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บทคัดยอ 
 

บทความวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ของผูประกอบธุรกิจขาวหลามในจังหวัดนครปฐม  ใชการวิจัย                           
เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวาสภาพการดําเนินการของผูประกอบอาชีพขายขาวหลามในจังหวัดนครปฐมสวนใหญ จะมีวิธี                  
การดําเนินงานหรือการประกอบอาชีพที่คลายคลึงกัน น่ันคือ ไดรับการสืบทอดอาชีพการทําขาวหลามมาจากบรรพบุ รุษ                 
และปจจุบันจะเปนรุนที่ 3 หรือ 4 มีลักษณะเปนธุรกิจครอบครัวสวนปญหาและอุปสรรคที่พบน้ัน คือ 1) ตนทุนการผลิตสูง             
2) ขาดอํานาจตอรองการจัดซ้ือวัตถุดิบ 3) บรรจุภัณฑ ขาดเอกลักษณและนวัตกรรม การพัฒนารูปแบบที่มีตนทุนไมสูง                
4) ขาดการจัดระเบียบรานคาในแหลงทองเที่ยว 5) ขาดการสงเสริมจากภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
คําสําคัญ: ปญหาและอุปสรรค การพัฒนาธุรกิจ ขาวหลาม การสงเสริมการทองเที่ยว 
 

Abstract 
 

This research is a part of Guidelines to develop Kao Lam business for promoting Tourism in 
NakhonPathom province aimed to : 1) study problems and threats of Kao Lam entrepreneur. This 
research used qualitative and methods. The result shows that general operation is identified as a family 
business which has been inherited from an ancestor and present is 3rd or 4th generation. The problems 
and threats of this business were: 1) high raw material cost; 2) lack of bargaining power to buy raw 
material; 3) lack of unique and innovative packaging that has suitable cost; 4) lack of organized shops in 
tourist attraction 5) lack of promoting from local government and related organization. 
 
Keywords: Problems and threats, Business development, Khao Lam, Promoting Tourism 
 
1. บทนํา 
 

การทองเที่ยวมีความสําคัญตอประเทศในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
สามารถสรางรายไดและนําเงินตราเขาประเทศ การทองเที่ยวจึงมีผลตอรายไดประชาชาติ ลดภาวการณขาดดุลชําระเงิน   
ชวยกระตุนใหเกิดการลงทุนในหลายสาขา สรางงานสรางอาชีพใหแกประชาชน เปนการกระจายรายไดทางหน่ึง [1]  ดังน้ัน
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การทองเที่ยวจึงนับเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญสาขาหน่ึง ซ่ึงทํารายไดเขาประเทศไทยเปนมูลคามหาศาล ติดตอกันมาเปน
เวลานานหลายป และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นจากการเพิ่มขึ้นของรายได จาก 323.5 พันลานบาท ในป 2545 เปน 
547.8 พันลานบาท และ 592.8 พันลานบาท ในป 2550 และ 2553 ตามลําดับ[2]  จากขอมูลที่ปรากฏ ดังภาพ 1  
 

 
 

ภาพ 1 รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศและรอยละจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศตอ GDP พ.ศ. 2545-2553 
ที่มา: จากรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศตอ GDP พ.ศ. 2545-2553, โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555,  

คนเม่ือ 29 เมษายน 2555, http://www.nso.go.th 
 

นอกจากน้ียังสงผลใหธุรกิจการผลิตสินคา และบริการตางๆ ที่เก่ียวของขยายตัว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศ ซ่ึงไดแก ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตและคาขายของที่ระลึก สินคา
ของฝาก บริการรถเชา สถานที่จอดรถ เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดการจางงานและยังเปนกลไกที่สําคัญ ในการกระจายรายไดและ
ความเจริญสูภูมิภาคอีกดวย จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหน่ึงที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ 
เน่ืองจากมีประวัติศาสตรความเปนมาอยางยาวนาน  ตั้งอยูทางดานใตของจังหวัดกรุงเทพมหานครเพียง 56 กิโลเมตร  มีแหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจหลากหลาย ทั้งในเชิงวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรและนิเวศ อีกทั้งมีสินคาเกษตรและสินคา OTOP และ 
เปนสวรรคของนักกินดังคําขวัญประจําจังหวัดวา “สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทร               
งามลน พุทธมณฑลคูธานี องคพระปฐมเจดียสูงเสียดฟา” [3]   จากขอมูลของกรมการการทองเที่ยว ในป 2553 พบวา                 
ผูเยี่ยมเยือนในที่ น้ีรวมนักทองเที่ยวและนักทัศนาจรที่ เดินทางเขามาจังหวัดนครปฐมตอปมีจํานวน 1,782,522 คน                      
เปนชาวไทย 1,750,412คน  และเปนชาวตางชาติ 32,110 คน[4] ทําใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

