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  สุดารัตน  รัตนกิจไพบูลย : รูปแบบและกลยุทธการประกอบการคารําขาว ในพ้ืนที่อําเภอ
เมอืง จังหวัดนครปฐม.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.พิทักษ  ศิริวงศ.  73 หนา. 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1.ศึกษารูปแบบของการประกอบการคารําขาว 2.ศึกษากลยุทธ
การประกอบการคารําขาว 3.ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการคารําขาวและแนว
ทางการแกปญหาภายใตการประยุกตปรากฏการณวิทยาดานการประกอบการ การศึกษาวิจัยนี้เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชวิธีวิจัยแบบปรากฏการณวิทยา ดวยวิธีการ
สัมภาษณระดับลึก ผูใหขอมูลหลัก คือ นายเฉลิม รัตนกิจไพบูลย และผูประกอบการคา  รําขาวใน
พ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 ผลการศึกษาพบวา การประกอบการคารําขาวเปนรูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวและธุรกิจ
ครอบครัว ลักษณะการคาแบบคาสง เริ่มจากการท่ีผูประกอบการมีพอแมหรือญาติพ่ีนองประกอบ
อาชีพนี้ อยูแลว การประกอบการคารําขาวใชกลยุทธโดยเนนในดานของผลิตภัณฑตองดีมีคุณภาพ ใน
ดานราคาของสินคาตองมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยู
เสมอ การซื้อรําขาวเพ่ือมาจําหนายผูประกอบการซื้อจากโรงสีขาวในแถบจังหวัดพิจิตร , นครปฐม, 
นครสวรรค สถานที่จัดจําหนาย รําขาวมีหรือไมมีหนารานก็ได เนื่องจากเปนการคาสงปริมาณมาก ไม
มีการสงเสริมการขายใดๆ กับลูกคา การประกอบการคารําขาวมีปญหาเรื่องการขยายกิจการ ในเรื่อง
ของเงินลงทุน ดานเศรษฐกิจที่ตกต่ําของประเทศไทย ดานการแขงขันของผูประกอบการรายอ่ืนๆ ผล
ที่ได คือ การประกอบการธุรกิจคารําขาวนี้ เปนการสรางอาชีพและรายไดเขาสูผูประกอบการรวมถึง
พนักงานที่ทํางานในสถานประกอบการน้ี 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย พบวา ผูประกอบการควรกําหนดกลยุทธทางการตลาดให
เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบของตลาดโดยยึดหลักปจจัยสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับผูบริโภคในสมัยปจจุบัน เพ่ือรักษาฐานลูกคาของตัวเอง พัฒนาตลาด และสรางรายได
ใหกับเจาของรานขายอาหารสุกร  เจาของฟารมหมู และกลุมแรงงานของธุรกิจการประกอบการคารํา
ขาว ใหมีงานทําและนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนตอไป 
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This research aim to: 1. Study of the format of rice bran entrepreneur. 2. Study of 
the strategy of rice bran entrepreneur. 3. Study the problems and threats for rice bran 
entrepreneur and resolve process under to apply Phenomenology for entrepreneur. 

This research was qualitative research by using Phenomenology. The method of 
this research was interview deeply with the business owners in Mueang Nakhon pathom 
district.  
The result of the study showed that the entrepreneur was owner and family businesses. 
The format was wholesale business that started the business by the parents and relative. 
The quality of product was the strategy for the rice bran entrepreneur. The quality of 
goods was suitable for prices. The rice bran entrepreneur have to made a good 
relationship with the customer always. They have bought the rice bran from the rice mill, 
that was around Nakhonsawan, Nakhonpathom, and Phichit. The entrepreneur could have 
a shop or there was not its, because the rice bran entrepreneur was a lot of the 
wholesale. The entrepreneur has not promotion for the customer. The distribution was 
difficult to expand for this business, the capital, the recession of Thailand and the 
competitor which were the problems for the entrepreneur. The outcome of this business 
was to create the career and income to the entrepreneur and employees. 
 

The suggestion of this research was the entrepreneur should proper identify the 
marketing strategy for the improving marketing format base on the marketing mix factor 
consistent and be suitable for the current customers for customer bases of yourselves, 
market improving and create the income for the pig farm owners, and workers in rice bran 
entrepreneurship business so that they will have the work and bring the market to the 
sufficient country improvement. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยการไดรับการชวยเหลือและความ
อนุเคราะหจากบุคคลเหลานี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เปน
ผูใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําวิจัย รวมท้ังใหความเอาใจใส
ติดตาม ตรวจสอบผลงานอยางใกลชิด 
 ขอขอบพระคุณ คุณเฉลิม รัตนกิจไพบูลย และผูประกอบกิจการคารําขาว อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมที่สละเวลามาใหสัมภาษณ ใหขอมูลรวมถึงเอกสารประกอบขอมูลการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 สุดทายผูทําการวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูมีพระคุณทุกทาน บิดา มารดาและครอบครัว 
ขอขอบคุณเพ่ือนที่ใหความรักความหวงใย เปนกําลังใจสงเสริมในทุกๆ ดาน 
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