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ช่องทางการจัดจ าหน่ายหินทราย บ้านหนองโสน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
Channel of Distribution Hin sai Bann-nonsano Chockchai City, 

Nakornratchasima Province 
 

ขนิษฐา  แก้วเอียด1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย บ้านหนองโสน 
อ า เภอโชคชัย  จ ังหว ัดนครราชสีม า  มี
วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย บ้านหนอง
โสน อ า เภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ท าการศึกษาโดยใช้วิธีการสังเกตการแบบมี
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ระดับลึก ผล
การศึกษา พบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย
ของผู้ผลิตหินทรายบ้านหนองโสน เป็นไป
ตามหลักการของ Phillip Kolter (ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย) มีอยู่ 4 รูปแบบ คือ 
 1) ช่องทางตรง (Direct Channel) 
เป็นช่องทางที่ผู้ผลิตขายสินค้าโดยตรงให้แก่
ลูกค้า โดยไม่ขายผ่านใครทั้งสิ้น ท าเองขาย
เองที่ร้านค้า ทั้งที่เป็นเพิงร้านค้า และร้านค้าที่
มีการจัดแสดงสินค้าที่ตกแต่งเหมือนแกลรอลี่
นอกจากนี้พบว่ายังมีการเสนอขายผ่านทาง 
web site ด้วย 
 2) ช่องทางหนึ่งระดับ (One-Level 
Channel) เป็นช่องทีป่ระกอบไปด้วยคนกลาง

หนึ่งระดับ คือ พ่อค้าปลีกกระจายสินค้าไปยัง
ผู้บริโภค พบว่า มีพ่อค้าคนกลางในจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศน ารถมาเลือกซื้อสินค้าและ
การจัดการขนส่งเอง 
 3) ช่องทางสองระดับ (Two -Level 
Channel) เป็นช่องทางที่ประกอบไปด้วยคน
กลางสองระดับได้แก่พ่อค้าส่ง และพ่อค้า
ปลีก พบว่า จ านวนคนกลางหรือพ่อค้าส่งที่
อยู่ต่างที่จะเลือกซื้อสินค้าในปริมาณมากๆ 
เพื่อจะน าไปจ าหน่ายต่อให้กับคนกลางหรือ
พ่อค้าปลีกอีกทอดหนึ่งแล้วพ่อค้าคนดังกล่าว
ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคที่อยู่ในชุมชนต่างๆ 
 4) ช่องทางสามระดับ (Three-Level 
Channel) ประกอบไปด้วยคนกลางสามระดับ 
ได้แก่ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าอิสระและพ่อค้าปลีกซึ่งแต่
ละฝ่ายมีกลุ่มย่อยช่วยด าเนินการขาย โดย
รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ขายไว้ในพื้นที่เดียวกัน
และขายสินค้าให้กับผู้บริโภค พบว่าแหล่งที่
รวบรวมของที่ขายไว้ในพื้นที่เดียวกัน เช่น 
ด่านเกวียน ชาวดินหรือพื้นที่ที่จัดแสดงสินค้า 
จะมีพ่อค้าส่งหรือพ่ออิสระที่มีมากกว่า  2-3 
ราย จะมาซื้อผลิตภัณฑ์หินทรายบ้านหนอง
โสน  แล้วน ามาขายในที่พื้นที่เดียวกันเป็น

รายงานการวิจยั 

1  อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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การรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อที่ขายผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้บริโภค 
 
