
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 บทที่ 3  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคหลักในการวิจัย  คือ เพื่อนําเสนอ
รูปแบบการถายทอดความรูที่สามารถสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะในการวิจัย  เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบอันจะนําไปสูการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคหลัก  ซ่ึงวัตถุประสงคเฉพาะในที่นี้มี 4  ประการ คือ    1) เพื่อศึกษา
รูปแบบการถายทอดความรูแกผลิตภัณฑชุมชนของหนวยงานพัฒนาและสถาบันการศึกษา    2)    
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานกลุมผลิตภัณฑชุมชน   ประเมินและจัดระดับศักยภาพการบริหารจัดการ
ทางดานการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน    3)   เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู  แหลงการเรียนรู 
และปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   4)  เพื่อสรางและพัฒนา
รูปแบบการถายทอดความรูที่สามารถสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน     
ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา  (research and development) 
โดยผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการวิจัยออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
                 ขั้นตอนที่ 1    การสํารวจและการศึกษาขอมูลพื้นฐาน      เปนการสํารวจและศึกษาขอมูล
พื้นฐานและรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดมหาสารคาม   
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษาภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการ
ถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน      ขอมูลพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่ เปน
กลุมเปาหมายนอกจากนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูล และแนวคิดตางๆเพื่อสังเคราะหองคความรูที่
เกี่ยวของกับการถายทอดความรู    การจัดการเรียนรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  การจัดการเรียนรูเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ตลอดจนถึงขอมูลแนวคิดในเรื่องหลักการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑชุมชน  โดยทําการศึกษาจากเอกสาร   งานวิจัย   ตลอดจนการสัมภาษณเจาหนาที่  
สัมภาษณกลุมผลิตภัณฑชุมชน  และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในการดําเนินงานถายทอดความรู
ของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา  
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                ขั้นตอนที่  2    การสรางรูปแบบการถายทอดความรู         เปนการสรางรูปแบบการ
ถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน     ดวยการนําผล
การศึกษาในขั้นตอนที่ 1   มาใชเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตนในการกําหนดแนวคิดและทิศทางในการ
สรางรูปแบบการถายทอดความรู    
 
                ขั้นตอนที่  3   การพัฒนารูปแบบการถายทอดความรู    เปนการนํารูปแบบการถายทอด
ความรูที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นในขั้นตอนที่ 2   ไปทดลองใช โดยการนําขั้นตอนหนึ่งในรูปแบบการ
ถายทอดความรู (ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู) มาพัฒนาเปนโครงรางหลักสูตรการฝกอบรม
เพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   หลังจากนั้นนําโครงรางหลักสูตร
การฝกอบรมไปทําการทดลองกบักลุมขนาดเล็ก จํานวน 15  คน เพื่อประเมินผลความเหมาะสมของ
หลักสูตรกอนที่จะนําไปทดลองใชจริง    จากนั้นจึงนําผลการประเมินที่ไดรับไปใชในการปรับปรุง
โครงรางหลักสูตรการฝกอบรมใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  แลวนําไปทดลองใชจริงในลักษณะ
การทดลองแบบกลุมเดียว (หนึ่งกลุมทดลองวัดสองครั้ง : one group pretest – posttest design)  
                   นอกจากนั้น ผูวิจัยไดนําผลที่ไดจากการทดลองใชหลักสูตรมาทําการปรับปรุง แกไข  
ขอบกพรองตางๆ    แลวนําผลสรุปในสรางรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทาง
การตลาด    ตลอดจนผลของการพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูในลักษณะหลักสูตรการ
ฝกอบรม ไปจัดประชุมสัมมนานักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ โดยมีเปาหมายเพื่อใหนักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบความถูกตอง และเหมาะสมของรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริม
การเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑ   หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ประชุมสัมมนา มาดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการถายทอดความรูใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 
                 ในการดําเนินงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนตางๆของการวิจัยและพัฒนารูปแบบ     
การถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน  มีรายละเอียดการ
ดําเนินงานที่จําแนกตามขั้นตอนของการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 

3.1  การสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
                   
                  การสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการดําเนินงานเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในดาน
ตางๆทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปดําเนินการวิเคราะหและประมวลเปนขอสรุป     การสํารวจและ
ศึกษาขอมูลพื้นฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.1.1  การศึกษาขอมูลเก่ียวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ     
  
                              เปนการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑโดยทําการศึกษาจากเอกสาร  หนังสือ และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของจากสํานักงานพฒันา
ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  โดยทําการศึกษาในหัวขอ หลักการแนวคิดโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ   และการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
                           การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  แสดงใหเห็นดังภาพ 7   
 
จุดมุงหมาย ขอมูลท่ีศึกษา วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวม

ขอมูล 
เปาหมายที่ตองการ 

เพื่อศึกษา
ขอมูล
เกี่ยวกับ
โครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ 

1) ลักการแนวคิด 
โครงการ 
หนึ่ ง ตํ าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ 
2)  การคัดสรร 
สุดยอดหนึ่ง
ผลิตภัณฑหนึ่ง
ตําบล 

1) ศึกษาเอกสาร 
2) สัมภาษณผูที่
เกี่ยวของ 

จําแนกขอมูลที่
เปนเนื้อหาที่
ตองการแลว
จัดระบบขอมลู 
หลังจากนัน้ทาํการ
ประมวลผล
การศึกษาเปน
ขอสรุป 

1) เพื่อใหไดมาซึ่ง
เปนขอมูลพื้นฐาน
เกีย่วกบัโครงการ
หนึ่งตําบลหนึง่
ผลิตภณัฑ 
2) เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลวิธีการในการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ  
3) เพื่อใหไดมาซึ่ง
เปนขอมูลเกีย่วกบั
กลุมผลิตภณัฑ
ชุมชนทีไ่ดรับการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ประจําป 2547 

 
ภาพ 7         รายละเอียดการดําเนินงานในขั้นตอนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง 

     ผลิตภัณฑ   
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                3.1.2   การศึกษาขอมูลพื้นฐานของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษาภาครัฐ
จังหวัดมหาสารคาม     
                               
                             เปนการศึกษาโดยมีเปาหมายในการดําเนินการศึกษา ดังนี้  1) ศึกษาบทบาท
หนาที่ของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของในการถายทอดความรูแกกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน โดยทําการศึกษาจากเอกสาร  และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 6 คน  2) 
ศึกษารูปแบบการถายทอดความรูที่หนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษาไดใชในการ
ถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน  ดวยวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในภาคสนาม จํานวน 
6   ครั้ง    ซ่ึงการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชนของหนวยงานพัฒนา
ภาครัฐและสถาบันการศึกษาเปนการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย (ขอ 1) 
 

 1)  การศึกษาบทบาทหนาท่ีของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา               
 
  ผูวิจัยไดดําเนินการโดยใชการศึกษาจากเอกสาร  และการสัมภาษณผูให 

ขอมูลสําคัญ โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดรับขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานและ
บทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของในการถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน        
 
 ในการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญนั้น   ผูวิจัยไดคัดเลือกนักวิชาการหรือ
เจาหนาที่นักพัฒนา ที่สังกัดในหนวยงานที่เปนเปาหมาย ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มหาสารคาม  สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม    
สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
และศูนยนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการเลือกผูใหขอมูล
สําคัญวา เปนผูปฏิบัติงานในบทบาทและหนาที่ในดานการสงเสริมการเรียนรูหรือบริการวิชาการแก
ชุมชนและกลุมผลิตภัณฑชุมชนในหนวยงานนั้นๆมาไมนอยกวา 5  ป     ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการ
คัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญโดยใชการเลือกแบบเจาะจงในแตละหนวยงานๆละ 1 คน รวมทั้งส้ิน  6 
คนดังภาพ 8 
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การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ที่มาของผูใหขอมูลสําคัญ 
1. เปนเจาหนาที่หรือนักวิชาการที่สังกัด
หนวยงานพัฒนาภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา 
2.  มีประสบการณในการทํางานในหนวยงานที่
สังกัดไมนอยกวา  5  ป 
3.  มีบทบาทหนาที่ในการสงเริมและพัฒนากลุม
ผลิตภัณฑชุมชน ไมนอยกวา 5 ป 

เจาะจงเลือกบุคคล  จากหนวยงานตอไปนี้ 
หนวยงานละ  1 คน  รวมทั้งสิ้น  6  คน 
1.   สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดมหาสารคาม    
2.   สํานักงานพาณิชยจังหวดัมหาสารคาม             
3.   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัมหาสารคาม    
4.   สํานักงานเกษตรจังหวดัมหาสารคาม               
5.   สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      มหาสารคาม   
6.  ศูนยนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย    
     มหาสารคาม 

 
ภาพ 8  การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ 
 
                       2)  การศึกษารูปแบบการถายทอดความรูท่ีหนวยงานพัฒนาภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาไดใชในการถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน       
 
                                   เปนการศึกษาขอมูลในภาคสนาม   โดยผูวิจัยไดเขาสังเกตการถายทอดความรู
ที่หนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษาไดดําเนินการขึ้นในพื้นที่ตางๆ    ซ่ึงการดําเนินการ
ขั้นนี้ผูวิจัยใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม    การดําเนินการดังกลาว ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ 
ดังนี้ 
                  -  สังเกตรูปแบบการถายทอดความรูของสถาบันวิจยัและบริการชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในโครงการการสงเสริมและพัฒนาผลติภัณฑขาวแตนใหได
มาตรฐาน   สถานที่ในการถายทอดความรู คือ บานตะคุ ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม  ในวนัที่ 15 มีนาคม 2549  จาํนวนผูเรียน  22  คน 
                              -  สังเกตรปูแบบการถายทอดความรูของสํานักงานพาณิชยจงัหวัดมหาสารคาม 
ในโครงการสงเสริมดานการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน จังหวดัมหาสารคาม  วันที่ 16-19 มีนาคม 
2549  ณ หองประชุมสันตรัตน  โรงแรมตักสิลา  จังหวดัมหาสารคาม   กลุมผูเรียนรูไดแก กลุม
ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 124  คน 

   -  สังเกตรปูแบบการถายทอดความรูของศูนยนวัตกรรมไหม       มหาวิทยาลัย 
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มหาสารคาม  ในโครงการฝกอบรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการผลิตหมอนไหม  ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่ 16-18  มิถุนายน  2549  จํานวนผูเรียนทั้งสิ้น          
49  คน   

