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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
ฝร่ัง เป็นผลไม้ท่ีค่อนข้างจะคุ้นเคยกับชีวิตประจ าวันของคนไทยและเป็นผลไม้ท่ีมีขายตลอดท้ัง

ปี มีรสชาติดี ราคาไม่แพงมี คุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิ ตามินซี และวิตามินเอ สามา น ามาใช้

รับประทานผลสด หรือน ามาแปรรูปเป็นน้ าฝร่ัง  เยลลี่ฝร่ัง แยมฝร่ัง เป็นตน้ 

ฝร่ังจัดเป็นไม้ผลขนาดกลาง มีกิ่งเหนยีว แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้าง สามารถปลูกได้ในดิน

แทบทุกชนิด แต่ถ้าปลูกในดินร่วนซุยมีอินทรียวัตถุมาก และมีการระบายน้ าดี ก็ ย่ิงจะได้ผลผลิตดี ฝร่ัง มี

ความตา้นทานตอ่สภาพแห้งแล้งได้ด ีจึงนยิมปลูกกันอยู่ท่ัวไปปัจจุบันพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกกันมากได้แก่ จังหวัด

นครปฐม ราชบุรี และบริเวณจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร และเร่ิมขยายแหล่งปลูกไปทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

ฝร่ังท่ีปลูกในประเทศไทยมีหลายพันธ์ุ แต่ท่ีนิยมใช้รับประทานผลสด ได้แก่ ฝร่ังพันธ์ุท่ีมีผล

ใหญ่ ผลดก รสอร่อย เช่น พันธ์ุกมลสาลี่ แป้นสีทอง ทูลเกล้า นอกจากนี้ยังมีพันธ์ุพ้ืนเมืองต่างๆ พันธ์ุ

อินเดีย พันธ์ุจีน เป็นต้น ส าหรับฝร่ังท่ีน ามาใช้แปรรูป ได้แก่ พันธ์ุบังมองท์ และพันธ์ุคาฮังคูล่า เนื่องจากท้ัง

สองพันธ์ุมีเนื้อมา สีชมพู มีกลิ่นหอม รสกล่อมกล่อม 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ.2553 ก าหนดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ เพ่ือ

สนับสนุนสิทธิและการมีส่วน ร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร เพ่ิม
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ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึน้ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง

ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใน

พ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตัง้แตใ่นระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็น

ล าดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวคร้ัง

นัน้มุ่งเน้นให้ความส าคัญพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนาทุกเร่ืองทุกสาขาท้ังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหา

ความตอ้งการตา่ง ๆ ท่ีได้จากพื้นท่ีเหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกร

โดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะ

ข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไปปัญหาตา่ง ๆ เหล่านัน้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนัน้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้หยิบยกเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับต าบลขึ้นมาด าเนนิการอีกคร้ัง โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูป

ของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนา

ร่วมกัน น าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเค รือข่ายองค์กรเกษตรกร 

เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ

บริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด าเนนิการใน 

5 เร่ืองหลักให้บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม พ้ืนท่ีด าเนนิการอ าเภอละ 1 ต าบล และหลังจากท่ีสภาเกษตรกรได้ด าเนนิการเร่ือง

นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีค าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 แต่งตัง้คณะท างานปฏิบัตกิาร

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เร่ือง ได้แก่ การลดต้ นทุนและ

เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพ้ืน ท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่ งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่  เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้มุ่งเนน้พ้ืนท่ีด าเนินการในระดับต าบลเช่นเดียวกับโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล ท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ และสภาเกษตรกรจังหวัดก าลังด าเนนิการอยู่ อย่างไร

ก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาติเห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้น้ันตอ้งมีการด าเนินงานใน

ลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ โดยเร่ิมจากกลุ่มขนาด

เล็กระดับหมู่บ้าน ต าบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ใน

ลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในระดับนั้นได้ 

จ าเป็นตอ้งสนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง และ
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เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความ

เข้าใจมีความสามารถจัดท าแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจ

มีความสามารถจัดท าแผนงาน ก าหนดวิธีการ เป้าหมายการด าเนนิงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็น

พลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับต าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล กับโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร

เข้าไว้ดว้ยกัน เป็นกิจกรรมภายใต ้ “โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2.จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ใน

พ้ืนท่ีหรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

3.ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบ

เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เนน้บริหาร

จัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 
 

3.บรบิทต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอมือง จังหวัดรำชบุรี 

ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลบ้านไร่ ชนชาตดิั้งเดิมเรียกชื่อว่า "บ้านนที" ตอ่มามีการอพยพชาวล้านนาจากกรุงเทพฯ มาอยู่

บริเวณนี้ ประกอบอาชีพท าไร่ ท านา เป็นสว่นใหญ่ จึงเปลี่ยนมาเรียกชื่อว่า "บ้านไร่" มาจนถึงปัจจุบัน  

ท่ีตั้งอำณำเขต 

ทิศเหนอื ตดิกับ เทศบาลหลักเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

ทิศใต ้ตดิกับ ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง และต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก ตดิกับ ต าบลคุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 

ทิศตะวันตก ตดิกับ เทศบาลเมือง จ.ราชบุรี 
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ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม ชายฝั่งตดิแม่น้ าแม่กลอง และยังมีล าคลองเล็กๆ จ านวนมาก ท า

ให้มีน้ าตลอดปี พ้ืนท่ีจึงเหมาะสมกับการเพาะปลูก หรือประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และปศุสัตว์ 

นอกจากนียั้งมีทางหลวงแผ่นดินสาย 3088 (ราชบุรี – วัดเพลง) ผ่านทางด้านทิศตะวันตก ไปทางทิศ

ตะวันออก 
 

อำชีพ 

    - อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา  การท าสวนผลไม้และผัก 

    - อาชีพเลีย้งสัตว์ ได้แก่ การเลีย้งสุกร  และเลีย้งปลา  เลีย้งโค 

    - อาชีพค้าขาย ได้แก่ ค้าขายผัก  ขายของช า 

  - อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่  การท าปูนแดง  ปูนขาว  อิฐแดง 

    - อาชีพรับจ้าง ได้แก่ จ้างท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  และรับจ้างท่ัวไป 
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บทท่ี 2 

หลักแนวคิดและบทวิเครำะห์ 

Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือใหม่ส าหรับผู้ประกอบการท่ีก าลังคิดจะ “ลงทุน” เร่ิมต้นธุรกิจ 

หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เตบิโตมากย่ิงขึ้น เหตุท่ีต้องเนน้ค าว่า “ลงทุน” เพราะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับ

การท า “Business Model” ท่ีไม่ว่าจะกี่ต าราหรือนักธุรกิจกี่คนก็มักจะบอกว่า ก่อนจะเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีด ีควรมี 

Business Model ท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจนั้นๆ และท าให้เรารู้และเข้าใจภาพรวมของ

ธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น แต่ในทางปฎิบัติแล้ว Business Model ยังไม่สามารถตอบโจทย์ภาพรวมของ

ธุรกิจได้อย่างครบถ้วน  Business Model Canvasจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นเคร่ืองมือส าเร็จรูป ( template) 

โดย Alex Osterwalder เพ่ือมาเติมเต็มช่องว่างของโมเดลธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็น

ภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิตมิากขึน้ ช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

ได้ ขึ้ น เป็นการตอบโจทย์ส า คัญ ของการท าธุรกิจ นั่น คือ ท าอ ย่าง ไรให้มี  “ก าไร”  Business Model 

Canvas จึงเปรียบเสมือนแผนลงทุนของผู้ประกอบการด้วย Business Model ท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://alexosterwalder.com/
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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หลักกำรตลำด  4P คือ หรือเรียกอีกอ ย่างหนึ่งว่า ส่ วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน ามาเป็น

เคร่ืองมือ หรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ซึ่งหลักการใช้ก็คือการ

วางแผนในแตล่ะส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ในกำรท ำธุรกิจมีองค์ประกอบส ำคัญก็คือ สินค้ำหรือบริกำร ซึ่งถือ

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท ำให้เกิดรำยได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักกำรวำงแผนจึงต้องค ำนึงถึง

ปัจจัยต่ำงๆเช่น ควำมต้องกำรของลูกค้ำ คุณภำพของสินค้ำ รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมทันสมัย 

และสำมำรถเปรียบเทียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ 

2.รำคำ (Price) กำรตั้งรำคำขำยถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส ำคัญ ซึ่งนอกจำกรำคำจะสำมำรถดึงดูด

ควำมสนใจของลูกค้ำได้แล้ว กำรตั้งรำคำขำยยังเป็นเทคนิคอย่ำงหนึ่งท่ีท ำให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ใน

ธุรกิจประเภทเดียวกันได้ เช่น ก ำหนดให้มีส่วนลดเมื่อซื้อตำมจ ำนวน ก ำหนดรำคำตำมขนำดและ

ปริมำณของสินค้ำ 

3.ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) ก็คือกำรน ำสินค้ำไปให้ถึงมือของลูกค้ำ โดยยึดหลัก

ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมถูกต้อง ควำมปลอดภัย และควำมรวดเร็ว วธิีขำยหรือกระจำยสินค้ำท่ี

สำมำรถท ำให้เกิดผลก ำไรมำกท่ีสุด ต้องกระจำยสินค้ำให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกท่ีสุด ( 4P คือ ) 

