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ค าน า 

  พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก าหนดอ านาจหน้าที่

ของสภาเกษตรกรจั งหวัด ส่ง เสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มขอ งอง ค์กรเกษตรกร           

กลุ่มเกษตรกร   ยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้างความ

เขม้แข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด สภาเกษตรกรแห่งชาติ เล็งเห็น

ความส าคัญต่อการเสริมสร้างอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรภายในประเทศสามารถยืนได้ด้วย

ตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ และลดปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

จึงมีนโยบายโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยให้

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เพื่อบริหารจัดการ

ผลผลิตด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

           

 

 

 

 

 

            

       ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

        ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  

สารบัญ 

         หน้าที่ 

บทที่ 1  บทน า 

    หลักการและเหตุผล 

    วัตถุประสงค์ 

    บริบทต าบลอ่างหิน 

4 

4 

5 

6 

   

บทที่ 2 หลักแนวคิดและบทวิเคราะห์ 

    Business Model Canvas 

    หลักการตลาด 4 P 

    กลยุทธ์การตลาด 4 C 

8 

8 

9 

10 

   

บทที่ 3 แผนธุรกิจของกลุ่ม 

    ความเป็นมาของกลุ่ม 

    รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 

    ท่ีต้ังกลุ่ม 

    แผนการผลิต 

13 

13 

14 

15 

16 

   

บทที่ 4 แผนการตลาด 17 

   

ภาคผนวก  

 
26 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



4 

  

บทน า 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 าเนินกา รอ 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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บริบทต าบอ่างหิน 

เดิมมีอ่างน้ าอยู่กลางหมู่บ้าน ลักษณะของอ่างน้ าประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านไม่ว่า

ใกล้หรือไกลตา่งพ่ึงพาอาศัยแหล่งน้ าแห่งนี้ดื่มใช้ และท าการเกษตร ตอ่มาทางราชการ แตง่ตัง้ให้เป็น

ต าบล ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันใช้ชื่อ "อ่างหิน" เป็นชื่อของต าบลสบืมาจนถึงปัจจุบัน 
 

ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลชุมชนจ านวน 7 ชุมชน 

ล าดับท่ี ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร ชื่อผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านห้วยนอ้ย 638 นายนาวิน บ้ึงไชย 

2 บ้านหนองโก 742 นายประเทือง หม่ืนช านาญ 

3 บ้านโป่ง 595 นายสุภักดิ์ ขาวข า 

4 บ้านนาคอก 702 นายชาต ิ ป๊ิกเหม้น 

5 บ้านอ่างหิน 951 นายค าผล เสมอใจ 

6 บ้านห้วยตน้ห้าง 471 นายประมาณ ขาวสะอาด 

7 บ้านโป่งเก้ง 542 นายเพ็ชร อ านวลใจ 
 

 

พ้ืนท่ี 

ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและสลับกับภูเขาบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พ้ืนท่ีเหมาะ

แก่การเพาะปลูก การเลีย้งสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและเลีย้งสัตว์ 
 

 

เขตพ้ืนท่ี 

ทิศเหนอื ตดิกับ อบต.น้ าพุ และอบต.ห้วยไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ทิศใต ้ตดิกับ อบต.ทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก ตดิกับ อบต.ทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันตก ตดิกับ อบต.ยางหัก อ าเภอปากท่อ, อบต.หนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา  

และอบต.รางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
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สภาพภูมิอากาศ   

ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดฤดูฝนตั้งแตต่้นเดือนพฤษภาคมถึง

ปลายเดือนพฤศจิกายน  ฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงเดอืนตุลาคม ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่ปลายเดือน

ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ฝนตกน้อยและมีอุณหภูมิต่ าสุดของปีฤดูร้อนเร่ิม

ตัง้แตเ่ดอืนมีนาคมถึงกลางเดอืนพฤษภาคม อากาศร้อน   ความชื้นในอากาศต่ าและมีฝนตกเป็นคร้ัง

คราว   อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.26  องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี  1,210.60  

มิลลเิมตร ความชืน้สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 71.42   
 

สมดุลของน้ าเพ่ือการเกษตร   

เดอืนพฤษภาคม เป็นเดือนแรกท่ีปริมาณน้ าฝนสูงปริมาณความชื้นสะสมในดินสูงจึงท าให้ดิน

อิ่มตัว  ดังนัน้ช่วงท่ีมีการสะสมความชื้นในดนิจึงเร่ิมจากเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ส่วนช่วง

เดอืนกุมภาพันธ์ถึงเดอืนเมษายนจะเป็นช่วงการขาดน้ า  ส าหรับช่วงระยะท่ีเหมาะสมตอ่การเพาะปลูก

อยู่ระหว่างเดอืนพฤษภาคมถึงปลายเดอืนพฤศจิกายน   
 

ลักษณะท่ัวไปของดิน 

        ลักษณะของดินในต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  สามารถจ าแนกออกได้เป็น 7 ชุด