-  สังเกตรูปแบบการถายทอดความรูของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  
ในโครงการฝกอบรมเยาวชนผูสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน  วันที่ 10-14  สิงหาคม 2549  ณ  บานแพง         
หมู 1  ตําบลแพง  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   กลุมผูเรียนรูไดแกเยาวชนในชุมชน
จํานวน 35 คน 
                                 -  สังเกตรูปแบบการถายทอดความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  
ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนกูสันตรัตน  ตําบลกูสันตรัตน  อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2549   จํานวนผูสมัครเขารับบรกิารการเรียนรูจํานวน 991 คน 
                                   -  สัง เกตรูปแบบการถ ายทอดความรู ของสํ านักงานอุตสาหกรรม          
จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการฝกทักษะการผลิต  หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผา   ณ บานกุดรัง      
กิ่งอําเภอกุดรัง    วันที่ 2  กันยายน 2549  มีกลุมผูเรียนทั้งสิ้นจํานวน 26 คน   
 
             การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา  แสดงให
เห็นดัง ภาพ 9 
 

จุดมุงหมาย ขอมูลท่ีศึกษา วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

เปาหมายที่ตองการ 

1)  เพื่อศึกษาบทบาท
หนาที่ของหนวยงาน
พัฒนาและถาบัน
การศึกษาที่เกี่ยวของ
ในการถายทอดความรู 
แกกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน 

1)  บทบาท
หนาที่ที่
เกี่ยวของใน
โครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่ง 
ผลิตภัณฑ 
 
 
 

1) ศึกษา
เอกสาร 
2) สัมภาษณ
ผูใหขอมูล
สําคัญ 
  

บันทึกขอมูล 
และจัดระบบ
ขอมูลแลวนํามา
ประมวลเปน
ขอสรุป 

1) เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลเกี่ยวกับ
บทบาทหนาทีข่อง
หนวยงานพัฒนา
สถาบันการศึกษา        
ที่เกี่ยวของในการ
สงเสริมการเรียนรู
แกกลุมผลิตภณัฑ
ชุมชน 
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จุดมุงหมาย ขอมูลท่ีศึกษา วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

เปาหมายที่ตองการ 

2) ศึกษารูปแบบ
การถายทอด
ความรูของ
หนวยงานพัฒนา   
ภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษา
ที่จัดใหแกกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน 
(เปนการศกึษา
ตามวัตถุประสงค
ของการวิจยัขอ 1) 
  3)  ศึกษา
องคประกอบใน
การจัดกระบวนการ
ถายทอดความรู
ของหนวยงาน
พัฒนาภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา 

2)  รูปแบบการ
ถายทอดความรูที่
ถายทอดแกกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน 
3)   องคประกอบ
ที่สําคัญในการ
จัดกระบวนการ
ถายทอดความรู
ของหนวยงาน
พัฒนาและ
สถาบันการศึกษา 

1) สัมภาษณ
ผูใหขอมูล
สําคัญ 
2) สังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม 

บันทึกขอมูล 
และจัดระบบ
ขอมูลแลวนํามา
ประมวลเปน
ขอสรุป 

2) เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
การถายทอดความรู    
ที่หนวยงาน
สถาบันการศึกษา    
ไดใชในการถายทอด
ความรูใหแกกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน 
3)เพื่อใหไดมาซึ่ง
คุณลักษณะของ
องคประกอบที่ใชใน
การถายทอดความรูใน 
5  ดาน คือ 
1) ดานผูถายทอด
ความรู  
 2) ดานเนื้อหาความรู
ที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑชุมชน    
3) ดานลักษณะ
กระบวนการ   
4)  ดานผูเรียน   
5)  ดานสื่อและ
อุปกรณที่ใชในการ
ถายทอดความรู    
6) ดานปจจัยที่
สงเสริมในการเรียนรู 

 
ภาพ 9       รายละเอียดการดําเนินงานในการศึกษาหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
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 3.1.3    การศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน  จังหวัดมหาสารคาม     
         
                    การศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน  เปนการศึกษาโดยเปาหมายในการดําเนินการ

ศึกษา คือ    1)   ทําการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและจัดระดับศักยภาพการ
บริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชน    2) ศึกษาบริบทพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 3)  
ศึกษาลักษณะการเรียนรูทางการตลาด  แหลงเรียนรูทางการตลาด   และปจจัยที่สงเสริมการเรียนรู
ทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน    โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้   
 
 1)   การศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและจัดระดับศักยภาพการ
บริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชน  
 
                                      การศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและจัดระดับศักยภาพการ
บริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชน เปนการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอ 2 ของการวิจัย  
 
                                    การคัดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย     
                                     กลุมตัวอยางในการวิจัยในขั้นตอนนี้  ไดแก กลุมผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัด
มหาสารคาม    การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางนั้น  ผูวิจัยไดใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง   ตามขั้นตอน
ตอไปนี้  
  (1)  กําหนดเกณฑคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง   ดังนี ้
    ก.   เปนกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่อยูในโครงการคัดสรรหนึ่งตําบลหนึ่ง 
ผลิตภัณฑของคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดมหาสารคาม ป 2547   
  ข.   เปนกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการประเมินศักยภาพในระดับ 3-4  ดาว  
  ค.  เปนกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่มีประธานและสมาชิกกลุมไดอาศัยอยูในชุมชน
เดียวกัน  และกลุมมีการปนผลรายได 

  (2) ใหผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 6 คน กําหนดรายชื่อกลุมผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงเปน
กลุมซึ่งผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นวา เปนกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพในการเรียนรูทางการตลาด   และ

สามารถนําความรูทางการตลาดไปพัฒนาการบริหารจัดการดานการตลาดของกลุมไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ   ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญแตละคนไดกําหนดรายชื่อกลุมผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 15  กลุม  ทําใหได
รายช่ือกลุมผลิตภัณฑชุมชนทั้งสิ้นจํานวน 90  กลุม 
  (3) ผูวิจัยไดคัดเลือกรายชือ่ที่ผูใหขอมูลสําคัญแตละคนไดกําหนดรายชื่อซํ้า
กันเอาไว  
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  (4)   ผูวิจยัไดนาํรายชื่อกลุมที่ผูใหขอมูลสําคัญแตละคนไดการกําหนดรายชื่อซํ้า
กัน   แลวมาพจิารณาคัดเลือกตามเกณฑทีผู่วิจัยไดตั้งไว               (5) ไดกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่
เปนเปาหมาย ที่มีคุณลักษณะครบถวนตามเกณฑที่กําหนดไวในการวจิัยคร้ังนี้ จํานวน  6  กลุม 
ไดแก   กลุมผาฝายแปรรูปบานโนนเมือง ตําบลยางทาแจง อําเภอโกสมุพิสัย      กลุมทอเสื่อกกบาน
แพง ตําบลแพงอําเภอโกสุมพิสัย   กลุมหวายและผักตบชวาบานวังไผ  ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมือง   
กลุมทอเสื่อกกบานคุยกอก  ตําบลแหใต อําเภอโกสุมพิสัย    กลุมทอผาไหมบานโนนสําราญ ตําบล
บานหวาย อําเภอวาปปทุม    กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูปจากหมอน บานน้ําเกลี้ยง-เวียงชยั  
ตําบลนาขา อําเภอวาปปทุม 
 

ขั้นตอนในการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังกลาว    มีลําดับขั้นตอน ดังภาพ  10 
 

วิธีดําเนินการ ผลท่ีไดรับ 
1.    กําหนดเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
2. ผูใหขอมูลสําคัญ กําหนดรายชื่อกลุม
ผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพ   จํานวน  15  กลุม 
3.   คัดเลือกเฉพาะรายชื่อกลุมที่ซํ้ากัน 
4.  นํารายชื่อกลุมที่ซํ้ากันมาพิจารณาตามเกณฑ
ที่กําหนดไว 

1.  ไดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกกลุมผลิตภัณฑ
ชมุชน เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
2. ไดกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพ จํานวน
ทั้งสิ้น  90  กลุม 
3.  ไดรายช่ือกลุมที่ซํ้ากัน  จํานวนรวม    13  กลุม 
4. ไดรายช่ือกลุมที่มีคุณลักษณะตามเกณฑที่
กําหนดไว  จํานวน   6  กลุม   ไดแก   กลุมผา
ฝายแปรรูปบานโนนเมือง ตาํบลยางทาแจง 
อําเภอโกสุมพสัิย   กลุมทอเสื่อกกบานแพง 
ตําบลแพงอําเภอโกสุมพิสัย    กลุมหวายและ
ผักตบชวาบานวังไผ  ตําบลลาดพัฒนา อําเภอ
เมือง กลุมทอเสื่อกกบานคุยกอก  ตําบลแหใต 
อําเภอโกสุมพสัิย   กลุมทอผาไหมบานโนน
สําราญ ตําบลบานหวาย อําเภอวาปปทุม  และ 
กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูปจากหมอน บาน
น้ําเกลี้ยง-เวียงชัย  ตําบลนาขา อําเภอวาปปทุม     

 
ภาพ  10     ลําดับขั้นของวิธีการดําเนินการในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
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                     รายละเอียดวิธีดําเนินการในการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและจัดระดับ
ศักยภาพการบริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชน      มีดังนี้ 
                                 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล      ผูวิจัยดําเนินการประเมินศักยภาพ
การบริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชน  โดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล   ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบประเมินที่จัดทําขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3  ทาน
ไดพิจารณาและมีการปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง     
 
                                 แบบประเมินที่ผูวิจัยใชในการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของกลุมนั้น
เปนการประเมินศักยภาพการบรหิารจัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   ในดานตางๆดังนี้ 
                                           ดานที่ 1  การบริหารจัดการกลุมและสมาชิก  โดยมีประเด็นพิจารณา คือ 
โครงสรางและขอมูลของกลุม   อาทิ 

- มีเปาหมาย  กฏกติกา  ระเบียบ  ขอบังคับของกลุมที่ชัดเจน  
- มีการกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ  
- มีการประชุม  ช้ีแจงเรื่องตางๆใหสมาชิกทราบรวมกัน 

                                           ดานที่ 2    การตลาดและลูกคาเปาหมาย  โดยมีประเด็นพิจารณา คือ  
การวางแผนและการจัดการดานการตลาด อาทิ 

- มีกลุมลูกคาเปาหมายที่ชัดเจน   
- มีการบันทึกขอมูลการขาย   
- มีรูปแบบผลิตภัณฑที่ชัดเจน  
- มีการวางแผนการขาย  และการจัดจําหนาย  
- มีเอกสารรับคําสั่งซื้อผลิตภัณฑ  
- ผลิตไดทันตามความตองการของลูกคา  
- มีบรรจุภัณฑ 

                                              ดานที่ 3     การผลิต   โดยมีประเด็นพิจารณา คือ การผลิตสินคาและ
การจัดการดานวัตถุดิบ  อาทิ 

- มีบันทึกสต็อกวัตถุดิบ   
- มีการพัฒนาผลิตภัณฑมาอยางตอเนื่อง   
- มีการออกแบบผลิตภัณฑอยูเสมอ  
- มีวิธีการและหลักเกณฑในการตรวจสอบวัตถุดิบ 
- มีการบํารุงรักษาเครื่องมือ  สถานที่ ในการผลิต   
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                                              ดานที่ 4    การจัดทําบัญชีและการเงิน   โดยมีประเด็นพิจารณา คือ การ
จัดทําบัญชีและการเงินของกลุม  อาทิ 

