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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดแบบ
มีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  และ  
2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมา
สตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ 1) ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ จ านวน  
8 คนและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาด จ านวน 1 คน 2) ผู้น าชุมชนในพื้นที่ศึกษา 
จ านวน 3 คน 3) ลูกค้าของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ จ านวน 5 คน โดยใช้การ
เลือกแบบเจาะจง และ4) สมาชิกกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ทั้งหมด จ านวน  
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และ  
การ ประชาพิจารณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า   
1. สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ 

มีการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง  
ในระดับปานกลาง ปัญหาส าคัญที่พบ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณ  สมาชิกขาดความรู้เรื่อง 
การส่งเสริมการตลาด และการใช้เครื่องมือในการผลิต 
 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบล 
พรหมมาสตร์ เพิ่มสื่อโฆษณา เช่น ป้ายกลางแจ้งและขยายไปยังต่างจังหวัด พัฒนาแผ่นพับที่เคยท าอยู่
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เดิมให้ทันสมัย ขยายการประชาสัมพันธ์ไปในเขตต่างจังหวัด และควรให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม
การขาย เช่น การลด แลก แจก แถม เพิ่มขึ้น 

 
ค าส าคัญ 
 การส่งเสริมการตลาด การมีส่วนร่วม ปลาส้มฟัก 

 
ABSTRACT 

  The purposes of this research were to: 1) study the state and problems of 
promotion of pickled fish occupation group at Phrommat Sub-District, Muang District, 
Lop Buri Province; 2) develop the guidelines for promotion for pickled fish occupation 
group at Phrommat Sub-District, Muang District, Lop Buri Province using participation 
action research (PAR). The samples, selected by purposive sampling method, were eight 
government administrators and a promotion academic staff, three community leaders 
in the study areas, five customers and 30 members affiliated to pickled fish occupation 
group at Phrommat Sub-District. The qualitative research including observation,  
in-depth interview, focus group technique, and public hearing was employed for data 
collection. The qualitative data to capture categories using a content analysis.  
  The research findings were as follows:  
  1) The current state of pickled fish occupation group at Phrommat Sub-District 
organizes the marketing communications emphasizing on advertising using brochures 
and on word of mouth, whereas public relations, sales promotion, and personal selling 
have not been systematically implemented. With regarding to the problems of pickled 
fish occupation group at Phrommat Sub-District having encountered are lack of budget, 
lack of knowledge on promotion and using technology for promotion.  
  2) The guidelines for development of the promotion of pickled fish occupation 
group at Phrommat Sub-District, other than advertising, using brochures and word of 
mouth, the occupation group leaders should pay attention to billboards, radio broadcast, 
local newspapers and social media. In addition to other tools of promotion mix: public 
relations, sales promotion, and personal selling. Also encourage members of pickled fish 
occupation group at Phrommat Sub-District more participate in the promotion as well.  
 
Keywords 
 Marketing Promotion, Participation, Pickled Fish   
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