ดิน     ดังนี้ 

ตารางแสดงช่ือชุดดินและจ านวนเนื้อท่ี 

หน่วย

แผนท่ี 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

เนื้อท่ี 

ไร่ % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Db 

Kyo 

Pp 

Pth 

Si-sh 

Suk-md 

Ty 

ชุดดินเดิมบาง 

ชุดดินเขาย้อย 

ชุดดินโพนพิสัย 

ชุดดินปากท่อ 

ชุดดินสค้ิีว ท่ีเป็นดนิตื้น 

ชุดดินสตึกท่ีมีการระบายน้ าดีปานกลาง 

ชุดดินท่ายาง 

174.00 

108.64 

404.76 

638.67 

1,530.58 

7,637.70 

1,916.37 

1.40 

0.88 

3.26 

5.15 

12.33 

61.54 

15.44 

  รวม 12,410.72 100.00 
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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 ก่อนจะเร่ิมต้น

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 เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและ

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 การตั้ งราคาของ

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 ดังนัน้เม่ือกลยุทธ์ 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 าจะเป็น ประชากรศาสต ร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยระบุ

ข้อมูลของคุณได้ชัดเจน 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 

- ผู้ท่ีแนะน า คือ ผู้ท่ีมีสว่นในการเลอืกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พ่ีชายมีการแนะน าให้ซื้อสินค้านี้นะ 

- ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ท่ีมีอ านาจตัดสนิใจซื้อหรือไม่ซือ้ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาต ิ พ่อและแม่ 

- ผู้ซือ้ คือ ใครก็ได้ท่ีมีเงินเพียงพอตอ่การซื้อ 
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บทท่ี 3 

แผนธุรกิจของกลุ่ม 

ความเป็นมาของกลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  

แนวคิดในการก่อตั้ง กลุ่มผักปลอดสารพิษต าบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากร เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก 

มีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่านเพ่ือล่อเลี้ยงเกษตรกร ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้มีพืชผักผลไม้หลายชนิดการ

เพาะปลูกพืชผักผลไม้ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย และผลิตท่ีได้นั้นก็จะไม่มีสิ่งเจือปน    

ไม่มีสารพิษตกค้าง จึงท าให้ผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พืชผักผล ไม้เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อ

ร่างกายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน แร่ธาตุต่ างๆและใยอาหารซึ่งช่ วยในเร่ืองระบบขับถ่าย         

การเจริญเตบิโตของร่างกาย และยังจัดอยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ แตใ่นปัจจุบันผลผลิตพืชผักผลไม้ท่ีได้

ส่วนใหญ่ท่ีมีอยู่ในท้องตลาดล้วนมีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานท่ีทางรัฐบาลก าหนดไว้ จึงส่งผลกระทบ

ทางลบโดยตรงกับร่างกายในระยะยาว จึงท าให้หลายๆประเทศท่ัวโลกหันมาให้ความสนใจเร่ืองสุขภาพ

มากขึน้ และการท าการเกษตรปลอดสารพิษก็ถือว่าเป็นการเกษตรทางเลอืกใหม่ ซึ่งผลผลิตท่ีได้นั้น

ล้ว นปลอดสารพิษ และได้รับความนิยมอย่ างมาก ท้ังตลาดในประเทศและตลาดต่ างประเทศ            

เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริการ รวมไปถึ งญี่ ปุ่น ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการอย่างต่อเนื่องและ

ขยายตัวเพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ 

 ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันการประกอบการเกษตรถือเป็นอาชีพหลักท่ีมีความส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิ ตของประชากรโลก ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก  การประมง ผลผลิตท่ีได้ จาการเกษตร            

จะถูกน ามาเป็นส่วนประกอบในผลิต ภัณฑ์ต่ างๆ ท้ังอาหารแห้งและอาหารส าเร็จรูป ซึ่งในอดีต

วัตถุประสงค์ของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นเพ่ือการบริโภคภายในครอบครัว แต่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ได้ เปลี่ยนไปจากการเพ่ือบริโภคภายในครอบครัวเป็นเพ่ือการค้าท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ ท าให้วิธีการในการประกอบเกษตรกรรมการเพาะปลูก เปลี่ยน ไป จากวิธีการแบบ

ธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใดๆตามภูมิ ปัญญาชาวบ้าน เป็นการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆท่ีมากเกินความจ าเป็น     

เพ่ือป้องกันแมลงและศัตรูพืชและเพ่ิมผลผลิตทางการเพาะปลูก ส่งผลท าให้ดินท่ีเคยอุดมสมบูรณ์

เหมาะแก่การเพาะปลูกถูกท าลายอย่างตอ่เนื่อง ส่งผลกระทบเกิดความไม่สมดุลของแร่ธาตุของแร่ธาตุ

ในดิน ท าให้ได้ผลผลิตน้อยลงผลผลิตท่ีได้มารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธาณสุขก าหนด 

และด้วยการใช้สารเคมีท่ีมีมากเกินความจ าเป็นนั้น ท าให้เกิดโรคระบาดและแมลงระบาด แม่น้ าต่างๆ  

มีสารเคมี เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมถูกท าลายเสียหายจนยากท่ีจะเยียวยาให้



14 

  

กลับคืนดังเดิมจึงท าให้ท่ัวโลกตา่งๆพยายามค้นหาวิธีการตา่งๆ เพ่ือท่ีจะท าให้การผลิตพืชให้ได้ผลผลิต

สูงสุดและมีคุณภาพท่ีดท่ีีสุดภายใตส้ภาวะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตแิละระบบเศรษฐกิจของตน 

 ผักปลอดสารพิษ คือ ผักท่ีมีปริมาณสารพิษตกค้างอยู่ในเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณะสุ ข

ก าหนด โดยมีการตรวจสอบตามขั้นตอนของกระทรวง การปลูกผักปลอดสารพิษมีหลากหลายวิธี     

แต่แบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆได้แก่ การปลูกพืชแบบระบบเปิดกับระบบปิด ซึ่งการปลูกแต่ละระบบก็มี

ข้อดีข้อเสียต่างกันไป การปลูกผักกางมุ้งเป็นอีกหนึ่งวิธี  ท่ีช่วยในการป้องกันแมลงต่างได้มากกว่าร้อย

ละ 70 เช่น หนอนใยผัก หนอนเจาะดอกกะหล่ า หนอนกระทู้และหนอนอื่นๆ เป็นตน้ การเจริญเติบโต

ของผลผลิตก็จะเติบโตเร็วกว่าการปลูกแบบระบบเปิดท่ัวไป และย่ังช่วยในเร่ืองประหยัดการใช้น้ าได้

มากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากอุณภูมิและความชื่นภายในตาข่ายจะสูงกว่าภายนอกร้อยละ 10 -20 

การปลูกผักกางมุ้งนัน้สามารถท าได้ตลอดปี 

 ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจในเร่ืองสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ จึงท าให้ธุรกิจท่ี

เกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะผลผลิตท่ีได้มาจากเกษตรปลอด

สารพิษ จึงเป็นท่ีสนใจ 

 ภาคสินค้าเกษตรผักและผลไม้เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งท่ีปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญในการ

บริโภคมากย่ิงขึ้น เนื่องการผลผลิตส่วน ใหญ่ มีแนวโน้นเพ่ิมขึ้น  จาก การขยายการเพาะปลูกตาม

แรงจูงใจของผู้บ ริโภค และราคาสิน ค้า เนื่ องจากปัจจุบันผู้บ ริโภคผักปลอดสารพิษ มีแนวโน้ม

เจริญเตบิโตสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อการรักษาสุขภาพโดยเนน้เร่ืองของการ

รับประทานผักโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษ 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 

1.นายสมควร สังข์ใส   ประธานกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

2.นายอ าพล เจริญวัน   รองประธานกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

3.นายเพ็ชร อ านวลใจ   เหรัญญิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

4.นายสุรินทร์ บัวงาม   เลขานุการกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

5.นายบุญเสริม มนามัยนอ้ย  สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

6.นางวรินธร ทองมีศรี   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

7.นายธรพร ยวนจิตต์   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

8.นายอุดม กระจ่างศรี   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

9.นางเพรช เห้ียมหาญ   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

10.นางนันทนา สายบุตร  สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 
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11.นางบังอร เจียมแท้   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

12.นายเฉลิมพล เสอืเฒ่า  สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

13.นายสวิง เห้ียมหาญ   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

14.นายไพบูลย์ ไชยครุฑ  สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

15.นายสิน สายบุตร   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

16.นายสมัย แก้วค า   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

17.นายธนพร วอนจิตต์  สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

18.น.ส.น้ าผึง้ เห้ียมหาญ  สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

19.นายบุญชู มณีกอง   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

20.นายสุทิน อู่ตะเภา   สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

 

ท่ีตั้งกิจการ 145 หมู่ 7 ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

วสัิยทัศน์ 

 เป็นกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในต าบลอ่างหิน ท่ีมีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจาก

ผู้บริโภค และนกึถึงกลุ่มผักปลอดสารพิษต าบลอ่างหินเป็นอันดับแรก 
 

พันธกิจ 

 1.มุ่งเน้ นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความสดใหม่  และมีราคาเหมาะสมเพ่ือตอนสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกค้า 

 2.ส่งเสริมให้คนในต าบลอ่างหิน หันมาปลูกผักปลอดสารพิษกันมากขึน้ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 1.รักษามาตราฐานของสินค้าให้มีความสด สะอาด ปลอดภัย เพ่ือให้ผู้บริโภคเชื่อม่ัน และไว้ใจ 

 2.มีความซื่อสัตย์ตอ่ผู้บริโภคโดยการจัดหาสินค้าทีได้คุณภาพมีความปลอดภัย ปลอดจาก

สารพิษในราคาท่ียุตธิรรม 
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แผนการผลิต 

ระยะเวลาในการปลูก 

ล าดับท่ี ชนิดของผัก ระยะเวลาการปลูก ช่วงเดอืน 

1 ถั่วผักยาว 50-60 วัน ปลูกได้ท้ังปี 

2 แตงกวา 45-60 วัน กุมภาพันธ์-เมษายน 

3 มะเขือเทศเสวย 60-70วัน ตุลาคม-ธันวาคม 

4 พริกขีห้นูสวน 80-100 วัน ตุลาคม-มกราคม 

5 กระหล่ าดอก 60-90 วัน ตุลาคม-มกราคม 
 

ช่วงฤดูในการปลูก 

ชนิด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ถ่ัวฟักยาว             

แตงกวา             

มะเขือเทศ             

พริก             
กระหล่ าดอก             
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บทท่ี 4 