- มีบัญชีบันทึกการรับจายของกลุมที่เปนปจจุบัน  
- มีสมุดบันทึกตนทุน เชน วัตถุดิบ คาแรง  ฯลฯ 
- มีการประชุมเพื่อรายงานผลกําไรขาดทุนของกลุม  
- มีสรุปผล กําไร/ขาดทุน 
- มีเอกสารการลงหุน  
- มีเอกสารกําหนดกติกาการปนเงินรายได 
- มีแผนการใชเงินทุนเพื่อนํามาใชในการทํางาน 
- มีการบันทึกทรัพยสินของกลุม : ไดแก เงินสด ลูกหนี้การคา 

วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องจักร ฯลฯ 
- มีการบันทึกหนี้สินของกลุม  

           ดานที่ 5      การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน  โดย 
มีประเด็นพิจารณา คือ  การพัฒนาสมาชิกใหมีการเรียนรู ในดานตางๆ     อาทิ 
                                                                -     มีการพัฒนาความรูใหสมาชิกสม่ําเสมอ 

- มีการพึ่งตนเองในดานความรู 
- มีการตอยอดภูมิปญญา 
- มีการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 
- ลดการพึ่งพาหนวยงานภายนอก 
- มีการพัฒนาความรูใหสมาชิก ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม

ชุมชน 
 
 การวัดระดับศักยภาพในการบริหารจัดการกลุม วัดไดโดยการตรวจใหคะแนน
ตามแบบประเมิน ซ่ึงกําหนดคาน้ําหนักมาตราสวนประมาณคาเปน 5 ระดับ  ดังนี้ 

คะแนน   4     หมายถึง มีหลักฐาน  มีการปฏิบัติ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
คะแนน   3     หมายถึง   มีหลักฐาน และมีการปฏิบัติแตยังไมมกีารปรับปรุง 

อยางตอเนื่อง  
คะแนน   2      หมายถึง  มีหลักฐาน แตการปฏิบัติไมสมบูรณ หรือ ไมมี 

หลักฐานแตมีการปฏิบัติ  
คะแนน   1      หมายถึง  ไมมีหลักฐาน แตมีแนวทางปฏิบัติ 
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คะแนน   0       หมายถึง  ไมมีหลักฐานและไมมีแนวทางปฏิบัติ 
ความหมายของคาเฉลี่ยที่ไดจากการวัดระดับศักยภาพในการบริหารจัดการกลุม   

มีดังนี้ 
                           มากกวา  80      หมายถึง  มีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุมในระดับ  ดีมาก  
หรือ จัดเปนกลุมที่มีศักยภาพระดับพรอมสูสากล   
                             ระหวาง 61-80    หมายถึง   มีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุมในระดับ   ดี   
หรือจัดเปนกลุมที่มีศักยภาพระดับพรอมพัฒนา 

ระหวาง 41-60  หมายถึง  มีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุมในระดับ  ปา 
กลางหรือ จัดเปนกลุมที่มีศักยภาพระดับพออยูได 
   ระหวาง 20-40      หมายถึง   มีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุมในระดับ   
นอยหรือ จัดเปนกลุมที่มีศักยภาพระดับออนแอ 
                            นอยกวา   20      หมายถึง  ไมมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุม   หรือ   
จัดเปนกลุมที่ไมมีศักยภาพในการบริหารจัดการ 
                   ระยะเวลาในการประเมินศักยภาพและการสัมภาษณประธานกลุม    ผูวิจัยได
ดําเนินการในชวงเวลาตางๆ    ดังนี้ 

ประเมินศักยภาพกลุมและสัมภาษณประธานกลุมทอผาไหม 
บานโนนสําราญ ตําบลวังไชย อําเภอวาปปทุม  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2549 

ประเมินศักยภาพกลุมและสมัภาษณประธานกลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูป 
จากหมอนบานน้ําเกลีย้ง-เวยีงชัย  ตําบลนาขา อําเภอวาปปทุม ในวนัที่  3  พฤศจิกายน  2549 

ประเมินศักยภาพกลุมและสมัภาษณประธานกลุมผาฝายแปรรูปบานโนนเมือง   
ตําบลยางทาแจง  อําเภอโกสมุพิสัย ในวันที่   5  พฤศจิกายน  2549 
                              ประเมินศกัยภาพกลุมและสัมภาษณประธานกลุมทอเสื่อกกบานคยุกอก ตําบล
แหใต  อําเภอโกสุมพิสัย ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2549 

    ประเมินศักยภาพกลุมและสัมภาษณประธานกลุมทอเสื่อกกบานแพง ตําบลแพง   
อําเภอโกสุมพสัิย  ในวนัที่   16   พฤศจิกายน  2549                        
                               ประเมินศักยภาพกลุมและสัมภาษณประธานกลุมหวายและผักตบชวาบานวังไผ 
ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมือง ในวนัที่  8  ธันวาคม  2549 
           การวิเคราะหขอมูล      ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยการนําคะแนนที่ไดจากการใหคา
คะแนนในแบบประเมิน  มาหาคาสถิติ ไดแก  คาเฉลี่ย แลวแปลความหมายจากคาเฉลี่ยตามเกณฑ
ที่ตั้งไว    
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                          รายละเอียดวิธีดําเนินการดังกลาว  สรุปใหเห็น ดังภาพ 11 
 

จุดมุงหมาย ขอมูลท่ีศึกษา วิธีการศึกษา การเก็บ
รวบรวมขอมูล 
และวิเคราะห

ขอมูล 

เปาหมายที่ตองการ 

 เพื่อประเมินและ
จัดระดับศกัยภาพ
การบริหารจัดการ
กลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน 
(เปนการศกึษา
ตามวัตถุประสงค 
ของการวิจยัขอ 2) 

 การบริหาร
จัดการกลุม ใน 5 
ดาน คือ  
1.ดานการบรหิาร
จัดการกลุมและ
สมาชิก   
2.ดานการตลาด
และ ลูกคา
เปาหมาย   
3.ดานการผลิต     
4.ดานการจดัทํา
บัญชี และ 
5.  ดานการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาธุรกิจ
ชุมชนสูความ
ยั่งยืน 

 ทําการประเมนิ
โดยใชแบบ
ประเมินที่ผูวจิยั
สรางขึ้น 

1)ประเมินให
คาคะแนนใน
การบริหาร
จัดการในแต
ละดาน 
2)  นําคา
คะแนนที่ได   
มาหาคาเฉลี่ย      
แลวนํามาแปล
ความหมาย 
ตามเกณฑที่
กําหนด 

 เพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับศกัยภาพ
การบริหารจัดการ
ของกลุมและระดับ
ศักยภาพของกลุมที่
เปนปจจุบนั 

 
ภาพ  11  ลําดับขั้นตอนในการศึกษาประเมินและจัดระดับศักยภาพการบริหารจัดการของกลุม                       
ผลิตภัณฑชุมชน 
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                          2)  การศึกษาบริบทพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 
 
                                    การศึกษาบริบทพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน         ผูวิจัยดาํเนินการโดย
ทําการศึกษาใน 2   หัวขอ  คอื   ที่มาของกลุมผลิตภัณฑ และ ลักษณะของผลิตภัณฑชุมชน   โดยมี
เปาหมายในการศึกษา คือ เพื่อใหไดขอมลูเกี่ยวกับที่มาของกลุมผลิตภัณฑชุมชน และ ขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของผลิตภณัฑชุมชน   ทัง้นี้ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและตีความในสวนที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูทางการตลาดของ กลุมผลิตภัณฑชุมชน   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยใชการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึกประธานกลุมผลิตภณัฑชุมชน จํานวน 6 คน โดย
ใชชวงเวลาในการดําเนนิการเดียวกันกับการดําเนินการในการประเมนิศักยภาพการบริหารจัดการ 
            
                   ขั้นตอนในการศึกษาบริบทพืน้ฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน แสดงใหเห็นดังภาพ 12 
 
จุดมุงหมาย ขอมูลท่ีศึกษา วิธีการศึกษา การเก็บ

รวบรวมขอมูล 
และวิเคราะห
ขอมูล 

เปาหมายที่ตองการ 

เพื่อศึกษาบริบท
พื้นฐานของกลุม
ใน 2 ประเด็น คือ 
1)  ที่มาของกลุม 
2) ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ 

1)  ที่มาของการ
จัดตั้งกลุม และ
การดําเนนิการใน
ปจจุบัน 
2) ลักษณะสําคัญ
ของผลิตภัณฑ
ของกลุม 

1)  การสัมภาษณ 
2)  การสังเกต 

บันทึกขอมูล 
และจัดระบบ
ขอมูลแลว
นํามาประมวล
เปนขอสรุป 

เพื่อใหไดมาซึง่
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับประวตัิที่มา
ของกลุม และ
ลักษณะผลิตภณัฑ
ของกลุม  ทั้งนี้เพื่อ
นําขอสรุปที่ไดมา
ทําการวิเคราะห
ประสบการณ การ
เรียนรูทางการตลาด
ของกลุม 

 
ภาพ 12      ขั้นตอนในการศึกษาบริบทพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 
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  3)  การศึกษาลักษณะการเรียนรูทางการตลาด  แหลงเรียนรูทางการตลาดและ
ปจจัยท่ีสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 
 
                                      การศึกษาลักษณะการเรียนรูทางการตลาด  แหลงเรียนรูทางการตลาดและ
ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   ตลอดจนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่มีตอรูปแบบการถายทอดความรู     เปนการศึกษาตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย (ขอ 3) 
               
                         ผูวิจัยดําเนินการโดยทําการสัมภาษณเชิงลึกสมาชิกกลุมผลิตภัณฑชุมชน 6 กลุม 
จํานวนทั้งสิ้น 54 คน  และจัดสนทนากลุม   จํานวน 6  คร้ัง    โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
 