ค าส าคัญ      ช่องทางการจัดจ าหน่าย  หินทราย 
 
ความเป็นมา 
 หนองโสนหินทราย  แหล่งผลิ ต
ปฏิมากรรมหินทรายเพื่องานจัดสวนแต่งบ้าน
จากกลุ ่มงานหล่อหินทรายบ้านหนองโสน 
ต าบลท่ าอ่ าง  อ า เภอโชคชัย  จ ังหว ัด
นครราชสีมา หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักที่นี่ 
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น จากร้านค้าในชุมชนน าสินค้าที่มี
คุณภาพและโดดเด่นมาน าเสนอลูกค้าที ่รัก
การแต่งบ้านจัดสวน โดยการรวบรวมสินค้า
ทุกแบบ ทุกสไตล์ เพื่อให้ตรงความต้องการ
ของลูกค้ามากที่สุดจนผู้บริโภครู้สึกว่าได้มา
สัมผัส เลือกชมสินค้าด้วยตนเอง 
 ผลิตภัณฑ์หินทรายบ้านหนองโสน
เป็นปฏิมากรรมพื้นบ้านผลิตโดยชาวบ้าน
หนองโสนนับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่ง
ก าลังได้รับความนิยม ทั่วประเทศและในตลาด
ต่างประเทศ เช่น ประเทศ ลาว เวียดนาม ฯลฯ 
ผู้ผลิตแต่ละรายจะมียอดขายและปริมาณการ
สั่งซื้อตามที่ผู้บริโภคต้องการแทบจะไม่ทัน
ในแต่ละเดือน จากข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นเหตุ
ที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงช่องทางการ
จัดจ าหน่ายของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หินทรายบ้าน
หนองโสนว่ามีรูปแบบของช่องทางการจัด
จ าหน่ า ยที่ แ ตกต่ า งกั น    แ ล ะ มี ค ว า ม
หลากหลายกันอย่างไรที่ท าให้สามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ได้ ถึ งแม้ชาวบ้ านส่วนใหญ่ มี

การศึกษาที่ไม่สูงมากนัก แต่ด้วยใจรัก พวก
เขาก็สามารถผลิตหินทรายฝีมือดีออกมาวาง
จ าหน่าย  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์หินทรายบ้านหนองโสน อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 
ประโยชน์ที่จะได้รับในการศึกษานี้มีดังนี้  
 1. ช่วยขยายตลาด และขยายช่อง
ทางการขายมากขึ้น  จากระดับท้องถิ่นสู่
ระดับชาติ  
 2. ช่วยท าให้ผู้ผลิตกระจายสินค้าเข้า
ไปในช่องทางการขายได้มากขึ้นและรวดเร็ว
ขึ้น  
 3. ช่วยท าให้ผู้บริโภคในขั้นสุดท้ายมี
สินค้ าและบริการใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคได้อย่างเต็มที่  
 4. ช่วยท าให้ปริมาณสินค้าคงคลัง
ลดลง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย     
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ประชากร   ศึกษากับชุมชนที่ท า
ผลิตภัณฑ์หินทรายบ้านหนองโสน  อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 เครื่องมือ เป็นแบบสังเกตการณ์ที่มี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์ระดับลึกแบบไม่มี
โครงสร้าง แบบบันทึก  
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 ขอบเขตของการวิจัย การศึกษาวิจัย
นี้เป็นการศึกษากับผู้ผลิตที่ผลิต ผลิตภัณฑ์หิน
ทรายบ้านหนองโสน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 
การรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ าห า ข้ อ มู ล ด้ ว ย ก า ร
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยการเป็นผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ และเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาณษ์
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ ช่างหล่อ ช่างเพ้นท์ และ
เจ้าของร้าน จ านวน 5 ร้าน ในประเด็น
ช่องทางการจัดจ าหน่ายอันน าไปสู่แนวทาง
หรือวิธีการขายสินค้าได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น 
ช่วยขยายตลาดและขยายช่องทางการจัด
จ าหน่ายจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติและ
นานาประเทศ ข้อมูลที่ได้รับมีการบันทึก และ
น ามาตรวจสอบ โดยการตรวจสอบข้อมูล
แบบสโนว์บอล จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ มาท า
การวิเคราะห์ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  บริบทของชุมชนบ้านหนองโสน     
 ประวัติบ้านหนองโสน บ้านหนอง
โสน เดิ ม ช่ือ “บ้านหนองไทร” เมื่ อปี 
พ.ศ.  2482  ครอบครัวของนายอุย และนาง
เคลือบ  ปลิวกระโทก ได้พากันย้ายครอบครัว
มาจากบ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4   ได้มีครอบครัว
อื่นๆ ย้ายตามมา และได้ไปรวมเป็นหมู่บ้าน
เดียวกันกับหมู่บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 11  มี
นายเสาร์  ปรอยกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้านใน
ขณะนั้นต่อมาได้แยกการปกครองออกจาก