แผนการตลาด 

เป้าหมายทางการตลาด 

 ทางกลุ่มผู้ปลูกผักต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้มีการวางแผนการตลาดโดย

ผักปลอดสารพิษของกลุ่ม น ามาจ าหน่ายในลานผักปลอดสารพิษของตลาดศรีเมือง และทางตลาด    

ศรีเมืองได้มีการออกแบบถุงท่ีใช้บรรจุผักปลอดสารพิษของกลุ่มผู้ปลูกผักต าบลอ่างหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มตลาดเป้าหมาย คือ ผู้บริโภค ประชาชนท่ัวไปทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมี

พฤตกิรรมท่ีให้ความสนใจ และเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ท าให้ทางกลุ่มผักปลอดสารพิษ

ต าบลอ่างหินสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึ ง    

และตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้อย่างถูกตอ้ง 
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การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกิจโดยการวเิคราะห์ SWOT 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.กลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย ต าบลอ่างหิน อ าเภอ

ปากท่อ จังหวั ดราชบุ รี สามารถผลิตผักปลอด

สารพิษได้ตลอดปี และตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค 

2.ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย ต าบล

อ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีเป็นผักปลอด

ผักปลอดสารท่ี มีคุณภาพดีตามมาตรฐานหลัก

เกษตรท่ีดี GAP รวมถึงหลักเกณ์การผลิตท่ีดี GMP 

ซึ่งสามารถเพ่ิมความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคได้  

3.มีช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยการรวมกลุ่ มกับ

วิสาหกิจชุมชน 

1.ราคาของผักปลอดสารพิษมีราคาสูงกว่าผัก

ตามท้องตลาดท่ัวไป 

2.หาก พ้ืน ท่ีใกล้ เคี ยงท าการเกษตรแบบใช้

สารเคมี อาจเสี่ยงตอ่การปนเป้ือน 

3.เนื่องจากผักปลอดสารพิษมีอายุการจัดเก็ บ

ค่อนข้างสั้น ท าให้ผลผลิตเนา่เสียได้ง่าย  

โอกาส อุปสรรค 

1.กระแสรักสุขภาพ ท าให้ตลาดของผู้บริโภคเร่ิม

ขยายตัวออกไป ผู้บริโภคผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพ

มากขึ้ น  เร่ิมตั้ งแต่การเลื อกบริโภคสิน ค้าท่ี มี

คุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ 

2.รัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีสุ ขภาพ ท่ีดีด้ วยการ

รณรงค์ให้รับประธานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

3.กลุ่มผู้ปลูกผักต าบลอ่างหินใช้เทคนิคการปลูก

พืชท่ีทันสมัยท าให้ได้ผลผผลิตเพ่ิมมากขึน้ 

1.พืชไม่ทนทานตอ่โรคระบาดและสภาพอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลง 

2.ผู้บริโภคขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกษตรอิททรีย์ 

3.เนื่องจากสภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพอากาศ

เกิดความแปรปวน และผันผวนค่อนข้างมาก เช่น

ฝนตกหนัก ภัยแล้ง ส่งผลท าให้พืชผลทางกลุ่ม 

ไม่ได้คุณภาพ และอาจท าให้ผลผลิตน้อยกว่ า

ความตอ้งการของผู้บริโภค 
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ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ปลูกผักต าบลอ่างหิน  

1.ถั่วฝักยาวหรือถั่ว ค้าง เป็นไม้เถาเลื้อยท่ีจัดอยู่ในวงศ์เดียวกับถั่ว  ฝักมีขนาด ตั้งแต่ 20 

เซนตเิมตรขึน้ไป ภายในมีเมล็ดคล้ายเมล็ดถั่ว เรียงกันอยู่ ฝักอ่อนมีรสหวานมัน เนื้อกรอบ มักกินสดคู่

กับลาบ จ้ิมน้ าพริก เต้าเจ้ียวหลน หรืออาหารรสจัดอื่น ๆ รวมถึงน าไปใส่ในส้มต าหรือขนมจีนน้ ายา 

หากลวกหรือเจียวน้ ามันก็จะได้ผักเนื้อนุม่ ฉ่ าน้ า  เค้ียวมันมากินกับน้ าพริก หรือจะชุบแป้งทอดก็อร่อย

ไม่แพ้ผักชนิดอื่น ๆ ส่วนเมนูท่ีมีถั่วฝักยาวเป็นตัวชูโรงก็เช่น ทอดมัน ถั่วฝักยาวผัดพริกแกง ก๋วยเตี๋ยวต้ม

ย า แกงป่า และแกงส้ม 

ในถั่วฝักยาว 100 กรัม จะประกอบไปด้วย เส้นใยอาหาร 1.9 กรัม โดยมีท้ังเส้นใยอาหารชนิด

ละลายน้ าได้ ท่ีช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกาย และชนิดไม่ละลายน้ า ซึ่งจะช่วยให้รู้สึก

อิ่มนานและระบบขับถ่ายท างานได้ดีขึน้ ท้ังยังมีแคลเซียม 43 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 50 มิลลิกรัม และ

วิตามินซี 12 มิลลกิรัม 

สรรพคุณทางยาของถั่วฝักยาวก็คือ เค้ียวกินฝักสดหรือต าค้ันเอาแต่ น้ าดื่ม แก้อาการท้องอืด 