 (1)  การสัมภาษณสมาชิกกลุม   
                                    ผูวิจัยไดดําเนินการโดยใชสัมภาษณเชิงลึกในสมาชิกกลุมผลิตภัณฑชุมชน 
จํานวน 6 กลุมๆละ 9 คน  จํานวนรวมทั้งสิ้น   54 คน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการ
เรียนรูทางการตลาด  แหลงเรียนรูทางการตลาด และปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูทางการตลาด  
รวมถึงศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกกลุมผลิตภัณฑที่มีตอรูปแบบการถายทอด
ความรูทางการตลาด   โดยการสัมภาษณสมาชิกกลุมนั้นผูวิจัยไดสัมภาษณ ณ ที่อยูอาศัยของผูให
สัมภาษณ    และในบางกรณีไดสัมภาษณในขณะที่ผูใหสัมภาษณกาํลังทํางานในกลุม            
                                       ในการดําเนินการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยไดเขาพบสมาชิกกลุมเปนรายบุคคล 
ซ่ึงกอนการสัมภาษณแตละรายผูวิจัยไดแนะนําตนเองและชี้แจงวัตถุประสงคในการสัมภาษณ 
พรอมทั้งขออนุญาตจดบันทึก บันทึกเสียง ถายภาพและทบทวนผลสัมภาษณ ตลอดจนการสรุปผล
การสัมภาษณใหผูใหสัมภาษณไดรับทราบเพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล   การ
สัมภาษณนั้นใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ   และเมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ ผูวิจัยไดขอบคุณ
ผูใหสัมภาษณ และไดนําเสื้อยืดสีเหลืองสกรีนดานหลังวา “เศรษฐกิจชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง” ที่
ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น มอบใหแกผูใหสัมภาษณทุกคนเพื่อเปนการขอบคุณที่ไดเสียสละเวลาในการ
สนทนาและตอบคําถามแกผูวิจัย  พรอมกันนั้นผูวิจัยไดแจงใหผูใหสัมภาษณทราบวา ผูวิจัยจะนําผล
การสัมภาษณไปดําเนินการวิเคราะหเพื่อสรางรูปแบบการถายทอดความรูที่สามารถสงเสริมการ
เรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑ     และในโอกาสครั้งนั้นผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหผูให
สัมภาษณในการเขารวมสนทนากลุม ที่ผูวิจัยนัดหมายในภายหนา  ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการ
สนทนากลุมเปนกระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองของผลการวิเคราะหขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 
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                                   การตรวจสอบขอมูลจากการสัมภาษณ  เนื่องจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ
เปนขอมูลเชิงคุณภาพ  ดังนั้น เพื่อใหผลการวิเคราะหขอมูลมีความสมบูรณและถูกตองผูวิจัยจึงมี                
การทบทวนคําตอบของผูใหสัมภาษณทุกครั้ง   โดยผูวิจัยไดผูใหสัมภาษณไดพิจารณาวาผูให
สัมภาษณมีความคิดดังที่กลาวมาแลวหรือไม   หากคําตอบใดที่ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน หรือ
ผูใหสัมภาษณมีอาการลังเล  หรือมีคําตอบที่ไมตรงกับคําตอบเดิม    ผูวิจัยจะมีการถามซ้ําอีกครั้ง
และมีการทบทวนคําตอบอีกครั้งหนึ่ง           
 
 (2)  การสนทนากลุม       
                                             ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุม   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณประธานและสมาชิกกลุม  วามีความถูกตองเพียงใด   ซ่ึงความถูกตองในที่นี้
คือ เมื่อผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด (ซ่ึงไดแก สมาชิกที่เขารวมสนทนากลุม)  มีความเห็นพองตองกัน
วาขอมูลนั้น        มีความเปนจริงและมีความถูกตองมากที่สุด  และหากมีขอความใดที่เห็นขัดแยง
ผูวิจัยไดใหผูเขารวมสนทนากลุมไดพิจารณารวมกันวาขอมูลที่มีความเปนจริงและมีความถูกตอง
นั้นเปนเชนไร        
                                  โดยสรุป การศึกษาลกัษณะการเรยีนรู  แหลงการเรียนรู  และปจจัยที่สงเสริม
การเรียนรูของกลุมผลิตภัณฑชุมชน    แสดงใหเห็นดังภาพ 13 
 

จุดมุงหมาย ขอมูลที่ศึกษา วิธีการศึกษา การเก็บ
รวบรวมขอมลู 

เปาหมายที่ตองการ 

1)   เพื่อศกึษา
ลักษณะการเรียนรู 
แหลงเรียนรู  และ
ปจจัยที่สงเสรมิ
การเรียนรูทาง
การตลาดของ
กลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน 
(เปนการศกึษา
ตามวัตถุประสงค
ของการวิจยั ขอ 3) 

1)  ขอมูลพื้นฐาน
ของผูให
สัมภาษณ 
2)  ลักษณะของ
การเรียนรูทาง
การตลาด 
3) แหลงการ 
เรียนรูทางการ 
ตลาด 
4) ปจจยัที่
สงเสริมการ 

 การสัมภาษณ
สมาชิกกลุม
จํานวน 54  คน 
 

บันทึกขอมูล 
ลงในแบบ
สัมภาษณ 
แลวนําขอมูล
ไปจัดระบบ 
แลวประมวล
เปนขอสรุป 

1)  เพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับ
ประสบการณการ
เรียนรูทางการตลาด
ของสมาชิกกลุม
ผลิตภัณฑชุมชนใน 
3  ประการคือ 
ลักษณะการเรยีนรู 
แหลงการเรียนรูและ
ปจจัยที่สงเสรมิการ
เรียนรู 
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จุดมุงหมาย ขอมูลที่ศึกษา วิธีการศึกษา การเก็บ

รวบรวมขอมลู 
เปาหมายที่ตองการ 

 เรียนรูทาง
การตลาด 
5) ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับรูปแบบ
การถายทอด
ความรูที่สามารถ
สงเสริมการ
เรียนรูทาง
การตลาดแกกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน 

  2)  เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ความคิดเหน็และ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับ
รูปแบบการถายทอด
ความรูทางการตลาดที่
สามารถสงเสริมการ
เรียนรูทางการตลาดของ
กลุมผลิตภัณฑชุมชน 

2)  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ข อมู ลที่ ได จ าก
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ
และการสังเกต       

1)  ลักษณะของ
การเรียนรูทาง
การตลาด 
2) แหลงการ 
เรียน รูทาง
การตลาด 
3) ปจจยัที่
สงเสริมการ
เรียนรูทาง
การตลาด 

การสนทนากลุม
จํานวน 6  คร้ัง 

ใชการสังเกต
และทําการ
บันทึกขอมูล
จากการสังเกต
เพื่อนําขอมูล
ไปจัดระบบ
เพื่อการ
วิเคราะห 
สังเคราะหและ
ตีความ 

เพื่อใหไดขอมลูเกี่ยวกับ
ประสบการณการเรียนรู
ทางการตลาดของ
สมาชิกกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชนใน 3 ประการคือ 
ลักษณะการเรยีนรู 
แหลงการเรียนรู 
และปจจยัที่สงเสริมการ
เรียนรูที่ถูกตอง ไม
บิดเบือนไปจาก
ขอเท็จจริง 

 
ภาพ 13     รายละเอียดการดําเนินงานในการศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน 
            3.1.4  การศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการถายทอดความรู  การจัดการเรียนรู   
 
                       ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคดิที่เกี่ยวของกับการถายทอดความรูและการจัดการเรียนรู   
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดแนวคดิและแนวทางในการสรางรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อ
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สงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน  โดยทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร  
ตําราและงานวิจัย                       การศึกษาแนวคดิเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอด
ความรู และการจัดการเรียนรู   แสดงใหเหน็ดังภาพ 1 
  

เปาหมายที่ตองการ แหลงศึกษา เนื้อหาที่ศึกษา 
1.   เพื่อใหไดแนวคิดเกี่ยวกับ
การถ า ยทอดความรู ให แก
ประชาชน 
 
2.    เพื่อใหไดแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูจากประสบการณ 
(learning from experience)และ
การเรียนรูของผู ใหญ  (adult 
education) 
 
3.  เพื่อใหไดแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
 
4. เพื่อใหไดแนวคิดเกี่ยวกับ
การรูปแบบการจัดการรู เพื่อ
สรางประสบการณแกผูเรียน 
 
5.  เพื่อใหไดแนวคิดเรื่อง
การตลาดเบื้องตนสําหรับกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน 

  กรมการพัฒนาชุมชน(2540) ; 
  พสุ  เดชะรินทร (2548) 
 
 
    Luckman (1996);Evan (1994); 
      Jarvis (1994); Tittly (1994); 
      Kolb & Fry (1975)  
 
 
 
  Jerrold (1985); Bartle (1975); 
  ระวิวรรณ  ศรีครามครัน(2548) 
 
 
  ทิศนา  แขมมณี (2541) 
 
 
 
 Kotler (2000); 
เสรี  วงษมณฑา (2548); 
เกษม  พิพัฒนเสรีธรรม (2547) 

  แนว คิด  พื้นฐานในการ
ถ า ย ท อ ด ค ว า ม รู   แ ล ะ
แนวทางปฏิบัติ 
 
  ความสําคัญของ
ประสบการณที่มีผลตอการ
เรียนรูของชุมชน และ
ลักษณะการเรยีนรูของผูใหญ 
 
      
  แนวคดิพื้นฐานในการจัดทาํ
หลักสูตรเพื่อพัฒนา  การ
เรียนรูของมนษุยและชุมชน 
 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ CIPPA  MODEL 
 
 
5.  แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
การตั้งราคา  การหาชองทาง
จําหนาย  การสงเสริมและ
ส่ือสารการตลาด    และ 
พฤติกรรมผูบริโภค    

ภาพ  14      รายละเอียดการศึกษาเอกสาร เพื่อใหไดแนวคิดและขอมูลเกี่ยวกับการถายทอดความรู  
                    และ การจัดการเรียนรู 
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  การศึกษาเอกสารดังภาพ  14   นั้น ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีเปาหมายเพื่อใหไดมาซึ่ง
แนวคิด หลักการตางๆดังกลาว  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห และประมวลผลออกมา
เปนขอสรุป            
  
   นอกเหนือจากการศึกษาจากเอกสารแลว  ผูวิจัยไดใชการศึกษาจากผูรู โดยการเขารวม
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูของหนวยบริการดานความปลอดภัยของอาหาร ของ
หนวยบริการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (BIOTECH)  ที่ไดจัดการเรียนรูใหแกกลุมวิทยากรทองถ่ิน  และกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  ณ  จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสุรินทร  จํานวน 9  วัน 
 

3.2  การสรางรูปแบบการถายทอดความรู 
 
              การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2  คือ การสรางรูปแบบการถายทอดความรู   ซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1   มาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตนในการกําหนด
แนวคิดและแนวทางในการสรางรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาด
ของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการสรางรูปแบบการถายทอดความรูไว  5  
ขั้นตอน  ดังนี้  1)  กําหนดกรอบแนวคิดเบื้องตนของรูปแบบการถายทอดความรูใน 3  ระยะ คือ  
ระยะกอนการถายทอดความรู   ระยะการจัดกระบวนการถายทอดความรู   ระยะหลังการถายทอด
ความรู     2) กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดระยะที่หนึ่งของรูปแบบการ
ถายทอดความรู   3) กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดระยะที่สองของรูปแบบ
การถายทอดความรู  4)   กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดระยะที่สามของ
รูปแบบการถายทอดความรู  5) สรางรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทาง
การตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   โดยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
               

3.2.1 การกําหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการถายทอดความรู 
 

