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กลยุทธ์ทางการตลาด เส้นหมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป   
อ้าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

Marketing Startegic for “Mee - Taku” Instant Noodles with Mixed – Sauce  
Amphur Phaukthongchai Nakhonratchasima , Thailand   

 
ขนิษฐา  แก้วเอียด1 

 
บทคัดย่อ 
   กลยุทธ์ทางการตลาด เส้นหมี่ตะคุ
พร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป อ้าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมาผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยเพื่อศึกษาการผลิตเส้นหมี่ตะคุพร้อม
น้้าปรุงรสส้าเร็จรูป และศึกษาการตลาดและ
กลยุทธ์ทางการตลาดของเส้นหมี่ตะคุพร้อม
น้้าปรุงรสส้าเร็จรูป  อ้าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  การวิ จัยนี้ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยวิธีการสโนว์บอล ศึกษาจากการ
สังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึกกับผู้ผลิตเส้น
หมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป อ้าเภอปัก
ธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และผู้ซื้อ ผล
การศึกษาพบว่าวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเส้นหมี่
ตะคุพร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป มีการผลิตเส้น
หมี่ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัย ปู่ย่าตายาย เส้นหมี่
ตะคุเป็นเส้นหมี่พื้นบ้านมีเส้นขาว ยาวสวย 
เหนียว นุ่ม สะอาด ปลอดภัยถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัย และน้้าปรุงรสส้าเร็จรูปรสชาติ
ของน้้ าปรุงมีความกลมกล่อม มีครบทุก
รสชาติ เส้นหมี่ตะคุพร้อม น้้าปรุงรสส้าเร็จรูป

ราคาถูกมีวางขายตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
ทั่วไป และงานประเพณีหรืองานเทศกาล
ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ใกล้เคียง ในส่วนของปัจจัยด้านการตลาด 
แล ะ ปั จ จัยด้ านกลยุทธ์ทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการซื้อ และ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเพิ่ม
มากขึ้นท้าให้เส้นหมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรส
ส้าเร็จรูปได้รับรางวัลขายดีเป็นอันดับ 1 สอง
ปีติดกันของชุมชน และรับประกันความอร่อย
ติดรูปดาว 4 ดวง เป็นสินค้ า  OTOP ของ
จังหวัดนครราชสีมา สร้างก้าไรหรือรายได้
ให้กับชุมชน  อีกรูปแบบหนึ่งของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของ
เส้นหมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป อ้าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ค้าส้าคัญ เส้นหมี่ตะคุ  กลยุทธ์ทางการตลาด  
น้้าปรุงรสส้าเร็จรูป 

 

 

 

รายงานการวิจยั 

1    รกัษาการผู้อ้านวยการส้านักวิจัยและพัฒนา  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ความเป็นมา 
              ตะคุเป็นช่ือหมู่บ้านและต้าบลหนึ่ง
ในอ้าเภอปักธงชัย  ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอ  
ปักธงชัยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ  4 
กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท้านาท้า
ไร่ บ้านตะคุเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพราะ
การท้าหมี่อันลือช่ือดังค้าขวัญของจังหวัด
นครราชสีมาที่ว่า เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่
โ ค ร า ช  ป ร า ส า ท หิ น  ดิ น ด่ า น เ ก วี ย น 
"หมี่"  เป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ลักษณะ
คล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยว แต่เส้นบางกว่า   เล็ก
กว่า  เป็นอาหารตากแห้งที่เก็บไว้ได้นาน เมื่อ
ปรุงเป็นอาหารแล้วจะมีรสแตกต่างไปจาก
ก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไทย"หมี่ตะคุ" เป็นเส้นหมี่ที่
ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านตะคุ อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา ส่วนน้้าปรุงรสส้าเร็จรูปได้มี
การพัฒนารสชาติของน้้าปรุงให้มีความกลม
กล่อม มีครบทุกรสชาติมีทั้งรสดั้งเดิม เผ็ด
น้อย เผ็ดมาก และรสเจ โดยน้าเอาเส้นหมี่ตะ
คุมาหีบห่อและท้าน้้าปรุงรสส้าเร็จรูปเพื่อ
ส้าหรับเป็นของฝากและ หรือจะ บริโภค
รับประทานเองก็ง่าย สะดวก รวดเร็วและ
อร่อย  ประกอบกับความเข้มแข็งของชุมชน
และหน่วยงานสนับสนุน เส้นหมี่ตะคุพร้อม
น้้าปรุงรสส้าเร็จรูปจึงเป็นสินค้า ระดับ 4  ดาว 
เป็นสินค้า OTOP  มียอดขายติดอันดับ 1 ของ
ชุมชน สองปีติดต่อกัน จึงเป็นกรณีที่ควร
ศึกษากระบวนการผลิตและศึกษาการตลาด
และกลยุทธ์ทางการตลาด เส้นหมี่ตะคุพร้อม
น้้าปรุงรสส้าเร็จรูป อ้าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาสู่กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าและบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม

