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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 
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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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บรบิทต าบลบางแพ-วังเย็น อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

 ประวัติความเป็นมาของต าบล 

  “บางแพ” ในอดีตก่อนจะเป็นหมู่บ้าน   บริเวณท้องท่ีนี้เคยเป็นท่ีลุ่มจรดชายทะเลเต็มไปด้วยป่า

พง ป่ากก  มีผู้อาศัยนอ้ย ถึงฤดูน้ าหลากชาวบ้านจะพากันไปตัดไม้ในป่าแล้วน ามาผูกเป็นแพ  ล่องลง

มาตามคลองตาคต และ คลองธรรมชาติ เพ่ือออกไปค้าขายทางทะเล การเดินทางจะตอ้งน าแพไม้มา

จอดพักค้างแรมเป็นจ านวนมากเป็นประจ า   และเม่ือมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนรวมกันมากขึน้  จึงพากัน

เรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า  “บ้านบางแพ” ต่อมามีผู้คนมาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยมากขึน้ ก่อให้เกิดเป็น

ชุมชนขนาดใหญ่ จึงเรียกชุมชนนีว้่า “บางแพ” เม่ือมีการจัดการปกครองจึงตัง้เป็นชื่อ ต าบล 
 

 ข้อมูลด้านสังคม 

 ข้อมูลชุมชนต าบลบางแพจ านวน 11 หมู่บ้าน 

ล าดับท่ี ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน  ล าดับท่ี ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน 

 1 ชุมชนคลองน้ าใส ทิวไม้สวย   7 ชุมชนท่าราบหมู่เจ็ด 

2 ชุมชนบ้านกุ่ม  8 ชุมชนไผ่แบ้รวมใจ 

3 ชุมชนบางแพใตพั้ฒนา  9 ชุมชนตาลเรียงพัฒนา 

4 ชุมชนหมู่สี่สามัคคีร่วมใจ  10 ชุมชนดอนเซ่งสามัคคี 

5 ชุมชนตลาดบางแพ  11 ชุมชนดอนเซ่งพัฒนา 

6 ชุมชนท่าราบร่วมใจพัฒนา    
 

 

 สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปของต าบลบางแพ-วังเย็น 

 ต าบลตาหลวงเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม  มีดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนเปลอืกหอย  เหมะส าหรับท า

สวนผลไม้  โดยเฉพาะมะพร้าว  ต าบลตาหลวงอยู่ในเขตชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

ด าเนนิสะดวก  มีคลองธรรมชาต ิ เช่น  คลองตาหลวง  คลองขุนพิทักษ์  คลองทองหลาง  คลองมะยม  

คลองลัดตลาดน้ า  คลองหลักแปด 
 

 แหล่งน้ า 

 เทศบาลต าบลบางแพ มีคลองธรรมชาตท่ีิส าคัญ   8  แห่ง  คือ   

   1. คลองตาคต             5. คลองหนองม่วง   

  2. คลองสะแก            6. คลองขุด   

   3. คลองค่อม               7. คลองหนองปิง   

   4. คลองบ้านโรง         8. คลองน้ าใส 
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 สภาพการผลิตการเกษตร 

เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลบางแพ เป็นท่ีราบลุ่ม  ดินส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นดิน

เหนียวและดินปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชไร่ต่างๆ  พบว่า มีการเช่าท่ีดินของราษฎรท า

การเกษตรประเภทท าสวน ท านาข้าว ท าบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลีย้งกุ้งก้ามกราม บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด า ท าให้มี

ความหลากหลายในการใช้ประโยชนข์องท่ีดนิ 
 

 เขตพ้ืนท่ี 

เทศบาลต าบางแพ มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 53.049 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 

ต าบลคือ ต าบลบางแพ และต าบลวังเย็น โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนอื ตดิกับ ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ทิศใต ้ตดิกับ ต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม ต าบลหัวโพ 

ทิศตะวันออก ตดิกับ ต าบลดอนใหญ่ ต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันตก ตดิกับ ต าบลบ้านเลอืก อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

 แผนท่ีอ าเภอบางแพ 
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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 เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้ นมาเพ่ือตอบ

