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บทที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ.2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง 

คือ เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการ

พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพ

เกษตรกร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิ ตของเกษตรกร ให้ดีขึ้ นท้ังในด้านเศรษฐกิ จ         

สังคม การเมืองอย่างตอ่เนื่องได้ด าเนนิการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่

ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นล าดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวคร้ังนั้นมุ่งเน้นให้ความส าคัญพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก 

เพราะถือ เป็นจุด เร่ิมต้นของ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทุกเร่ือ งทุกสาขาท้ังในภาค

การเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการตา่ง ๆ ท่ีได้จากพื้นท่ีเหล่านัน้ถือเป็น

ข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกรโดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกร

แห่งชาตไิด้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไป

ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นสว่นใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกร

แห่งชาติจึงได้หยิบยกเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลขึ้นมาด าเนินการอีกคร้ัง      

โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนา

เกษตรกรให้ มีคว าม รู้เท่า ทันการเปลี่ ยนแปลง สามารถ จัดท าแผนพัฒนาร่วมกั น  น าไปสู่ การ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนา

ความร่วมมือในดา้นการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพ

ระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด าเนินการใน 5 เร่ืองหลักให้

บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม พ้ืนท่ีด าเนนิการอ าเภอละ 1 ต าบล และหลังจากท่ีสภาเกษตรกรได้ด าเนินการเร่ืองนี้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีค าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เร่ือง ได้แก่ การลดตน้ทุน

และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้มุ่งเนน้พ้ืนท่ีด าเนนิการในระดับต าบลเช่นเดียวกับโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล  ท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดก าลังด าเนินการอ ยู่
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 อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาตเิห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้น้ันตอ้ง

มีการด าเนินงานในลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 

โดยเร่ิมจากกลุ่มขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ต าบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้น

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ในลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความ

เข้มแข็งในระดับนั้นได้ จ าเป็นต้องสนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มี

ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือ

กลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท าแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือ

กลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท าแผนงาน ก าหนดวิธีการ เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับ

ต าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ดังนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล กับโครงการสร้างความ

เข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกิจกรรมภายใต ้ “โครงการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกั น 

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2.จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่

ในพ้ืนท่ีหรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

3.ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิม

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

เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้น

บริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 
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บรบิทต้าบลตาหลวง อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 สภาพท่ัวไป 

  ต าบลตาหลวงเป็นต าบลหนึ่งท่ีอยู่ทางตอนใต้ตน้ตะวันตกของอ าเภอด าเนินสะดวก  มีพ้ืนท่ี

ท้ังหมด ประมาณ  4,200 ไร่ หรือประมาณ  6.35  ตารางกิโลเมตร  สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่  เป็นท่ี

ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าสวนผลไม้  ท าน้ าตาลจากต้นมะพร้าวและ

ปลูกผัก  และท าการประมงเล็กน้อย 
 

 ข้อมูลด้านสังคม 

 ข้อมูลชุมชนจ านวน 6 หมู่บ้าน 

ล าดับท่ี ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านคลองกอไผ่ นายพันธ์ิทิพย์ ธนานันท์ 

2 บ้านบางคนที นายสม  เกลี้ยงเกลา 

3 บ้านคลองยายแพง นายประวิทย์ ทรัพย์สมบัติ 

4 บ้านคลองตาหลวง นายโยธิน   ศริินทโร 

5 บ้านคลองมะยม นายประเสริฐ  ด้วงป่ิน 

6 บ้านวัดปรกเจริญ นายสุเทพ สุริยะพันธพงษ์ 
 

 พื นท่ี 

  พ้ืนท่ีต าบลตาหลวงมีลักษณะภูมิประเทศแบบราบลุ่มเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีคลองท่ีส าคัญ 

คือ คลองทองหลาง คลองขุนพิทักษ์ คลองตาหลวง คลองมะยม 
 

 แหล่งน ้า 

แหล่งน้ าธรรมชาตไิด้แก่  คลองตาหลวง  คลองขุนพิทักษ์  คลองทองหลาง  คลองมะยม  

คลองวัดตลาดน้ า  คลองหลักแปด 
 

 สภาพการผลิตการเกษตร 

ต าบลตาหลวงมีพ้ืนท่ีท้ังหมาด  4,200  ไร่  มีพ้ืนท่ีการเกษตร  3,420  ไร่  เกษตรกรรมหลัก  

คือท าสวนมะพร้าว  มีพ้ืนท่ี  2,872  ไร่  ผัก  295  ไร่  และมะม่วง  113  ไร่ ชมพู่  50  ไร่  และ

ประมง   90  ไร่ 
 

เขตพื นท่ี 

ทิศเหนอื ตดิกับ ต าบลสี่หม่ืน และต าบลด าเนนิสะดวก อ าเภอด าเนนิสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ทิศใต ้ตดิกับ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ทิศตะวันออก ตดิกับ ต าบลขุนพิทักษ์ อ าเภอด าเนนิสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันตก ตดิกับ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 สภาพพื นท่ีท่ัวไปของต้าบลตาหลวง 

 ต าบลตาหลวงเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม  มีดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนเปลอืกหอย  เหมะส าหรับท า

สวนผลไม้  โดยเฉพาะมะพร้าว  ต าบลตาหลวงอยู่ในเขตชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

ด าเนนิสะดวก  มีคลองธรรมชาต ิ เช่น  คลองตาหลวง  คลองขุนพิทักษ์  คลองทองหลาง  คลองมะยม  

คลองลัดตลาดน้ า  คลองหลักแปด 
 

 แผนท่ีต้าบลตาหลวง 
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บทที่ 2 

หลักแนวคิดและบทวิเคราะห์ 

 Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือใหม่ส าหรับผู้ประกอบการท่ีก าลังคิดจะ “ลงทุน” เร่ิมต้น

ธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากย่ิงขึน้ เหตุท่ีต้องเน้นค าว่า “ลงทุน” เพราะหลายคนนา่จะ

คุ้นเคยกับการท า “Business Model” ท่ีไม่ว่าจะกี่ต าราหรือนักธุรกิจกี่คนก็มักจะบอกว่า ก่อนจะเร่ิมต้ น

ธุรกิจท่ีดี ควรมี Business Model ท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจนัน้ๆ และท าให้เรารู้และ

เข้าใจภาพรวมของธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น แตใ่นทางปฎิบัตแิล้ว Business Model ยังไม่สามารถตอบ

โจทย์ภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน  Business Model Canvasจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นเคร่ืองมือ