บ้านดอนพราหมณ์ มาเป็นบ้านหนองโสน หมู่ 
14 โดย  ปี พ.ศ. 2515    มีนายแสง  ปลั่งกระ
โทก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก    ปี พ.ศ. 2526  
มีนายสาย  ปี่กระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 
ปี พ.ศ. 2530  มีนายแช่ม   ปร่ึมกระโทก เป็น
ผู้ใหญ่บ้านคนที่  3  จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งช่ือ
หมู่บ้านหนองโสนเพราะมีที่มาจากมีต้นโสน
เกิดขึ้นหนาแน่น เต็มพื้นที่หมู่บ้าน  ด้าน
ประ ชา ก ร  บ้ า นหนอง โสน  มี จ า น วน
ครัวเรือน  115  ครัวเรือน ประชากร จ านวน
375 คน ด้านอาชีพและรายได้เดิมบ้านหนอง
โสน มีอาชีพหลักคือ ท านาข้าว และท าไร่มัน
ส าปะหลัง และอาชีพรับจ้างตามโรงงาน ที่ตั้ง
อ ยู่ในเขตพื้นที่ ต าบลท่ าอ่ างและอ า เภอ
ใกล้เคียง เมื่อปี พ.ศ. 2539 นายสายัณห์ แพทย์
จะโป๊ะ ซึ่งไม่ได้ไปประกอบอาชีพรับจ้าง
เหมือนคนอื่น  ได้น า ช่างอ๋อย ไปดูงานที่
ปราสาทเขาพนมรุ้งจึงเกิดความคิดเอาดิน
เหนียวมาปั้นเป็นรูปแบบต่างๆ แล้วน าไปเผา
เป็ น เค ร่ือ งปั้ น  ดิน เผา  และน า ช้ินง าน            
ไปวางขายตามริมทาง แต่ขายได้ไม่คอยดี        
นายชูชัย วรกุล พัฒนาการอ าเภอโชคชัยได้น า
ช่างอ๋อย ไปดูงานที่ปราสาทเขาพนมรุ้งเห็น
ของที่ระลึกเป็นตัวปราสาทเขาพนมรุ้ง จึงซื้อ
และมาหัดท าจึงคิดน าเอาปูนซีเมนต์ขาว ทราย
และน้ า มาผสมกันแล้วเทลงในแบบหล่อ ทิ้ง
ให้แห้งน าไปล้างท าความสะอาด โดยเรียก
ช้ินงานนี้ว่า “ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย” น าไป
จ าหน่ายปรากฎว่ามีผู้สนใจ และเป็นสินค้าที่
ติดตลาดอย่างรวดเร็วทั้ งในท้องถิ่นและ
จังหวัดอื่นๆ ปัจจุบันถือว่าบ้านหนองโสน 
เป็นตลาดขายส่งผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย 
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เพราะเกือบทุกหลังคาเรือน ท าการผลิตงาน
หล่อหินทราย  และน าเอาผลิตภัณฑ์หินทราย
มาจ าหน่ายภายในหมู่บ้านหนองโสน และมี
ร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่บ้านหนองโสน 
ถึง 232 ร้าน และร้านที่ผลิตอิฐบล็อกดิน
ประสาน จ านวน 10 ร้าน ดังนั้นจึงถือว่า
ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย และอิฐบล็อกดิน
ประสาน บ้าน   หนองโสน ต าบลท่าอ่าง 
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   เป็น
แหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุด และราคาถูกที่สุด 
 วิสัยทัศน์หมู่บ้าน        
“หมู่บ้านท่องเที่ยว  ปฏิมากรรมหล่อหิน
ทราย” 
 วัฒนธรรมประเพณีบ้าน หนองโสน 
หมู่ ที่  8 ขนบธรรม เนี ยมประ เพณี  ลอย
กระทง  สงกรานต์  เข้าพรรษา ออกพรรษา 
ตักบาตรเทโว และประเพณีทางพระพุทธ-
ศาสนาต่างๆ หมู่บ้านหนองโสนประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 ลักษณะภูมิประเทศ  บ้านหนองโสน 
หมู่ที่  8 ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา    
 มีพื้นที่รวมทั้งหมด 3,352   ไร่  แบ่ง
ออกเป็น พื้นที่นา 599 ไร่  พื้นที่ไร่ 977 ไร่ พื้นที่
ปลูกไม้ยืนต้น 20 ไร่ พื้นที่อื่น  ๆ อาศัย 200 ไร่  
 ลักษณะที่ตั้ง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 
ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย ตั้งทางทิศเหนือ
อยู่ห่างจากตัวอ า เภอโชคชัย มีระยะทาง
ประมาณ  7   กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ 
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   บ้านกุด
โบสถ์  หมู่ที่ 2  ต าบลท่าอ่าง 

