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พิชญดา  จรูญฉาย(2549).  : ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของ ผูบริโภคท่ีมีตอสินคา
หนึ่ง   ตําบลหนึ่ง  ผลิตภัณฑประเภทอาหาร : กรณีศึกษาไกยางไมมะดัน  อําเภอหวยทับทัน  
จังหวัดศรีสะเกษ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคท่ีมีตอสินคาหนึ่ง   ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร :  กรณีศึกษาไกยางไมมะดัน  
อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรรวมถึงการศึกษา
ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอ
สินคาหนึ่ง   ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(ไกยางไมมะดัน  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ) 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซ้ือสินคาสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ
ประเภทผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร ไกยางไมมะดัน  ท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองอําเภอหวยทับทัน  
จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกลเคียง  ท่ีขนาดตัวอยางประชากร  400  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  ผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา  ไดคา
ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ  เทากับ  0.8153  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คา
รอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคาที(t-test)  การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูใช   Scheffe’  วิเคราะห
ความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  for  Windows  Version  10 

ผลการวิจัยพบวา   
 1. กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยสวนใหญจะมีชวงอายุ  20 – 29   ป  คิด
เปนรอยละ  33.0  รองลงมาคือ  ชวงอายุ  30 – 39   ป  และชวงอายุ  40 – 49   ป , มีการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม. 6)หรือ ปวช  และอนุปริญญา 
หรือ  ปวส. , มีอาชีพเปนขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา และมี
อาชีพเปนธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ, รายไดตอเดือน  5,001 – 10,000  บาท  รองลงมาคือ  2,001 
– 5,000  บาท    และ 10,001 – 15,000  บาท  มีสถานภาพสมรส  รองลงมาคือ  มีสถานภาพโสด  
และมีสถานภาพหยา / มาย  ตามลําดับ 
 2. พฤติกรรมการบริโภคไกยางไมมะดันของผูตอบแบบสอบถาม  พบวาผูบริโภคสวนใหญ
มีความถ่ีในการซ้ือไกยางไมมะดันมามาบริโภค   1  เดือนตอคร้ัง  ซ่ึงแลวแตโอกาสมาบริโภค  ชอบ
ซ้ือสวนของขาไกยาง นิยมกินสมตํารวมกับไกยางไมมะดัน  ซ้ือคร้ังละ  20 – 100  บาท  มีการ
เปรียบเทียบราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ  สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือท่ีรานจําหนายท่ีอําเภอ
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 3. สวนประสมทางการตลาด  ประกอบดวย  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  
และการสงเสริมการตลาด  พบวา  มีความคิดเห็นวาสวนประสมทางการตลาด  ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจบริโภคไกยางไมมะดันในระดับมาก  คือ  ดานผลิตภัณฑ  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.99  รองลงมา  
ดานราคา  การสงเสริมการตลาด  ดานการจัดจําหนาย  และ มีคาเฉล่ียเทากับ  3.79,  3.64,  3.62  
ตามลําดับ 

สวนประสมทางการตลาด  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคไกยางไมมะดันดานผลิตภัณฑ  
ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  ในภาพรวมมีผลในระดับมาก  โดยมีผล
ตอการชวยสรางรายไดและช่ือเสียงใหคนในทองถ่ิน  การใชสมุนไพรในทองถ่ิน มีกล่ินหอมของไม
มะดันทําใหไมเหม็นคาว,  มีรสชาติอรอย  เขมขนถูกปาก,  มีสูตรเฉพาะแตกตางจากผูผลิตไกยาง
รายอ่ืน,  เปนตราสินคาท่ีมีช่ือเสียง,  ปรุงและยางทุกวันทําใหไกใหมอยูเสมอ,  มีความหลากหลาย
ใหเลือกซ้ือ เชน ปก  ขา,  เนื้อไกแหง ไมมีมันเยิ้ม,  บริโภคแลวไมมีผลเสียตอสุขภาพ,  เหมาะสมกับ
โอกาสมอบเปนของฝากเพ่ือความประทับใจ   
 4. สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไกยางไมมะดันในระดับต่ํา – ปานกลาง และเปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม 
 5. สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธกับทัศนคติการบริโภคไกยางไมมะดันในระดับสูง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 รูปแบบการตลาดไกยางไมมะดันหวยทับทัน 
 ไกยางไมมะดันหวยทับทันผลิตข้ึนในทองถ่ินจากภูมิปญญาชาวบาน  มีองคประกอบหลาย
อยางท่ีทําใหไกยางไมมะดันหวยทับทันเปนท่ียอมรับของตลาดหรือลูกคา ไกยางไมมะดันหวยทับ-
ทันท่ีผลิตข้ึนมาตองไดมาตรฐาน  มีคุณภาพคาคุมกับเงินท่ีลูกคาท่ีจาย  ชมรมไกยางไมมะดันหวย
ทับทันในฐานะผูผลิตตองมีความรู  ความเขาใจ  ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพของสินคา  
การโฆษณาไกยางไมมะดันหวยทับทันใหกลุมเปาหมายยอมรับ  รูปแบบหรือการบรรจุภัณฑท่ี
ลูกคาตองการ  การกําหนดราคาท่ีพอเหมาะกับทองถ่ินหรือสถานท่ีจําหนาย  และชองทางการจัด
จําหนายเพื่อจําหนายสินคาใหไดมากท่ีสุด 

