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บทท่ี 1 

บทน า 
 

การแปรรูปอาหาร (food processing) เป็นกระบวนการท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบ ให้

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม สะดวก และปลอภัยตอ่การบริโภค เป็นการถนอมอาหาร เพ่ือ

ยืดอายุการเก็บรักษา ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีความหลากหลาย เพ่ิมทางเลือก และเพ่ิมมูลค่าให้กับ

วัตถุดิบวัตถุประสงค์ของการแปรรูปอาหารการแปรรูปอาหาร เป็นกระบวนการตา่งๆ ท่ีกระท าต่ออาหาร

เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพ่ือการถนอมอาหาร ( food preservation) เนื่องจากวัตถุดิบท่ีใช้เพ่ือการแปรรูปอาหาร 

เป็นวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เสื่อมเสียได้ง่าย การแปรรูป

อาหาร เป็นมีวัตถุประสงค์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารถนอมรักษาคุณภาพอาหารด้านต่างๆ ของ

อาหารให้ใกล้เคียงของสด ชะลอและป้องกันการเสื่อมเสีย (food spoilage) ของอาหารท้ังการเสื่อมเสีย

เนื่องจากจุลินทรีย์ (microbial spoilage) การเสื่อมเสียเนื่องจากปฏิกริยาทางเคมี และ การเสื่อมเสียทาง

กายภาพเพ่ือให้มีอาหารบริโภคได้ตลอดท้ังปี และสามารถจ าหนา่ยได้กว้างขวางขึน้ 

2.เพ่ือให้อาหารมีความปลอดภัยต่อบริโภค เพราะกระบวนการตา่งๆท่ีใช้เพ่ือการแปรรูป

อาหารตั้งแตก่ารเตรียมวัตถุดิบ เช่น การล้างการคัดคุณภาพ รวมท้ังกรรมวิธีการถนอมอาหาร เช่น การ

แปรรูปอาหารด้วยความร้อน การแช่เยือกแข็งอาหาร การท าแห้งมีเป้าหมายเพ่ือให้อาหารปลอดภัย ลด

ความเสี่ยงจากอันตายในอาหาร ( food hazard) ได้แก่ อันตรายจากจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค (pathogen) 

สารเคมีท่ีอาจปนเป้ือนมากับอาหาร ก าจัดสารพิษต่างๆท่ีมีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติ ท าให้อาหารมี

คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานด้ านคว ามปลอดภัย (food safety) ในระดับชาติ และระดับสากล 

เช่น GMP, HACCP, BRC เป็นตน้ 

2 เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (value added) ให้กับอาหาร ท าให้ผู้ประกอบการได้รับผลก าไรซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก ท่ี

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร การเพ่ิมมูลค่าอาหารอาจท าได้หลายมิติ เช่น ในแง่ของการผลิต อาจ

พิจารณาเร่ืองการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เพ่ิมผลผลิต ลดการสูญเสีย เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตด้วยการใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารในด้านการตลาดการเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารท่ี

ดึงดูดความสนใจ หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกตา่ง ส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมีคุณค่า

ทางโภชนาการสูงขึน้ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0464/raw-material-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0333/food-preservation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1149/food-processing-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0333/food-preservation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1232/food-spoilage-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1856/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-microbial-spoilage
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0528/thermal-processing-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0528/thermal-processing-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0277/dehydration-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0334/food-safety-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0356/haccp-hazard-analysis-critical-control-point
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1702/brc-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2943/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-food-processing-equipment
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3.เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ท าให้สามารถตอบสนอ งต่อความ

ตอ้งการของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางท้ังในวงกว้าง และตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ 

เช่น อาหารส าหรับเด็ก อาหารส าหรับผู้รักสุขภาพ อาหารส าหรับนักกีฬา อาหารส าหรับผู้บ่วยเฉพาะโรค 

4.เพ่ือสะดวกแก่การบริโภค ผลิต ภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปท าให้ผู้ บริโภค ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ในสภาวะท่ีเวลาท่ีเร่งรีบ ลดเวลาในการเตรียมอาหาร และการน าไปแปรรูปตอ่ 

5.การขนสง่และการเก็บรักษา เช่น เคร่ืองดื่มผง มีน้ าหนักเบา ขนสง่สะดวก และเก็บรักษา

ได้นานท่ีอุณหภูมิห้อง 

 

1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ.2553 ก าหนดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ เพ่ือ

สนับสนุนสิทธิและการมีส่วน ร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร เพ่ิม

ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างตอ่เนื่อง

ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใน

พ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตัง้แตใ่นระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็น

ล าดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวคร้ัง

นัน้มุ่งเน้นให้ความส าคัญพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนาทุกเร่ืองทุกสาขาท้ังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหา

ความตอ้งการตา่ง ๆ ท่ีได้จากพื้นท่ีเหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกร

โดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะ

ข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไปปัญหาตา่ง ๆ เหล่านัน้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนัน้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้หยิบยกเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับต าบลขึ้นมาด าเนนิการอีกคร้ัง โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูป

ของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนา

ร่วมกัน น าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเค รือข่ายองค์กรเกษตรกร 

เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตล าด และการ

บริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด าเนนิการใน 
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5 เร่ืองหลักให้บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม พ้ืนท่ีด าเนนิการอ าเภอละ 1 ต าบล และหลังจากท่ีสภาเกษตรกรได้ด าเนนิการเร่ือง

นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีค าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 แต่งตัง้คณะท างานปฏิบัตกิาร

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เร่ือง ได้แก่ การลดต้นทุนและ

เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพ้ืน ท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่ งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่  เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้มุ่งเน้นพ้ืนท่ีด าเนินการในระดับต าบลเช่นเดียวกับโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล ท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ และสภาเกษตรกรจังหวัดก าลังด าเนนิการอยู่ อย่างไร

ก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาติเห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้น้ันตอ้งมีการด าเนินงานใน

ลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ โดยเร่ิมจากกลุ่มขนาด

เล็กระดับหมู่บ้าน ต าบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ใน

ลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในระดับนั้นได้ 

จ าเป็นตอ้งสนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง และ

เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความ

เข้าใจมีความสามารถจัดท าแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจ

มีความสามารถจัดท าแผนงาน ก าหนดวิธีการ เป้าหมายการด าเนนิงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็น

พลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับต าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล กับโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร

เข้าไว้ดว้ยกัน เป็นกิจกรรมภายใต ้ “โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2.จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ใน

พ้ืนท่ีหรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

3.ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิม
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ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบ

เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เนน้บริหาร

จัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 

 

 

3.บรบิททั่วไป อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
อ าเภอโพธาราม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง

ดังตอ่ไปนี้ 

ทิศเหนอื ตดิตอ่กับอ าเภอท่าม่วง (จังหวัดกาญจนบุรี) และอ าเภอบ้านโป่ง  

ทิศตะวันออก ตดิตอ่กับอ าเภอเมืองนครปฐม (จังหวัดนครปฐม) และอ าเภอบางแพ  

ทิศใต้ ตดิตอ่กับอ าเภอด าเนนิสะดวกและอ าเภอเมืองราชบุรี  

ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับอ าเภอจอมบึง 

อ าเภอ โพธาราม ตั้ งอยู่ในบริเวณลุ่ มน้ าแม่กลอง  ล าน้ าส า คัญฝั่ งตะวั นตกของประเทศไทย   

มีความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งชุมชนตั้งแตส่มัยก่อนประวัติศาสตร์ พบหลักฐานทางโบราณคดีส าคัญใน

แถบตน้น้ าของหุบเทือกเขา ท้ังแควใหญ่หรือแควศรีสวัสดิ์  และแควน้อยหรือแควไทรโยค ซึ่งท้ังสองแควนี้

ไหลมารวมกันท่ีต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนบริเวณแม่น้ าแม่กลองท่ีไหลผ่าน

ตัง้แตอ่ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จนมาถึงอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบการตัง้ถิ่นฐานของผู้คน

สืบเนื่ อ งมาตั้ ง แต่ส มัยก่ อนประวั ติ ศาสต ร์  จนถึ งส มัยทราวดี  ลพบุรี  และอ ยุธยา  ตลอดจนถึ ง

รัตนโกสินทร์ ลุ่มน้ าแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์ จึงไม่ได้ว่างเว้นจากการท่ีมนุษย์มาตัง้ถิ่นท่ีอยู่อาศัยมานับพัน

ปี จากหลักฐานทางโบราณคดี บริเวณลุ่มแม่น้ ากลองตอนล่าง มีพัฒนาการของชุมชนมนุษย์ มาตั้งแต่

ราว  2,500 ปีมาแล้ว ในยุคโลหะส าริด และเหล็ก ท่ีมีการติดต่อท้ังทางบกและโดยเฉพาะทางทะเลกับ