4.กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) หัวใจส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรตลำดก็คือ ท ำ

อย่ำงไรให้สำมำรถขำยสินค้ำหรือบริกำรให้ได้มำกท่ีสุด กำรส่งเสริมกำรขำยจึงมีบทบำทส ำคัญและ

มีอยู่หลำยวิธี เช่น กำรโฆษณำผ่ำนส่ือในรูปแบบต่ำงๆ กำรท ำกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรขำย กำร

บริกำร หรือขำยตรงโดยกำรน ำเสนอของพนักงำน 
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กลยุทธ์กำรตลำด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์

ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากท่ีสุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลอืกซือ้สินค้าและบริการของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ตัว ท่ี 1 มาจากค าว่า Consumer Wants and Needs หมายถึงความต้องการของผู้บริโภค 

การผลิต สินค้าในปัจจุบันต้องค านึงถึงความตอ้งการของลูกค้าเป็นหลัก และนักการตลาดต้องรู้ก่อนว่า

ลูกค้าหรือผู้บริโภคตอ้งการสินค้าแบบไหน 

C ตัวท่ี 2 มาจากค าว่า Consumer’s Cost to satisfy หมายถึง ต้นทุนของผู้บริโภค การตั้ง

ราคาของผู้ผลิตตอ้งค านงึตน้ทุนของผู้บริโภคมากกว่าต้นทุนของผู้ผลิต 

C ตั ว ท่ี  3 ม าจาก ค าว่ า  Convenience to buy หม ายถึ ง  ค ว าม ส ะดว กในก ารซื้ อ 

ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจะตอ้งค านงึถึงความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 

โดยอาจเพ่ิมช่องทางในการซื้อให้กับลูกค้า 

C ตัว ท่ี 4 มาจากค าว่า Communication that Connects หมายถึง การสื่อสาร การสื่อสารท่ี

ดีจะท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวสินค้า ท่ีจะส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึน้ 

แต ่กลยุทธ์การตลาด 4C คือ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์และความต้องการของ

ลูกค้าในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญ ดังนัน้เม่ือกลยุทธ์ 4C เกิดจากการพัฒนาของอินเทอร์เน็ต 

นักการตลาดท่ีชาญฉลาดก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน 
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พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภค

เกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตน ดังนัน้การ

วิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศกึษาถึงพฤตกิรรมตา่งๆ เพ่ือคุณจะได้น าไปใช้ในการพัฒนาสินค้า 

และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับสุภาษิตจีนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น

ครับ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้ 

1.WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการศึกษาถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชากรศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยระบุข้อมูล

ของคุณได้ชัดเจน เพ่ือท่ีคุณจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและสามารถ

ตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของกลุ่มเป็นหมายได้น่ันเอง 

2.WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร 

ก่อนอื่นคุณตอ้งทราบถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการซื้อ  เช่น องค์ประกอบผลิตภัณฑ์หีบห่อ 

คุณสมบัติตั วสินค้า ท่ีตรงตามความต้องการ ตราสินค้าต้องตรานี้เท่านั้น เป็นต้น เพ่ือท่ี คุณจะน าไป

ปรับปรุงหรือส่งเสริมสินค้าและบริการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าและบริการ  รูปลักษณ์ของสินค้า 

คุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างแบรนดใ์ห้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนดอ์ื่นๆ 

3.WHERE – ช่องทางในการซื้อ 

ช่องทางท่ีลูกค้าใช้ในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต์ ซื้อท่ีตลาด

ขายสินค้าเฉพาะ หรือห้างสรรพสินค้า หรือพูดง่ายๆก็คือการสถานท่ี ท่ีกลุ่มเป้าหมายมักชอบไปซื้อสินค้า

ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญ หากว่าคุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อสินค้าจากท่ีไหน ก็จะท าให้คุณสามารถ

ก าหนดกลยุทธ์ดา้นการจัดจ าหน่ายและน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไปสู่แหล่งตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.WHY –  ท าไมผู้บริโภคตอ้งการซื้อ.... 

เราคว รศึกษาถึ งผู้บริโภค หาเหตุผลว่าท าไมผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อเพ่ือ

ตอบสนองตามความต้องการ ซื้อเพ่ือตอบสนองตามปัจจัยพ้ืนฐาน หรือ การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพ่ือเข้า

สังคม และ การซื้อถุงมือเพราะอยู่ในช่วงหนา้หนาว คุณตอ้งตอบค าถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า เขาจะซื้อ

ของเราเพ่ืออะไร !! 

5. WHEN – โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเม่ือไหร่ 



10 
 

เราต้องค านงึถึงสินค้าของคุณว่า สินค้าคุณเป็นสินค้าท่ีอยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็น

สินค้าท่ีขายได้ตลอดท่ัวไป เพราะคุณตอ้งแยกแยะสินค้าเหล่านี้ออกจากกันก่อน บางคร้ังสินค้าคุณอาจเป็น

ช่วงเทศกาล อาทิ คุณเปิดธุรกิจโรงแรมคุณก็ต้องดูเหมือนกันว่าช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม คุณก็ต้อง

จัดการลดโปรโมชั่นราคาห้องพักให้ต่ าลงเพ่ือการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยเพ่ิมยอดขายใ ห้

ธุรกิจยังคงด ารงอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์ 

6.WHOM - ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจของลูกค้าตอ่การซื้อสินค้า 

บางคร้ังลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะความต้องการของตนเองเพียงอย่างเดียว อาจมีบุคคลอื่นท่ี

มีผลครอบคลุมในการซื้อดังนี้ 

- ผู้ริเร่ิม คือ ผู้ท่ีมีความตอ้งการซื้ออะไรสักอย่าง แล้วบอกพอ่แม่ให้ท าการซื้อ 

- ผู้ท่ีแนะน า คือ ผู้ท่ีมีสว่นในการเลอืกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พ่ีชายมีการแนะน าให้ซื้อ

สินค้านี้นะ 

- ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ ท่ีมีอ านาจตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาติ พ่อและ

แม่ 

- ผู้ซือ้ คือ ใครก็ได้ท่ีมีเงินเพียงพอตอ่การซื้อ 
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บทท่ี 3 

แผนกำรธุรกิจกลุ่ม 
 

1.ควำมเป็นมำของกลุ่ม 

ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรพืช

สวน อาทิ ฝร่ัง มะพร้าว และกล้วย แต่ส่วนใหญ่ผลไม้ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีนี้จะปลูกฝร่ังพันธ์ุกิมจูเป็นส่วนใหญ่ 

พืชชนดิอื่นรองลงมา กล้วยท่ีนิยมปลูกมาก คือ  กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยน้ าว้า สืบเนื่องจากผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ ไม่นิยมท่ีจะรับประทานฝร่ังมากเท่าท่ีควร และประกอบกับราคาถูกลงเร่ือยๆ ท าให้เกษตรก ร

ประสบปัญหาเป็นอ ย่างมาก และประกอบกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยังขาดการบริหารจัดการแปลงท า

การเกษตรท่ีด ี จึงเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดยวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม ดังนี้ 

1.เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตท่ีมีราคาสูงขึ้น (ปุ๋ย และยา)  

2.เพ่ือสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางให้ได้ราคาท่ียุตธิรรม 

3.เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถบริหารจัดการแปลงเกษตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ย่ิงขึน้ 

4.เพ่ือน าผลผลิตบางส่วนมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสูงขึน้ 

ในปัจจุบัน ฝร่ังท่ีขายในท้องตลาดมีพันธ์ุไทย และเวียดนาม ผลฝร่ังท้ังสองพันธ์ุนี้นอกจากจะ

ใช้รับประทานสดแล้ว ยังอาจน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้เป็นตน้ว่า  

1.ท าเป็นรูปผลิตภัณฑ์ท่ีใช้น้ าตาลเป็นส่วนประกอบในการถนอมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แยมฝร่ัง 

เยลลี่ฝร่ัง ฝร่ังเชื่อม ฝร่ังแช่อิ่ม และฝร่ังกวน 

2.ท าเป็นรูปเคร่ืองดื่ม ได้แก่ น้ าฝร่ังสดปรุงรสบรรจุขวด น้ าฝร่ังหวานเข้มข้น เคร่ืองดื่มน้ าฝร่ัง

ผง เคร่ืองดื่มส าเร็จรูปน้ าฝร่ัง 

3.ท าเป็นรูปตากแห้ง เช่น ฝร่ังแห้งคืนรูป ฝร่ังแผ่นหนา ฝร่ังแผ่นบาง ข้าวเกรียบฝร่ัง และฝร่ัง

แผ่นอบกรอบ 
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4.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ฝร่ังบรรจุกระป๋องในน้ าเชื่อม และฝร่ังแช่แข็ง ส าหรับกากฝร่ัง หลังจาก

การค้ันน้ าแล้วอาจจะน ามาแปรรูปเป็นฝร่ังกวนปรุงรส น้ าเพคตนิ และเพคตนิผง 

 

 

2.รำยช่ือสมำชิก 

ล ำดับ

ท่ี 

ช่ือ – นำสกุล ท่ีอยู่ เลขท่ีบัตรประชำชน 

1. นายยศ  ไทยสน 347 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 3750200061940 

2. นายมนัส  บัวทวน 7/5 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 3700100446254 