ลักษณะท่ีสําคัญของท่ีไกยางไมมะดันหวยทับทันลูกคาตองการ 
 - มีความหลากหลายของขนาดไกยางใหเลือก  เพื่อการตัดสินใจเลือกซ้ือของลูกคา  ตองมี
คุณคา  มีประโยชนตอบสนองความตองการของลูกคา 

จัดทําโดย นางพิชญดา  จรูญฉาย (08  1548  3833)  ครูประจําวิชาหลักการตลาด 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 



เอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอสินคาหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 

ประเภทอาหาร : กรณีศึกษาไกยางไมมะดัน  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

3

- ประหยัด  ลูกคาจะซ้ือในส่ิงท่ีใหคุมคาเหมาะสมกับราคาของเงิน 
- ความปลอดภัย  มีความปลอดภัยเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่ง  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑประเภท

อาหาร  จึงตองมีการประกันเสมอวาการผลิตไกยางท่ีผลิตข้ึนมีความปลอดภัยท่ีจะนํามาบริโภค 

 - คุณภาพ  ผลิตภัณฑไกยางตองมีคุณภาพ  แตตองราคาไมสูงเกินไปจนกลุมเปาหมายเกิด
ความลังเลและตัดสินใจซ้ือได 

วิธีการเสริมท่ีทําใหไกยางไมมะดันหวยทับทันตอบสนองความพอใจใหกับลูกคา 
 - มีการเลือก  ลูกคาชอบความหลากหลาย  ตองมีหลายรูปแบบ  หลายขนาด  มีใหเลือกมาก
จะตอบสนองรสนิยมของลูกคาไดดี 
 - การรับรอง  ผูซ้ือท่ีตระหนักถึงคุณภาพและคุณคาจํานวนมาก  จะพิจารณาถึงการรับรอง
เปนองคประกอบของการตัดสินใจซ้ือ  การไดรับการรับรองมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยจะขาย
ไดจํานวนมากกวาผลิตภัณฑท่ีไมไดรับการรับรอง  การรับรองตองมีรายละเอียดท่ีสมบูรณเกี่ยวกับ
สถานท่ี  เง่ือนไขและเวลาคุมครองผลิตภัณฑ 
 - วัตถุดิบท่ีนํามาผลิต  ตองเปนวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน  มีราคาตํ่าแตตองมีคุณภาพ  และ
ตองมีจํานวนมากพอที่จะผลิตไดอยางตอเนื่อง 
 - การบริการ  การใหบริการไดอยางรวดเร็ว  หรือบริการดวยความเปนกันเองกับลูกคา  
หรือทําอยางไรก็ไดท่ีทําใหลูกคาพอใจ  เปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีสนับสนุนการขายไกยางไมมะดันได
จํานวนมาก 
 ไกยางไมมะดันหวยทับทัน  เปนสินคาท่ีผลิตข้ึนในหมูบานหวยทับทัน  ตําบลหวยทับทัน  
เม่ือแหลงผลิตอยูในชุมชนท่ีหางไกล  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะส่ือความหมายใหผูบริโภคซ่ึง
เปนกลุมเปาหมายไดรูจักผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนและมีความสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑของชมรมฯ  ถา
ชมรมฯมีความสามารถในการสงเสริมการตลาดสูง  เกง  เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะขายไกยางไมมะดัน
หวยทับทัน  ไดมากข้ึน  ชมรมฯจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรียนรูการสงเสริมการตลาด 

การบรรจุภัณฑ  
 การบรรจุภัณฑ  หรือการบรรจุหีบหอ  ทําใหผลิตภัณฑดูนารับประทานและสวยงาม  มี
ความปลอดภัย  การบรรจุหีบหอชวยสรางภาพพจนข้ึนภายในใจของลูกคา  และนําไปสูการยอมรับ
หรือปฏิเสธผลิตภัณฑ  การบรรจุหีบหอเปนขอพิจารณาท่ีสําคัญใหลูกคาตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ  ถา
ผลิตภัณฑนั้นสะดวกตอการถือ  มีกลองหรือการบรรจุหีบหอท่ีดี  จะชวยปองกันหรือรักษาคุณภาพ
ใหคงในรูปแบบเดิม  การบรรจุหีบหอจึงเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิผลใน
หลายๆทาง 
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การบรรจุหีบหอท่ีดี  ควรมีลักษณะ 
 - การดึงดูดความสนใจของลูกคา  ทําใหลูกคาไดตรวจสอบผลิตภัณฑอยางใกลชิดใน
โอกาสตอไป 
 - การบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับตัวสินคา  ลักษณะ  คุณคาและคุณประโยชนของสินคาท่ี 
ผูซ้ือไดรับ 
 - การสรางภาพพจนในทางบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  โดยการใชสี  การออกแบบ  รูปรางและ
กราฟฟกของบรรจุภัณฑ  ท่ีตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ 
 การบรรจุหีบหอจึงมีผลโดยตรงตอการจําหนาย  ซ่ึงจะชวยใหชมรมฯ  สรางขอไดเปรียบ
ในตัวสินคาใหเปนท่ีนาเช่ือถือในคุณภาพมากกวาสิคาประเภทเดียวกัน 
 วิธีการเลือกใชการบรรจุหีบหอ 
 การบรรจุหีบหอท่ีดีควรมีความยืดหยุน  ปรับปรุงและพัฒนาไดตามความเหมาะสม  อาจทํา
ไดโดย 
 - การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบรรจุหีบหอ  ดวยการเปล่ียนวัสดุท่ีใช  เชน  สีสัน  ขนาด  
รูปราง  ปาย  ฉลาก  เพื่อใหเกิดความรูสึกวาไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  และใชเปนเคร่ืองมือใน
การสงเสริมการขาย 
 - การปรับปรุงการบรรจุหีบหอ  ควรอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมดเพื่อกระตุนใหเกิด
ความจําและความพึงพอใจใหแกผูซ้ือ 
 - การปรับแตงไกยางไมมะดันใหเกิดคุณคาแกผูซ้ือ  เม่ือไดบริโภคไกยางไมมะดันหวยทับ
ทันแลว  ผูซ้ือสามารถบอกตอและกระตุนใหผูซ้ือกลับมาซ้ือซํ้า 
 - การบรรจุหีบหอรวมเปนกลอง  ในโอกาสท่ีมีการสงเสริมการขาย  เชน  เทศกาลตางๆ  
การใชวิธีการเชนนี้จะชวยกระตุนใหขายสินคาไดจํานวนมากในเวลาเดียวกัน 

การกําหนดราคา 
 การกําหนดราคา  ชมรมไกยางไมมะดันกําหนดจากตนทุนการผลิต  เพื่อเปนแนวทางใน
การกําหนดราคาใหเหมาะสม  ดังนี้ 

1. การจําหนายในสถานท่ีผลิต  ควรกําหนดราคาสูงกวาตนทุนไมมากนัก  เพื่อเปนการ
ดึงดูดลูกคาใหมาอีก  เปาหมายคือการประชาสัมพันธเผยแพร 

2. การจําหนายตามงาน / เทศกาล  ชมรมฯตองการจําหนายผลิตภัณฑจํานวนมาก  จึงควร
กําหนดราคาใหพอเหมาะ  เพราะกลุมเปาหมายสวนใหญเปนนักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนท่ัวไป  
และขาราชการ 
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3. การขายปลีก  กลุมเปาหมายมีกําลังซ้ือสมํ่าเสมอและจํานวนมาก  ควรขายเอากําไรแต
นอย  เพราะผูซ้ือตองการซ้ือไปบริโภคเปนประจํา 

