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 "ศนูย์ OTOP ตําบลคลองสาม ก่อตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ.2549 มีพืน้ท่ีตัง้อยู่ในบริเวณโรงเรียนวดักลางคลองสาม อําเภอ

คลองหลวง จังหวดัปทุมธานี โดยแรกเร่ิมนัน้ทาง"ศูนย์ OTOP ตําบลคลองสาม"ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.คลอง

สาม เน่ืองจากเห็นว่ากลุ่มอาชีพต่างๆท่ีดําเนินการอยู่นัน้ยงัมีการดําเนินการอยู่แบบกระจดักระจาย จึงได้ทําการรวมกลุ่ม

อาชีพต่างๆ ท่ีทางอบต.คลองสามได้ให้การสนบัสนนุให้มาอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั คือพืน้ท่ีบริเวณโรงเรียนวดักลางคลอง

สามซึง่เป็นการจดัตัง้ศนูย์ OTOP ตําบลคลองสามขึน้มาในปัจจบุนัเพ่ือเป็นศนูย์ในการเรียนรู้ให้กบัชมุชน ผู้ ท่ีสนใจหรือผู้ ท่ี

ไม่มีอาชีพ นอกจากนีท้าง "ศนูย์ OTOP ตําบลคลองสาม" ยงัมีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารโดยทําการคดัเลือกตวัแทน

มาเป็นกรรมการจากกลุ่มอาชีพต่างๆ และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีสนใจหรือหน่วยงานจากท่ีต่างๆสามารถเข้ามาศึกษาดงูาน

เร่ืองการบริหารจดัการของ "ศนูย์ OTOP ตําบลคลองสาม" ได้อีกด้วยซึง่ทางศนูย์รับสง่ทําขนมไทยโดยการขายสง่เป็นหลกั 

พร้อมทัง้เป็นศนูย์เรียนรู้และฝึกอาชีพให้กบัผู้ ท่ีสนใจ  

 ประวติัความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านทําขนมไทย เร่ิมขึน้เม่ือ 21 มีนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีสมาชิกเร่ิมก่อตัง้

จํานวน27 คน จนถึงปัจจบุนัมีสมาชิกทัง้หมดจํานวน33 คน มีการรวมกลุม่กนัโดยการรวมหุ้น หุ้นละ100 บาท ประธาน

กลุ่มคือ คุณมนตรี มีชูนึก ซึ่งรวบรวมกลุ่มแม่บ้านภายในชุมชนท่ียงัไม่มีอาชีพหลกัและต้องการหารายได้เพ่ือช่วยเหลือ

ครอบครัว โดยกลุม่แม่บ้านมีการทําขนมไทยหลายชนิด คือ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนนุ ขนมสาล่ี ขนมหม้อแกง เป็นต้น  

โดยก่อนหน้านี ้กลุม่ทําขนมไทยมีการทําอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้ แต่เกิดประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการตลาดจึง

ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนและกลายมาเป็นกลุม่แมบ้่านขนมไทยจนถงึปัจจบุนั    

1. ข้อมูลธุรกจิ (Business Review) 
Part 1 

ช่ือกิจการ: กลุม่แมบ้่านขนมไทย ศนูย์ OTOP คลองสาม 

ประเภทธุรกิจ: ขนมไทย ค้าสง่ 

วิสยัทศัน์ :  “ ผลติขนมไทยท่ีใสใ่จคณุภาพ มุง่สนองความพงึพอใจของผู้บริโภค เพ่ือให้ธุรกิจก้าวไกลอยา่งยัง่ยืน ” 

พนัธกิจ: 

 1.  ให้ความสําคญัในการควบคมุคณุภาพของวตัถดิุบท่ีเลือกใช้ ทัง้ความสะอาด สดใหม่ โดยคํานึงถึง

รสชาติและความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นหลกั 

 2.  มีความซ่ือสตัย์ตอ่ผู้บริโภคในทกุขัน้ตอนของการผลิต โดยทําการควบคมุคณุภาพอย่างเข้มงวด ตัง้แต่

การคดัเลือกวตัถุดิบ การผลิต จนกระทัง่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคจนกระทัง่นําไปสูค่วามจงรักภกัดีในระยะยาว 

ท่ีอยู่ :  กลุม่แม่บ้านขนมไทย ศนูย์ OTOP คลองสาม ตัง้อยู่ภายในวดักลางคลองสาม หมู่ 8 ตําบลคลองสาม 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

ช่ือผู้ประสานงานติดตอ่: คณุมนตรี มีชนูกึ โทร. 087-9814719, คณุนวลอนงค์แพทย์เจริญ โทร.089-4477781, คณุ

จําลกัษณ์อว่มอินทร์ โทร.085-1265882   

1. ความเป็นมาของธุรกจิ 
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 กลุม่แม่บ้านศนูย์ OTOP คลองสาม ประกอบกิจการประเภทขายสง่ขนมไทย อนัได้แก่ ทองหยอด ฝอยทอง สาล่ี 

เม็ดขนนุ และขนมหม้อแกง สําหรับทองหยอด เม็ดขนนุ ฝอยทอง มีสดัสว่นการขายอย่างละ 25% สาล่ี 20%  และขนม

หม้อแกง 5% เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑ์ใหมข่องกลุม่ซึง่ทางกลุม่สมาชิกแม่บ้านได้มุ่งเน้นท่ีคณุภาพของผลิตภณัฑ์ตัง้แต่การ

คดัเลือกวตัถุดิบท่ีใช้ โดยเน้นความสดใหม่ของวตัถุดิบ จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนท่ีค่อนข้างสงูจึงได้มีการจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์ในราคาท่ีสงูกว่าคู่แข่งขนัในพืน้ท่ีใกล้เคียง โดยจะทําการผลิตสินค้าเม่ือได้รับคําสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้ในลกัษณะ

ของการผลิตแบบ Just in time โดยการผลิตเสร็จในเวลาท่ีพร้อมสําหรับการส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้า ทําให้

ผลติภณัฑ์มีความสดใหม ่สําหรับบรรจภุณัฑ์ท่ีทางกลุม่สมาชิกแม่บ้านใช้อยู่นัน้ มีความเรียบง่ายและไม่โดดเด่น เน่ืองจาก

ทางกลุ่มแม่บ้านขาดความรู้ในการท่ีจะพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้มีความโดดเด่นและทนัสมยั ประกอบกบัการมีต้นทนุในการ

พฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีจํากดั สําหรับคณุภาพของผลิตภณัฑ์มีการผลิตท่ีได้มาตรฐานและมีการควบคมุคณุภาพทกุๆ 6 เดือน 

โดยจะมีสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมจงัหวดั (มผช.) เป็นผู้ตรวจสอบขัน้ตอนการผลติ 

 
3.1 การจัดซือ้ (Purchasing) 

กลุ่มแม่บ้านขนมไทยศนูย์ OTOP คลองสามมีการจดัซือ้วตัถดิุบแบบทนัเวลาพอดี(Just-in-time)เพ่ือเป็นการ

รักษาคุณภาพและความสดใหม่ของวัตถุดิบ ทัง้นีว้ัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสามารถหาซือ้ได้ง่าย โดยวัตถุดิบบางส่วนท่ี

สามารถหาซือ้ได้ภายในท้องถ่ินก็จะทําการสัง่ซือ้ในเขตพืน้ท่ีใกล้เคียง อนัได้แก่ ไข่เป็ดไล่ทุ่งและมะพร้าว เพ่ือเป็นการ

ช่วยเหลือและกระจายรายได้ให้แก่คนในชมุชน โดยหากวตัถดิุบดงักล่าวไม่สามารถหาซือ้ได้ หรือมีไม่เพียงพอภายในเขต

ชุมชน รวมถึงวตัถดิุบอ่ืนๆ กลุ่มแม่บ้านจะทําการซือ้จากตลาดไทซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีผลิตของกลุ่มแม่บ้านโดยทาง

กลุ่มจะไม่ทําการสํารองวตัถดิุบแต่จะซือ้วตัถดิุบก็ต่อเม่ือได้รับคําสัง่ซือ้เท่านัน้ เน่ืองจากวตัถดิุบท่ีใช้สําหรับการผลิตขนม

ไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและทางกลุ่มเองต้องการเน้นถึงความสดใหม่และคณุภาพของวตัถดิุบท่ีใช้ใน

การผลิตดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้นสําหรับในระยะยาวซึ่งปริมาณคําสัง่ซือ้ได้มีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง กลุ่มRmutt 33 ได้

เสนอแนะให้กลุม่แม่บ้านสนบัสนนุแหลง่วตัถดิุบในชมุชน โดยการปรึกษาระหว่างกลุม่แม่บ้านและสมาชิกในชมุชนท่ีเป็นผู้

จดัสง่วตัถดิุบ ในการควบคมุคณุภาพของวตัถดิุบท่ีได้มาตรฐานมากขึน้ และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับคําสัง่ซือ้

ในอนาคต โดยท่ีกลุ่มแม่บ้านไม่จําเป็นต้องพึ่งพาแหล่งวตัถดิุบหลกัจากนอกชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

และสามคัคี 
3.2 การจัดการผลติ (Production Process) 

อปุกรณ์ท่ีใช้สําหรับการผลิตของกลุม่สมาชิกแม่บ้าน ประกอบด้วยเคร่ืองกวน เคร่ืองตีและเตาอบ โดยอปุกรณ์ท่ี

ใช้ในการผลิตทัง้สามชนิดนีจ้ะทํางานโดยอตัโนมติัเพ่ือทดแทนการใช้แรงงานในบางสว่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

ทัง้ยงัสามารถควบคมุคณุภาพและลดความผิดพลาดอนัเกิดจากการใช้แรงงาน ซึ่งจะมีพนกังานคอยควบคมุด้านเวลาใน

การควบคมุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติดงักลา่ว ให้สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

กําลงัผลิตเต็มประสิทธิภาพสงูสดุขนมทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนนุ สามารถผลิตได้สงูสดุ 20 กิโลกรัม/วนั สว่นขนมหม้อ

แกงถัว่สตูรโบราณ170 ถาด/วนั (ประมาณการเป็นขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณ 10,880 ชิน้/วนั) 

กําลงัการผลติเป้าหมายปัจจบุนัผลติสนิค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปริมาณคําสัง่ซือ้สนิค้าแตล่ะครัง้ 

2. สนิค้าและบริการของกจิการ 

3. แผนการดาํเนินการ (Operation Plan) 
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กําลงัผลติเป้าหมายในอนาคตกิจการมีจดุมุ่งหมายในการขยายกําลงัการผลิต โดยมุ่งเน้นไปยงัผลิตภณัฑ์ขนมหม้อแกงถัว่

ถ้วยทองสตูรโบราณ โดยเพ่ิมกําลงัการผลิตในปีท่ี1 15% ปีท่ี2 30% ปีท่ี3 40% สว่นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ต้องการขยายกําลงั

การผลติเป็น ปีท่ี1 5% ปีท่ี2 10% ปีท่ี3 15% จากการปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์ รวมถึงการส่ือสารทางการตลาดอย่าง

ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นระยะยาวมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมจํานวนพนกังานในการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกบัปริมาณ

ความต้องการในผลติภณัฑ์เน่ืองจากสมาชิกของกลุม่มีทัง้หมดจํานวน 33 คน แต่สมาชิกท่ีทําการผลิตจริงมีประมาณ4 คน 

เน่ืองจากปริมาณคําสัง่ซือ้ยงัไม่มีมากพอท่ีจะรองรับการผลิตจากสมาชิกท่ีเหลือ สมาชิกคนอ่ืนๆ ซึง่ล้วนแต่เป็นแม่บ้านใน

ชมุชนจงึต้องหาอาชีพอ่ืนทํานอกเหนือจากรายได้ท่ีได้รับจากเงินปันผลดงักลา่ว 

ระยะเวลาและวันท่ีใช้ในการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทอง ขนมหม้อแกงถั่วสูตรโบราณ สาล่ี ทองหยอดจะใช้

ระยะเวลาในการผลติวนัตอ่วนั เน่ืองจากทางกลุม่แมบ้่านต้องการเน้นถงึความสดใหมแ่ละคณุภาพของผลิตภณัฑ์สว่นขนม

เม็ดขนนุจะใช้เวลาในการผลิตทัง้หมด 2 วนั เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการพกัให้ผิวเม็ดขนนุแห้งก่อนท่ีจะทําการชุบ

ด้วยไข่และนํา้เช่ือม 

จํานวนบคุลากรท่ีใช้ในการผลิตต่อครัง้ ในการผลิตขนมไทยตามคําสัง่ซือ้แต่ละครัง้จะใช้สมาชิกในกลุม่ โดยประมาณ 3-4 

คน ซึ่งเป็นสมาชิกท่ีทําหน้าท่ีประจําในการผลิตโดยจะได้รับค่าจ้างในการผลิตเพิ่มจากเงินปันผล สําหรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

จึงได้รับแต่เพียงเงินปันผลอย่างเดียว อย่างไรก็ตามแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม Rmutt 33 นัน้ก็เพ่ือเพิ่ม

ปริมาณคําสัง่ซือ้ เพ่ือในระยะยาวนัน้ทางกลุม่แม่บ้านจะสามารถรองรับการผลิตจากสมาชิกท่ีมีอยู่จํานวน 33 คนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อนัจะนํามาสู่การสร้างรายได้และคณุภาพชีวิตให้แก่กลุ่มแม่บ้านในชุมชน ทัง้ยงัเป็นการใช้

เวลาว่างของกลุ่มแม่บ้านให้เกิดประโยชน์ โดยการสร้างอาชีพท่ีเป็นรากฐานจากการสืบทอดวฒันธรรมอาหารของชาว

รามญัให้คงอยูสื่บไป 

3.3  การจัดเก็บสินค้าคงคลัง(Inventory)ทางกลุม่ไม่มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลงั เน่ืองจากวตัถดิุบหลกัท่ีใช้อนั

ได้แก่ ไข่เป็ด มะพร้าว เป็นต้น มีอายสุัน้ ทัง้นีก้ลุม่แม่บ้านเน้นความสดใหม่ของผลิตภณัฑ์จึงไม่ใสส่ารกนับดู กลุม่แม่บ้าน

จงึทําการผลติเพ่ือให้เสร็จทนัเวลาจําหน่ายตามท่ีลกูค้าได้กําหนดไว้ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับสินค้าท่ีสดใหม่ โดยไม่มีนโยบายใน

การเก็บรักษาสนิค้า  

3.4 การควบคุมคุณภาพ(Quality Control)กลุม่แม่บ้านขนมไทยศนูย์ OTOP คลองสามได้รับการตรวจสอบคณุภาพของ

ทกุขัน้ตอนในการผลติทกุๆ 6 เดือน จากสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมจงัหวดั (มผช.) สําหรับผลิตภณัฑ์ขนม

สาล่ี เม็ดขนนุ และขนมทองหยอดทัง้ยงัมีการควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนของการผลิตสินค้าจากประธานกลุม่ ซึ่งได้รับ

ความร่วมมืออยา่งดีระหวา่งสมาชิกกลุม่แมบ้่าน 
 

 กลุ่มแม่บ้านขนมไทยศนูย์ OTOP คลองสามมีกระบวนการผลิตสินค้าท่ีมีความสะอาด และมุ่งเน้นการคดัสรร

คณุภาพของวตัถุดิบท่ีใช้มาจากภายในชุมชน โดยจะต้องมีความสดใหม่และไม่ใช้สารกันบูดในการผลิต รวมถึงการสืบ

ทอดเอกลกัษณ์รสชาติของสูตรขนมท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษชาวมอญโบราณอย่างแท้จริง ทัง้นีย้ังมีการ

ควบคมุคณุภาพได้ตรงตามสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มผช.)  

 

ประธานกลุ่มและหน่วยงานต่างๆ ได้มีการส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกแม่บ้าน ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองโดยมีหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนนุคือ การศึกษานอก

4. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ (Key Success Factors)

5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development)
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ระยะสัน้ (แผนปีท่ี 1) 

 1. เพิ่มรายได้ให้กบักลุม่แมบ้่านขนมไทย ศนูย์  OTOP คลองสาม  โดยเพิ่มเป็นปีแรก 15%  รวมถึงการเพิ่มระดบั

การจ้างผลติของกลุม่สมาชิกเพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้แก่กลุม่สมาชิกเพิ่มขึน้ 

 2. สร้างการรู้จกัในตราสินค้า “ปทมุทอง” สําหรับขนมไทยของกลุ่มแม่บ้านขนมไทย ศนูย์ OTOP คลองสามให้

เพิ่มมากขึน้ เพ่ือเพิ่มสว่นครองตลาดปีแรกในเขตจงัหวดัปทมุธานีเป็น 7% 

 3. เปล่ียนทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของขนมไทยให้มีความทนัสมยัและเป็นสากลให้มากย่ิงขึน้ 

 4. ประยกุต์ขนมไทยสตูรโบราณให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในปัจจบุนั เพ่ือเป็นการสืบ

สานเอกลกัษณ์ของขนมไทยสตูรมอญโบราณไมใ่ห้สญูหายไป 

 5. สร้างเอกลกัษณ์และความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์และตราสินค้า “ปทมุทอง”  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบ

ในการส่ือสารไปยงัผู้บริโภคในรูปแบบIMC Strategyและ Social Media เพ่ือให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่าง

ยัง่ยืน 

 6. ผลกัดนัให้กลุม่สมาชิกเติบโตไปพร้อมๆ กบัการเติบโตของชมุชนคลองสามอย่างยัน่ยืน โดยการพงึพึง่วตัถดิุบ

ของชมุชนท่ีได้คณุภาพ และการช่วยเหลือการดําเนินงานในขัน้ตอนต่างๆ จากสมาชิกภายในชมุชน เพ่ือเป็นการกระจาย

รายได้ร่วมกนั 

  7. สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จทางเศรษฐกิจร่วมกนัระหว่างกลุม่แม่บ้านศนูย์ OTOP คลองสาม 

หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผลิตภณัฑ์ OTOP อ่ืนๆ ท่ีจําหน่ายเคร่ืองด่ืมในเขตจงัหวดัปทมุธานี เพ่ือ

เป็นพืน้ฐานของแหลง่การจดัจําหน่ายท่ีเข้มแข็ง 

ระยะกลาง(แผนปีท่ี 2 และ 3)  

 1.ตราสินค้า “ปทมุทอง” มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภค ทัง้ยงัมีผู้สัง่ซือ้ขนมไทยจากกลุ่มแม่บ้าน ศนูย์ OTOP 

คลองสามอยา่งตอ่เน่ือง 

 2. สร้างยอดการสัง่ซือ้ขนมไทยให้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณ ปีท่ีสอง 

30% และปีท่ีสาม 40% รวมทัง้ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันาชมุชนคลองสาม และกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมในด้านการ

สง่เสริมอาชีพ เพ่ือเพิ่มผลกําไรและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 

 3. ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมไว้ และช่วงชิงส่วนแบ่งทาง

การตลาดท่ีเหลือจากคูแ่ข่งขนั 

 4. ส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จทาง

เศรษฐกิจร่วมกนัระหว่างกลุม่แม่บ้านศนูย์ OTOP คลองสาม และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ราชการ เอกชนโดยขยายขอบเขตไป

ยงัพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อยา่งตอ่เน่ืองและกว้างขวางมากขึน้ 

2. วัตถุประสงค์ของการเขียนแผน และเป้าหมายการเขียนแผนงานที่เขียน 

1.วัตถุประสงค์ในการเขียนแผน 
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1.1ขนาดของธุรกจิและการเตบิโต 
  เม่ือกลา่วถึงพืชตระกลูถัว่สําหรับประเทศไทยนัน้ พบว่าถัว่เขียวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัชนิดหนึ่ง ซึ่งโดยทัว่ไป