3 

ความส าคัญของปัญหา 
  หลักการของวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มกันโดยมีผู้น ากลุ่มเป็นผู้ประสานความคิดและ
การท างานของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันภายใต้หลักการร่วมกันคิดร่วมกันท าร่วมกัน
รับประโยชน์แต่ทั้งนี้การด าเนินวิสาหกิจชุมชนจะด าเนินไปด้วยความมั่นคงได้จะต้องมีผู้น าที่มี
คุณลักษณะที่ดีและมีการแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือจากนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  
จากชุมชนอื่น อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านมา พบว่า ยังประสบปัญหา
ด้านการตลาด (Promsakha Na Sakonnakhon  & Sangkharat, 2013) สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ (Nitiwattana, 2015) พบว่า มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่นอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง 
และท านองเดียวกันกับผลการวิจัยของกุลชลี พวงเพ็ชร์ สมพร พวงเพ็ชร์ และโสพิศ ค านวนชัย 
(Puangpejara, Puangpejara & Kumnuanchai, 2016) ที่พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
จัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ส าหรับการศึกษาการ
มีส่วนร่วมด าเนินงานของชุมชน พบว่า วิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังมีสภาพไม่เป็นที่พอใจ คือ สมาชิก
กลุ่มยังมีส่วนร่วมในระดับปานกลางหรือระดับน้อย เช่น การศึกษาของเสาวภา สวัสดิมงคล 
(Swaddimongkhon, 2011) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ที่ได้รับการประเมินในระดับปานกลางในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ในระดับน้อยทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน ด้านผลประโยชน์ และด้านการ
ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมนา เกิดสนธ์ชัย (Kerdsonchai, 2007) ที่พบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 
ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อยเท่านั้น 
        จากข้อมูลที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนยังมีปัญหาด้านการตลาด 
และปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ และกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบล
พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  
มีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกัน คณะผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มอาชีพนี้อาจมีปัญหา 
ด้านการตลาดจึงเข้าไปท าการศึกษาเพื่อหาปัญหาวิจัยต่อไป 
 ปลาส้ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากปลาที่ผ่านกรรมวิธีการหมักด้วยเกลือข้าวสวยหรือข้าว
เหนียวนึ่งและกระเทียมบรรจุในภาชนะปิดสนิทท าการบ่มนาน 5-7 วันจนมีรสเปรี้ยวอาจท าจากปลา
ทั้งตัวหรือเฉพาะเนื้อปลาก็ได้ปลาส้มจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปลาหมักชนิดที่ได้จากการแปรรูปปลาน้ าจืดหรือ
ในบางท้องถิ่นอาจใช้ปลาทะเล ปลาส้มแบ่งออกเป็นสี่ชนิดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้แก่ 
1) ปลาส้มตัวเป็นปลาส้มที่ท าจากปลาทั้งตัวที่ผ่านการผ่าท้องและควักไส้ออกแล้ว 2) ปลาส้มชิ้นเป็น
ปลาส้มที่ท าจากเนื้อปลาล้วนที่หั่นเป็นชิ้นตามขวางของล าตัวปลา 3) ปลาส้มเส้นเป็นปลาส้มที่ท าจาก
เนื้อปลาล้วนที่หั่นเป็นเส้น และ 4) ปลาส้มฟักหรือแหนมปลาเป็นปลาส้มที่ท าจากเนื้อปลาล้วน ๆ  
ที่ผ่านการบดหรือการสับแล้ว ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างมาก  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พบว่า ในอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปปลาน้ าจืดในรูปของปลาส้มมีปริมาณการผลิตประมาณ  
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1.35 ล้านกิโลกรัมต่อปีหรือเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี (Faculty of Agro - Industry, 
Chiang Mai University, 2014) 
  จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการผลิตปลาส้มฟักโดยใช้ปลาตะเพียน ปลาจีน 
และปลายี่สกปลาสร้อย ปลานวลจันทร์ ปลาชะโด ปลาฉลาด เมื่อปี พ .ศ. 2551 จังหวัดลพบุรี 
สามารถผลิตปลาส้มฟัก มากถึง 30,000 กิโลกรัม และปลาส้มปลาตะเพียนมากถึง 10,000 กิโลกรัม 