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 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 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 าจะเป็นประชากรศาสต 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 

 - 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 
 

ความเป็นมาของกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 เนื่องจากในพ้ืนท่ีอ าเภอบางแพมีความเหมาะสมและมีการปลูกกุยช่ายและพืชผักล้มลุกกันมาก

จึงเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาตอ่ยอดสร้างมูลค่าและคุณค่า รวมถึงสร้างความม่ันคงในอาชีพจากรุ่นสู่

รุ่น และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพปรารถนาให้กุยช่ายเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปและอยู่คู่กับ

อ าเภอบางแพตลอดไป เกษตรกรจึงเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับผลผลิตท่ี

จะออกสู่ตลาด โดยได้จัดตัง้เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ  

  การปลูกกุยช่ายซึ่งเป็นพืชหลักของกลุ่มเกษตรกรฯ เร่ิมจากเร่ิมจากการเพาะต้นกล้าจนมีอายุ

ได้ 4 เดอืนแล้วจึงแยกมาปักด า ปลูกพชืร่วมอาศัยท่ีเกือ้กูลกันเป็นการสร้างระบบนเิวศท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ป้องกันศัตรูพืชดูแลรักษาเป็นเวลา 4 เดือน จึงตัดใบกุยช่ายเขียว ขายมีดท่ี 1 จากนั้นทุกๆ 2 เดอืนจะ

ตัดใบกุยช่ายเป็นมีดท่ี 2 และ 3จนถึงมีด 4 รวมเวลากว่า 15 เดือนเพ่ือให้เหง้ากุยช่ายเจริญเตบิโต

และสะสมอาหารได้พร้อมท่ีผลิตเป็นกุยช่ายขาว แล้วจึงน าเอากระถางทึบแสงครอบ ทีละกอ ลดความ

ร้อนด้วยตาข่ายพรางแสง ดูแลรดน้ าอีก 13 วันจึงตัดมาล้างท าความสะอาดอย่างประณีต และบรรจุ

พร้อมส่งถึงมือคุณ เป็นของขวัญ ของฝาก ก็โดนใจผู้ให้ และถูกใจผู้รับ เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพชั้นเลิศ ท่ี

หารับประทานได้ไม่ง่ายนัก อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

และมีก าลังใจในการผลิตของดีมีคุณภาพสบืไป 

 
 

 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
 1. ว่าท่ีร้อยโทบัญชา หนูเล็ก  ประธานกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 2. นางนรินทร์ สมศรี   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 
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 3. นายสุพิตร คอจังหวัด  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 4. นางวารินทร์ ริดวรรณา  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 5. นายสมศักดิ์ ขันตี   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 6. นางสาคร ทิมพราหมณ์  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 7. นางจันด ีทองย้ิม   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 8. นายฉลอง สิหริโพรี   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 9. นางอนงค์ ใจแก้ว   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 10. นางบุญญา สบืสรวง  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 11. นายชูศักดิ์ หนูเล็ก   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 12. นางสาวจิรดา ตะวังทัน  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 13. นายมานพ ม่วงชม   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 14. นายวิโรจน ์ เหลอืงมากแค  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 15. นายวิระ หอมอรุณ   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 16. นายสิทธิชัย กลิ่นสุวรรณ  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 17. นายสมภพ ม่วงชุ่ม   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 18. นางวนดิา หนูเล็ก   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 19. นายสุนทร บุญถนอม  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 20. นายสุชาน บุญถนอม  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 21. นายคณินท์ ศรีสวัสดิ์  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 22. นายสีหเดช ไกรคุปต์  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 23. นายอ าพล แย้มสะอาด  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

 ท่ีต้ังกิจการ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรบ้านคุณบัญชา หนูเล็ก อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
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กระบวนการผลิตและการด าเนินงาน  

 เทคนคิการปลูกกุยช่ายของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 

  
 กุยช่าย  เป็นพืชท่ีมีถิ่นก าเนิดในประเทศจีน บางท้องถิ่นเรียกว่า ผักแป้น มีลักษณะล าต้นท่ีเป็น

หัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน ส่วนใบจะมีสีเขียวคล้ายใบกระเทียมเป็นส่วนท่ีอยู่เหนือดิน สูงประมาณ 30 -45 

เซนติเมตร ดอกจะแทงออกกลางล าตน้ ก้านดอกมีลักษณะกลม เรียวยาว สูงกว่าใบเล็กน้อย ส่วนดอก

จะอยู่ปลายสุด ดอกตูมด้านนอกมีลักษณะสีเขียว เม่ือบานจะมีลักษณะสีขาวหรือม่วง 

กุยช่ายท่ีมีจ าหนา่ยตามท้องตลาดทุกวันนี้ ประกอบด้วย 3 ชนดิ ซึ่งใช้การปลูกในขั้นตอนเดียวกัน แต่

จะอาศัยการจัดการเพ่ือให้ได้ผลผลิตกุยช่ายท่ีต่างกัน ได้แก่ 

 1. กุยช่ายเขียว เป็นกุยช่ายท่ีปลูกเพ่ือการตัดเก็บใบเขียว โดยตัดใบในระยะท่ีใบเจริญเตบิโต

เต็มท่ีก่อนระยะการออกดอก ลักษณะใบเรียวยาวสีเขียว นยิมน ามาบริโภคท าขนมกุยช่าย ใส่ผัดไท ท า

ผักดอง และอาหารอื่นๆ 

 
 

 2. กุยช่ายขาว มีลักษณะใบสีเหลืองอ่อน ถือเป็นผลผลิตท่ีได้จากการตัดใบเหมือนกุยช่ายเขียว 

แตใ่ช้วิธีการบังแสงแดด โดยวิธีการคลุมตน้ด้วยวัสดุทึบแสง เพ่ือไม่ให้ใบสังเคราะห์ และผลิตสารคลอ

โรฟิลด์ท่ีเป็นรงค์วัตถุสีเขียวเหมือนกุยช่ายเขียว ซึ่งจะใช้เวลาการเก็บเกี่ยวนอ้ยกว่ากุยช่ายเขียว ผลผลิต
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ท่ีได้จึงมีสีเหลืองอ่ อน ถือเป็นท่ีนิยมในตลาด เพราะให้รสหวานกรอบกว่ากุยช่ายเขียว สีสวยงาม 

ปราศจากโรค และรอยของแมลง นยิมท าเม่ือเก็บเกี่ยวกุยช่ายเขียวหรือท าสลับแปลงกัน 

 
 

 
 

 3. กุยช่ายดอก เป็นผลผลิตของกุยช่ายท่ีเป็นเฉพาะส่วนดอก ซึ่งดอกจะแทงยอดดอกเม่ือต้น

กุยช่ายเจริญเตบิโตเต็มท่ีโดยไม่มีการตัดใบเขียวหรือตัดใบกุยช่ายเขียว 

 
 

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBtdqyoJrXAhUMuo8KHfNqDpcQjRwIBw&url=http://www.isftt.com/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-chinese-chive/&psig=AOvVaw0tHmTxyWl3uDJKIB22mUvm&ust=1509518390099792
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 การเพาะขยายพันธุ์ 

 1. การเพาะเมล็ด ถือเป็นวิธีท่ีนิยม และใช้ในการผลิตกุยช่ายเขียว และกุยช่ายดอก และเพ่ือ

เตรียมตน้กล้าส าหรับผลิตกุยช่ายขาว ปัจจุบันเมล็ดพันธ์ุ 1 ถุง/กก. ราคาประมาณ 3,000-4,000 

บาท อัตราการปลูกท่ี 1 กก./ 4 ไร่ 

 2. การแยกเหง้าปลูก ใช้ในการปลูกท้ังกุยช่ายเขียว และกุยช่ายขาว ด้วยการสลับผลิตกุยช่าย

แตล่ะชนิดในแปลงเดียวกัน วิธีนีจ้ าเป็นตอ่การปลูกกุยช่ายขาว เพราะการปลูกจากเหง้าให้เป็นกอๆ จะ