ชุมชนแถบจีนตอนใต้ และชายฝั่งทะเลของเวียตนาม  ตลอดจนหมู่เกาะต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ หลังจากนั้น ในราวพุทธศตวรรษท่ี 7 และท่ี 8 มีการเตบิโตของชุมชนใกล้ทะเล เช่น ท่ีดอนตาเพชร เร่ิม

มีการรับอารยธรรมอิน เดีย  และมีการพัฒนาการเข้ าสู่ ส มัยทราวดี  เม่ือประมาณ พุทธศตว รรษ

ท่ี 11 และ 12 เห็นได้เด่นชัดท่ีสุดท่ีเมืองโบราณคูบัว ซึ่งเป็นเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดในลุ่มแม่น้ ากลอง เมืองคู

บัว สะท้อนให้เห็นความส าคัญของการค้าและการติดต่อกับบ้านเมืองโพ้นทะเล  เมือง   คูบัวเจริญสูงสุดใน

ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-15  ในบริเวณท้องน้ าของล าน้ าแม่กลอง  ในเขตอ าเภอเมืองโพธาราม และบ้าน

โป่ง พบเศษเคร่ืองเคลือบดินเผาของจีน  ตัง้แตส่มัยห้าราชวงศ์ (ปลายราชวงศถ์ัง) จนถึงสมัยราชวงศห์ยวน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
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และสบืเนื่องมาจนถึงสมัยราชวงศ์เหม็ง (ราวพุทธศตวรรษท่ี 15 จนถึงสมัยตน้รัตนโกสินทร์) ต่อมาความ

เจริญของชุมชนในลุ่มน้ าแม่กลองตอนล่าง  ย้ายจาก เมืองคู บัวมาสู่เมือง ราชบุรี ในสมัยลพบุรีซึ่ง มี

ความสัมพันธ์ทางศลิปกรรมเนื่องในพุทธศาสนากับศลิปะขอมแบบเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา เพราะ

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากพื้นท่ีภายในมาสู่ดนิแดนท่ีห่างไกล 

  ในสมัยอยุธยา ตั้งแต่รัชการสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมา กรุงศรีอยุธยาพัฒนาเป็น

ราชอาณาจักรท่ีเป็นปึกแผ่น  มีการค้าทางทะเลโดยเฉพาะการค้าทางส าเภาตดิต่อกับเมืองจีน  โดยมีเมือง

ราชบุรี เป็นเมืองท่า ภายในพบหลักฐานเป็นหางเสือเรือส าเภาขนาดใหญ่  หน้าคุ้งน้ าบริเวณวัดสมถะ เขต

อ าเภอโพธาราม เนื่องจากเส้นทางน้ าแม่กลองสามารถติดตอ่กับบ้านเมืองภายในแถบจังหวัดกาญจนบุรี ไป

จนถึงเมืองมอญ ผ่านเทือกเขาตะนาวศรีหลังจากสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ การศกึสงครามกับพม่า

เร่ิมแตค่ร้ังนั้น มีผลกระทบท าให้ชุมชนในเขตลุม่น้ าแม่กลองด้วยความส าคัญลง จนกระท่ังได้รับผลกระทบ

มากท่ีสุด ในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 ผู้คนในบรรดาหัวเมืองต่างต่างตอ้งเคลื่อนย้ายถูกวาดตอ้นแล้ว

เกิดชุมชนใหม่ๆ ขึ้นตามเส้นทางเดินทัพและในท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มชาวมอญท่ีได้รับผลกระทบจาก

สงครามซึ่งได้รับความอุปถัมภ์ จากราชส านักท่ีกรุงเทพฯ  ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ  ให้พระยามอญ 7 หัวเมืองหน้าด่าน พร้อมครัวเรือน ตัง้บ้านเรือนอยู่ ริมฝั่ง

น้ าแม่กลอง บริเวณเหนือวัดคงคารามในปัจจุบันเป็นกลุ่มใหญ่  นอกจากนียั้งมีชาวมอญจากเมืองตา่งๆ ตั้ง

ชุมชนกระจัดกระจายอยู่ริมฝั่งน้ าแม่กลองตั้งแต่เขตอ าเภอโพธาราม  จนถึงอ าเภอบ้านโป่ง ในรัชกาล

นี้ นอก เหนือจากการอพยพของชุ มชนมอญเข้ามาตั้งถิ่ นฐาน เป็นกลุ่ มใหญ่แล้ว  ยังมีกลุ่ มชาติ พัน ธ์ุ

อื่นๆ เช่น ไทยญวน จากเมืองเชียงแสน เข้ามาตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีคูบัว  ชาวลาวและชาวเขมรจ านวนหนึ่ง ตั้ง

หมู่บ้านแทรก อยู่ระหว่างชุมชนมอญ บริเวณริมฝั่งน้ าแม่กลองเช่นกัน  กลุ่มเมืองมอญ ท้ัง 7 หัวเมือง เป็น

หมู่บ้านต าบลในเส้นทางเดินทัพของพม่า ในแถบแม่น้ าแควนอ้ยและแม่น้ าแควใหญ่ ซึ่งเป็นทางผ่านจากด่าน

เจดีย์สามองค์มาทางจังหวัดกาญจนบุรี ตัง้ขึน้เป็นเมืองหน้าด่าน คอยบอกข่าวฝ่ายพม่าแก่ทางกรุงเทพฯ 

ในระหว่างรัชกาลท่ี  1 จนถึงรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณลุ่มน้ าแม่กลอง  ช่วงระหว่ าง 

บ้านโป่ง ถึง โพธารามนี้ รับกระแสคลื่นของผู้อพยพจากประเทศเพ่ือนบ้าน  อันเกิดจากการสงครามเป็น

ส าคัญท าให้บริเวณนี้มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ุ เป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งถิ่นฐานคร้ังใหม่ โดยมี

การบูรณาการทางวัฒนธรรมด้านการนับถือพุทธศาสนาแบบแผนเดียวกัน และการปกครองจากราชส านัก

ในกรุงเทพฯ โดยปราศจากข้อขัดแย้งอันเกิดจากเชือ้ชาติ  และนับตัง้แต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว มีการติดต่อค้าขายทางเรือส าเภากับชาวจีนมาก  กลุ่มชาวจีนเป็นกลุ่มใหม่ท่ีเร่ิมเข้ามาตัง้ถิ่นฐาน

คร้ั งแรกๆ  เป็ นชุ มชน ริมฝั่ งทะเล  และชุ มชน ท่ี ปากน้ าท้ั งท่ี ท่ าจี น  (สมุ ทรสาคร) และแม่ กลอง   

(สมุทรสงคราม)  ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทาง



41 

 
 

รถไฟสายใต้ ช่ วงจาก บ้านโป่ง  ถึงโพธาราม เลี ยบฝั่ งล าน้ าแม่กลอง  น าพาชาว จีน เข้ ามาตั้ งหลั ก 

แหล่ง โดยเฉพาะบริเวณจุดสถานรีถไฟท่ีพัฒนาเป็นตลาดโพธารามและตลาดบ้านโป่ง  ในปัจจุบันการเป็น

จุดผ่านแลกเปลี่ยนสินค้าท้ังทางน้ าและทางรถไฟ  ท าให้ชุมชนชาวจีนขยายใหญ่ขึน้  สี่งท่ีมาพร้อมกับชาว

จีน คือการสร้างศาลเจ้า เช่น ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ฝั่งตะวันตกของล าแม่น้ าแม่กลองบริเวณอ าเภอบ้าน

โป่ง ศาลเจ้าขนาดใหญ่ท่ีริมน้ าอ าเภอโพธาราม  ปัจจัยตา่งๆ ท าให้ชาวจีนในตลาดโพธารามและตลาดบ้าน

โป่งทวีจ านวนขึ้น  ตลาดโพธาราม ในระยะแรก เจริญกว่าตลาดบ้านโป่ง เพราะอยู่ใกล้เมืองราชบุรีและ

นครปฐม โดยเป็นกลุ่มคนจีนท่ีเคลื่อนย้ายมาจากกรุงเทพฯ นครปฐมและบ้านดอนกระเบ้ืองซึ่งเป็นชุมชนจีน

แตเ่ดิมและยังมีกลุ่มคนมอญเชื้อสายตระกูลเจ้าเมือง 7 หัวเมือง เหนอืวัดคงคารามขึ้นมา ท าให้โพธารามมี

ความคึกคักมากกว่า แต่เม่ือปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอ ยู่หัว  เกิดไฟไหม้ตลาด 

โพธาราม คร้ังใหญ่ นับแต่นั้ นมาตลาดโพธาราม  จึงเติบโตไม่ทันตลาดบ้านโป่ง  และต่อมาตลาดโพ