ส า เ ร็ จ รู ป  (template) โด ย  Alex Osterwalder เพ่ื อ ม า เติ ม เต็ ม ช่ อ ง ว่ า ง ข อ ง โม เด ล ธุ ร กิ จ                    

ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิติมากขึ้น ช่วยให้

ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนได้ขึน้ เป็นการตอบโจทย์ส าคัญของการท าธุรกิจ นั่นคือ 

ท าอ ย่าง ไรให้ มี  “ก าไร”  Business Model Canvas จึงเปรียบเส มือนแผนลงทุนของผู้ประกอบการ

ด้วย Business Model ท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://alexosterwalder.com/
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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หลักการตลาด 4 P คือ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน ามาเป็น

เคร่ืองมือ หรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ซึ่งหลักการใช้ก็คือการ

วางแผนในแตล่ะส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ 

 
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองค์ประกอบส าคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซึ่งถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักการวางแผนจึงตอ้งค านึงถึงปัจจัยตา่งๆ

เช่น ความตอ้งการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย และสามารถ

เปรียบเทียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ 

2.ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญ  ซึ่งนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด

ความสนใจของลูกค้าได้แล้ว การตั้งราคาขายยังเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งท่ีท าให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ใน

ธุรกิจประเภทเดียวกันได้ เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเม่ือซื้อตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและ

ปริมาณของสินค้า 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี

ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าท่ีสามารถท า

ให้เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ( 4P คือ ) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอย่างไร

ให้สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคัญและมีอยู่หลาย

วิธี เช่น การโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย การบริการ หรือขาย

ตรงโดยการน าเสนอของพนักงาน 
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กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบ

โจทย์ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากท่ีสุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้ าและ

บริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบด้วย 

C ตั ว ท่ี  1 มาจากค าว่ า Consumer Wants and 

Needs หมายถึงความต้องการของผู้บริโภค การผลิต 

สินค้าในปัจจุบันต้องค านงึถึงความต้องการของลูกค้า

เป็นหลัก และนักการตลาดต้อ งรู้ก่อนว่าลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคตอ้งการสินค้าแบบไหน 

C ตั ว ท่ี  2 มาจาก ค าว่ า  Consumer’s Cost to 

satisfy หมายถึง ต้นทุนของผู้บริโภค การตั้งราคาของ

ผู้ผลิตตอ้งค านงึตน้ทุนของผู้บริโภคมากกว่าต้นทุนของ

ผู้ผลิต 

                C ตั ว ท่ี  3 ม าจากค าว่ า Convenience to buy หม ายถึ ง  ค ว ามสะด วกในการซื้ อ 

ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจะต้องค านึงถึงความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็น

ส าคัญ โดยอาจเพ่ิมช่องทางในการซื้อให้กับลูกค้า 

                C ตัวท่ี 4 มาจากค าว่า Communication that Connects หมายถึง การสื่อสาร การสื่อสารท่ี

ดีจะท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวสินค้า ท่ีจะส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึน้ 

แต ่กลยุทธ์การตลาด 4C คือ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์และความต้องการ

ของลูกค้าในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญ ดังนัน้เม่ือกล ยุทธ์ 4C เกิดจากการพัฒนาของ

อินเทอร์เน็ต นักการตลาดท่ีชาญฉลาดก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จด้วย

เช่นกัน 

 พฤติกรรมผู้ บริโภค หรือ  Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตน 

ดังนั้นการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศึกษาถึงพฤตกิรรมต่างๆ เพ่ือคุณจะได้น าไปใช้ใน

การพัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับสุภาษิต

จีนท่ีกล่าวไว้ข้างต้นครับ  การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไป

ด้วยดังนี้ 
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1.WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการศึกษาถึงลักษณะของกลุ่ มเป้าหมายใน เร่ืองต่ างๆไม่ว่ าจะเป็นประชากรศาสต ร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยระบุ

ขอ้มูลของคุณได้ชัดเจน เพ่ือท่ีคุณจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและ

สามารถตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของกลุ่มเป็นหมายได้น่ันเอง 

2.WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร 

ก่อนอื่ นคุณต้อ งทราบถึงสิ่ ง ท่ีผู้บ ริโภคต้องการซื้อ  เช่น  อ งค์ประกอบผลิตภัณฑ์ หีบห่อ 

คุณสมบัติตัวสินค้า ท่ีตรงตามความต้องการ ตราสินค้าตอ้งตรานี้เท่านั้น เป็นต้น เพ่ือท่ีคุณจะน าไป

ปรับปรุงหรือส่งเสริมสินค้าและบริการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าและบริการ  รูปลักษณ์ของสินค้า 

คุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างแบรนดใ์ห้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนดอ์ื่นๆ 

3.WHERE – ช่องทางในการซื้อ 

ช่องทางท่ีลูกค้าใช้ในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต ์ซื้อท่ีตลาดขาย

สินค้าเฉพาะ หรือห้างสรรพสินค้า หรือพูดง่ายๆก็คือการสถานท่ี ท่ีกลุ่มเป้าหมายมักชอบไปซื้อสินค้า 

ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญ  หากว่าคุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อสินค้าจากท่ีไหน ก็จะท าให้คุณ

สามารถก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่ายและน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไปสู่แหล่งตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.WHY –  ท าไมผู้บริโภคตอ้งการซื้อ.... 

เราควรศกึษาถึงผู้บริโภค หาเหตุผลว่าท าไมผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อเพ่ือตอบสนองตาม

ความตอ้งการ ซื้อเพ่ือตอบสนองตามปัจจัยพ้ืนฐาน หรือ การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพ่ือเข้าสังคม และ 

การซื้อถุงมือเพราะอยู่ในช่วงหนา้หนาว คุณตอ้งตอบค าถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า เขาจะซื้อของเรา

เพ่ืออะไร !! 