สามารถใช้วัสดุทึบแสงคลุมกอได้ อัตราการปลูกท่ี 400 กก./ไร่ 
 

 การเตรียมแปลง 

 1. พ้ืนท่ีท่ีมีระบบน้ าขังตลอด 

 – ท าการยกร่องสูงประมาณ 1 เมตร กว้าง 3-5 เมตร ความกว้างของร่องประมาณ 1.5-2 

เมตร 

 – ไถพรวนแปลงเพ่ือตากแดด 1 คร้ัง ตากแดดประมาณ 5-10 วัน 

 – ท าการหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ร่วมด้วยกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใน

อัตราส่วนปุ๋ยหมักต่อปุ๋ยเคมี 15:1 ใส่ในอัตรา 1000 กก./ไร่ พร้อมไถแปรอีกคร้ัง ท้ิงไว้ประมาณ 3-

5 วัน ก่อนปลูก 
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 2. พ้ืนท่ีดอนหรือไม่มีน้ าท่วมขัง 

 – ท าการยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 1.5-2 เมตร ความกว้างของร่องประมาณ 

50-70เซนติเมตร 

 – ไถพรวนแปลง และหว่านปุ๋ยตามวิธีขั้นตน้ 
 

 การปลูก 

 1. กุยช่ายเขียว 

  1.1 กุยช่ายเขียวจากการหว่านแปลง 

  – หลังจากเตรียมแปลงเสร็จประมาณ 1 อาทิตย์ ให้หว่านดว้ยเมล็ดพันธ์ุในอัตรา 1 

กก./ไร่ 

  – คราดด้วยคราด 1 รอบ พร้อมคลุมแปลงด้วยฟางข้าวหรือแกลบ 

  – รดน้ าให้ชุ่ม 

  – ดูแล ให้น้ า ให้ปุ๋ย จนอายุประมาณ 7-8 เดอืน ก็สามารถเก็บขายได้ 
 

  1.2 กุยช่ายเขียวจากการแยกเหง้าปลูก 

  – ใช้วิธีการปลูกแบบกุยช่ายขาว ในหัวข้อ 2.2 โดยไม่มีการคลุมด้วยวัสดุทึบแสงเท่า

นัน้เองการผลิตกุยช่ายเขียวกับกุยช่ายขาวจะท าการสลับกันเป็นรุ่นๆในแปลงเดียวกัน 

  – ดูแล ให้น้ า ให้ปุ๋ย ประมาณ 4 เดอืน หลังปลูกก็สามารถตัดใบขายได้ 
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 2. กุยช่ายขาว 

  2.1 อุปกรณ์ 

  – การะถางพลาสตกิหรือกระถางดินเผา ขนาด 11x23x30 เซนติเมตร 

(เส้นผ่าศูนย์กลางก้นกระถาง x เส้นผ่าศูนย์กลางปากกระถาง x ความสูง) 

  – ตาข่ายพรางแสง (ซาแลน) 

  – ไม้ไผ่ 

  2.2 ขั้นตอนการปลูก 

  – ใช้กล้าพันธ์ุท่ีเตรียมได้จากเหง้ากุยช่ายเขียว ท่ีมีการตัดใบจ าหนา่ยแล้ว อย่างนอ้ย 1 

คร้ัง แตไ่ม่ควรเกินอายุ 1 ปี หรืออาจใช้ตน้กล้าอายุตัง้แต ่ 3-4 เดอืน 

  – ท าการขุดเหง้ากุยช่าย และเก็บไว้ในท่ีร่ม แตค่วรปลูกทันทีเม่ือขุดเหง้าขึ้น 

  – ท าการตัดรากให้ชิดเหง้าประมาณ 1 เซนติเมตร และตัดใบให้เหลอืประมาณ 1 นิ้ว 

  – ปลูก 4-6 เหง้า/หลุม ในระยะระหว่างตน้ และระหว่างแถว 30×30 เซนติเมตร เว้น

ขอบแปลงด้านละ 15 เซนติเมตร แปลงขนาด 1.3-1.5 เมตร จะได้ประมาณ 4-5 แถว 

  – ดูแล ให้น้ า ให้ปุ๋ย และเก็บเกี่ยวกุยช่ายเขียว กุยช่ายดอกจ าหนา่ยแล้ว จนถึงอายุ

