมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ           
การบริหารจัดการให้ได้ควบคู่ไปทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ 
 ด้านการเมือง องค์กรชุมชนต้องสามารถสร้างอ านาจ
ต่อรองในการใช้ทรัพยากรจากภาครัฐและภายนอกได้ ต้องศึกษา
เรียนรู้กลไกตลาดและต่อรองกับภาคธุรกิจได้ รวมทั้งผลักดันให้มี
กฎหมายคุ้มครองการรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนแบบไม่ต้องอยู่
ภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาล แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล วิชาการ ข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
 ด้านเศรษฐกิจ ต้องเสริมสร้างกิจกรรมที่ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และการจัดท ากิจกรรม
ธุรกิจชุมชนที่ชุมชนมีอ านาจ เช่น การค้าขายผ้าพื้นเมือง ปั๊มน้ ามัน 
ร้านค้า แปรรูปข้าว แปรรูปวัว – ควาย เป็นต้น 
 ด้านสังคมวัฒนธรรม ต้องสร้างการรวมกลุ่มที่น าเอา
วัฒนธรรมประเพณีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเกาะเกี่ยวการรวมตัว
ให้เหนียวแน่นขึ้น 



 ด้านการบริหารจัดการ ต้องมีการเรียนรู้และก าหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดการองค์กร การแบ่งบทบาทหน้าที่
และการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 
 การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรจะต้องประเมินและ
วิเคราะห์ให้ได้ว่า ณ ปัจจุบันองค์ประกอบต่าง ๆ นั้น ยังมีองค์กรใด
ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือที่ผ่านมาขาดการให้ความส าคัญซ่ึงไม่ว่า
จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เพราะความถนัด ความรู้ ความช านาญ
เฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน จึงเน้นการพัฒนาที่เรียกว่าแยกส่วน 
ไม่ได้พัฒนาทั้งระบบ ต่อไปนี้คงจะกระท าเช่นนั้นอีกต่อไปไม่ได้แล้ว 
องค์กรชาวบ้านต้องได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมจึงจะสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งขึ้นมาได้และน าไปสู่ความยั่งยืน 
  
3.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนา หมายถึ ง 
กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้าง
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมในการ
ด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนด 
 เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบ A.I.C 
 ไพศาล ริ้วธงชัย และคณะ (2544 : 35-39) กล่าวว่า 
เทคนิค A.I.C เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค
วิธีการเพื่อเป็นเครื่องมือในการกระต้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม เห็นถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การค้นหาการมองเห็น 
ศักยภาพของตนเอง การพึ่งตนเองเพื่อน าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 
ซ่ึงเทคนิคการมีส่วนร่วมแบบ A.I.C มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ คือ ขั้นตอนการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกคนแสดงข้อคิดเห็น รับฟัง และหาข้อสรุปร่วมกันอย่าง
เป็นประชาธิปไตย โดยใช้การวาดรูปเป็นสื่อการแสดงข้อคิดเห็น  
 2. ขั้นตอนการสร้างแนวทางพัฒนา คือ ขั้นตอนการหา
วิธีการที่จะท าให้สามารถพัฒนาหมู่บ้านได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   
เป็นช่ ว งการหาวิ ธี การในการพัฒนาและการค้นหาเหตุผล          
เพื่อจัดล าดับความส าคัญตามความคิดเห็นของกลุ่มเข้าร่วม 
 3. ขั้นตอนการสร้างแนวปฏิบัติ คือ การน าเอาโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ มาสู่การจัดการกลุ่ม 
 จากแนวคิดเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วม จะเห็นได้ว่ า       
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนนี้จะต้องมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลเพื่อหาปัญหา สาเหตุ 
และหาแนวทางแก้ไข โดยการจัดท าเป็นแผนด าเนินการ ด าเนินการ
ตามแผน และมีการติดตามประเมินผล เพื่อประโยชน์ของประชาชน
เอง หรือสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมก็คือ “การร่วมคิด              
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมกันรับผลประโยชน์” 
 