แล้วจะมีการผลติถัว่เขียว 2 ชนิดคือ ถัว่เขียวผิวมนั และถัว่เขียวผิวดํา การผลติในประเทศไทยนัน้ไม่ได้ปลกูเป็นพืชหลกั แต่

ปลกูเป็นพืชประกอบร่วมกบัพืชอ่ืนๆซึ่งในปัจจุบนัจะพบว่าถัว่เขียวเป็นพืชตระกูลถัว่ท่ีมีแนวโน้มว่าเกษตรกรได้ให้ความ

สนใจท่ีจะทําการเพาะปลกูมากขึน้ สําหรับในประเทศไทยนัน้ ถัว่เขียวผิวมนัสามารถปลกูได้เกือบตลอดทัง้ปี ถัว่เขียวผิวมนั

ท่ีผลิตได้ในแต่ละปีจะใช้ภายในประเทศประมาณร้อยละ 40 และส่งออกไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 60 ส่วนท่ีใช้

ภายในประเทศนัน้จะใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นําไปกะเทาะเป็นถัว่ซีกเพ่ือนําไปประกอบอาหาร และขนมต่าง ๆ1 รวมถึง

ขนมไทยหลายชนิดเช่นกนัท่ีถัว่เขียวซีกได้กลายเป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติ 

 ในภาพรวมการสง่เสริมอตุสาหกรรมขนมไทยโดยภาครัฐในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาจะเห็นว่าเกิดผลสําเร็จอย่างมาก

เห็นได้ชดัจากการพฒันาผลิตภณัฑ์จนสามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศทัง้เอเชียรวมทัง้ยุโรป และอเมริกาใน

บางส่วน และในด้านมลูค่าการตลาดท่ีสงูถึงหลกัพนัล้านบาท2ดงันัน้การพฒันาผู้ประกอบการขนมไทยก็ควรจะก้าวไปสู่

การพฒันาให้ผู้ประกอบการสามารถยืนอยู่ในจดุท่ีเป็นอตุสาหกรรมได้อย่างแท้จริงโดยอาศยัข้อได้เปรียบของประเทศไทย

ในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นคณุภาพและความหลากหลายของวตัถดิุบท่ีเป็นพืน้ฐานและกระบวนการแปรรูปท่ีมีมากมาย

รวมถงึการมีแรงขบัเคล่ือนจากหน่วยงานตา่งๆท่ีเข้ามาให้การสนบัสนนุ 

 โดยจากข้อมลูการสํารวจคนกรุงเทพฯ จํานวน 100 คน ท่ีผา่นมา ในหวัข้อเร่ือง “คนกรุงเทพฯ กบัพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารวา่ง” ในปัจจบุนัพบวา่ คนกรุงเทพฯ ได้เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคจากขนมเค้กมาเป็นขนมไทยโบราณมาก

ขึน้ โดยผู้บริโภคท่ีมีอายตุัง้แต่ 16-25 ปี คิดเป็นอตัราร้อยละ 47.5% อายตุัง้แต่ 26-45 ปีคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.2% โดย

 
1agronomy.agri.cmu.ac.th/elearning/agron313/mungbean.doc 
2http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?newid=133401 

2.เป้าหมายการเขียนแผน 

การเขียนแผนธุรกิจเพ่ือพฒันาตลาดในครัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสําหรับช่วงระยะเวลาสัน้คือ 1 ปี  

และระยะกลางคือ2  ปีและ 3 ปี  เก่ียวกบัธุรกิจขนมไทยของกลุม่แม่บ้านขนมไทย ศนูย์ OTOP คลองสาม โดยการ

วิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมของกลุ่มสมาชิกแม่บ้าน ณ ปัจจุบนัทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือทําการปรับปรุงในสิ่งท่ี

สามารถเป็นไปได้ โดยมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สามารถแข่งขนัได้ รวมถึงการสร้างตราสินค้าให้มีความเข้มแข็ง 

ทัง้นีโ้ดยไมล่ะเลยท่ีจะนําส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และ Social network มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพ่ือสร้างความยัง่ยืนใน

การได้เปรียบทางการแข่งขัน และคุณค่าตราสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ อีกทัง้ไม่ลืมท่ีจะคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ี

ชมุชนคลองสามจะได้รับทัง้คณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการกระจายรายได้ในชมุชนโดยแผนดําเนินการนีส้ามารถ

นําไปประยกุต์ใช้พร้อมทัง้แก้ไขสถานการณ์ของกิจการเม่ือเกิดปัญหาฉกุเฉินได้อยา่งทนัการณ์ 

1.การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายและตลาด(Target-markets Analysis) 
Part 2 

1.วเิคราะห์อุตสาหกรรม ( Industry Analysis ) 

http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?newid=133401
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 กลุ่มแม่บ้านขนมไทย ศนูย์ OTOP คลองสามเป็นอีกกลุม่อาชีพท่ีผลิตขนมไทย โดยเป็นการรวมกลุ่มของสตรี

ภายในชุมชนเพ่ือต้องการท่ีจะเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิก และกระจายรายได้สําหรับการสัง่ซือ้วัตถุดิบรวมถึง

กระบวนการอ่ืนๆ ให้แก่คนในชมุชน รวมถึงการอนรัุกษ์ไว้ซึง่ขนมไทย โดยยงัคงใช้สตูรขนมไทยท่ีมีมาแต่โบราณจากบรรพ

บรุุษชาวมอญ โดยเฉพาะขนมหม้อแกงถัว่ท่ีมีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ ใช้วตัถดิุบคณุภาพดีคดัสรรพิเศษ และท่ีสําคญัคือเป็น

ขนมหม้อแกงถัว่ท่ีสืบทอดสตูรรสชาติตามแบบฉบบัโบราณอยา่งแท้จริง  

 

 
2.1  การวเิคราะห์คู่แข่งขัน  ( Competitor  Analysis )  
คู่แข่งขันทางตรง:ในเขตจงัหวดัปทมุธานีและพืน้ท่ีใกล้เคียงนัน้ มีคู่แข่งขนัทางตรงท่ีจําหน่ายผลิตภณัฑ์ขนมไทยโดยการ

ขายสง่จํานวนหลายราย แต่สําหรับผลิตภณัฑ์ขนมหม้อแกงนัน้มีคู่แข่งเพียงไม่ก่ีรายท่ีผลิตเพ่ือการจําหน่าย ในด้านรสชาติ

ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันท่ีผลิตขนมไทยในเขตจังหวดัปทุมธานีนัน้ ส่วนใหญ่จะมีรสชาติท่ีคล้ายคลึงกัน อนัเน่ืองมาจาก

บรรพบุรุษของชาวปทมุธานีส่วนหนึ่งเป็นชาวมอญ ส่งผลให้คู่แข่งขนับางส่วนได้รับการถ่ายทอดสตูรการผลิตจากบรรพ

บรุุษชาวมอญดงักลา่วด้วยเช่นกนั ทัง้นีรู้ปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะขนมหม้อแกงนัน้คู่แข่งขนัจะทําการผลิตอยู่ใน

รูปแบบเดียวกนัคือ บรรจอุยูใ่นบรรจภุณัฑ์ถาดขนาดเลก็ ราคาในการจําหน่ายก็อยู่ในระดบัเดียวกนั ดงันัน้การตดัสินใจซือ้

ของลกูค้าสว่นใหญ่จงึพิจารณาจากทําเลท่ีตัง้ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และความสะดวกเป็นหลกั ดงันัน้คู่แข่งขนัทางตรงมี

ดงัต่อไปนีคื้อ1.กลุ่มแม่บ้านลาดสวายอ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี ทําการจําหน่ายขนมไทยรวมทัง้ขนมหม้อแกง โดยเน้นการ

ขายส่ง ทําการผลิตโดยมีแนวคิดท่ีใช้วตัถดิุบในท้องถ่ิน เพ่ือความสด อร่อย และปลอดภยัจากสารเคมี 2.กลุ่มอาชีพสตรี

ขนมไทยซึ่งตัง้อยู่ท่ีอ.คลองหลวง จ.ปทมุธานีเป็นกลุม่แม่บ้านท่ีจําหน่ายขนมไทยท่ีทําจากถัว่และไข่เป็นหลกัโดยมุ่งเน้นท่ี

การขายสง่ 

คู่แข่งขันทางอ้อม :สําหรับคูแ่ข่งขนัทางอ้อม เป็นคูแ่ข่งขนัท่ีผลติขนมประเภทอ่ืนๆ เพ่ือจําหน่ายในลกัษณะของการ   ขาย

ส่งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อันได้แก่ เบเกอร่ี เป็นต้น ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีและพืน้ท่ีใกล้เคียง โดยขนม

ประเภทเบเกอร่ี เป็นหนึ่งในขนมท่ีได้รับความนิยมในการจดัเลีย้งด้วยเช่นกนั อนัเน่ืองมาจากความง่ายในการรับประทาน 

และรสชาติท่ีไมห่วานจนเกินไป ทําให้ผู้บริโภคสว่นใหญ่สามารถรับประทานได้โดยง่าย   

 

 

 

 

 
3http://bannkanomthai.com/contain_003.html 

2.การวเิคราะห์ตลาด(Markets Analysis) 

http://bannkanomthai.com/contain_003.html
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ตารางเปรียบเทียบคูแ่ข่งขนั 

ประเดน็เปรียบเทียบ 
คูแ่ข่งทางตรง คูแ่ข่งทางอ้อม 

กลุม่แมบ้่านลาดสวาย กลุม่อาชีพสตรีขนมไทย ร้านเบเกอร่ี 

สว่นแบง่ตลาดในเขต

จงัหวดัปทมุธานี 
5 % 2% 57 % 

เฉล่ียประมาณ 5 % ตอ่ปี เฉล่ียประมาณ 5 % ตอ่ปี อตัราการเติบโต เฉล่ียประมาณ 11.25 %4 

ผลิตขนมไทยหลายชนิด เช่น 

ทองหยิบ ทองหยอดฝอยทอง

ขนมหม้อแกงถัว่ ข้าวแช่ 

ผลิตขนมไทยหลายชนิด เช่น 

ทองหยิบ ทองหยอดฝอยทอง

ขนมหม้อแกงถัว่ 

ความหลากหลาย

ของสนิค้า 

แต่ ล ะ ร ายผลิ ต ขนม ปั ง

หลากหลายชนิด มีรสชาติ 

และรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 

1.เป็นขนมหม้อแกงสตูรโบราญ

ท่ีได้ รับการถ่ายทอดมาจาก

บรรพบรุุษชาวมอญ 

จดุแข็งสําคญั 

2.เป็นร้านท่ีผลิตขนมจากถั่ว

และไข่ไก่อย่างเดียวเพ่ือแสดง

ถงึความเช่ียวชาญในการผลติ 

3.สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านต่างมี

ความรู้ความชํานาญในการ

ผลติขนมไทยเป็นอยา่งดี 

 

1. ก ลุ่ ม ส ม า ชิ ก มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการทําขนม

ไทยเป็นอยา่งดี 

1.มีความเป็นสากล ทานได้

ง่าย หาซือ้ได้ทัว่ไป 

2.มักมีการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ี

สวยงาม สามารถดึงดูดใจ

ลกูค้าได้ 

2.ใช้ไข่เป็ดเป็นวัตถุดิบหลัก

ในการทําขนม ซึ่งเป็นไข่เป็ด

ท่ีได้จากฟาร์มของชมุชน 3.สามารถดดัแปลงสตูรได้

หลากหลายรูปแบบ  3.วัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใช้ใน

การผลิต  เ ป็นวัตถุดิบจาก

ชมุชน ซึง่มีคณุภาพดี มีความ

ปลอดภยั ไมมี่สารพิษ 

5.

4.มีสตูรขนมเป็นเอกลกัษณ์ท่ี

คิดค้นขึน้เอง  

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค ว า ม

หลากหลาย และบางชนิด

สามารถเก็บรักษาได้นาน

กวา่ขนมไทย  

จดุออ่นสําคญั 

1.สมา ชิ ก ข าดคว าม รู้ ด้ า น

การตลาด และเทคโนโลยี 

2.มี ก า ร ทํ า ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

การตลาดน้อย 

1.สมาชิกขาดความ รู้ ด้าน

การตลาด และเทคโนโลยี 

2.สมาชิกในกลุ่มมีน้อย และ

ไมมี่พาหนะในการขนสง่ 

1.ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค ว า ม

ประณีตสวยงามน้อยกว่า

ขนมไทย 

 

การตอบโต้ไม่รุนแรง เน่ืองจาก

มีศักยภาพในการทําตลาดท่ี

จํากดั 

ก า ร ต อ บ โ ต้ ไ ม่ รุ น แ ร ง 

เน่ืองจากมีศักยภาพในการ

ทําตลาดท่ีจํากดั 

พฤติกรรมตอบโต้การ

แข่งขนั 

 
 

การตอบโต้มีหลากหลาย

ลักษณะ  ขึน้อยู่กับขนาด

ของธุรกิจ 

*หมายเหตุ สว่นแบง่ตลาดในเขตจงัหวดัปทมุธานีของคูแ่ข่งท่ีเหลืออีก 36% เป็นขนมไทยและขนมชนิดอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีกลา่ว 

 

 

                                                            

2. การทาํ SWOT Analysis 

วเิคราะห์จุดแขง็ – จุดอ่อนของกจิการ 2.1 

4http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=62485 

http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=62485
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จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1.สมาชิกแม่บ้านในชุมชนท่ีรับผิดชอบหน้าท่ีในการผลิต

อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันและจัดตัง้เป็นกลุ่มโดยระบบ

สมาชิก จึงทําให้สามารถให้ความร่วมมือกันได้โดยง่าย 

สง่ผลให้การทํางานมีประสทิธิภาพ 

2.กลุม่สมาชิกแม่บ้านมีความรู้ความชํานาญในผลิตภณัฑ์ท่ี

จําหน่ายเป็นอยา่งดี 

3. ผลิตภณัฑ์ขนมไทยของกลุม่มีรสชาติอร่อย สะอาด ไม่ใส่

สารกันบูดเน่ืองจากกลุ่มสมาชิกมีความพิถีพิถันในการ

คดัเลือกวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติท่ีมีคณุภาพ 

4.ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบางชนิดได้รับรางวลั OTOP ทําให้

ได้รับความไว้วางใจและเป็นท่ีสนใจของผู้บริโภค 

5.กลุ่มสมาชิกแม่บ้านมีผลิตภัณฑ์ขนมไทยมากมายหลาย

ชนิดไว้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

6. มีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการผลิตท่ีทนัสมยั 

7.ผลติภณัฑ์ขนมไทยของกลุม่แมบ้่านมีประวติัความเป็นมา

อนัทรงคณุคา่ท่ีสืบทอดสตูรมาจากชาวมอญโบราณ 

8. กลุม่แม่บ้านใช้สตูรการทําขนมไทยโดยเฉพาะขนมหม้อ

แกงถั่วสูตรโบราณ ท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ชาวมอญรุ่นต่อรุ่น ทําให้มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเป็น

ท่ีถกูปากของผู้ ท่ีได้ลิม้รสชาติ 

9. กลุ่มแม่บ้านให้ความสําคญัในการคดัเลือกวตัถดิุบท่ีมี

คณุภาพ และสดใหม่ ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มแม่บ้านมี

คณุภาพท่ีดีไปด้วย 

1.กลุม่สมาชิกแมบ้่านมีทนุในการดําเนินกิจการท่ีจํากดั 

2.สถานท่ีตัง้ของกลุม่สมาชิกแม่บ้าน ลกูค้ายงัเข้าถึงได้ยาก

สง่ผลให้การขยายตลาดทําได้ยาก 

3. กลุม่สมาชิกแม่บ้านไม่มีหน้าร้านในการจดัจําหน่าย และ

ไมมี่ตลาดในการขายสนิค้าท่ีแน่นอน 

4.กิจการยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภค 

5.บุคลากรขาดความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต

รวมถงึความรู้ทางด้านการตลาด 

6. ตราสินค้าและช่ือของกลุ่มขาดเอกลกัษณ์และยากแก่

การจดจํา 

7. ผลิตภณัฑ์ขนมไทยส่วนใหญ่มีส่วนผสมของไข่และกะทิ 

สง่ผลให้ผลิตภณัฑ์มีอายสุัน้ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

ทัง้นีท้างกลุ่มแม่บ้านจะไม่ใช้สารกันบูดเพราะต้องการ

รักษาคณุภาพและภาพลกัษณ์ท่ีดีของผลติภณัฑ์  

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. กลุ่มสมาชิกได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐให้มีการจดั

แสดงสินค้าทางด้านผลิตภณัฑ์ OTOP มากขึน้ ก่อให้เกิด

โอกาสในการขยายตลาด 

2. กลุ่มสมาชิกแม่บ้านได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ต่างๆของทางรัฐบาลในการดําเนินกิจการเป็นอย่างดีอัน

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล กรมการพฒันาชุมชน ทัง้

ในการให้ความรู้และสนบัสนนุทางด้านงบประมาณ 

3.สินค้า OTOP ได้รับความนิยมในการบริโภคและซือ้เป็น

ของฝากมากขึน้ สง่ผลดีตอ่ปริมาณการขาย 

1. ถกูกดราคาในการจดัจําหน่ายอนัเน่ืองมาจากสินค้าไม่

เป็นท่ีรู้จกัของตลาด 

2. มีผู้แข่งขนัจํานวนมากทําให้ยากในการท่ีจะแย่งส่วนแบ่ง

ทางการตลาด 

3. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อต้นทนุในการ

ผลติท่ีสงูขึน้ 

4. ราคาวตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลิต อนัได้แก่ มะพร้าว ไข่ 

นํา้ตาลทราย มกัมีราคาท่ีผนัผวน 
 

2.2 วเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคของกจิการ
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4. จงัหวดัปทุมธานี เป็นจงัหวดัท่ีมีหน่วยงานสําคญักว่า 

100 หน่วยงาน ทัง้เอกชน สถานท่ีราชการ สถานศกึษา ซึ่ง

เ ป็นโอกาสท่ี ดีในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่ม

หน่วยงานดงักลา่วซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายหลกั 

5. จังหวดัปทุมธานีมีวัดซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญ

มากมายซึ่งเป็นโอกาสหนึ่งในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

เช่นเดียวกนั 

6. คนไทยในปัจจบุนัให้ความสําคญักบักระแสการอนรัุกษ์

วัฒนธรรมไทยมากขึ น้  ส่งผลใ ห้ มีการสนับสนุน ซื อ้

ผลิตภัณฑ์ท่ีส่ือถึงวัฒนธรรมไทย รวมถึงขนมไทยด้วย

เช่นกนั 

 

กลยุทธ์ทางการตลาดทัง้หมดท่ีนํามาใช้ในแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาตลาดนัน้จะต้องมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวคือ

เพ่ือให้ขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณ ภายใต้ตราสินค้าท่ีช่ือ “ปทมุทอง” นัน้เป็นTop of mind ของผู้บริโภค และ

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวสามารถแข่งขันได้ รวมทัง้สร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักและเกิดความยั่งยืนดังนัน้กลยุทธ์ทาง

การตลาดทัง้หมดท่ีใช้ในแผนงานจะต้องมีความสอดคล้อง เป็นเอกภาพ และช่วยส่งเสริมซึ่งกนัและกนั โดยมุ่งเน้นความ

เป็นผู้ นําท่ีแตกต่าง (Differentiation) ทัง้ทางด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทางด้านอัตลกัษณ์รวมทัง้ความสะดวกในการ