การผลิตเส้นหมี่พร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูปควร
มีการศึกษาแนวโน้มตลาดและการมองหา
ตลาดเพ่ือรองรับด้วย 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
            1.  เพื่อศึกษาการผลิตเส้นหมี่ตะคุ
พร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป อ้าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  
            2.  เพื่อศึกษาการตลาดและกลยุทธ์
ทางการตลาดเส้นหมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรส
ส้าเร็จรูป อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  
วิธีการในการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาคือ  วิสาหกิ จ
ชุมชนที่ผลิตเส้นหมี่พร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป 
อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้คือ ชุมชนบ้านตะคุที่ผลิตเส้นหมี่
พร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป อ้าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้จากวิธีการสโนว์
บอล ศึกษาจากการสังเกต การสัมภาษณ์
ระดับลึกกับผู้ผลิตเส้นหมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุง
รสส้า เร็จรูป อ้าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา และผู้ซื้อ การด้าเนินการจัดท้า
เป็น 3 ขั้นตอนคือ 1. ศึกษาความเป็นมาของ
ชุมชนและการผลิตา  2. ศึกษาการผลิตเส้น
หมี่ตะคุ  พร้อ มน้้ าป รุงรสส้ า เ ร็จ รูปโด ย
การศึกษาปัจจัยด้านการตลาดซึ่งประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย (Philip  Kotler, 2000:15-16)  
และ 3. ศึกษากลยุทธ์การตลาด โดยการศึกษา
ปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย 
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การแข่งขันแบบใช้ราคาและการแข่งขันแบบ
ไม่ใช้ราคา (จารุณี  เทพอาวุธ, 2530:24) ที่มี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ทางการตลาดเส้น
หมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป อ้าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 
ผลการศึกษา 

กลยุทธ์ทางการตลาด เส้นหมี่ตะคุ
พร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป อ้าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมาผู้วิจัยน้าเสนอผลการศึกษา
ตามขั้นตอนการด้าเนินการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1     ความเป็นมาของชุมชนบ้านตะคุ 
อ้าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 ต้าบลตะคุเป็นต้าบลเก่าแก่จากค้า
บอกเล่าของคนเฒ่าแก่และจากหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ เมื่อคร้ังแผ่นดินมหากษัตริย์
ศึก ยกทัพไปตีเวียงจันทร์ พ.ศ. 2321-2322 
เมื่อได้ชัยชนะแล้วได้ต้อนชาวเมืองเวียง
จันทร์ส่วนหนึ่งมากับกองทัพไทย เจ้าพระยา
นครราชสีมาได้ขอให้ครอบครัวที่ถูกต้อนมา
ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ด่านจะโปะ  ปัจจุบันเป็น
อ้าเภอปักธงชัย และบางครอบครัวยึดท้าเลที่
ล้าส้าลาย บ้านเดื่อ บ้านตูม  บ้านห้วย ตะคุ 
ปัจจุบันเป็นบ้านตะคุ ปัจจุบันเป็นต้าบลหนึ่ง
ของอ้า เภอปักธงชัย  แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 21 หมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ลุ่ม ดินร่วนปนทราย มีคลองธรรมชาติและ
คลองชลประทานไหลผ่าน อุดมสมบูรณ์ด้วย
นาข้าว พืชสวน พืชไร่ และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน มีพื้นที่  106 ตารางกิโลเมตร/
ประมาณ 6,625 ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนอง
ตะไก้ อ.สูงเนิน ทิศใต้ ติดต่อ ต.ตูม ต.สุข