                                ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในเบื้องตนวารูปแบบการถายทอดความรูเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูทางการตลาดแกกลุมผลิตภัณฑชุมชนควรดําเนินการใน 3  ระยะ  คือ   ระยะที่
หนึ่ง การดําเนินการกอนการจัดกระบวนการถายทอดความรู      ระยะที่สอง  การจัดกระบวนการ
ถายทอดความรู   และระยะที่สาม  การดําเนินการหลังจากการจัดกระบวนการถายทอดความรูเสร็จ
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ส้ิน    โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา ตรวจสอบเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานการ
ถายทอดความรู  เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนกรอบแนวคิดในเบื้องตนดังกลาว 
 
               3.2.2      กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดดานที่หนึ่งของรูปแบบ
การถายทอดความรู 
 
                              หลังจากที่ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในเบื้องตนวา รูปแบบการถายทอด
ความรูทางการตลาดจะตองดําเนินการ 3  ระยะตามหัวขอ 3.2.1 แลว  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
การดําเนินการตามกรอบแนวคิดดานที่หนึ่งของรูปแบบการถายทอดความรู  โดยผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวคิดในการถายทอดความรูและแนวคิดในการ
จัดการเรียนรูเพื่อสรางประสบการณแกผูเรียน   มาวิเคราะหรวมกับผลการศึกษาในขั้นตอนที่หนึ่ง 
(ผลการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูของหนวยงานพัฒนาและสถาบันการศึกษาและผลการ
ประเมินและจัดระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชน) เพื่อใหได
รายละเอียดของการดําเนินการในระยะที่หนึ่ง  กอนการถายทอดความรู     จากนั้นผูวิจัยไดนําผล
การศึกษาทั้ง 2 สวน(จากเอกสาร และผลการศึกษา) มาประมวลเปนขอสรุป  ทําใหสามารถกําหนด
รายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบความคิดในระยะที่หนึ่ง  ระยะกอนการถายทอดความรู  
ดังนี้ 
                             ขั้นตอนดําเนินการในระยะที่หนึ่ง  กอนการจัดกระบวนการถายทอดความรู
ทางการตลาด   เปนระยะที่ผูถายทอดความรูจะตองดําเนินการเพื่อเตรียมกระบวนการถายทอด
ความรูใหมีความสมบูรณ ถูกตอง  เหมาะสม และสอดคลองตอบริบทตางๆของผูรับความรู    ดังนั้น
ผูถายทอดความรูจําเปนตองดําเนินการศึกษาผูรับความรูในเบื้องตน คือ  ศึกษาระดับศักยภาพใน
การบริหารจัดการดานการตลาดของผูรับความรู    ศึกษาประสบการณทางการตลาดของผูรับความรู    
ศึกษาวิถีปฏิบัติของผูรับความรู (แนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่ผูรับความรูไดปฏิบัติมาแตครั้งอดีต
ถึงปจจุบัน)   ศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรูของผูรับความรู  และศึกษาความตองการการเรียนรูของ
ผูรับความรู   ทั้งนี้เพื่อให ผูถายทอดความรูไดทาํความรูจักผูรับความรูในเบื้องตน  และเพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาพิจารณาคัดเลือกเนื้อหา  รูปแบบกระบวนการ  และกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลอง 
เหมาะสมกับผูรับความรู 
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3.2.3  กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดระยะที่สองของรูปแบบ 
การถายทอดความรู                                 
 
 ในการกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดระยะที่สอง  ระยะการจัด
กระบวนการถายทอดความรู     ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรูจากประสบการณ และ
การเรียนรูของผูใหญ (adult education) (Luckman(1996);Evan (1994);Jarvis (1994); Tittly 
(1994);Kolb & Fry (1975)  และรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสรางประสบการณแกผูเรียน(CIPPA 
MODEL : ทิศนา  แขมมณี, 2541)  มาวิเคราะหรวมกับผลการศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน(ลักษณะ
การเรียนรู  แหลงเรียนรู  ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรู และความตองการในการเรียนรู) แลวนําผลการ
วิเคราะหมาประมวลเปนขอสรุป  ทําใหสามารถกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบ
แนวความคิดระยะที่สองของรูปแบบการถายทอดความรู คือ ระยะการจัดกระบวนการถายทอด
ความรู   ดังนี้ 
                              รูปแบบกระบวนการถายทอดความรู ที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนรูทางการ
ตลาดแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน   มี องคประกอบ  5  ขั้นตอน  ประกอบดวย   ขั้นที่หนึ่ง   จัด
กระบวนการใหผูรับความรูไดทบทวนความรูและประสบการณเดิมทางการตลาด     ขั้นตอนที่สอง   
จัดกระบวนการใหผูรับความรูไดรับความรูหรือประสบการณใหมทางการตลาด    ขั้นตอนที่สาม  
จัดกระบวนการใหผูรับความรูแสดงออกซึ่งความคิดอยางอิสระ และมีการแลกเปลี่ยนความคิด
ระหวางกัน    ขั้นตอนที่ส่ี  จัดกระบวนการใหผูรับความรูไดรับการถายทอดความรูจากแหลงเรียนรู
ที่มีประสบการณและเปนแหลงเรียนรูที่มีบริบทความเปนอยูในสภาพใกลเคียงกับผูรับความรู   
ขั้นตอนที่หา  จัดกระบวนการใหผูเรียนไดนําเสนอองคความรูที่ผูรับความรูมีความเห็นวาสามารถ
นําไปประยุกตใชจริงในสภาพการณของผูรับความรู 
 

3.2.4  กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดระยะท่ีสามของรูปแบบการ
ถายทอดความรู                                 
 
  ในการกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดระยะที่สาม  ระยะการ
ดําเนินการหลังการจัดกระบวนการถายทอดความรู     ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการติดตามประเมินผลหลังจากจัดกระบวนการเรียนรู   และผลการศึกษารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูของหนวยงานพัฒนา (ในการดําเนินงานวิจัยขั้นที่หนึ่ง ขอ 3.1.2) มาวิเคราะห
รวมกัน แลวประมวลผลการศึกษา มาเปนแนวทางในการกําหนดรายละเอียดของกรอบการ
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ดําเนินงานหลังการจัดกระบวนการเรียนรู  ทําใหสามารถกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการตาม
กรอบความคิดในระยะที่หนึ่ง ดานหลังการถายทอดความรู  ดังนี้ 
                                   การดําเนินการหลังการจัดกระบวนการถายทอดความรู  เปนระยะการ
ดําเนินงานเมื่อกระบวนการถายทอดความรูเสร็จสิ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อติดตาม ประเมินผลผูรับ
ความรูในการนําความรูที่ไดรับไปใชในกิจการของตนอยางถูกตอง เหมาะสมแกสภาพการณทาง
การตลาดและศักยภาพในการบริหารจัดการของตน   โดยผูถายทอดความรูจะตองใชรูปแบบ
กระบวนการถายทอดความรู        เชิงรุก คือ  การเปนพี่เล้ียง  โดยมีบทบาทหนาที่คือ สังเกตการณ  
และใหคําแนะนําเพิ่มเติม แกผูรับความรูซ่ึงเปนกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่ผูถายทอดความรูประเมินวา 
มีศักยภาพในการนําความรูไปประยุกตใชและสามารถพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของกลุมใหมี
ความกาวหนาไดดี 
 

3.2.5 สรางรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาด 
 
เมื่อผูวิจัยไดกาํหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการถายทอดความรูซ่ึง 

ประกอบดวยการดําเนนิการ 3  ระยะ (ขอ 3.2.1)    กําหนดรายละเอียดในกรอบแนวคิดระยะทีห่นึ่ง 
(ขอ 3.2.2)   กาํหนดรายละเอียดในกรอบแนวคดิระยะที่สอง (ขอ 3.2.3)   กําหนดรายละเอียดในใน
กรอบแนวคิดระยะที่สาม (ขอ 3.2.4)  ตอจากนั้นผูวจิัยไดนํากรอบแนวคิดทั้งสามระยะ มาสรางเปน
รูปแบบการถายทอดความรูทีม่ีลําดับขั้นตอนในการดําเนนิงานทั้งสามระยะโดยสมบูรณ   และมี
กําหนดเรียกชือ่การดําเนินงานทั้งสามระยะ  คือ   การคนหาขอเท็จจริง    การอิงกระบวนการ
ถายทอดความรู  และการติดตามดูผลปฏิบัติการ 
 
                     โดยสรุป ขั้นตอนการสรางรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทาง
การตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน แสดงใหเห็นดังภาพ 15 
 

ลําดับขั้นตอน วิธีดําเนนิการ เปาหมายทีไ่ดรับ 
1.    กําหนดกรอบแนวคิด 
 
 
 
 

นําผลจากการศึกษา 3 สวน  คือ  
1) จากเอกสาร งานวิจัย    2) ผล
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ ก า ร
ถายทอดความรูของหนวยงาน
พัฒนาและสถาบันการศึกษา    

1.  ไดกรอบแนวคิดรูปแบบ
ก า ร ถ า ย ทอดค ว า ม รู ที่ มี
องคประกอบ 3  ระยะ  คือ  
1) ระยะการดําเนินการกอน
การจัดกระบวนการถายทอด 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 90

ลําดับขั้นตอน วิธีดําเนนิการ เปาหมายทีไ่ดรับ 
2.  กําหนดรายละเอียดของ 
กรอบแนวคิดในดานที่หนึ่ง 
(การดําเนินการกอนการจัด
กระบวนการถายทอดความรู) 

และ   3)  ผลการประเมินและ
จัดระดับศกัยภาพในการ
บริหารจัดการของกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน 
มาวิเคราะหรวมกันนําผลศึกษา
จาก 3 สวน คือ         1) จาก
เอกสาร ตํารา และงานวิจยัที่
เกี่ยวของเกีย่วกับแนวคิดในการ
ถายทอดความรูและแนวคิดใน
การจัดการเรยีนรูเพื่อสราง
ประสบการณแกผูเรียน   2) 
จากผลการศึกษารูปแบบการ
ถายทอดความรูของหนวยงาน
พัฒนาและสถาบันการศึกษา
และ 3)  จากผลการประเมิน
และจัดระดับศกัยภาพในการ
บริหารจัดการของกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน มาทําการ
วิเคราะหรวมกัน 

ความรู  2) ระยะ การจัด
กระบวนการถายทอดความรู   
3) ระยะ การดาํเนินการหลัง
การจัดกระบวนการถายทอด
ความรู 
2. ไดรายะเอียดซึ่งเปนแนวทาง
ในการดําเนินการกอนการจดั
กระบวนการถายทอดความรู  5  
ประการคือ   
1)  ระดับศกัยภาพในการ
บริหารจัดการดานการตลาด
ของผูเรียน     
2)  ประสบการณทางการตลาด
ของผูเรียน     
3) วิถีปฏิบัติของผูเรียน(แนว
ปฏิบัติในชีวิตประจําวนัที่
ผูเรียนไดปฏิบตัิมาแตคร้ังอดตี
ถึงปจจุบัน)    
4) วัฒนธรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน  และ 
5) ความตองการการเรียนรูของ
ผูเรียน 