ประชาชนในต าบลพรหมมาสตร์ จังหวัดลพบุรี มีการท าปลาส้มฟักเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลาย
ครัวเรือนมาเป็นเวลานาน  กลุ่มอาชีพที่ท าธุรกิจปลาส้มฟักที่เข้มแข็ง ในต าบลพรหมมาสตร์ ได้แก่ 
กลุ่มอาชีพปลาส้มฟักป้าแอ๊วซึ่งได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่เลขที่ 45 /1 หมู่ที่ 8 ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (Lop 
Buri Provincial Agriculture and Cooperatives Office, 2016) มีนายประสิทธิ์  เกิดบ ารุง เป็น
ประธานกลุ่มท าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีสมาชิกกลุ่ม ประมาณ 30 คน จากการสัมภาษณ์นาย
ทรงศักดิ์ จันทร์จาด (Chanchad, 2017) สมาชิกกลุ่มอาชีพ ทราบว่า กลุ่มอาชีพปลาส้มฟักป้าแอ๊ว 
ประกอบกิจกรรมหลักคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา ได้แก่ ปลาส้มฟัก แหนมปลากราย 
ปลาส้มปลาจีน ปลาส้ม ปลาตะเพียน ไส้กรอกปลา เป็นต้น แต่สินค้าที่ได้รับความนิยมและท ารายได้
มากที่สุด ได้แก่ ปลาส้มฟัก ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียน และปลายี่สก สินค้ามีการวางขายใน
จังหวัดลพบุรีและจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ มีการวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า งานโอทอป 
และเคยมีการส่งออกประเทศสิงคโปร์ และเกาหลีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักตราป้าแอ๊ว 
ต าบลพรหมมาสตร์ เคยเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองมาตรฐานให้เป็นสินค้าโอทอประดับ 5 ดาว 
ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ ระบบประกัน
คุณภาพอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) และส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา (อย.)   
  จากการลงพ้ืนที่ของคณะผู้วิจัย และการสัมภาษณ์นายประสิทธิ์ เกิดบ ารุง (Kerdbumrung, 
2017) ได้ทราบข้อมูลยอดขายที่ลดลง จากเดิมกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง 
สามารถผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาส้มฟัก ได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อวันแต่ปัจจุบันการผลิต
ลดลงเหลือเพียง 500-600 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบปัญหาด้านการแข่งขัน ด้าน
เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการตลาดไม่เพียงพอแต่เดิมเคยใช้การโฆษณาทางสื่อนิตยสารก็เลิกใช้
เนื่องจากต้องการประหยัดต้นทุนคงเหลือแต่การสื่อสารทางเฟซบุ๊ก และปากต่อปากเท่านั้น และใช้
การขายโดยบุคคลน้อยส่วนใหญ่เป็นการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าประจ า แ ล ะ จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ 
นางบังอร ศรสุวรรณ (Sornsuwan, 2017) สมาชิกกลุ่มอาชีพ ทราบว่าในด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มในการบริหารจัดการนั้นในด้านต่าง ๆ นั้น มีค่อนข้างน้อยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุมนา เกิดสนธ์ชัย (Kerdsonchai, 2007) ที่พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน
การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเท่านั้น 
  การรวมกลุ่มกันโดยยึดหลักการของวิสาหกิจชุมชนโดยมีผู้น ากลุ่มเป็นผู้ประสานความคิด
และการท างานของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันภายใต้หลักการร่วมกันคิดร่วมกันท า
ร่วมกันรับประโยชน์แต่ทั้งนี้การด าเนินวิสาหกิจชุมชนจะด าเนินไปด้วยความมั่นคงได้จะต้องมีผู้น าที่มี
คุณลักษณะที่ดีและมีการแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือจากนักวิชาการจาก
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สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  
จากชุมชนอื่น ปัญหาส าคัญที่พบ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณ สมาชิกขาดความรู้เรื่องการส่งเสริม
การตลาดและการใช้เทคโนโลยี ส าหรับการศึกษาการมีส่วนร่วมด าเนินงานของชุมชน พบว่า วิสาหกิจ
ชุมชนบางแห่งยังมีสภาพไม่เป็นที่พอใจคือสมาชิกกลุ่มยังมีส่วนร่วมในระดับปานกลางหรือระดับน้อย 
เช่น การศึกษาของเสาวภา สวัสดิมงคล (Swasdimongkhol, 2011) ที่พบว่าการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ในระดับน้อยทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน ด้านผลประโยชน์ และด้าน  
การประเมินผล  

  จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นที่ต้อง
ศึกษาสภาพและปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และก าหนดแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้ม
ฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอาชีพผู้ผลิตปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์สามารถ
พัฒนาการส่งเสริมการตลาดให้มีรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง สามารถ
ส่งเสริมการขายและมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการด าเนินธุรกิจปลาส้มฟักได้อย่างยั่งยืน 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นอย่างไร  
 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรเป็นอย่างไร 

  
 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพปลา
ส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

  2. เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขต
ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   ประชากรเป้าหมาย 
   ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
  1) ผู้บริหารหน่วยงานและนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ 
ปลาส้มฟักหรือสินค้าโอทอป ในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 9 คน ได้แก่ 1) ตัวแทนส านักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี 2) พัฒนาการจังหวัดลพบุรี 3) เกษตรอ าเภอเมืองลพบุรี 4) สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี 5) ผู้แทนวิสาหกิจระดับจังหวัด จ านวน 2 คน 6) ประธานโอทอปจังหวัดลพบุรี 7) ผู้บริหาร
องค์การส่วนต าบลพรหมมาสตร์ และ 8) นักวิชาการด้านการส่งเสริมการตลาดจ านวน 1 คน  
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  2) ผู้น าชุมชนในพื้นที่ศึกษา โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 3 คน ได้แก่  1) ก านัน
ต าบลพรหมมาสตร์ 2) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลพรหมมาสตร์ และ3) ประธานกลุ่มอาชีพปลาส้ม
ฟักต าบลพรหมมาสตร์ 
  3) ลูกค้าของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 5 คน 
  4) สมาชิกกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 30 คน  
  รูปแบบการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎีการส่งเสริมการตลาดของคอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2012) ซึ่ง
เรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (promotional mix) ได้แก่ การโฆษณา (advertising) 
การประชาสัมพันธ์ (public relations) การส่งเสริมการขาย (sales promotion) การขายโดยบุคคล 
(personal selling) และการตลาดทางตรง (direct selling) ดังภาพที่ 1 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
          
ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
ที่มา: คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2012)         
  
  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
         1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างเรื่อง การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพ 
ปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ เป็นข้อค าถามแบบเปิดเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการส่งเสริมการตลาด 
จ านวน 32 ข้อ โดยใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มอาชีพ สมาชิกกลุ่มอาชีพ และลูกค้าของ 
กลุ่มอาชีพ  
         2. แบบสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้างเรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร ์เป็นข้อค าถามแบบเปิดจ านวน 5 ข้อ  
          3. ข้อค าถามที่ใช้ในการประชาพิจารณ์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของ 
ของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ เป็นข้อค าถามแบบเปิดจ านวน 5 ข้อ  
           ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการตลาด 
และด้านการวิจัย จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา สามารถน าไปใช้วัดได้ตาม

ข้อมูลสภาพและปัญหาของการ
ส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพ
ปลาส้มฟัก 
1. ด้านการโฆษณา  
2. ด้านการประชาสัมพันธ์  
3. ด้านการส่งเสริมการขาย  
4. ด้านการขายโดยบุคคล  
5. ด้านการตลาดทางตรง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
analysis) 
1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการตลาด ของ
กลุ่ ม อ าชี พปลาส้ มฟั ก  
ต า บ ล พ ร ห ม ม า ส ต ร์  
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
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ความมุ่งหมายของการวิจัยโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 โดยมีข้อเสนอแนะ
เล็กน้อยเก่ียวกับการใช้ภาษา ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ของงานวิจัยดังนี ้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดของของกลุ่มอาชีพ 
ปลา ส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และ 
การสนทนากลุ่ม โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา  
 2. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก  
ต าบลพรหมมาสตร์ ใช้วิธีการประชาพิจารณ์ โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา  
   