รับประทานและรสชาติสูตรโบราณอันเป็นเอกลกัษณ์ กลยุทธ์ราคาท่ีผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและยินดีจ่าย การจัด

จําหน่ายท่ีอํานวยความสะดวกให้กบัผู้บริโภค รวมถึงการส่ือสารทางการตลาดท่ีเน้นการใช้ Social Media เพ่ือส่ือสาร

ความแตกตา่งและเอกลกัษณ์ดงักลา่วไปยงัผู้บริโภคภายใต้ต้นทนุท่ีต่ําแตเ่กิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
 

Segmentation (การแบ่งส่วนตลาด) 

 การแบ่งสว่นตลาดสําหรับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ นัน้ กลุม่ Rmutt 33 ได้ใช้หลกัเกณฑ์ในด้านทําเลท่ีตัง้ของ

ลกูค้า (Customer Location)ในขัน้แรก โดยเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในเขตจงัหวดัปทมุธานี และขยายออกไปยงัเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล โดยในปีแรกจะมุง่เน้นไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานีเป็นหลกั เน่ืองจากเหตผุล

หลายประการดงัตอ่ไปนี ้

     ขนาดตลาด (Market size) จงัหวดัปทมุธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มากมายกว่า 100 หน่วยงาน

มหาวิทยาลยักวา่ 10 แหง่ และวดักวา่ 150 แหง่  

     การเติบโตของตลาด (Growth)จงัหวดัปทมุธานีมีอตัราการการเพิ่มของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้

เพราะเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการลงทุน ทัง้ทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีอยู่ในเขตปริมณฑล อยู่ทางทิศเหนือของ

กรุงเทพมหานคร นอกจากนีย้งัมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วในอตัรา 9.91%5 และมีการลงทนุรวมทัง้การ

ขยายตวัของอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

                                                            
5http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/sar/report/report.php?id=sm030203 

2.3เป้าหมายกลยุทธ์เพ่ือทาํตลาด (Strategic Objective) 

2.4กลยุทธ์ STP (STP Analysis) 

http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/sar/report/report.php?id=sm030203
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      ทศันคติของผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจซือ้ (Attitude)บุคคลในหน่วยงานภายในจงัหวดัปทมุธานีส่วนหนึ่ง

มกัเป็นบคุคลภายในจงัหวดั จงึให้ความสําคญักบัวฒันธรรมประเพณีของจงัหวดัอนัเน่ืองมาจากสภาวะสงัคมในปัจจบุนัท่ี

สง่ผลให้จงัหวดัปทมุธานีมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะของสงัคมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ประชากรส่วนใหญ่ภายในจงัหวดั

จึงเล็งเห็นคณุค่าของการอนรัุกษ์ไว้ซึ่งประเพณีวฒันธรรมแบบเดิมโดยเฉพาะวฒันธรรมของชาวมอญเมืองปทมุ  ท่ีมีการ

ผสมผสานอยา่งลงตวัระหวา่งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของชาวรามญั เพ่ือไมใ่ห้สญูหายไปตามกาลเวลา 

      ท่ีตัง้ สถานท่ีตัง้ของหน่วยงานตา่งๆ ในเขตจงัหวดัปทมุธานีสว่นใหญ่อยู่ในเขตอําเภอคลองหลวง และอําเภอธัญบรีุ ซึง่

ไมไ่ด้มีการกระจายมากนกั สง่ผลให้เกิดการขนสง่ท่ีรวดเร็ว และประหยดัคา่ใช้จ่ายในการกระจายสนิค้า 

 แต่อย่างไรก็ตามยงัคงไม่ละทิง้ลกูค้าเป้าหมายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพียงแต่จะมุ่งเน้นทําการส่ือสาร

เพ่ือสร้าง Brand Awareness ให้กบักลุ่มลกูค้าในเขตจงัหวดัปทมุธานีในช่วงปีแรก เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานของแหล่ง

การจดัจําหน่ายท่ีมัน่คง ดงันัน้เม่ือนําเอากลุ่มลกูค้าเป้าหมายซึ่งเป็นหน่วยงานในเขตจงัหวดัปทมุธานีมาทําการแบ่งส่วน

ตลาดด้วยเกณฑ์เง่ือนไขในการติดตอ่ธุรกิจ (Transaction Condition) ตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

      หลกัเกณฑ์ในการซือ้ มุง่เน้นไปยงัหน่วยงานท่ีพิจารณาคณุภาพของผลติภณัฑ์ โดยสามารถยอมรับระดบัราคาท่ียดึถือ

เกณฑ์ทางด้านคณุคา่ของผลติภณัฑ์เป็นหลกั รวมทัง้ให้ความสําคญักบัการสง่มอบท่ีรวดเร็วตรงตามเวลากําหนด 

      ขนาดของคําสัง่ซือ้  กลุม่สมาชิกแมบ้่านมุง่เน้นการขายสง่เป็นหลกั จงึพิจารณาปริมาณคําสัง่ซือ้ขององค์กรท่ีคุ้มคา่กบั

การผลิตในแตล่ะครัง้ ในปริมาณ 60กลอ่งขึน้ไปตอ่คําสัง่ซือ้ 
การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Analysis ) 
 กลุ่มเป้าหมายสําหรับผลิตภณัฑ์ขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณ “ปทมุทอง” ได้แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั

และกลุม่เป้าหมายรอง ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

กลุม่เป้าหมายหลกัแผนระยะสัน้ 1 ปีแรก:ในช่วง 1 ปีแรกกลุม่เป้าหมายหลกัเป็นหน่วยงานราชการและเอกชนในจงัหวดั

ปทมุธานี ท่ีมีความต้องการขนมไทยคณุภาพดีรูปลกัษณ์ทนัสมยั โดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์คุณค่าท่ีได้รับ เพ่ือใช้ใน

การจัดเลีย้ง ซึ่งในจังหวดัปทมุธานีมีองค์กรเหล่านีจํ้านวนมากทัง้ราชการและเอกชนกว่า 100 องค์กร สําหรับรายช่ือ

หน่วยงานราชการซึง่ได้แนบไว้ในภาคผนวกนี ้ แผนระยะกลาง 2-3 ปี : หลงัจาก 1 ปีแรก ทางกลุม่จะขยายขอบเขตกลุม่

ลกูค้าเป้าหมายหลกัไปยงัเขตจงัหวดัปริมณฑล และเขตกรุงเทพฯมากขึน้ ทัง้นีก้ารขยายขอบเขตดงักลา่วจะมีการวางแผน

ในการดําเนินงานอย่างมัน่คงและเป็นขัน้ตอน โดยจะต้องเร่ิมต้นท่ีรากฐานคือจงัหวดัปทมุธานีให้มีความเข้มแข็งก่อนเป็น

อนัดบัแรกเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

กลุม่เป้าหมายรอง ผู้บริโภคท่ีมาท่องเท่ียวในวดัอนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัและมีช่ือเสียงในจงัหวดัปทมุธานี และเป็น

วดัท่ีอยูใ่นเขตรัศมีใกล้เคียงกบัสถานท่ีทําการของกลุม่ อนัได้แก่ วดัเขียนเขต วดัมลูจินดาราม วดัพืชอดุม เป็นต้น โดยนิยม

บริโภคขนมไทยหรือต้องการซือ้ขนมไทยเพ่ือเป็นของฝาก อีกกลุ่มคือ กลุ่มนกัศึกษา เน่ืองจากการท่ีผลิตภณัฑ์ได้รับการ

พฒันาจากขนมหม้อแกงธรรมดาให้อยู่ในรูปแบบขนมหม้อแกงแบบถ้วยทอง โดยมีรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัและง่ายต่อการ

รับประทาน สง่ผลให้สามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนกัศกึษาได้อีกทางหนึ่ง เน่ืองจากจงัหวดัปทมุธานีมีสถานศึกษา

จํานวนมากเช่นเดียวกนั อนัได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัอีสเทรินเอเชีย เป็นต้น 
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Fashionable Old-fashioned 

Low-Quality 

High-Quality 

กลุม่แม่บ้านลาดสวาย 

กลุม่อาชีพสตรีขนมไทย 

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมาย 
ประเดน็

เปรียบเทียบ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง 

ลักษณะทาง
ประชากรศา

สตร์ 

เป็นองค์กรหรือหน่วยงานทัง้ราชการและเอกชน 

ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ท่ีมีพืน้ท่ี

อยูใ่นเขตจงัหวดัปทมุธานีและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

ประชากรท่ีมีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป และมีความช่ืน

ชอบในขนมไทยโบราณรูปลกัษณ์ทนัสมยัท่ีหาทานได้

ยาก 

พฤตกิรรม
การซือ้
สนิค้า 

ปริมาณการซือ้ในแต่ละครัง้มีจํานวนมาก และ

มักพิจารณาจากช่ือเสียงหรือความคุ้นเคยของ

แหลง่ซือ้เป็นหลกั 

ปริมาณการซือ้ในแต่ละครัง้มีจํานวนน้อย ซึ่งอาจซือ้

ไปรับประทานเองหรือซือ้เพ่ือเป็นของฝาก และจะ

พิจารณาจากช่ือเสียงของผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ี

ดงึดดูใจในการซือ้เป็นหลกั 

บทบาทใน
กระบวนกา

รซือ้ 

กระบวนการซือ้มักมีหลายขัน้ตอน และมักมี

ความซบัซ้อนในการพิจารณาอนมุติัการซือ้ และ

ให้ความสําคญักบังบประมาณท่ีใช้ในการจดัซือ้ 

กระบวนการตัดสินใจซือ้ไม่ยุ่งยาก  และมีผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องในการตัดสินใจซือ้น้อยกว่ากลุ่มเป้าหมาย

หลกั 

ทัศนคตทิี่มี
ต่อตรา
สนิค้า 

มัก มี ค ว ามจ ง รั กภั ก ดี ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า ม า ก  

โดยเฉพาะเอกลกัษณ์และรสชาติของผลิตภณัฑ์

ท่ีทําให้เกิดการจดจํา ด้วยเหตเุพราะต้องสัง่ซือ้ใน

ปริมาณท่ีมากและบ่อยครัง้ จึงต้องการคุณภาพ

ท่ีดี โดยทําให้ไมต้่องเปล่ียนแปลงแหลง่ซือ้บอ่ย 

ผู้ บ ริ โภคกลุ่มนี ส้่วนใหญ่ปริมานการซือ้ มี เ พียง

เ ล็ ก น้ อ ย  ซึ่ ง มี ค ว า ม ภั ก ดี ต่ อ ต ร า น้ อ ย ก ว่ า

กลุ่มเป้าหมายหลัก เน่ืองจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มนีส้่วน

ใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวสัญจรมากกว่าท่ีจะเป็นกลุ่ม

ลกูค้าประจํา 

 
ตาํแหน่งทางการตลาด (Positioning) 
  กลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรองล้วนมีจดุร่วมของความต้องการผลิตภณัฑ์ขนมหม้อแกงท่ียงัคงรักษา

ไว้ซึ่งรสชาติของขนมหม้อแกง

ถัว่ท่ีคงความเป็นมอญโบราณ

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และรักษาไว้

ซึ่งคุณภาพในการผลิต  แต่

ทัง้นีเ้น่ืองจากขนมหม้อแกงใน

รู ป แ บ บ เ ดิ ม ย า ก ต่ อ ก า ร

รับประทาน  และมีปริมาณ

มากกว่าท่ีจะรับประทานให้

หมดในแต่ละค รั ง้  ทั ง้ยัง มี

รูปลักษณ์ท่ีไม่ทันสมัยโดย

บรรจใุนภาชนะถาดขนาดเล็ก

จงึไมส่ามารถตอบสนองความ

ต้องการในการอํานวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลกูค้าได้ จึงไม่ได้รับความนิยมในการใช้จัดเลีย้งมากนัก  ฉะนัน้ทางกลุ่ม 

Rmutt 33 จึงวางตําแหน่งทางการตลาดว่า“ขนมหม้อแกงถัว่สูตรมอญโบราณทีค่งไว้ซ่ึงคณุภาพ ภายใตรู้ปลกัษณ์ใหม่ที่
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รโบราณ“ตราปทมุทอง”มีกลยทุธ์ผลติภณัฑ์ท่ีแบง่ออกเป็น 5 ด้านได้แก่ 

3.1.1 Pro

 

ผลติภณัฑ์ขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตู

duct Feature  

ขนมหม้อแกงถัว่ สตูรโบราณ ของกลุ่มแม่บ้านขนมไทยศนูย์ OTOP คลองสามเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีทางกลุ่มสมาชิก 

ได้ทําการ

นมหม้อแกงถั่วถ้วยทองสูตรโบราณ”ซึ่งเป็นขนมไทยประยุกต์ท่ีนําแป้ง

อเนกประ

ถดิุบท่ีสะอาดได้คณุภาพ และ

ในด้านรส

้ ก

พฒันาและประยกุต์จากสตูรท่ีคณุป้ามนตรีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบรุุษซึง่เป็นชาวมอญจงัหวดัปทมุธานีแต่

เดิม โดยทําการพฒันาสตูรเม่ือ ปีพ.ศ.2552 ทางกลุม่ Rmutt 33 จึงได้เสนอให้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเด่นท่ี

ยังคงความเป็นขนมหม้อแกงสูตรโบราณทางด้านรสชาติและสูตรให้คงอยู่ไว้เน่ืองจากทางกลุ่มแม่บ้านขนมไทยศูนย์ 

OTOP คลองสามมีความต้องการสนบัสนนุให้ขนมหม้อแกงถัว่สตูรโบราณ ได้เป็นสินค้าท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัปทมุธานี

ด้วยสตูรอนัเป็นเอกลกัษณ์ดัง้เดิมของชาวมอญ 

ทางกลุ่มRmutt 33จึงนําเสนอ “ข

สงค์มาดดัแปลงให้เป็นถ้วยบรรจุขนมหม้อแกงท่ีรับประทานได้พร้อมกบัตวัขนมตวัขนมหม้อแกงถัว่จะเป็นสตูร

โบราณของกลุ่มแม่บ้านขนมไทยศูนย์ OTOP คลองสามซึ่งจะมีความอร่อย กลมกล่อม แตกต่างจากขนมหม้อแกงไข่

เน่ืองจากเน้นสว่นผสมของถัว่เป็นหลกัและไมใ่ช้ไข่แดงจงึมีปริมาณแคลอร่ีท่ีต่ํากว่าสว่นตวัแป้งพายมีรสเค็มเลก็น้อยมีกลิ่น

หอมของเนยสดและกลิ่นหอมของแป้งอบอย่างเบเกอร่ีซึ่งผสมผสานกนัอย่างลงตวั เป็นการตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคในด้านความสะดวกในการรับประทานท่ีสามารถทานได้ง่าย สะดวกกว่าแบบถาดหม้อแกงขนาดเล็ก รวมถึงยงั

เป็นการลดการใช้ถาดหม้อแกงซึง่ปัจจบุนัมีราคาท่ีค่อนข้างสงู แต่สามารถใช้แป้งอเนกประสงค์ทดแทนซึง่มีราคาท่ีต่ํากว่า

และสามารถรับประทานได้ทัง้ยงัสามารถขยายกลุม่ลกูค้าไปสูก่ลุม่ท่ีมีอายนุ้อยลงได้อีกด้วย 

โดยทางกลุม่ Rmutt 33 จะชจูดุเด่นในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ ทัง้ในด้านของการใช้วตั

ชาติของขนมหม้อแกงถั่วสตูรโบราณท่ีสืบทอดมาจากชาวมอญปทุมธานีท่ีเป็นเอกลกัษณ์และหาทานได้ยาก 

รวมถึงรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความโดดเด่นทนัสมยัแตกต่างจากขนมหม้อแกงทัว่ไป โดยจะทําการส่ือสารผ่านบรรจุ

ภณัฑ์ร่วมกบัการใช้ IMC Strategy ท่ีเน้นการส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจและให้ความสําคญักบัคณุค่าของ

ผลติภณัฑ์มากย่ิงขึน้ในทกุดาน ทัง้อตัลั ษณ์ รสชาติ และความเป็นมาอนัทรงคณุคา่ของผลติภณัฑ์ 

 

 

3. การกาํหนดกลยุทธ์ของแผนธุรกจิเพ่ือพัฒนาตลาด 

3.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
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3 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนมหม้อแกงถัว่สตูรโบราณแบบเดมิ ปรับปรุงเป็นขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทอง สตูรโบราณ 

วัตถุดบิที่
วตัถดิุบสําหรับแป้งพาย

ใช้ : 
 

 1. แป้งอเนกประสงค์ 

4. เนยพบั  

2. นํา้ตาล  3.เนยมาการีน    

 5.เกลือแกง  6.นํา้เยน็ 

วตัถดิุบสําหรับขนมหม้อแกงถัว่ 

2. ถัว่เขียวเลาะเปลือก 3. นํา้ตาล1. ไข่เป็ด (ไข่ขาว)   ป๊ีบ  

4. กะทิ    5. เกลือ   6. นํา้มนัเจียวหอม  

7. หวัหอมเจียว   8. แป้งข้าวเจ้า 

อุปกรณ์ที่ใช้ : เคร่ืองกวน เคร่ืองตีเคร่ืองอบ และอปุกรณ์เบด็เตลด็ 
ขัน้ตอนการผลติ : 
ส่วนผสมแป้งพายประกอบด้วย 

1. แป้งอเนกประสงค์2กิโลกรัม 2. นํา้ตาล2 ช้อนโต๊ะ 3. เกลือแกง2ช้อนชา  

4. เนยมาการีน200 กรัม  5. นํา้เยน็550 กรัม  6. เนยพบั1 กิโลกรัม 

ขัน้ตอนการทําแป้งพาย 

1. นําส่วนผสมทกุอย่า

กนั 

งมานวดให้เข้า

2. เอาผ้าขาวบางมาชุบนํา้บิดให้

หมาดๆมาคลุมแป้งท่ีนวดไว้ ป้องกัน

แป้งแห้ง 

3. ค่อยๆ ทยอย หยิบแป้งมาทีละ

หน่อยมากรุพิมพ์ 

4. เสร็จแล้วเอาส้อมจิม้ๆ ให้เกิดรู 
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วนผสมหม้อแกงมีดังต่อไปนี ้ส่
1. ไข่เป็ด (ไข่ขาว 2 แผง)  2. ถัว่เขียวเลาะเปลือก500 กรัม   3. นํา้ตาลป๊ีบ 1 กิโล  

4. กะทิ 2กิโล    5. เกลือ 1 ช้อนชา   6. นํา้มนัเจียวหอม 3ช้อนโต๊ะ 

7.หวัหอมเจียว 3ช้อนโต๊ะ  8.แป้งข้าวเจ้า 1 ช้อนโต๊ะ   

ขัน้ตอนการทําขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณ 

1. สิ่งท่ีต้องทําไว้ลว่งหน้าคือแช่ถัว่เข วท่ีกะเทาะเปลือกออกแล้วพกัไว้ 1ีย  คืนพอตอนเช้าก็เอามานึ่งประมาณ 20 นาที จะ

รือหม้อท่ีจะนําไปกวน จากนัน้นําถัว่ท่ีนึ่งและบดละเอียดเอาไว้ ใส่ลงไป

กัครู่ แต่งหน้าด้วยหอมเจียวเลก็น้อย แล้วนําไปอบประมาณ 20นาที 

าตีแล้วทาหน้าขนม ก็จะทําให้หน้าขนมมีความมนัวาวสวยงาม 

ได้ถัว่อยา่งในภาพ เสร็จแล้วเอาไปบดให้ละเอียด 

2.จากนัน้นําไข่มาตอกใสอ่า่ง เลือกเฉพาะไข่ขาว 24 ฟอง ตามด้วย กะทิ เกลือ แป้งข้าวเจ้าและตีจนเข้ากนั 

3. นํานํา้ตาลป๊ีบ และไข่ท่ีตีไว้ นําใส่กระทะทองห

คนให้เข้ากนั นําไปตัง้ไฟกลางกวนไปเร่ือยๆ จนสว่นผสมเร่ิมข้น 

4. พอสว่นผสมเร่ิมข้นแล้วก็ใสนํ่า้มนัเจียวหอมลงไป 

5. คราวนีก้วนตอ่จนข้น แล้วยกลงมาจากเตา 

6. นําขนมหม้อแกงใสใ่นถ้วยแป้งพายท่ีเตรียมไว้เม่ือส

ด้วยไฟ 180 องศาเซลเซียสหลงัจากนัน้นําไข่ม

 

 

 

 

 

 

 
3.1.2 Product Improvement 

 กลุ่ม Rmutt 33 ได้แนะนําให้กลุ่มสมาชิกแม่บ้านมุ่งเน้นในส่วนของ Continuous Improvement คือมีการ

า่งตอ่เน่ือง โดยนําข้อมลูท่ีใช้ในการปรับปรุงมาจาก Feedback ของลกูค้า ท่ีได้รับมาจาก

่องทาง 

ปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์อย

ช Social Network ทกุรูปแบบท่ีได้สร้างขึน้ โดยเม่ือทําการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในสว่นใดก็

ตาม จึงทําการวดัผลการตอบรับจากลกูค้าอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน เพ่ือทําการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ด้านอย่าง

สม่ําเสมอ เพ่ือความพึงพอใจสงูสุดของลกูค้า และเพ่ือนําไปสู่การได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานรับรองต่างๆ รวมถึงการ

รับรองการประเมินระดบัดาวของผลิตภณัฑ์ OTOP ในการคดัสรรสดุยอดหนึ่งผลิตภณัฑ์หนึ่งตําบลไทย ในระดบัภมูิภาค

และระดบัประเทศตอ่ไปในอนาคต 

 

4 5 6 

1 2 3 
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.1.3 Value Added (Product  enhancement)3  

 เพ่ือตอกยํา้ Positioning ของผลติภณัฑ์ คือขนมหม้อแกงถัว่สตูรมอญโบราณท่ีคงไว้ซึง่คณุภาพภายใต้รูปลกัษณ์

 

.