3.  กําหนดรายละเอียดของ
กรอบแนวคิดในดานที่สอง 
(การจัดกระบวนการถายทอด
ความรู) 

นําผลการศึกษาจาก 3 สวน  คือ   
1) การศึกษาแนวคิดเรื่องการ
จัดการเรียนรูจากประสบการณ 
และการเรียนรูของผูใหญ 
(adult education) ของLuckman 
(1996) ; Evan (1994);Jarvis 
(1994); Tittly  

ไดรายละเอยีดซึ่งเปนแนวทาง
ในการจดักระบวนการถายทอด
ความรู 5 ลําดับขั้นตอน คือ   
1)  จัดกระบวนการใหผูรับ
ความรูไดทบทวนความรู  และ
ประสบการณเดิมทางการตลาด   
2)  จัดกระบวนการใหผูรับ 
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ลําดับขั้นตอน วิธีดําเนนิการ เปาหมายทีไ่ดรับ 
 (1994);Kolb & Fry (1975)  

และรูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อสรางประสบการณแก
ผูเรียน(CIPPA MODEL : ทิศ
นา  แขมมณี, 2547)   
2)  การศึกษากลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน(ลักษณะการเรียนรู 
แหลงเรียนรู  ปจจัยที่สงเสรมิ
การเรียนรู  ความตองการใน
การเรียนรู  ขอเสนอแนะ)  
นํามาวิเคราะหรวมกันแลว
ประมวลเปนขอสรุป   

ความรู  ไดรับความรูหรือ
ประสบการณใหมทาง
การตลาด     
3) จัดกระบวนการใหผูเรียน
แสดงออกซึ่งความคิดอยาง
อิสระ และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดระหวางกัน     
4)  จัดกระบวนการใหผูเรียน
ไดรับการถายทอดความรูจาก
แหลงเรียนรูที่มีประสบการณ 
และเปนแหลงเรียนรูที่มีบริบท
ความเปนอยูในสภาพใกลเคียง
กับผูเรียน   
5)จัดกระบวนการใหผูเรียนได
นําเสนอองคความรูที่ผูเรียนมี
ความเหน็วาสามารถนําไป
ประยุกตใชจรงิในสภาพการณ
ของผูเรียน 
 

4.  กําหนดรายละเอียดของ
กรอบแนวคิดในดานที่สาม 
(การดําเนินการหลังการจัด
กระบวนการถายทอดความรู) 

นําผลการศึกษา  2  สวน คือ  
1)  การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการ
ติดตามประเมนิผลหลังจากจดั
กระบวนการเรียนรู   และ  
2)  ผลการศึกษารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูของ
หนวยงานพัฒนา   มาวิเคราะห
รวมกัน แลวประมวลผลเปน
ขอสรุป        

ไดรายละเอยีดซึ่งเปนแนวทาง
ในการดําเนินการหลังการจดั
กระบวนการถายทอดความรู 
คือ 
การถายทอดความรูเชิงรุก ใน
รูปแบบของการเปนพี่เล้ียง 
ใหแกกลุมผูรับความรูที่มี
ศักยภาพ  
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ลําดับขั้นตอน วิธีดําเนนิการ เปาหมายทีไ่ดรับ 
5.  การสรางรูปแบบการ
ถายทอดความรูเพื่อสงเสริม
การเรียนรูทางการตลาดของ
กลุมผลิตภัณฑชุมชน 

นําเปาหมายทีไ่ดรับทั้ง 3 ระยะ
มาจัดเรียงลําดบัการดําเนนิการ
ใหมีความสมบูรณ  

ไดรูปแบบการถายทอดความรู
เพื่อสงเสริมการเรียนรูทาง
การตลาดแกกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชนที่มีความสมบูรณในการ
ดําเนินการทั้งสามระยะ 

 
ภาพ 15        ขั้นตอนการสรางรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของ         
                     กลุมผลิตภัณฑชุมชน 
 

3.3  การพัฒนารูปแบบการถายทอดความรู 
  
         เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในขั้นที่สอง (สรางรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑ : ขอ 3.2 )  โดยไดรูปแบบที่สมบูรณดวยกระบวนการ
ดําเนินการใน      3   ระยะแลว  หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยกําหนดวธีิการพัฒนารูปแบบ 2  ขั้นตอน  คือ  1)  นํารูปแบบการถายทอดความรู
ไปทดลองใชโดยใชหลักสูตรการฝกอบรม  2)  ตรวจสอบรูปแบบการถายทอดความรูโดย
นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ       โดยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 
             3.3.1    การนํารูปแบบการถายทอดความรูไปทดลองใชโดยใชหลักสูตรการฝกอบรม 
 

การพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูโดยการนําไปทดลองใชโดยใชหลักสูตรการ
ฝกอบรม     ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดของการถายทอดความรูในระยะที่สอง  ระยะการจัด
กระบวนการถายทอดความรู มาพัฒนาเปนหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูทาง
การตลาดแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม
ในการนํารูปแบบการถายทอดความรูไปใชจริงในกลุมผลิตภัณฑชุมชน  
 

ในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง
หลักสูตรการฝกอบรม  และนําผลการศึกษาจากการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่หนึ่ง (ขอ 3.1.2, 
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3.1.3, 3.1.4 )  มาวิเคราะหรวมกันแลวประมวลเปนขอสรุปเพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร 
                           ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ทางการตลาดแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน  ไว  6  ขั้นตอน ดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงคในการเรียนรู                    
2)  กําหนดกลุมเปาหมาย   3)  กําหนดกรอบเนื้อหาความรู  4) กําหนดกรอบกิจกรรมการเรียนรู  5)  
กําหนดวิธีการประเมินผล   6) การตรวจสอบหลักสูตร     โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้ 

 
1) การกําหนดจุดประสงคของการฝกอบรม 

                                            ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาและการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของในเรื่องการ
จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน มาประมวลเปนขอสรุป ทําให
สามารถกําหนดจุดประสงคของการฝกอบรม ในหลักสูตรการตลาดสําหรับกลุมผลิตภัณฑชุมชน  
ใน  3   ดาน  คือ   1) จุดประสงคในการสรางความรู ความเขาใจในเรื่องการตลาดใหแกผูรับความรู    
2)  จุดประสงคในการสรางทัศนคติในเรื่องการตลาดใหแกผูรับความรู   3)  จุดประสงคในการให
แนวทางปฏิบัติแกผูรับความรู 
 

2)   การกําหนดกลุมเปาหมาย       
                                            ผูวิจัยไดนําผลการประเมินและจัดระดับศักยภาพในการบริหารจัดการ
กลุมผลิตภัณฑ (ขอ 3.1.2)   มาเปนแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมายในการเรียนรูใน
หลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้น   ทําใหสามารถกําหนดกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพในการเรียนรูทาง
การตลาดได  3  กลุม คือ  1)  กลุมที่มีระดับศักยภาพในการบริหารจัดการดานการตลาด ระดับดีมาก 
หรือ ระดับพรอมสูสากล    2) กลุมที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการดานการตลาด ระดับดี หรือ 
ระดับพรอมพัฒนา   3)  กลุมที่มีระดับศักยภาพในการบริหรจัดการดานการตลาด ระดับปานกลาง 
หรือ ระดับพออยูได 
 
                            3)  การกําหนดกรอบเนื้อหาความรู 
                                         ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับองคความรูทางการตลาด   ทํา
การสังเคราะหและประมวลเนื้อหาที่สําคัญมาเปนขอสรุป และผูวิจัยไดนําขอสรุปดังกลาวมา
พิจารณารวมกับผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานกลุมผลิตภัณฑชุมชน (ขอ 3.1.3)   ทําใหสามารถกําหนด
เนื้อหาความรูทางการตลาดที่มีความสําคัญตอผูรับความรูซ่ึงมีสถานภาพเปนกลุมผลิตภัณฑชุมชน  
5  หัวขอเรื่อง  คือ 1)  ความรูเร่ืองลูกคาและตลาดเปาหมาย   2)  ความรูเร่ืองผลิตภัณฑ  3) ความรู
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เรื่องการกําหนดราคา  4) ความรูเรื่องชองทางจําหนาย  5) ความรูเรื่องการสงเสริมและสื่อสาร
การตลาด 
         
 4)  การกําหนดกรอบกิจกรรมการเรียนรู 
                                          ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหเอกสาร  ตํารา ที่เกี่ยวของในเรื่องการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางประสบการณแกผูรับความรู  นํามาประมวลเปนขอสรุป  โดยพิจารณาจากกรอบ
เนื้อหาความรูและกลุมผูรับความรูที่ไดกําหนดไว   ทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู    คือ 1)  การบรรยาย    2)  กระบวนการกลุม  3)  การศึกษาดูงาน  4) การฝก
ปฏิบัติ  โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู ไดแก    กิจกรรมนันทนาการ   
 
                      5)  การกําหนดวิธีการประเมินผล 
                                         เพื่อใหการประเมินผลการฝกอบรมมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
จุดประสงคของหลักสูตร  กลุมเปาหมาย  เนื้อหาความรู  และกิจกรรมการเรียนรู  รวมถึงการ
คํานึงถึงปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของในการฝกอบรม คือ บรรยากาศ และพื้นฐานของผูความรู    ผูวิจัย
จึงไดศึกษาและวิเคราะหแนวทางและวิธีการในการประเมินผล โดยศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของ
ในการจัดหลักสูตรการฝกอบรม  ทําใหสามารถกําหนดวิธีการประเมินผลการฝกอบรม คือ   
                           (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูรับความรู   พิจารณาจากผลการประเมิน
ความรูกอนและหลังการฝกอบรม   เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบทดสอบความรูกอนและหลังการ
ฝกอบรม     และพิจารณาจากผลการประเมินเจตคติของผูรับความรูที่มีตอการตลาดกอนและหลัง
การอบรม   เครื่องมือที่ใชไดแก  แบบประเมินเจตคติของผูรับความรูกอนและหลังการฝกอบรม      
                      (2)  การประเมินผลการบริหารจัดการการฝกอบรม    เครื่องมือที่ใช ไดแก 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูรับความรูที่มีตอการจัดกระบวนการถายทอดความรู 
  