4. การฝากขาย  สําหรับรานขายสมตําไกยางท่ัวไป  ควรตั้งราคาต่ํากวารานฝากขายท่ีตอง
เสียคาใชจายเพิ่ม  เชน  รานคาสะดวกซ้ือ 

ชองทางการจัดจําหนาย 
 ชองทางการจําหนาย  หรือชองทางการตลาด  คือ  เสนทางท่ีผลิตภัณฑใชเดินทางจากผูผลิต
ไปยังลูกคา  ชองทางเปนโครงสรางภายในระบบการตลาด  ประกอบดวยสองฝายคือผูผลิตกับ
ผูบริโภคหรือผูซ้ือ  และอาจมีสมาชิกอีกสองประเภทท่ีอยูระหวางสองฝายนี้คือตัวแทนและผูขาย
ปลีกท่ีเรียกวาคนกลาง  ชมรมฯ  อาจใชชองทางตางๆ  เพื่อใหผลิตภัณฑไปถึงกลุมเปาหมาย  เพื่อให
ผูซ้ือสามารถซ้ือส่ิงท่ีเขาตองการไดโดยสะดวก  ไมวาจะเปนท่ีไหน  เม่ือไรที่กลุมเปาหมายมีความ
พรอมและมีความสะดวกท่ีจะซ้ือ  

ชองทางการจําหนายไกยางไมมะดันหวยทับทัน  
1. ชองทางท่ี  1  ชมรมไกยางไมมะดันหวยทับทันนําสินคาไปจําหนายใหลูกคาโดยตรง  

โดยไมมีคนกลาง  เชน  การขายท่ีรานขายไกยางสมตําในอําเภอ  การนําไปจําหนายในงานแสดงท่ี
หนวยราชการจัดข้ึน  ตลาดสดเทศบาล  ตลาดนัด  เปนตน 
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2. ชองทางที่  2  ชมรมฯ นําสินคาไปขายปลีกใหรานคาในอําเภอเมือง  แมคา/พอคาจะขาย
ใหลูกคาอีกตอหนึ่ง  รานคาเหลานี้สามารถซ้ือสินคาโดยตรงจากผูผลิต  
 
 
    

3. ชองทางท่ี  3  จากผูผลิตไปยังผูรับลิขสิทธ์ิ  และสุดทายคือลูกคา  ผูรับลิขสิทธ์ิสาขา
ตางๆ  นําสินคาไปจําหนายใหลูกคาท่ีตองการซ้ือไกยางไมมะดัน  เปนตน 
 
 
 
 
        แผนภาพท่ี  1  แสดงชองทางการจัดจําหนายไกยางไมมะดัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

ชมรมไกยางไมมะดัน 
หวยทับทัน ผูผลิต 

ลูกคา 
ชมรมไกยางไมมะดัน 

หวยทับทัน รานขายไกยางใน อ. เมือง  

ชมรมไกยางไมมะดัน
หวยทับทัน ผูรับลิขสิทธ์ิตามสาขาตางๆ ลูกคา 
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โดยสรุป  ชมรมไกยางไมมะดันหวยทับทันสวนใหญตองการที่จะทําธุรกิจเพื่อจําหนายใน

ลักษณะชองทางที่  1  เพราะสามารถขายไดในราคาดี  ควบคุมคุณภาพได  และเปนประโยชนตอ
ลูกคาท่ีไดซ้ือสิคาในราคาท่ีคุมคา  สวนชองทางการจําหนายท่ี 2, 3  เปนชองทางผานคนกลางราคา
สินคาเม่ือถึงมือลูกคาจะมีราคาสูง  เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหขายสินคาไดนอยลง 
 วิธีการท่ีจะทําใหลูกคารูจักไกยางไมมะดันหวยทับทัน 

1. การโฆษณา  การโฆษณาท่ีเสนอขาวสารการผลิตการขายท่ีโนมนาวจูงใจคนซ้ือมาก
ท่ีสุด  เนื้อหาการโฆษณาจะตองมีเนื้อหาวาไกยางไมมะดันมีรสชาติเขมขน  มีคุณภาพดี  สะอาดใช
สมุนไพรรักษาสุภาพ  ราคาพอเหมาะคุมคา  ใหบริการที่รวดเร็ว  หลายรูปแบบและเสียคาใชจาย
นอย  รูปแบบการโฆษณาทําไดงายและเสียคาใชจายนอย  ท่ีนิยมใช  คือ 