เกษม อ.ปักธงชัย ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.
ธงชัยเหนือ  ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย  จ.
นครราชสีมา จ้านวนประชากรในเขต อบต. 
12,384 คน และจ้านวนหลังคาเรือน 2,619 
หลังคาเรือน อาชีพหลักท้านา ท้าสวน ท้าไร่ 
อาชีพเสริม ท้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนทอ
ผ้าไหม   
ข้อมูลสถานที่ส้าคัญของต้าบล 
1.วัดหน้าพระธาตุ  
2.สถานีอนามัยตะคุ 
3.สถานีอนามัยสุขัง  
4.โรงเรียนมัธยมสมเด็จพระธีรญาณมุณี 
 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ต้าบล 
 เดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาไป
ตามถนนสาย 403 นครราชสีมา-กบินทร์บุรี 
ระยะทาง 32 กม. ถึงอ้าเภอปักธงชัย ผ่าน รพ.
ปักธงชัย ตรงไปประมาณ 2 กม. ถึงทางแยก
ไปบ้านหันเลี้ยวขวาตรงไประยะทาง 5 กม. 
เข้าสู่ต้าบลตะคุ 
สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
 จ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต 
อบต. 2,605 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 
จ้านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 588 หลังคาเรือน 
 
ตอนที่ 2  การผลิตเส้นหมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรส
ส้าเร็จ 
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ภาพที่ 1.1 การผลิตเส้นหมี่ตะคุ 

 