ธาราม ยังมีไฟไหม้ตดิตอ่กันอีกหลายต่อหลายคร้ัง  อีกท้ังการปรับเปลี่ยนมาใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็น

ส าคัญตลาดบ้านโป่ง จึงเป็นชุมทางท่ีมีความเจริญมากกว่าดังท่ีเห็นได้ในปัจจุบันรัชกาลท่ี 6 ทางตะวันออกของ

ทางรถไฟ ตรงข้ามกับวัดคงคาราม ในต าบลคลองตาคต เรียกว่า หมู่บ้านบ้านไร่ โปรดเกล้าฯ  เป็นบริเวณส าหรับ

ฝึกเสือป่า ซึ่งเป็นต้นก าเนดิกิจการลูกเสือ  ได้เสด็จพระราชด าเนนิและทอดพระเนตรการฝึกเสือป่าหลาย

คร้ัง ม.ล.ป่ิน มาลากุล ได้จัดตัง้ “ ค่ายบ้านหลวงไร่ ”  ท่ีหมู่บ้านนี้ เม่ือ พ.ศ.2530  หลังจากสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 จบลง พร้อมๆกับการคมนาคมทางบกท่ีพัฒนาขึน้ตามล าดับจนกระท่ังเส้นทางล าน้ าแม่กลอง  ซึ่ง

เคยเป็นหัวใจหลักของการเดินทางแตอ่ดีตลดความส าคัญลง กระท่ังการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ กั้นแม่น้ า

แม่กลองท่ีอ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรีน าความเปลี่ยนแปลงมาสู่ พ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่กลองท่ีเคยอุดม

สมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนเป็นการท าเกษตร อุตสาหกรรม มีการใช้พ้ืนท่ีดินอย่างคุ้มค่าทีสุดในระยะเวลาอัน

สั้น ซึ่งสร้างผลกระทบถึงปริมาณแร่ธาตุอาหารในดินระยะยาว ตลอดจนมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

และขนาดเล็ก โดยเฉพาะในจังหวัดราชบุรี มีถึง 154 แห่ง (พ.ศ.2537) บางแห่งสร้างผลกระทบร้ายแรง

ให้กับล าน้ าแม่กลองอย่างสาหัส  ท้ังการดูดทรายในท้องน้ าแม่กลองท่ีได้รับสัมปทาน  เป็นการท าลาย

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของชาวบ้านริมฝั่งแม่กลอง  ไม่ว่าจะเป็นประเพณีทางน้ า การคมนาคม อาชีพ

การประมง ล้วนต้องปรับสภาพ เปลี่ยนและหยุดลงโดยสิ้นเชิง  อ าเภอโพธาราม เกิดขึน้จากการอาศัยเส้น

เลอืดใหญ่ นั่นคือล าน้ าแม่กลอง สร้างพ้ืนท่ีลุม่ริมฝั่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ ท้ังสะดวกแก่การคมนาคม ภายหลัง

ยังสัมพันธ์กับการสร้างทางรถไฟสายใต้  เป็นตลาดริมน้ าแห่งใหญ่แห่งหนึ่งของลุ่มน้ าแม่กลองและมีกลุ่ม

ครัวชาวมอญเชื้อสายเจ้าเมือง  7 หัวเมืองในพระบรมโพธิสมภาพแห่งกษัตริย์ราชวงศ์จักรี  เป็นกลุ่มชาติ

พันธ์กลุ่มใหญ่นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวจีนซึ่งเป็นพ่อค้าในตลาด กลุ่มชาวลาว ชาวเขมร แต่ก็อยู่ดว้ยความ

สงบร่มเย็นนับเป็นการบูรณาการท่ีประสานสอดคล้องจนเป็นเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดของชุมชนโพธารามแห่ง
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นี้  ส าหรับการจัดตั้งอ าเภอโพธาราม  นัน้ แต่เดิมอ าเภอโพธาราม ตั้งท่ีว่าการอ าเภออยู่ท่ีปากคลองบาง

โตนด (ปัจจุบันอยู่ในท้องท่ีต าบลบางโตนด) ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าแม่กลองมีฐานะเป็นแขวง ซึ่งเรียกกันใน

สมัยนั้นว่า แขวงเจ็ดเสมียน  ขึ้นการปกครองต่อจังหวัดราชบุรี ยกฐานะเป็นอ าเภอเม่ือปี พ.ศ.ใดไม่ มี

หลักฐานแน่ชั ด  จนกระท่ัง  พ.ศ .2438 (ร.ศ.114) ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า

เจ้าอยู่หัว ได้ย้ายท่ีต้ังท่ีว่าการอ าเภอโพธาราม จากปากคลองบางโตนด มาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ าแม่

กลองในท้องท่ีต าบลโพธาราม เย้ืองกับบริเวณวัดเฉลิมอาสน์ในปัจจุบัน  และเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.

2495 ก็ได้ย้ายท่ีว่าการอ าเภออีกคร้ัง เนื่องจากบริเวณท่ีต้ังเดิมนั้นเม่ือถึงฤดูน้ าหลาก  กระแสน้ าไหลเชี่ยว

มากเซาะตลิ่งพังทุกปี ท าให้สถานท่ีแคบลง ดังนัน้จึงได้ย้ายมาสร้างใหม่บริเวณด้านทิศตะวันออกของสถานี

รถไฟโพธาราม อันเป็นท่ีต้ังของอาคารท่ีว่าการอ าเภอ ในปัจจุบันส าหรับต าบลโพธาราม เคยมีผู้สันนษิฐาน

ว่าอาจจะเนื่องจากมีตน้โพธ์ิอยู่ใกล้บ้านตาค าเลยมีชื่อว่า  " โพธ์ิตาด า " แล้วแผลงเป็น " โพธาราม " นั้นไม่

นา่จะเป็นไปได้ น่าจะเป็นเพราะบริเวณนัน้มีตน้โพธ์ิขึ้นอยู่ในวัดทุกวัด  จึงชื่อว่า โพธาราม ซึ่งแปลว่าเป็นท่ีท่ีมี

ตน้โพธ์ิอยู่ในอาราม ส่วนท่ีมีผู้อ้างว่ามาจากค าท่ีชาวจีนเรียกว่า " พอไจ่ล้ า " และชาวมอญเรียกว่า " โพดฮา

ราม " จึงเพ้ียนมาเป็น " โพธาราม " ก็ย่ิงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากชาวจีนเขาเรียกว่า " ผ่อไฉ่ลั่ม"  ไม่ใช่ " พอไจ่

ล้ า " และชาวมอญเขาเรียกว่า " โผ่หะราม " ตามภาษามอญซึ่งเป็นการเลียนแบบค าว่า " โพธาราม " เนื้อท่ี 

417 .009 ตารางกิโลเมตร สภาอากาศโดยท่ัวไป อากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 27 

องศาเซลเซียส อาชีพหลัก ประกอบด้วย การเกษตร (เช่น ท านา ท าไร่ และปศุสัตว์) อาชีพรับจ้าง และ

อาชีพพาณิชกรรม และมีอาชีเสริมบ้างเล็กน้อย อาทิ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรท่ี

ส าคัญ คือ ข้าว แหล่งน้ าท่ีส าคัญ คือแม่น้ าแม่กลอง  
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บทท่ี 2 

หลักแนวคิดและบทวิเคราะห์ 

Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือใหม่ส าหรับผู้ประกอบการท่ีก าลังคิดจะ “ลงทุน” เร่ิมต้นธุรกิจ 

หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เตบิโตมากย่ิงขึ้น เหตุท่ีต้องเนน้ค าว่า “ลงทุน” เพราะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับ

การท า “Business Model” ท่ีไม่ว่าจะกี่ต าราหรือนักธุรกิจกี่คนก็มักจะบอกว่า ก่อนจะเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีด ีควรมี 

Business Model ท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท าธุรกิ จนั้นๆ และท าให้เรารู้และเข้าใจภาพรวมของ

ธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น แต่ในทางปฎิบัติแล้ว Business Model ยังไม่สามารถตอบโจทย์ภาพรวมของ

ธุรกิจได้อย่างครบถ้วน  Business Model Canvasจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นเคร่ืองมือส าเร็จรูป ( template) 

โดย Alex Osterwalder เพ่ือมาเติมเต็มช่องว่างของโมเดลธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็น

ภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิตมิากขึน้ ช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

ได้ ขึ้ น เป็นการตอบโจทย์ส า คัญ ของการท าธุรกิจ นั่น คือ ท าอ ย่าง ไรให้มี  “ก าไร”  Business Model 

Canvas จึงเปรียบเสมือนแผนลงทุนของผู้ประกอบการด้วย Business Model ท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 

http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://alexosterwalder.com/
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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หลักการตลาด  4P คือ หรือเรียกอีกอ ย่างหนึ่งว่า ส่ วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน ามาเป็น