3.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

4. วิธีด าเนินงาน 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต
ลอดช่องไทย บ้านหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยใช้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องไทย บ้านหนอง-
กระดิ่ง จ านวน 5 คน 
 2) ปัญหาการพัฒนาด้านการตลาดใน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 
  2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
  2.2) ด้านการต้ังราคาจ าหน่าย 
  2.3) ด้านการจัดจ าหน่าย 
  2.4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 3) ก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถ             
ด้านการตลาด 
 ขั้ น ตอนที่  2  ก า รพัฒนา เพื่ อ เส ริ ม สร้ า งคว ามรู้
ความสามารถด้านการตลาด 
 1) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ           
ด้านการตลาดให้สอดรับกับขั้นตอนที่ 1 
 2) ติดตามผลความก้าวหน้าจากการจัดกิจกรรม 
 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.2.1 ศึกษาปัญหาการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิต
ลอดช่องไทยโดยใช้ 

1) การสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบสัมภาษณ์ 
4) การประชุมกลุ่ม 

 4.2.2 ก า ห น ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รู้
ความสามารถด้านการตลาดโดยใช้การจัดกิจกรรมการอบรม 



 4.3.3 ประเมินผลและติดตามผล โดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินค่า 5 ระดับ 
 
4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้วางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 4.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึงประธานกรรมการกลุ่ม
อาชีพผลิตลอดช่องไทย  บ้ านหนองกระดิ่ ง  หมู่ ที่  5  ต าบล                
หนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

4.3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่ม
ผู้ด าเนินการผลิตลอดช่องไทยทั้งหมด และจัดประชุมกลุ่มโดยใช้ 2 
เทคนิควิธี คือ กระบวนการ A.I.C. และเวทีประชาคม เพื่อให้ได้
ข้อสรุปหรือความต้องการร่วมกันว่าจะด าเนินการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กลุ่มด้วยวิธีการใด 
 4.3.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาด้านการตลาด
กับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่ก าหนดขึ้น 
 4.3.4 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้าน การตลาด โดยใช้แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรม 
 4.3.5 ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการ
ตลาดส าหรับกลุ่มอาชีพ ผลิตลอดช่องไทย บ้านหนองกระดิ่ง หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่  1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยและ           
แนวทางการด าเนินงานด้านการตลาด โดย 
 1) การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม            
โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
 2) การวิเคราะห์สภาพปัจจัยและแนวทางการด าเนินงาน

ที่มีผลต่อการพัฒนาการตลาด โดยหาค่าเฉลี่ย (x ) และ                    

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ในแต่ละข้อค าถาม และให้คะแนน
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 มีผลต่อการพัฒนามากที่สุด ให้  5  คะแนน 
 มีผลต่อการพัฒนามาก  ให้  4  คะแนน 
 มีผลต่อการพัฒนาปานกลาง ให้  3  คะแนน 
 มีผลต่อการพัฒนาน้อย  ให้  2  คะแนน 
 มีผลต่อการพัฒนาน้อยที่สุด ให้  1  คะแนน 

 แปลความหมายของค่าเฉลี่ย (x ) โดยก าหนดเกณฑ์
ระดับความคิดเห็นตามแนวของเบสท์ (Best, 1970 อ้างใน ดรุณ 
หาญตระกูล และคณะ, 2541 : 30) ดังนี้ 

 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีผลต่อการพัฒนามากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีผลต่อการพัฒนามาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีผลต่อการพัฒนาปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีผลต่อการพัฒนาน้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีผลต่อการพัฒนาน้อยที่สุด 

  3) การวิเคราะห์ผลการพัฒนา โดยหาค่าเฉลี่ย (x ) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ในแต่ละข้อค าถาม และให้
คะแนนโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 มีผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมมากที่สุด   ให้  5  คะแนน 
 มีผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมมาก   ให้  4  คะแนน 
 มีผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมปานกลาง  ให้  3  คะแนน 
 มีผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมน้อย   ให้  2  คะแนน 
 มีผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมน้อยที่สุด   ให้  1  คะแนน 