ใหม่ท่ีทนัสมยันอกจากอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์จากขนมหม้อแกงธรรมดาแบบเดิม

ในรูปลกัษณ์ใหม่ร่วมสมยัท่ีง่ายต่อการรับประทานมากขึน้ กลุม่ Rmutt 33 ยงัได้มีการบอกเลา่ถึงเร่ืองราวอนัเป็นอีกเสน่ห์

หนึง่ของผลติภณัฑ์ OTOP ท่ีมีคณุค่าอย่างย่ิงแก่จิตใจของผู้บริโภค เพ่ือเป็นการตอกยํา้ถึงเสน่ห์ความโบราณของสตูรขนม

หม้อแกงอนัมีท่ีมาจากบรรพบรุุษชาวมอญหรือรามญั โดยเร่ืองราวดงักล่าวได้ถกูเรียบเรียงอย่างมีเอกลกัษณ์ และส่ือสาร

ไปยงัผู้บริโภคผา่นทัง้ทางบรรจภุณัฑ์และ Social Media อยา่งเหมาะสม ข้อความดงักลา่วมีดงัตอ่ไปนีคื้อ  

 จากตํานานการอพยพของชาวรามัญหรือชาวมอญเข้ามาสู่จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันเส้นทา

 

 

 

 

3 1.4 Product Packaging 

กลุม่ Rmutt 33 ได

บรรจภุณัฑ์สําหรับขนมหม้อแ

้นําเสนอบรรจภุณัฑ์ใหม่ให้แก่กลุม่แม่บ้าน OTOP คลองสาม จากเดิมซึง่ทางกลุม่แม่บ้านใช้

ก

ภณัฑ์ในล

ารจําหน่ายเพ่ือการจัดเลีย้ง เน่ืองจากการจดัเลีย้งสมัมนาส่วนใหญ่

กงโดยบรรจภุณัฑ์ชัน้แรกเป็นถาดหม้อแกงขนาดเล็  บรรจใุสถ่งุพลาสติกอีกชัน้หนึ่ง ซึง่บรรจุ

กัษณะดงักล่าวขาดความสวยงามและไม่สามารถทําหน้าท่ีในการส่ือสาร รวมทัง้ดึงดดูใจลกูค้าได้กลุ่ม Rmutt 

33 จงึได้มีการออกแบบบรรจภุณัฑ์ในรูปแบบใหม่ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ถาดหม้อแกงในการบรรจขุนม อนัเน่ืองมาจากขนม

หม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณนัน้ นําแป้งอเนกประสงค์มาประยกุต์ใช้เพ่ือทําเป็นถ้วยขนาดเล็กรองรับขนมซึ่งสามารถ

รับประทานไปพร้อมกนั ส่วนบรรจุภณัฑ์ชัน้นอกนัน้ทํามาจากกระดาษแข็งพิมพ์ลายเพ่ือดึงดดูใจและช่วยในการส่ือสาร 

ทัง้นีบ้รรจภุณัฑ์จะมี Window เพ่ือนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ภายใน นําเสนอในรูปแบบกลอ่งท่ีมีมิติ แสดงถึงความเป็นขนม

ไทยรูปลกัษณ์ใหม ่ผสมผสานลวดลายไทยในแบบ Modern ท่ีสามารถนํามาปรับใช้เข้าด้วยกนัอย่างลงตวัทัง้นีมี้สีสนัโทนสี

ร้อนซึ่งเป็นสีท่ีช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามน่ารับประทานมากขึน้ นอกจากนีย้ังเป็นการผสมผสานการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์ภายใต้กระดาษเพียงชิน้เดียวท่ีนํามาขดักนัด้านบนของกลอ่งบรรจภุณัฑ์ส่ือถึงเอกลกัษณ์ของกลีบบวั

ซึง่จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้แก่บรรจภุณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี 

ทัง้นีบ้รรจุภัณฑ์ดงักล่าวจะแบ่งเป็นสองรูปแบบคือ บรรจุภัณฑ์ขนาด 4 ชิน้ สําหรับการจําหน่ายปลีกให้แก่

ผู้บริโภคทัว่ไป และบรรจุภัณฑ์ขนาด 2ชิน้ สําหรับก

มกัจะกําหนดงบประมาณสําหรับอาหารวา่งตอ่มือ้ไมเ่กินราคา 35 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการเข้าสูก่ลุม่ตลาด

เป้าหมายในหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีการจดัเลีย้งสมัมนาเป็นหลกั ทัง้ยงัง่ายต่อการเปิดรับประทาน อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็น

การประหยัดต้นทุนสําหรับลูกค้าท่ีต้องการซือ้ในราคาต่ําเพ่ือนําไปบริโภคเองหรือใช้ในงานท่ีไม่เป็นทางการมากนัก

สามารถซือ้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกได้ในท่ีราคาต่ํากว่า โดยกล่องพลาสติกท่ีใช้ยังคงมีตรา

สนิค้าของกลุม่และรายละเอียดท่ีสําคญั ดงัเช่น ตราสนิค้า QR Code เป็นต้น 

งสําคัญใน

การค้าขายของบรรพบรุุษได้บอกเลา่วิถีชีวิตท่ีอิงแอบกบัสายนํา้เจ้าพระยามาตัง้แต่สมยัโบราณ ด้วยการดําเนินชีวิต

ท่ีเป่ียมด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชมุชนสองฟากฝ่ังอนัเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และอารยะธรรม

มากมาย รวมถึงวฒันธรรมขนมไทย โดยกลุม่แม่บ้านขนมไทย ศนูย์ OTOP คลองสามได้นําวฒันธรรมขนมไทยของ

ชาวมอญหรือรามญัมาดดัแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยู่ของท้องถ่ิน นํามาสูข่นมหม้อแกงถัว่สตูรโบราณ 

“ปทมุทอง” ท่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมอญดัง้เดิมอยา่งแท้จริง 
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ข้อมูลโภชนาการ 
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ชิน้ (50 กรัม) 

นํา้หนกั ปริมาณคอเลสเตอรอลและพลงังานต่างๆ ท่ีร่างกายได้รับตอ่วนั สามารถควบคมุได้จากข้อมลูโภชนาการดงักลา่ว 

ส่วนผสม 
แป้งพาย ขนมหม้อแกง 

จํานวนหน่วยบริโภคตอ่กรัม : 4 ชิน้ 
ารต่อหน่ึง

ี 

3 

คุณค่าทางโภชนาก
หน่วยบริโภค 
พลงังานทัง้หมด 230.55กิโลแคลอรี 

พลงังานจากไขมนั 114.87กิโลแคลอร

วิตามนิ A  3.3

วิตามนิ B1 0.01 

วิตามนิ B2  0.005 

วิตามนิ C 0.16 

 

   

 

บรรจภุณัฑ์แบบเดิม บรรจภุณัฑ์ใหม่บรรจ ุ2ชิน้ บรรจภุณัฑ์ใหม่บรรจ ุ4 ชิน้ 

รายละเอ จภุณัฑ์มีดงัตอ่ไ

แกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณ 

โภค : เพ่ือแสดงให้ผู้บริโภคทราบถงึข้อมลูสารอาหารท่ีมีประโยชน์ 

ผิดชอบตอ่ผู้บริโภคท่ีต้องการควบคมุ

ียดท่ีปรากฏอยูบ่นบรร ปนีคื้อ  

      ตราสนิค้า : ปทมุทอง  และช่ือผลติภณัฑ์ : ขนมหม้อ

      สว่นผสมและข้อมลูโภชนาการตอ่หนึง่หน่วยบริ

รวมถงึปริมาณแคลอร่ี เพ่ือแสดงถงึความน่าเช่ือถือ ความเอาใจใส ่ และความรับ

แป้งอเนกประสงค์ 20.4%

นํา้ตาล0.3% 

เนยพบั10.2%

เกลือแกง 0.1%

เนยมากาลีน2.0%  

 

นํา้เย็น5.6% 

 

ถัว่เขียวเลาะเปล

10.2% 

ือก

กะทิ20.4% 

ไข่ขาว (ไข่เป็ด)18.4% 

 1% หวัหอมเจียว

นํา้ตาลป๊ีบ 10.2%

เกลือ 0.05% 

แป้งข้าวเจ้า0.1%

นํา้มนัเจียวหอม 

0.9%  
 

     QR code :เพ่ือเสริมประสิทธิภาพให้ก ia ิภาพ

ลอดจนการติดตามข้อมลูข่าวสารของผู้บ ทําได้โด ู่

แกง ัว่สตูรโบราณอนัมีพืน้ฐานมา

ี โดยการถ่ายทอดเร่ืองราวในอดีตอนัทรงคณุค่า ซึ่งจะเสริม

บัการใช้ Social Med อย่างมีประสิทธ

ยง่าย อนัจะนําไปสต ริโภคท่ีสามารถ

การเป็นลกูค้าท่ีมีความจงรักภกัดีตอ่ขนมไทยปทมุทองตอ่ไป 

     Story ความเป็นมาอนัทรงคณุค่า :รายละเอียดเก่ียวกบัความเป็นมาของขนมหม้อ

จากความเป็นชมุชนมอญของชาวคลองสาม จงัหวดัปทมุธาน

ถ

เสน่ห์ให้กบัผลิตภณัฑ์ OTOP ของไทย เพ่ือก่อให้เกิดความประทบัใจและสร้างคณุค่าให้เกิดขึน้แก่ผู้บริโภคตลอดจนสร้าง

ความแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนัดงัท่ีได้กลา่วไว้ในสว่นของ Value Added 

     รายละเอียดท่ีสําคญัอ่ืนๆ ได้แก่ วนัผลติ วนัหมดอาย ุราคา ปริมาณบรรจ ุนํา้หนกัสทุธิ สถานท่ีผลติ เบอร์โทรศพัท์ 

3.1.5 Brand Element 

     ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) : ปทมุทอง   

     ความหมายของตราสินค้า : ปทมุทอง เป็นคําท่ีนํามาผสมกนัระหว่างคําว่า “ปทมุ”  ซึง่มีความหมายถึงดอกบวั อนัเป็น

งึขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองท่ีจะเป็นอีกสญัลกัษณ์หนึ่งของจงัหวดั สว่นคํา

วา่ “ทอง” นัน้มีได้หลายความหมายคือ ทองอนัแสดงถงึขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทอง และทองอนัเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของ

สญัลกัษณ์ของจงัหวดัปทมุธานี โดยต้องการส่ือถ
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มายถึง ความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และสอดคล้องกบัช่ือตราท่ีมีคําว่าทองเป็นสว่นประกอบ บริเวณ

ลให้อาหารดนู่าทาน   

งเบ่งบาน มีก้านลากยาวครอบคลมุไปยงัคําว่าปทมุทองแสดงถึง

ขนมไทยท่ีแสดงถึงความเป็นมงคล หรืออาจหมายถึงทองอนัแสดงถึงความหมายของถัว่เขียวท่ีนํามาใช้เป็นวตัถดิุบก็ได้

เช่นเดียวกนั 

    สโลแกน (Slogan) : “ขนมไทยปทมุทอง คณุภาพจากตํานาน สืบสานรสชาติมอญเมืองปทมุ” 

    สี (Color) : ดอกบวัสีชมพ ูมีความหมายถงึดอกบวัท่ีเร่ิมเบง่บานพร้อมท่ีจะได้รับการเปล่ียนแปลงสูส่ิ่งท่ีดีกว่า ตวัอกัษรสี

ทอง มีความห

ฐานตวัอกัษรสีส้มท่ีผสมผสานกบัสีทองได้อยา่งลงตวั เน่ืองจากสีส้มช่วยกระตุ้นความหิว และสง่ผ

    ภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า (Brand Image) : ปทมุทอง เป็นขนมไทยท่ีได้รับการถ่ายทอดสตูรมาจากบรรพบรุุษชาวมอญ

ปทมุธานีจากรุ่นต่อรุ่นโดยยงัคงรักษารสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ และพิถีพิถนัในการควบคมุคณุภาพในการผลิตทกุขัน้ตอน 

ตัง้แตก่ารคดัเลือกวตัถดิุบ จนกระทัง่สง่มอบไปยงัลกูค้า 

     บคุลิกของตราสินค้า (Brand Personality) : ปทมุทอง เป็นขนมไทยสตูรมอญโบราณท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์

ทางด้านรสชาติ โดยมีรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัสอดคล้องกบัสงัคมไทยในปัจจบุนั 

     สญัลกัษณ์ (Logo) : มีลกัษณะเป็นดอกบวัท่ีกําลั

ความเจริญรุ่งเรืองอนัมีพืน้ฐานท่ีเร่ิมต้นจากความเข้มแข็งภายในจงัหวดัปทมุธานี และแผก่ระจายไปยงัท่ีอ่ืนๆอนัแสดงผ่าน

สญัลกัษณ์ของดอกบวัซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัปทมุธานี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตราสนิค้าแบบเดมิ ตราสนิค้าแบบใหม่ที่ทางกลุ่ม Rmutt 33 เสนอ 

 

 ราคาจ ฑ์ขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยท

   ขนาดบรรจ ุ2 ชิน้ (สําหรับการจดัเลีย้ง) ราคา 30บาท เน่ืองจากดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วในข้างต้นว่า กลุม่เป้าหมาย

 และรัฐบาล ซึ่งในปีแรกได้กําหนดให้อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีนัน้ หน่วยงาน

งักล่าวม บาท (เป็นราคาท่ีรวมทัง้

อาหารว

ร

ลา่นีไ้ด้มากขึน้ 

ําหน่ายสําหรับผลติภณั อง “ปทมุทอง” มีดงัตอ่ไปนีคื้อ  

หลกัซึ่งก็คือ หน่วยงานต่างๆ ทัง้เอกชน

ด กัมีการกําหนดราคาสําหรับอาหารว่างไว้ค่อนข้างคงท่ีโดยเป็นราคาไม่เกินมือ้ละ 35 

่างและเคร่ืองด่ืม) ดงันัน้การท่ีกลุ่มแม่บ้านศนูย์ OTOP คลอง 3 จะสามารถจําหน่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลกั

เหล่านีไ้ด้ จึงต้องมีการกําหนดในราคาท่ีไม่เกิน 35 บาทนี ้โดยสามารถพิจารณาได้ว่า ขนาดบรรจุ 2 ชิน้เป็นขนาดท่ี

พอเหมาะสําหรับการจดัเลีย้งอาหารว่างในแต่ละมือ้โดยร่วมกบัเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ทัง้นีผ้ลิตภณัฑ์จะบรรจอุยู่ในบรรจภุณัฑ์ท่ีมี

ความสวยงามสามารถเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองค์กรท่ีทําการจดัเลีย้งได้เป็นอยา่งดี 

   ขนาดบรรจ ุ2 ชิน้ (สําหรับการจดัเลีย้ง) าคา 25บาท บรรจใุนบรรจภุณัฑ์กลอ่งพลาสติก สําหรับการจดัเลีย้ง

ในองค์กรท่ีไม่ได้มุ่งเน้นภาพลกัษณ์ขององค์กรมากนกั แต่ให้ความสําคญักบัราคาอาจเน่ืองมาจากมีงบประมาณท่ีจํากดั 

ทัง้นีเ้พ่ือให้กลุม่แมบ้่านสามารถจําหน่ายผลติภณัฑ์ให้แก่องค์กรท่ีมีงบประมาณท่ีจํากดัเห

3.2 กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 
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รณาคือ ราคา

ผลิตภั

ละเอียดดงันีคื้อ เร่ิมจากการพิจารณาราคาจําหน่ายสําหรับผลิตภณัฑ์ขนม

หม้อแกง  5

อ ท

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

. ช่องทางการจดัจําหน่ายมีความสอดคล้องกบั Positioningของผลติภณัฑ์เป็นอยา่งดี 

ําหน่ายแตล่ะช่องทางอย่างรอบคอบ 

องทางท่ีคุ้มคา่ท่ีสดุ 

าม ใช้อยู่ในปัจจบุนัพบว่า การจดั

านท่ีทําการของกลุ่มแม่บ้าน

วกต่อการเข้าถึง

องผู้บริ

รณาคือ ราคา

ผลิตภั

ละเอียดดงันีคื้อ เร่ิมจากการพิจารณาราคาจําหน่ายสําหรับผลิตภณัฑ์ขนม

หม้อแกง  5

อ ท

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

. ช่องทางการจดัจําหน่ายมีความสอดคล้องกบั Positioningของผลติภณัฑ์เป็นอยา่งดี 

ําหน่ายแตล่ะช่องทางอย่างรอบคอบ 

องทางท่ีคุ้มคา่ท่ีสดุ 

าม ใช้อยู่ในปัจจบุนัพบว่า การจดั

านท่ีทําการของกลุ่มแม่บ้าน

วกต่อการเข้าถึง

องผู้บริ

   ขนาดบรรจ ุ4 ชิน้ (สําหรับการขายปลีกทัว่ไป) ราคา 55บาท บรรจอุยู่ในบรรจภุณัฑ์พิเศษท่ีได้รับการออกแบบ

มาอยา่งสวยงามดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้น  

สําหรับการกําหนดราคาในการจําหน่ายทัง้ 25, 30และ 55บาทนัน้ มีมมุมองท่ีใช้ในการพิจา

