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บทคัดยอ 
 
         การศึกษาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนในธรุกิจผลิตผลไมเพ่ือ
การสงออกในจังหวัดจันทบุรี เปนการศึกษาโดยใชสวนผลไมชื่อ สวนคุณนาย ซ่ึงมีลําไยเปนผลผลิต
หลักเปนกรณศีึกษา มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการเติบโตของธรุกิจ 
ศึกษาปจจัยในการเพิ่มผลกําไรและกําหนดกลยุทธเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร ใน
การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดนําขอมูลมาจากการสัมภาษณผูบรหิารและเกษตรกรผูมีประสบการณใน
ทองถิ่น มีประเด็นในการสัมภาษณดานแนวโนมของธุรกิจในอนาคต สถานการณดานราคาของ
ผลผลติและวธิีการเพิ่มผลผลิต รวมกับขอมูล งานวิจัยจากหนวยงานที่นาเชื่อถอืดานการเกษตรและ
การสงออก รวมทั้งจาก Website ตางๆ ประกอบกับการนําแนวคดิ ทฤษฎี และเครื่องมือในการ
วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาทั้งภายนอกและภายใน เพ่ือนํามากําหนดกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจตอไป 
        จากการศึกษาพบวา รายไดขององคกรขึ้นอยูกับราคาผลผลิตในตลาดและปริมาณผลผลติที่
องคกรผลิตไดมีปริมาณที่ต่ํากวาปริมาณมาตรฐาน จากขอมูลตางๆพบวา แนวโนมของธุรกจิอยูใน
ทิศทางที่สามารถเตบิโตได ราคาผลผลติลําไยในตลาดมีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยราคาในแตละเดอืนจะ
ขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตทีอ่อกสูตลาดในชวงเวลานั้นๆ อุปสรรคในการดําเนนิธุรกิจคือดานความ
แปรปรวนของสภาพดินฟาอากาศและแนวทางการเพิม่ผลผลิตคือการตัดแตงกิ่งและการปลิดชอผล
ลําไยใหเหมาะสมกับผลผลติ 
 ผูศึกษาไดวิเคราะหหาแนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ เพ่ือการเติบโตทีย่ั่งยืนใหกับ
องคกร 3 กลยุทธทางเลือกโดยในระยะสั้นใชกลยทุธการเติบโตในแนวนอนแบบพัฒนากระบวนการ



 จ

ผลิต (Process Development) ระยะกลางใชกลยุทธการเตบิโตในแนวนอนแบบเพิ่มรูปแบบสินคา
และชองทางการจัดจําหนายใหม (New Product New Market) และระยะยาวใชกลยทุธพันธมิตร
ธุรกิจ (Business Alliance) โดยกลยุทธทั้งหมดก็เพ่ือการเติบโตที่ยัง่ยืนในธุรกิจ 
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อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหาใน
การศึกษาดวยตนเอง อาจารย ดร.ลัดดาวัลย เลขมาศและอาจารย ดร.ลลิตา หงสรัตนวงศ ประธาน
และกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเองที่วิภาควิจารณใหการศึกษาดวยตนเองนี้ไดมีความ
สมบูรณในแนวทางที่สามารถนําใชและนําไปปฏิบตัิไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
        ขอขอบคุณขอมูลอันมีคุณคาจากแหลงขอมูลและจากงานวิจัยตางๆ ที่สรรคสรางขึ้นมาทําให
เกิดการตอยอดดานการศึกษามากขึ้น อีกทั้งขอมูลนอกบทเรียนจากการสะสมประสบการณการใช
ชีวติจนถึงการดําเนินธุรกิจมาอยางยาวนานของผูบริหารสวนคุณนายและคุณเคณศสินธุ บญุหยง 
เกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่น  
        ขอบคุณคําพูด รอยยิ้ม ที่แสดงถึงกําลังใจทีมี่ใหกันของเพ่ือนๆ CEO-MBA ตลอดชวง
ระยะเวลาที่ไดศึกษารวมกนั อีกทั้งเจาหนาที่บณัฑิตวทิยาลยัทีใ่หความสะดวกในการดําเนินการ
ตางๆ รวมถึงเพ่ือนกลุม MIYAMA ที่เปรียบเสมือนหนวยพลังงานขบัเคลื่อนตลอดเวลาที่
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งน้ี 
         ขาพเจาขอนอมระลึกถึงคุณบิดา มารดา ที่เปนทั้งกาํลังใจและแรงบันดาลใจอันมหาศาล 
รวมถึงการใหความสนับสนนุทางการศึกษาในทุกๆดาน อันสงผลเกิดพลังมากมายในการดําเนินการ
ศึกษานี้ สําหรับการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี หากพบวามีขอบกพรองประการใด ขาพเจาขอรบัคํา
เสนอแนะ คําวิจารณตางๆไวดวยความเต็มใจยิ่ง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
1.1 ขอมูลทั่วไป 