                    6)  การตรวจสอบหลักสูตร 
                             ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอบกพรองที่ควรปรับปรุง  โดยการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                          (1)  การดําเนินการตรวจสอบ      ผูวิจัยใชแบบประเมินหลักสูตรการ
ฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมิน  โดยมีส่ิงที่ตองตรวจสอบ คือ  ความ
ถูกตอง  เหมาะสมของหลักสูตรตอผูเรียนในดานกระบวนการ และ ดานเนื้อหาความรู   ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญที่ทําการตรวจสอบหลักสูตรในครั้งนี้ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร
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และการฝกอบรม  ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการตลาด    ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกระบวนการ
ฝกอบรมกลุมอาชีพ     จํานวน  8   ทาน   โดยผูวิจัยไดนําแบบประเมินหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญแต
ละทานไดพิจารณาโดยอิสระ     
                        (2)  เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ    ผูวิจยัสรางแบบประเมินหลักสูตร ซ่ึงมี
ลักษณะเปนแบบสอบถาม  2  ตอน  คือ     
                                       ตอนที่ 1  แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ  คือ  มีความ
เหมาะสมมากที่สุด   มาก   ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด   สวนองคประกอบที่ประเมิน คือ 
จุดมุงหมายของหลักสูตร   จุดประสงคเชิงพฤติกรรม    เนื้อหาหลักสูตร    กิจกรรมการเรียนรู   ส่ือ
ที่ใชประกอบการเรียนรู    และการประเมินผลการฝกอบรม   โดยใหผู เชี่ยวชาญตัดสินวา
องคประกอบของหลักสูตรมีความถูกตอง เหมาะสมมากนอยเพียงใด 
                                      ตอนที่ 2   แบบสอบถามปลายเปด    เปนสวนที่เวนวางเพื่อใหผูเชี่ยวชาญได
เขียนขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบตางๆของหลักสูตร 
 

  (3)  การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร               
ผูวิจัยไดดําเนนิการดังนี้คือ  นําคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละทานมาใหคาน้ําหนักเปนคะแนน     
แลวนําคะแนนไปหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ดังนี ้
                                คะแนน  5    หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
    คะแนน  4    หมายถึง   เหมาะสมมาก 

     คะแนน  3    หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
     คะแนน  2    หมายถึง   เหมาะสมนอย 
     คะแนน  1    หมายถึง   เหมาะสมนอยที่สุด 
 
สําหรับการแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนกัคะแนนแบงออกเปน 5  ระดบัดังนี ้
    คาเฉลี่ย    4.51 – 5.00      หมายถึง    เหมาะสมมากทีสุ่ด 
    คาเฉลี่ย    3.51 – 4.50      หมายถึง    เหมาะสมมาก 
    คาเฉลี่ย    2.51 – 3.50      หมายถึง    เหมาะสมปานกลาง 
    คาเฉลี่ย    1.51 – 2.50      หมายถึง    เหมาะสมนอย 
    คาเฉลี่ย    1.00 – 1.50      หมายถึง    เหมาะสมนอยทีสุ่ด 
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ในการกําหนดคาเฉลี่ยของความเหมาะสมดังกลาว  ผูวจิยัไดวิธีการวเิคราะหผล  
คือ หากความคิดของผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป  ถือวา หลักสูตรการฝกอบรมมี
คุณภาพ     มีความเหมาะสม  ซ่ึงแสดงวาสามารถนําไปใชได   หากเมื่อพจิารณารายขอแลวพบวามี
คะแนนต่ํากวานี้ ผูวิจยัจะทําการพิจารณาเปนรายขอ โดยทําการสอบถาม สัมภาษณผูเชี่ยวชาญอยาง
ไมเปนทางการ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตอไป                 

 
              3.3.2   การทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรม     
 
                          ผูวิจัยไดนําหลักสูตรการฝกอบรมที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและ
ปรับปรุงขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ มาดําเนินการทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปน
กลุมผลิตภัณฑชุมชนในตําบลบัวมาศ  อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีศักยภาพระดับ 3-4 ดาว
ตามเกณฑคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดมหาสารคาม ประจําป 2547  ที่มี
ความเต็มใจสมัครเขารับความรูทางการตลาดเอง จํานวน 30 คน    วิธีการที่ไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง
ดังกลาวผูวิจัยใชการเลือกแบบเจาะจง  
 
                                 ผูวิจัยทําการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมระหวางวันที่ 1-3  สิงหาคม  2550  ณ 
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบัวมาศ    เหตุผลที่ผูวิจัยเลือกใชหองประชุมขององคกร
บริหารสวนตําบลบัวมาศ เปนสถานที่ในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม เนื่องจากในชวงวันเวลา
ดังกลาวเปนชวงฤดูฝน และหองประชุมแหงนี้ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่ชุมชนทุกชุมชนในตําบลบัว
มาศ สามารถเดินทางไปมาไดโดยสะดวก   จากนั้นผูวิจัยจึงนําผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
มาวิเคราะหและทําการประมวลเปนขอสรุป       การศึกษาในขั้นการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
ตามรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาด มีรายละเอียดดังนี้ 
                     
                                    1)  การจัดทําคูมือประกอบการฝกอบรม     
                                           ผูวิจัยกําหนดองคประกอบของเอกสารประกอบการฝกอบรม  ดังนี้ 

   (1)   หลักการของหลักสูตร 
   (2)   จดุประสงคของหลักสูตร 
   (3)   จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
   (4)   เนื้อหาของหลักสูตร 
   (5)   ส่ือที่ใชในการฝกอบรม 
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   (6)   กําหนดการฝกอบรม 
   (7)   การประเมินผลการฝกอบรม 

 
        2)  วัตถุประสงคของการนําหลักสูตรไปทดลองใช 

                                           ผูวิจัยทําการทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินหลักสูตร วา  หลักสูตรมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชในกระบวนการถายทอดความรู
เพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน ตามรูปแบบการถายทอดความรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  
                                              ทั้งนี้ ในการประเมินความเหมาะสม  ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 2  
ประการ คือ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในดานความรูและเจตคติทางการตลาดของผูรับความรูจาก
หลักสูตรการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการฝกอบรมในภาพรวม  โดยคาดหวังวา หลังการฝกอบรม
ผูรับความรู             มีความรูและเจตคติทางการตลาดสูงกวา กอนการฝกอบรม   2) ประเมินความ
คิดเห็นของผูรับความรูที่มีตอการจัดกระบวนการถายทอดความรู 
                                                     
                                    3)  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 
                                             กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ คือ กลุมผลิตภัณฑชุมชนตําบล         
บัวมาศ ซ่ึงเปนกลุมผลิตภัณฑตําบลที่มีระดับศักยภาพ 3-4 ดาว  ตามเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ของจังหวัดมหาสารคามประจําป 2547    จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น   30  คน 
 

                    4)  วิธีดําเนินการ 
                                                 ผูวิจัยทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรมโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ทดลองแบบการทดลองแบบกลุมเดียว (หนึ่งกลุมทดลองวัดสองครั้ง : one group pretest – posttest 
design) (Vockell and Asher, 1995, p. 270 ) 
                                          ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองหลักสูตรตามขั้นตอนดังนี้ 
                                           (1) ผูรับความรูทําการทดสอบกอนการฝกอบรม ดวยแบบทดสอบ
ความรู และแบบทดสอบเจตคติทางการตลาด 
                                            (2) ดําเนินการฝกอบรม โดยใชหลักสูตรการตลาดสําหรับกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน ที่พัฒนาขึ้น 
                                            (3) ผูรับความรูทําการทดสอบหลังการฝกอบรมดวยแบบทดสอบ
เชนเดียวกับขอ 4.1 
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                                            (4)  วิเคราะหผลจากแบบวัดทั้งสองฉบับ โดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูรับความรูทั้งกอนและหลังการฝกอบรม 
 
                                       5)  เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ 
                                              (1)  ส่ือและอุปกรณการฝกอบรม  กิจกรรมตางๆ 
                                              (2)  แบบทดสอบความรู และแบบทดสอบเจตคติทางการตลาด 
                                              (3)  แบบประเมินผลการจัดกระบวนการถายทอดความรู 
 
                                       6)  การวิเคราะหขอมูล 
                                              ผูวิจัยนําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู รับความรู ซ่ึงเปนแบบทดสอบ
ความรูและแบบทดสอบเจตคติ   มาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร  โดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาสถิติพื้นฐาน และเปรียบเทียบคะแนนกอน-หลังการ
ฝกอบรม ดวยการหาคาสถิติ t-test   สวนขอมูลจากแบบประเมินผลการบริหารจัดการนํามา
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  

3.3.3   การพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูโดยการตรวจสอบจากนักวิชาการ   และ  
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
                       ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการ
ตรวจสอบจากนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ  โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อใหนักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบรูปแบบการถายทอดความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น พรอมใหขอเสนอแนะและ
คําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพื่อใหรูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ทางการตลาดมีความสมบูรณยิ่งขึ้น   ผูวิจัยมีขั้นตอนการศึกษาในการพัฒนารูปแบบการถายทอด
ความรูโดยการตรวจสอบจากนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิดังนี้ 
 
                              1)  กําหนดคุณลักษณะนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ 
                                         ผูวิจัยไดกําหนดคุณลักษณะของนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิที่จําทําการ
ตรวจสอบรูปแบบการถายทอดความรู ดังนี้ 
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                               (1)  เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือในตางประเทศ วา
เปนผูรู ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และหรือเปนผูที่สามารถให
คําแนะนําในดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน   หรือ 
                               (2)   เปนบุคคลที่ ได รับการยอมรับในระดับประเทศในดานการจัด
กระบวนการเรียนรูแกชุมชน และหรือในดานสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และหรือในดาน
การตลาดสําหรับการประกอบการรายยอย และหรือในดานการบริหารจัดการการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ิน  และหรือในดานการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
                                (3)  เปนบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาเอกในสาขาการจัด
กระบวน การเรียนรูแกชุมชน และหรือในสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และหรือในสาขาการ
บริหารหรือการตลาดสําหรับการประกอบการรายยอย และหรอืในดานการบริหารจัดการการพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ิน       
                                   จากการกําหนดคุณลักษณะดังกลาว ผูวิจัยจึงไดเรียนเชิญนักวิชาการและผู
ทรงวุฒิเพื่อทําการตรวจสอบรูปแบบการถายทอดความรู   ดังนี้ 

                                   - นายปองพล  อดิเรกสาร  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ        
อดีต  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และประธานคณะกรรมการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 

                                   - รองศาสตราจารยปาริชาติ  วลัยเสถียร   คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                                           - ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  จารุมณี   โครงการบัณฑิตศึกษา สาขา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
                                           -  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉียบ  ไทยยิ่ง       คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร    
                                           - นายชายกร  สินธุสัย   นักวิชาการและวิทยากรกระบวนการ   ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)                   