แน่นท้อง เปลอืกฝักสดใช้ต าพอก เพ่ือระงับอาการปวดเอวและรักษาฝีหนอง เมล็ดใช้แก้กระหาย แก้

อาเจียน ส่วนเมล็ดค่อนข้างแก่น ามาตม้แล้วบดผสมกับเกลือเล็กนอ้ย ใช้บ ารุงไตและแก้ตกขาว ใบสด

หรือรากสดก็ยังน ามาตม้เอาแตน่้ าดื่ม ใช้รักษาอาการไตอักเสบและโรคหนองในได้ 

ถั่วฝักยาวแดง เป็นถั่วฝักยาวท่ีมีผิวนอกสีแดงเข้มจนเกือบม่วง ขนาดฝักจะยาวกว่าถั่วฝักยาว

ธรรมดา โดยจะให้เส้นใยอาหารและฟอสฟอรัสนอ้ยกว่า แต่มีแคลเซียมและวิตามินซีสูงกว่า คือ 73 

และ 34 มิลลกิรัม ตามล าดับ 

ถั่วฝักยาวไร้ค้าง เป็นถั่วฝักยาวท่ีถูกปรับปรุงพันธ์ุ จากการผสมระหว่างถั่วฝักยาวกับถั่ว พุ่ม   

จึงมีล าตน้ตัง้ตรง ไม่ต้องใช้ค้างช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท าค้าง และประหยัดพ้ืนท่ีในการปลูก เป็นพืชผัก

สวนครัวของบ้านในเมืองซึ่งมีพ้ืนท่ีจ ากัด 
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2.แตงกวา เป็นผักท่ีกินแกล้มกับอาหารคาวได้หลากหลายเมนู เช่น ข้าวผัด ข้าวมันไก่ สเต๊ก 

หรือลาบ บางคร้ังก็กินเป็นผักเหนาะจ้ิมน้ าพริก ห่ันใส่ในอาจาดหรือน้ าจ้ิมชนิดตา่ง ๆ ใส่ในสลัด หรือจะ

กินเล่นก็ยังได้ ส่วนเมนูท่ีน าแตงกวาไปปรุงสุกเท่าท่ีพอจะคุ้นตากันก็เช่น แตงผัดไข่หรือแกงจืดแตงกวา

ยัดไส้ ด้วยว่ารสหวาน กรุบกรอบฉ่ าน้ า กินง่าย และมีให้กินตลอดท้ังปี ผักชนดินี้จึงขายดับขายดีท้ังใน

บ้านเราและในตา่งประเทศ ในแตงกวา 100 กรัม มีวิตามินซีประมาณ 20 มิลลิกรัม ช่วยให้ต้านอนุมูล

อิสระท่ีเป็นตัวการเร่งความแก่ในร่างกายได้ มีเส้นใยอาหาร 0.7 กรัม จึงดีต่อระบบขับถ่าย ท้ังนี้ ควร

กินท้ังเปลอืกเพ่ือให้ได้รับประโยชนส์ูงสุด เพียงแต่ตอ้งล้างให้สะอาด เพราะแตงกวาเป็นผักท่ีใช้สารเคมี

ในการปลูกค่อนข้างมาก แตงกวายังมีเบตาแคโรทีนท่ีมีบทบาทส าคัญตอ่ดวงตาด้วย แตงกวาเป็นผักท่ีมี

ฤทธ์ิเย็น สรรพคุณของแตงกวาก็เช่น เป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ ขับน้ านม และลด

ไข้ และความท่ีมีน้ าเป็นองค์ประกอบอยู่ถึงร้อยละ 96.1 แตงกวาจึงมีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายสดชื่น 

แก้กระหายได้ แต่แตงกวาก็มีกรดยูริกอยู่ ผู้ ท่ีเป็นโรคเกาต์จึงไม่ควรกินมาก เพราะอาจท าให้อาหาร

ก าเริบ รสขมของแตงกวาท่ีนาน ๆ จะเจอสักคร้ังนั้น คนสมัยก่อนเชื่อกันว่า เป็นเพราะมีงูเลื้อยผ่านต้น

แตงกวา ท าให้ผลแตงต้นนั้นมีรสขม แต่นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า รสขมนี้เกิดจากพันธุกรรมของ

แตงกวาท่ีมีการสร้างสารคูเคอร์บิตาซิน (Cucurbitacin) ขึ้นเพ่ือปกป้องตัวเองจากแมลงศัตรูพืช หาก

สารนี้มีมากก็จะท าให้รู้สึกขม นอกจากนี้สภาวะแวดล้อม ท้ังแสงแดด ความชืน้ และปริมาณน้ า ก็มีผล

ตอ่การสร้างสารดังกล่าวด้วย แต่รสขมนี้กลับมีประโยชน์ โดยมีงานวิจัยพบว่า สารนี้อาจช่วยยับย้ัง

เซลล์มะเร็งได้ ส่วนวิธีแก้รสขมของแตงกวาก็ไม่ยาก เพียงแตต่ัดขั้วและปอกเปลอืกออก เพราะเป็นสว่น

ท่ีมีสารนี้อยู่มากท่ีสุด ผ่าตามยาว วางท้ิงไว้สักพัก แล้วน าไปแช่น้ าเกลือ 3 นาที เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องท้ิง