ขนาดบรรจ ุ4 ชิน้ (สําหรับการขายปลีกทัว่ไป) ราคา 55บาท บรรจอุยู่ในบรรจภุณัฑ์พิเศษท่ีได้รับการออกแบบ

มาอยา่งสวยงามดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้น  

สําหรับการกําหนดราคาในการจําหน่ายทัง้ 25, 30และ 55บาทนัน้ มีมมุมองท่ีใช้ในการพิจา

ณฑณ ์เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมโดยพิจารณาจากความคุ้ นเคยของผู้ บริโภค และราคาผลิตภัณฑ์เม่ือ

เปรียบเทียบกบัคณุค่าท่ีลกูค้าได้รับ โดยมีราย

ฑ์เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมโดยพิจารณาจากความคุ้ นเคยของผู้ บริโภค และราคาผลิตภัณฑ์เม่ือ

เปรียบเทียบกบัคณุค่าท่ีลกูค้าได้รับ โดยมีราย

สตูรโบราณในรูปแบบถาดขนาดเล็ก ราคาถาดละ 0 บาท ซึ่งขนมหม้อแกงในรูปแบบถาดนัน้จะมีปริมาณท่ี

มากกว่าแบบถ้วยทองบรรจุ 4 ชิน้ประมาณ 160 กรัม แต่การจําหน่ายในราคาท่ีสงูกว่าแบบเดิม5 บาทนัน้ เน่ืองจาก

พิจารณาความคุ้นเคยของผู้บริโภคในราคาท่ีไม่แตกต่างจากราคาเดิมมากนกั ควบคู่กบัคณุค่าท่ีลกูค้าได้รับเพิ่มจากเดิม 

ทัง้รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีทนัสมยั ความสะดวกในการทาน และคณุค่าทางด้านเร่ืองราวอนัทรงคณุค่า

เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ท่ีได้ทําการส่ื สารไปยงัผู้บริโภค ัง้นีโ้ดยนําหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไปปรับใช้กบัการพิจารณาสําหรับราคา

ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในปริมาณ 2 ชิน้ ด้วยเช่นเดียวกนั เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ โดยราคาท่ีกําหนดจะ

พิจารณาใช้ในช่วง 1 ปีแรก สําหรับปีตอ่ไปจะพิจารณาปัจจยัตา่งๆ เพ่ือปรับราคาให้มีความเหมาะสมมากขึน้  
 
 
วตัถปุระสงค์กลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) 

สตูรโบราณในรูปแบบถาดขนาดเล็ก ราคาถาดละ 0 บาท ซึ่งขนมหม้อแกงในรูปแบบถาดนัน้จะมีปริมาณท่ี

มากกว่าแบบถ้วยทองบรรจุ 4 ชิน้ประมาณ 160 กรัม แต่การจําหน่ายในราคาท่ีสงูกว่าแบบเดิม5 บาทนัน้ เน่ืองจาก

พิจารณาความคุ้นเคยของผู้บริโภคในราคาท่ีไม่แตกต่างจากราคาเดิมมากนกั ควบคู่กบัคณุค่าท่ีลกูค้าได้รับเพิ่มจากเดิม 

ทัง้รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีทนัสมยั ความสะดวกในการทาน และคณุค่าทางด้านเร่ืองราวอนัทรงคณุค่า

เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ท่ีได้ทําการส่ื สารไปยงัผู้บริโภค ัง้นีโ้ดยนําหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไปปรับใช้กบัการพิจารณาสําหรับราคา

ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในปริมาณ 2 ชิน้ ด้วยเช่นเดียวกนั เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ โดยราคาท่ีกําหนดจะ

พิจารณาใช้ในช่วง 1 ปีแรก สําหรับปีตอ่ไปจะพิจารณาปัจจยัตา่งๆ เพ่ือปรับราคาให้มีความเหมาะสมมากขึน้  
 
 
วตัถปุระสงค์กลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) 

3.3 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place Strategy)

11. ใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย. ใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย
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3. พิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าสูช่่องทางการจดัจ3. พิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าสูช่่องทางการจดัจ

4. มีการวิเคราะห์ถงึ Cost & Return ของแตล่ะช่องทางและได้ทําการตดัสนิใจเลือกช่4. มีการวิเคราะห์ถงึ Cost & Return ของแตล่ะช่องทางและได้ทําการตดัสนิใจเลือกช่

 จากการวิเคราะห์ช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีกลุม่แม่บ้านศนูย์ OTOP คลองส จากการวิเคราะห์ช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีกลุม่แม่บ้านศนูย์ OTOP คลองส

จําหน่ายของกลุ่มแม่บ้าน ใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายทางตรงโดยให้ลกูค้าเข้ามาติดต่อยงัสถจําหน่ายของกลุ่มแม่บ้าน ใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายทางตรงโดยให้ลกูค้าเข้ามาติดต่อยงัสถ

เอง เน่ืองจากทางกลุ่มแม่บ้านมีงบประมาณท่ีจํากดัและไม่มีพืน้ท่ีในการจดัตัง้สถานท่ีจดัจําหน่ายท่ีสะดเอง เน่ืองจากทางกลุ่มแม่บ้านมีงบประมาณท่ีจํากดัและไม่มีพืน้ท่ีในการจดัตัง้สถานท่ีจดัจําหน่ายท่ีสะด

ข โภค นอกจากนีย้งัมีการจดัจําหน่ายโดยตรงท่ีงานจดัแสดงสินค้าOTOP ต่างๆ ท่ีรัฐบาลได้ให้การสนบัสนนุ ซึ่ง

รูปแบบการจัดจําหน่ายดงักล่าว ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกบัหลงัจากการทํา IMC Strategy ร่วมกบัการใช้ Social Media ร่วมกนันัน้ จะส่งผลให้เกิดความต้องการซือ้ท่ี

มากขึน้ กลุ่ม Rmutt 33 จึงมีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงช่องทางการจดัจําหน่ายให้มีความเหมาะสมและสามารถ

เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยวิธีการดงัตอ่ไปนีคื้อ  
กลยุทธ์ในปีที่ 1 
ช่องทางการจดัจําหน่าย

ข โภค นอกจากนีย้งัมีการจดัจําหน่ายโดยตรงท่ีงานจดัแสดงสินค้าOTOP ต่างๆ ท่ีรัฐบาลได้ให้การสนบัสนนุ ซึ่ง

รูปแบบการจัดจําหน่ายดงักล่าว ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกบัหลงัจากการทํา IMC Strategy ร่วมกบัการใช้ Social Media ร่วมกนันัน้ จะส่งผลให้เกิดความต้องการซือ้ท่ี

มากขึน้ กลุ่ม Rmutt 33 จึงมีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงช่องทางการจดัจําหน่ายให้มีความเหมาะสมและสามารถ

เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยวิธีการดงัตอ่ไปนีคื้อ  
กลยุทธ์ในปีที่ 1 
ช่องทางการจดัจําหน่าย 

      สถานท่ีทําการของกลุ่มแม่บ้านขนมไทย ศนูย์ OTOP คลองสาม ยงัคงเป็นหนึ่งในสถานท่ีจดัจําหน่าย ซึ่งหน่วยงาน

ซือ้ผลติภณัฑ์ สามารถเข้าไปดขูัน้ตอนการผลิตของกลุม่ได้ทกุขัน้ตอนเพ่ือเป็นการยืนยนัในคณุภาพของ

ารถสัง่ซือ้สนิค้ากบัทางกลุม่แมบ้่านได้จากสถานท่ีผลติโดยตรง 

ทนขององค์กรในการส่ือสารกบั

ตา่งๆ ท่ีต้องการสัง่

กระบวนการผลติ และสาม

     ช่องทางจําหน่ายผ่านSocial Media ร่วมกบัการใช้โทรศพัท์ การใช้ส่ือ Social Media ซึง่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ต่ําโดยสามารถใช้เป็นช่องทางในการจดัจําหน่ายและส่ือสารกบัผู้บริโภค โดยปัจจบุนัพบว่า กลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัซึ่ง

เป็นหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน องค์กรเหลา่นีม้กัมีการใช้ Social Media เพ่ือเป็นตวัแ
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ี่ทําการเน่ืองจากสามารถทําการกระจายสินค้าได้โดยใช้เครือข่ายสมาชิกในชมุชน

เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ร่วมกนั อนัได้แก่ วดัเขียนเขต วดัมลูจินดาราม วดัธรรมกาย และจําหน่ายยงัสถานศึกษาใน

ผู้บริโภคเช่นเดียวกนั นอกจากนีย้งัสามารถใช้ร่วมกบัโทรศพัท์ ซึง่กลุม่สมาชิกแม่บ้านสามารถพดูคยุและติดต่อกบัลกูค้าได้

โดยตรง สง่ผลให้ลกูค้าได้รับความสะดวกในการสัง่ซือ้สนิค้ามากย่ิงขึน้ ทัง้นีก้ลุม่ Rmutt 33 ได้เข้าไปให้คําแนะนําในการใช้

ส่ือ Social Media แก่กลุม่สมาชิกแม่บ้าน โดยอาศยัความร่วมมือและประสานงานกบัศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน เพ่ือให้

กลุม่สมาชิกแม่บ้านมีความรู้พืน้ฐานทางด้านการใช้อินเทอร์เน็ต ร่วมกบั Social Media เพ่ือให้สามารถติดต่อส่ือสารกบั

ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนท่ีต่ํา โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกโดยไม่จําเป็นต้องเดินทางมาสัง่ซือ้ยัง

สถานท่ีทําการของกลุม่แม่บ้าน ทัง้ยงัสามารถรับชมภาพของผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตได้จาก Gallery ภาพและส่ือ

วิดีโอท่ีได้ทําการรวบรวมไว้ผ่านส่ือ Social Media ดงักล่าว โดยกลุ่มลกูค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงส่ือ Social Media 

เหล่านีผ้่าน QR Codeและช่ือเว็บไซต์ซึ่งทางกลุ่ม Rmutt 33 ได้จดัทําผ่านบรรจุภณัฑ์ ใบปลิว ท่ีนําไปวางไว้บริเวณ

หน่วยงานราชการ และเอกชนดงักลา่ว 

      เพิ่มช่องการจดจําหน่ายโดยการฝากขายในลกัษณะของการขายปลีก ในวดัซึง่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัของจงัหวดั

ปทมุธานีโดยเลือกวดัท่ีอยูใ่กล้กบัสถานท

พืน้ท่ีใกล้เคียง อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ซึง่สถานท่ีเหลา่นีเ้ป็นสถานท่ีท่ีเครือข่ายสมาชิกในชมุชนมีความสามารถในการกระจายสินค้า

และสามารถติดตามผลได้อยา่งใกล้ชิด 

การกระจายสินค้า 

      อํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าสําหรับบริการในการจดัสง่สินค้าภายในรัศมี 10 กิโลเมตร จากสถานท่ีทําการของกลุม่

สมาชิกแม่บ้าน สําหรับคําสัง่ซือ้ท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป เพ่ือให้ลกูค้าได้รับสินค้าท่ีสดใหม่และตรงตามเวลานดั

ุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัท่ีเป็นหน่วยงานต่างๆ ทัง้รัฐบาลและเอกชนจํานวนมากท่ีอยู่ภายในพืน้ท่ีรัศมี

ขตจงัหวดัปทมุธานี สําหรับลกูค้าท่ีสัง่ซือ้สินค้า

หมาย เน่ืองจากกล

ดงักลา่ว ทัง้นีใ้นการจดัสง่สนิค้าจะใช้เครือข่ายสมาชิกในชมุชนร่วมกบักลุม่สมาชิกแม่บ้านท่ีไม่ได้ทําหน้าท่ีในการผลิตเป็น

ผู้ ทําการขนส่งสินค้า ในส่วนของพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งนัน้จะต้องพิจารณาความเหมาะสมกับปริมาณคําสัง่ซือ้ด้วย

เช่นกนัโดยหากคําสัง่ซือ้มีมลูค่าไม่เกิน 5,000 บาท สามารถใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนสง่ได้ แต่หากเกินมลูค่า 5,000 บาท

อาจพิจารณาใช้รถปิกอพัในการขนส่ง โดยพาหนะท่ีใช้ดงักล่าวเป็นของกลุ่มสมาชิกแม่บ้านและของสมาชิกในชมุชน โดย

ทางกลุม่สมาชิกแมบ้่านจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทางด้านคา่นํา้มนัและค่าแรงงานสําหรับสมาชิกท่ีทําการขนสง่ โดยเป็นการ

เสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุม่สมาชิกแม่บ้านและสมาชิกในชมุชนอีกทางหนึ่ง ทัง้นีก้ลุ่ม Rmutt 33 ได้ให้คําแนะนําแก่กลุ่ม

สมาชิกแม่บ้านในการวางแผนทางด้านการขนสง่อย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาเส้นทางการขนส่งเท่ียวเดียวท่ีสามารถ

เช่ือมต่อกันได้ระหว่างคําสัง่ซือ้ต่างๆ เพ่ือเป็นการประหยดัค่านํา้มนั รวมถึงการใช้หลกัเกณฑ์การขนส่งแบบเท่ียวกลบั 

(Backhaul) ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุโดยขากลบัอาจทําการจดัซือ้วตัถดิุบท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ กลบัไปยงัสถานท่ีทํา

การของกลุม่สมาชิกด้วยเพ่ือใช้ต้นทนุการขนสง่ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

      การบริการด้านการจดัสง่สนิค้าสําหรับพืน้ท่ีมากกว่า 10 กิโลเมตร ในเขตจงัหวดัปทมุธานี ทางกลุม่ Rmutt 33 ได้เสนอ

เก่ียวกบัการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกนักบับริษัทขนสง่  เพ่ือให้มีการกระจายสนิค้าผา่นการขนสง่ของบริษัทขนสง่สินค้า

ของบริษัทPS (พีเอส) ขนสง่ด่วนซึ่งบริษัทนีจ้ะมีพืน้ท่ีในการบริการอยู่ในเ

มลูค่า 1,500 บาทขึน้ไป โดยลกูค้าจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งเองโดยบวกเพ่ิมจากราคาสินค้า ซึ่ง

บริษัทขนสง่เอกชนเหลา่นีพ้ิจารณาจากนํา้หนกัของสนิค้าร่วมกบัระยะทางในการขนสง่ 
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 และปริมณฑล ดงันัน้การกระจาย

ี่ 2-3 ก็ต้องมีการขยายขอบเขตไปในทิศทางเดียวกนัด้วย โดยกลุม่ Rmutt 33 ได้พิจารณาในการเป็น

ษัทขนส่ง บริษัทPR (พีอาร์) คเูรียโดยมีพืน้ท่ีในการบริการขนส่งอยู่ในเขตพืน้ท่ีปริมณฑล ส่วนในเขต

ทนัสมัย ภายใต้ Concept สําหรับแผนการส่ือสาร

ัง้หมดเป็น “หม้อแกง ” ทัง้นีก้ลยทุธ์ในการ

อสารท

สินค้าในช่วงเวลาปีท

พนัธมิตรร่วมกบับริ

กรุงเทพฯ นัน้จะให้บริษัท PL (พีแอล) ขนสง่ด่วน เป็นผู้ รับผิดชอบ สําหรับลกูค้าท่ีสัง่ซือ้สินค้ามลูค่า 1,500 บาทขึน้ไป โดย

ลูกค้าจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งเองโดยบวกเพ่ิมจากราคาสินค้า ซึ่งบริษัทขนส่งเอกชนเหล่านี ้

พิจารณาจากนํา้หนกัของสินค้าร่วมกบัระยะทางในการขนส่ง โดยแต่ละบริษัทขนส่งนัน้จะอยู่ในเครือข่ายการบริหารงาน

เดียวกนั แต่เลือกทัง้ 3 บริษัทเพราะต้องการให้การบริการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว มีขอบเขตพืน้ท่ีท่ีชดัเจน 

และแต่ละบริษัทขนสง่ล้วนมีสถานท่ีตัง้ประจําเขตใกล้เคียงกบัสถานท่ีทําการของกลุ่มสมาชิกแม่บ้านศนูย์ OTOP คลอง

สาม ซึง่จะช่วยอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการขนสง่มากย่ิงขึน้   
 

 จาก Positioning ของผลิตภณัฑ์ขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณ ตรา “ปทมุทอง” ในการเป็นขนมหม้อแกง

ถั่วสตูรมอญโบราณท่ียงัคงรักษาคุณภาพ ภายใต้รูปลกัษณ์ใหม่ท่ี

4. การกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด (Communication Strategy) 

ท ถัว่ปทมุทองรูปลกัษณ์ใหม่ คณุภาพจากตํานาน สืบสานรสชาติมอญเมืองปทมุ

ส่ื างการตลาดจะถูกกําหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยจะใช้ส่ือและเคร่ืองมือต่างๆ 

โดยเฉพาะ Social Media ร่วมกนัอย่างบรูณาการ เพ่ือสง่ไปยงัผู้บริโภคเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะสัน้ 1 ปีแรก ระยะกลาง 2-3 ปี 

Theme: หม้อแกงถัว่ปทมุทองรูปลกัษณ์ใหม่ คณุภาพจากตํานาน 

สืบสานรสช

Theme: หม้อแกงถั่วปทมุทอง ตอกยํา้คณุภาพ เสน

าติมอญเมืองปทมุ 

่ห์

รสชาติมอญเมืองปทมุ 

วัตถุประสงค์ระยะสัน้

์ใหม่ของผลิตภณัฑ์ ขนมหม้อ

เป็นท่ีรู้จกัในเขตจงัหวดัปทมุธานี 

ละมัน่คงเพ่ือ

วัตถุประสงค์ระย

ต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์

ณฑล 

ในเขตจงัหวดัปทมุธานีเพ่ิมขึน้

 1 ปี 
1.เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจดจําในตราสินค้า “ปทุม

ทอง” รวมถึงการรับรู้ในภาพลกัษณ

แกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณให้

2. เปล่ียนทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของขนมไทยให้

มีความทนัสมยัและมีความเป็นสากลให้มากย่ิงขึน้ 

3. สร้างฐานลกูค้าผา่นการทําCRM และ Social Media 

4. เพิ่มสว่นแบง่การตลาดในเขตจงัหวดัปทมุธานีเพิ่มขึน้เป็น 7% 

5. วางรากฐานในการทําการตลาดให้สอดคล้องแ

ประสทิธิภาพในการตอ่ยอดในปีท่ีจะตามมาตอ่ไป 

ะกลาง2-3 ปี 
1. เพ่ือเน้นยํา้ภาพลกัษณ์ของขนมไทย “ปทมุทอง” ใน

รูปลักษณ์ท่ีทันสมัยแ

ทางด้านรสชาติ  

2. เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเป็น Brand loyalty และ

ขยายฐานของลูกค้าใ ห้กว้างมากยิ่ งขึ น้ ไปยัง เขต

กรุงเทพฯและปริม

3. ดําเนินกลยทุธ์ลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) อย่างต่อเน่ือง

เพ่ือรักษาฐานลกูค้าเก่าให้เกิดความภกัดี 

4. เพ่ิมสว่นแบ่งการตลาด

เป็น 10% 

กลยุทธ์การดาํเนินการ: ทําการต่อยอดจกล ุทธ์การดาํเนินการ: ทําการส่ือสารให้กลุม่เป้าหมายรับรู้ใน