เคร่ืองมือ หรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ซึ่งหลักการใช้ก็คือการ

วางแผนในแตล่ะส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองค์ประกอบส าคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซ่ึงถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักการวางแผนจึงต้องค านึง ถึงปัจจัยต่างๆเช่น 

ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบ

เทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ 
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2.ราคา (Price) การต้ังราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูดความสนใจ

ของลูกค้าได้แล้ว การต้ังราคาขายยังเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงท่ีท าให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ได้ เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเมื่อซ้ือตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและปริมาณของสินค้า 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี

ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าท่ีสามารถท าให้

เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ( 4P คือ ) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอย่างไรให้

สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคัญและมีอยู่หลายวิธี เช่น 

การโฆษณาผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย การบริการ หรือขายตรงโดยการ

น าเสนอของพนักงาน 

 

กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์

ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากท่ีสุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลอืกซือ้สินค้าและบริการของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบด้วย 
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C ตัว ท่ี 1 มาจากค าว่า Consumer Wants and Needs หมายถึงความต้องการของผู้บริโภค 

การผลิต สินค้าในปัจจุบันต้องค านึงถึงความตอ้งการของลูกค้าเป็นหลัก และนักการตลาดต้องรู้ก่อนว่า

ลูกค้าหรือผู้บริโภคตอ้งการสินค้าแบบไหน 

C ตัวท่ี 2 มาจากค าว่า Consumer’s Cost to satisfy หมายถึง ต้นทุนของผู้บริโภค การตั้ง

ราคาของผู้ผลิตตอ้งค านงึตน้ทุนของผู้บริโภคมากกว่าต้นทุนของผู้ผลิต 

C ตั ว ท่ี  3 ม าจาก ค าว่ า  Convenience to buy หม ายถึ ง  ค ว าม ส ะดว กในก ารซื้ อ 

ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจะตอ้งค านงึถึงความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 

โดยอาจเพ่ิมช่องทางในการซื้อให้กับลูกค้า 

C ตัว ท่ี 4 มาจากค าว่า Communication that Connects หมายถึง การสื่อสาร การสื่อสารท่ี

ดีจะท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวสินค้า ท่ีจะส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึน้ 

แต ่กลยุทธ์การตลาด 4C คือ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์และความต้องการของ

ลูกค้าในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญ ดังนัน้เม่ือกลยุทธ์ 4C เกิดจากการพัฒนาของอินเทอร์เน็ต 

นักการตลาดท่ีชาญฉลาดก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน 
 

 พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตน 

ดังนัน้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศกึษาถึงพฤตกิรรมตา่งๆ เพ่ือคุณจะได้น าไปใช้ในการ

พัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับสุภาษิตจีนท่ี

กล่าวไว้ข้างตน้ครับ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้ 

 

 

1.WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการศึกษาถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชากรศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยระบุข้อมูล

ของคุณได้ชัดเจน เพ่ือท่ีคุณจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและสามารถ

ตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของกลุ่มเป็นหมายได้น่ันเอง 

2.WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร 
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ก่อนอื่นคุณตอ้งทราบถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการซื้อ  เช่น องค์ประกอบผลิตภัณฑ์หีบห่อ 

คุณสมบัติตั วสินค้า ท่ีตรงตามความต้องการ ตราสินค้าต้องตรานี้เท่านั้น เป็นต้น เพ่ือท่ี คุณจะน าไป

ปรับปรุงหรือส่งเสริมสินค้าและบริการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าและบริการ  รูปลักษณ์ของสินค้า 

คุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างแบรนดใ์ห้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนดอ์ื่นๆ 

3.WHERE – ช่องทางในการซื้อ 

ช่องทางท่ีลูกค้าใช้ในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต์ ซื้อท่ีตลาด

ขายสินค้าเฉพาะ หรือห้างสรรพสินค้า หรือพูดง่ายๆก็คือการสถานท่ี ท่ีกลุ่มเป้าหมายมักชอบไปซื้อสินค้า

ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญ หากว่าคุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อสินค้าจากท่ีไหน ก็จะท าให้คุณสามารถ

ก าหนดกลยุทธ์ดา้นการจัดจ าหน่ายและน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไปสู่แหล่งตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.WHY –  ท าไมผู้บริโภคต้องการซื้อ.... 

เราคว รศึกษาถึ งผู้บริโภค หาเหตุผลว่าท าไมผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อเพ่ือ

ตอบสนองตามความต้องการ ซื้อเพ่ือตอบสนองตามปัจจัยพ้ืนฐาน หรือ การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพ่ือเข้า

สังคม และ การซื้อถุงมือเพราะอยู่ในช่วงหนา้หนาว คุณตอ้งตอบค าถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า เขาจะซื้อ

ของเราเพ่ืออะไร !! 

5. WHEN – โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเม่ือไหร่ 

เราต้องค านงึถึงสินค้าของคุณว่า สินค้าคุณเป็นสินค้าท่ีอยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็น

สินค้าท่ีขายได้ตลอดท่ัวไป เพราะคุณตอ้งแยกแยะสินค้าเหล่านี้ออกจากกันก่อน บางคร้ังสินค้าคุณอาจเป็น

ช่วงเทศกาล อาทิ คุณเปิดธุรกิจโรงแรมคุณก็ต้องดูเหมือนกันว่าช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม คุณก็ต้อง

จัดการลดโปรโมชั่นราคาห้องพักให้ต่ าลงเพ่ือการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยเพ่ิมยอดขายให้

ธุรกิจยังคงด ารงอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์ 

 

 

6.WHOM - ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจของลูกค้าตอ่การซื้อสินค้า 

บางคร้ังลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะความต้องการของตนเองเพียงอย่างเดียว อาจมีบุคคลอื่นท่ี

มีผลครอบคลุมในการซื้อดังนี้ 

- ผู้ริเร่ิม คือ ผู้ท่ีมีความตอ้งการซื้ออะไรสักอย่าง แล้วบอกพอ่แม่ให้ท าการซื้อ 
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- ผู้ท่ีแนะน า คือ ผู้ท่ีมีสว่นในการเลอืกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พ่ีชายมีการแนะน าให้ซื้อ

สินค้านี้นะ 

- ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ ท่ีมีอ านาจตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาติ พ่อและ

แม่ 

- ผู้ซือ้ คือ ใครก็ได้ท่ีมีเงินเพียงพอตอ่การซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

แผนการธุรกิจกลุ่ม 
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1.ความเป็นมาของกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย  เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน เพ่ือ

ท ากิจกรรมแปรรูปข้าวให้มีมูลค่าสูงขึน้ เนื่องจากเกษตรกรต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ตอ้งการสร้างรายเพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกรผู้ ท านาข้าว และอาชีพอื่นๆ ให้มีรายได้ท่ีม่ันคงนอกจากการ

ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างเดียว เนื่องจากรายได้ทางด้านการเกษตรมีความไม่แนน่อน เกษตรกร

ไม่สามารถก าหนดราคาผลผลิตของตนเอง ต้องอาศัยราคาจากพ่อค้าคนกลาง หรือตลาดโลก เป็นหลัก 

สมาชิกในกลุ่มฯ ได้เล็งเห็นว่ากิจการของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อยโดยส่วนใหญ่

สมาชิกปลูกข้าวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก แตต่้องเสียค่าใช้จ่ายเม่ือน าข้าวเปลอืกไปสีกับโรงสีข้าว

เคลื่อนท่ีในหมู่บ้าน  ดังนั้น จึงต้องการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกในครัวเรือน จึงคิดต่อยอด

กิจการโดยการจัดตั้งกลุ่มขึน้เพ่ือแปรรูปข้าวให้เป็นแผ่นข้าวตัง และผลิตเป็นข้าวตังส าเร็จรูปหน้าต่างๆ 

มากมายรวมท้ังได้ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ชื่อ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรีโดยมีสมาชิกเร่ิมก่อตัง้ 25 ราย  
 

ข้อมูลท่ัวไป 

ต าบลคลองข่อย เป็นต าบลท่ีต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอโพธาราม มีจ านวนหมู่บ้านท้ังสิ้น 

8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองข่อย หมู่ 2 บ้านศรีษะแรต หมู่ 3 บ้านวิหารสูง หมู่ 4 บ้านจอมปราสาท 

หมู่ 5 บ้านมณีโชติ หมู่ 6 บ้านสะพานด า หมู่ 7 บ้านใหม่ปลายคลอง หมู่ 8 บ้านริมคลอง ต าบลคลอง

ข่อย  ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องอ าเภอโพธาราม อยู่ห่างจากอ าเภอโพธารามประมาณ  5 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ตดิตอ่กับต าบลตา่งๆ  ดังตอ่ไปนี้ 