3. นายสุวรรณ ทัดจ าปา 3/2 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

4. น.ส.กฤษณา ทรัพย์แก้ว 17/7 ม.2ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

5. นายพัฒนา จันทร์หนู 32/3 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

6. นายไพศาล นลินารถ 2/6 ม.6 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

7. นางลภัส  ช่างทอง 82 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

8. นายวิรัส เล็กรัตนะกุล ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

9. นายประเสริฐ สงวงศ์ 85/3 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

10. นายไชยยันต ์ ยศไทยสน 347 ม.3 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

11. นายวิทยา นภาแสง 87 ม.6 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

12. นายวิรัช  เล็กรัตนกุล 34 ม.6 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  

 

3.สถำนที่ต้ังกลุ่ม 
“กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝร่ัง ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” 

 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับฝรั่ง 

ฝร่ังมีชื่อเรียกทางพฤกษศาสตร์ว่า Psidium quajava จัดเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ปลูกได้

ท่ัวไปทุกแห่งในประเทศไทย ผลฝร่ังมีหลายขนาด ตัง้แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร 

ไปจนถึง 10  เวนติเมตรหรือมากกว่า มีท้ังลักษณะผลกลมและผลยาวคล้ายลูกแพร์ ชนิดผลเล็กท่ี มี

ลักษณะกลมไส้แดงเรียกว่า ฝร่ังขีน้ก ผลไม้ชนดินี้เป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่ชาวตะวันออก นยิมกลิ่นและรสเม่ือ
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สุก แตส่ าหรับคนไทยส่วนใหญ่จะนยิมรับประทานดิบ ฝร่ังสุกจึงมีราคาถูกมาก เพราะยังไม่มีการน าไปใช้

ประโยชน์หรือท าให้เป็นผลิตภัณฑ์แตอ่ย่างใด นอกจากขายให้เป็นอาหารนก 

 

 

ฝร่ังมีคุณค่าอาหารพอสมควรท่ีน่ากล่าวถึงคือ นอกจากมีเกลือแร่วิตามินบีหนึ่ง บีสอง ไนอา

ซิน เช่นผลไม้ท่ัวไปแล้ว ฝร่ังยังมีปริมาณวิตามินสูงมาก คือ ฝร่ัง 100 กรัม จะมีวิตามินซีตัง้แต ่104 ถึง 

212 มิลลิกรัม นอกจากคุณค่าทางอาหารดังกล่าว ฝร่ังยังมีสารจ าพวกเพคตินเป็นจ านวนมาก เพคตนิมี

สรรพคุณในทางยา คือ ช่วยเคลอืบล าไส้ และในทางอาหารจะช่วยท าให้แยมและเยลลี่คงรูป 

 

3.แผนกำรผลิต 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝร่ังต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ต้องการขายผลผลิตท่ีเป็น

ผลสด และแปรรูปผลผลิตกล้วยเพ่ือสร้างมูลค่าให้มีราคาสูงขึน้ ซึ่งผลผลิตของกล้วยไม่ว่าจะเป็นผลสด 

หรือท่ีแปรรูปแล้วยังคงเป็นท่ีต้องการของตลาดอีกมากมาย ตั้งแต่ กลุ่มเด็ก วัยกลางคน ผู้ใหญ่ และผู้ ท่ี

รักษาสุขภาพ 

ลักษณะของสินค้ำ 

ฝร่ังท่ีปลูกในประเทศไทยมีหลายพันธ์ แต่ท่ีนิยมใช้รับประทานผลสด ได้แก่ ฝร่ังพันธ์ุท่ีมีผลใหญ่ 

ผลดก รสอร่อย เช่น พันธ์ุกมลสาลี่ แป้นทอง ทูลเกล้า  

กำรขยำยพันธุ์ฝรั่ง 

1.การตอน  

วิธีการเหมือนการตอนกิ่งท่ัวไป โดยใช้มีดควั่นกิ่งให้รอยควั่นอยู่ใตข้้อศอกเล็กน้อย รอยควั่น

ล่างห่างจากรอยควั่นบนเท่ากับเส้นรอบวงของกิ่งลอกเปลอืกไม้แล้วขูดเย่ือเจริญออกให้หมด จากนั้นน าตุ้ม

ตอนท่ีบรรจุด้วยขุยมะพร้าวหุ้มให้รอบรอยควั่นแล้วมัดเชือกฟางให้แนน่ 

2.การตัดกิ่งตอน  

- หลังจากท าการตอนแล้วประมาณ 1 เดอืน รากจะเร่ิมงอก อย่างเพ่ิงรับตัดควรปล่อยให้ราก

เปลี่ยนเป็นสนี้ าตาลก่อน 

- กิ่งฝร่ังท่ีตัดออกจากตน้ ควรตัดใบและกิ่งท่ีมีมากเกินไปท้ิงบ้างเพ่ือป้องกันการคายน้ า แล้ว

น ากิ่งตอนไปแช่ในน้ าให้ท่วมตุม้ตอนประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง แล้วจึงน าไปช าตอ่ไป โดยน ากิ่งตอนท่ีได้ช าใน

ถุงพลาสตกิท่ีบรรจุดินผสมเม่ือตน้แข็งแรงแล้วจึงน าไปปลูกในแปลงตอ่ไป 
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3.การตดิตาม 

วิธีการติดตานี้ต้องใช้ต้นตอ และยอดพันธ์ุท่ีมีความเข้มแข็ง หลังจากติดตาแล้วให้น าไปช าต่อ

ประมาณ 4 – 5 เดอืน ก่อนจะน าไปปลูก 

นอกจากนียั้งมีการขยายพันธ์ุแบบทาบกิ่ง การปักช า 

กำรปลูกฝรั่ง หลังจากท่ีเลือกพ้ืนท่ีปลูกได้แล้ว ถ้าต้องการจะปลูกเป็นสวนก็ควรจะจัดระยะ

ปลูกระหว่างแถว และระหว่างตน้ประมาณ 3×3 เมตรในเนื้อท่ี 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 160 ตน้ 

กำรเตรียมดิน การปลูกฝร่ังในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าท่วมถึงควรท าการยกร่องปลูก โดยยกร่องให้มีขนาด

ความกว้างของหลังร่องประมาณ 6 เมตร มีคูน้ ากว้างประมาณ 1.5 เมตร ความยาวของสันร่องแล้วแต่

พ้ืนท่ี ความสูงไม่จ ากัด แตถ่้าเป็นท่ีดอนไม่จ าเป็นต้องยกร่อง จากนั้นก็ปรับปรุงดินโดยการตากดินเพ่ือฆ่า

เชือ้โรคและเมล็ดวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักในปริมาณเท่าๆ กัน อัตราปุ๋ย 1 ส่วนตอ่ดิน 2 ส่วน เพ่ือให้

ดินร่วนซุย 

กำรเตรียมหลุมปลูก 

ขนาดของหลุมปลูกควรกว้าง 0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตร และลึก 0.5 เมตร ท่ีจ าเป็นต้องขุด

หลุมกว้างเพ่ือเปลี่ยนสภาพดินในหลุมให้ดขีึน้ ดังนี้ 

1.ควรขุดดินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ดินบนและดินล่าง 

- ดินบน เป็นสว่นท่ีมีอินทรียวัตถุมากอยู่แล้ว ให้แยกไว้ส่วนหนึ่ง 

- ดินล่าง คือ ดินท่ีเม่ือขุดลึกลงไปแล้วพบว่าดินมีสีจางลงเป็นชั้นท่ีไม่มีอินทรียวัตถุ 

2.ตากดินไว้ 10 – 15 วัน เพ่ือให้แสงแดดส่องฆ่าเชือ้โรคในหลุมปลูกและในดนิ 

3.กลบดินลงในหลุม 

4.ผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วนต่อดินล่าง 2 ส่วน และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยฟอสเฟต 

0.05 กิโลกรัม แล้วจึงกลบไปในหลุมทับชั้นดินบนจนมีระดับสูงกว่าระดับพ้ืนดินธรรมดา ประมาณ 10 

เซนติเมตร 

การท่ีตอ้งกลบดินให้สูงกว่าระดับดินเดิมนัน้ เพ่ือท่ีเม่ือเวลาปลูกแล้วดินจะยุบตัวลงเล็กน้อย ซึ่ง

จะท าให้พอดีกับระดับดินเดิมถ้าไม่เผื่อไว้จะเป็นแอ่งและมีน้ าขังท าให้รากเน่าตายได้ 

กำรปฏิบัติดูแลรักษำ 

กำรให้น้ ำ  
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หลังจากปลูกฝร่ังแล้วตอ้งหม่ันคอยรดน้ าในช่วงระยะแรกจนกว่าต้นฝร่ังจะตัง้ตัวได้หลังจากนั้น

ก็ต้องสังเกตดูความชุ่มชืน้ของดินถ้าดินแห้งมากต้องรีบให้น้ า และถ้ามีฝนตกหนักก็ควรระบายออกบ้างการ

ให้น้ าจะค่อยๆ เพ่ิมขึน้ตามความต้องการของต้นฝร่ังประมาณความชื้นของดินในระหว่างการออกผลมี

ความส าคัญ เพราะก่อให้เกิดการร่วง การแตก และขนาดของผล 

 

กำรใส่ปุ๋ย  

โดยปกติการปลูกพืชทุกชนิดควรมีการใส่ปุ๋ยท้ังปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี สูตรท่ีแนะน า คือ 15-15-