คุณค่าและตัวตนของตรา “ปทุมทอง” โดยมุ่งทํา

ย

การส่ือสารถึง 

Positioning ท่ีได้วางไว้ เพ่ือให้การสร้างตราสินค้าดําเนินไปอย่าง

ากปีแรกอย่าง

ต่อเ น่ือง  โดยการขยายการทําตลาดออกไปในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล มีการรับ Feedback จากลกูค้า
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มีประสทิธิภาพ 

ภาพรวมของการส่ือสารทางการตลาดตลอดทัง้ป

Phase 1:วางรา

ปีที่ 1 

เพ่ือทําการปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 แบง่ออกเป็น Phase ยอ่ยได้ดงันี ้

คม– เมษายน) เป็นช่วงของการเปิดตวัผลิตภณั

ี

กฐานผสานการรับรู้(ระยะเวลาดําเนินการ มกรา ฑ์ขนม

หม้อ ้วยทอ  โดยเฉพาะ Social 

Media ็ นส่ือท ์ใหม่ คณุภาพจาก

สว่นร่วมได้ 

 และสร้างความภกัดีให้เกิดขึน้แก่ผู้บริโภคอยา่งตอ่เน่ือง 

. จดัทําเวบ็ไซต์

แกงถัว่ถ

ซึง่เป

งตรา “ปทมุทอง” จึงมุ่งเน้นในการสร้าง Brand Awareness ผ่านทางส่ือต่างๆ

ี่มีประสิทธิภาพและต้นทนุต่ํา โดยใช้ Key message “หม้อแกงถัว่ปทมุทองรูปลกัษณ

ตํานาน สืบสานรสชาติมอญเมืองปทมุ” โดยมุ่งส่ือสารเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ รวมทัง้ตราสินค้าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ 

ควบคู่กบักระแสการอนรัุกษ์วฒันธรรมขนมไทยที่คงไว้ซึ่งรสชาติของชาวมอญดัง้เดิม และวางรากฐานของระบบ Social 

Media ร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

Phase 2: สร้างความชัดเจนผสานCRM(ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – สิงหาคม) เป็นช่วงของการสร้างความ

น่าสนใจและความชดัเจนให้เกิดขึน้กบัผลิตภัณฑ์รวมทัง้การสร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย โดยการจดักิจกรรมท่ี

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายสามารถเข้าไปมี

Phase 3: มุ่งเน้นการส่ือสารผสานมูลค่าเพิ่ม(ระยะเวลาดําเนินการ กนัยายน – ธันวาคม)เป็นช่วงของการส่ือสารถึง

ผลประโยชน์ของขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณในคณุค่าสารอาหารท่ีได้รับจากถัว่ รวมถึงการตอกยํา้การส่ือสารใน

รสชาติขนมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมอญโบราณ
--------------รวมงบประมาณที่ใช้ในการส่ือสารทางการตลาดท้ังหมดในปีแรกเป็นเงนิ 19,950 บาท------------- 

  

 
Phase 1: วางรากฐานผสานการรับรู้  (รูปภาพประกอบแบบขยายทัง้หมดได้แนบไว้ในภาคผนวก

เพ่ือให้สามารถมองเหน็ได้ชดัเจนมากขึน้) 

1  (มกราคม)  ผ่านwww.wordpress.co

ww.pathum

mซึง่เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการในการ

thungk3.wordpress.comซึ่งการ

Media อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส

จ

ร้างเว็บไซต์ฟรี โดยใช้ช่ือเว็บไซต์ว่า w

ดัทําเว็บไซต์นบัว่าเป็นพืน้ฐานท่ีจะนําไปสู่การใช้ Social 

นอท่ีดึงดดูใจแล้ว Content จึง

ร ราคา การส่งเสริมการตลาด 

สน่ห์ของขนมไทย ความรู้ทัว่ไป

เพราะสดุท้ายแล้วเวบ็ไซต์จะทําหน้าท่ีในการเป็นแหลง่ให้ข้อมลูแหลง่สดุท้ายท่ีสามารถให้

รายละเอียดได้อย่างครบถ้วนท่ีสดุ ดงันัน้สิ่งสําคญัในการจดัทํานอกจากรูปแบบการนําเส

เป็นหวัใจหลกัในการจดัทํา โดยมีรายละเอียดได้แก่ รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริกา

การติดต่อ แผนท่ี จํานวนผู้ เข้าชม พืน้ท่ีแสดงความคิดเห็น ประวติัความเป็นมาอนัเป็นเ

เก่ียวกบัขนมไทยซึง่จะมีการเปล่ียนแปลงเนือ้หาอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมิติให้ลกูค้าได้ทําการศึกษาเพ่ิมเติมรวมถึงลิงค์

เช่ือมตอ่ร่วมกนัระหว่างSocial Media อนัได้แก่  Facebook,  Fan page,  twitter และbanner เพ่ือเป็นการต่อยอดสมาชิก

ร่วมกนัระหว่างเว็บไซต์และ Social Media ทัง้นีเ้พ่ือให้การเข้าชมเว็บไซต์ทําได้ง่ายขึน้ด้วยการ ย่อ url ของช่ือเว็บให้สัน้ลง

เป็น http://goo.gl/MAbliและจดัทําเว็บไซต์ในลกัษณะ SMO (Social Media Optimization) โดยเป็นการปรับเว็บไซต์ให้

เข้ากบั Social media ให้เกิดความสามารถในการสร้าง Community ท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสดุ ไม่ว่าเป็นส่ือในการสร้าง 

Brand Awareness และการบอกตอ่ Word of mouth 

2. จดัทํา Facebook(มกราคม)โดยใช้ช่ือว่า “ขนมไทยปทมุทอง คลองสาม” ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ี

สามารถโต้ตอบกบัผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางส่งผลให้ทราบถึงกระแสตอบรับและความคิดเห็นของลกูค้า พร้อมทัง้เป็น

http://www.wordpress.com/
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การเปิดโอกาสให้กบัผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ติดตามข่าวสารของกลุม่สมาชิกแม่บ้าน OTOP คลองสามได้อีก

ด้วย ทําให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในการ Update ข้อมลูข่าวสารท่ีทนัสมยัโดยเฉพาะรูปภาพและข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมถึง Review ท่ีได้รับระหว่างลกูค้าด้วยกนั จะสามารถสร้าง

ความเช่ือถือได้มากกว่าการโฆษณาทัว่ไป ดงันัน้จึงต้องให้ความสําคญัในการควบคมุเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการติดต่อกบั

ลกูค้าโดยตรงให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลมากท่ีสดุโดยเป็นอีกจดุเร่ิมต้นท่ีกลุม่สมาชิกแม่บ้านจะสามารถเปล่ียน

สถานะจากผู้ ใช้ Facebook เป็นแฟนผลิตภัณฑ์ผ่าน Fanpageและจากแฟนเป็นลกูค้า ผ่านการโปรโมทเว็บไซต์ผ่าน 

Fanpage ด้วยเช่นกนั 

3. จดัทํา Fanpage(ม

กลุม่ Rmutt 33 ได้เสนอการเพ

กราคม) โดยใช้ช่ือว่า “ขนมไทยปทมุคลองสาม” โดยมีคณุสมบติัท่ีคล้ายคลงึกบั Facebook โดย

ิ่มสมาชิกได้โดยการเชือ้เชิญสมาชิกจาก Facebook นอกจากนีย้งัสามารถเพิ่มสมาชิกและ

ทําการส่ือสารควบคูไ่ปกบั Twitter App ของปทมุทองได้อีกด้วย นอกจากการเพ่ิมสมาชิกด้วยการกด Like แล้ว ยงัเป็นการ

อพัเดทข้อมลูข่าวสารร่วมกนัระหวา่ง Facebook และ Twitterทัง้นีก้ลุม่ Rmutt 33 จะทําการกําหนดกลุม่เป้าหมายในปีแรก

โดยมุง่เน้นไปยงัหน่วยงานในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานีเป็นหลกั โดยทําการกําหนดเป้าหมายทางภมิูศาสตร์ท่ีปรากฏอยู่ใน 

Fanpageโดยการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัผลติภณัฑ์กระจายในหลายเวบ็ไซต์ก็จะสง่ผลให้การทํา SEO มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

4. จดัทําTwitter(มกราคม)ผา่นช่ือ@Pathumthongk3โดยจะมุง่เน้นการแนะนําผลติภณัฑ์ใหม่คือ ขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทอง

สตูรโบราณ รวมทัง้การ Tweets ข่าวสารความเคล่ือนไหว ให้ผู้ ท่ีติดตามสามารถทราบเร่ืองราวต่างๆโพสต์รูปภาพ ความรู้

และเคลด็ลบัต่างๆ เก่ียวกบัขนมไทย เพ่ือไม่เป็นการมุ่งเน้นแต่เพียงข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากอาจ

ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเบ่ือหน่าย และนําไปสูก่าร Unfollow ได้  

5.วางแผนจดัทํา SEO (Search engine optimization) (มกราคม)ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีจะนํามาสู่ความได้เปรียบในการ

เช่ือมตอ่กบั Social Media ทัง้ยงัเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าเดิมในการสืบค้น รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสจาก

ลกูค้าใหม่ โดยเร่ิมจากการกําหนด Title ให้ได้รับความสนใจคือ “ปทมุทองขนมไทย” พร้อมทัง้กําหนด Meta Tags เป็น 

“ขนมไทยคลองสาม”“ปทมุทอง”“ขนมหม้อแกง”“หม้อแกงถัว่ถ้วยทอง”“ขนมไทยปทมุทอง” “การสัง่ซือ้”  โดยกําหนดให้มี

ความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาและมีความหมายท่ีกว้าง เพ่ือให้ Google และเคร่ืองมือค้นหาอ่ืนๆ สามารถเข้าใจเนือ้หาของ

เวบ็ไซต์ปทมุทองได้ง่ายและทําการค้นหาติดอนัดบั 1 ใน 5 ช่ือแรกของเวบ็ค้นหา 

6. จดัทําใบปลวิ(มกราคม) โดยใบปลิวดงักลา่วจะนําไปมอบให้กบัหน่วยงานต่างๆ ในเขตจงัหวดั

ปทุมธานีเพ่ือนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ราคา โทรศพัท์ แผนท่ี และบริการต่างๆ 

จ

น่วยงานในการรับใบปลิว

โดย ดัวางไว้ในบริเวณประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานนัน้ๆ ด้วยเช่นกนั เพ่ือให้ใบปลิวดงักล่าวมี

แจกอยู่ตลอดเวลา ณ จุดประชาสมัพนัธ์ ทัง้นีย้งัเป็นโอกาสในการขยายกลุ่มลกูค้าไปยงัลกูค้า

ท่ีมาเยือนองค์กรนัน้ๆ ด้วย บนใบปลิวจะปรากฏ QR code เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับ

ลกูค้าท่ีต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถค้นหาข้อมลูจากเว็บไซต์ปทมุทองได้โดยตรง รวมถึง

เป็นการเพิ่มโอกาสให้ลกูค้าเข้ามาติดตามข่าวสารผ่าน Fanpage, Twitter อีกด้วย(พิจารณาห

จํานวน 100 หน่วยงาน จํานวนใบปลิวทัง้หมด 10,000 ใบ มอบให้หน่วยงานละ 100 ใบ ขน

กระดาษอาร์ตมนั 85g ราคารวม 7,000 บาท ) 

7. จดัทํา QR Code(มกราคม)ซึง่ปรากฏอยู่บนส่ือต่างๆ อนัได้แก่ ใบปลิว บรรจภุณัฑ์ ของปทมุทอง  

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให้ข้อมลูเพิ่มเต

าด A5 พิมพ์ 4สี 2ด้าน 

ิมแก่ลกูค้าโดยการเช่ือมต่อไปยงัเว็บไซต์ปทุมทอง
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ําระบบLog-in ผ่านเว็บไซต์ปทมุทอง

โดยตรง และยงัสามารถจงูใจให้ลกูค้าติดตามข้อมลูข่าวสารผ่าน Fanpage และ Twitter ซึง่จงูใจร่วมกบัสิทธิพิเศษตาม

ช่วงเวลาตา่งๆ ท่ีลกูค้าจะได้รับจากปทมุทอง 

 
1.จดัท

Phase 2: สร้างความชัดเจนผสานCRM 

(พฤษภาคม) เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมลูของลกูค้าภายใต้ระบบของการ

งแผน CRM ท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต รวมถึงการวางแผนกลยทุธ์การเป็นสมาชิก อนัจะนําไปสู่รากฐานของการวา

ดําเนินงานให้สอดคล้องกบัลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ ทัง้ยงัมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาท่ี

ผา่นมา เพ่ือให้กลุม่สมาชิกแมบ้่านได้มีการปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  

2.“ปทมุทอง สร้างความสขุในทกุเบรกขององค์กร” (เร่ิมต้นมิถนุายน และทําอย่างต่อเน่ือง)รวบรวมภาพความประทบัใจท่ี

ปทุมทองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของอาหารว่างท่ีนําไปใช้ในการจัดงานต่างๆ ของหน่วยงาน โดยการอพัโหลดรูปภาพ

ดงักล่าวผ่าน Social Mediaรวบรวมผ่าน Gallery โดยใช้ช่ือว่า“ปทมุทอง สร้างความสขุในทกุเบรกขององค์กร”โดยรูป

เหลา่นีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานซึ่งเป็นลกูค้า โดยทางกลุม่สมาชิกแม่บ้านได้สร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานเพ่ือ

ขอรับรูปดงักลา่วเพ่ือทําการเผยแพร่ 

3. สร้างเครือข่าย Social network เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง(พฤษภาคม) โดยการ Add friend หน่วยงานต่างๆ หรือบคุคลใน

หน่วยงานสําคญัในเขตจงัหวดัปทมุธานี อนัจะนําไปสูก่ารเป็นสมาชิก Fanpage, Twitter และเว็บไซต์ ตลอดจนการสร้าง

ความสมัพนัธ์เพ่ือนําไปสูก่ารเป็นลกูค้าตอ่ไป  

4.โฆษณาฟรีผ่านเว็บไซต์พนัธ์ทิพย์ และolxthailand(เร่ิมต้นมิถนุายน และทําอย่างต่อเน่ือง) โดยการใช้บริการลงโฆษณา

ฟรีบนเว็บไซต์ www.olxthailand.com  โดยสามารถกําหนดกลุ่มผู้ รับเป้าหมายให้อยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดปทุมธานีในช่วง

ระยะเวลาปีแรก และผ่าน www.pantip.comโดยเลือกหมวดหมู่ไปยงัสินค้าทัว่ไป ประเภทอาหารหวาน/เคร่ืองด่ืม เน่ือง

ด้วยในหมวดหมู่นีจ้ะมีผู้ เข้ามาเย่ียมชมส่วนใหญ่มีความสนใจ และต้องมีการส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

อาหารโดยมีการโพสต์และอพัเดตข้อมลูอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีกลุม่ลกูค้าสามารถเจอโฆษณาของขนมไทย

ปทมุทองได้ง่ายโดยสามารถให้รายละเอียดทัง้ในสว่นของรูปภาพ การติดตอ่ และรายละเอียดเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ 

5. จดัทํา VDO โพสต์ลง YouTube (กรกฎาคม)ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบักรรมวิธีการทําเพ่ือแสดงถึงคณุภาพในการผลิต และ

ความเป็นมาอนัมีเสน่ห์ ทัง้นีส่ื้อดงักลา่วจะใช้ร่วมกบั Social Media ทัง้หมด เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

6. การหา partner เคร่ืองด่ืมในเขตปทมุธานีท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียง(สิงหาคม)นอกจากจะสามารถเช่ือมโยงเศรษฐกิจ

ร่วมกนัโดยการจดัเลีย้งสําหรับหน่วยงานต่างๆ เพราะอาหารว่างมกัเสริฟพร้อมเคร่ืองด่ืมเสมอ และยงัสามารถร่วมมือใน

การเช่ือมโยง ส่ือ Social Media ซึ่งกันละกันเป็นการสร้างเครือข่ายลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงสถานะ

ความสมัพนัธ์ผ่าน Social Media โดยร่วมมือกบั เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ OTOP ร้านนายป่าน อําเภอคลองหลวง นํา้ส้มของ

วิสาหกิจชมุชนกลุม่แมบ้่าน กษตรกร ทองหลางอําเภอลําลกูกานํา้กระชายดํากลุม่อาชีพสหกรณ์คลองสอง อําเภอคลอง

หลวง 
 

1. จดัช

Phase 3: มุ่งเน้นการส่ือสารผสานมูลค่าเพิ่ม

เ บงึ

ดุขนมไทยในช่วงเทศกาลสําคญั (ธันวาคม-มกราคม) คนไทยให้ความสําคญักบัประเพณีและวนัสําคญัต่างๆ โดย

ิ เป็นมงคล โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงท่ีมีนยมมอบขนมไทยซึง่ส่ือถึงวฒันธรรมไทยและความ

วนัสําคญัมากมายอนัได้แก่วนัพ่อแห่งชาติ วนัขึน้ปีใหม่ วนัครู ขนมไทยปทมุทองจึงถือโอกาสนีรั้บสัง่ทําชดุขนมไทย เพ่ือ

http://www.pantip.com/
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 อพัโหลดผ่าน Social Media (กนัยายน) โดยเป็นรูปภาพ

ัว่ และสารอาหารท่ีได้รับ อพัโหลดผ่าน Social Media

ผสมผสานเนือ้หาของเร่ืองราวความเป็นมาของขนมไทยสตูรมอญปทมุท่ีมีเอกลกัษณ์ทางด้านรสชาติ เพ่ือสร้างการรับรู้ 

และเน้นยํา้ในคณุคา่ของผลติภณัฑ์ 

3. จดัทํารูปส่ือสารถึงคณุประโยชน์ของถ  (ตลุาคม) โดยเป็นรูปภาพ

ผสมผสานเนือ้หาของสารอาหาร และประโยชน์ท่ีได้รับจากถัว่ เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ถงึคณุคา่ของถัว่ท่ีเป็นพืชชนิดหนึ่งท่ีนิยม

ปลกูมากในประเทศไทย และมีความผกูพนักนัคนไทยมายาวนาน โดยเป็นการสร้างภาพลกัษณ์และคณุคา่ให้แก่ปทมุทอง 

4. จดัทํารูปส่ือสารถึงค่านิยมของขนมไทยปทมุทอง อนัเป็นอีกสญัลกัษณ์หนึ่งของปทมุธานี อพัโหลดผ่าน Social Media 

(พฤศจิกายน) โดยเป็นรูปภาพผสมผสานเนือ้หาของคณุค่าตราสินค้า และรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ของขนมหม้อแกงถัว่

ถ้วยทอง “ปทุมทอง” ท่ีจะเป็นขนมท่ีมีช่ือเสียงหนึ่งของจังหวดัปทุมธานี โดยผู้มาเยือนยงัจังหวดัปทุมธานีไม่ควรพลาด

โอกาสท่ีจะลิม้ลองรสชาติผ่านข้อความ “เยือนเมืองปทุม ต้องลิม้รสปทุมทอง” เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึง

ความสําคญัในการจดัเลีย้งด้วยขนมหม้อแกงถัว่ถ้วยทองปทมุทอง อนัเป็นเอกลกัษณ์หนึง่ของจงัหวดัปทมุธานี 

5. บริการสัง่สินค้าเพิ่มจากผู้ เข้าร่วมสมัมนา (ตลุาคม และทําอย่างต่อเน่ือง)ปทมุทองมีบริการสัง่สินค้าเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม

สมัมนาท่ีมีความพึงพอใจในขนมหม้อแกงถั่วถ้วยทอง สามารถสัง่ซือ้กลบับ้านได้เพ่ือเป็นการเพิ่มยอดจําหน่ายทัง้ยงัมี