5. WHEN – โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเม่ือไหร่ 

เราต้องค านึงถึงสินค้าของคุณว่า สินค้าคุณเป็นสนิค้าท่ีอยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็นสินค้าท่ี

ขายได้ตลอดท่ัวไป เพราะคุณตอ้งแยกแยะสินค้าเหล่านี้ออกจากกันก่อน บางคร้ังสินค้าคุณอาจเป็นช่วง

เทศกาล อาทิ คุณเปิดธุรกิจโรงแรมคุณก็ตอ้งดูเหมือนกันว่าช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม คุณก็ต้อง

จัดการลดโปรโมชั่นราคาห้องพักให้ต่ าลงเพ่ือการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยเพ่ิมยอดขายให้

ธุรกิจยังคงด ารงอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์ 
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6.WHOM - ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจของลูกค้าตอ่การซื้อสินค้า 

บางคร้ังลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะความตอ้งการของตนเองเพียงอย่างเดียว อาจมีบุคคลอื่นท่ีมีผล

ครอบคลุมในการซื้อดังนี้ 

 - ผู้ริเร่ิม คือ ผู้ท่ีมีความตอ้งการซื้ออะไรสักอย่าง แล้วบอกพอ่แม่ให้ท าการซื้อ 

 - ผู้ ท่ีแนะน า คือ ผู้ท่ีมีส่วนในการเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พ่ีชายมีการแนะน าให้ซื้อ

สินค้านี้นะ 

 - ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ท่ีมีอ านาจตัดสนิใจซื้อหรือไม่ซือ้ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาต ิ พ่อและแม่ 

 - ผู้ซือ้ คือ ใครก็ได้ท่ีมีเงินเพียงพอตอ่การซื้อ 
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บทที่ 3 

แผนธุรกิจของกลุ่ม 
 

ความเป็นมาของกลุ่มมะพร้าวน ้าหอมตาหลวง 

 มะพร้าวน้ าหอมพันธ์ุพ้ืนถิ่นของราชบุรีคือ พันธ์ุก้นจีบ ผลจะใหญ่กว่ามะพร้าวน้ าหอมสาม

พราน นครปฐม ก้นผลจะเป็นพู 3 พู ดินท่ีราชบุรีเป็นดินท่ีในอดีตน้ าทะเลท่วมถึง เม่ือปลูกไม้ผลใด 

รสชาติจะอร่อยแตกต่างจากผลไม้จากจังหวัดอื่น รวมถึงมะพร้าวด้วย ชาวสวนมะพร้าว จึงรวมตัวกัน

จัดตัง้เป็นกลุ่มเกษตรกรต าบลตาหลวง  เพ่ือลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้า อีกท้ังยังสามารถเลือก

ผู้รับซื้อท่ีให้ราคาสูงสุดได ้

 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 

 1. นายวัชระ พงษ์ประสิทธ์ิ   ประธานกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 2. นายอนัน เกลี้ยงเกลา  สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 3. พ.จ.ท.นาคะรังค์    สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 4. นายพันธ์ทิพย์ ชยงยันต์   สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง  

 5. นายอมร ทิมแก้ว    สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 6. นายวิม เกิดอารีย์    สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 7. นายถิระวัฒน์ โชติวุฑฒากร   สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 8. นางสาวโสภา กลั่นประดิษฐ์   สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 9. นางอนงค์ สุริยะพันธ์พงษ์   สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 10. นางอัญลี บุญเกษม   สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 11. นางสิรินยา เฮ็งฮะสุน   สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU2rWaiJrXAhVLOY8KHe6yCh8QjRwIBw&url=https://www.prachachat.net/economy/news-32346&psig=AOvVaw1LVu9r27XzY5vnnZuVcDWg&ust=1509511892455177
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 12. นายวีรศักดิ์ เมฆวิไล   สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 13. นายวิสทิธ์ิ ด ารงศักดิ์   สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 14. นางอมร โพธิวัฒน์    สมาชิกกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง 

 ท่ีต้ังกิจการ โรงปุ๋ยหมักบ้านก านันสุเทพต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนนิสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

กระบวนการผลิตและการด้าเนินงาน  

 

 การปลูก  
  วิธีปลูกให้ขุดหลุมปลูกกว้างยาวและลึก ด้านละ 50-75 เซนตเิมตร ส าหรับในท่ีดอนขุดหลุม

ปลูกควรกว้างยาวและลึก ด้านละ 1 เมตร น าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือใบไม้แห้งผุกับดินบนท่ีตากแห้งใส่

คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่รองก้นหลุมปลูกให้เต็มหลุม วางตน้พันธ์ุเสมอกับปากหลุมปลูกในกรณีท่ีปลูกบน

ท่ีลุม่ และวางตน้พันธ์ุปลูกต่ ากว่าปากหลุมในกรณีปลูกบนท่ีดอน ปักไม้หลักผูกยึดกับต้นพันธ์ุป้องกัน

การโค่นล้ม เกลี่ยดินกลบ ควรปลูก ให้ระยะระหว่างต้นและแถวห่างกัน 6-7 เมตร หรือปลูกเป็น

ลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้ 
 

 การให้น ้า  
 ในท่ีลุ่มปลูกมะพร้าวน้ าหอมแบบระบบยกร่องสวน จะให้ได้รับน้ าพร้อมกับพืชผักและไม้ผลอายุ

สั้น รากมะพร้าวจะแผ่ลงริมร่องสวนดูดซับน้ า ท าให้ต้นเจริญเติบโตดีและได้ผลดก ส่ว นการปลูกในท่ี

ดอน หรือในฤดูแล้งหรือฝนไม่ตกต้องให้น้ าสัปดาห์ละคร้ังเป็นอย่างน้อยหรือได้รับน้ าพอเพียง จะช่วยให้

ตน้มะพร้าวเจริญเตบิโตได้ดี 
 

 การใส่ปุ๋ย 

 แม้ว่ามะพร้าวเป็นพืชท่ีสามารถปลูกได้ในสภาพดินแทบทุกชนิด แต่ปริมาณผลผลิตนัน้ขึน้อยู่กับ

ปริมาณธาตุอาหารในดิน และสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินท่ี

เหมาะแก่การปลูกมะพร้าวควรอยู่ในช่วงระหว่าง pH 6-7 การใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะแก่ความต้องของ

https://1.bp.blogspot.com/-8KGu0VFpPwc/V1wyHBmhnLI/AAAAAAAACxM/hp9IOM1aYsoXTz7JSsU1gc72UUhtbyqegCLcB/s1600/DSC_0387.JPG
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มะพร้าวนั้น ควรได้น าตัวอย่างดินไปเข้าวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการด้วย พบว่าในปีหนึ่งๆ มะพร้าวจะดูด

ธาตุอาหารไปใช้ ดังนี้ 

ไนโตรเจน 9.44-14.56  กก./ไร่ 

ฟอสฟอรัส 4.32-6.40   กก./ไร่ 

โปแตสเซียม 13.60-20.96  กก./ไร่ 

 ในบรรดาธาตุดังกล่าว มะพร้าวจะดูดโปแตสเซียมไปใช้มากท่ีสุด โดยประมาณ 62 % ของ

โปแตสเซียม ถูกน าไปใช้ในการเพ่ิมจ านวนผลผลิตของมะพร้าว   ชนดิของปุ๋ยท่ีแนะน าเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