 แปลความหมายของค่าเฉลี่ย (x ) โดยก าหนดเกณฑ์
ระดับความคิดเห็นตามแนวของเบสท์ (Best, 1970 อ้างใน ดรุณ 
หาญตระกูล และคณะ, 2541) ดังนี้ 
 4.51 – 5.00   หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม            
มากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง   มีผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมมาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง   มี ผ ลสั มฤทธิ์ ข อ งกิ จ ก รรม           
ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง   มีผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมน้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง   มี ผ ลสั มฤทธิ์ ข อ งกิ จ ก รรม          
น้อยที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการจ าแนก
ประเภท เปรียบเทียบ และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
 
4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.5.1 ค่าร้อยละ 
 4.5.2ค่าเฉลี่ย 
 4.5.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5.  ผลการวิจัย  
5.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาการตลาดของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพร
ไทย 
 5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า อายุของ
สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย ส่วนใหญ่ มีอายุ 40 ปี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 และมีอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 20 วุฒิการศึกษาของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพร
ไทย มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
ประสบการณ์ในการผลิตลอดช่องของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิต



ลอดช่องสมุนไพรไทย มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 100  

5.1.2 สภาพปัจจยัและแนวทางการด าเนินงาน ที่มีผลต่อ
การพัฒนาการตลาดของสมาชกิกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพร
ไทย 

ปัจจัยและแนวทางที่มีผลต่อการพัฒนาการตลาดของ
สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย ในภาพรวมและ            

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (x = 3.58) โดยสมาชิกให้ความส าคัญ
กับการรวมกลุ่มในระดับมากในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การด าเนินงาน
ของกลุ่ม ความร่วมมือภายในกลุ่ม สัดส่วนของสมาชิกที่ร่วมท า
กิจกรรมต่อสมาชิกทั้งหมด ความรวดเร็ว ในการรวมตัว ยอมรับใน
กฎกติกาของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีความรู้และความรับผิดชอบ เต็ม
ใจแบ่งปันข้อมูลซ่ึงกันและกัน กิจกรรมตอบสนองความต้องการของ
กลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับจากกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับเท่าเทียมกัน และ            
การได้รับการยอมรับเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน  

(x = 4.20) 
5.1.3 สถานภาพการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มแมบ่้าน

ต่อการพัฒนาการตลาดของสมาชกิกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพร
ไทย 
 สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทยที่จัดตั้งขึ้น 
สามารถช่วยในการพัฒนาด้านรายได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
จุดประสงค์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 และอื่น ๆ  คิด
เป็นร้อยละ 40 สมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทย ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 สมาชิกกลุ่ม
อาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกระหวา่ง 
1-6 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 และ 7-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 
วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทย โดยการแสดงผลิตภัณฑ์ ในงานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 
100 สมาชิกเห็นว่าผู้ประสานงานกลุ่มฯ ควรมาจากการแต่งตั้ง คิด
เป็นร้อยละ 100 เห็นว่าควรมีกลุ่มอื่นๆ เพื่อสร้างศักยภาพของ
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้ท ากิจกรรมอื่น ๆ 
ร่วมกันเลย นอกจากการผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย คิดเป็นร้อยละ 
60 และท าเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40 สมาชิกเต็มใจท ากิจกรรม
ร่วมกัน  คิดเป็นร้อยละ 100 สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทย ได้ตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตกลง
ร่วมกันของสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 100 สมาชิกได้
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยค านึงถึงรายได้ของสมาชิก 
คิดเป็นร้อยละ 100 มีการวางแผนการผลิตเพื่อจ าหน่าย โดยใช้
ข้อมูล จากภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่ได้มีการ
ประเมินผลการผลิตในแต่ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
 สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย ไม่มี
แหล่งข้อมูลบริการแก่สมาชิกและชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100               
มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ชุมชนมีส่ วนร่ วมกับกลุ่ มอาชีพผลิ ตลอดช่อ งสมุนไพรไทย           
เปน็บางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนในลักษณะพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 สภาพ
สังคมท้องถิ่นส่วนใหญ่เอื้อต่อการพัฒนามาก คิดเป็น ร้อยละ 60 
และเอื้อต่อการพัฒนาน้อย คิดเป็นร้อยละ 40  การเสริมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย ส่วนใหญ่
มาจากองค์กรท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 100 การเรียนรู้การผลิตหรือ
การท าลอดช่องสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คิด
เป็นร้อยละ 100 
 