แตงกวาให้เสียเปล่าแล้ว 

ในยุคนี้ตามร้านอาหารมักจะใช้แตงร้านแทนแตงกวา เพราะผลขนาดใหญ่และราคาถูกกว่า แต่

ก็รสหวานกรอบสู้แตงกวาไม่ได้ ส่วนด้านคุณค่าสารอาหารก็ไม่แตกตา่งจากแตงกวามาก ส าหรับวิธี

เลือกซื้อแตงกวาให้ได้คุณภาพดีนัน้ ตอ้งเลือกลูกท่ีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป ผิวเต่งตึง ไม่เห่ียว สีไม่เหลอืง 

ไม่มีรอยช้ าหรือแผล และหากต้องการเก็บไว้กินหลาย ๆ วัน ให้แช่ไว้ในตู้เย็นโดยไม่ตอ้งล้าง เม่ือจะน า

ออกมากินจึงค่อยล้าง 
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3. มะเขือ หรือมะเขือเสวย เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีขนสั้น ๆ ปกคลุมท้ังล าตน้และใบ ผลลักษณะ

กลมแป้น มะเขือเปราะมีหลากหลายพันธ์ุ สีสันของผลก็จะแตกต่างกันเช่น พันธ์ุไวโอเลตคิง ผลมีสีม่วง

ปนขาว มะเขือเปราะคางกบผลสีเขียวเข้มลายขาว กลมรี ส่วนมะเขือเปราะพันธ์ุท่ีนยิมกินกันแพร่หลาย

ท่ีสุดและจะกล่าวถึงในท่ีนี้ ก็คือมะเขือเปราะเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพันธ์ุดั้งเดิม เปลือกผลสีเขียวอ่อนมีร้ิวสี

ขาว 

มะเขือเปราะสดจะมีเนื้อกรอบ รสหวานปนขมเล็กนอ้ย น าไปจ้ิมกับหลนหรือน้ าพริกต่าง ๆหาก

ผ่านการลวกหรือปรุงสุก เนื้อของมะเขือจะอ่อนนุ่มและรสหวานอร่อยขึ้น เมนูท่ีขาดมะเขือเปราะไม่ได้ ก็

เช่น แกงเขียวหวาน แกงป่า ต าซุบมะเขือเปราะ การกินมะเขือเปราะ 100 กรัม ร่างกายจะได้รับ

วิตามินซี 24 มิลลิกรัม แคลเซียม 7 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 10 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 0.8 มิลลิกรัม 

และเส้นใยอาหาร 1.7 กรัม ในขณะท่ีมีพลังงานเพียง 33 กิโลแคลอรีเท่านัน้ 

ส่วนสรรพคุณทางยาของมะเขือเปราะก็คือ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ขับพยาธิ และลด

ระดับน้ าตาลในเลอืด นอกจากนี้ มะเขือเปราะยังมีสารท่ีอาจช่วยยับย้ังการเจริญเติมโตของเซลล์มะเร็ง

ตับและมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วย ขณะท่ีในอินเดียใช้รากต้นมะเขือเปราะเป็นยาแก้ไอ ขับปัสสาวะ และขับลม 

ส่วนเคล็ดลับส าหรับแม่ครัวท่ีไม่อยากให้มะเขือเปราะท่ีห่ันแล้ว เปลี่ยนเป็นสีคล้ าดูไม่น่ากิน คือ เม่ือห่ัน

แล้วให้แช่ลงในน้ าท่ีผสมเกลือทันที 
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4.พริก ความเผ็ดร้อนเป็นเอกลักษณ์ท่ีอยู่อาหารไทยมายาวนาน พริกจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีครัว

ไทยต้องมีติดไว้เสมอ แม้ในยามตอ้งเดินทางไปต่างประเทศ คนไทยบางคนก็ยังตอ้งน าพริกป่นไปด้วย 

เพ่ือเพ่ิมรสชาตใิห้กับอาหารตา่งชาตท่ีิรู้สกึว่ารสไม่จัด 

พริกท่ีเรากินกันมีหลากหลายพันธ์ุ มีขนาด สีสัน รสชาต ิและจุดเด่นแตกต่างกันไป เช่น พริก

ขีห้นู มีขนาดเล็ก รสเผ็ดจัดจนโด่งดังระดับโลก พริกชี้ ฟ้า เปลือกผลเป็นมัน รสชาติไม่เผ็ดจัดมากเท่า

พริกขี้หนู พริกกะเหร่ียง ผลขนาดเล็ก แตป้่อมกว่าพริกขีห้นู รสชาติเผ็ดจัด นยิมน าไปท าพริกป่นหรือใส่

ในก๋วยเตี๋ยว พริกหวาน ขนาดผลใหญ่ รสเผ็ดนอ้ย เนื้อหนาและกรอบ มีท้ังสีเขียว สีเหลอืง สีแดง สีส้ม 

และสีม่วง มักน าไปใส่สลัดหรือผัดกับเนื้อสัตว์ 

ความเผ็ดเป็นสิ่งท่ีธรรมชาตสิร้างขึน้ เพ่ือให้ผลของพริกรอดพ้นจากการกัดกินของแมลงต่าง ๆ 