ธุรกิจเก่ียวเน่ืองโดยเฉพาะธุรกิจสินคาของฝากที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวก็เปนสินคาที่ทํารายไดให กับจังหวัด
นครปฐมเชนกัน ซ่ึงหน่ึงในสินคาที่ไดรับความนิยมคือขาวหลาม ขาวหลามเปนสินคาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม เม่ือพูดถึง
จังหวัดนครปฐม ประชาชนสวนใหญ หรือนักทองเที่ยวจะตองนึกถึง รสชาติอรอย หวานมัน นุมนวลของขาวหลามนครปฐมซ่ึง
มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ แตกตางจากขาวหลามจังหวัดอ่ืน ๆ ขาวหลามเปนขนมหวาน ที่ทํารายไดดีใหกับประชาชนในเขต
ทองที่จังหวัดนครปฐม ซ่ึงในปจจุบันกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับคนในชุมชนและจังหวัด เปนสินคาภูมิปญญาทองถิ่นที่
ควรคาแกการอนุรักษไว  และจากงานวิจัยพบวาขาวหลาม เปนสินคายอดนิยม อันดับที่ 2 ที่นักทองเที่ยวซ้ือ คิดเปนรอยละ 
58[5]  ขาวหลามของจังหวัดนครปฐมจึงเปนสินคาของฝากทางการทองเที่ยวที่สําคัญที่สรางรายไดใหกับจังหวัดนครปฐมและ
ปจจุบันผูผลิตมีแนวโนมมีจํานวนคงที่ไมมีรายใหมเกิดขึ้น นอกจากน้ันก็ยังพบวาในอดีตพบปญหาจากตัวผูผลิต จากพอคา               
คนกลาง การตัดราคากันเอง การไมมีสถานที่จําหนาย การตัดถนนเล่ียงเมือง ขาวหลามจากแหลงอ่ืนเขามาตีตลาด และ 
รูปแบบบรรจุภัณฑที่ยังตองมีการพัฒนา[6]  ดังน้ันเพื่อใหเกิดการคงอยูของธุรกิจน้ีและเกิดการพัฒนาเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทางผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ของผูประกอบธุรกิจขาวหลามใน
จังหวัดนครปฐมในปจจุบันวาเปนอยางไร ซ่ึงผลที่ไดจะนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริม                 
การทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม อันจะนํามาซ่ึงการเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตรกับการทองเที่ยวอยางเปนรูปธรรม 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
เพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ของผูประกอบธุรกิจขาวหลามในจังหวัดนครปฐมที่มีตอการสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดนครปฐม 
 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
  

การที่ ธุรกิจจะตองสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเด็นหลักที่ มีผลตอ            
การตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค คือ คุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม ความสะดวกในการซ้ือหา และมีการกระตุนใหเกิดความ
ตองการในโอกาสที่เหมาะสมส่ิงเหลาน้ีจะเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณแบบ โดยการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาดเบื้องตน 
(Marketing Mix; 4 P’ s) ประกอบดวย สินคา(Product) ราคา(Price) สถานที่จําหนาย(Place) การสงเสริมการขาย
(Promotion)[7]  แตปจจุบันธุรกิจบริการโดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวน้ัน มีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ทาง
การตลาดเพิ่มเติมขึ้นมาซ่ึง Booms and Bitner[8] ไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมจากสวนผสมทางการตลาด 4P’s มาเปน กลยุทธ
สวนผสมทางการตลาดบริการ (Service marketing mix) ดวยกลยุทธ 7P’s และ Payne[9]  ไดกลาวเสริมวา การผลิตสินคา
จะตองใชสวนผสมทางการตลาดแบบเดิมคือ 4P’s แตถาเปนลักษณะของการบริการมีความจําเปนจะตองมีสวนผสมทาง
การตลาด เพิ่มขึ้นเปนกลยุทธ7P’s โดย 3 P’sที่เพิ่มขึ้นมามีรายละเอียดดังน้ี บุคคล (People) ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
(Physical environment) และกระบวนการ (Process) ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแนวคิดปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ดังกลาวมาสนับสนุนกรอบแนวคิดวาในธุรกิจขาวหลามจังหวัดนครปฐมน้ันมีสภาพ ปญหาในการใช
สวนผสมทางการตลาดบริการ 7P’s อยางไร รวมทั้งการนําประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจมาพิจารณารวมดวย 
ซ่ึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ทางคณะผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ทําการศึกษาในการวิจัยน้ี คือ ผูผลิตขาวหลามในจังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 20 ราย[10]                   

กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาในการวิจัยน้ี คือ ผูผลิตขาวหลามในจังหวัดนครปฐม จํานวน 14 ราย โดยการสุมแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยมีเกณฑในการเลือกตัวอยางคือ  

สภาพปญหา อุปสรรค ของผูประกอบธุรกิจ
ขาวหลามในจังหวัดนครปฐม ในประเด็น 
1.ปจจัยสวนผสมการตลาด 7P 
2.ตนทุนการผลิต 
3.การรักษาคุณภาพ 
4.การผลิต 
5.การขาย 
6.การแขงขัน 
7.เศรษฐกิจ 
8.การสืบทอดอาชีพ 
9.ความชวยเหลือจากหนวยงานรัฐและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

การพัฒนาธุรกิจขาวหลามในการสงเสรมิการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
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1. เปนผูผลิตขาวหลามที่อยูในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
2.  เปนผูผลิตขาวหลามมาไมต่ํากวา 5 ป 
3. ใหความรวมมือในการสัมภาษณ 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้ง น้ี  ใชเทคนิควิจัย การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant observation)                    

การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal interview) การสัมภาษณอยางเปนทางการ (Formal interview)               
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informant) โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจขาวหลามในจังหวัดนครปฐม   
2. นําขอมูลที่ไดศึกษามาออกแบบคําถามที่จะใชในการสัมภาษณเชิงลึก โดยใหครอบคลุมประเด็น                     

การดําเนินการของธุรกิจ การใชสวนผสมทางการตลาด 7 P คือ สินคา ราคา สถานที่จัดจําหนาย การสงเสริมการขาย 
บุคลากร และกระบวนการ สภาพปญหา อุปสรรคในประเด็น ตนทุนการผลิต วัตถุดิบในการผลิต การรักษาคุณภาพ การผลิต 
การขาย การแขงขัน เศรษฐกิจ การสืบทอดอาชีพและแนวโนมของธุรกิจ  

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนมีนาคม 2555 ถึง เดือนกรกฎาคม 

2555 โดย ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกสัมภาษณ ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
4.4 การวิเคราะหขอมูล     
ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) เพื่อนํามาสรุปประเด็นใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคการวิจัย  

  
5.ผลการวิจัย 
  

จากขอมูลที่ไดสามารถนํามาเขียนสรุปเปนประเด็นตามกรอบการวิจัยไดดังน้ี 
5.1 สวนประสมทางการตลาด 

สินคา (Product)  
บรรจุภัณฑ ผูประกอบการขายขาวหลามเกือบทั้งหมดจะติดสติ๊กเกอรประชาสัมพันธรานที่กระบอกขาวหลาม

หรือถุงใสขาวหลาม หรือติดสติ๊กเกอรของอย.ที่ถุง แตโดยสวนใหญจะไมคอยมี  
เวลาในการติดสติ๊กเกอรเพราะในการทําขาวหลามมีกรรมวิธีคอนขางซับซอนใชเวลานาน และทางรานจะไมมี

ลูกจาง สมาชิกในครอบครัวญาติพี่นองจะมาชวยกันทํา แรงงานจึงนอย ไมมีเวลา แตหากตองการซ้ือเปนของฝากก็สามารถ                 
ส่ังลวงหนาได และเม่ือไมนานมาน้ีไดทางรานแมแอดทําถุงขึ้นมาจากผาใยแกวมีหูหิ้ว บรรจุไดประมาณ 6 กระบอก และ
หมอมหลวงปนัดดา ผูวาราชการจังหวัดคนเกา ไดออกแบบถุงจากผักตบชวา ถุงจากผักตบชวาน้ีนํามาสานและสามารถใส            
ขาวหลามไดประมาณ 8 กระบอก แตวาตนทุนสูง จึงไมนิยมนํามาใช 