15 หรือ 13-13-21 ฝร่ังเม่ือออกดอกแล้วจ าเป็นต้องให้น้ าและปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นทุกๆ 

ปี ควรให้ปุ๋ยประมาณ 2 กิโลกรัม/ตน้/ปี หรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับอายุของตน้และประมาณผลผลิต และหาก

จะให้ฝร่ังมีรสหวานย่ิงขึน้ให้ใช้ ปุ๋ยเกร็ดสูตร 5-30-30 พ่นก่อนเก็บผล 1 เดือน โดยน าปุ๋ยเกร็ดมาผสมน้ า

ฉีดพ่น ฉีดอาทิตย์ละคร้ัง ประมาณ 2 คร้ัง จากนั้นประมาณ 15 วัน จึงเก็บผล 

กำรพรวนดิน  

ไม่ควรพรวนดนิลกึ เพราะจะท าให้รากของต้นฝร่ังขาดได้ 

กำรก ำจัดวัชพืช 

ควรท าอย่างสม่ าเสมอ อาจใช้วิธีการถาง ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชหรือปลูกพชืตระกูลถั่ว เช่น เซน

โตรซึม เพอราเรีย เป็นพืชคลุมดิน 

กำรปักไม้ค้ ำกันลม 

ในระหว่ างท่ีต้นฝ ร่ังยังเล็กอยู่ คว รปักไม้ ค้ ากันลมเพ่ือป้อ งกั นไม่ ให้ต้ นโยก เพราะอาจ

กระทบกระเทือนท าให้ต้นฝร่ังไม่โต การปักไม้ค้ ากันลมควรใช้ไม้รวกหรือแขนงไม้ไผ่ยาว 1 เมตร ค้ ากิ่งต้น

ละ 1-2 อัน และใช้เชือกพลาสตกิผูกติดกับกิ่งแตอ่ย่าผูกให้แนน่มากเพราะกิ่งอาจเจริญเตบิโตช้า 
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กำรพยุงผลฝรั่ง 

ฝร่ังจะเร่ิมออกผลเม่ืออายุประมาณ 6 เดอืน ควรใช้ไม้ไผ่ปักไว้เพ่ือพยุงผลฝร่ัง โดยใช้ปลายหรือ

แขนงไม้ไผ่ขนาดเล็กยาว 1 เมตร หรือกมากกว่านั้นปักใกล้กับกิ่งท่ีออกผลแล้วโดยผูกยึดกับกิ่งไว้ บางสวน

จะผูกขั้วผลกับกิ่งหรือไม้ปักเพ่ือไม่ให้ผลถ่วงต้น เพราะน้ าหนักผลฝร่ังมาก ถ้ามีลมพัดแรงตน้จะเฉาตาย

และรากจะขาด 

 

กำรตัดแต่งกิ่ง 

การตัดแตง่กิ่งจะช่วยให้ฝร่ังเกิดกิ่งอ่อน และมีช่อดอกออกมาด้วยท าให้ทรงพุ่มโปร่ง ได้สัดส่วน 

อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ท่ัวถึง สะดวกในการเก็บผลและการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคและ

แมลง นอกจากนี้ ยังท าให้ได้ผลผลิตท่ีแน่นอน ผลมีขนาดใหญ่ ส าหรับส่วนใหม่ ควรมีการตัดแตง่กิ่งทุกปี 

เพ่ือกระตุน้การเจริญและการสร้างตาดอก โดยท่ัวไปตน้ท่ีสมบูรณ์จะตัดกิ่งก้านออก 25 – 30 % ส าหรับ

ตน้ท่ีไม่แข็งแรงให้ตัดกิ่งก้านออกประมาณ 20% นอกจากการตัดแตง่กิ่งแล้วการท าให้ใบร่วงจะท าให้ระยะ

การเก็บเกี่ยวสั้นลงและการปลิดผลท้ิงให้เหลอืประมาณ 2-6 ผลตอ่กิ่ง จะจ าเป็นในสว่นท่ีผลิต เพ่ือบริโภค

ผลสด แตถ่้าจะให้ได้ผลท่ีมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดี ควรให้เหลอืเพียง 1 ผลเท่านัน้ 

กำรบังคับให้ฝรั่งออกดอก 

โดยท่ัวไปฝร่ังจะให้ผลเร็วถ้าเป็นฝร่ังท่ีได้จากกิ่งตอน จะให้เก็บผลคร้ังแรกเม่ืออายุได้ประมาณ 

1 ปี หรือถ้าเป็นต้นท่ีได้จากการเพาะเมล็ดจะเก็บผลได้ช้ากว่า คือ เม่ืออายุ 1 ปี  - 2 ปี แล้วแตส่ายพันธ์ุ 

ฝร่ังจะออกดอกในส่วนยอดท่ีเกิดใหม่ตรงโคนก้านใบคู่ท่ี 3 -4 บนกิ่งอ่อน กิ่งหนึ่งมีดอก 1 – 6 ดอก 

แล้วแต่พันธ์ุ ดอกเป็นชนิดท่ีสมบูรณ์เพศท าให้ตดิผลง่าย ดังนั้น ถ้าปลูกฝร่ังแล้วไม่ค่อยออดดอกออกผล

อาจจะใช้การยังคับให้ฝร่ังออกดอก โดยวิธีการ ดังตอ่ไปนี้ 

1.การโนม้กิ่ง ฝร่ังมีช่อดอกท่ีกิ่งอ่อน ดังนั้นการท าให้เกิดกิ่งอ่อนก็จะชักน าให้เกิดตาดอกได้ การ

โนม้กิ่งฝร่ังให้อยู่ในแนวระดับแล้วใช้ไม้รวกยึดปักไว้ เร่งใส่ปุ๋ย รดน้ า ฝร่ังก็จะแตกกิ่งจากกิ่งท่ีโน้มพร้อมท้ังมี

ช่อดอกออกมาด้วย 

2.การตัดแตง่กิ่ง ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าตาดอกจะเกิดจากกิ่งอ่อน ดังนัน้ การตัดแตง่จะท าให้

เกิดการแตกกิ่งอ่อนและช่อดอกได้กิ่งท่ีจะตัดแตง่ คือ กิ่งท่ีอ่อนแอ กิ่งท่ีเป็นโรคและกิ่งท่ีไม่ได้รับแสง 
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3.การท าให้ใบร่วง โดยใช้ปุ๋ยพวกยูเรียหรือสารเคมีละลายน้ าให้เข้มข้น 25% พ่นให้ท่ัว ท้ังต้น

เพ่ือให้ใบฝร่ังร่วงหมด ระยะนี้จะต้องให้น้ าและปุ๋ยบ ารุงตน้ หลังจากนั้นประมาณ 5 สัปดาห์ จะเห็นช่อดอก

เจริญออกมาพร้อมกิ่งอ่อนท่ีแตกขึน้ใหม่และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกใน 5 เดอืนตอ่มา 

4.การเด็ดยอดฝร่ัง โดยนับใบจากปลายกิ่งเข้าไปถึงใบคู่ท่ี 4 แล้วจึงเด็ดยอดท้ิง จากนั้นไม่กี่วัน

ฝร่ังก็จะแทงดอกออกมา 

อนึ่ง การบังคับให้ฝร่ังออกดอกนัน้ท าได้ไม่ยากนัก ถ้าตน้ฝร่ังสมบูรณ์แข็งแรง และปลุกในท่ีๆ มี

แสงแดดเพียงพอ แต่ควรค านึงด้วยว่าการให้ฝร่ังมีผลมากผลก็จะเล็กลงดังนัน้จึงตอ้งให้ปุ๋ยและน้ าแก่ต้น

ฝร่ังท่ีบังคับการออกดอกให้มากกว่าปกติ การบังคับให้ฝร่ังออกดอกจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใช้เวลา

ประมาณ 9 เดอืน คือ ใช้เวลาในการบังคับให้ฝร่ังออกดอกจนกระท่ังตดิผล 7 เดอืน และมีช่วงเก็บเกี่ยวผล

อีก 2 เดอืน 

กำรห่อผล 

ประโยชน์ของการห่อผลนอกจากจะช่วยป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูฝร่ังแล้ว ยังท าให้ผลฝร่ังมี

ผิวสวยนา่รับประทานวิธีการห่อผลฝร่ังโดยส่วนใหญ่จะใช้ถุงพลาสตกิหรือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อก่อน

แล้วจึงสวมพลาสติกทับอีกชั้นหนึ่ง โดยจะเร่ิมห่อผลฝร่ังเม่ือมีขนาดเท่าลูกมะนาวหรือหลังดอกบานแล้ว 1 

เดอืน ก่อนห่อควรพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดเชือ้รา และแมลงท่ีผลฝร่ังเสียก่อน 

กำรเก็บเกี่ยว 

ฝร่ังนับจากดอกบานจนถึงผลแก่พร้อมท่ีจะเก็บเกี่ยวได้จะใช้เวลาประมาร 5 เดือน ฝร่ังท่ียัง

อ่อน ผิวจะมีสเีขียวเข้ม เม่ือเร่ิมแก่สีเขียวจะจางลงและเตง่ตงึเป็นมัน ไม่ควรเก็บผลท่ียังไม่แก่เต็มท่ีเพราะยัง

มีการสร้างแป้งและสีไม่ เต็มท่ี ผลจะนิ่ ม การเก็บเกี่ยวควรใช้กรรไกรตัดขั้วผลมาด้วยโดยไม่ต้องเอา