ของมะพร้าว คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17  ร่วมกับ ปุ๋ยอินทรีย์   ซึ่งมะพร้าว

สามารถดูดน าไปใช้เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับล าต้น ใบ เพ่ือป้องกันศัตรูพืชได้ดี การใส่ปุ๋ยควร

ใส่ให้สัมพันธ์กับอายุมะพร้าวดังตารางข้างล่างนี้ 

 ฤดูท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะใส่ปุ๋ยให้มะพร้าว คือ ในช่วงต้นและปลายฤดูฝน ในช่วงนี้มีความชื้นเพียง

พอท่ีจะช่วยละลายปุ๋ย และรากของมะพร้าวก าลังเจริญเตบิโตเต็มท่ีสามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้ดี การหว่าน

ปุ๋ย   

 จากการศึกษาพบว่า รากมะพร้าวท่ีสามารถดูดปุ๋ยได้ดีจะอยู่ภายในรัศมี  2 เมตรจากล า

ตน้  ดังนั้นการใส่ปุ๋ยจึงควรโรยหรือหว่านปุ๋ยตั้งแต่โคนตน้ไปจนถึง 2 เมตร โดยรอบแต่ถ้าเป็นมะพร้าว

ท่ียังเล็กอยู่ควรหว่านปุ๋ยใกล้โคนมะพร้าวเพราะรากยังแผ่ไปไม่กว้าง หลังจากหว่านปุ๋ยแล้วควรพรวน

ดินตื้นๆ ลึกประมาณ 10-15 ซม. เพ่ือให้ปุ๋ยได้คลุกเคล้ากับดินและป้องกันการชะล้าง 
 

 การเก็บเกี่ยว  
 การปฏิบัติดูแลรักษาท่ีดี เม่ือตน้มะพร้าวน้ าหอมอายุ 2 ปีคร่ึง หรือนับตัง้แตอ่อกช่อดอกหรือ

จ่ันได้ 190-200 วัน ก็จะพัฒนาเป็นผลอ่อน มีน้ าหวานหอม เนื้ออ่อนนุม่ และมีกะลาท่ีแข็งทนทานต่อ

การขนส่ง ก็จะเร่ิมเก็บเกี่ยว ในรอบ 1 ปีจะตัดเก็บมะพร้าว 12-15 คร้ัง ในทุก 20 วัน จะตัดเก็บ

มะพร้าว 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ทะลาย ทะลายละ 10-30 ผล ในช่วงอายุ 3-10 ปี ตน้มะพร้าวน้ าหอมจะ

ยังเตี้ยอยู่ การตัดเก็บจะใช้วิธีเดินตัดทีละทะลาย เม่ือต้นมะพร้าวอายุ 10 ปีขึน้ไปลักษณะต้นจะสูงขึ้น 

วิธีการตัดเก็บได้ใช้มีดตะขอผูกตดิปลายกับไม้ไผ่ แล้วน าขึน้ไปเกี่ยวตัดคร้ังละทะลายท่ีมีไม้ค้ าทะลายไว้

ก่อนแล้ว จากนั้นจึงน าลงมา ก็จะได้ผิวผลมะพร้าวท่ีสวยงามและเก็บได้นาน 7 วัน จัดมะพร้าวใส่ใน

รถเข็นหรือรถสาลี่ลากจูงออกจากสวนไปเก็บไว้ท่ีโรงเรือน เพ่ือเตรียมขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปหรือ

ตลาดท้องถิ่น 
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 การเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ าหอมให้ได้ผลอ่อนขนาดพอเหมาะไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนั้น เป็นขั้นตอน

ท่ีต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ ผิดกับมะพร้าวต้นสูงท่ีปลูกเพ่ือเก็บเกี่ยวผลแก่ มีวิธีการสังเกตผลท่ีมี

ความอ่อนพอเหมาะค่อนข้างง่าย 

 มะพร้าวน้ าหอมท่ีออกสู่ตลาดนั้นอาจน าไปแปรรูปเป็นประเภทตา่ง ๆ เช่น น้ ามะพร้าวบรรจุถุง

หรือใส่ในแก้วแช่ตามตู้เย็น มะพร้าวอ่อนขายท้ังผล หรือมะพร้าวเผา แต่ละแบบจ าเป็นตอ้งเก็บเกี่ยวใน

ระยะแก่หรืออ่อนแตกต่างกัน มะพร้าวน้ าหอมท่ีเก็บเกี่ยวกันมีอยู่ 3 แบบคือ มะพร้าวชั้นเดียว มะพร้าว

ชั้นคร่ึง และมะพร้าวสองชั้น รายละเอียดของแตล่ะชนิดมีดังตอ่ไปนี้ 

         มะพร้าวชั้นเดียว 

 มะพร้าวน้ าหอมท่ีเพ่ิงมีเนื้อบางเล็กนอ้ย การเกิดเนื้อจะเกิดจากบริเวณก้นผลอ่อนแล้วจะหนา

ไปเร่ือย ๆ จนถึงหัวผล มะพร้าวชั้นเดียวเนื้อจะบางมาก อาจมีลักษณะเป็นวุ้นเพียงเล็กนอ้ย บางท้องถิ่น 

เช่น ทางภาคใตบ้างจังหวัด เรียกว่า “มะพร้าวขีมู้กลิง” มะพร้าวน้ าหอมชนิดนี้เวลาเปิดส่วนก้นแล้วมอง

ลงไปตรง ๆ ท่ีส่วนหัวมะพร้าวจะยังเห็นกะลาสีเหลอืงอ่อนได้อย่างชัดเจน มะพร้าวชนิดนี้จะมีเนื้อบาง ๆ 

ตดิอยู่เพียงคร่ึงผลเท่านัน้ ถือว่าเป็นมะพร้าว อ่อนเกินไป ยังไม่ควรเก็บเกี่ยว 

 มะพร้าวชั้นคร่ึง 

 เป็นมะพร้าวอ่อนท่ีมีเนื้อผลมากขึน้จนเกือบจะเต็มผล เม่ือตัดเปิดท่ีก้นผลและมองจากรอยตัด

ลงไปตรงๆ จะเห็นกะลาบริเวณหัวผลเพียงเล็กนอ้ยเป็นวงขนาดเหรียญบาท เนื่องจากบริเวณหัวผลยังมี