ใบปลวิแจกเพิ่มเติมท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานนัน้ๆ โดยสามารถชําระเงินไว้ท่ีหน่วยงานท่ีจดัสมัมนา โดยในปีแรก

จะทําการเพิ่มสินค้า 10% จากยอดสัง่ซือ้ของหน่วยงาน เพ่ือสํารองการสัง่สินค้าเพิ่มเติม สว่นปีต่อไปจะพิจารณาจากผล

การตอบรับในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยจะมอบสว่นลดให้แก่หน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือ โดยการแถมผลิตภณัฑ์ให้ 3% 

สําหรับยอดการสัง่ซือ้ในครัง้ถดัไป(ประมาณการลกูค้าท่ีขอรับของแถมในปีแรกเป็นเงิน 3,500 บาท) 

6. การสะสมยอดสัง่ซือ้ของหน่วยงาน (พฤศจิกายน และทําอย่างต่อเน่ือง)กลุ่มสมาชิกแม่บ้านได้มีการบนัทึกยอดการ

ี ท่ี 1 ทัง้ในด้าน Branding, Marketing Mix, 

ท

สัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ขององค์กรต่างๆ ทัง้นีสํ้าหรับหน่วยงานท่ีมีการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์กบัทางกลุ่มครบ 10,000 บาท จะได้รับ

ผลิตภณัฑ์แถมฟรีสําหรับการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไปจํานวน 15 กลอ่ง ( กลอ่งบรรจ2ุ ชิน้) เพ่ือสร้างความภกัดีให้เกิดขึน้แก่ลกูค้า

(ประมาณการลกูค้าท่ีขอรับของแถมในปีแรกเป็นเงิน 450 บาท) 

                                 สําหรับปีท่ี 2 และ 3 จะมีความต่อเน่ืองจากปปีที่ 2-3 
CRM,CSR ท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือสร้าง Brand Value ัง้ยงัเป็นการสร้าง Brand Loyalty ร่วมกบั CRM เพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดิม 

โดยมุง่เน้นท่ีการใช้ Social Media เน่ืองจากมีต้นทนุท่ีต่ํา ทัง้นีย้งัมุ่งขยายฐานลกูค้าออกไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เพ่ือให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันีคื้อ 

Aspect  Strategy & Operation 

B Brand Attribute:randing   

o 

Brand Bene

-Product and Log

-Packaging 

fit: Brand Valu

-Product 

-IMC (Social Media) 

e: 

ocial Media) 

Brand Loyalty:

-CSR  

-IMC(S

 

edia) -CRM (Social M

-CSR 

Marketing 

Mix 

Product:Continuous 

Improvement มีการ

ปรับปรุงพฒันา

Price: Perceived 

Value VSCustome

Cost 

r 

คือจะพิจารณา

Place:ขยายขอบเขตกา

กระจายสนิค้าออกไปยงั

เขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯและ 

IMC: มุง่เน้นการใช้ 

ษณะ Social Media ในลกั

SMO ให้เกิดประสทิธิภาพ
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ตอ่เน่ือง 

ู้ สกึ

ะ

ning 

ท่ีกําลงั

 

CRM& 
Involvement 

มสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองโดยมุง่เน้นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และเว็บไ ราะห์ฐานข้อมลู

นัทกึข้อมลูพืน้ฐานของลกูค้า และข้อมลูเก่ียวกบัการใช้บริการ 

ลกูค้าท่ีได้รับจากแหลง่ตอ่ไปนี ้

-ระบบ Log-in ของเวบ็ไซต์ ท่ีมีการบ

- ข้อมลูจากเคร่ืองมือ Facebook Insightsจาก Fan Page ท่ีได้จดัทําขึน้ เพ่ือวดัผลประสิทธิภาพของการใช้ 

Fan Page ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือวางแผนกลยทุธ์การตลาด และCRM ให้ถกูต้องและเหมาะสมกบั

ลกูค้าเป้าหมายมากย่ิงขึน้ ซึง่ระบบจะรายงานตามรูปแบบสถิติ สําหรับผู้ ท่ีเข้ามา Comment ข้อมลูเก่ียวกบั

สมาชิก เช่น อาย ุเพศ ภมิูลําเนา รวมถึงสามารถบอกปฏิกิริยารวมและโต้ตอบผ่าน Wall บน Fan Page ว่า

เกิดจากผู้ดแูลหรือสมาชิกโดยสามารถแบง่แยกได้อยา่งชดัเจน 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ SEOเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ทัง้ทางด้าน Index, Keywords, Links, 

The Powercommunityเพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาเว็บไซต์ปทมุทองให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงแก้ไขช่อง

โหวต่า่งๆ ท่ีเป็นข้อบกพร่อง 

-ร่วมมือกบัชมุชนเพ่ือทําการพCSR  ฒันาคณุภาพวตัถดิุบอยา่งตอ่เน่ือง  

ก่ารผลติจนกระทัง่สง่มอบผลติภณัฑ์ 

ร

ิ

- กระจายรายได้ให้แก่คนในชมุชนโดยการกระจายหน้าท่ีตา่งๆ ตัง้แต

- ยงัคงมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีสนใจหรือหน่วยงานจากท่ีต่างๆสามารถเข้ามาศึกษาดงูานเร่ืองกา

บรหารจดัการของ "ศนูย์ OTOP ตําบลคลองสาม" อยา่งตอ่เน่ือง 

- ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพให้กับผู้ ท่ีสนใจอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ความรู้ความสามารถอัน

หลากหลายของสมาชิกกลุม่แมบ้่าน เช่น การทําดอกไม้ประดิษฐ์ การทําเบเกอร่ี เป็นต้น 
 

เดิมทางกลุ่มแม่บ้านขนมไทยศนูย์ OTOP คลองสาม ไม่ได้มีการจดัทํางบการเงินและการบญัช างเป็นระบบ

ากนกั ข

 

 
 ีอย่

ม ้อมลูการเงินดงัจะกลา่วต่อไปเป็นข้อมลูท่ีได้รับจากการสอบถามคณุป้ามนตรี ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม และรวบรวม

ข้อมลูจากหลกัฐานทางการเงินบางสว่นท่ีสามารถรวบรวมได้มาประมาณการให้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ โดยท่ี

ผ่านมา ทางกลุม่ Rmutt 33 ได้ให้คําแนะนําแก่ กลุม่แม่บ้านขนมไทยศนูย์ OTOP คลองสาม ในการจดัทํางบการเงินและ

การบญัชีอยา่งมีระบบมากขึน้ ทัง้นีก้ลุม่ Rmutt 33 ได้มอบแบบฟอร์มทางการเงินให้แก่สมาชิกดงัท่ีได้แนบไว้ในภาคผนวก

นี ้เพ่ือให้ทางกลุม่แม่บ้านเลง็เห็นถึงความสําคญัในการรวบรวมข้อมลูทางการเงินและมีการวางแผนทางด้านการเงินอย่าง

มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ อนัจะนําไปสูค่วามยัง่ยืนในการจดัการทางด้านการผลติ การตลาด และการจดัการวตัถดิุบตอ่ไป 
 
 

1.การใช้งบประมาณอย่างมีประสทิธิภาพ และสอดคล้องกับแผน 
Part 3 
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กัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่มาจากการระดมเงินทนุจากลุม่สมาชิกทัง้หมด 33 คน โดยแบ่งหุ้น

อกเป็น

 
 เงินทนุหล

อ  75 หุ้น หุ้นละ 100 บาททัง้นีย้งัมีเงินทนุในสว่นอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจโดยได้รับการสนบัสนนุจากองค์การ

บริหารสว่นตําบลกรมการพฒันาชมุชนและเงินกองทนุสําหรับหมู่ท่ี 5 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

โดยทางกลุม่ไมไ่ด้มีการกู้ ยืมเงินจากแหลง่เงินทนุอ่ืนๆ แตอ่ยา่งใด 

สว่นทนุ (Equity Financing) 

ลาํดับ ผู้ลงทุน จาํนวนเงนิ (บาท) สัดส่วน (%) 

1. นางนวลอน ย์เจริญ 1,000 งค์   แพท บาท 13.33 % 

2. นางมนตรี         มีชนูกึ 1,000 บาท 13.33 % 

3. นางจําลกัษณ์   อว่มอินทร์ 1,000 บาท 13.33 % 

4. อ่ืนๆ 4,500 บาท 60 % 

รวม  7,500 บาท 100% 

สรุป งิน น แหลง่เ ทุ

แหล่งเงนิทุน จาํนวน (บาท) สัดส่วน (%) 

1. สว่นทนุท่ีได้รับจากกลุม่สมาชิก 7,500 บาท 5.88 % 

2. สว่นทนุท่ีได้รับจากการสนบัสนนุของ อบต. 20,000 บาท 15.68 % 

3. สว่นทนุท่ีได้รับจากกรมการพฒันาชมุชน 50,000 บาท 39.22 % 

4. สว่นทนุท่ีได้รับการสนบัสนนุจากกองทนุหมูท่ี่ 5 50,000 บาท 39.22 % 

รวม 127,500 บาท 100% 
 

ทางกลุ่มสมาชิกมีสินทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจเพียงประเภทเดียวคือ สินทรัพย์ถาวรท่ีมีตัวตน (Fixed 

ssets) ด

 
 

A งัรายการตอ่ไปนีคื้อ 

ลาํดับ รายการ รายละเอียด มูลค่า ภาระผูกพัน 

1. เคร่ือ ซือ้เม่ือ . 2551 18 ท - งกวน 1 มกราคม พ.ศ ,500 บา

2. เคร่ืองตี ซือ้เม่ือ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 22,000 บาท - 

3. เตาอบ ซือ้เม่ือ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 22,500 บาท - 

4. อปุกรณ์เบด็เตลด็ ซือ้เม่ือ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 57,000 บาท - 
 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
สมมตฐิานที่เก่ียวข้อ ยได้ งกับรา

ปริมาณลกูค้า - หม้อแกง (ถ + 30 % + 40 % าด) + 15 % 

- เมด็ขนนุ/ทองหยอด(กก.) + 5 % + 10 % + 15 % 

- สาล่ี (ถาด) + 5 % + 10 % + 15 % 

แหล่งเงนิทุน 

สนิทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกจิ 

สมมุตฐิานทางการเงนิ 
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.) - ฝอยทอง (กก + 5 % + 10 % + 15 % 

ราคาสนิค้าทกุชนิด/หน่วย + 5 % + 5 % + 5 % 

สมมตฐิานที่เก่ียวข้อ จ่าย งกับราย

- ต้นทนุวตัถดิุบ + 5 %  + 5 % + 5 % 

- ต้นทนุแรงงาน + 5 %  + 10 %  + 15 % 

 

ายในการสํารองเงินสดหมนุเวียนเป็นเงิน 7,500 บาท ซึ่งเป็นเงินท่ีได้จากการระดมทนุโดยการ

อกหุ้นจ

ํ

  ทางกลุ่มมีนโยบ

อ ากสมาชิกภายในกลุ่ม นอกจากนีไ้ด้มีนโยบายสําหรับการจ่ายเงินปันผลให้กบัสมาชิกในอตัรา 50% ของกําไร

สทุธิปลายปี และไม่มีนโยบายในการให้เครดิตทางการค้า ทัง้นีเ้พราะไม่ต้องการให้เกิดภาระทางด้านเงินเช่ือ (สาหรับการ

ประมาณการรายรับ รายจ่าย งบดลุและงบกําไรขาดทนุนัน้ ดงัจะได้กลา่วละเอียดในสว่นของภาคผนวก) 

ลาํดับ นโยบาย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. นโยบายสํารอง เวียน 7,500  7,  7, ท เงินสดหมนุ บาท 500 บาท 500 บา

2. นโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 10 % 10 % 10 % 

3. นโยบายเครดิตการค้าแก่ลกูหนีก้ารค้า - - - 
 

แมบ้่านขนมไทย ศนูย์ OTOP ตําบลคลองสาม กลุม่

ประมาณการอตัราสว่นทางการเงิน ปีท่ี 1-3 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

อตัราสว่นความสามารถในการทํากําไร  : 

     อตัราสว่นกําไรสทุธิ (%) 13.38% 23.49% 46.42% 

     ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (ROA)(%) 21.32% 32.14% 34.42% 

ผลตอบแทนตอ่เงินทนุ (ROE)(%) 23.87% 41.91% 50.99% 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (EPS) (บาทตอ่หุ้น) 230. ุ้น 511. ุ้น 835. ุ้น 35% บาทตอ่ห 78% บาทตอ่ห 82% บาทตอ่ห

อตัราสว่นอ่ืนๆ : เน่ืองจากทางกลุม่ไมมี่นโยบายเก่ียวกบัล ลือกูหนีแ้ละสนิค้าคงเห จงึไมส่ามารถคํานวณในสว่นนีไ้ด้ 
 

 
 
 

 

 

 

ระยะเว ับ 2.16 ปี ลาคืนทุนเท่าก

 

ปีที่ กระแสเงนิสดรับ กระแสเงนิสดรับสุทธิ 

0 -127,500.00 -127,500.00 

1 26,743.00 -100,757.00 

2 75,542.00 -25,215.00 

3 160,417.00 135,202.00 

นโยบายทางการเงนิ 

ประมาณการอัตราส่วนทางการเงนิ 

2.การวเิคราะห์การคืนทุน (Budget and Payback Analysis) 
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กจิกรรมที่พัฒนา ดัชนีชีวั้ดความสาํเร็จ ผลที่เกดิขึน้ 
1. พ ถ่ัวัฒนาขนมหม้อแกง
ของกลุ่มจากเดิมท่ีเป็นแบบ

ถาดเล็กให้กลายเป็นขนม

หม้อแกงถ่ัวถ้วยทอง ท่ีง่าย

ต่อการ รับประทานและมี

ความสวยงามดึงดูดใจมาก

ขึน้ 

- มีลกู ัว่เพิ่ม

อแกงถัว่ถ้วยทองของกลุ่ม

ทองสูต ร

- ขนมหม้อแกงถั่ ความนิยมและมี

ถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณมีความ

นาผลิตภณัฑ์อนัจะนําไปสู่การเพิ่มขึน้

ค้าสัง่ซือ้ขนมหม้อแกงถ

มากขึน้ในปีแรก 15% ปีท่ี230% และ

ปีท่ี340% 

- ขนมหม้

เป็นท่ีรู้จกัในเอกลกัษณ์ของขนมหม้อ

แกงถั่วสูตรโบราณท่ีมีรสชาติท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ และรับประทานได้ง่ายใน

รูปแบบของขนมถ้วยทอง 
-ขนมห ม้อแกงถั่ ว ถ้ วย

โบราณได้รับการกล่าวขานและเป็น

การถ่ายทอดวัฒนธรรมขนมไทยท่ี

ผสมผสานความเป็นรามญัอนัขึน้ช่ือ

ว่า “มาเมืองปทุมต้องทานขนมหม้อ

แกงถัว่ถ้วยทองสตูรโบราณ” 

วถ้วยทองได้รับ

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และ

รูปแบบใหม่ ท่ี สามารถ รับประทานไ ด้ ง่ าย

สอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมของผู้ บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

- ขนมหม้อแกง

แตกตา่งจากคูแ่ข่งขนัมากย่ิงขึน้ โดยจากเดิมขนม

หม้อแกงของทางกลุ่มสมาชิกแม่บ้านมีรสชาติท่ี

เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว เพียงแต่อัตลักษณ์ของ

ผลิตภณัฑ์ยงัไม่มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก

คูแ่ข่งขนัรายอ่ืนๆ การปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้อยู่ใน

รูปแบบขนมถ้วยทองจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีอัต

ลกัษณ์ท่ีโดดเดน่และแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนัง่ายแก่

การจดจํา 
- การพฒั

ของปริมาณคําสัง่ซือ้ จะส่งผลให้สมาชิกท่ีรองรับ

ปริมาณการผลิตมีงานทํา กลุ่มสมาชิกเกิดความ

เข้มแข็ง สร้างความสามคัคีให้แก่กลุ่มแม่บ้านใน

ชุมชน สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ

ลดปัญหาของสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง 

เน่ืองจากดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าวตัถดิุบส่วนหนึ่ง

ท่ีใช้มาจากการผลิตก็มาจากชมุชนเช่นกนั รวมถึง

การกระจายหน้าท่ีต่างๆให้แก่สมาชิกในชุมชน 

ดงันัน้ “นอกจากธุรกิจจะเติบโตแล้ว ชุมชนก็
ยังเตบิโตไปพร้อมกัน” 

- การสร้างแบรนด์ขอ2. พัฒนาตราสินค้าของ
กลุ่ ให้มีเอกลกัษณ์และง่าย

แก่การจดจําโดยใช้ ช่ือว่า 
“ปทุมทอง” 

ม
-ช่ือกลุม่และตราสินค้าเป็นท่ีรู้จกัและ

ผู้ บริโภคสามารถจดจําได้ง่ายขึน้

กวา่เดิม 50% 

- ตราสินค้าทําให้ทางกลุ่มมีความ

แตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างชัดเจน 

สง่ผลให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะถึง

ความแตกตา่งได้ 

งผลิตภัณฑ์ให้มีความ

มแเข้ ข็งจะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีท่ีจะทําให้เกิดการ

แข่งขันอย่างยัง่ยืน ทัง้สร้างความแตกต่างจากคู่

แข่งขันและก่อให้เกิดการจดจําแก่ผู้บริโภค และ

เป็นเคร่ืองมือหลักท่ีจะช่วยในการสื่อสารไปยัง

ผู้บริโภค โดยการใช้ช่ือ “ปทุมทอง” แทนช่ือเดิม

คือ “OTOP คลองสาม” ทัง้นีไ้ด้ทําการสนบัสนนุ

3.การประเมนิผลจากแผนท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสามารถตอบโจทย์ที่กาํหนดไว้ 
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3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์
สํา บผลิตภัณฑ์ขนม
หม้อแกงถ้วยทอง  ใ ห้ มี

ความโดดเด่น สวยงาม ทัง้

ยงัสะดวกแก่การรับประทาน

และการหยิบจบั 

หรั
- บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้สามารถสร้างการ

ห้

ิตภัณ

ห้ผลติภณัฑ์มีความโดด

เด่นช่วยเพิ่มศกัยภาพในการ

สริมเสน่ห์ให้แก่ 

จดจําให้แก่ผู้บริโภค และกระตุ้นให้

เกิดการตดัสนิใจซือ้แก่ผู้บริโภคได้ 

- บรรจุภัณฑ์สามารถทําใ

ผล ฑ์เกิดความโดดเด่นและ

แตกต่างจากคู่แข่งขันทัง้ยังสามารถ

ส่ือสารเร่ืองราวความเป็นมาของขนม

ให้แก่คนรุ่นหลงั 

เด่น ด้วย Window ของบรรจุภัณฑ์จะช่วยให้

สามารถมองเหน็ผลติภณัฑ์ท่ีได้รับการพฒันาแล้ว

ให้มีความสวยงาม 

- บรรจภุณัฑ์ท่ีโดด

แข่งขันการแยกแยะความแตกต่างจากคู่แข่งขัน

และดึงดูดใจผู้บริโภคทัง้ยังส่งเสริมให้เกิดความ

จดจําในผลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี 

- เร่ืองราวอนัทรงคณุค่าจะช่วยเ

OTOP คลองสามให้เป็นท่ีจดจําแก้ผู้บริโภคได้

ง่ายขึน้ 

- การพฒั4. พัฒนาโปรแกรมการ
ส่ง เส ริมการตลาด ใ ห้ มี

ความเข้มแข็งและผสมผสาน

การใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
และ Social Media 

- สามารถสร้างการรู้จักให้กับกลุ่ม

ดีต่อ

ูกค้า

นาโปรแกรมการสง่เสริมการตลาดจะทํา

ส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

แม่บ้านและผลิตภณัฑ์ขนมหม้อแกง

ถัว่ถ้วยทองได้เพิ่มมากขึน้ 50% 

- สง่เสริมให้ผู้บริโภคมีทศันคติท่ี

ขนมไทยในความเป็นเอกลักษณ์ทัง้

ทางด้านรสชาติและรูปลกัษณ์ 
- สามารถขยายฐานกลุ่มล

ออกไปยงัพืน้ท่ีใกล้เคียงได้กว้างขวาง

มากขึ น้ทั ง้ ใน เขตก รุง เทพฯและ

ปริมณฑล 

ให้ทางกลุ่มสามารถใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง

จํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์และ Social Media เป็นส่ือท่ีมี