  ทิศเหนอื ตดิตอ่กับ ต าบลคลองตาคต 

  ทิศใต้  ตดิตอ่กับ ต าบลเจ็ดเสมียน 

  ทิศตะวันออก ตดิตอ่กับ ต าบลคลองตาคต 

  ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับ แม่น้ าแม่กลอง 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม และมีบางส่วนติดกับแม่น้ าแม่กลองไหลผ่านจากทิสเหนือไป

ทางทิศใต้  ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร  และเป็นท่ีอยู่อาศัย  ซึ่งสามารถแบ่ง

การใช้ประโยชน์ได้ดังตอ่ไปนี้ 

แหล่งน้ าต าบลคลองข่อย เป็นต าบลซึ่งอยู่นอกระบบชลประทาน เกษตรกรจะใช้น้ าเพ่ือการเกษตร

จากคลองธรรมชาต ิ ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8 , 6 , 7  และบางส่วนของหมู่ 7  ซึ่งได้น้ าใช้จากคลอง
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ระบายน้ าของชลประทาน  พ้ืนท่ีนอกจากนัน้ตอ้งอาศัยน้ าจากการใช้เคร่ืองสูบน้ าจากแม่น้ าแม่กลองขึ้นมา

ใช้  เม่ือยามฝนท้ิงช่วงในฤดูท านา 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าไร่ ไร่อ้อย ถั่ว เขียว และการท าสวน เช่น สวนพืชผักตา่งๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหนา่ยเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง สัตว์ท่ีนิยมเลี้ยง 

ได้แก่ หมู โค ไก่ รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างและค้าขาย 

พันธ์ุพืช 

 1.ข้าวนาปี ต าบลคลองข่อย มีการปลูกข้าวไวแสงคือพันธ์ุเหลอืงประทิว ปริมาณธาตุอาหารท่ีต้อง

ใส่เพ่ิมให้เพียงพอส าหรับข้าวไวตอ่ช่วงแสง 

2. อ้อยโรงงาน 

 

2.รายช่ือสมาชิก 

1.นางสาวเพ็ญศรี กระตา่ยทอง ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ 

2.นางนติยา ศรีอู๋ รองประธานกลุ่มเกษตรกรฯ 

3.นางฑิติพร บุตรี เลขานุการกลุ่มเกษตรกรฯ 

4.นางจรรยา จันทร์ใหญ่ เหรัญญิก 

5.นางจุไร อ้นปรางค์  กรรมการฯ 

6.นางม่วย บุญญานันท์ กรรมการฯ 

7.นางอารีย์ ทองสาตร กรรมการฯ 

8.นางวรรณี อยู่สุขสบาย กรรมการฯ 

9.นางสาวเอือ้งพร นาคสาทา กรรมการฯ 

10.นางนงนุช ทองกรณ์ กรรมการฯ 

11.นางอัญชัญ สิทธิโสม สมาชิกกลุ่มฯ 

12.นางสมคิด อ้นแย้ม สมาชิกกลุ่มฯ 

13.นายมานติย์ พิษณุ สมาชิกกลุ่มฯ 

14.นางสาวสายใจ เตี้ยก าลังงาม สมาชิกกลุ่มฯ 

15.นางเท้ิม มีทอง สมาชิกกลุ่มฯ 

16.นางจุ๋มจ๋ิม พิษณุ สมาชิกกลุ่มฯ 
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17.นางทองดี นาคสาทา สมาชิกกลุ่มฯ 

18.นางนติยา อะทะวงษา สมาชิกกลุ่มฯ 

19.นางเงินยวง เล็กธนู สมาชิกกลุ่มฯ 

20.นางพัด ปานเหลอืง สมาชิกกลุ่มฯ 

21.นางสมบูรณ์ วัดกลีบ สมาชิกกลุ่มฯ 

22.นางสาวสมจิตร  สังข์พัน สมาชิกกลุ่มฯ 

23.นางสาวสุภาพร อุ่นเรือน สมาชิกกลุ่มฯ 

24.นายสมนกึ บุตร์ศรี สมาชิกกลุ่มฯ 

25.นายสุรพล วัดกลีบ สมาชิกกลุ่มฯ 

 

3.รายช่ือคณะกรรมการกลุ่ม 
กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร 

1.นางสาวเพ็ญศรี กระตา่ยทอง ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ 

2.นางนติยา ศรีอู๋ รองประธานกลุ่มเกษตรกรฯ 

3.นางฑิติพร บุตรี เลขานุการกลุ่มเกษตรกรฯ 

4.นางจรรยา จันทร์ใหญ่ เหรัญญิก 

5.นางจุไร อ้นปรางค์  กรรมการฯ 

6.นางม่วย บุญญานันท์ กรรมการฯ 

7.นางอารีย์ ทองสาตร กรรมการฯ 

8.นางวรรณี อยู่สุขสบาย กรรมการฯ 

9.นางสาวเอือ้งพร นาคสาทา กรรมการฯ 

10.นางนงนุช ทองกรณ์ กรรมการฯ 

 

 

 

 

จุดเด่นของกลุ่ม 

1.ท าให้สมาชิกหรือชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึน้ และสมาชิกมีอาชีพท่ีม่ันคง 
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2.สมาชิกในกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และได้พบปะพูดคุยกันของคนในชุมชน

เพ่ิมมากขึน้ 

3.เกิดความสามัคคีในชุมชน 

4.มีตลาดท่ีรับซื้อแผ่นข้าวตังท่ีแนน่อน 

5.ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธาราม ส านักงาน

เกษตรจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม และงบประมาณสนับสนุนจาก

โครงการภัยแล้ง 

6.สมาชิกสามารถน างานกลับไปท าท่ีบ้านได้ 

7.สามารถสร้างชื่อเสียง และเป็นผลิตภัณฑ์ของดีในต าบล 

จุดอ่อนของกลุ่ม 

1.บรรจุภัณฑ์ยังไม่สวย และยังไม่เป็นท่ีสนใจของผู้บริโภคเท่าท่ีควร 

2.ไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศในการตากแผ่นข้าวตังได้แนน่อนอ 

3.ผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถส่งขายทางไกลได้มาก 

4.ช่องทางการตลาดยังมีไม่มากพอ ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคภานอกจังหวัดรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ 

 

4.สถานที่ต้ังกลุ่ม 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธารม จังหวัดราชบุรี ตัง้อยู่เลขท่ี เลขท่ี 

44/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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โลโก้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย 

 

 รูปโอ่ง หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี และใช้เขียนช่ือต าบลบน

โอ่งเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ และสามารถรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากต าบลคลองขอ่ย 

5.แผนการผลิต 

ลักษณะของสินค้า 

 ข้าวตัง คือ ของกินอย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นข้าวสุกตดิกันเป็นแผ่นไม่สู้หนา และค่อนข้างแห้ง ใช้กิน

ตา่งข้าวสุก กินอย่างขนม หรือใช้เป็นเสบียงไปกินระหว่างเดินทางไกล ๆ ก็ได้ หรือท าเป็นของกินได้อีก

หลายอย่าง  ข้าวตังได้จากการหุงข้าวให้สุก โดยใช้ภาชนะชนิดกระทะขนาดใหญ่ ท่ีเรียกว่า กระทะใบบัว หุง

ด้วยวิธีไม่เช็ดน้ า วิธีหุงข้าวอย่างนี้หุงข้าวสุกได้คราวละมาก ๆ เอาข้าวสารท่ีซาวน้ าให้สะอาดแล้วเทลงใน

กระทะ เกลี่ยข้าวให้หนา้เสมอกัน เตมิน้ าสะอาดลงให้ท่วมและสูงกว่าข้าวสักฝ่ามือ จึงติดไฟ ใส่ฟืนหุงข้าวไป

จนน้ าเดอืด ตม้ข้าวกระท่ังเมล็ดแย้ม (เมล็ดข้าวเร่ิมบาน) จึงตักน้ าหนา้ข้าวออกจนงวด แล้วปิดคลุมปาก

กระทะพร้อมราไฟ (ลดอุณหภูมิ) ปล่อยให้ข้าวค่อย ๆ ระอุแห้งและสุกท่ัวกัน ก็เปิดกระทะตักข้าวสุกออกใส่

ภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่ง เม่ือตักข้าวสุกออกไปนัน้ จะมีข้าวสุกเหลอืติดรอบกระทะ ข้าวท่ีติดกระทะเป็นปึก

นี้เรียกว่า “ข้าวตัง” คนหุงข้าวก็จะแซะข้าวตังออกเป็นแผ่นๆ เอาไปท าของกินตา่งๆ 

          ข้าวตังนี้ ถ้ายังไม่กินก็เอาออกตากแดดให้แห้งเก็บไว้ได้นาน คนแตก่่อนเอาข้าวตังไปย่างไฟให้