5.2 ตอนที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถด้านการตลาด 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการอบรมของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทยที่เข้ารับ
การส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด 

ผู้เข้ารับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดส่วนใหญ่        
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอบรมของกลุ่มอาชีพผลิต

ลอดช่องสมุนไพรไทย อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  (x = 4 .68)           
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วม

กิจกรรม (x = 5) รูปแบบเนื้อหาของกิจกรรมน่าสนใจและ

เหมาะสมกับการน าไปพัฒนากิจกรรมการตลาดต่อไป (x = 5) 

วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถดี (x = 5) ความพึง

พอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม (x = 5) ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม

กิจกรรมสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้เป็นอย่างดี (x = 5) 

อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป (x = 5)            
สื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 

(x = 4.60) สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (x = 

4.60) ยกเว้น เอกสารที่ใช้ประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสม (x = 
4.20) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระยะเวลาในการเข้าร่วม

กิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x = 
3.40) 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ด้านการตลาดของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพร
ไทย 
 พบว่า การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของสมาชิกกลุ่ม
อาชีพลอดช่องสมุนไพรไทย โดยภาพรวมสมาชิกได้รับการพัฒนา

ความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.75) เมื่อพิจารณาในรายได้ 
พบว่า ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ พบว่า สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.70) ในประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้ การวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (x = 5)      

การบรรจุหีบห่อตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค (x = 

4.80) และการน าสินค้ามาดัดแปลงเป็นของฝาก (x = 4.60) 



ยกเว้น การผลิตสินค้าสู่ตลาด OTOP ได้รับความรู้จากการพัฒนาอยู่

ในระดับมาก (x = 4.40) ด้านการต้ังราคาจ าหน่าย พบว่า สมาชิก

ได้รับการพัฒนาความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.45)           

ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การก าหนดราคาแบบตักตวง (x = 4.20) 

และการให้สัดส่วน (x = 4.40) ยกเว้น การก าหนดราคาจ าหน่าย 
และการก าหนดราคาแบบเจาะตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x = 4.60) ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า สมาชิกได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทั้งในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 

(x = 4.95) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การเลือกท าเลที่ตั้ง และ            

การจ าหน่ายโดยใช้พ่อค้าคนกลางการฝากขาย (x = 5) และ        

การน าสินค้าขึ้นสู่ OTOP (x = 4.80) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่า สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้ ทั้งในภาพรวมและรายข้อ   

ทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ (x = 4.90) ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ การสร้างทัศนคติให้ผู้บริโภคสนใจในสินค้าการติดต่อกับ         

สื่อท้องถิ่นเพื่อการโฆษณา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (x = 5) 
และการจัดแสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้าชุมชนและงานสินค้า 

OTOP (x = 4.60) 
 5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน า
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบ
กิจกรรม 
 สมาชิกกลุ่มอาชีพลอดช่องสมุนไพรไทยน าความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม              

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.70) เมื่อพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ พบว่า สมาชิกน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 
4.80) โดยการวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ การบรรจุ
หีบห่อตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค การน าสินค้ามา

ดัดแปลงเป็นของฝาก และการผลิตสินค้าสู่ตลาด OTOP (x          
= 4.80) ด้านการตั้งราคาจ าหน่าย พบว่า สมาชิกน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก (x    = 
4.20) โดยการก าหนดราคาจ าหน่าย การก าหนดราคาแบบเจาะ

ตลาด การก าหนดราคาแบบตักตวง และการให้สัดส่วน (x     = 
4.20)  ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า สมาชิกน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.90) 
โดยการเลือกท าเลที่ตั้ง การจ าหน่ายโดยใช้พ่อค้าคนกลาง การฝาก