ถุงพลาสติกท่ีหุ้มฝร่ังออกเพ่ือประหยัดเวลา ถ้าหากไม่มีขั้วตดิผลจะท าให้ฝร่ังเสื่อมคุณภาพเร็ว และอาจถูก

เชือ้โรคเข้าท าลายได้ง่าย 

กำรป้องกันและก ำจัดแมลง 

โรคท่ีส าคัญของฝร่ัง 

1.โรคจุดสนมิ เกิดจากเชือ้ราเข้าท าลายใบ โดยจะเห็นจุดขนาดเล็ก เร่ิมจากจุดสีเขียวแล้วค่อยๆ 

เปลี่ยนเป็นสสีนมิเหล็กและเป็นขุยคล้ายก ามะหย่ี ถ้าเป็นท่ีกิ่งจะท าให้เป็นขุยและกิ่งแตกแห้งตาย 

การป้องกัน ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น มาแนบและซีแนบ หากเป็นท่ีกิ่งอาจใช้สารเคมี

ดังกล่าวผสมในปูนแดงข้นๆ ทาบริเวณท่ีเป็นโรค 
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2.โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชือ้ราเข้าท าลายผลอ่อน ผลสุกและใบ อาการบนใบจะเห็นเป็นจุด

สีน้ าตาลเล็กๆ แผลอาจทะลุ ถ้าเป็นท่ีผลอ่อนจะท าให้มีสีน้ าตาลและเนา่แห้งไปในท่ีสุด แตถ่้าเป็นระยะผล

สุกหรือใกล้สุกจะเกิดแผลเนา่สีน้ าตาล อาการจะลุกลาม แผลจะบุ๋มลงเล็กน้อยมีจ้ าสีคล้ าและเมือกสีแสด

ปรากฏให้เห็น 

การป้องกัน ใช้วารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น บีโนมิล แคปแทน โดยพ่นสารเคมีก่อนเก็บผล 

1 เดอืน 

 

 

แมลงศัตรูฝรั่ง 

1.แมลงวันทอง การท าลายเกิดจากแลวงวันทองวางไข่ท่ีใตผ้ิวฝร่ังสุก (หรือระยะท่ีผิวอ่อน) ตัว

อ่อนท่ีฟักจากไข่จะเจริญกินเนื้อฝร่ังเป็นอาหารท าให้ฝร่ังอ่อนนิ่มและเละในท่ีสุด 

การป้องกัน ห่อผลในขณะท่ีผิวยังแข้ง มีสีเขียว ขนาดเล็ก การห่ออาจห่อด้วยถึงพลาสตกิชั้น

เดียว หรือ 2 ชั้น โดยต้องเจาะรูกระดาษห่อชั้นในก้นถุงให้น้ าไหลออกด้วย หรือใช้สารเคมีมาลาไทออนผสม

โปรตนีไฮโดรไลเซท เป็นเหย่ือพิษฉีดพ่นในตอนเช้าตรู่เป็นจุดๆ บนใบแก่เท่านั้น ตน้ละ 1 – 4 จุด แตล่ะจุด

ใช้น้ ายาประมาณ 50 ซีซี พ่นแค่ให้ใบเปียกและพ่นทุกๆ 7 วัน ตดิตอ่กัน 4 – 5 คร้ังก่อนเก็บเกี่ยว หากพ่น

ก่อนการระบาด 1 เดอืน จะได้ผลดีกว่าพ่นหลังแมลงระบาดแล้ว 

2.เพลีย้แป้ง จะดูดกินน้ าเลี้ยงตามใบอ่อน กิ่งอ่อน และช่อดอกท าให้แห้งเฉาหรือใบผิดรูปร่าง

และผลผลิตลดลง 

การป้องกัน พ่นด้วยสารละลายอโซดริน 200 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นให้ท่ัวต้น ใบ กิ่งอ่อน 

และผลทุกๆ 7 วัน ประมาณ 2-3 คร้ัง และหยุดพ่นสารเคมีอย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวผล 

ลักษณะเด่นของสินค้ำ 

ฝร่ังมีคุณค่าอาหารพอสมควรท่ีนา่กล่าวคือ นอกจากเกลือแร่วิตามินบีหนึ่ง บีสอง ไนอาซิน 

เช่นผลไม้ท่ัวไปแล้ว ฝร่ังยังมีประมาณวิตามินซีสูงมาก คือ ฝร่ัง 100 กรัม จะมีวิตามินซีตั้งแต่ 104 – 

212 มิลลิกรัม นอกจากคุณค่าทางอาหารดังกล่าว ฝร่ังยังมีสารจ าพวกเพคตินเป็นจ านวนมาก เพคตนิมี

สรรพคุณในทางยา คือ ช่วยเคลือบล าไส้ และในทางอาหารจะช่วยท าให้แยมหรือเยลลี่คงรูป ฝร่ังนอกจาก

ขายผลผลิตสดแล้ว ยังสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกมากมาย 

ลักษณะฝรั่งท่ีเหมำะสมจะส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 
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1.ผลสมบูรณ์ รูปร่างตรงตามพันธ์ุ น้ าหนักประมาณ 200 – 300 กรัม เนื้อสีขาว รสชาติ

หวานอมเปร้ียว เนื้อกรอบ 

2.มีความสุกแก่ตามความตอ้งการของตลาด เม่ือขนสง่ถึงปลายทาง 

3.สะอาดปราศจากร่องรอยหรือต าหนจิากการเข้าท าลายของโรคแมลง 

กำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยวส ำหรับฝรั่งต้องกำรส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

1.เก็บฝร่ังท่ีมีอายุพอเหมาะ 

2.ผลฝร่ังตอ้งล้างท าความสะอาด 

3.เช็ดผิวผลให้แห้งแล้วบรรจุในโฟมตาข่าย 

4.บรรจุในภาชนะกล่องกระดาษขนาด 40×30×10 เซนติเมตร น้ าหนักบรรจุ 5 กิโลกรัม 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

กำรแปรรูป 

ในปัจจุบันฝร่ังท่ีขายในท้องตลาดมีท้ังพันธ์ุไทย และเวียดนาม ผลฝร่ังท้ังสองพันธ์ุนีน้อกจากจะ

ใช้รับประทานสดแล้ว ยังอาจน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้เป็นตน้ว่า  

1.ท าเป็นรูปผลิตภัณฑ์ท่ีใช้น้ าตาลเป็นสว่นประกอบในการถนอมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แยมฝร่ัง เยล

ลี่ฝร่ัง ฝร่ังเชื่อม ฝร่ังแช่อิ่ม และฝร่ังกวน 

2.ท าเป็นเคร่ืองดื่ม ได้แก่ น้ าฝร่ังสดปรุงรสบรรจุขวด น้ าฝร่ังหวานเข้มข้น เคร่ืองดื่มฝร่ังผง 

เคร่ืองดื่มส าเร็จรูปน้ าฝร่ัง 

3.ท าเป็นรูปตากแห้ง เช่น ฝร่ังแห่งคืนรูป ฝร่ังแผ่นหนา ฝร่ังแผ่นบาง ข้าวเกรียบฝร่ัง และฝร่ัง

แผ่นกรอบ 

4.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ฝร่ังบรรจุกระป่องในน้ าเชื่อม และฝร่ังแช่แข็ง ส าหรับกากฝร่ังหลังจาก

ค้ันน้ าแล้ว อาจจะน ามาแปรรูปเป็นฝร่ังกวนปรุงรส น้ าแพคตนิ และแพคตนิผง 

ผลิตภัณฑ์ตา่งๆ ท่ีท าจากฝร่ังสุกและสดจะมีกลิ่นของฝร่ังเล็กนอ้ย เคร่ืองดื่มส าเร็จรูป น้ าฝร่ัง

ผง เม่ือละลายน้ าคืนรูปเป็นน้ าผึง้ จะยังคงมีกลิ่นของฝร่ังอยู่ มีสีคล้ายฝร่ังสด ฝร่ังแผ่นกรอบถ้าน ามา

รับประทานเป็นอาหารขบเค้ียว หรือรับประทานกับเคร่ืองดื่มเป็นอาหารเช้า ก็ยังมีกลิ่นรสของฝร่ังอยู่ 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปของอาหารตากแห้งจะมีน้ าหนักเบา ขนย้ายง่าย เก็บรักษาไว้ ได้นานท่ี

อุณหภูมิห้อง และมีกลิ่นของฝร่ังเหมือนเม่ือแรกเก็บ ในการแปรรูปผลฝร่ังสดเป็นผลิตภัณฑ์ฝร่ังต่างๆ นั้น 

ควรมีแผนในการแปรรูป ท้ังนี้เพ่ือไม่ให้มีเศษวัตถุดิบเหลอืท้ิงโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์  และเพ่ือประหยัดเวลาใน

การแปรรูป  
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กรรมวิธีการแปรรูปผลฝร่ังสดโดยเร่ิมจากผลฝร่ังสดบ่มให้สุก เพ่ือให้มีกลิ่นของฝร่ังสุกแต่ไม่เน่า 

คัดฝร่ังผลท่ีด ี มีกลิ่นของฝร่ังสุกพอเหมาะ ชั่งน้ าหนักก่อนลา้งน้ าสะอาดแล้วแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ลวกน้ าร้อน บรรจุภาชนะท าเป็นฝร่ังดอง หรือ ห่ันชิ้น บดยี ปรุงแตง่กลิ่นรส กวนเป็น