เกรียม ๆ ตม้กับน้ าร้อนกินตา่งน้ าชาก็มี บ้างก็เอาข้าวตังย่างไฟให้กรอบ ๆ ทาด้วยน้ าตาลหม้อกินตา่งขนมก็
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ได้ หรือบ้างเอาข้าวตังไปทอดในน้ ามันให้พองและกรอบ กินกับมะพร้าวขูดโรยน้ าตาลกับเกลอืเล็กน้อย 

เรียกว่า ข้าวตังหัวหงอก (ได้ข่าวว่ายังท าขายอยู่ท่ีบริเวณ ตกึดิน บางล าพู ค่ะ) หรือข้าวตังทอดกินแนมกับ

เม่ียงลาวบ้าง กินกับเคร่ืองจ้ิมอย่างหน้าตั้งเป็นของว่าง ก็พิเศษขึ้นไปอีก ข้าวตังนี้ยังท าเป็นของกินได้อีก

มาก 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย เดิมทีประกอบอาชีพการท านาข้าว และการ

ท าพืชไร่ โดยเฉพาะเม่ือผลผลิตข้าวมีราคาตกต่ า สมาชิกภายในชุมชนจึงได้รวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปข้าว จึงขอ

ความช่วยเหลอืให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เร่ืองการท าข้าวตังมาให้

ความรู้แก่สมาชิกท่ีรวมกลุ่มการท าข้าวตังเป็นการน าผลผลิตข้าวมาเพ่ิมมูลค่า และเป็นการสร้างงาน สร้าง

อาชีพ สร้างรายได้ให้กับแม่บ้านเกษตรกรและชาวนาเม่ือว่างเว้นจากฤดูท านาปี โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย ได้ด าเนนิการตามแนวคิดดังกล่าว สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับชุมชน

มากย่ิงขึน้ 

 กระบวนการผลิต 

ขั้นตอนท่ี 1 การหุงข้าว 

วัสดุการผลิต 

1.ข้าวท่อนหอมมะลิ 6 กิโลกรัม 

2.น้ าเปล่าสะอาด 12 ลิตร 

3.แป้งมัน 1 ทัพพี 

4.น้ าเปล่าสะอาดไว้ละลายแป้งมัน 1 ลิตร 

วิธีการผลิต 

1.ซาวข้าว 2 รอบ 

2.เทข้าวใส่หม้อ เตมิน้ า 12 ลิตร ตอ่ข้าว 6 กิโลกรัม 

3.รอข้าวสุกน าแป้งมันมาละลายน้ าบนเตาแก๊สจนเดอืด 

4.พอข้าวสุกน าแป้งท่ีละลายมาผสมกับแป้งมัน 6 ทัพพี ขย าข้าวกับแป้งมันเข้ากันดีแล้วจึง

น ามาขึน้รูป 

ขั้นตอนท่ี 2 การรีดข้าวและกดรูป 

วัสดุการผลิต 

1.แผ่นพลาสิตกใส 4 แผ่น 

2.ข้าวหอมมะลิท่ีผสมกับแป้งมัน 

3.ไม้นวดแป้งทรงกระบอก 
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4.แผ่นตะแกรงมุ้งลวด 

5.เคร่ืองทับข้าว 

6.บล๊อดกดข้าวทรงกลม 

วิธีการผลิต 

1.น าแผ่นพลาสตกิวางลงในแท่นทับข้าวน ามาใส่ 2 ทัพพี 

3.ปิดผาแท่นอัดข้าวให้แบนน าขึน้มาวางบนโตะ๊ 

4.น าไม้นวดมารีดข้าวเล็กน้อย จากนั้นน าบล็อกมากดให้ขึ้นรูปวางกลม 

5.เก็บเศษข้าวท่ีไม่ใช้ออกจากนั้นน าข้าวท่ีกดเป็นรูปวงกลมวางบนตะแกรงมุ้งลวด 

ขั้นตอนท่ี 3  การตาก 

วัสดุการผลิต 

1.ข้าวท่ีกดเป็นรูปวงกลม 

2.ถุงพลาสตกิขนาดใหญ่ 

วิธีการผลิต 

1.น าข้าวท่ีกดเป็นรูปวงกลมมาวางบนตะแกรงมุ้งลวด 

2.ตากข้าวให้แห้งเป็นระยะเวลา 2 วัน 

3.น าแผ่นข้าวท่ีได้คุณภาพใส่ถุงเก็บให้เรียบร้อย  พร้อมมัดปากถุงไม่ให้ฝุ่นละอองเข้า 

ขั้นตอนท่ี 4 การทอดแผ่นข้าวและท าหนา้แผ่นข้าว 

วัสดุการผลิต 

1.แผ่นข้าวตังดิบ 1 กิโลกรัม 

2.น้ ามันพืช 2 กิโลกรัม 

3.น้ าพริกเผาแตง่หนา้ข้าวตัง 1 ถ้วย 

4.ถั่วเหลอืงและงา 1 ถ้วย 

5.หมูหยอง 1 ถ้วย 

วิธีการผลิต 

1.ตัง้กระทะใบใหญ่ใส่น้ ามันและรอให้เดอืดจัดด้วยไฟปานกลาง 

2.ใส่แผ่นข้าวตังลงในกระทะทอดจนเหลอืงกรอบแล้วตักขึน้ 

3.น ามาทาหนา้ด้วยน้ าพริกเผา โรยด้วยหมูหยอง  หรือถั่วเหลอืง และงา 

4.อบด้วยเตาอบอุณภูมิไม่เกิน 100 องศาประมาณ 2 ชั่วโมง 
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ขั้นตอนที่ 1 การหุงข้าว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .ข้า ว ท ่อน 6  กิโ ลกร ัม 

2.น ้า ส้า หร ับ หุงข้า ว   

   12 ลิตร 

3.แป ้งมัน 1 ท ัพพี 

4 .น ้า ส้า หร ับ ละ ลา ย 

   แป ้ง 1 ลิตร 
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ขั้นตอนที่ 2 การรีดข้าวและกดรูป 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .ซา ว ข้า ว ท ่อน 2 ร อบ 

2.เท ข้า ว ใ ส่หม้อเติมน ้า  12 ลิตร  /ข้า ว  6  กิโ ลกร ัม 

3 .ร อข้า ว สุกน้า แป ้งมันมา ละ ลา ยน ้า บนเตาแก๊สพอเดือด 

4.พอข้า ว สุกน้า มา ผสมกับ แป ้งมัน 6  ท ัพพี ใ ช้พา ย กว นใ ห้ข้า ว กับ แปง้มัน 

   เข้า กันดี 

 

 

 

น้า แผ่นพลา สติกใ สว า งลงใ นเคร ื่องท ับข้า ง

น้า ข้า ว ท ี่ผสมแล้ว ตักใ ส่เคร ื่องท ับ ป ร ะมาณ  

2 ท ัพพี 

1.น้า แผ่นข้า ว ท ี่ท ับ ใ ช้ไ ม้นว ด 

   มา ร ีดเล็กน้อย 

2.น้า บ ล๊อคมา กดท ับ ใ ห้เป ็น 

  ร ูป ว งกลม 

3 .เก็บ เศษ ข้า ว ท ี่ไ ม่ใ ช้ออก 
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ขั้นตอนที่ 3 การตาก 
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ขั้นตอนที่ 4 การทอดแผ่นข้าวและท าหน้าแผ่นข้าว 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้า แผ่ น ข้า ว ตัง ดิน ท ี่ ขึ นร ู ป แล้ ว ม า ว า งบ า น ตะ แก ร งมุ่ งล ว ดน้ า ไ ป พ่ึ งแ ด ดใ ห้แ ห้ งส นิ ท  

ป ร ะ มา ณ  2 ว ัน ตร ว จ แผ่นข้า ว ตังถ้า มีร อย แตกใ ห้แย กออก จ า กแผ่นท ี่ดี แล้ว น้า ใ ส่ถุงมั ด

ป า กถุงใ ห้มิดชิดกันส่ิงสกป ร กเข้า ด้า นใ น 

1.น้า แผ่นข้า ว ตังดินท ี่ตา กแดดและ ไ ด้ 

  คุณ ภา พไ ม่มีร อย แตกมา ท อดใ ห้ขึ นฟู 

2.ท ิ งใ ห้สะ เด็ดน ้า มัน 
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ลักษณะเด่นของสินค้า และบริการ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้

รวมกันจัดตัง้เพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึน้ คือการท าข้าวตัง แต่เดิมการผลิตของ

กลุ่มได้ผลิตแต่แผ่นข้าวตังตากแห้งส่งขายให้กับตลาด ตอ่มาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น จากเดิมท่ี

ผลิตแต่แผ่นข้าวตังตากแห้ง ได้มีการพัฒนาท าหน้าข้าวตังเพ่ิม อาทิ ข้าวตังหนา้หมูหยอง ข้าวตังหน้าทุเรียน