รสชาติ รสชาติที่ผูประกอบการขายขาวหลามมีขายทุกรานคือ ขาวเหนียวขาว ขาวเหนียวดํา ซ่ึงเปนรสชาติ                
ที่ผูบริโภคนิยมซ้ือกันมาตั้งแตอดีต สวนรสชาติที่เพิ่มมาใหมคือ บะจาง ทรงเครื่อง อัญชัน สังขยา ใบเตย   

ราคา (Price) 
ราคาของขาวหลามน้ันจะอยูที่กระบอกละ 20-35 บาท หรือ 3 กระบอก 100 บาท ราคาของขาวหลาม                

จะขึ้นอยูกับกระบอกของขาวหลามถากระบอกใหญราคาก็จะสูงขึ้น หากเปนขาวหลามบะจางหรือขาวหลามทรงเครื่อง ราคา
จะอยูที่กระบอกละ 60-80 บาทที่ผานมา ผูประกอบการเกือบทั้งหมดเคยปรับราคาขายเพิ่มขึ้นสาเหตุที่ปรับราคาขายเพิ่มขึ้น              
มีสาเหตุหลักมาจากวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น จากการที่ผูประกอบการปรับราคาเพิ่มขึ้นน้ันไมสงผลกระทบตอการขายขาวหลาม
เพราะการปรับราคาจะเปนไปตามราคาวัตถุดิบของตลาดที่สูงขึ้น ลูกคาเขาใจ 

สถานที่จัดจําหนาย (Place)  
สถานที่จัดจําหนายน้ันถาเปนในอําเภอเมือง ผูประกอบการคือแมลูกจันทรแมอัมพรและแมเล็ก รอดบางยาง                           

จะขายบริเวณรอบๆ องคพระปฐมเจดีย ซ่ึงผูบริโภคสามารถเขาถึงไดสะดวก แมแอดจะอยูบริเวณหลังวัดพระงามติดริมถนน                
แมรําพันขายที่ริมถนนมาลัยแมน ขาเขา จ.นครปฐม ผานวัดลาดหญาไทร และแมเล็ก จูเภา น้ันไมมีหนารานจะเนนขายสง
มากกวา หากมีงานเทศกาลจึงจะออกรานขาย  สวนใหญก็จะมีปญหาในเรื่องสถานที่ขาย บางรายก็เชาเจาของที่ซ่ึงอนาคตก็ไม
แนนอน  การขายบริเวณแหลงทองเที่ยวที่สําคัญก็ไมไดพื้นที่ที่ชัดเจน 
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ผูประกอบการเกือบทั้งหมดจะไมนิยมใหพอคาคนกลางรับขาวหลามไปขายตอเพราะกลัวจะทําใหขาวหลามของ
ตนเองเสียชื่อ กลัววาจะนําขาวหลามที่ขายไมหมดนําไปอุนแลวขายตอ ไมรักษาชื่อเสียงประกอบกับการทําข าวหลามเปน
อาชีพของคนในครอบครัวที่ชวยกันทําไมมีลูกจางแรงงานจึงไมพอ จะมีเพียงแตแมเล็ก จูเภา ที่ไมมีหนาราน จะทําขาวหลาม
แลวขายสงใหพอคาคนกลางนําไปขายตอ 

การสงเสริมการขาย (Promotion) 
ผูประกอบการทุกรานจะมีการลดราคาและแถมขาวหลาม หากลูกคาซ้ือในปริมาณมาก หรือเปนลูกคา                 

เจาประจํา โดยปกติถาขาวหลามกระบอกละ 35 บาท จะขาย 3 กระบอก 100 บาท นอกจากน้ันมีการใชนามบัตรแจกใหกับ
ลูกคาที่มาซ้ือขาวหลาม  สติ๊กเกอรติดที่กระบอกขาวหลามและถุงสกรีนโลโกขอมูลเบอรโทรศัพทของทางราน และปายโฆษณา
ประชาสัมพันธรานคา เม่ือลูกคาตองการขาวหลามในปริมาณมากก็สามารถโทรมาส่ังลวงหนาได 