ขาย (x = 5) และการน าสินค้าขึ้นสู่ OTOP (x = 4.60) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า สมาชิกน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน

ภาพรวมและ รายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.90) โดย
การสร้างทัศนคติให้ผู้บริโภคสนใจในสินค้า การติดต่อกับสื่อท้องถิ่น

เพื่อการโฆษณา (x = 4.80) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และการ

จัดแสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้าชุมชนและงานสินค้า OTOP (x 
= 5) 

 

6. การอภิปรายผล 
 6.1 ผลการศึกษาสถานภาพของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิต
ลอดช่องสมุนไพร อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่า ส่วนใหญ่    
มีอายุ โดยเฉลี่ ยอยู่ ใน เกณฑ์ที่ สู ง คือ  อายุ  40 ปีขึ้น ไป ซ่ึ งมี           
วุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีประสบการณ์ในการผลิต
ลอดช่องสมุนไพรไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 6 ปีขึ้นไป      
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถและ            
ความช านาญการผลิตลอดช่องสมุนไพรมายาวนาน ซ่ึงน่าจะมี           
การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดให้เพิ่มขึ้น กิจกรรมที่จัดอบรมขึ้น
ควรสอดคล้องกับสภาพของสมาชิก เช่น เป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยาก
หรือซับซ้อน ในเชิงวิชาการมากนัก เน้นให้สมาชิกได้ เข้ามา              
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและฝึกปฏิบัติจริง ควรมีการน า
ประสบการณ์ที่มีอยู่มาจัดระบบระเบียบและใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
กลุ่มสมาชิกอย่างทั่วถึงต่อไป  
 6.2 ผลการ ศึกษาสภาพปัจจั ยและแนวทางการ
ด าเนินงานที่มีผลต่อการพัฒนาการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิต
ลอดช่องสมุนไพรไทย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่า สมาชิก
ให้ความส าคัญในการรวมกลุ่มอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การด าเนินงาน
ของกลุ่ม ความร่วมมือภายในกลุ่ม สัดส่วนของสมาชิกที่ร่วมท า
กิจกรรมต่อสมาชิกทั้งหมด ความรวดเร็วในการรวมตัว ยอมรับในกฏ
กติกาของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีความรู้และความรับผิดชอบ เต็มใจ
แบ่งปันข้อมูลซ่ึงกันและกัน กิจกรรมตอบสนองความต้องการของ
กลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับจากกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับเท่าเทียมกัน และ
การได้รับการยอมรับเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ผลจากการศึกษาท าให้
ทราบสภาพการด าเนินงานของกลุ่ม โดยสมาชิกให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับกิจกรรมภายในของสมาชิกกลุ่มมากกว่าการวางแผนการ
ผลิต การตลาด และการจ าหน่ายซ่ึงพบว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

6.3 ผลการศึกษาสถานภาพการด าเนินงานของสมาชิก
กลุ่มแม่บ้านต่อการพัฒนาการด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิต
ลอดช่องสมุนไพรไทย อ าเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย พบว่า สมาชิก
กลุ่มมีความเข้มแข็ง เห็นได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
สมาชิกกลุ่มตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่ม โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
การด าเนินงานชัดเจน มีการด าเนินงานจากการแสดงผลิตภัณฑ์    
ในงานต่างๆ สามารถเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สมาชิกมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบสม่ าเสมอมีการวางแผนการผลิต
หรือการท าลอดช่องสมุนไพรไทย และเรียนรู้การจัดจ าหน่ายจาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงไม่มีการประเมินผลของการผลิต อาจเนื่องจาก
ขาดแคลนแหล่งข้อมูลบริการและไม่มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือ
อย่างจริงจัง ทั้งๆที่ สมาชิกเคยเต็มใจในการท ากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน
เป็นอย่างดี นอกจากนั้นสมาชิกกลุ่มเห็นว่า ชุมชนมีศักยภาพ
เพียงพอในการสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟู
อาชีพต่างๆของชุมชน เนื่องจากมีองค์กรท้องถิ่นให้การส่งเสริม  
ด้านผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อการพัฒนากลุ่มเป็นอย่างมาก 