2. การประชาสัมพันธ  เปนการส่ือความหมายเพื่อใหผูบริโภคทราบถึงรายละเอียดของ
สินคา  สถานท่ีจําหนาย  ราคา  ชมรมฯมีการประชาสัมพันธืสินคาของชมรมฯโดยการออกรายการ
ทางวิทยุตามท่ีทางราชการจัดให  หรือการประชาสัมพันธในโอกาสที่มีการไปจําหนาย  แสดงสินคา  
ในงานเทศกาลตางๆ  หรือสถานท่ีทางราชการ  เอกชนจัดให  ซ่ึงจะไมเสียคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ 

3. การจัดแสดงผลิตภัณฑตามสถานท่ีราชการตามความเหมาะสม  สําหรับสินคาท่ี
หนวยงานใหการสนับสนุนการดําเนินงาน / เอกชนจัดไวให  จําเปนอยางยิ่งท่ีชมรมฯ  จะตองทํา
เปนแบบอยาง  เพื่อเปนการดึงดูดลูกคา การนําเสนอ  ผลิตภัณฑท่ีนําออกไปจําหนายตามสถานท่ี
ทางราชการ  

4. รายละเอียดของผลิตภัณฑ  ตองจัดทํารายละเอียดข้ันตอนการผลิต  คุณภาพผลิตภัณฑ  
สถานท่ีผลิต  ราคา  แสดงไวจําหนาย  เพื่อลูกคาจะไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น 

5. การเชิญชวน  ผูขายตองมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีจะจําหนาย  มีมนุษยสัมพันธ
ดียิ้มแยมแจมใสทักทายลูกคา  และตองขอบคุณลูกคาทุกครั้งไมวาลูกคาจะซ้ือหรือไมซ้ือผลิตภัณฑ
ก็ตาม 

6. การจัดแสดงรูปภาพของผูมีช่ือเสียง  ท่ีเคยมารับประทานท่ีรานจําหนาย  หรือจัดแสดง
เกียรติบัตรท่ีเคยไดรับรางวัล  เพื่อเปนการสรางความเช่ือถือ  และเชิญชวน 

7. การสาธิต  ถาเปนไปไดในการจัดใหมีการสาธิตผลิตภัณฑตามขั้นตอนการผลิต  เปน
การดึงดูดลูกคาอีกดานหน่ึง 
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 ขอเสนอแนะเสริม 
1. รัฐบาล  ควรใหการสนับสนุนและใหความสําคัญตอโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่ง

ผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเนนหนักท่ีการสงเสริมการตลาด  เพราะผลิตภัณฑจากชมรมฯท่ี
ผลิตออกมาแลวมีแหลงในการจําหนายนอย  ควรจัดใหมีการจัดจําหนายตามสถานที่ตางๆ  ในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ใหท่ัวถึง  และควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ  การสงเสริมการขายใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของคณะกรรมการอํานวยการโครงการหนึ่ง
ตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  ควรกําหนดใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของถือวา  โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่ง
ผลิตภัณฑ    เปนนโยบายเนนหนักของหนวยงาน  และใหมีการประสานงาน  การบูรณา
การงบประมาณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางจริงจัง 

2. กรมพัฒนาชุมชน  ควรใหการสนับสนุนหรืออบรมใหเจาหนาท่ีมีความรูในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุหีบหอ  จัดทําเอกสารเผยแพรสนับสนุนการดําเนินงานของเขต  
จังหวัด  อําเภอ  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ  การบรรจุหีบหอ  การสงเสริมการ
ขาย  การตลาดในระดับเขต  จังหวัด 

3. ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต  ควรใหการสนับสนุนเอกสารเผยแพร
ขาวสารความรูดานการตลาด  การบรรจุหีบหอ  การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ  ประสาน
สนับสนุนชองทางการจัดจําหนายและสถานท่ีจําหนายสินคา  โดยจัดมหกรรมจําหนายสินคาชุมชน
ระดับเขต 

4. คณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  ระดับจังหวัด  อําเภอ  
ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนในสวนภูมิภาค  ควรใหความสําคัญกับการคัดเลือกผลิตภัณฑ  
สนับสนุนสงเสริมการขาย  โดยการจัดหาตลาดและแหลงจําหนาย  มีการบูรณาการงบประมาณของ
สวนราชการ  และท่ีสําคัญตองสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑใหไดการรับรอง 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับชุมรมฯ  มากท่ีสุด  ควรใหการ
สนับสนุนงบประมาณ  ดานการสงเสริมทักษะกระบวนการผลิต  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ  การ
ยกระดับมาตรฐานสินคา  สนับสนุนดานการสงเสริมดานการตลาด  และท่ีสําคัญตองจัดหาแหลง
จําหนายผลิตภัณฑ 
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มะดัน 
วงศ   GUTTIFERAE 
ช่ือทางวิทยาศาสตร Garcinia  schomburgkiaana  Pierre 
ช่ือพื้นเมือง มะดัน  สมมะดัน  สมไมรูถอย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 มะดันเปนไมยาตน  สูง  5 – 10  เมตร  มักพบบริเวณริมลําธารและริมหนองน้ําในปาดิบ
แลง  บางคร้ังมีการนํามาปลูกในบริเวณบาน  ใบรูปหอก  สีเขียว  แข็งออกเปนคูตรงขามกัน  เปน
มัน  ยาว  9  ซม.  กวาง  2.5  ซม.  ดอกออกเปนกลุม  3 – 6  ดอก  ดอกสีเขียวและแดงเร่ือๆ  มี  4  
กลีบ  ยาว  6.5  มม.  กวาง  3  มม.  ผลรูปไข  ยาวรี  ยาว  5 – 7  ซม.  กวาง  2 – 3  ซม.   
สีเขียว  มัน 

การปลูก  
 มะดันในธรรมชาติมักข้ึนบริเวณปาโปรง  ท่ีลุมตํ่า  ชาวบานภาคกลางมักนํามาปลูกตาม
บานและตามสวน  มะดันเปนพันธุไมชอบดินรวนซุย  ชุมช้ืน  ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด 

ประโยชนทางยา 
 ใบมะดันรสเปร้ียว  แกเสมหะ  แกกระษัย  แกระดูเสีย  ขับฟอกโลหิต  กัดเสมหะและ
ระบายออนๆ 

ประโยชนทางอาหาร 
 สวนท่ีเปนผัก / ฤดูกาล  ยอดออน  ใบออน  และลูกมะดันใชรับประทานเปนผักได  ยอด
ออนและใบออนออกในชวงฤดูฝน  ลูกมะดันออกในชวงปลายฤดูฝน (เดือนสิงหาคมถึงกันยายน) 

การปรุงอาหาร 
 ยอดออนและใบออนรับประทานเปนผัก  แกลมกับอาหาร  เชน  ยํา  และน้ําพริก (น้ําพริก
ปลารา  ปลาราหลน  ปลาเจา  ปลาจอมหลน)  โดยรับประทานแบบสดและแบบทําใหสุก  ผลมะดัน
เปนผลไมรสเปร้ียว  จึงนํามาใชปรุงอาหารเพ่ือใหรสเปร้ียว  ใชแทนมะนาวได  หรืออาจดอง
น้ําเกลือ  เพื่อทําใหรสเปร้ียวลดลง  และเก็บไวรับประทานนานๆ  ผลมะดันปรุงเปนอาหาร  เชน  
แกงปลาทูกับสายบัว  แกงสม  แกงปลาชอน  น้ําพริกมะดัน  ใสยําตางๆ  เปนตน  บางคร้ังซอยฝอย
เปนผักแกลมกับขาวคลุกกะป 

รสและประโยชนตอสุขภาพ 
 ใบรสเปร้ียว  ผลรสเปร้ียว (เปร้ียวสุขุม)  บํารุงโลหิต  ชวยขับเสมหะ  ขับฟอกโลหิต  
ระบายออนๆ 
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 ผลมะดัน  100  กรัม  ใหพลังงานตอรางกาย  31  กิโลแคลอร่ี  ประกอบดวยเสนใย  0.6  
กรัม  แคลเซียม  103  มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส  8  มิลลิกรัม  วิตามินเอ  225  IU  วิตามินบีหนึ่ง  0.01  
มิลลิกรัม  วิตามินบีสอง  0.04  มิลลิกรัม  ไนอาซิน  0.2  มิลลิกรัม  วิตามินซี  16  มิลลิกรัม 
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