บุคลากร (People) 
เน่ืองดวยเปนธุรกิจรูปแบบเจาของคนเดียวจากการสังเกตพบวาจะใชผูที่ทําหนาที่ขาย 1-2 คนหนาราน ซ่ึงจาก

การสัมภาษณสวนใหญก็ไมไดรับการอบรมพัฒนาในเรื่องทักษะการขายสินคา หรือการใหบริการกับลูกคา การขายจึงขึ้นอยูกับ
ประสบการณของผูขายแตละรายในการใหบริการ 

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) 
สวนใหญพบวาสถานที่ขายอยูบริ เวณองคพระปฐมเจดีย ซ่ึง เปนพื้นที่สาธารณะ ทําให ไมสามารถ                     

ที่จะจัดส่ิงแวดลอมทางกายภาพไดมากมายนัก ไมวาสถานที่จอดรถ สภาพตัวรานคา บางรายตองเชาหนารานคนอ่ืนวางสินคา 
มีสวนนอยที่มีรานจําหนายสินคาเปนของตนเองซ่ึงก็มีการจัดสถานที่จอดรถ  ความสะอาดรอบๆ รานเพื่อรองรับผูมาซ้ือ 

กระบวนการ (Process) 
เน่ืองดวยเปนธุรกิจรูปแบบเจาของคนเดียวจึงเห็นกระบวนการในการขายหรือบริการใหกับผูซ้ือไดไมชัดเจนนัก  

จากการสัมภาษณก็พบวาสวนใหญก็จะใหบริการตามคิวที่มาส่ัง  มีการใหคําแนะนําในการรับประทาน การเก็บรักษาสินคา
ระหวางนํากลับ บางรายมีบริการนําออกมาจากกระบอกไมไผใสบรรจุภัณฑพลาสติกเพื่อพรอมรับประทานไดทันทีก็เปนการ
อํานวยความสะดวกใหอีกทางหน่ึง 

5.2 ตนทุนการผลิต  
ผูประกอบการทุกรานประสบปญหาเดียวกันคือตนทุนการผลิตสูงขึ้นมาก ขาวเหนียว นํ้าตาล กะทิ ราคาแพงขึ้น 

แกปญหาโดยผูประกอบการสวนใหญจะพยายามตรึงราคาขาวหลามไว แตถาราคาวัตถุดิบสูงอยางตอเน่ืองผูประกอบการ             
ก็จําเปนทีจ่ะตองขึ้นราคาขาวหลาม นอกจากน้ันการส่ังวัตถุดิบผูประกอบการทุกรานมีลักษณะตางคนตางส่ัง 

5.3 การรักษาคุณภาพ (การเก็บรักษา) 
ผูประกอบการพยายามรักษาคุณภาพในการผลิต รักษาชื่อเสียง เม่ือตัดกระบอกเสร็จแลวทุกรานจะเก็บกระบอกไม

ไผไวบนที่สูงและปดจุกใบตอง ทนัทีเผ่ือไมใหส่ิงแปลกปลอมเขามา นํ้าที่ใชน้ันจะเปนนํ้าสะอาด และวัตถุดิบที่มีคุณภาพจึงทํา
ใหรสชาติอรอย จะไมนําขาวหลามที่เหลือคางคืนมาขาย จะทําวันตอวันถาหากขายไมหมดก็จะนําไปแจก จะไมนํามาขาย                    
ในวันถัดไป  

5.4 การผลิต (ปริมาณการผลิต ข้ันตอนการผลิต) 
โดยเฉล่ียหากเปนวันธรรมดา ผูประกอบการจะทําขาวหลามประมาณ 300-400 กระบอก หากเปนชวงเทศกาลหรือ

เสาร-อาทิตย ปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้น หรือทําตามยอดการส่ังซ้ือของลูกคาที่ส่ังเปนพิเศษ ในชวงฤดูหนาวน้ันขาวหลามจะ
ขายดีเปนพิเศษจนทําไมทัน เพราะธุรกิจการขายขาวหลามเปนธุรกิจภายในครอบครัว ญาติพี่นองชวยกันทําไมมีลูกจาง
แกปญหาโดย หากเปนชวงหนาหนาวหรือชวงเทศกาลจะมีการจางลูกจางเพิ่มขึ้นโดยใหคาแรงเฉล่ียวันละประมาณ 300 บาท 
ตามมาตรฐาน 