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดของของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก  
ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 จากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปสภาพและปัญหา
ของการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ในกรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ดังนี ้
 จุดแข็ง 
   1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ในการผลิตกลุ่มอาชีพจะใช้วัตถุดิบที่ดีเน้นคุณภาพ เช่น ปลา
ยี่สก และปลาจีนที่ใช้ท าปลาส้มฟักต้องซื้อจากโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนเนื้อหมูที่ใช้ในการ
ท าหมูยอ และไส้กรอกน ามาจากจังหวัดนครปฐม ที่ส าคัญกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์มี
สูตรในการผลิต และรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
   2. ลูกค้าเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพที่ประกอบกิจการมาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี 
ประกอบกับมีการรับรองมาตรฐานหลายอย่าง จึงเป็นการส่งเสริมการตลาดโดยตัวคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เอง 
   3. มีการประชาสัมพันธ์ โดยเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลาส้มฟัก เพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเรียนรู้กระบวนการผลิต  นอกจากนี้ยังร่วม
กิจกรรมกับชุมชน เช่น มีการตั้งโรงทานทอดปลาส้มฟักและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จ่ายแจกประชาชนให้ชิม
ในงานทอดกฐิน งานสงกรานต์ งานวันเด็ก ช่วยเหลือผู้ป่วยวัดพระบาทน้ าพุ เป็นต้น 
   4. สถานที่ตั้งของกลุ่มอาชีพมีพื้นที่กว้างขวางสามารถใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้า และเป็น
ที่จ าหน่ายสินค้าด้วย โดยมีลานส าหรับการจอดรถของลูกค้าอย่างเพียงพอ 
   5. มีช่องทางการส่งเสริมการตลาดหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ใช้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
(หนังสือพิมพ์อิสระ) วิทยุชุมชน สื่อกลางแจ้ง (ป้ายโฆษณา) สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และการใช้ระบบปากต่อปาก 
   6. มีการขายโดยบุคคลโดยมีการขายหน้าโรงงาน ทางกลุ่มอาชีพจะจัดคนขายในเวลา
ปกติและช่วงนอกเวลา โดยจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา  
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   7. ด้านการตลาดทางตรง มีการน าสินค้าส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อในเขตพื้นที่
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สิงห์บุรี สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว กรุงเทพมหานคร เป็นต้น มี
การขายผ่านไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก และจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเคอรี หากมียอดซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 
   8. ผู้น ากลุ่มอาชีพมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด และสามารถน าเทคโนโลยี 
มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 
 จุดอ่อน 
  1. สื่อโฆษณาบางอย่างยังไม่เพียงพอ เช่น ป้ายกลางแจ้ง แผ่นพับ เป็นต้น  
  2. กลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์ ยังให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการขาย 
น้อย เช่น การลด แลก แจก แถม ในระดับน้อย คือจะลดราคาในกรณีที่ซื้อจ านวนมากและในเทศกาล
ส าคัญ เช่น ปีใหม่ เท่านั้น  
  3. บุคลากร (สมาชิก) มีอายุค่อนข้างสูง ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ และมีการขาดงาน
กะทันหัน ส่งผลกระทบต่อการขายหน้าโรงงาน และการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อมีประสิทธิภาพ
ลดลง อีกประการหนึ่งพนักงานในฝ่ายผลิตยังไม่เพียงพอ 
 โอกาส 
  1. รัฐบาล (พาณิชย์จังหวัด) ให้การสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
มีการจัดงานแสดงสินค้าของจังหวัด และของส่วนราชการ เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ และ
งานตลาดนัดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดงานโอทอปที่เมืองทองธานี ซึ่งกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมา
สตร์ สามารถน าสินค้าไปวางจ าหน่ายได้เป็นการโฆษณาไปด้วย 
  2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้กลุ่มอาชีพสามารถขยายช่องทางการส่งเสริม
การตลาดมากย่ิงขึ้น เช่น การโฆษณาทางไลน์กลุ่มของลูกค้า และผ่านเฟซบุ๊ก เป็นต้น   
 อุปสรรค 
  1. การสนับสนุนของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บางครั้งไม่ได้ให้การ
สนับสนุน ในด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างจริงจัง ท าให้การกระจายสินค้ามีความยากและกลุ่มอาชีพ
ต้องรับภาระในการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น 
  2. มีคู่แข่งขันมากราย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าได้ไม่ยาก อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการลงทุนไม่สูงมาก ท าให้กลุ่มอาชีพต้องลงทุนในด้านการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น 
 ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบล 
พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 จากการท าประชาพิจารณ์ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่ม
อาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีใน 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการโฆษณา   
  1.1 ควรมีการจัดท าแผ่นพับที่น่าสนใจและอาศัยนักออกแบบมืออาชีพเพื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์วาง ณ จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์และออกแจกจ่ายตามเครือข่ายหรือจุดจ าหน่ายสินค้าอื่น ๆ 
  1.2 ควรมีการโฆษณาผ่านวิทยุชุมชน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
  1.3 ควรมีการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในหลายรูปแบบ ได้แก่ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
คลิปภาพและเสียง เป็นต้น  
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  1.4 ควรมีการจัดท าแผ่นป้ายขนาดใหญ่ติดบนถนนสายลพบุร-ีสิงห์บุรี เป็นระยะ ๆ 
  1.5 ควรมีการปรับปรุงแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดไว้บริเวณทางเข้าโรงงานปลา
ส้มฟักตราป้าแอ๊ว ให้มีความชัดเจนและสวยงามมากขึ้น 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   2.1 ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์ โดยผ่าน
กิจกรรมพิเศษ เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ งานแสดงสินค้าประจ าจังหวัด  ซึ่งน าสินค้าไป
สาธิตการปรุงเป็นอาหารส าเร็จรูป เช่น ย าหมูยอ ย าแหนม ไส้กรอกอีสานทอดแบบไม่ใช้น้ ามัน และ
ขายในราคาถูก 
   2.2 ควรมีการแจ้งข่าวสารการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบล
พรหมมาสตร์ ผ่านวิทยุชุมชน   