ประมาณ 1 ปี จะเหมาะส าหรับผลิตเป็นกุยช่ายขาวได้ 

  – การตัดใบกุยช่ายเขียวจ าหน่ายคร้ังสุดท้าย ให้ตัดใบในระดับผิวหนา้ดิน 

  – ใช้กระถางครอบแตล่ะกอตน้กุยช่าย โดนออกแรงกดให้กระถางจมลงดินเล็กน้อย

หรือให้อยู่ในระดับท่ีไม่เกิดการล้มของกระถางได้ 

  – ขุดหลุมฝังเสาไม้ พร้อมขึงตาข่ายพรางแสง 

  – รดน้ าวันละ 1-2 คร้ัง ในระยะ 10 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ 

 
  

 3. กุยช่ายดอก 

  3.1 กุยช่ายดอกจากการหว่านแปลง 

  – การปลูกกุยช่ายดอกจากการหว่านเมล็ด ให้ท าตามขั้นตอนการปลูกกุยช่ายเขียวจาก

การหว่านเมล็ดในหัวข้อ 1.1 

  – ดูแล ให้น้ า ให้ปุ๋ย โดยไม่มีการตัดใบจนถึงระยะแก่ กุยช่ายจะแทงช่อดอกออกมาก็
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สามารถเก็บผลผลิตได้ 

  3.2 กุยช่ายดอกจากการแยกเหง้าปลูก 

  – ใช้วิธีการปลูกแบบกุยช่ายขาว ในหัวข้อ 2.2 แตไ่ม่มีการคลุมด้วยวัสดุทึบแสง 

  – ดูแล ให้น้ า ให้ปุ๋ย โดยไม่มีการตัดใบจนถึงระยะแก่ กุยช่ายจะแทงช่อดอกออกมา 

  – การปลูกกุยช่ายขาวจากวิธีการแยกเหง้า สามารถท าสลับกับการเก็บกุยช่ายเขียวได้

อีกด้วย 

 
 

 การดูแล 

 ท้ังกุยช่ายเขียวจากการหว่านแปลง และแยกเหง้าปลูก กุยช่ายขาว และกุยช่ายดอก มีขั้นตอน

การดูและ ดังนี้ 

 – ให้น้ าวันละ 1 คร้ัง ทุกวัน ในช่วงเช้า 

 – ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปุ๋ย ปุ๋ยคอก 500 กก./ไร่ ปุ๋ยเคมี 

50 กก./ไร่ ในทุก 2 เดอืน/คร้ัง 
 

 การเก็บผลผลิต 

 1. กุยช่ายเขียว 

  1.1 กุยช่ายเขียวจากการหว่านแปลง 

  – สามารถตัดใบจ าหนา่ยได้หลังปลูกประมาณ 7-8 เดอืน และคร้ังตอ่ไปประมาณ 

45 วัน 

  1.2 กุยช่ายเขียวจากการแยกเหง้าปลูก 

 – สามารถตัดใบจ าหนา่ยได้หลังปลูกประมาณ 4 เดอืน 

 – การตัดใบคร้ังตอ่ไป สามารถท าได้ในระยะประมาณ 45 วัน 

 2. กุยช่ายขาว มักท าสลับกับการตัดกุยช่ายเขียว 

 – สามารถตัดใบจ าหนา่ยได้หลังคลุมด้วยกระถาง ประมาณ 10-15 วัน 

 – หลังจากตัดใบกุยช่ายขาวแล้ว ไม่คลุมกระถางจะตัดกุยช่ายเขียวได้อีก ประมาณ 45 วัน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwoL2g5_TXAhUFo5QKHeNQB9EQjRwIBw&url=http://www.bansuanporpeang.com/node/12636&psig=AOvVaw0kuNvQ4VDzVazzGIt2mQdM&ust=1512629729305172
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 3. กุยช่ายดอก 