                                    -  รองศาสตราจารย ดร. ธนวดี  บุญลือ   ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
                                            -  รองศาสตราจารย  ดร .สุวกิจ   ศรีปดถา    กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ     
                                            -  ดร.จารุวรรณ   พลอยดวงรัตน        กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2)  การดําเนินงาน 
                                         ผูวิจัยไดจัดการประชุมสัมมนานักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ  ในวันที่              
6   กันยายน  2550  ณ หองประชุมบุณฑริก  โรงแรมพระนครแกรนดวิว    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร    โดยมีรูปแบบในการประชุม  คือ ใหนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณารูปแบบการ
ถายทอดความรูและหลักสูตรการฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากรูปแบบการถายทอดความรูจากการ
นําเสนอโดยเบื้องตนของผูวิจัย      หลังจากนั้นนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการวิพากษ     
ใหคําแนะนํา   และใหขอเสนอแนะแกผูวิจัย  เพื่อแกไขความบกพรองบางประการของรูปแบบการ
ถายทอดความรู   ทั้งน้ี เปนการวิพากษ  ใหคําแนะนําและใหขอเสนอแนะของนักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิโดยอิสระ 
  
 3)  การประมวลผลและวิเคราะหผล 

                   ผูวิจัยไดดาํเนินการประมวลผลกการศึกษาในครั้งนี้โดยการสังเกต และจด 
บันทึกขอมูลลงในแบบบนัทกึ   หลังจากนัน้ไดนําขอมูลมารวบรวม เพือ่จัดระบบขอมูลและนํามา
วิเคราะหผล ประมวลเปนขอสรุป 
 
 4)  การปรับปรุงรูปแบบการถายทอดความรู 
                                         หลังจากที่ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตการฝกอบรมที่พัฒนามาจากรูปแบบ
การถายทอดความรู และไดจัดประชุมนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิเพื่อการตรวจสอบรูปแบบการ
ถายทอดความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ผูวิจัยไดนําผลที่ไดจากการศึกษามาพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการ
ถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดใหมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้นตอไป 
 

โดยสรุป การพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน มีรายละเอยีดแสดงใหเหน็ดังภาพ 16 
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ขั้นตอนการพฒันา 
รูปแบบการถายทอดความรู 

การดําเนนิการ วิธีการและเครือ่งมือ
ที่ใช 

การประมวลและ 
วิเคราะหผล 

  การทดลองใชรูปแบบ 
การถายทอดความรูโดยใช
หลักสูตรการฝกอบรม 
 

 1.พัฒนาหลักสูตร 
     การฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
  
 
 

กําหนดสิ่งตอไปนี ้
1)  จุดประสงคในการ    
      เรียนรู                    
2)  กลุมเปาหมาย      
3)  กรอบเนื้อหาความรู   
4) กรอบกิจกรรม 
     การเรียนรู   
5)  วิธีการประเมินผล    
6)  การตรวจสอบ 
     หลักสูตร   

 
 
 
 

1)  ศึกษาเอกสาร  
ตํารา  งานวิจยัที่
เกี่ยวของในการ
พัฒนาหลักสูตร        
การฝกอบรม 
2)  ศึกษาผลจากการ
ดําเนินการวิจยัใน
ขั้นตอนที่หนึ่ง 

 
 
 
 

1)  วิเคราะหเนื้อหา
รวมกับผลการศึกษา
แลวประมวลเปน
ขอสรุป 
 
 

2.  ทดลองใชหลักสูตร 
       ฝกอบรมความรู 
 

1)   จัดทําคูมือการ 
       ฝกอบรม 
2)  ดําเนนิการฝกอบรม 
3)   ประเมินผล 

1) ใชกลุมตวัอยาง
จํานวน 30  คน 
2)  ใชการทดลอง
แบบกลุมเดยีววัด
สองครั้ง(one group 
pretest – posttest 
design) 
3) ใชการสังเกต 

วิเคราะหผลดวย สถิติ
พื้นฐาน (คาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
และการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิดวยสถิติ       
t-test 
 

การตรวจสอบรูปแบบ 
โดยนักวชิาการและ
ผูทรงคุณวฒุ ิ
 

นักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิ   พิจารณา
ความถูกตอง เหมาะสม
ของรูปแบบการ
ถายทอดความรู 

1) จัดประชุมสัมมนา 
2)  ใชการสังเกตและ
การบันทึกขอมูลที่
ปรากฏในการประชุม 

วิเคราะหผลจาก
เนื้อหาและประมวล
เปนขอสรุป 

                            
  ภาพ   16    ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของ   

                  กลุมผลิตภัณฑชมุชน 
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โดยสรุป      ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน    แสดงใหเห็น  ดังภาพ 17    ตอไปนี ้
 

ลําดับขั้นตอนการวิจัย การดําเนินการ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นที่หนึ่ง 
สํารวจและศึกษาขอมูล 
พื้นฐาน 

1. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ 
     1.1  หลักการ  แนวคิด 
     1.2  การคัดสรรสุดยอด
หนึ่งผลิตภัณฑหน่ึงตําบล 
 
2.  ศึกษาขอมูลหนวยงาน
พัฒนาภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา 
    2.1  บทบาทหนาที่ที่
เกี่ยวของในการถายทอด
ความรูแกกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน 
    2.2  รูปแบบการ
ถายทอดความรู 
    2.3  องคประกอบใน
การจดักระบวนการ
ถายทอดความรู 
 
3. ศึกษาขอมูลกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน 
   3.1  ประเมินและจัด
ระดับ  ศักยภาพในการ
บริหารจัดการกลุม 
  3.2  ขอมูลพ้ืนฐานใน
ดานที่มาของกลุมและ
ลักษณะ ผลิตภัณฑ      

1.  ศึกษาเอกสาร 
2.  สัมภาษณผูเกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
1. ศึกษาเอกสาร 
2. สัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญ   
3. การสังเกตแบบไมมี
สวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประเมินโดยใชแบบ 
ประเมินที่กําหนดคา
คะแนน 
2. สัมภาษณประธานกลุม 
3. สัมภาษณสมาชิกกลุม 
3. การสังเกตแบบไมมี
สวนรวม   
 4. สนทนากลุม 

นําขอมูลที่ไดมาจัดระบบ 
แลวประมวลเปนขอสรุป 
 
 
 
 
 
นําขอมูลมาจัดระบบแลว
ประมวลเปนขอสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ขอมูลเชิงปริมาณ  
นําไปหาคาสถิติพ้ืนฐาน
แลวแปลความหมายตาม
เกณฑที่กําหนด 
2.  ขอมูลเชิงคุณภาพ  
นําไปจัดระบบขอมูล  
วิเคราะหเนื้อหา   แลว
ประมวลเปนขอสรุป 
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ลําดับขั้นตอนการวิจัย การดําเนินการ การวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

การสํารวจและศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน (ตอ) 

  3.3  ลักษณะการเรียนรู 
แหลงเรียนรู  และปจจัยที่
สงเสริมการเรียนรูทาง
การตลาดของกลุม 
4. ศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับ 
การถายทอดความรู   
การเรียนรู    และ 
การจัดการเรียนรู 

4.  สนทนากลุม  

ขั้นที่ สอง 
สรางรูปแบบการถายทอด
ความรู 

1.  สรางกรอบแนวคิด 
2.  กําหนดรายละเอียด
ของกรอบแนวคิดในระยะ
ที่หนึ่ง 
3.  กําหนดรายละเอียด
ของกรอบแนวคิดในระยะ
ที่สอง 
4.  กําหนดรายละเอียด
ของกรอบแนวคิดในระยะ
ที่สาม 
5. สรางรูปแบบการ
ถายทอดความรู 

 ศึกษาผลการวิจัยจาก
ขั้นตอนที่ 1   
1.  ผลการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับ   การถายทอด
ความรู    การเรียนรู    
และ 
การจัดการเรียนรู 
2.  ผลการศึกษารูปแบบ
การถายทอดความรูของ
หนวยงาน  
3. ผลการศึกษาลักษณะ
การเรียนรู แหลงเรียนรู
และปจจัยที่สงเสริมการ
เรียนรูทางการตลาดของ
กลุมผลิตภัณฑชุมชน   

นําผลการศึกษาทั้ง 3 สวน 
มาจัดระบบขอมูล  
วิเคราะหเนื้อหา แลว
ประมวลเปนขอสรุปเพื่อ
นําขอสรุปที่ไดไปกําหนด
องคประกอบของรูปแบบ
การถายทอดความรู 

ขั้นที่สาม 
การพัฒนารูปแบบ             
การถายทอดความรู 

ระยะท่ี 1  ทดลองใช
รูปแบบที่สรางขึ้นโดย
พัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรม 
1.1 พัฒนาหลักสูตร 
ฝกอบรม 
 1.2   ตรวจสอบหลักสูตร
โดยผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ 
1.3  ทดลองใชหลักสูตร  

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู 
2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การตลาด 
3. กรอบแนวคิดระยะที่
สอง ในรูปแบบการ
ถายทอดความรูที่สรางขึ้น
(ระยะ  การจัดกระบวนการ
ถายทอดความรู) 

1. นําขอมูลทั้ง 3 สวน  มา
วิเคราะหรวมกัน เพื่อนํา
ขอสรุปที่ได  มาพัฒนา
เปนเนื้อหา  และกิจกรรม
ในกระบวนการถายทอด
ความรู 
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
การจัดฝกอบรม 
วิเคราะหผลโดยใชสถิติ
พ้ืนฐาน 
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ลําดับขั้นตอนการวิจัย การดําเนินการ การวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

 ฝกอบรม 
1.4   ประเมินผลการ
ฝกอบรม     

   

ขั้นที่สาม 
การพัฒนารูปแบบ             
การถายทอดความรู  (ตอ) 

 ระยะท่ี 2  ตรวจสอบ
รูปแบบการถายทอด
ความรูโดยนักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิ 
     -  ดําเนินการ  โดย  
การจัดประชุม เพื่อให
นักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิได วิพากษ  
ใหขอเสนอแนะ และให
คําแนะนํา เพื่อการ
ปรับปรุงรูปแบบใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

บันทึกขอมูลจากการ
วิพากษ  ขอเสนอแนะ 
และ คําแนะนําของ
นักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิ เปน
รายบุคคล 

นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมา
พิจารณา  วิเคราะหเนื้อหา 
แลวประมวลเปนขอสรุป 

ภาพ  17      ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการ  
                  เรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน    
 

                  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังภาพ 17    ขางตน     ผูวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินการวิจัยของผูวิจัยทั้ง  3  ขั้นตอน พรอมทั้งแสดงรายละเอียด ในระเบียบวิธีของการ
ดําเนินการวิจัยไวทั้งหมด 
 
               นอกจากนี้   ในการนําเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอไว   ดังนี้ 
                1)   นําเสนอผลการวิจัยข้ันที่ 1  :   ผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดวย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอ 1, ขอ 2, และขอ 3  โดยผูวิจัยไดนําเสนอไวในบทที่ 4 
                 2)   นําเสนอผลการวิจัยข้ันที่  2  และ ขั้นที่ 3    :    ผลการสรางรูปแบบการ
ถายทอดความรู  และผลการพัฒนารูปแบบการถายทอดความรู   ซ่ึงเปนผลการดําเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค ของการวิจัยขอ 4    โดยผูวิจัยไดนําเสนอไวในบทที่ 5   

     
 
 