 ทิศใต้          ติดต่อกับ    บ้านดอน
พราหมณ์หมู่ที่ 5  ต าบลท่าอ่าง 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  บ้านกุด
จอกน้อยหมู่ที่  6  ต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านหนอง
เสาเดียว หมู่ที่  7  ต าบลท่าอ่าง 
 ข้อมูลด้านประชากร บ้านหนองโสน
มีจ านวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 96 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  371  คน แยก
เป็น ชาย  177 คน หญิง  194   คน 
 แหล่ งน้ า ธรรมชาติ  บ้ านหนอง
โสน หมู่ที่  8 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นใช้ในการ
อุปโภค บริโภค มีบ่อบาดาล 3 บ่อ  สระน้ า
สาธารณะ 1 แห่ง การคมนาคม โทรศัพท์ และ
ไฟฟ้า บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8  มีถนน  
 ภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก นอกนั้นเป็น ถนนลูกรัง และหินคลุก 
การสัญจรไปมาระหว่างต าบลท่าอ่างกับ
ต าบลใกล้เคียงส่วนมากมีความสะดวกถนน
เป็นลูก รัง  มี ตู้ โทรศัพท์ สาธ ารณะ  2  ตู ้
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน 
 สภาพทางเศรษฐกิจ บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ 8 ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย รายได้
เฉลี่ย 28,150บาท/คน/ปี การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลักท านาอาชีพรอง  คือ  อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน (ปฎิมากรรมหินทราย)                                   
 2. ผลิตภัณฑ์หินทรายบ้านหนองโสน 
 ความหมายของผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์  (Product) หมายถึง สิ่งที่
เสนอขายให้กับตลาดสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่ม   เป้าหมายได้ 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะสัมผัสได้หรือ
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สัมผัสไม่ได้  ทั้ งนี้  รวมถึง สินค้า บริการ  
สถานที่  องค์กร  บุคคล  หรือความคิด 
 หินทราย (Sandstone) เป็นหินมี
ลักษณะ เนื้อหยาบ จับดูระคายมือ เพราะ
ประกอบด้วยเม็ดทรายขนาดแตกต่างกัน 
(1/16 - 2 มม.) เม็ดแร่ส่วนใหญ่เป็นแร่ค
วอร์ตซ์ แต่อาจมีแร่อื่นและเศษหินดินปะปน
อยู่ด้วย เพราะมีวัตถุประสารมีความแข็งมาก
สามารถขูดเหล็กเป็นรอยได้ มีสีต่างๆ เช่น 
แดง น้ าตาล เทา เขียว เหลืองอ่อน อาจแสดง
รอยช้ันให้เห็น มีซากดึกด าบรรพ์ 
 ผลิตภัณฑ์หินทรายบ้านหนองโสน 
เ กิ ด จ าก ก า รร วมตั ว กั น ขอ ง เ ม็ ด ทร า ย 
ประกอบด้วย ควอร์ตซ์เป็นส่วนใหญ่ อาจมี
แร่แมกเนไทต์และไมกาปะปนอยู่  วัตถุ
ประสาร (ซีเมนต์) ส่วนมากเป็นพวกซิลิกา 
(ควอร์ตซ์ หรือ เชิร์ต) แคลไซด์ โดโลไมต์ 
เหล็กออกไซด์  ซึ่งมักท าให้หินมีสีเหลือง 
น้ าตาล แดง  ในประเทศไทย พบมากทางภาค
อีสาน จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี  กาญจนบุรี 
และทางภาคใต้บา งแห่ง    ผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายประเภท อาทิเช่น   
-   ประเภทน้ าผุด,น้ าล้นและน้ าตก และม่าน
น้ า  
-   โคมไฟและโคมไฟหัวเสา  ช่องลม   
-   ประเภทตุ๊กตาหินทราย  ภาพการละเลน่
เด็กไทย  
-   ประเภทสัตว์เลี้ยง  
-   ประเภทวิถีชีวิตชนบท 
-   ประเภทภาพพุทธศาสนา ภาพมงคล  
-   ประเภทดอกไม้ต่าง ๆ   
-   ประเภทอิฐบล็อคดินประสาน (จ๊ิกซอล์) 