 2.3 ควรมีการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและสังคม เช่น บริจาคเงินหรือสินค้าให้โครงการ
การศึกษา การกีฬาและการศาสนา เป็นต้น 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย 
   3.1 ควรมีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ผู้บริโภคทดลองชิมเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
แก่ลูกค้า และสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น 
   3.2 ควรมีสินค้าขนาดทดลองจ าหน่ายในราคาถูกกว่าปกต ิ
   3.3 ควรมีการลดราคาอย่างเป็นระบบเมื่อผู้บริโภคซื้อจ านวนมากหรือในเทศกาลพิเศษ
ต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ เป็นต้น สร้างความเชื่อน่าเชื่อถือและให้ความเสมอภาคแก่ลูกค้า 
และสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว 
   3.4 ควรมีของแถมให้แก่ลูกค้าผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าในปริมาณที่ก าหนด เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า 
   3.5 ควรจัดให้มีการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิพิเศษ 
 4. ด้านการขายโดยบุคคล       
  4.1 ควรอบรมให้พนักงานขายมีความรู้ เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี สามารถอธิบาย
รายละเอียด และให้ค าแนะน าลูกค้าได้   
  4.2 ควรอบรมให้พนักงานขายมีอัธยาศัยดี มีจิตบริการ เป็นที่ประทับใจลูกค้า      

 4.3 ควรให้พนักงานขายแต่งกายสุภาพ อาจมีแบบฟอร์มของตนเอง 
5. ด้านการตลาดทางตรง  
  5.1 ควรเชิญลูกค้าให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นช่องทาง

ติดต่อสื่อสารที่ดีทางหนึ่ง สามารถกระจายข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า การส่งเสริมการตลาด เรื่องการลด 
แลก แจก แถม ได้โดยสะดวก และเป็นช่องทางที่มีต้นทุนต่ า 