ขณะท่ีนกและไก่จะไม่ถูกกระตุ้นด้วยความเผ็ดของพริก เม่ือกินพริกเข้าไปแล้วขับถ่ายออกมา จึงเป็น

การช่วยแพร่พันธ์ุพริก เพราะเมล็ดพริกจะไม่ถูกย่อย ความเผ็ ดร้อนของพริก เกิดจากสารแคปไซซิน 

(Capsaicin) ซึ่งเป็นจุดเด่นท่ีท าให้พริกมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นระบบย่อย ช่วยให้เจริญอาหาร ขับเหงื่อ 

ขับลม แก้หวัดคัดจมูก ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และยังอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจด้วย 

สารนี้มีมากบริเวณแกนกลาง หรือ “รก” ของพริก มีการวิจัยพบว่า สารแคปไซซินสามารถช่วยบรรเทา

อาการปวดเม่ือย คลายกล้ามเนื้อ และลดอาการอักเสบ จึงมีการน ามาสกัดเป็นสว่นประกอบของยากัน

อย่างแพร่หลาย 

ความเผ็ดของพริกมีหน่ วยวั ดเป็นสโควิลล์ (Scoville Heat Units : SHU) โดยพริก ท่ีครอง

ต าแหน่งเผ็ดท่ีสุ ดใน โลกประจ าปี ค.ศ . 2011 คือ พริกนากาไวเพอร์ ด้วยระดับความเผ็ดสูงถึ ง 

1,382,118 สโควิลล์ ซึ่งท่ีจริงแล้ว ความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่อย่างใด เพราะลิน้ของคนเรารับรสได้

เพียงเปร้ียว หวาน เค็ม และขมเท่านั้น ความเผ็ดจึงเป็นเพียงความรู้สึกแสบร้อน ท่ีอาจท าให้เย่ือบุช่อง

ปาก ล าไส้ และกระเพาะอาหารถูกท าลาย เราจึงควรกินพริกแต่พอดี โดยเฉพาะคนท่ีเป็นโรตกระเพาะ

ในดา้นคุณค่าอาหารนัน้ พริกแตล่ะชนิดจะมีจุดเด่นแตกต่างกัน เช่น ในปริมาณ 100 กรัม พริกหวานมี

วิตามินซีมากถึง 218 มิลลกิรัม พริกชี้ฟ้าสีเขียวมี 204 มิลลิกรัม ขณะท่ีพริกขีห้นูมีวิตามินซีเพียง 44 

มิลลิกรัมเท่านั้น ส่วนพริกชี้ฟ้าแดงมีธาตุเหล็ก 17.2 มิลลิกรัม เส้นใยอาหาร 6.9 กรัม         และ

วิตามินบี 3, 3.5 มิลลกิรัม ซึ่งมากกว่าพริกขีห้นูและพริกชี้ฟ้า 
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5.กระหล่ าดอก เป็นพืชล้มลุกท่ีจัดอยู่ในวงศเ์ดียวกับกะหล่ าปลีและบรอกโคลี ลักษณะล าตน้อวบ ใบสี

เขียวเข้ม ก้านใบขนาดใหญ่ ปลายยอดของล าตน้ท่ีเรียกว่า ดอกกะหล่ า มีลักษณะเป็นกระจุกอัดกัน

แนน่ สีเหลอืงอ่อน เนื้อแข็งกรอบ 

กะหล่ าดอกดิบมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นเขียว จึงมักน ามาปรุงสุกก่อนกิน  ซึ่งนอกจากการช่วยลด

กลิ่นเหม็นเขียวแล้ว ยังช่วยให้กระหล่ าเนื้ออ่อนนุ่ม ฉ่ าน้ า และรสหวานขึน้ วิธีการปรุงอาหารก็เช่น ลวก

จ้ิมน้ าพริก ชุบแป้งทอด ใส่ในแกงส้ม ผัดกับเนื้อสัตว์ หรือตม้จับฉ่าย 

ในกะหล่ าดอก 100 กรัม มีวิตามินซี 56 มิลลิกรัม ช่วยกระตุน้ภูมิคุ้มกันและมีบทบาทส าหรับ

ตอ่การสังเคราะห์คอลลาเจน แคลเซียม 22 มิลลิกรัม และฟอสฟอรัส 23 มิลลิกรัม ช่วยเสริมความ

แข็งแรงให้แก่กระดูกและฟัน ในขณะท่ีให้พลังงานเพียง 13 กิโลแคลอรี จึงเป็นผักท่ีเหมาะกับผู้ ท่ี

ตอ้งการควบคุมน้ าหนัก ในกระหล่ าดอกยังมีสารกลูโคซิโนเลต (Glucosinolate) ช่วยลดอาการอักเสบ

และอาจมีฤทธ์ิป้องกันมะเร็งเตา้นม สารซัลโฟราเฟน (Sulforaphane) ช่วยป้องกันมะเร็งล าไส้ใหญ่และ

ภาวะหลอดเลอืดอุดตันอีกด้วย 

กะหล่ าโรมาเนสโก (Romanesco) หรือกะหล่ าดอกเจดีย์ เป็นกะหล่ าอีกพันธ์ุ ท่ีเพ่ิงได้รับความ