 
ภาพที ่1.2  เส้นหมี่ตะคุ 

 การผลิตเส้นหมี่ตะคุ พร้อมน้้าปรุง
รสส้าเร็จรูป 
เส้นหมี่ตะคุ  ผลิตจากข้าวสารจ้าว โดยการ
น้ามาแช่น้้าประมาณ 1 ชม.แล้วน้าเข้าเคร่ือง
โม่จนเป็นแป้งแล้วน้าไปนึ่ง เสร็จแล้วรีดเป็น
แผ่นบางๆเรียบเสมอกันอีกทีแล้วน้าเข้าเตา
อบน้ามาห่ันเป็นเส้นผ่ึงแดดแล้วบรรจุถุง 
จ้าหน่าย ใช้แรงงาน 10 คน แรงงานฝีมือ 10 
คน เส้นหมี่ตะคุเป็นเส้นหมี่พื้นบ้านมีเส้นขาว 
ยาวสวย เหนียว นุ่ม สะอาด ปลอดภัยถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัย  
น้้าปรุงรส   เครื่องปรุงประกอบด้วย หอมแดง
, กระเทียม, เต้าเจ้ียว, ซีอิ๊วขาว, น้้ามันหอย, 
พริกคั่วบดละเอียด, น้้ามะขามเปียก, น้้าตาล
มะพร้าว (น้้าตาลปี๊บ), น้้ามันปาล์ม (น้้ามันถั่ว
เหลือง) เร่ิมจากน้ากระทะตั้งไฟโดยใช้ไฟ
ปานกลาง ใส่น้้ ามันปาล์มหรือน้้ ามันถั่ ว
เหลืองก็ได้ ลงไปตั้งไว้พอน้้ามันร้อนก็ใส่
น้้าตาลมะพร้าวหรือน้้าตาลปิ๊บ ท้าการเคี่ยว
ให้น้้ามันและน้้าตาลเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นก็น้าหอมแดงและกระเทียมเจียวลง
เคี่ยวไปเร่ือยๆ พอมีกลิ่นหอมก็ใส่พริกคั่ว
บดละเอียดลงไป แล้วก็คนจนได้กลิ่นหอม
ของพริก จากนั้นก็น้าเคร่ืองปรุงที่เหลือพวก
เต้าเจ้ียว น้้ามันหอย ซีอิ๊วขาว น้้ามะขามเปียก 
ใส่ตามลงไปแล้วก็ท้าการเคี่ยวน้้าปรุงไป
เร่ือยๆ ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จนน้้าปรุง
เดือดก็ดับไป ต้ังพักไว้ให้เย็นก่อนจะบรรจุใส่
ในถุง 
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ตอนที่ 3    ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้าน
กลยุทธ์การตลาด  
 ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ด้านนี้ เป็นแนวคิด
การตลาดที่ใช้อธิบายพฤติกรรมหรือการมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเส้นหมี่ตะคุ
พร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยด้านการตลาด (4P’s) 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ้าหน่าย การส่งเสริมการขาย        
          3.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)  ตัว
เส้นหมี่ตะคุ มีความหลากหลายผลิตออกมา
แตกต่างกัน เช่น 
 เส้นหมี่สีขาว ท้าจากแป้งข้าวจ้าว 
 เส้นหมี่สีเขียว ท้าจากแป้งข้าวจ้าว
ผสมใบเตย 
 เส้นหมี่สีเหลือง ท้าจากแป้งข้าวจ้าว
ผสมฟักทอง 
 เส้นหมี่สีชมพู ท้าจากแป้งข้าวจ้าว
ผสมดอกกระเจ๊ียบ  
 น้้าปรุงรสส้าเร็จรูปมีความหลากหลาย
มีทั้งรสดั้งเดิม เผ็ดน้อย เผ็ดมาก และรสเจ  
เครื่องปรุงประกอบด้วย หอมแดง, กระเทียม, 
เต้าเจ้ียว, ซีอิ๊วขาว, น้้ามันหอย, พริกคั่ว
บดละเอียด, น้้ามะขามเปียก, น้้าตาลมะพร้าว 
(น้้าตาลปี๊บ), น้้ามันปาล์ม (น้้ามันถั่วเหลือง) 
เร่ิมจากน้ากระทะตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลาง 
ใส่น้้ามันปาล์มหรือน้้ามันถั่วเหลืองก็ได้ ลง
ไปตั้งไว้พอน้้ามันร้อนก็ใส่น้้าตาลมะพร้าว
หรือน้้าตาลปิ๊บ ท้าการเคี่ยวให้น้้ามันและ
น้้าตาลเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็น้า
หอมแดงและกระเทียมเจียวลงเคี่ยวไปเร่ือยๆ 

พอมีกลิ่นหอมก็ใส่พริกคั่วบดละเอียดลงไป 
แล้วก็คนจนได้กลิ่นหอมของพริก จากนั้นก็
น้าเครื่องปรุงที่เหลือพวกเต้าเจ้ียว น้้ามันหอย 
ซีอิ๊วขาว น้้ามะขามเปียก ใส่ตามลงไปแล้วก็
ท้าการเคี่ยวน้้าปรุงไปเร่ือยๆ ใช้เวลาประมาณ 
1 ช่ัวโมง จนน้้าปรุงเดือดก็ดับไป ตั้งพักไว้ให้
เย็นก่อนจะบรรจุใส่ในถุง 

 
                3.1.2.   ราคา (Price)  น้าหนัก 4000 
กรัม  ราคาขายส่งถุงละ  75 บาท  ราคาขาย
ปลีกถุงละ  80 บาท น้้าหนัก  100  กรัม  ราคา
ขายส่ง 3 ถุง  100  บาท ราคาขายปลีกถุงละ 
35  บาท 
 

                3.1.3  ช่อ ง ท า ง ก า ร จัด จ้ า หน่ า ย 
(Place or Distribution) ขายโดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้  
           3.1.3.1  ขายตรงโดยไม่ผ่าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
 
 
           3.1.3.2 ขายโดยผ่านช่อง
ทางการจัดจ้าหน่าย 1  ช่องทาง 
   
 