เนื้อบางมาก มะพร้าวน้ าหอมชนดินี้ยังถือว่าอ่อน ไม่เหมาะกับการขายท้ังผลแตเ่หมาะส าหรับบรรจุแก้ว

ใส่ตู้ เย็น ชนิดท่ีแต่ละแก้วมีท้ังน้ าและเนื้ออยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตามมีผู้บริโภค  บางรายชอบบริโภค

มะพร้าวแบบมะพร้าวชั้นคร่ึงนี้เหมือนกัน เนื่องจากเนื้อนิ่มไม่แข็ง 

 มะพร้าวสองชั้น 

 มะพร้าวน้ าหอมท่ีมีเนื้อเต็มผลแล้ว แต่ยังไม่แก่จนเกินไปหรือไม่แก่จนเนื้อภายในผลแข็ง ถ้าตัด

มะพร้าวขนาดสองชั้นจากรอยตัดกัน ผลเม่ือมองลงไปตามรอยตัดจะเห็นเนื้อมะพร้าวอยู่เต็ม มองไม่

เห็นกะลาเหมือน 2 ชนดิแรก มะพร้าวอยู่เต็มมองไม่เห็นกะลาเหมือน 2 ชนิดแรก มะพร้าวน้ าหอมท่ีดี

ควรส่งตลาดในระยะท่ีเป็นมะพร้าว  สองชั้นนี้เอง 
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 แตข่ณะท่ีเก็บเกี่ยวเราไม่อาจจะมองเห็นการเจริญของเนื้อภายในผลได้ จะตอ้งสังเกตจากการ

เจริญของทะลายและการเจริญของผลเป็นเคร่ืองสังเกต ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท าสว นมะพร้าว

น้ าหอม อาจใช้หลายวิธีการในการเก็บเกี่ยวผล เพ่ือให้ได้มะพร้าวน้ าหอมท่ีอยู่ในระยะ “พอดี” ไม่อ่อน

หรือแก่จนเกินไป แตล่ะวิธีการอาจมีข้อคลาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกัน บางฤดูกาล เช่น ในฤดูร้อนมะพร้าว

จะแก่ได้เร็วกว่าปกติ ข้อสังเกตในการเก็บเกี่ยวแตล่ะวิธี จึงคว รประยุกตใ์ห้เหมาะสมกับฤดูกาลด้วยวิธี

สังเกตความพอเหมาะของการเก็บเกี่ยวมีดังตอ่ไปนี้ 

 นับทะลาย 

 มะพร้าวน้ าหอมจะแทงจ่ันประมาณ 20 วันต่อหนึ่งจ่ัน หรือทุกคร้ังท่ีมีทางใหม่ขึ้นมา ถ้านับเอา

ทะลายท่ีจะเก็บเกี่ยวเป็นทะลายท่ีหนึ่งแล้ว นับทะลายท่ีออกตามมาเป็นอันดับท่ีสอง ท่ีสามไปเร่ือย ๆ 

เม่ือจ่ันท่ี 12 แทงออก และกาบหุ้มยังไม่แตก ก็จะเป็นระยะเวลาท่ีมะพร้าวทะลายแรก อยู่ในระยะเป็น

มะพร้าวสองชั้นพอดี  

 สังเกตจากหางหนู 

           มะพร้าวท่ีมีอายุผลมากจนกะลามีสีด า หางหนูจะแห้งตั้งแต่ขั้วผลไปจนจรดปลาย มะพร้าว

อ่อนหางหนูแห้งคร่ึงหนึ่ง ส่วนอีกคร่ึงหนึ่งยังสดอยู่ วิธีนี้อาจคลาดเคลื่อนได้ในฤดูร้อนท่ีแดดจัดมาก ๆ 

เพราะหางหนูอาจจะแห้งก่อนก าหนด 

 
        สังเกตจากสีผล 

 บริเวณรอยตอ่ของขั้ว กับตัวผลของผลมะพร้าวอ่อนจะมีสขีาวเป็นวงรอบขั้วผล ถ้าสีขาวยังเป็น

วงกว้างแสดงว่ามะพร้าวยังอ่อนอยู่มาก ตอ่เม่ือส่วนสีขาวบริเวณรอยตอ่เหลือเพียงเล็กน้อยพอเป็น

วงรอบขั้ว แสดงว่าได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี อย่างไรก็ตามมะพร้าวท่ีมีทะลายอยู่ในด้านท่ีได้รับแสงมาก

เป็นพิเศษ ก็อาจสังเกตจากสีคลาดเคลื่อนเช่นเดียวกัน 

 สังเกตจากจ่ันท่ีอยู่เหนอืขึน้ไป 

 ดังได้กล่าวไว้แตแ่รกแล้วว่ามะพร้าวจะมีทางเรียงเป็นชุดจ านวน 5 ชุด ด้วยกัน ทางมะพร้าวท่ี

เกิดขึน้ตอ่ ๆ มาจะซ้อนทับในแนวเดียวกันกับทางเดิม ในระหว่างทางแต่ละชุดจึงเป็นช่องว่างให้มองลอด

ขึน้ไปได้ปกติทะลายมพร้าวจะนั่งทางทุกทะลาย ถ้าทะลายล่ างสุดคือทะลายท่ีเก็บเกี่ยวจะสังเกตเห็น

ทะลายท่ีอยู่เหนือขึน้ไป ยังเป็นมะพร้าวท่ีอ่อนมาก และท่ีเหนือขึ้นไปอีกทางหนึ่งบนซองทางนี้จะมีจ่ัน

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZp7O6pprXAhUBwI8KHczWDwkQjRwIBw&url=https://www.groundreport.com/coconut-the-life-style-of-kerala/&psig=AOvVaw0BeBg_p1ekoisDX3_GFljB&ust=1509520005362512
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ใหม่แทงขึ้นมา ให้ใช้ จ่ันใหม่นี้นับเป็นล าดับท่ีสามจากทะลายท่ีต้องการเก็บนั้นเป็นจุดสังเกต ถ้ากาบหุ้ม

จ่ันเพ่ิงแตกออกหากเก็บเกี่ยวขณะนัน้ จะได้มะพร้าวชั้นเดียว ถ้าจ่ันแตกออกและบานเต็มท่ีแล้วทะลาย

ล่างสุดก็จะเป็นมะพร้าวชั้นคร่ึง และถ้าปล่อยให้บานเต็มท่ีและติดผลเล็ก ๆ ท่ีโคนจ่ันเร่ิมมีสีเขียวขึ้น