-   ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย (Made to order) 
ผลิตภัณฑ์หินทรายบ้านหนองโสน จะมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้าน นั่นคือแต่ละ
ร้านในบ้านหนองโสนจะมีสะไตล์การ
ออกแบบไม่เหมือนกัน ผู้น าชุมชนได้มีระบบ
การจัดการที่ดีมาก ลูกค้าชอบสไตล์ไหนก็จะ
เข้าไปร้านนั้นๆ และในแต่ละร้านจะมีช่างปั้น
ประจ าร้าน ช่างใครช่างมัน ไม่มั่ว และไม่ข้าม
เขตกัน ตลอดจนมีการผลิตตามที่ ผู้บริโภค
ต้องการเช่น ผลิตภัณฑ์หินทรายที่มีขนาด
ใหญ่สุดและขนาดเล็กสุด ช่างจะเร่ิม ขึ้นรูป
หรือปั้นขึ้นมา โดยใช้ดินเหนียวบ้ าง ดิน
น้ ามันบ้าง พอปั้นเสร็จแล้ว ก็จะส่งร้านที่
ตัวเองประจ าอยู่ ดังนั้นงานแต่ละช้ิน คนแถว
นั้นจะรู้เลยว่าเป็นงานของช่างคนไหน เพราะ 
สไตล์การออก แบบและผลงานมันจะแสดง
ออกมา          
 ขั้นตอนการท า ร้านก็จะมาท าพิมพ์ 
โดยใช้ ซิลิโคน หรือ ยางพารา ท าการเทหล่อ 
เป็นแบบพิมพ์ เมื่อได้แบบพิมพ์แล้ว ก็จะใช้
ปูน พ็อทแลนด์ (ตราช้าง) + ทราย + สีฝุ่น ท า
การหล่อ งานปั้นขึ้นมา ไม่ได้ ท าเป็นแท่งแล้ว
มาแกะ การท างานคล้ายๆ กับปูนพลาสเตอร์ที่
ขายตามตลาดนัดพอหล่องานเสร็จแล้ว การท า
พื้นผิวของงาน ให้มีผิวที่แตกต่างออกไป โดย
จะใช้กรดเกลือเข้มข้น Hydrochloric acid 
(HCl) ผสมน้ า (20 กก. 300 บาท 4 ลิตร 120 
บาท เป็นขวดขายที่ศึกษาภัณฑ์ 30 บาท มัก
พบกรดเกลือในผลิตภัณฑ์ประเภทน้ ายาล้าง
ห้องน้ า) ตามอัตตราส่วน ที่ต้องการ (กัดพื้นผิว
มากน้อยอยู่ที่ส่วนผสมกรดเกลือ) เอามาใช้กับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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งาน  โดยการแช่หรือใช้แปรงทาส่วนที่
ต้องการ 
 3.   ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ความหมายของ ช่องทางการจัด
จ าหน่าย หมายถึง กิจกรรมในด้านการตลาด
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การปรับปรุง การ
โยกย้าย การขนถ่าย การสื่อข้อความ การ
ด าเนินการด้านอรรถประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับ 
เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย  และจากผล
การศึกษา พบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
ผู้ผลิตหินทรายบ้านหนองโสน เป็นไปตาม
หลักการของ Phillip Kolter (ช่องทางการจัด
จ าหน่าย) มีอยู่ 4 รูปแบบ คือ                                                                                                                                                                                    
 3.1   ช่องทางตรง (Direct Channel)  
เป็นช่องทางที่ผู้ผลิตขายสินค้าโดยตรงให้แก่
ลูกค้า โดยไม่ขายผ่านใครทั้งสิ้นท าเองขายเอง
ที่ร้านค้า ทั้งที่เป็นเพิงร้านค้า และร้านค้าที่มี
การจัดแสดงสินค้าที่ตกแต่งเหมือนแกลลอร่ี 
นอกจากนี้พบว่ายังมีการเสนอขายผ่านทาง 
web site  
 3.2   ช่องทางหนึ่งระดับ (One-Level 
Channel)  เป็นช่องที่ประกอบไปด้วย คนกลาง
หนึ่งระดับ คือพ่อค้าปลีกกระจายสินค้าไปยัง
ผู้บริโภค พบว่ามีพ่อค้าคนกลางในจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศน ารถมาเลือกซื้อสินค้าและ
การจัดการขนส่งเอง 
 3.3 ช่องทางสองระดับ (Two-Level 
Channel) เป็นช่องทางที่ประกอบไปด้วย คน
กลางสองระดับได้แก่  พ่อค้าส่ง และพ่อค้า
ปลีก พบว่า จ านวนคนกลางหรือพ่อค้าส่งที่
อยู่ต่างที่จะเลือกซื้อสินค้าในปริมาณมากๆ
เพื่อจะน าไปจ าหน่ายต่อให้กับคนกลาง หรือ