  สวนคุณนาย เปนสวนเกษตรผสมที่ เปนธุรกิจภายในครอบครัวที่ มีถิ่นฐานเดิมอยูที่
กรุงเทพมหานคร จากนั้นนางนุสรา วิมลนิตย ผูเริ่มตนธุรกิจ ก็ไดเริ่มทยอยซื้อที่ดินวางเปลาที่อําเภอ
โปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี มาตั้งแตป พ.ศ. 2535 มาจนถึงป พ.ศ. 2539 จึงมีที่ดินจํานวน 250 ไร 
และไดเริ่มปลูกพืชตางๆเชน ลําไย กระทอน ลิ้นจ่ี มะยงชิดมาจนถึงปจจุบัน จนเต็มพ้ืนที่ เพ่ือ
จุดประสงคในการผลิตผลไมออกจําหนายทั้งภายในประเทศและตางประเทศและใชคําวา “สวน
คุณนาย” เปนตราสินคาเนื่องจากคนในทองถิ่นใหความนับถือเจาของสวนและนิยมเรียกกันติดปาก
วาสวนคุณนาย ปจจุบัน สวนคุณนาย มีเน้ือที่ทั้งสิ้น 240 ไร มีการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ 
ประกอบดวย 
          ลําไย จํานวน 2,000 ตน ประกอบดวยตนลําไยที่สามารถใหผลผลิตเต็มที่จํานวน 1,400 ตน 
สวนอีก 600 ตน จะสามารถใหผลผลิตไดอยางเต็มที่ในป พ.ศ. 2556 โดยลําไยที่ปลูกเปนลําไยสาย
พันธุอีดอ คือจะมีลักษณะผลใหญ ,รสหวานนุม , เน้ือมาก และไมมีน้ําไหลเปรอะเปอนมือ ทําใหเปน
ที่ถูกใจ โดยเฉพาะประชาชนชาวจีน สวนลําไยจังหวัดเชียงใหม มีปญหา คือ นํ้ามากเกินไป จึงไม
เปนที่นิยมของผูบริโภค อีกทั้ง อําเภอโปงน้ํารอน สามารถปลูกลําไยพันธดังกลาวได เนื่องจาก 
สภาพอากาศที่ชุมชื้น ,สภาพพื้นที่ในการปลูกเปนหินกรวด คาดวาจะมีแรธาตุในชั้นหินที่เหมาะสม
กับลําไยพันธดังกลาว จึงถือวาลําไยเปนผลผลิตหลักที่ทํารายไดใหกับสวนคุณนายมากที่สุด 
          มะยงชิด จํานวน 200 ตน ประกอบดวยตนมะยงชิดที่สามารถใหผลผลิตไดเต็มที่จํานวน 80 
ตน สวนอีก 120 ตน จะสามารถใหผลผลิตไดอยางเต็มที่ในป พ.ศ. 2556 โดยมะยงชิดที่ปลูกเปน
สายพันธที่เปนที่นิยมในตลาด จึงถือวาเปนผลผลิตหลักที่ทํารายไดใหกับสวนคุณนายเปนอันดับที่
สองรองจากลําไย 
          กระทอน จํานวน 60 ตน โดยกระทอนที่ปลูกเปนพันธปุยฝายทั้งหมด ถือวาเปนผลผลติหลัก
ที่ทํารายไดใหกับสวนคุณนายเปนอันดับที่สาม 
          ลิ้นจี ่จํานวน 100 ตน จะสามารถใหผลผลติไดอยางเต็มที่ในป พ.ศ. 2556 
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ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่เพาะปลูก รายได แตละผลผลติ 
 