  5.2 ควรใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการตลาดทางเฟซบุ๊กมากขึ้น เพื่อจูง
ใจให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการบริโภค อยากลองชิม หรืออยากเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
เป็นการเพิ่มปริมาณลูกค้าและยอดขาย 
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อภิปรายผล  
    จากการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบล
พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
           1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดของของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก 
ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  พบว่า การส่งเสริมการตลาดโดยวิธีการบอกต่อได้ผลดี 
เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือ แต่ยังคงมีจุดอ่อนบางประการ ได้แก่ การขาดแคลน
งบประมาณ ท าให้การส่งเสริมการตลาดไม่ต่อเนื่อง และการส่งเสริมการขายด้านการลด แลก แจก แถม 
ยังไม่มีระบบที่แน่นอน ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเกสร วงศ์อนุพรกูล (Wong Anuponkun, 
2009) ที่ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่ม
แม่บ้านวัดจันทร์พัฒนา หมู่ที่ 7 ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดจันทร์พัฒนา มีสภาพปัญหาด้านการตลาดที่ส าคัญ คือ แหล่งจ าหน่ายยังมียอดขาย
น้อย และขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนิรันดร อรุณแสง
ศรี (Arunsangsri, 2010) ท าการศึกษาเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชนบ้านโหมน ต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ที่พบว่า ยังมีปัญหาด้านการตลาดคือ มีการจัดจ าหน่ายเฉพาะภายในหมู่บ้านใกล้เคียงและในต่างต าบล
เท่านั้นและยังขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ  กุลชลี  
พวงเพ็ชร์ สมพร พวงเพ็ชร์ และโสพิศ ค านวนชัย (Puangpejara, Puangpejara & Kumnuanchai, 
2016) ที่พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการจัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝันโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางเท่านั้น 
 2.  ผลการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบล
พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า มีจุดแข็ง  คือท าการส่งเสริมการตลาดหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ ใช้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (หนังสือพิมพ์อิสระ) วิทยุชุมชน สื่อกลางแจ้ง (ป้ายโฆษณา)  
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์โดยบริการสังคมและชุมชน และการใช้ระบบปากต่อปาก ทั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ (Nititwattana, 2015) ที่ท าการศึกษาเรื่อง  
แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด เน้นการโฆษณาไม่เกิน
ความจริง แนะน าแบบปากต่อปาก มีการจัดแสดงสินค้ามีส่วนลดและแถมสินค้า จัดกิจกรรมเพื่อจัด
คืนสู่สังคม และรู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  3. กลุ่มผู้น ากลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานเป็นอันดับแรก โดยสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
สร้างกิจกรรมเพื่อเพ่ิมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม เพราะจะน ามาซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจในทุก ๆ ด้าน 
ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ (Atip-Anan et al., 2007) ที่ศึกษาเรื่อง 
กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อการพึ่งตนเองที่ส าคัญคือ ปัจจัยภายในกลุ่ม ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเสียสละ ความสามัคคี 
ความร่วมมือ ของสมาชิกและครอบครัว การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็นต้น 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

11 

ข้อเสนอแนะ  
            คณะผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้  
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 1.1 กลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผ่นพับ การจัดท าป้าย
โฆษณา การใช้วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ควรด าเนินการส่งเสริมการตลาด
ด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยบุคคล อย่างต่อเนื่อง 
 1.2 กลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีควรจัดการ
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานด้านการผลิต การใช้เครื่องมือในกระบวนการผลิต และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการขาย การบริการลูกคา้ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
 1.3 ผู้น ากลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรใช้
ภาวะผู้น าในการรวมพลังความสามัคคีของสมาชิกจัดกิจกรรมหรือการประชุมเพื่อแก้ปัญหาการ
ส่งเสริมการตลาดร่วมกัน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ผู้สนใจควรท าการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักแห่ง
อื่น ๆ  ที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพอื่น ๆ  
   2.2 ผู้สนใจควรท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพปลาส้ม
ฟักที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพอื่น ๆ 
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