 6.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การอบรมของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย ที่รับการส่งเสริม
ความรู้ด้านการตลาด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้มีการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทยก่อน จึงท าให้สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้เหมาะสม
ตรงกับความรู้ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสมาชิกกลุ่มฯเห็นว่า การจัดการที่ดี
เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จ  
อยู่ได้นาน (ธงชัย สันติวงษ์. 2531 : 4) สมาชิกจึงต้องมีความรู้     
ในการจัดการของกลุ่มฯ ที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกกลุ่มอาชีพ
ลอดช่องสมุนไพรไทยจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
 6.5 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
ด้านการตลอดและการน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่า สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทย ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดและ
สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่า สมาชิกกลุ่มฯ มีความต้องการ
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงจากการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้ องการของสมาชิ กกลุ่ มฯ  พบว่ า              
มีความตั้งใจจริงในการด าเนินงานของกลุ่มน ซ่ึงการพัฒนาองค์กรให้
มีความเข้มแข็งนั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้ในด้านการบริหารและ       
การจัดการที่เหมาะสม (กนกวรรณ มูลละ. 2544 : 12-14)      เมื่อ
พิจารณาในรายด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ พบว่า สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิต
ลอดช่องสมุนไพรไทย ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถ
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม อยู่ในระดับ    
มากที่สุด อาจเป็นเพราะการอบรมความรู้ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
ตรงกับความต้องการของสมาชิก สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้   
มากที่สุด เนื่องจากท าให้สมาชิกฯ มีความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพในด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ นับเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าในท้องถิ่นให้สามารถน าไปแข่งขันสู่ตลาดสินค้า OTOP ได้  
 ด้านการตั้งราคาจ าหน่ายพบว่า สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิต
ลอดช่องสมุนไพรไทยได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถน าไปใช้  
ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม อยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะสมาชิกฯ เห็นว่าการก าหนดหรือตั้งราคาจ าหน่าย เป็นกลไก
ส าคัญที่แสดงถึงความอยู่รอดของกลุ่มฯ ผลก าไรที่สมาชิกฯได้รับ
จากการผลิตลอดช่องสมุนไพรไทยต้องไม่ท าให้กลุ่มขาดทุนและ    
ยังส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย แต่เนื่องจากความรู้ในเรื่อง
ของการตั้งราคาจ าหน่ายเป็นเรื่องที่ลึกซ้ึง ต้องใช้ความรู้หลายด้าน
มาประกอบ อาจยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป ส าหรับสมาชิก จึงให้
ความส าคัญของการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดเป็นอันดับสุดท้าย 

แต่ก็ยังให้ความส าคัญในการน าประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก  
 ด้านการจัดจ าหน่ายพบว่า สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิต
ลอดช่องสมุนไพรไทยได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถน าไปใช้   
ให้เป็นประโยชน์ด้านการประกอบกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  
อาจเป็นเพราะสมาชิกเห็นความส าคัญของความรู้ด้านการจัด
จ าหน่าย ซ่ึงเป็นกระบวนการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือ
การกระจายตัวสินค้าออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (วรรธนา วจีกาญจนะ. 2547: 18) เช่น ความรู้เรื่องการเลือก
ท าเลที่ตั้ง การจ าหน่าย โดยใช้พ่อค้าคนกลาง การฝากขาย และ 
การน าสินค้าขึ้นสู่ OTOP สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่กลุ่ม 
สมาชิกฯ ควรทราบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
ให้ถูกต้อง สมาชิกฯ จึงให้ความส าคัญในด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิต
ลอดช่องสมุนไพรไทย ได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด   
อาจเป็นเพราะสมาชิกฯ เห็นความส าคัญและเข้าใจจุดประสงค์
ตลอดจนวิธีด าเนินการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้ซ้ือเกิดความเชื่อถือ 
เชื่อมั่น และมีความต้องการให้สินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการ
โฆษณา การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงสินค้า   
ตามงานแสดงสินค้าชุมชนและงานแสดงสินค้า OTOP ซ่ึงการ
ด าเนินการเหล่านี้สมาชิกกลุ่ม ยังไม่เคยปฏิบัติจริงจังและเป็นระบบ
การส่งเสริมความรู้ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว 
จึงท าให้สมาชิกได้รับรู้และสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ไพศาล ริ้วธงชัย และคณะ. 
2544 : 35-39)  
 

7. สรุปและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุปผล 
 7.1.1  ผ ลก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล สภ า ปั ญ ห า แ ล ะ         
ความต้องการในการพัฒนาการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทย 
 1) สถานภาพของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 -40 ปี สมาชิก
ทั้งหมดมีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีประสบการณ์ในการ
ผลิตลอดช่องมากกว่า 6 ปีขึ้นไป 
 2) สภาพปัจจัยและแนวทางการด าเนินงานที่มีผลต่อ 
การพัฒนาการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย พบว่า 
ในภาพรวมและส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก ในประเด็นต่างๆดังนี้  
การด าเนินงานของกลุ่ม ความร่วมมือภายในกลุ่ม สัดส่วนของ
สมาชิกที่ร่วมท ากิจกรรมต่อสมาชิกทั้งหมด ความรวดเร็วในการ
รวมตัว ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีความรู้และ
ความรับผิดชอบ เต็มใจแบ่งปันข้อมูลซ่ึงกันและกัน กิจกรรม



ตอบสนองความต้องการของกลุ่มประโยชน์ที่ ได้รับจากกลุ่ม 
ประโยชน์ที่ได้รับเท่าเทียมกัน การได้รับการยอมรับเป็นแหล่งศึกษา
ดูงาน 
 3) สถานภาพการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน  
ต่อการพัฒนาการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย 
พบว่า กลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทยที่จัดขึ้นสามารถช่วย   
ในการพัฒนาด้านรายได้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ของ
การเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซ่ึงทั้งหมดเป็นสมาชิกตั้งแต่เร่ิมจัดตั้งกลุ่มโดยส่วนใหญ่
มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกระหว่าง 1-6 ปี มีวิธีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทยจากการ
แสดงผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ สมาชิกมีความเห็นว่าผู้ประสานงาน
กลุ่มควรจะมาจากการแต่งตั้งและควรมีกลุ่มอื่นๆเพื่อสร้างศักยภาพ
ของชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้ท ากิจกรรมอื่นๆ ร่ วมกันเลย 
นอกจากการผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย สมาชิกส่วนใหญ่ก็มีความ
เต็มใจในการท ากิจกรรมร่วมกัน สมาชิกกลุ่มมีการตกลงร่วมกันใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันของสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
มีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยค านึงถึงรายได้ของ
สมาชิก มีการวางแผนการผลิตเพื่อจ าหน่ายโดยใช้ข้อมูลจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสมาชิกกลุ่มไม่ได้มีการประเมินผลผลิตในแต่ละครั้ง 
และสมาชิกไม่มีแหล่งข้อมูลบริการแก่สมาชิกและชุมชน แต่ได้มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเป็นบางาครั้ง ชุมชนมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
อาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทยเป็นบางครั้ง ซ่ึงสมาชิกต้องการให้มี
การสร้างเครือข่ายในชุมชนลักษณะพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพ สมาชิก
ส่วนใหญ่เห็นว่า สภาพสังคมท้องถิ่นส่วนใหญ่ เอื้อต่อการพัฒนามาก 
การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่อง
สมุนไพรไทย ส่วนใหญ่มาจากองค์กรท้องถิ่น  โดยสมาชิกมีการ
เรียนรู้การผลิตหรือการท าลอดช่องสมุนไพรไทย  ให้มีคุณภาพจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7.1.2 ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถด้านการตลาด 