  3.1 กุยช่ายดอกจากการหว่านแปลง 

  – สามารถตัดดอกจ าหนา่ยได้หลังปลูกประมาณ 8 เดอืน และคร้ังตอ่ไปประมาณ 2 

เดอืนคร่ึง 

  3.2 กุยช่ายดอกจากการแยกเหง้าปลูก 

  – สามารถตัดดอกจ าหนา่ยได้หลังปลูกประมาณ 4 เดอืน และคร้ังตอ่ไปประมาณ 2 

เดอืนคร่ึง 
 

 การบรรจุ 

 - ผึ่งลมเพ่ือลดความชืน้ของผลผลิต 

 - คัดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

 - บรรจุลงถุงสุญญากาศ และเก็บรักษาในท่ีอุณหภูมิต่ า 

 
 

กระบวนการบรหิารจัดการ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 กลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 - ประธาน มีหนา้ท่ี ควบคุม ตัดสินใจ และบริหารงานกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการด าเนนิงาน ประสานงาน รวมท้ังชี้แจงและทาความเข้าใจกับสมาชิกถึงแผนการ

ทางาน ผลงานและความร่วมมือ  



22 

  

 - 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

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 
  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ มีสินค้าหลักของกลุ่มฯคือ กุยช่ายและ

พืชผักปลอดภัย ซึ่งแบ่งกระบวนการผลิตออกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนผู้ปลูกหรือต้นน้ า ผู้แปรรูปหรือ

กลางน้ า และผู้บริโภคหรือปลายน้ า ดังนี้ 

สินค้า ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้บริโภค ช่องทางการตลาด 

กุยช่าย ปลูก คัดบรรจุ ประชาชนท่ัวไป ตลาดค้าส่งผัก/ร้านค้า/

ห้างสรรพสินค้า/ออกบูธกิจกรรม/

อินเตอร์เน็ต 

พืชผักล้มลุก ปลูก คัดบรรจุ ประชาชนท่ัวไป ตลาดค้าส่งผัก/ร้านค้า/

ห้างสรรพสินค้า/ออกบูธกิจกรรม/

อินเตอร์เน็ต 
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ลักษณะเด่นของสินค้าและบรกิาร  
 สินค้าของกลุ่มเกษตรกรฯ เน้นเร่ืองความปลอดภัยเป็นหลัก พืชท่ีผลิตล้วนได้รับการรับรอง

มาตรฐานตามระบบ GAP ท้ังหมด สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคและการสร้างก าลังใจให้กับผู้ผลิตท่ี

ตอ้งการปลูกผักท่ีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคได้มีสุขภาพท่ีดีเร่ือยมา 

 
 

ตลาดเป้าหมาย  
 เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพด าเนนิกิจการปลูกและจัดจ าหนา่ยมาอย่าง

ยาวนานแล้ว จึงทราบความต้อ งการของตลาด  จึงได้จัดแบ่งผลผลิตเพ่ือ จัดจ าหน่ายออกเป็น 2 

เป้าหมายหลัก ได้แก่ 

 ตลาดระดับกลางถึงสูง ส าหรับคนรักสุขภาพหรือคนเมือง การบรรจุผลผลิตกุยช่ายและพืชผัก

ปลอดภัยลงสู่บรรจุภัณฑ์จึงตอ้งเน้นมีความดึงดูดสายตาผู้บริโภค เหมาะแก่การท าตลาด และบรรจุใน

ปริมาณท่ีไม่มากเกินไปใช้รับประทานโดยการใช้รับประทานให้หมดเพียงครัวเรือนละ 1 – 2 คร้ังเท่านั้น 

อีกท้ังบรรจุภัณฑ์ตอ้งมีความสามารถในการเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพอยู่ได้ยาวนาน เพ่ือให้น าไป

ฝากจ าหนา่ยบนร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าได้ 

 ตลาดระดับกลางและตลาดท่ัวไป ส าหรับผู้บริโภคท่ัวไปและพ่อค้าแม่ค้าท่ีซื้อไปจ าหนา่ยต่อ

หรือน าไปประกอบอาหารคราวละมากๆ กระบวนการจ าหน่ายจึงเป็นวิธีขายส่ งในปริมาณมากๆ 

อย่างไรก็ตามตอ้งเน้นเร่ืองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันตอ่ผู้บริโภคในระยะ