ทอด ข้าวตังหนา้ธัญพืช ฯ โดยมีการปรับเปลี่ยนจากข้าวตังแบบเดิมจากแบบกลมเป็นแบบแผ่นแทนซึ่งไม่มี

ท่ีไหนผลิต รวมท้ังมีการปรับแผ่นข้าวตังจากสีขาว เป็นข้าวตังไรซ์เบอร่ี เพ่ือเปิดช่องทางการตลาดส าหรับ

ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ  

 

  

 

 

 

 

 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ 

น้ า แ ผ่ น ข้ า ว ตั ง ท ี่ ท อ ด แ ล ะ ส ะ เ ด็ ด น ้ า มั น แ ล้ ว ม า ล งห น้ า ด้ ว ย

น ้า พร ิกเผา และ โ ร ย ด้ว ย ถ่ัว เหลือง หร ืองา  หร ือหมูหย อง 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บรรจุ

ภัณฑ์จากเดิมท่ีใส่ถุงพลาติกแล้วซีนด้วยเคร่ืองซีนขายถุง ละ 10 บาท ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก

หนว่ยงานภาครัฐ อาทิ เกษตรอ าเภอโพธาราม เกษตรจังหวัดราชบุรี พัฒนาชุมชน และองค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองข่อย ให้การสนับสนุนงบประมาณของบรรจุภัณฑ์เพ่ือเกิดความดึงดูดใจแก่ผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น 

และยังเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึน้ได้   

 

 

 

 

 

 

 

การบรรจุหีบห่อ และการเคล่ือนย้าย มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากเร่ืองการดีไซต์บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าดึงดูดในเร่ืองของข้อมูลท่ี

แสดงบนบรรจุภัณฑ์ก็ส าคัญไม่แพ้กัน เม่ือลูกค้าสนใจบรรจุภัณฑ์ของเราแล้ว เขาจึงอ่านรายละเอียดเพ่ือ

พิจารณาการซื้อตอ่ ซึ่งประกอบด้วย 

1.ชื่อสินค้า  

2.ตราสินค้า หรือโลโก้ ตาสัญลักษณ์ 

3.ท่ีมาและความหมายของสินค้า 

  - สรรพคุณ 

  - ราคา 

  - สโลแกนหรือโปรโมชั่น 

4.รูปภาพประกอบสินค้า - รูปสินค้าท่ีใช้แสดงเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าในในตัวสินค้ามากขึน้ 

5.ส่วนประกอบสินค้า – แจกแจรายละเอียดของส่วนประกอบสินค้าว่าท ามาจากอะไรบ้าง

และในอัตราส่วนเท่าไหร่ 

6.ประมาณสุทธิของสินค้า- น้ าหนักสุทธิของสินค้า 
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7.ชื่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย – กรณีท่ีไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง รวมถึงท่ีตัง้ สถานท่ีของชื่อ

ผู้ผลิตและผู้จ าหนา่ย 

8.ข้อมูลท่ีต้องใส่ตามกฎหมาย 

  - วันผลิต 

  - วันท่ีควรบริโภค 

  - ข้อแนะน า / ขั้นตอนหรือวิธีใช้ของสินค้า 

  - เคร่ืองหมายรับรอง – อย / มอก. 

  - บาร์โค้ด 

  - คุณค่าทางโภชนาการ / ชิ้น 

การกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าเป็นการเร่ืองของกิจกรรมการ

เคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค หรือท่ีเราเรียกว่า “ลูกค้าคนสุดท้าย” ใน

ประมาณท่ีตอ้งการ ในจ านวนท่ีถูกต้อง และในความเร็วท่ีตอ้งการของลูกค้าโดยผ่านกระบวนการตา่ง ๆ 

ของการกระจายสิน ค้า ไม่ว่าจะเป็น ท าเลท่ีตั้ งคลังสินค้าและการคลังสิ นค้า ( Inventory Location and 

Warehousing) การจัดการวัสดุ (Material Handing) การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) และ

กิจกรรมหรือกระบวนการอื่น ๆ ฯลฯ โดยน าหลักในการบริหารจัดการมาใช้ในกระบวนการกระจายสินค้า

เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในกิจกรรมการเคลื่อนย้ายตอ่คร้ังซึ่งในการจัดท าหนังสอืเล่มนี้เป็นการเรียบเรียง

องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลระบบสารสนเทศ และหนังสือท่ีมีความนา่สนใจหลาย ๆ แหล่งข้อมูล โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายความรู้ในการกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าซึ่งก าหนด

ขอบเขตในการรวบรวมองค์ความรู้ดังตอ่ไปนี้ 
1.ความหมายของการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการกระจายสินค้า  การกระจายสินค้า 

(Physical Distribution) หมายถึง “กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม”หรืออาจหมายถึง “การขนส่งและการเก็บรักษาตัวสินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจ

หนึ่งและระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจนั้น” จากความหมายนี้จะเห็นว่างานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

กระจายตัวสินค้าการบริหารการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution Management) เป็นการพัฒนา

และด า เนิ นงานระบบการเคลื่ อน ย้ายผลิต ภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพดั งนั้ นการเคลื่ อน ย้ายสินค้าจึง

ประกอบด้วย 
1) การเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย 

2) การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตจากแหล่งเสนอขายมายังแหล่งการผลิต 
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องค์ประกอบของการกระจายตัวสินค้ามี 5 ระบบย่อย  

1) ท าเลท่ีตัง้คลังสินค้าและการคลังสินค้า (Inventory Location and Warehousing) ท าเลท่ีตั้ง

คลังสินค้าเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องการเลือกสถานท่ีตัง้ของคลังสินค้าว่าควรจะเก็บสินค้าไว้ท่ีไหน ส่วนงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า (Warehousing) เป็นกิจกรรมของการกระจายตัวสินค้าท่ีประกอบด้วยการเก็บ

รักษา การจัดหมวดหมู่ การแบ่งแยกและการเต รียมผลิตภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง” ธุรกิจมีทางเลือก ท่ีจะ

ด าเนินงานโดยมีคลังสินค้าของตนเอง (Private Warehouse) หรือไปใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ 

(Public Warehouse) 

2) การจัดการวัสดุ (Material Handing) เป็นการเลอืกใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการ

จัดการวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสามารถท าให้เกิดการสูญเสียท่ีเกิดจาก

การแตกหัก เน่าเสียและขโมยนอ้ยท่ีสุด อุปกรณ์เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพสามารถท าให้ลดต้นทุนและเวลา

ท่ีต้องใช้ในการจัดการดังกล่าว อุปกรณ์เคร่ืองมือในการจัดการวัสดุได้แก่ สายพาน รถยก ล้อเลื่อน ลิฟท์ ตู้

เก็บสินค้า (Container) เป็นตน้ 

3) การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) หมายถึง กิจกรรมในการเก็บรักษาสินค้า

คงเหลอืให้มีขนาดและประเภทของสินค้าในปริมาณท่ีเหมาะสม สินค้าคงเหลอืส าหรับหลายบริษัทจะแสดง

ถึงขนาดของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมสิ้นค้าคงเหลือคือ การควบคุมการลงทุนและการขึน้ลง

ของสิน้ค้าให้เกิดนอ้ยท่ีสุดโดยสามารถรับค าสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันทีและถูกตอ้ง 

4) การด าเนินงานเกี่ยวกับค าสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นขั้นตอนในการจัดการตามใบสั่ง

ซื้อของลูกค้า” ประกอบด้วยการจัดท าเอกสารการขาย การให้สินเชื่อ การจัดเตรียมในการเก็บสินค้า การ

เก็บหนี้ท่ีต้องช าระ 

5) หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าไปยังลูกคา ฝ่ายบริหารตอ้งตัดสินใจถึงประเภทของ

การขนสง่และพาหนะท่ีใช้ในการขนสง่ วิธีการขนสง่หลักท่ีนิยมในปัจจุบันมี 5 ประเภท ดังนี้ 
(1) การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกท่ีนิยมใช้มาก โดยเฉพาะการ

ขนสง่ภายในประเทศเพราะสะดวก รวดเร็ว มีเวลาให้เลอืกมาก 

(2) การขนส่งโดยรถไฟ (Railroads) เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าท่ีมีน้ าหนักมาก ขนาด

ใหญ่มีปริมาณมาก และต้องมีการขนส่งระยะทางไกล เพราะค่าใช้จ่ายถูก ความปลอดภัยสูง สินค้าท่ีนยิม

ใช้บริการรถไฟได้แก่ ปูนซีเมนต ์หินทราย น้ ามัน เป็นตน้ 

(3) การขนส่งทางเคร่ืองบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทางอากาศท่ีถือว่ารวดเร็วท่ีสุดและค่า