พ่อค้าปลีกอีกทอดหนึ่งแล้วพ่อค้าคนดังกล่าว
ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคที่อยู่ในชุมชนต่างๆ  
 3.4 ช่องทางสามระดับ (Three-Level 
Channel) ประกอบไปด้วย คนกลางสามระดับ 
ได้แก่ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าอิสระ และพ่อค้าปลีก ซึ่ง
แต่ละฝ่ายมีกลุ่มย่อยช่วยด าเนินการขาย โดย
รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ขายไว้ในพื้นที่เดียวกัน
และขายสินค้าให้กับผู้บริโภค พบว่า แหล่งที่
รวบรวมของที่ขายไว้ในพื้นที่ เดียวกัน เช่น 
ด่านเกวียน ร้านชาวดินหรือพื้นที่ที่จัดแสดง
สินค้า จะมีพ่อค้าส่งหรือพ่ออิสระที่มีมากกว่า 
2-3 ราย จะมาซื้อผลิตภัณฑ์หินทรายบ้าน
หนองโสน แล้วน ามาขายในที่พื้นที่เดียวกัน
เป็นการรวมกลุ่ มของ ผู้ขาย  เพื่ อที่ ข า ย
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค  
 
สรุปผลการวิจัย  
              จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์หิน
ทรายบ้านหนองโสน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่
ละร้านนั่นคือแต่ละร้านในบ้านหนองโสนจะ
มี ส ะ ไตล์ ก า ร ออ ก แบบไม่ เ หมื อ นกั น 
ผลิตภัณฑ์หินทรายขนาดเล็กๆ ประเภท 
ประเภทน้ าผุด น้ าล้นและน้ าตก และม่านน้ า 
โคมไฟ โคมไฟหัวเสา ช่องลมตุ๊กตาหินทราย 
ภาพการละเล่นเด็กไทย ประเภทสัตว์เลี้ยง 
ดอกไม้ต่าง ๆ  จะใช้ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ทั้ง 4 ระดับ คือ ช่องทางตรง ช่องทางหนึ่ง
ระดับ ช่องทางสองระดับและช่องทางสามระดับ 
ส่วนผลิตภัณฑ์หินทรายขนาดใหญ่ ประเภท
วิถีชีวิตชนบท ภาพพุทธศาสนา ภาพมงคล 
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อิฐบล็อคดินประสาน (จ๊ิกซอล์) จะใช้ช่องการ
จัดจ าหน่ายช่องตรงและช่องทางหนึ่งระดับ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลิตภัณฑ์หินทรายบ้านหนองโสน 
ประเภท ต ่า งๆ  ของแต ่ละร ้านค ้า จะใ ช้
ช ่อ งท างในการจ ัด จ าหน่ ายคล้ ายกันจะ
แตกต่างกันเฉพาะขนาดของผลิตภัณฑ์หรือ
สไตล์การออกแบบของผลิตภัณฑ์ท าให้ 
แนวทางการตลาดและ ช่องทางการจัด
จ าหน่ายแตกต่างกัน ร้านค้าที่ต้องการให้มี
ยอดขาย เพิ่มมากขึ้ นหรือส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากกว่าเดิมถ้ามี 

 1. บริการหลังการขาย เช่น รับประกัน
สินค้าที่เกิดความช ารุดเสียหายระหว่างที่มี
การขนส่งและตกแต่ง ซ่อมแซมฟรี ภายใน 1 
ปี  และบริการส่งสินค้าถึ งที่พ ร้อมติดตั้ ง 
(ภายในประเทศ) 
 2. กล่องหรือ หีบห่อที่บรรจุให้ลูกค้า
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความแข็งแรง
ทนทานและมีความเป็นอัตลักษณ์ของผลติ
ภัณฑ์ร้านค้าของตัวเอง 
 3.  สร้างตราย่ีห้อ หรือสัญญลักษณ์ที่
เป็นของตัวเองเพื่อป้องกันการเลียนแบบหรือ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
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