ต้นทุนท่ีต่ํา และในปัจจุบันนับว่าเป็นส่ือท่ีได้รับ

ค ว าม นิ ยมอย่ า ง ย่ิ ง ใ นป ร ะ เ ทศ ไทย เ อ ง ก็

เช่นเดียวกนั 

- การใช้การ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะทําให้ทางกลุ่ม

แม่บ้านสามารถสร้างการรู้จัก การรับรู้ให้เกิดขึน้

แ ก่ผลิตภัณฑ์และตราสิน ค้าของกลุ่ ม ใ ห้ มี

ประสทิธิภาพสงูสดุ 
- การสร้างพนัธมิตรท5. ส่งเสริมให้เกิดการ

เช่ือ ยงทางเศรษฐกิจใน

รูปแบบของการเป็นพนัธมิตร

ทางธุ ร กิ จ เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ดผล

สําเร็จทางเศรษฐกิจร่วมกนั 

มโ
- ทางกลุ่มแม่บ้านและพนัธมิตรมี

เกิดความร่วมมือเป็นอย่างดี

ห ว

างธุรกิจทําให้ทางกลุม่มีช่อง

ช่วยให้ภายใน

รายได้เพิ่มมากขึน้อันเน่ืองมาจาก

การส่งเสริมทางด้านธุรกิจซึ่งกันและ

กนั 

- 

ร ะ ่ า ง ก ลุ่ ม พั น ธ มิ ต ร ใ น ก า ร

แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารต่างๆ เพ่ือ

ประโยชน์ร่วมกนั 

ทางการจัดจําหน่ายท่ีเข้มแข็งมากย่ิงขึน้ และมี

ความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจ โดยได้รับการ

สนับสนุนช่วยเหลือ  และร่วมมือกันระหว่าง

พนัธมิตร เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนั 

- การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจยงั

ชมุชนเกิดความสามคัคีกนัมากขึน้ สง่เสริมให้เกิด

ความร่วมมือร่วมใจกนัระหวา่งชมุชน 
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- สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านมีความรู้

ใหม่ๆ  เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ท่ีสอดคล้อง

กบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

- สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและคิดค้น

สูตรใหม่ๆ สําหรับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคได้มากย่ิงขึน้ 

6. ส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิก
ได้มีการเรียนรู้เพิ่ มเติม
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า

ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ บริโภค

อย่างต่อ เ น่ือง  โดยอาศัย

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ก ลุ่ ม

การศกึษานอกระบบ (กศน.) 

- สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านสามารถ

ดัดแปลงความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนา

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง เ พ่ื อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

- สง่ผลให้ผู้บริโภคมีความจงรักภกัดีในผลิตภณัฑ์

ของกลุ่มท่ีมีการนําสตูรดัง้เดิมท่ีมี มาประยกุต์ใช้

ใ ห้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ บ ริ โภค ท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

- สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการจัดทําการบัญชี

และการเงิน ซึง่จะนําไปสูพื่น้ฐานการ

วางแผนระบบงานทางด้านอ่ืนๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดย

มอบหมายหน้าท่ีให้แก่สมาชิก 

-7.แนะนําให้มีการวางแผน
จัดทําการ เงินและการ
บัญชีอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

ทางกลุ่มแม่บ้านมีการนําผลจากการจัดทํา

ทางด้านบัญชีและการเ งินไปใช้ในการวาง

แผนการดําเนินงานต่างๆ อนัได้แก่ การปรับปรุง

กลยทุธ์ทางการตลาดการผลิต การจดัซือ้วตัถดิุบ 

อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ก่อให้เกิดความ

ยัง่ยืนแก่กลุ่ม OTOP ในการบริหารจัดการใน

ระยะยาว 

- สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการวานแผนก่อน

ดําเนินงานทัง้การจัดซือ้และการ

ขนส่ง  รวมทัง้ นําไปปฏิบัติให้ เ กิด

ประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

-การจัดซือ้ดําเนินไปอย่างมีระบบ และมีความ

ตอ่เน่ืองกบักระบวนการผลติ 

8. แนะนําให้กลุ่มสมาชิก
แ ม่ บ้ า น ทํ า ก า ร ว า ง
แผนการจัดซือ้และการ
ขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

- การขนส่งมีประสิทธิภาพ และดําเนินการอย่าง

คุ้มคา่มากท่ีสดุ 

- ช่วยลดต้นทนุรวมในการดําเนินงาน 

 
 การประเมนิความเส่ียงและแผนฉุกเฉิน 

ยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถ่ัวถ้วยทองเพิ่มขึน้
ในปีแรก น้อยกว่า 7% 

แนวทางการแก้ไข : กระตุ้นยอดขาย โดยการสง่เสริมการ

ทํากลยทุธ์ในการร่วมมือโดยการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจให้

เข้มแข็งมากขึน้ทัง้กบั กลุม่OTOP เคร่ืองด่ืม หน่วยงานทาง

ภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ในจงัหวดัปทมุธานี  

ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถ่ัวถ้วยทองสูตรโบราณยังไม่
เป็นที่ รู้จักแก่ผู้บริโภค 

แนวทางการแก้ไข :สอบถามลกูค้าถึงข้อบกพร่องจากการ

ดําเนินงานท่ีผ่านมาผ่าน Social Medial ของหน่วยงาน

ต่างๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของผลิตภัณฑ์ และ

เพิ่มความเข้มข้นในการติดต่อส่ือสารไปยงัผู้บริโภค โดยใช้ 

Social Media ให้เกิดประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 


	4. เสร็จแล้วเอาส้อมจิ้มๆ ให้เกิดรู
	ส่วนผสมหม้อแกงมีดังต่อไปนี้
	7.หัวหอมเจียว 3ช้อนโต๊ะ  8.แป้งข้าวเจ้า 1 ช้อนโต๊ะ  
	ขั้นตอนการทำขนมหม้อแกงถั่วถ้วยทองสูตรโบราณ
	1. สิ่งที่ต้องทำไว้ล่วงหน้าคือแช่ถั่วเขียวที่กะเทาะเปลือกออกแล้วพักไว้ 1 คืนพอตอนเช้าก็เอามานึ่งประมาณ 20 นาที จะได้ถั่วอย่างในภาพ เสร็จแล้วเอาไปบดให้ละเอียด
	2.จากนั้นนำไข่มาตอกใส่อ่าง เลือกเฉพาะไข่ขาว 24 ฟอง ตามด้วย กะทิ เกลือ แป้งข้าวเจ้าและตีจนเข้ากัน
	4. พอส่วนผสมเริ่มข้นแล้วก็ใส่น้ำมันเจียวหอมลงไป
	5. คราวนี้กวนต่อจนข้น แล้วยกลงมาจากเตา
	6. นำขนมหม้อแกงใส่ในถ้วยแป้งพายที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่ แต่งหน้าด้วยหอมเจียวเล็กน้อย แล้วนำไปอบประมาณ 20นาที ด้วยไฟ 180 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นนำไข่มาตีแล้วทาหน้าขนม ก็จะทำให้หน้าขนมมีความมันวาวสวยงาม
	3.1.4 Product Packaging
	กลุ่ม Rmutt 33 ได้นำเสนอบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน OTOP คลองสาม จากเดิมซึ่งทางกลุ่มแม่บ้านใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับขนมหม้อแกงโดยบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเป็นถาดหม้อแกงขนาดเล็ก บรรจุใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวขาดความสวยงามและไม่สามารถทำหน้าที่ในการสื่อสาร รวมทั้งดึงดูดใจลูกค้าได้กลุ่ม Rmutt 33 จึงได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถาดหม้อแกงในการบรรจุขนม อันเนื่องมาจากขนมหม้อแกงถั่วถ้วยทองสูตรโบราณนั้น นำแป้งอเนกประสงค์มาประยุกต์ใช้เพื่อทำเป็นถ้วยขนาดเล็กรองรับขนมซึ่งสามารถรับประทานไปพร้อมกัน ส่วนบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกนั้นทำมาจากกระดาษแข็งพิมพ์ลายเพื่อดึงดูดใจและช่วยในการสื่อสาร ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์จะมี Window เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน นำเสนอในรูปแบบกล่องที่มีมิติ แสดงถึงความเป็นขนมไทยรูปลักษณ์ใหม่ ผสมผสานลวดลายไทยในแบบ Modern ที่สามารถนำมาปรับใช้เข้าด้วยกันอย่างลงตัวทั้งนี้มีสีสันโทนสีร้อนซึ่งเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามน่ารับประทานมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการผสมผสานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้กระดาษเพียงชิ้นเดียวที่นำมาขัดกันด้านบนของกล่องบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์ของกลีบบัวซึ่งจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้แก่บรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
	ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะแบ่งเป็นสองรูปแบบคือ บรรจุภัณฑ์ขนาด 4 ชิ้น สำหรับการจำหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป และบรรจุภัณฑ์ขนาด 2ชิ้น สำหรับการจำหน่ายเพื่อการจัดเลี้ยง เนื่องจากการจัดเลี้ยงสัมมนาส่วนใหญ่มักจะกำหนดงบประมาณสำหรับอาหารว่างต่อมื้อไม่เกินราคา 35 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเข้าสู่กลุ่มตลาดเป้าหมายในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการจัดเลี้ยงสัมมนาเป็นหลัก ทั้งยังง่ายต่อการเปิดรับประทาน อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อในราคาต่ำเพื่อนำไปบริโภคเองหรือใช้ในงานที่ไม่เป็นทางการมากนักสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกได้ในที่ราคาต่ำกว่า โดยกล่องพลาสติกที่ใช้ยังคงมีตราสินค้าของกลุ่มและรายละเอียดที่สำคัญ ดังเช่น ตราสินค้า QR Code เป็นต้น
	บรรจุภัณฑ์แบบเดิม
	บรรจุภัณฑ์ใหม่บรรจุ 2ชิ้น
	บรรจุภัณฑ์ใหม่บรรจุ 4 ชิ้น
	รายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์มีดังต่อไปนี้คือ 
	      ตราสินค้า : ปทุมทอง  และชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมหม้อแกงถั่วถ้วยทองสูตรโบราณ
	      ส่วนผสมและข้อมูลโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค : เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลสารอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงปริมาณแคลอรี่ เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ปริมาณคอเลสเตอรอลและพลังงานต่างๆ ที่ร่างกายได้รับต่อวัน สามารถควบคุมได้จากข้อมูลโภชนาการดังกล่าว
	     QR code :เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับการใช้ Social Mediaอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคที่สามารถทำได้โดยง่าย อันจะนำไปสู่การเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อขนมไทยปทุมทองต่อไป
	     Story ความเป็นมาอันทรงคุณค่า :รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของขนมหม้อแกงถั่วสูตรโบราณอันมีพื้นฐานมาจากความเป็นชุมชนมอญของชาวคลองสาม จังหวัดปทุมธานี โดยการถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่า ซึ่งจะเสริมเสน่ห์ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคตลอดจนสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของ Value Added
	     รายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ วันผลิต วันหมดอายุ ราคา ปริมาณบรรจุ น้ำหนักสุทธิ สถานที่ผลิต เบอร์โทรศัพท์
	 ราคาจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วถ้วยทอง “ปทุมทอง” มีดังต่อไปนี้คือ 
	   ขนาดบรรจุ 2 ชิ้น (สำหรับการจัดเลี้ยง) ราคา 30บาท เนื่องจากดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า กลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งก็คือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชน และรัฐบาล ซึ่งในปีแรกได้กำหนดให้อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีนั้น หน่วยงานดังกล่าวมักมีการกำหนดราคาสำหรับอาหารว่างไว้ค่อนข้างคงที่โดยเป็นราคาไม่เกินมื้อละ 35 บาท (เป็นราคาที่รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ดังนั้นการที่กลุ่มแม่บ้านศูนย์ OTOP คลอง 3 จะสามารถจำหน่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักเหล่านี้ได้ จึงต้องมีการกำหนดในราคาที่ไม่เกิน 35 บาทนี้ โดยสามารถพิจารณาได้ว่า ขนาดบรรจุ 2 ชิ้นเป็นขนาดที่พอเหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงอาหารว่างในแต่ละมื้อโดยร่วมกับเครื่องดื่มอื่นๆ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จะบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรที่ทำการจัดเลี้ยงได้เป็นอย่างดี
	   ขนาดบรรจุ 2 ชิ้น (สำหรับการจัดเลี้ยง) ราคา 25บาท บรรจุในบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติก สำหรับการจัดเลี้ยงในองค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้นภาพลักษณ์ขององค์กรมากนัก แต่ให้ความสำคัญกับราคาอาจเนื่องมาจากมีงบประมาณที่จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กรที่มีงบประมาณที่จำกัดเหล่านี้ได้มากขึ้น
	   ขนาดบรรจุ 4 ชิ้น (สำหรับการขายปลีกทั่วไป) ราคา 55บาท บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์พิเศษที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงามดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
	สำหรับการกำหนดราคาในการจำหน่ายทั้ง 25, 30และ 55บาทนั้น มีมุมมองที่ใช้ในการพิจารณาคือ ราคาผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมโดยพิจารณาจากความคุ้นเคยของผู้บริโภค และราคาผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ เริ่มจากการพิจารณาราคาจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงสูตรโบราณในรูปแบบถาดขนาดเล็ก ราคาถาดละ 50 บาท ซึ่งขนมหม้อแกงในรูปแบบถาดนั้นจะมีปริมาณที่มากกว่าแบบถ้วยทองบรรจุ 4 ชิ้นประมาณ 160 กรัม แต่การจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าแบบเดิม5 บาทนั้น เนื่องจากพิจารณาความคุ้นเคยของผู้บริโภคในราคาที่ไม่แตกต่างจากราคาเดิมมากนัก ควบคู่กับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับเพิ่มจากเดิม ทั้งรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ความสะดวกในการทาน และคุณค่าทางด้านเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการสื่อสารไปยังผู้บริโภค ทั้งนี้โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปรับใช้กับการพิจารณาสำหรับราคาในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในปริมาณ 2 ชิ้น ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยราคาที่กำหนดจะพิจารณาใช้ในช่วง 1 ปีแรก สำหรับปีต่อไปจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อปรับราคาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
	 จากการวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายที่กลุ่มแม่บ้านศูนย์ OTOP คลองสาม ใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่า การจัดจำหน่ายของกลุ่มแม่บ้าน ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงโดยให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อยังสถานที่ทำการของกลุ่มแม่บ้านเอง เนื่องจากทางกลุ่มแม่บ้านมีงบประมาณที่จำกัดและไม่มีพื้นที่ในการจัดตั้งสถานที่จัดจำหน่ายที่สะดวกต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายโดยตรงที่งานจัดแสดงสินค้าOTOP ต่างๆ ที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน ซึ่งรูปแบบการจัดจำหน่ายดังกล่าว ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหลังจากการทำ IMC Strategy ร่วมกับการใช้ Social Media ร่วมกันนั้น จะส่งผลให้เกิดความต้องการซื้อที่มากขึ้น กลุ่ม Rmutt 33 จึงมีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความเหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้คือ 
	     ช่องทางจำหน่ายผ่านSocial Media ร่วมกับการใช้โทรศัพท์ การใช้สื่อ Social Media ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำโดยสามารถใช้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายและสื่อสารกับผู้บริโภค โดยปัจจุบันพบว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรเหล่านี้มักมีการใช้ Social Media เพื่อเป็นตัวแทนขององค์กรในการสื่อสารกับผู้บริโภคเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์ ซึ่งกลุ่มสมาชิกแม่บ้านสามารถพูดคุยและติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรง ส่งผลให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กลุ่ม Rmutt 33 ได้เข้าไปให้คำแนะนำในการใช้สื่อ Social Media แก่กลุ่มสมาชิกแม่บ้าน โดยอาศัยความร่วมมือและประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้กลุ่มสมาชิกแม่บ้านมีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้อินเทอร์เน็ต ร่วมกับ Social Media เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสั่งซื้อยังสถานที่ทำการของกลุ่มแม่บ้าน ทั้งยังสามารถรับชมภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตได้จาก Gallery ภาพและสื่อวิดีโอที่ได้ทำการรวบรวมไว้ผ่านสื่อ Social Media ดังกล่าว โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงสื่อ Social Media เหล่านี้ผ่าน QR Codeและชื่อเว็บไซต์ซึ่งทางกลุ่ม Rmutt 33 ได้จัดทำผ่านบรรจุภัณฑ์ ใบปลิว ที่นำไปวางไว้บริเวณหน่วยงานราชการ และเอกชนดังกล่าว
	      การบริการด้านการจัดส่งสินค้าสำหรับพื้นที่มากกว่า 10 กิโลเมตร ในเขตจังหวัดปทุมธานี ทางกลุ่ม Rmutt 33 ได้เสนอเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันกับบริษัทขนส่ง  เพื่อให้มีการกระจายสินค้าผ่านการขนส่งของบริษัทขนส่งสินค้าของบริษัทPS (พีเอส) ขนส่งด่วนซึ่งบริษัทนี้จะมีพื้นที่ในการบริการอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ามูลค่า 1,500 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งเองโดยบวกเพิ่มจากราคาสินค้า ซึ่งบริษัทขนส่งเอกชนเหล่านี้พิจารณาจากน้ำหนักของสินค้าร่วมกับระยะทางในการขนส่ง
	กลยุทธ์ในปีที่ 2-3
	      จากการขยายขอบเขตกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังหน่วยงานต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้นการกระจายสินค้าในช่วงเวลาปีที่ 2-3 ก็ต้องมีการขยายขอบเขตไปในทิศทางเดียวกันด้วย โดยกลุ่ม Rmutt 33 ได้พิจารณาในการเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัทขนส่ง บริษัทPR (พีอาร์) คูเรียโดยมีพื้นที่ในการบริการขนส่งอยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑล ส่วนในเขตกรุงเทพฯ นั้นจะให้บริษัท PL (พีแอล) ขนส่งด่วน เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ามูลค่า 1,500 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งเองโดยบวกเพิ่มจากราคาสินค้า ซึ่งบริษัทขนส่งเอกชนเหล่านี้พิจารณาจากน้ำหนักของสินค้าร่วมกับระยะทางในการขนส่ง โดยแต่ละบริษัทขนส่งนั้นจะอยู่ในเครือข่ายการบริหารงานเดียวกัน แต่เลือกทั้ง 3 บริษัทเพราะต้องการให้การบริการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว มีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน และแต่ละบริษัทขนส่งล้วนมีสถานที่ตั้งประจำเขตใกล้เคียงกับสถานที่ทำการของกลุ่มสมาชิกแม่บ้านศูนย์ OTOP คลองสาม ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งมากยิ่งขึ้น  