นยิมเม่ือไม่นานมานี้ ดอกจะมีลักษณะสวยกว่ากะหล่ าดอกพันธ์ุดั้งเดิม เพราะดอกจะแยกเป็นกลุ่มเล็ก 

ๆ แตล่ะกลุ่มจะมียอดแหลมคล้ายยอดเจดีย์ น ามาผัด ลวกหรือตม้กินได้เหมือนกะหล่ าดอกธรรมดา แต่

จะหวานกรอบกว่า 
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ข้ันตอนการเก็บเกี่ยวและบรรจุ 

 กลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จะท าการเก็บเกี่ยวผัก

ในช่วงเช้ามืดเพ่ือให้ผักยังคงความสดใหม่ก่อนถึงผู้บริโภค โดยข้อควรระวังในการเก็บเกี่ยวมีดังนี้ 

1. พืชผักกินได้ เช่น กะหล่ าดอก เก็บเกี่ยวเม่ือดอกอัดแน่นและขยายใหญ่เต็มท่ีโดยตัดท่ีโคน

ตน้ให้มีใบติดมา ด้วย 3-4 ใบ เพ่ือใช้ห่อดอก ป้องกันการถูกกระทบกระแทกในขณะขนส่ง 

การใช้แผ่นพลาสตกิก่อหุ้มหัว แตล่ะหัวจะลดปัญหาการสูญเสียได้ 

2. พืชผักกินผลและเมล็ด เช่น ถั่วต่ างๆพริก  ควรเก็บในตอนเช้า เก็ บโดยใช้มีดตัดโดย

ระมัดระวัง อย่าให้ผลผลิตตกลง 

 

 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

 กลุ่มผู้ปลูกผักต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีผลผลิต ได้แก่ผักปลอดสารพิษ

ชนิดต่างๆท่ีมีคุณภาพโดยเน้นในเร่ืองของผักปลดสารพิษท่ีมีความสด สะอาด ปลอดสารพิษ และให้

ความส าคัญในเร่ืองความสดใหม่ของผักเป็นพิเศษ โดยมีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน

การเก็บรักษาวัตถุดิบเพ่ือให้ความสดอยู่เสมอ และทางกลุ่มได้ศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภคของลูกค้า ซึ่ง

สามารถช่วยให้ทางกลุ่มทราบความตอ้งการของผู้บริโภค และสามารถก าหนดปริมาณความตอ้งการใน

การบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้อีกด้วย เนื่องจากสินค้าของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษของต าบล

อ่างหิน 

 กลยุทธ์ด้านราคา 

 ในการก าหนดราคานั้น ทางกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษของต าบลอ่างหินได้ใช้กลยุทธ์ทางด้าน

ราคาโดยเนน้การก าหนดราคาตามราคากลางผลผลิตทางการเกษตรท่ีตลาดศรีเมืองได้ก าหนดราคา 

เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม  

 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   

 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษของต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี น าผลผลิตมา

จ าหน่ายตลาดศรีเมือง ซึ่งเป็นตลาดกลางขนาดใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีลานผักปลอดสารพิษ

จ าหนา่ยแบบท้ังปลีกและส่ง มีการคมนาคมท่ีสะดวก 

 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

 แนวคิดในการส่งเสริมการตลาด โดยการใช้วิธี เขียนรายละเอียดท่ีถุงบรรจุภัณฑ์ ท่ีทางตลาด

ศรีเมืองได้จัดท าให้ทางกลุ่ม ซึ่งระบุรายละเอียดของสินค้าว่าสถานท่ีปลูกอยู่ทีไหน และมีมาตราฐาน 

GAP ท่ีข้างถุง ท าให้ผู้บริโภคม่ันใจได้ว่า ผลผลิตทางการเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ 
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-สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรีให้องค์ความรู้ 

-ผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษตามฤดูกาล 

-ผักปลอดภัยสารพิษ 

-แรงงานของเกษตรกร

ภายในกลุ่ม 

-ผลิตผักที่ปลอดภัย สร้าง

ความเช่ือถือ 

-สร้างเครือข่ายผู้ซ้ือสินค้า

ปลอดภัย 

-น าผักของกลุ่มตรวจสารพิษ

เพ่ืออกใบรับรอง 

-ผู้บริโภคท่ัวไป 

-แม่ค้าตลาดศรีเมือง 

-คนรักสุขภาพ 

-จ าหนา่ยในตลาดศรีเมือง 

-จ าหนา่ยในบูธหนว่ยงาน 

 

- แรงงานของเกษตรกรภายในกลุ่ม 

- ค่าดูแลรักษา 

- ค่าสารก าจัดศัตรูพืช 

 

 

จ าหนา่ยผักปลอดภัยจากสารพิษตามฤดูกาล 

Business Model Canvas ของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษต าบลอ่างหิน 
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Business Model Canvas ของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษต าบลอ่างหิน 
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ภาพแปลงผักของกลุ่มผู้ปลูกผักต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี 
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เจ้าหน้าท่ีส านักงานสภาเกษตรกรเดินส ารวจแปลง 

กลุ่มผู้ปลูกผักต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
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เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอปากท่อ 

 เดินส ารวจแปลง เพ่ือตรวจสอบมาตราฐาน GAP 

กลุ่มผู้ปลูกผักต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

 

 
 

 

 

 