เล็กน้อย หากเก็บเกี่ยวขณะนัน้จะได้มะพร้าวน้ าหอมเนื้อสองชั้น ซึ่งเป็นขนาดท่ีตลาดตอ้งการมากท่ี 

 การเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ าหอมแตกตา่งจากการเก็บเกี่ยวมะพร้าวแก่ เพราะมะพร้าวแก่จะใช้แรง

คนหรือลิงปลดมาทีละผล แต่มะพร้าวน้ าหอมจะตัดลงมาทีเดียวท้ังทะลาย ไม่แยกทีละผล มะพร้าว

น้ าหอมขณะท่ีเก็บยังอ่อนส่วนกะลายังไม่แข็งมากพอ การปล่อยให้หล่นลงพ้ืนอาจท าให้ผลมะพร้าวแตก

เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นก่อนการตัดจึงต้องใช้เชือกโยงทะลายไว้ให้แข็งแรงและค่อย ๆ หย่อนลงพ้ืน 

การโยงทะลายลงมานอกจากจะท าให้มะพร้าว ไม่เกิดการแตกเสียหายแล้ว ยังท าให้สามารถส่งตลาด

ได้รวมท้ังทะลายอีกด้วย 

 มะพร้าวน้ าหอมจะเก็บเกี่ยวประมาณ 20 วันตอ่ 1 คร้ัง หรือ 2 เดือน ตัด 3 คร้ัง ดังนัน้ใน 1 

ปี จึงเก็บเกี่ยวท้ังสิน้ 18 ทะลาย (ถ้าแทงจ่ันทุกคร้ังท่ีออกทางใหม่) จะเห็นว่าถ้ามะพร้าวน้ าหอมติดผล

ทะลายละ 15 ผล ใน 1 ปี ก็อาจเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ าหอมได้ถึง 270 ผลตอ่ต้น และถ้าปลูกตอ่ไร่

ประมาณ 45 ตน้ ก็จะได้ผลผลิตถึง 12,150 ผล  ตอ่ไร่ ตอ่ปี ทีเดียว 

 
  

 ตลาด  
 ผลผลิตมะพร้าวจะมีพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าในท้องถิ่นมารับซื้อถึงในสวน เพ่ือน าไปขายท่ี

ตลาดในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียง ราคาซื้อขาย 200-500 บาท ตอ่ทะลาย ส่วนพ่อค้ารายย่อยจะน า

มะพร้าวน้ าหอมไปเปิดท้ายรถกระบะเล็ก ขาย 25-35 บาท ตอ่ผล หรือจัดน้ าและเนื้อมะพร้าวน้ าหอม

ใส่แก้วหรือใส่ถุงวางขายเพ่ือบริการผู้กิน 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPvNfPmprXAhWIvY8KHZDRBy4QjRwIBw&url=https://www.kaidee.com/product-120128666/&psig=AOvVaw3K79SmFsp7IWLU1raxNS-f&ust=1509516848537131
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กระบวนการบรหิารจัดการ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 กลุ่มมะพร้าวน้ าหอมตาหลวง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 - ประธาน มีหนา้ท่ี ควบคุม ตัดสินใจ และบริหารงานกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการด าเนนิงาน ประสานงาน รวมท้ังชี้แจงและทาความเข้าใจกับสมาชิกถึงแผนการ

ทางาน ผลงานและความร่วมมือ  

 - ฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ี ๑) บริหารงานท่ัวไป โดยเน้นการบริหารเคร่ืองจักรกลการเกษตร เช่น 

จัดล าดับการให้บริการจัดระบบการผลิต และบริหารรายได้ให้เกิดประโยชน์  ๒) รวบรวมข้อมูลและ

สรุปผลการทางานจากคณะกรรมการกลุ่มฯ ทุก ๆ ฝ่าย ๓) รวบรวม บันทึกข้อมูล และจัดทาบันทึกผล

การประชุมสมาชิกของกลุ่มฯ ท่ีเกี่ยวข้องและมีผลต่อการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร  

 - ฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี ๑) วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มฯ เช่น ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจักรฯ เป็นต้น ๒) จัดทาบัญชี รายรับ-

รายจ่าย ของกลุ่มฯ  อย่างชัดเจนและถูกตอ้งสมบูรณ์ ๓) จัดสรรรายได้จากการดาเนินงานของกลุ่มฯ 

ตามแนวทางการบริหารรายได้ของกลุ่ม  

 - ฝ่ายบริหารและบ ารุงรักษา มีหนา้ท่ี ๑) ควบคุมดูแลการใช้งาน การซ่อมแซมและบารุงรักษา

เคร่ืองจักรฯ ของโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านเทคนคิพร้อมท่ีจะใช้งานตลอดเวลา มีความ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK38uOp5rXAhVEsI8KHdOFAcMQjRwIBw&url=http://khaosodsocial.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2-2/&psig=AOvVaw1-lB70bood-tBJZy8eI6Wz&ust=1509520175575154
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ปลอดภัย และมีจานวนครบถ้วน ๒) จัดทาบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์ ๓) จัดทาบันทึกการใช้งานและปัญหา

ของการใช้งานเคร่ืองจักรฯ ท้ังนี้ แตล่ะฝ่ายมีจานวนผู้รับผิดชอบตามสมควร  
 

แนวทางการบริหารรายได้  

 รายได้ท่ีเกิดจากการดาเนนิงานจะตอ้งมีการจัดสรรเป็นอย่างนอ้ย ๒ ส่วน ในอัตราส่วน ดังนี้  

 - ส่วนท่ี ๑ เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ของรายได้สุทธิ  

 - ส่วนท่ี ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามเงื่อนไขและแนวทางของกลุ่มท่ีได้ตกลงไว้ ไม่

เกินร้อยละ ๙๕ ของรายได้สุทธิ 
 

การส่งเสริมความยั่งยืนของกลุ่ม/วสิาหกิจชุมชน  

 - รับซื้อผลผลิต และ/หรือรับจ้างสีข้าวของสมาชิกในอัตราท่ีถูกกว่าราคารับซื้อ  และ/หรือ 

รับจ้างกับบุคคลท่ัวไปท่ีไม่ใช่สมาชิก  

 - พัฒนาความรู้ให้สมาชิกอย่างตอ่เนื่อง เช่น การถ่ายทอดความรู้ การทัศนศกึษาดูงาน เป็นตน้  

 - คืนก าไรให้แก่สมาชิกและชุมชน  เช่น การปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น  การจัดสวัสดิการ

ให้แก่ชุมชน อาทิเช่น สมาชิกเสียชีวิต สวัสดิการข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ ทุนการศกึษาแก่เด็กยากจน เป็นตน้ 
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บทที่ 4 