แยมฝร่ัง 

ส่วนท่ี 2 ห่ันเป็นชิน้ แคะเมล็ดออก ตากแห้งเป็นฝร่ังตากแห้ง หรือตม้ กรอง เตมิน้ าตาล ท าเป็น

เยลลี่ หรือน้ าฝร่ังหวานเข้มข้น หรืออาจจะน าชิ้นฝร่ังท่ีแคะเมล็ดแล้วมานึ่ง สับละเอียด ค้ันน้ าท าน้ าเพคติน 

และเพคตนิผง ส่วนกากน ามากวนปรุงรสท าเป็นฝร่ังกวนปรุงรส ชิ้นฝร่ัง ท่ีแคะเมล็ดแล้วก้ออาจแช่อิ่มตาก

แห้ง เป็นฝร่ังเคลือบน้ าตาล ท าได้โดยน าฝร่ังแช่อิ่มตากแห้งมาต้มในน้ าเชื่อมข้นร้อยละ 20 ประมาณ 5 

นาที แล้วตากในตูอ้บลมร้อนจนแห้ง 

ส าห รับ ส่ ว น ท่ีสอ งนี้อ าจจะน ามาบด ผ สมแป้ง เกลือ  นวดแล้ ว ป้ัน เป็นก้ อน กลม มี

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนตเิมตร นึ่งประมาณ 30 นาที ผึ่งลมให้หมาด ห่ันเป็นแผ่นบางๆ วางเรียง

บนตะแกรงบรรจุภาชนะท่ีสะอาดแห้ง เม่ือน ามาทอดกับน้ ามันจะได้ข้าวเกรียบฝร่ัง ซึ่งกรอบและยังมีกลิ่น

รสของฝร่ังอยู่ 

เนื้อฝร่ังบด ถ้าไม่ท าเป็นข้าวเกรียบอาจน ามาท าเป็นแผ่นกลม แล้วตากในตูอ้บลมร้อน ก็จะได้

ฝร่ังแผ่นบาง หรือถ้าเทลงถาด เกลี่ยให้เสมอ ใช้ 2 อันประกบกัน จะได้ฝร่ังแผ่นหนา น ามาห่อด้วยกระดาษ

แก้วใส ก่อนบรรจุภาชนะส าหรับเก็บก็ได้ หรือถ้าเตมิน้ าตาล แป้ง แบะแซ เกลือ ผสมจนเป็น เนื้อเดียวกัน 

ท าให้ร้อน เทใส่เข้าเคร่ือง Drum Dryer  

ส่วนท่ี 3 น ามาปอกเปลือกต้มกับน้ า กรองโดยผ่านแร่ง ท าให้ร้อน น าเข้าเคร่ืองพ่นฝอยจะได้

ฝร่ังผง เม่ือเติมน้ าตาลปรุงรสก็จะได้เคร่ืองดื่มน้ าฝร่ังผง หรือน าฝร่ังท่ีได้มาระเหยให้ข้นในตูอ้บลมร้อน เติม

น้ าตาล ตากต่อจนแห้ง ตป่ีนเป็นผงปรุงรสเป็นเคร่ืองดื่มฝร่ังผงได้อีกวิธีหนึ่ง หรือน าน้ าฝร่ังท่ีผ่านแร่งมา

ปรุงรส ฆ่าเชื้อ บรรจุขวด เป็นน้ าฝร่ังสดปรุงรสบรรจุขวด ส าหรับเคร่ืองดื่มน้ าฝร่ังผงนั้นถ้าพรมน้ าลง

เล็กนอ้ย ผ่านแร่งขนาดเบอร์ 8 ตากในตูอ้บลงร้อนประมาณ 50 องศาเซลเซียสจนแห้ง ก็ จะได้เคร่ืองดื่ม

น้ าฝร่ังผงชนิดเป็นเกล็ด 
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กำรบรรจุหีบห่อ และกำรเคล่ือนย้ำย 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างตน้ฝร่ังสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ไม่จ าเป็นต้อง

จ าหนา่ยเฉพาะผลสดเพียงอย่างเดียว  

การบรรจุหีบห่อมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

นอกจากเร่ืองการดีไซตบ์รรจุภัณฑ์ให้สวยงามนา่ดึงดูดในเร่ืองของข้อมูลท่ีแสดงบนบรรจุภัณฑ์ก็ส าคัญไม่

แพ้กัน  เม่ือลูกค้าสนใจบรรจุภัณฑ์ของเราแล้ว เขาจึงอ่านรายละเอี ยดเพ่ือพิจารณาการซื้ อต่อ ซึ่ ง

ประกอบด้วย 

1.ชื่อสินค้า  

2.ตราสินค้า หรือโลโก้ ตาสัญลักษณ์ 

3.ท่ีมาและความหมายของสินค้า 

  - สรรพคุณ 

  - ราคา 

  - สโลแกนหรือโปรโมชั่น 

4.รูปภาพประกอบสินค้า - รูปสินค้าท่ีใช้แสดงเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าในในตัวสินค้ามากขึน้ 

5.ส่วนประกอบสินค้า – แจกแจรายละเอียดของส่วนประกอบสินค้าว่าท ามาจากอะไรบ้างและใน

อัตราส่วนเท่าไหร่ 

6.ประมาณสุทธิของสินค้า- น้ าหนักสุทธิของสินค้า 

7.ชื่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย – กรณีท่ีไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง รวมถึงท่ีตัง้ สถานท่ีของชื่อผู้ผลิต

และผู้จ าหนา่ย 

8.ข้อมูลท่ีต้องใส่ตามกฎหมาย 

  - วันผลิต 

  - วันท่ีควรบริโภค 

  - ข้อแนะน า / ขั้นตอนหรือวิธีใช้ของสินค้า 

  - เคร่ืองหมายรับรอง – อย / มอก. 

  - บาร์โค้ด 

  - คุณค่าทางโภชนาการ / ชิ้น 
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การกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าเป็นการเร่ืองของกิจกรรมการเคลื่อนย้าย

สินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค หรือท่ีเราเรียกว่า “ลูกค้าคนสุดท้าย” ในประมาณท่ี

ตอ้งการ ในจ านวนท่ีถูกตอ้ง และในความเร็วท่ีต้องการของลูกค้าโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของการ

กระจายสิน ค้า ไม่ว่ าจ ะเป็น  ท า เล ท่ีตั้ ง คลั งสิ น ค้ าและก ารค ลั งสิ น ค้า ( Inventory Location and 

Warehousing) การจัดการวัสดุ (Material Handing) การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) และ

กิจกรรมหรือกระบวนการอื่น ๆ ฯลฯ โดยน าหลักในการบริหารจัดการมาใช้ในกระบวนการกระจายสินค้า

เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในกิจกรรมการเคลื่อนย้ายตอ่คร้ังซึ่งในการจัดท าหนังสอืเล่มนี้เป็นการเรียบเรียง

องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลระบบสารสนเทศ และหนังสือท่ีมีความนา่สนใจหลาย ๆ แหล่งข้อมูล โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายความรู้ในการกระจายสินค้ า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าซึ่งก าหนด

ขอบเขตในการรวบรวมองค์ความรู้ดังตอ่ไปนี้ 
1.ความหมายของการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการกระจายสินค้า  การกระจายสินค้า 

(Physical Distribution) หมายถึง “กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค

หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม”หรืออาจหมายถึง “การขนส่งและการเก็บรักษาตัวสินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจ

หนึ่งและระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจนั้น” จากความหมายนี้จะเห็นว่างานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

กระจายตัวสินค้าการบริหารการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution Management) เป็นการพัฒนา

และด า เนิ นงานระบบการเคลื่ อน ย้ายผลิต ภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพดั งนั้ นการเคลื่ อน ย้ายสินค้าจึง

ประกอบด้วย 
1) การเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย 

2) การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตจากแหล่งเสนอขายมายังแหล่งการผลิต 
องค์ประกอบของกำรกระจำยตัวสินค้ำมี 5 ระบบย่อย  

1) ท าเล ท่ีตั้ งคลังสิน ค้าและการคลังสิน ค้า (Inventory Location and Warehousing) ท าเลท่ีตั้ ง

คลังสินค้าเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องการเลือกสถานท่ีตัง้ของคลังสินค้าว่าควรจะเก็บสินค้าไว้ท่ีไหน ส่วนงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า (Warehousing) เป็นกิจกรรมของการกระจายตัวสินค้าท่ีประกอบด้วยการเก็บ

รักษา การจัดหมวดหมู่ การแบ่งแยกและการเต รียมผลิตภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง” ธุรกิจมีทางเลือก ท่ีจะ

ด าเนินงานโดยมีคลังสินค้าของตนเอง (Private Warehouse) หรือไปใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ 

(Public Warehouse) 

2) การจัดการวัสดุ (Material Handing) เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการจัดการ

วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสามารถท าให้เกิดการสูญ เสียท่ีเกิดจากการ

แตกหัก เนา่เสียและขโมยนอ้ยท่ีสุด อุปกรณ์เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพสามารถท าให้ลดตน้ทุนและเวลาท่ี

ตอ้งใช้ในการจัดการดังกล่าว อุปกรณ์เคร่ืองมือในการจัดการวัสดุได้แก่ สายพาน รถยก ล้อเลื่อน ลิฟท์  