ยาว 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM8M2k9djWAhXIrI8KHaUiBAQQjRwIBw&url=http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1450413579&psig=AOvVaw03mcvnM6cHp0i1kR2OVXay&ust=1507273427574513
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กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและการเติบโต 
 การผลิตกุยช่ายและพืชผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ เนน้การ

ผลิตท่ีมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP รับรองจากกรมวิชาการเกษตร สร้างความเชื่อม่ันให้กับพ่อค้า

แม่ค้าและท่ีซื้อไปจ าหน่ายตอ่ หรือผู้ประกอบการด้านอาหารท่ีใช้สินค้าจ านวนมาก หรือผู้บริโภคท่ัวไป

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อใด ก็อยากได้สินค้าท่ีมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย ท้ังสิ้น ด้วยความซื่อสัตย์กับ

ผู้บริโภคจะเป็นมาตรฐานให้ผู้บริโภคเชื่อม่ันในผลผลิต ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีอ าเภอบางแพมีดินท่ี

เหมาะแก่การปลูกกุยช่าย ผลผลิตกุยช่ายจึงมีความหวานกรอบ รสชาต ิถูกปากผู้บริโภค 

 
     

โอกาสและศักยภาพของธุรกิจ (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength) 

- เกษตรกรมีความช านาญในการปลูกกุยช่ายและพืชผักปลอดภัย 

- กุยช่ายและพืชผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรฯ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากตลาด

ผู้บริโภค 

- พ้ืนท่ีอ าเภอบางแพมีแหล่งน้ าท่ีสมบูรณ์ และดินมีธาตุอาหารสูง จึงท าให้ต้นทุนการผลิตของ

เกษตรกรอ าเภอบางแพต่ ากว่าพ้ืนท่ีอื่นๆ 
 

    จุดอ่อน (Weakness) 

 - การผลิตกุยช่ายและพืชผักด้วยกระบวนจัดการท่ีเข้มข้น ส่งผลให้อาจเกิดโรคและ

แมลงศัตรูพืชสะสม ท าให้ผลผลิตประสบปัญหาในบางช่วงเวลา 
 

โอกาส (Opportunity)  

- ดังท่ีกล่าวมาข้างตน้พ้ืนท่ีอ าเภอบางแพสภาพเหมาะสมในการปลูกกุยช่ายและพืชผักท่ัวไป 

ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ าท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้ตลอดท้ังปี มีดินท่ีดี 

ธาตุอาหารสูงมากจึงท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

- พ้ืนท่ีอ าเภอบางแพอยู่ไม่ไกลจากตลาดค้าส่งผัก อาทิ ตลาดศรีเมือง ตลาดสี่มุมเมือง หรือ

ตลาดไท 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS3cSMnZrXAhUBo48KHSE9DaEQjRwIBw&url=http://khaowongshop.com/newsupdate/105-true&psig=AOvVaw0K3jPwIn5e5JISJ4JNDbHi&ust=1509517508080938
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- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐอยู่เสมอ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของงานข่าวตา่งๆ 
 

อุปสรรค (Threat) 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรอ าเภอบางแพส่วนใหญ่แล้วเป็นพ้ืนท่ีเช่า 

- ราคาผลผลิตท่ีไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจากมีพ้ืนท่ีปลูกอยู่จ านวนไม่นอ้ย  

 

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การวจัิย / พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กุยช่ายของกลุ่มเกษตรกรเกิดการพัฒนามาอย่างตอ่เนื่องโดยตลอดมา 

เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมด้วย อาทิ การลด

ความชื้นหรือการลดอุณหภูมิผลผลิตอย่างเหมาะสม รวมถึงการคัดใส่บรรจุภัณฑ์ท้ังปริมาณ ขนาด

บรรจุ รูปแบบลักษณะการใส่ และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น

ดึงดูดใจผู้บริโภค 

 

 

กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 

ภาวการณ์แข่งขัน 

มีเกษตรกรท่ีปลูกกุยช่ายอยู่ในปัจจุบันจ านวนมากในปัจจุบัน หากเกษตรกรไม่วางแผนการผลิต