ผู้ผลิต ผู้บริโภค/ผู้ซื้อ 

ผู้ผลิต 
ผู้บริโภค

/ผู้ซื้อ 
ผู้ค้าปลีก 



                  JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.4  No.2  July - December  2010           . 56 

           3.31.3. ขายโดยผ่านช่อง
ทางการจัดจ้าหน่าย 2  ช่องทาง 
 
 
 
      3.1.4.  การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion)  รูปแบบของการส่งเสริมการขาย
จัดท้าในรูปแบบของการให้ส่วนลดทางการ
ค้า ส่วนลดเงินสด ส่วนลดเป้าหมาย ของแจก 
ของแถม  

 3.2  ปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาด  
ประกอบด้วยการแข่งขันแบบใช้ราคาและการ
แข่งขันแบบไม่ใช้ราคา  การแข่งขันแบบใช้
ราคาจะใช้วิธีโดยการให้ส่วนลดต่างๆ  เช่น 
ส่วนลดการค้ า  ส่วนลดเงินสด ส่วนล ด
เป้าหมาย  ส่วนการแข่งขันแบบไม่ใช้ราคามี 
2 วิธี  คือ  
       3.2.1 การปรับปรุง เส้นหมี่ ใ ห้
แตกต่างจากเส้นหมี่จากผู้ผลิตรายอื่นๆ เช่น 
เส้นหมี่สีขาว ท้าจากแป้งข้าวจ้าว เส้นหมี่สี
เขียว ท้าจากแป้งข้าวจ้าวผสมใบเตย เส้นหมี่สี
เหลือง  ท้าจากแป้งข้าวจ้าวผสมฟักทอง  เส้น
หมี่สีชมพู   ท้าจากแป้งข้าวจ้าวผสมดอก
กระเจ๊ียบ และน้้ าปรุงรสส้า เร็จรูปมีสูตร
เฉพาะจะไม่ใส่ทั้งผงชูรสและวัตถุกันเสีย ซึ่ง
น้้าปรุงรสส้าเร็จรูปสามารถเก็บไว้ได้นานถึง
ประมาณ 6 เดือน โดยได้รับการรับรองจาก
ทางสาธารณสุขและพัฒนาชุมชน น้้าปรุงรส
ส้าเร็จรูปมีความหลากหลายมีทั้งรสดั้งเดิม 
เผ็ดน้อย เผ็ดมาก และรสเจ  
      3.2.2  การส่งเสริมการตลาดเส้น
หมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป มีหีบห่อ

สวยงามใช้ตัวห่อหุ้มเป็นพลาสติกใสสามารถ
มองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ ชวนให้น่ารับประทาน 
พลาสติกแกะเปิดใช้งานง่ายหรือสะดวกต่อ
การเปิด  ติดฉลากข้อมูลที่ได้รับรางวัลขายดี
เป็นอันดับ 1 สองปีติดกัน รับประกันความ
อร่อยติดรูปดาว 4  ดวง เป็นสินค้า OTOP ซึ่ง
บอกวิธีการปรุงไว้อย่างชัดเจน และติดช่ือ
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ ใ ห้ รั บ ร อ ง เ กี่ ย ว กั บ
มาตรฐานกการผลิต เป็นการสร้างความ
เช่ือมั่นในความสะอาดและปลอดภัยได้
มาตรฐานตามที่ก้าหนด และวิสาหกิจชุมชน
บ้ า น ต ะ คุ เส้ น ห มี่ ต ะ คุ พ ร้อ ม น้้ า ป รุง ร ส
ส้าเร็จรูปอ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มีความเข้มแข็งของชุมชนและหน่วยงาน
สนับสนุน  
 