5.5 การขาย 
การขายขาวหลามน้ันจะขายตั้งแตเชา การเก็บรักษาขาวหลามน้ันจะเก็บไดอีกหน่ึงวันนับจากวันผลิต มีการลดและ

แถมขาวหลามหากลูกคาซ้ือในปริมาณมาก หรือถาขาวหลามราคากระบอกละ 35 บาท ก็จะขาย 3 กระบอก 100 บาท โดย
สวนใหญแลวขาวหลามจะหมดตั้งแตกอนเที่ยง แตถาหากวันไหนขายไมดีขาวหลามเหลือ ผูประกอบการสวนใหญจะแจกจาย 
แตแมรําพันน้ันจะนําไปขายที่ตลาดนัดพรอมกับทําขนมและขาวแกงไปขายเพิ่มดวย จึงทําใหปญหาขาวหลามที่เหลือหมดไป 
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5.6 การแขงขัน 
ผูประกอบการสวนใหญจะพยายามรักษาคุณภาพการผลิต รักษาชื่อเสียงเพื่อที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันและ

กลับมาอุดหนุนอีก และขาวหลามแตละรานจะมีเอกลักษณและรสชาติเฉพาะที่แตกตางกันไป ผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือรานที่
ชอบและถูกใจได จะเนนเปนการแขงขันในการรักษาคุณภาพของทางรานใหดีที่สุดมากกวา ไมไดเนนแขงขันกับรานอ่ืน 

5.7 เศรษฐกิจ  
ในดานของเศรษฐกิจน้ันมีผลกระทบตอการขายขาวหลามบาง แตทางผูประกอบการจะพยายามตรึงราคาไว               

เพื่อไมใหผูบริโภคเดือดรอน หรืออาจจะลดปริมาณขาวหลามลดลง แตหากวาตรึงราคาไมไหวก็จะเพิ่มราคากระบอกละ
ประมาณ 5 บาท เพื่อใหผูบริโภคสามารถซ้ือไดอยางไมลําบาก ผูประกอบการจะเนนขายราคาไมแพงแตขายไดปริมาณมาก 

5.8 การสืบทอดอาชีพ 
ผูประกอบการทั้งหมดมีลูกหลานเปนผูสืบทอดอาชีพการทําขาวหลามตอ เน่ืองจากเปนธุรกิจครอบครัว มีสูตรลับ

เฉพาะ อาชีพการทําขาวหลามจึงสงตอไปยังคนในครอบครัวมากกวา 
5.9 ความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ปจจุบันผูประกอบการสวนใหญไมคอยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานที่เก่ียวของไมวาภาครัฐและภาคเอกชน     

จึงอยากจะใหเขามาดูในเรื่องสถานที่จําหนายหรือชวยประชาสัมพันธทางการตลาด 
5.10 แนวโนมในอนาคตของธุรกิจขาวหลาม 
ผูประกอบการสวนใหญคิดวาในอนาคตอาชีพการทําขาวหลามนาจะกลับมารุงโรจนอีกครั้งหากมีผู นําที่ คอย

สนับสนุนพัฒนาและเอาใจใสในเรื่องน้ี ประกอบกับในปจจุบันกลุมลูกคาที่บริโภคขาวหลามมีหลายกลุมตั้งแตเด็ก วัยรุน วัย
ทํางานและผูสูงอายุ เน่ืองมาจากรสชาติของขาวหลามมีการปรับใหเหมาะกับยุคสมัยมีหลายรสชาติเพิ่มมากขึ้นกวาแตกอน ทํา
ใหลูกคามีทางเลือกมากขึ้น แตในมุมมองกลับกันก็หว่ันวาคนรุนใหมซ่ึงขาดความอดทน ชื่นชอบความสะดวกสบายจะไมสนใจ
ประกอบอาชีพน้ีเพราะเปนอาชีพที่ตองอาศัยความละเอียดเอาใจใสและอดทนเปนอยางมาก อีกทั้งยังมีอาชีพอ่ืนที่
สะดวกสบายมากกวา 
 