ตูเ้ก็บสินค้า (Container) เป็นตน้ 
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3) การควบคุมสินค้าคงเหลือ ( Inventory Control) หมายถึ ง กิ จกรรมในการเก็บ รักษาสินค้า

คงเหลอืให้มีขนาดและประเภทของสินค้าในปริมาณท่ีเหมาะสม สินค้าคงเหลอืส าหรับหลายบริษัทจะแสดง

ถึงขนาดของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมสิ้นค้าคงเหลือคือ การควบคุมการลงทุนและการขึน้ลง

ของสิน้ค้าให้เกิดนอ้ยท่ีสุดโดยสามารถรับค าสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันทีและถูกตอ้ง 

4) การด าเนนิงานเกี่ยวกับค าสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นขั้นตอนในการจัดการตามใบสั่งซื้อของ

ลูกค้า” ประกอบด้วยการจัดท าเอกสารการขาย การให้สินเชื่อ การจัดเตรียมในการเก็บสินค้า การเก็บหนี้ท่ี

ตอ้งช าระ 

5) หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าไปยังลูกคา ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจถึงประเภทของการ

ขนสง่และพาหนะท่ีใช้ในการขนสง่ วิธีการขนสง่หลักท่ีนิยมในปัจจุบันมี 5 ประเภท ดังนี้ 
(1) การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกท่ีนยิมใช้มาก โดยเฉพาะการขนส่ง

ภายในประเทศเพราะสะดวก รวดเร็ว มีเวลาให้เลอืกมาก 

(2) การขนส่งโดยรถไฟ (Railroads) เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าท่ีมีน้ าหนักมาก ขนาดใหญ่มี

ปริมาณมาก และต้องมีการขนส่งระยะทางไกล เพราะค่าใช้จ่ายถูก ความปลอดภัยสูง สินค้าท่ีนิยมใช้

บริการรถไฟได้แก่ ปูนซีเมนต ์ หินทราย น้ ามัน เป็นตน้ 

(3) การขนส่งทางเคร่ืองบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทางอากาศท่ีถือว่ารวดเร็วท่ีสุดและค่า

ขนสง่สูงท่ีสุด เหมาะส าหรับสินค้าท่ีเสียง่าย หรือมีราคาแพง เช่น ดอกไม้ เพชร ฯลฯ  

(4) การขนส่งทางเรือ (Water Way) เป็นการขนส่งทางน้ าท่ีประหยัดค่าขนส่ง เหมาะส าหรับ

สินค้าท่ีคนกลางในช่องทางการจัดจ าหนา่ยหรือคลังสินค้าท่ีอยู่ใกล้ทางน้ า เช่น ซุง ข้าวเปลือก แร่ ถ่าน 

ฯลฯ 

(5) การขนส่งทางท่อ (Pipelines) เป็นการขนส่งสินค้าท่ีเป็นของเหลวหรือแก๊ส เช่น น้ ามัน น้ า 

แก๊ส 
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บทท่ี 4 

แผนกำรตลำด 
 

กำรเข้ำสู่ตลำด  ตอ้งเข้าใจถึงความตอ้งการของผู้บริโภคและก้าวน าหนา้ความต้องการของลูกค้า

อยู่ตลอดเวลานั้นเป็นหน้าท่ีหลักของนักการตลาดทุกคน อีกท้ังการเข้าใจ "สิ่งแวดล้อมทางการตลาด" 

(Marketing Environment) เพ่ือให้รับรู้ถึงความกังวลต่างๆ แรงกระตุ้นต่างๆ ของลูกค้า รวมท้ังการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า ก็นับเป็นหัวใจส าคัญท่ีนักการตลาดจะต้องค านึงถึงอยู่

เสมอ นักการตลาดมักจะคอยส ารวจสิ่งแวดล้อมทางการตลาดตา่งๆ ด้วยการหาข้อมูลจากการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดนอกบริษัท โดยจะคอยสังเกตแนวโน้มธุรกิจ โอกาสและภัยคุกคามของธุรกิจไปพร้อมๆ กัน 

องค์ประกอบทีส าคัญในการส ารวจตลาดมี 6 ประการ ได้แก่ แรงกดดันด้านประชากรศาสตร์ แรงกดดัน

ด้านสังคม-วัฒนธรรม แรงกดดันด้านเศรษฐกิจ แรงกดดันด้านกฎหมาย แรงกดดันด้านการแข่งขัน และ

แรงกดดันดา้นเทคโนโลยี โดยนักการตลาดจะต้องส ารวจว่าโอกาสและภัยคุกคามจะมาจากท่ีใดได้บ้างจาก

ทุกมุมโลกเพ่ือให้ธุรกิจด าเนิ นและส ร้างก าไรเพ่ิมขึ้นได้   สิ่งแว ดล้อมทางการตลาดเป็นค าศัพท์ทาง

การตลาดเพ่ือใช้อ้างอิงถึงปัจจัยและแรงกดดันต่างๆ ท่ีกระทบต่อความสามารถในการท าธุรกิจและ

ความสัมพันธ์ต่อลูกค้าได้ โดยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดมี 3 ระดับ คือ สิ่งแวดล้อมระดับเล็ก (ภายใน

บริษัท) - เป็นแรงกดดันภายในบริษัทท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า , 

สิ่งแวดล้อมระดับกลาง (ภายในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม) - เป็นแรงกดดันท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมท่ีจะส่งผลกระทบตอ่ตลาด และสิ่งแวดล้อมระดับใหญ่ (ประเทศ) – เป็นแรงกดดันท่ีเกิดขึน้ใน

สังคมท่ีกระทบตอ่บริษัทหรือตลาดโดยรวม 

การตลาดสมัยใหม่นี้ได้กล่าวรวมถึง การตลาดความสัมพันธ์ท่ีมุ่งเนน้ลูกค้าเป็นส าคัญ การตลาด

เชิงธุรกิจหรือการตลาดเชิงอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นองค์กรหรือสถาบัน และการตลาดเชิงสังคมท่ีมุ่ งเน้น

ประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้ การตลาดรูปแบบใหม่นี้ได้ใช้อิน เทอร์เน็ ตซึ่งเรียกว่า การตลาดผ่ าน

อินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) หรืออีกหลายชื่อ ตัวอย่างเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marketing), 

การตลาดออนไลน์ (online marketing), การตลาดดิจิตอล  (digital marketing) ท่ีหมายถึงการตลาดผ่าน

เว็บไซตค้์นหาข้อมูล (search engine website) , การโฆษณาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (desktop advertising) 

การตลาด ยุคสมัยใหม่นี้พยายามท ากลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูก ค้าให้เป็น ไปอย่างสมบูรณ์ซึ่ งถื อเป็น

กระบวนการหนึ่งของการตลาดแบบดั้งเดิม อีกท้ังยังเป็นการก าหนดกลุ่ มเป้าหมายให้มีความแม่นย าชัดเจน

มากย่ิงขึ้น ซึ่งในบางคร้ังเรียกว่า การตลาดเฉพาะบุคคล (personalized marketing) หรือการตลาดแบบหนึ่ง

สินค้าต่อหนึ่งลูกค้า (one-to-one marketing) อีกประการหนึ่ง การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นบางคร้ังถูก

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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พิจารณาในมุมกว้างมากขึน้ เพราะว่าการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้หมายถึงการท าตลาดอยู่บนโลก

อินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แตยั่งรวมถึงการตลาดผ่านอีเมล สื่อไร้สาย และการผลักดันผู้คนท่ีได้บริโภค

สื่ออย่างวิทยุ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมเข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตหรือหน้าเว็บไซต์  

ต่าง ๆ อีกด้วย 

พ้ืนท่ีปลูกในปี 2540 มีประมาณ 67,210 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 48,229 ไร่ มีผลผลิตรวมท่ัว

ประเทศ ประมาณ 117,000 ตัน แต่ ใช้บริโภคในประเทศถึ ง 99% มีการส่งออกเพียง 1% โดยใน ปี 

2540 ส่งฝร่ังสดออก 450 ตน้ มูลค่า 13 ล้านบาท  ตลาดมีท้ังในเอเชีย แถบยุโรป และอเมริกา  ต้นทุน

การผลิตฝร่ังในปีแรกประมาณ 7,000 บาท/ไร่  ส าหรับปีตอ่ๆไปจะลดลงเหลอื 2,800 บาท/ไร่ 

ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากฝร่ังสามารถจ าหน่ายได้หลายทาง อาทิ ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน 

ร้านค้าสหกรณ์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าภายในป้ัมน้ ามันท่ัวประเทศ  และตลาดออนไลน์  

 

กำรก ำหนดรำคำ สินค้านัน้ มีสิ่งท่ีกิจการจะตอ้งพิจารณาเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจ เช่น ก าไร 

จากการขาย การยอมรับของผู้ซือ้ การเปรียบเทียบกับราคาของคู่แข่งขัน เป็นตน้ ซึ่งตอ้งค านงึถุงอนาคต

หากกิจการตอ้งลงราคาสินค้าลงอีก ก็สามารถกระท าได้โดยไม่ขาดทุน 
1.การก าหนดราคาจากต้นทุน (Cost Based Pricing) เป็นวิธีการก าหนดราคาท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุด 

โดยใช้ตน้ทุนตอ่หนว่ยมาเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งมีวิธีการก าหนดรารา ดังนี้ 