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอบรมของ
กลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย ที่เข้ารับการส่งเสริมความรู้
ด้านการตลาด พบว่า ผู้เข้ารับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด  
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอบรมของ   
กลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับ     
มากที่สุด ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบเนื้อหาของกิจกรรมน่าสนใจและเหมาะสม
กับการน าไปพัฒนากิจกรรมการตลาดต่อไป วิทยากร หรือ
ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถดี ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพได้เป็นอย่างดี อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก      
ในโอกาสต่อไป สื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการด าเนินกิจกรรมมี
ความเหมาะสม และสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  

 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด
ของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทยพบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้รับ 
การพัฒนาความรู้อยู่ ในระดับมากที่สุด คือ การวิ เคราะห์ถึง
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภค และการน าสินค้ามาดันแปลงเป็นของฝาก ด้าน
การตั้งราคาจ าหน่าย สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาความรู้      
ในระดับมากคือ การก าหนดราคาแบบตักตวง และการให้สัดส่วน
ด้านการจัดจ าหน่าย สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้อยู่ในระดับ  
มากที่สุดคือ การเลือกท าเลที่ตั้ง การจ าหน่ายโดยใช้พ่อค้าคนกลาง 
การฝากขาย และการน าสินค้าขึ้นสู่  OTOP ด้านการส่งเสริม
การตลาด สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
การสร้างทัศนคติให้ผู้บริโภคสนใจในสินค้า การติดต่อกับสื่อท้องถิ่น
เพื่อการโฆษณา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และการจัดแสดงสินค้า
ตามงานแสดงสินค้าชุมชนและงานแสดงสินค้า OTOP ส่วนด้าน 
การตั้งราคาจ าหน่าย สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมในระดับมาก ได้แก่ 
การก าหนดราคาจ าหน่าย การก าหนดราคาแบบเจาะตลาด       
การก าหนดราคาแบบตักตวง และการให้ส่วนลด 
 
7.2 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยชิ้นนี้นั้น     
มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสุดท้ายแล้ว
เป็นผลการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาความรู้
ด้านการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทย บ้านหนองกระดิ่ง 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยได้ นอกจากนี้ ยังสามารถน าไปใช้    
ในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้อีกด้วย  
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในด้านการวิจัย พบว่า    
การนัดกลุ่มชาวบ้านเพื่อท าการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลยังเป็น
อุปสรรคเนื่องจากพื้นที่ ไม่ใช่พื้นที่ที่ผู้วิจัยช านาญ และยังมีอุปสรรค
ในเรื่องของระดับภาษาเมื่อต้องมีการส่ือสารไปยังกลุ่มประชากรและ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก จึงต้องมีการปรับระดับภาษาให้มีความเหมาะสม 
เมื่อต้องท าการส่ือสารไปยังกลุ่มประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ในด้านของข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้วิจัยพบว่า 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ท้ายที่สุดแล้วนั้น จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพราะ
ได้ท าการส ารวจ สภาพปัญหาและความต้องการด้านการตลาดของ
กลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทย บ้านหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย และสามารถพัฒนาความรู้ด้านการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิต
ลอดช่องไทยได้ เพราะค่าสถิติที่วิเคราะห์พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง หลังจากที่กลุ่มชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดความรู้  
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สามารถด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี เพราะได้ความช่วยเหลือในหลายภาคส่วน ทั้งคณะอาจารย์  



ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบ
แบบสอบถาม ผศ.อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ อาจารย์สุจิตรา เปลี่ยนดวง 
ผศ.สมศักดิ์ พงษ์เดช และ ผศ.บุษบา หินเธาว์ ตลอดจน อาจารย์  
น้ าทิพย์ วงษ์ประทีป ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์
ลอดช่องสมุนไพรและสูตรต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพิบูลสงครามที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวก ตลอดจน 
กลุ่มผู้ผลิตลอดช่องไทย บ้านหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 สุดท้ายนี้  ผู้วิจัยขอให้ผลสัมเร็จในการค้นคว้าและ     
การวิจัยครั้งนี้ เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจน าไปพัฒนาตลอดจน
เป็นแนวทางส าหรับการวิจัยอื่นต่อไป  
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