แผนการตลาด 
 

รูปแบบของธุรกิจ 
 กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกเป็นผู้ปลูกและมีตัวแทนกลุ่มเป็นผู้รวบรวมผลผลิต และหาช่องทางการ

จัดจ าหน่ายน ารายได้เข้าสู่กลุ่มเกษตรกรต่อไป มะพร้าวเป็นสินค้าท่ีตลาดมีการขยายตัวมากขึน้เร่ือยๆ 

โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน จึงเป็นสินค้าท่ีคนจีนนยิมบริโภค และตลาดใหญ่ๆ อีกแห่งท่ีต ามมาคือ

ตลาดในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นตลาดใหญ่ไม่แพ้กัน เพราะผู้ ท่ีชื่นชอบดื่มน้ ามะพร้าวเล็งเห็นถึงคุณค่า

ทางโภชนาการท่ีจะได้รับจึงนยิมบริโภคมากขึน้ จึงท าให้ ณ เวลานี้ มะพร้าวจึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด

อย่างตอ่เนื่อง 

สินค้า ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้บริโภค ช่องทางการตลาด 

มะพร้าว

น้ าหอม 
ปลูก 

รวบรวม/

ผลผลิต/ แปรรูป 
ประชาชนท่ัวไป 

ครัวเรือนในชุมชน/ร้านค้า/ออกบูธ

กิจกรรม/อินเตอร์เน็ต 

 

ลักษณะเด่นของสินค้าและบรกิาร  
 ลุ่มแม่น้ าแม่กลอง ลุ่มแม่น้ าท่าจีน เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ าหอม คุณภาพดี มีค่าความหวาน

เร่ิมตน้ท่ี 6.5 บริกซ์  หวานพอดี อยู่ท่ี 7 บริกซ์ รสหวานมากคือ 8 บริกซ์ หากน าไปแช่เย็น จะช่วย

เพ่ิมรสหวานมากขึ้น คุณธาน ีทรัพย์สมบูรณ์ บอกว่าน้ ามะพร้าวหากน าไปแช่เย็นสัก 3 วัน จะมีรสชาติ

หวานกว่าท่ีตัดในวันแรก โดยเฉพาะมะพร้าวน้ าหอมพันธ์ุพ้ืนถิ่นของราชบุรีคือ พันธ์ุก้นจีบ ผลจะใหญ่

กว่ามะพร้าวน้ าหอมสามพราน นครปฐม ก้นผลจะเป็นพู 3 พู ดินท่ีราชบุรีเป็นดินท่ีในอดีตน้ าทะเลท่วม

ถึง เม่ือปลูกไม้ผลใด รสชาตจิะอร่อยแตกต่างจากผลไม้จากจังหวัดอื่น 

 
 

http://kaset.nakaintermedia.com/uploads/8/6/2/5/86253242/edited/4_17.jpeg
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ตลาดเป้าหมาย  
 มะพร้าวเป็นสินค้าท่ีตลาดมีการขยายตัวมากขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน จึงเป็น

สินค้าท่ีคนจีนนิยมบริโภค และตลาดใหญ่ๆ อีกแห่งท่ีตามมาคือตลาดในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นตลาด

ใหญ่ไม่แพ้กันเพราะผู้ ท่ีชื่นชอบดื่มน้ ามะพร้าวเล็งเห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการท่ีจะได้รับจึงนิยมบริโภค

มากขึน้ จึงท าให้ ณ เวลานี้ มะพร้าวจึงเป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างตอ่เนื่อง 

  
 ในเร่ืองของการตลาดจ าหน่ายผลมะพร้าว ไม่ใช่เร่ืองท่ี เป็นปัญหาส าหรับเขามากนัก เพราะ

พ้ืนท่ีต าบลตาหลวงกอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีตลาดรับซื้อ ดังนัน้ จึงท าให้สามารถจ าหน่ายมะพร้าวได้ตลอดท้ังปี  

 

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและการเติบโต 
 การปลูกมะพร้าวน้ าหอมในเชิงการค้าจะคุ้มทุนหรือไม่? ค าตอบก็คือ การเลือกพื้นท่ีเหมาะสม 

พันธ์ุมะพร้าวดีมีคุณภาพ วิธีการปลูก ใช้ปัจจัยการผลิตผสมผสานเพ่ือลดต้นทุน ปฏิบัตดิูแลบ ารุงรักษา

ท่ีดีก็จะได้ผลมะพร้าวน้ าหอมคุณภาพ ซึ่งเวลานี้มะพร้าวน้ าหอมก าลังเป็นท่ีนิยมของผู้บ ริโภคอย่าง

แพร่หลาย ก็ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้น าไปเป็นทุนหมุนเวียนปลูกมะพร้าวตอ่ไป 

     

โอกาสและศักยภาพของธุรกิจ (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength) 

- เกษตรกรมีความช านาญและมีเทคนิคตา่งๆในการปลูกมะพร้าว 

- ชุมชนมีความสามัคคี ความเป็นอยู่ดี 
 

    จุดอ่อน (Weakness) 

 - เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต เนื่องจากราคามะพร้าวเดิมสูงอยู่แล้ว  
 

โอกาส (Opportunity)  

- พ้ืนท่ีอ าเภอด าเนนิสะดวกมีความเหมาะสมอย่างมากในการปลูกมะพร้าวน้ าหอม 
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- พ้ืนท่ีอ าเภอด าเนนิสะดวกเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวขนาดใหญ่ จึงมีผู้ประกอบการท่ีรับซื้อ

ผลผลิตอยู่ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีข้างเคียงเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การขนสง่ 
 

อุปสรรค (Threat) 

- ราคาผลผลิตไม่มีเสถียรภาพ บ้างสูงมาก บ้างต่ ามาก 

- โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดแม้จะมีระบบการบริหารจัดการสวนท่ีดแีล้ว 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การวจัิย / พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 เนน้กระบวนการคัดคุณภาพมะพร้าวให้ได้ผลผลิตดีท่ีสุด ก็คือ เนื้อมะพร้าวชั้นคร่ึง ไม่เกินสอง

ชั้นเพราะสินค้าเกรดนี้ น้ ามะพร้าวจะมีรสหวานตามธรรมชาต ิเนื้อมะพร้าวอ่อน ถูกใจผู้บริโภค เหมาะ

ส าหรับรับประทานผลสดและใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว มะพร้าวเกรดนี้ ก าหนดได้จาก