1.1  วิธีการก าหนดราคาแบบ Cost-Plus การก าหนดราคาวิธีนี้มาใช้ในกรณีท่ีกิจการไม่สามารถ

คาดการณ์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ล่วงหนา้ได้ หรือตน้ทุนของผลิตภัณฑ์ไม่แนน่อน กิจการจึงตอ้งก าหนดก าไร

ท่ีแนน่อนขึน้มาก่อน และเม่ือทราบตน้ทุนตอ่หนว่ยแล้วจึงน าตน้ทุนนัน้ไปบวกกับก าไรท่ีตอ้งการ 

      รำคำขำย = ก ำไรต่อหน่วยท่ีต้องกำร + ต้นทุนต่อหน่วย  

1.2  วิธีก าหนดราคาแบบ Mark up เป็นการบวกส่วนเพ่ิมโดยใช้สมการ ดังนี้ 

  Price =  Cost + Mark up หรือ ราคา = ทุน + ส่วนเพ่ิม 

  วิธีการค านวณ Mark up มีดังนี้ 

  1)  Mark up on Cost หรือ Mark on คือ การก าหนดเป็นร้อยละจากราคาทุน 

  2)  Mark up on Selling Price หรือ Mark up คือ การก าหนดเป็นร้อยละจากราคาขายวิธีนี้

ใช้มาก ในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง โดยมีพ้ืนฐานการค านวณมาจากตน้ทุนเช่นเดียวกัน 

            1.3  วิธีก าหนดราคาเพ่ือให้ได้ผลตอยแทนตามเป้าหมาย (Target Pricing) เป็นการก าหนดราคา

เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) โดยตอ้งการก าไรเป็นร้อยล่ะเท่าใดของ

เงินลงทุน (Target Profit) เข้าไปในตน้ทุนของสินค้าหรือเงินลงทุน โดยใช้สมการดังนี้ 
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                  รำคำ = ต้นทุนต่อหน่วย + อัตรำผลตอบแทนท่ีต้องกำร * เงินลงทุน 

                                            จ ำนวนสินค้ำท่ีขำย  

2.การก าหนดราคาจากอุปสงค์ (Demand Based Pricing) เป็นการก าหนดราคาโดยค านงึปริมาณ

ความต้องการซื้อสินค้าชนิดใดชนดิหนึ่งของลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเรียกว่า ความยืดหยุ่นของอุป

สงค์ต่อราคา  
 
กำรโฆษณำ และกำรส่งเสริมกำรขำย 

การโฆษณา เป็นการน าเสนอต่อสาธารณชนบอกข่าวสารสิน ค้าแก่คนจ านวนมากไม่เจาะจง

เฉพาะตัวหรือกลุ่มข่าวสารต้องมีความเป็นสากล เข้าใจได้ท่ัวไป กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และพฤตกิรรมการ

ซื้อการโฆษณา เป็นวิธีการน าเสนอตอ่สาธารณชนโดยไม่ใช้ตัวบุคคล ระบุสินค้า บริการ หรือองค์กรท่ีเป็น

เจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน น าเสนอโดยการผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งล้วนแต่ตอ้งใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายท้ังสิน้การ

โฆษณามีบทบาทส าคัญตอ่การท าธุรกิจ เพราะเป็นการน าเสนอตอ่สาธารณชนโดยไม่ใช้ตัวบุคคล แตมี่การ

ระบุชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรท่ีเป็นเจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน วัตถุประสง ค์พ้ืนฐานของงานโฆษณา 

ได้แก่ 

1.การโฆษณาเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ เป็นการโฆษณาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและ

บริการสามารถท าได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่การท าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

2.การโฆษณาเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นการโฆษณาเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ซึ่ง

หลายประเภทและเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับทุกระบบของธุรกิจ อาทิ ข่าวสารการลงทุน ข่าวสารการผลิต 

ข่าวสารด้านการตลาด 

3.การโฆษณาเพ่ือชักจูงเป็นรูปแบบการโฆษณาท่ีจ าเป็นจะต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้บริโภค 

ท าให้ลูกค้าเกิดการคล้อยตามและตอ้งการท่ีจะซื้อสินค้าและบริการจากเรา 

การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือไปจาการโฆษณา การตลาด

ทางตรง การขายโดยพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ท่ีจัดขึน้เป็นคร้ังคราวเพ่ือกระตุน้ความสนใจ การ

ทดลองใช้หรือการซื้อของลูกค้าสุดท้าย บุคคลในช่องทางการตลาด หรือพนักงานขายของกิจการ การ

ส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพียงเคร่ืองมือเดียวได้ โดยท่ัวไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณา การตลาด

ทางตรง หรือการขายโดยใช้พนักงานชาย เช่นโฆษณาให้รู้ว่ามีการลด แลก แจก แถม หรือ ส่งพนักงานขาย

ไปแจกสินค้าตัวอย่างตามบ้านเป็นต้น  ดังนั้น การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดท่ี

นอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการขายโดยพนักงานขาย โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้
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ผู้บริโภคเกิดการซื้อหรือเพ่ิมยอดขายของกิจการ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคนกลางในการจัด

จ าหน่าย โดยการจัดและตกแต่งร้าน การแสดงสินค้า การสาธิตการใช้งาน และความพยายามทาง

การตลาดอื่นๆ ท่ีไม่ใช่งานดา้นการขายท่ีปฏิบัตอิยู่เป็นประจ า  

1.การส่งเสริมการขายเป็นการให้สิ่งจูงใจพิเศษเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซื้อ เช่น คูปอง ของแถม การ

ชิงโชค การแลกซือ้ 

2.การส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมือกระตุ้ น กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

กระตุน้ให้เกิดการซื้อจ านวนมากขึน้ และสามารถตัดสินใจซื้อได้ในเวลาทีนทีทันใด 

3.การส่งเสริมการขายใช้ในการจูงใจกลุ่มตา่งๆ 3 กลุ่ม คือ 

- การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพ่ือจูง

ใจให้เกิดการซื้อจ านวนมากขึน้ ตัดสนิใจซื้อได้รวดเร็วขึน้ เกิดการทดลองใช้ ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ดงึ 

- การส่งเสริมการขายท่ี มุ่งสู่คนกลาง เป็นการส่ งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พ่ อค้าคนกลาง ผู้ จัด

จ าหนา่ย หรือผู้ขาย ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ผลัก 

 

เทคนคิการส่งเสริมการขายมุ่งเน้นผู้บริโภค  

1.การแจกของตัวอย่าง เป็นการแจกสินค้าท่ีผู้ผลิตจัดท าขึน้เป็นพิเศษ เพ่ือแจกฟรี เพ่ือให้ลูกค้า

ได้ทดลองใช้ก่อน เพ่ือลูกค้าเกิดความพอใจหลังจากการได้ทดลองใช้ก็จะกลับมาซื้ออีกในภายหลัง ซึ่ ง

นับว่าเป็นวิธีท่ีได้ผลดีท่ีสุด 

2.การแจกคูปอง เป็นการส่งเสริมการขายท่ีใช้ได้ผลท่ีดีท่ีสุด และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

มากท่ีสุด 

3.การให้ของแถม เป็นการส่งเสริมการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนักการตลาดใช้กันมานาน และได้รับ

ความนิยมอย่างกว้างขวาง การใช้ของแถมเป็นการเสนอสิ่งจูงใจพิเศษให้กับลูกค้าด้วยการแถมสินค้าหรือ

บริการบางอย่างฟรี หรือซื้อในราคาถูกพิเศษ 

4.การเพ่ิมขนาดบรรจุภัณฑ์ เป็นการส่งเสริมการขายท่ีจูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อท่ีได้ผลวิธีหนึ่ง 

แทนท่ีจะเป็นการลดราคาให้กับผู้บริโภค 

จากการท่ีส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้ด าเนนิการลงพ้ืนท่ีศกึษาข้อมูลสภาพพ้ืนท่ี

ท่ัวไปและด าเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ฝร่ัง ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุ รี 

สามารถน าแนวความคิดและทฤษฎี Business Model Canvas มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการกลุ่ม 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกลุ่มก าหนดไว้ 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- สภาเกษตรกรจังหวัด 

ราชบุรี ให้องค์ความรู้แก่

กลุ่ม 

- ปลูกฝร่ังพันธ์ุกิมจู 

- แปรรูปผลผลิต 

- สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกล้วย

น้ าหว้า 

- แรงงานภายในท้องถิ่น 

- ฝร่ังผลสด 

- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

ฝร่ัง 

- น้ าฝร่ัง 

- เวชส าอางค์ 

- แจกของตัวอย่าง 

- แจกคูปองส่งเสริมการขาย 

- ให้ของแถม 

- เพ่ิมขนาดผลิตภัณฑ์ 

- ร้านของฝาก 

- พ่อค้ารับซื้อภายในท้องถิ่น 

- ร้านสะดวกซือ้ 

- พ่อค้าในพ้ืนท่ี 

- นักท่องเท่ียว 

- ร้านของฝาก 

 

- การขายผลสด 

- การขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝร่ัง 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 



32 
 

 
 

ภำพกิจกรรมกำรจัดตั้งกลุ่ม 

ภำยใต้โครงกำรแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบลเป็นเกษตรกรรมอุตสำหกรรม  

วันพุธท่ี 17 พฤษภำคม 2560 

       ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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