สรุปผลการศึกษา 
              จากการศึกษาพบว่า การผลิตเส้นหมี่
ตะคุพร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูปได้มาตรฐาน
การผลิต ท้าให้เส้นหมี่ยาวสวย เหนียว นุ่ม 
สะอาด ปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขอนามัย
และรสชาติของน้้าปรุงรสส้าเร็จรูปมีรสชาติ
กลมกล่อมหอมอร่อยและมีความหลากหลาย
มีทั้งรสดั้งเดิม เผ็ดน้อย เผ็ดมาก และรสเจ 
เป็นการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ซื้อ
ท้าให้เส้นหมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรสส้าเร็จรูป
ขา ยดี เป็ น ที่ ยอ ม รับ ข อง ผู้ซื้ อ   แ ละ จา ก
การศึกษาปัจจัยด้านการตลาด (4P’s) พบว่ามี 
ตั ว เ ส้ น ห มี่ ต ะ คุ  (Product) มี ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม(Value Added) ด้วยการผลิตเส้นหมี่
ที่มีการผสมผสานกับวัตถุดิบตามธรรมชาติ
เช่น เส้นหมี่สีขาว ท้าจากแป้งข้าวสารจ้าว 

ผู้ 
ผลิต 

ผู้บริโภค
/ผู้ซ้ือ 

ผู้ค้า
ปลีก 

ผู้ค้า
ปลีก 
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เส้นหมี่สีเขียว ท้าจากแป้งข้าวสารจ้าวผสม
ใบเตย เส้นหมี่สีเหลือง  ท้าจากแป้งข้าวสาร
จ้าวผสมฟักทอง  เส้นหมี่สีชมพู ท้าจากแป้ง
ข้าวสารจ้าวผสมดอกกระเจ๊ียบ เป็นการสร้าง
ควา มแ ตก ต่ าง ใน ตัวผลิต ภัณ ฑ์  (Product 
Differentiation)  โดยขายผลิตภัณฑ์ในราคา
(Price) เท่าเดิม และเพิ่มช่องทาง (Channel of 
Distribution) ในการตัดสินใจซื้อและขยาย
กลุ่มเป้าหมายของผู้ซื้อได้เพิ่มมากขึ้นด้วย 
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
รูปแบบของการส่งเสริมการขายจัดท้าใน
รูป แ บ บ ข อ ง กา รให้ส่ วน ลด ท า ง ก า รค้ า 
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดเป้าหมาย  และจาก
ศึกษาด้านปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 
ประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ การแข่งขันแบบ
ใช้ราคาและการแข่ งขันแบบไม่ใช้ราคา  
พบว่า  ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 2 
รูปแบบ มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการ
ซื้อ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้
ซื้อเพิ่มมากขึ้นท้าให้เส้นหมี่ตะคุพร้อมน้้า
ปรุงรสส้าเร็จรูปได้รับรางวัลขายดีเป็นอันดับ 
1 สองปีติดกันของชุมชน และรับประกัน
ความอร่อยติดรูปดาว 4  ดวง เป็นสินค้า 
OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นสร้าง

ก้าไรหรือรายได้ให้กับชุมชน   อีกรูปแบบ
หนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเส้นหมี่ตะคุพร้อมน้้าปรุงรส
ส้าเร็จรูป อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  
ข้อเสนอแนะ  
                   1.  ควรมีการศึกษาแนวโน้มตลาด
และการมองหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์  
เพื่อที่จะได้รักษาธุรกิจประเภทนี้สืบทอด
ต่อไป 
                   2. เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ในการ
ผลิตเส้นหมี่ตะคุในชุมชนบ้านตะคุมีก้าลัง
การผลิตน้อยและไม่ทันสมัยท้าให้ต้องเสีย  
ต้นทุนในการสั่งซื้อหรือจ้างการผลิตโรงงาน
ที่อยู่ต่างจังหวัด ถ้ามีต้นทุนควรผลิตเองจะคุ้ม
ทุนมากกว่า 
                   3. ฉลากที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปรุงไม่ชัดเจน ควรเพิ่มรายละเอียด
ขั้นตอนการปรุงให้ชัดเจนมากขึ้นโดยใช้ทั้ง
ภาษาไทย   และภาษาอังกฤษใส่เคร่ืองหมาย
ฮาลาลเพื่อเป็นการสร้างกลุ่มเป้า 
หมายใหม่ในตลาดต่างประเทศ 
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