การค านวณอายุการเก็บเกี่ยว หากตัดมะพร้าวรอบแรก ในวันท่ี 1 นับไปอีก 20 -22 วัน จึงค่อยตัด

มะพร้าวรอบท่ีสอง วิธีนี้ช่วยให้ได้คุณภาพผลผลิตท่ีสม่ าเสมอ คุณธานี บอกว่า แม้ตัดมะพร้าวใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด แต่คุณภาพผลผลิตก็ไม่ได้ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เม่ือมะพ ร้าวน้ าหอมส่งมาถึ ง

โรงงาน คนงานจะตรวจสอบคุณภาพระหว่างปอกอีกคร้ัง หากเจอ เปลอืกฟุ้งๆ แสดงว่าเป็นมะพร้าวแก่ 

จะถูกคัดออกไปตรวจสอบคุณภาพซ้ าอีกคร้ังในกระบวนการผลิต คนงานจะเช็ คลักษณะภายนอกว่า 

ผลมะพร้าวมีเสี้ยนกะลาด า หรือเปล่า ตรวจเจอก็จะคัดออก บางทีไม่เจอลักษณะกะลาด า แต่ก็เจอ

มะพร้าวแก่ เนื้อหนาเช่นกัน จึงตอ้งพัฒนากระบวนการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 

การบริการและการส่งมอบ 

ส าหรับมะพร้าวท่ีกลุ่มเกษตรกรรวบรวมเข้ากระบวนการผลิต จะมีมะพร้าวผลแตก ช ารุด ซึ่ง

เกิดจากกระบวนการปอก ท าให้ผลมะพร้าวแตกทะลุไปถึงน้ า ซึ่งจะกลายเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ

แปรรูปแทน เพ่ือรองรับการขาดทุนท่ีกลุ่มตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิตไป 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM_Oa7pZrXAhWMO48KHT0XCv0QjRwIBw&url=https://pantip.com/topic/35846389&psig=AOvVaw3v166SDwv-UYeP_bq5fsIq&ust=1509519755662559
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กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 

ภาวการณ์แข่งขัน 

อ าเภอด าเนนิสะดวก โดยเฉพาะต าบลตาหลวง สามารถท่ีจะเป็นศูนย์กลางของน้ ามะพร้าว

น้ าหอมของอาเซียนและโลกได้ในอนาคต  แตต่้องปรับโครงสร้างการผลิตของมะพร้าวท้ังการผลิต การ

ท าตลาดและการบริหารการจัดการเป็นระบบ เช่น เร่งขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกและปลูกพันธ์ุดีทดแทน

มะพร้าวเก่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวให้มีความหลากหลายมากขึน้ 

 
 

การก้าหนดราคา 

ราคาเฉล่ียรายเดือน ประจ าปี 2559 

 
เฉล่ีย สูงสุด ต่ าสุด 

 
เฉล่ีย สูงสุด ต่ าสุด 

 
เฉล่ีย สูงสุด ต่ าสุด 

ม.ค. 17.83 19.00 17.00 พ.ค. 34.81 38.00 27.00 ก.ย. 21.53 24.00 18.00 

ก.พ. 18.57 19.00 17.00 มิ.ย. 34.57 37.00 30.00 ต.ค. 18.19 19.00 18.00 

มี.ค. 20.35 25.00 16.00 ก.ค. 25.52 28.00 24.00 พ.ย. 18.90 19.00 18.00 

เม.ย. 29.92 36.00 25.00 ส.ค. 24.87 25.00 24.00 ธ.ค. 24.32 35.00 18.00 
 

ข้อมูลจาก ตลาดส่ีมุมเมือง 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWy7SymJrXAhXELI8KHTEXCM0QjRwIBw&url=http://www.roiettv.com/coconut/&psig=AOvVaw2o30hl4OPk8xXKWHbnWFr4&ust=1509516246402951
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis6oXkpZrXAhWIPY8KHcRlA7QQjRwIBw&url=https://www.nanagarden.com/product/159727&psig=AOvVaw0ngp7wSWEi3TY1u76rzx2g&ust=1509519844632586
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ช่องทางการจัดจ้าหน่าย  

กลุ่ม เกษตรกรเป็นผู้ รวบรวมผลผลิตและจัดจ าหน่ายให้กั บตลาดในประเทศและตลาด

ตา่งประเทศต่อไป 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQmviOpprXAhXFLI8KHYKMDq4QjRwIBw&url=https://www.kasetkaoklai.com/home/2017/04/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/&psig=AOvVaw29MyB2tNVMJhhucP33M3JH&ust=1509519934030058
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-สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรีให้องค์ความรู้ 

-ปลูกมะพร้าวน้ าหอม -มะพร้าวน้ าหอมผลสด 

- มะพร้าวน้ าหอมควั่น 

-สม า ชิ ก ก ลุ่ ม มี ค ว า ม

ช านาญ ในการปลูกและ

ดูแลรักษา 

-ความส าคัญท่ีมีอย่าง

ยาวนาน และความไว้เนื้อ

เชื่อใจซึ่งกันและกัน 

- ผู้สั่งซื้อมะพร้าวน้ าหอม 

- ผู้ค้ามะพร้าวรายย่อย 

-จ าหนา่ยให้กับผู้รวบรวม

ผลผลิต 

 

- แรงงานของเกษตรกรภายในกลุ่ม 

- ค่าขนสง่ 

- ค่าปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ 

 

 

- จ าหนา่ยมะพร้าวน้ าหอมผลสด 

- จ าหนา่ยมะพร้าวควั่น 

Business Model Canvas ของกลุ่มมะพร้าวน้ าหอมต าบลตาหลวง 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรีให้องค์ความรู้ 

-ผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษตามฤดูกาล 

-ผักปลอดภัยสารพิษ 

-แรงงานของเกษตรกร

ภายในกลุ่ม 

-ผลิตผักที่ปลอดภัย สร้าง

ความเช่ือถือ 

-สร้างเครือข่ายผู้ซ้ือสินค้า

ปลอดภัย 

-น าผักของกลุ่มตรวจสารพิษ

เพ่ืออกใบรับรอง 

-ผู้บริโภคท่ัวไป 

-แม่ค้าตลาดศรีเมือง 

-คนรักสุขภาพ 

-จ าหนา่ยในตลาดศรีเมือง 

-จ าหนา่ยในบูธหนว่ยงาน 

 

Business Model Canvas ของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษต าบลอ่างหิน 
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ภาพการประชุมจัดตั งกลุ่มมะพร้าวน ้าหอมตาหลวง  
 

 
 

 
 

    