ขนสง่สูงท่ีสุด เหมาะส าหรับสินค้าท่ีเสียง่าย หรือมีราคาแพง เช่น ดอกไม้ เพชร ฯลฯ  
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(4) การขนส่ งทางเรือ  (Water Way) เป็นการขนส่ งทางน้ าท่ีประหยัด ค่าขนส่ง เหมาะ

ส าหรับสินค้าท่ีคนกลางในช่องทางการจัดจ าหนา่ยหรือคลังสินค้าท่ีอยู่ใกล้ทางน้ า เช่น ซุง ข้าวเปลือก แร่ 

ถ่าน ฯลฯ 

(5) การขนส่งทางท่อ (Pipelines) เป็นการขนส่งสินค้าท่ีเป็นของเหลวหรือแก๊ส เช่น น้ ามัน 

น้ า แก๊ส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 

แผนการตลาด 

 

การเข้าสู่ตลาด ตอ้งการเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและก้าวน าหน้าความต้องการ

ของลูกค้าอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นหน้าท่ีหลักของนักการตลาดทุกคน อีกท้ังการเข้าใจ "สิ่งแวดล้อมทาง

การตลาด" (Marketing Environment) เพ่ือให้รับรู้ถึงความกังวลต่างๆ แรงกระตุ้นต่างๆ ของลูกค้า รวมท้ัง

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า ก็นับเป็นหัวใจส าคัญท่ีนักการตลาดจะตอ้ง

ค านงึถึงอยู่เสมอ นักการตลาดมักจะคอยส ารวจสิ่งแวดล้อมทางการตลาดตา่งๆ ด้วยการหาข้อมูลจากการ

จัดกิจกรรมทางการตลาดนอกบริษัท โดยจะคอยสังเกตแนวโนม้ธุรกิจ โอกาสและภัยคุกคามของธุรกิจไป

พร้อมๆ กัน องค์ประกอบทีส าคัญในการส ารวจตลาดมี 6 ประการ ได้แก่ แรงกดดันดา้นประชากรศาสตร์ 
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แรงกดดันด้านสังคม-วัฒนธรรม แรงกดดันด้านเศรษฐกิจ แรงกดดันด้านกฎหมาย แรงกดดันด้านการ

แข่งขัน และแรงกดดันด้านเทคโนโลยี โดยนักการตลาดจะตอ้งส ารวจว่าโอกาสและภัยคุกคามจะมาจากท่ี

ใดได้บ้างจากทุกมุมโลกเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินและสร้างก าไรเพ่ิมขึน้ได้  สิ่งแวดล้อมทางการตลาดเป็นค าศัพท์

ทางการตลาดเพ่ือใช้อ้างอิงถึงปัจจัยและแรงกดดันต่างๆ ท่ีกระทบต่อความสามารถในการท าธุรกิจและ

ความสัมพันธ์ต่อลูกค้าได้ โดยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดมี 3 ระดับ คือ สิ่งแวดล้อมระดับเล็ก (ภายใน

บริษัท) - เป็นแรงกดดันภายในบริษัทท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า , 

สิ่งแวดล้อมระดับกลาง (ภายในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม) - เป็นแรงกดดันท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมท่ีจะส่งผลกระทบตอ่ตลาด และสิ่งแวดล้อมระดับใหญ่ (ประเทศ) – เป็นแรงกดดันท่ีเกิดขึน้ใน

สังคมท่ีกระทบตอ่บริษัทหรือตลาดโดยรวม 

การตลาดสมัยใหม่นี้ได้กล่าวรวมถึง การตลาดความสัมพันธ์ท่ีมุ่งเนน้ลูกค้าเป็นส าคัญ การตลาด

เชิงธุรกิจหรือการตลาดเชิงอุตสาหกรรมท่ี มุ่งเน้นองค์กรหรือสถาบัน และการตลาดเชิงสังคมท่ีมุ่งเน้น

ประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้ การตลาดรูปแบบใหม่นี้ได้ใช้อิน เทอร์เน็ ตซึ่งเรียกว่า การตลาดผ่ าน

อินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) หรืออีกหลายชื่อ ตัวอย่างเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marketing), 

การตลาดออนไลน์ (online marketing), การตลาดดิจิตอล  (digital marketing) ท่ีหมายถึงการตลาดผ่าน

เว็บไซตค้์นหาข้อมูล (search engine website) , การโฆษณาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (desktop advertising) 

การตลาด ยุคสมัยใหม่นี้พยายามท ากลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูก ค้าให้เป็น ไปอย่างสมบูรณ์ซึ่ งถื อเป็น

กระบวนการหนึ่งของการตลาดแบบดั้งเดิม อีกท้ังยังเป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความแม่นย าชัดเจน

มากย่ิงขึ้น ซึ่งในบางคร้ังเรียกว่า การตลาดเฉพาะบุคคล (personalized marketing) หรือการตลาดแบบหนึ่ง

สินค้าต่อหนึ่งลูกค้า (one-to-one marketing) อีกประการหนึ่ง การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นบางคร้ังถูก

พิจารณาในมุมกว้างมากขึน้ เพราะว่าการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้หมายถึงการท าตลาดอยู่บนโลก

อินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แตยั่งรวมถึงการตลาดผ่านอีเมล สื่อไร้สาย และการผลักดันผู้คนท่ีได้บริโภค

สื่ออย่างวิทยุ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมเข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตหรือหนา้เว็บไซต์ตา่ง 

ๆ อีกด้วย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แตเ่ดิมส่ง

ข้าวแตแ่ผ่นข้าวตังตากแห่งเพียงอย่างเดียว หลังจากท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้นท าให้การขยาย

ของตลาดเพ่ิมมากขึ้น จากท่ีเคยขายในชุมชน ณ ปัจจุบัน ตลาดนอกพ้ืนท่ีต าบล ตลาดออนไลน์ท่ีสามารถ

สั่งสินค้าได้ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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การก าหนดราคา ขึน้อยู่กับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีต้ังแตร่าคา 10 บาทขึน้ไป ถ้า

บรรจุภัณฑ์ท่ีใส่กล่องสามารถน าเป็นของฝากได้ ราคากล่อง 35 บาท  

 

 

 

 10 บาท 
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การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย 

25 บาท 

35 บาท 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มี

ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1.เสนอจ าหนา่ย หรือฝากขายให้กับห้างร้านต่างๆ อาทิ ร้านกาแฟภายในอ าเภอ ร้านกาแฟใน

ป้ัมน้ ามัน 

2.ให้หนว่ยงานภาครัฐช่วยโปรโมท และเสนอเป็นผลิตภัณฑ์สนิค้าขึน้ชื่อภายในท้องท่ี 

3.จัดโปรโมชั่น ถุงละ 35 บาท 3 ถุง 100 บาท 

4.น าเสนอความแตกต่างของของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่า 

5.ท าสินค้าใส่ซองเล็กๆ ไว้ให้ผู้บริโภคทดลองชิมก่อนตัดสนิใจเลอืกซือ้ 

6.ตอ้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา และพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นเสริม 
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- กลุ่มผู้ผลิตข้าว 

- สภาเกษตรกรจังหวัด 

ราชบุรี ให้องค์ความรู้แก่

กลุ่ม 

- แปรรูปข้าวเป็นข้าวตัง 

- สมาชิกกลุ่ม และแรงงาน

ภายในท้องถ่ิน 

- องค์ความรู้การผสมหน้าข้าว

ตัง 

- ข้าวตังหนา้ตา่งๆ 
- สินค้าดีมีมาตรฐาน 

- ให้ลูกค้าทดลองชิม 

- จัดโปรโมชั่น 

- ฝากขายหนา้ร้านร้านของ

ฝาก 

- ออกบูธแสดงสินค้าของ

หนว่ยงาน 

- คนท่ัวไป 

- นักท่องเท่ียว 

- ร้านของฝาก 

- ขายส่ง 

จ าหนา่ยข้าวตังหนา้ตา่งๆ - ค่าข้าวหอมมะลิ              - ค่าเคร่ืองหนา้ข้าวตัง 

- ค่าแรงงาน                 - ค่าอุปรณ์การอบ 
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ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกิจร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่านั้น 

 

 
ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกจิร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่าน้ัน 

 

 
ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกจิร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่าน้ัน 
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ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกจิร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่าน้ัน 

 
ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกจิร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่าน้ัน 



41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกจิร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่าน้ัน 

 
ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกจิร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่าน้ัน 

 
ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกจิร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่าน้ัน 



41 

 
 

 

 

 

 

 

 
ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกจิร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่าน้ัน 

 
ใช้ประกอบการท าแผนการด าเนินธุรกจิร่วมกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เท่าน้ัน 



41 
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ภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่ม 

ภายใต้โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรม  

วันจันทร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2560   

ณ ท่ีท าการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองข่อย  

เลขท่ี 44/9 ม.1 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
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