6. อภิปรายผล 
  

ส่ิงที่ไดคนพบจากการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากรุนสูรุนผานทางสถาบันครอบครัว               
และปญหาอุปสรรคของการทําอาชีพน้ีที่ยังพบอยูในปจจุบันจะเปนเรื่องตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น สถานที่ขาย พอคาคนกลาง 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐปคัลภ ถิ่นวงษแย และคณะ[6] ที่ไดทําการศึกษาเรื่องขาวหลามนครปฐมพบวาปญหาตางๆ
มากมายที่ทําใหเปนอุปสรรคตอการทําอาชีพน้ี ไมวาจะเปนปญหาจากตัวผูผลิต จากพอคาคนกลาง การตัดราคากันเอง                        
การไมมีสถานที่จําหนาย การตัดถนนเล่ียงเมือง  ขาวหลามจากแหลงอ่ืนเขามาตีตลาด และ รูปแบบบรรจุภัณฑ และสอดคลอง
กับกฤตชยา มาตะ[11] ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาหน่ึงตําบล                    
หน่ึงผลิตภัณฑของผูบริโภคในงานแสดงสินคา จังหวัดเชียงรายพบวาผูบริโภคตองการใหปรับปรุงและพัฒนา ในเรื่องสถานที่
การจัดจําหนายสินคา สถานที่จอดรถ การโฆษณาประชาสัมพันธ คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑหีบหอและรูปแบบของ
ผลิตภัณฑผูประกอบการควรดูแลดานการจัดจําหนาย โดยเฉพาะเรื่องของสถานที่จัดจําหนายควรเลือกทําเลที่จะทําใหผูบริโภค
สามารถหาซ้ือสินคาไดอยางสะดวก เชน การจัดงานแสดงสินคา การจัดถนนเพื่อขายสินคาซ่ึงเปนการจําหนายสินคาใหกับ
ผูบริโภคโดยตรง ตลอดจนการแลกเปล่ียนสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑระหวางจังหวัดเพื่อเพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย
นอกจากน้ันควรพัฒนาชองทางการตลาดใหกวางขึ้นเพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคใหมากขึ้น สวนพิชัย [12] ได ใหขอสรุปจาก
การศึกษากลยุทธการพัฒนาสินคา SMEs และ OTOP ใหยั่งยืน วาผูประกอบการควรมีการปรับปรุงคุณภาพสินคา การสราง
ความแตกตาง และความหลากหลายของสินคาและบริการ เพื่อเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ใหหลากหลาย เพื่อสนอง
ความตองการของผูบริโภค การพัฒนาภาพลักษณดานตราสินคา ใหเปนสินคาที่มีคุณภาพเปนที่นาเชื่อถือ และแตกตางจาก
สินคาคูแขง ก็จะทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และเปนที่ตองการของตลาด เปนการสรางรายไดใหแกชุมชนตางๆ
อยางมหาศาล 
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7. บทสรุป 
 

จากปญหาและอุปสรรคของธุรกิจขาวหลามจังหวัดนครปฐมซ่ึงคณะผูวิจัยใชเทคนิคเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูล      
ทําใหเห็นประเด็นในการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ในสวนของสถานที่จําหนายที่ยังไมมี
การจัดระเบียบใหชัดเจนน้ันเปนปญหาที่ตองพูดคุยกันหลายฝายซ่ึงเปนปญหาที่แกไดคอนขางยาก แตแนวทางในการ
ประชาสัมพันธสถานที่จําหนายใหกับนักทองเที่ยวนาจะเปนแนวทางที่ปฏิบัติไดงายกวา เชน การทําปายบอกทาง แผนที่
ทองเที่ยวในบริเวณแหลงทองเที่ยว ที่แสดงถึงสถานที่จําหนาย หรือการใชส่ือออนไลนตางๆ ก็นาที่จะทําใหนักทองเที่ยวเขาถึง
ไดเพิ่มขึ้น สวนในประเด็นตนทุนวัตถุดิบและการสรางอํานาจตอรองกับผูจําหนายวัตถุดิบน้ันทางผูผลิตควรใหความสําคัญกับ
การรวมกลุมผานทางชมรมขาวหลามซ่ึงมีการจัดตั้งอยูกอนแลวแตในชวงหลังไมไดมีการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน   นอกจากน้ัน
บรรจุภัณฑ ที่ขาดความเปนเอกลักษณของแตละราน รวมทั้งรูปแบบบรรจุภัณฑใหมๆที่เหมาะสมและตนทุนไมสูงเพื่อสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวก็เปนประเด็นที่จะพัฒนาไดตอไปในอนาคต  
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