ให้ดมีีโอกาสท่ีผลผลิตจะออกสู่ตลาดพร้อมกันจ านวนมาก กลุ่มเกษตรกรจึงควรวางแผนการผลิตอย่าง

เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะผลผลิตลน้ตลาด แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคมีความเชื่อม่ันอย่างมาก

ในการบริโภคสินค้าจากทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ เนื่องจากมีใบรับรองการผลิตท่ี

ได้มาตรฐานและสินค้ามีคุณภาพดี 
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การก าหนดราคา 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ ก าหนดราคาจ านา่ยผลผลิต อ้างอิงตามราคาตลาด 

ราคาเฉล่ียรายเดือน ประจ าปี 2559 

 เฉล่ีย สูงสุด ต่ าสุด  เฉล่ีย สูงสุด ต่ าสุด  เฉล่ีย สูงสุด ต่ าสุด 

ม.ค. 118.67 120.00 100.00 พ.ค. 137.74 140.00 130.00 ก.ย. 131.33 140.00 120.00 

ก.พ. 115.36 120.00 100.00 มิ.ย. 122.00 140.00 120.00 ต.ค. 140.32 150.00 130.00 

มี.ค. 110.00 120.00 100.00 ก.ค. 120.65 130.00 120.00 พ.ย. 133.10 150.00 120.00 

เม.ย 117.00 140.00 110.00 ส.ค. 122.58 130.00 120.00 ธ.ค. 118.87 120.00 110.00 
 

ข้อมูล จากตลาดสี่มุมเมือง 
 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 เม่ือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะ

น ามาส่งยังจุดรวบรวมผลผลิต เพ่ือคัดบรรจุ และน าไปสู่กระบวนการจัดจ าหน่าย โดยการจัดจ าหนา่ย

ของกลุ่มเกษตรกรจะมีหลายช่องทาง อาทิ น าไปส่งตลาดค้าส่งผัก จัดส่งให้ถึงมือลูกค้าท่ีสั่งจองไว้

ล่วงหนา้แล้ว น าไปใส่บรรจุภัณฑ์ส าหรับจ าหน่ายในตลาดระดับสูง 
 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ ใช้วิธีการส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ 

การออกบูธกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่

เกษตรกรรายอื่นๆท่ีสนใจเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน การใช้โซเชียวมีเดียในการโฆษณา เป็นตน้ 
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-สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรีให้องค์ความรู้ 

-ผลิตกุยช่ายสามชนิด 

ได้แก่ 

กุยช่ายเขียว , กุยช่ายขาว 

, กุยช่ายดอก 

-กุยช่ายเขียว 

- กุยช่ายขาว 

- กุยช่ายดอก 

-แรงงานในครัวเรือนของ

สมาชิก 

- พ้ื น ท่ี ก า รผ ลิ ต ข อ ง

สมาชิก 

-การพูดคุยแนะน าแก่

ลูกค้า 

- สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

กับลูกค้า 

- ประชาสัมพันธ์ดว้ย

วิธีการตา่งๆ 

- ตลาดค้าส่งผักท่ัวไป 

- ลูกค้าท่ีสั่งจองผลผลิต

ล่วงหนา้ 

-กลุ่มลูกค้าส าหรับคนรัก

สุขภาพ 

- กลุ่มลูกค้าขาขรตาม

งานกิจกรรมและ

นทิรรศการตา่งๆ - ตลาดค้าส่งท่ัวไป 

- ออกบูธตามงานกิจกรรม 

- อินเตอร์เนต 

 

- ค่าเมล็ดพันธ์ุ/ปุ๋ยยาและสารเคมี 

- ค่าบรรจุภัณฑ์ 

- ค่าขนสง่ 

 

 

- การจ าหนา่ยกุยช่ายเขียว 

- การจ าหนา่ยกุยช่ายขาว 

- การจ าหนา่ยกุยช่ายดอก 

Business Model Canvas ของกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ 
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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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ภาพการประชุมจัดต้ังกลุ่มผู้ปลูกกุยช่ายอ าเภอบางแพ  
 

 

 
 

 
 

 
 

    