รายได (บาท) 
ชนิดผลผลติ พ้ืนที่ (ไร) 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 
สําไย 90 1,800,000 3,711,108 2,821,990 

มะยงชิด 30 35,000 32,500 68,500 
กระทอน 10 12,500 8,600 23,000 
ลิ้นจ่ี 20 0 0 0 

 
 

สําไย
37%

มะยงชิด
13%กระทอน

4%

ลิ้นจ่ี
8%

โซนอนุรักษ
21%

สิ่งปรูกสราง
17%

 
           แผนภูมิที่ 1.1 แสดงรอยละของจํานวนพื้นที่ทีใ่ชในกิจกรรมตางๆ 
 
        จากแผนภูมิที่ 1.1 แสดงจํานวนพื้นที่ที่ใชในการกิจกรรมตางๆในสวนคุณนาย จะเห็นวาพื้นที่
ที่ใชในการปลูกลําไยมีมากที่สุด รองลงมาคือโซนอนุรักษ ซ่ึงหมายถึงบริเวณพื้นที่ปาดั้งเดิม 
ประกอบดวยตนไมขนาดใหญหลายชนิดที่ทางองคกรตองการอนุรักษไวประมาณ 50 ไรหรือคิดเปน 
21 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด สวนสิ่งปลูกสรางจํานวน 40 ไรหรือคิดเปน 17 เปอรเซ็นตของพื้นที่
ทั้งหมดนั้นประกอบดวยบานพักผูบริหาร บานพักคนงาน โรงเก็บวัตถุดิบ ถนนและบอนํ้าขนาดใหญ
จํานวน 4 บอเพ่ือเก็บกักน้ําไวในฤดูแลง 
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ขอมูลปจจุบัน 
ชื่อ      :  สวนคุณนาย  
สถานที่ตั้ง   : 65/1 หมูที่ 2 ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอโปงนํ้ารอน  

   จังหวัดจันทบุรี  22140 
จํานวนพนักงาน  : 12 คน  

 
1.2 ประเภทธุรกิจและรูปแบบสินคา 
        

ผลผลิตหลักในธุรกิจคือการขายลําไยสดเพื่อการสงออก ลําไยในฤดูกาลปกติจะใชเวลา
ตั้งแตเริ่มแทงชอดอกจนกระทั่งผลแกประมาณ 7 เดือนในขณะที่การผลิตลําไยนอกฤดูอาจใช
ระยะเวลาสั้นกวาหรือชากวาฤดูกาลปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในระหวางการพัฒนาของผล
(ตารางที่ 1.2) ตัวอยางเชนถาใหสารโพแทสเซียมคลอเรต ตนเดือนพฤษภาคมผลลําไยจะแกเร็วกวา
ฤดูกาลปกติ แตถาใหสารในเดือนสิงหาคมผลลําไยจะแกชากวาฤดูกาลปกติ เพราะผลลําไยมีการ
เจริญเติบโตผานชวงอากาศหนาวเย็น เกษตรกรจึงอาศัยความชํานาญในการดูวาผลลําไยแกพรอมที่
จะเก็บเกี่ยวโดยสังเกตจากลักษณะทางกายภาพคือขนาดของผลลําไยมีขนาดใหญขึ้น ผิวเปลือก
ดานนอกเรียบ เปลือกดานในมีเสนคลายรางแห เมล็ดมีสีดํา เน้ือมีรสหวาน  

ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีพอคาที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการรับซ้ือลําไยจากสวนและ
นําสงออกสูตลาดตางประเทศ เปนผูทําการเก็บเกี่ยว คัดขนาด บรรจุลงตะกราและสงออกสูตลาด
ตางประเทศทั้งหมด โดยประเทศที่เปนผูบริโภคลําไยมากที่สุดคือ ประเทศจีน โดยการเก็บเกี่ยว
ลําไยเริ่มเก็บตั้งแตตอนเชาถึงบาย โดยใชบันไดหรือพะองพาดไปบนตนลําไย เพ่ือปนไปหักชอผล 
ถาชอผลอยูไกลมือไมสามารถเอื้อมถึงก็ใชตะขอโนมกิ่งมาหักชอผลแลวนํามาใสในเขง ที่ผูเก็บนําขึ้น
ไปดวย เม่ือชอผลลําไยเต็มเขงแลวจึงหยอนเขงลงมาแลวเปลี่ยนเขงใหมขึ้นไปแทนในการเก็บเกี่ยว
ลําไยจะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวใหหมดทั้งตนหรือไมเกิน 2 ครั้ง โดยรูปแบบการรับซ้ือเปนการซื้อขายตก
ลงราคากันตั้งแตเร่ิมติดผลจนถึงชวงเก็บเกี่ยว พอคาคนกลางที่มาซื้อจะเปนผูรับผิดชอบดานการ
เก็บผลผลิตจากสวนเอง โดยแบงการซื้อเปน 2 แบบคือ แบบแรกเรียกวาการเหมามืด เปนการที่
เจาของสวนขายใหพอคาในราคาที่ตกลงกันโดยไมมีการชั่งน้ําหนักสินคาและแบบที่สองคือแบบชั่ง
นํ้าหนัก เปนการที่มีการกําหนดราคาซื้อตอหนวยระหวางพอคากันเจาของสวน โดยจะมีการชั่ง
นํ้าหนักของสินคาในการซื้อ-ขายแตละครั้ง 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีการคัดขนาดผลผลิตโดยใหผลในชอมีขนาดใกลเคียงกันคัดแยกชอ
ผลที่มีขนาดผลใกลเคียงกันนํามารวมกัน เพ่ือนําไปบรรจุตะกรา สําหรับการกําหนดเกรดลําไยจะถูก
กําหนดโดยพอคาตามจุดรับซ้ือตาง ๆ แตละที่ก็มีการกําหนดเกรดลําไยแตกตางกัน สวนการ
จําหนายลําไยผลสดเพื่อนําไปทําลําไยอบแหงจะนําไปผานเครื่องคัดขนาดซึ่งมีการกําหนดเกรดที่
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แนนอน ดังแสดงในตารางที่ 1.3 สําหรับเกณฑมาตรฐานขนาดของลําไยสดเพื่อการสงออกที่กําหนด
โดยกรมวิชาการเกษตร (2543) แบงเกรดหรือขนาดของลําไยสดไว 5 ขนาด ดังแสดงในตารางที่ 1.4 

ตารางที ่1.2 แสดงชวงเวลาการเก็บเกี่ยวลําไยที่ใหสารโพแทสเซียมคลอเรตในเดือนตาง ๆ  

เดือนที่ใหสารโพแทสเซียมคลอเรต เดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 

ปลายเมษายน 

ตนพฤษภาคม 

ตนมิถุนายน 

ตนกรกฎาคม 

ตนสิงหาคม 

ตนกันยายน 

ตนตลุาคม 

ตนพฤศจิกายน 

ตนธันวาคม 

ตนมกราคม 

ตนกุมภาพันธ 

ตนมีนาคม 

ตนพฤศจิกายน 

กลางพฤศจิกายน 

กลางธันวาคม 

ตนกุมภาพันธ 

กลางมีนาคม 

กลางเมษายน 

กลางพฤษภาคม 

ตนมิถุนายน 

กลางกรกฎาคม 

กลางสิงหาคม 

กลางกันยายน 

ตนตลุาคม 

หมายเหตุ ชวงเวลาการเกบ็เกี่ยวอาจผันแปรตามสภาพแวดลอมแตละป แหลงปลูก อายุตนและการ
จัดการ 
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ตารางที่ 1.3 การกําหนดเกรดผลสดเพื่อนําไปทําลําไยอบแหง 

เกรด เสนผาศูนยกลางของผล
(เซนติเมตร) 

AA 

A 

B 

C 

มากกวา 2.5 

2.2 – 2.5 

2.0 – 2.2 

นอยกวา 2.0 

โดยราคาเฉลีย่ลําไยทั้งชอ พันธุอีดอ เกรดAA อยูที่  33 บาท/กิโลกรัม  (ป 2553) 

      พันธุอีดอ เกรดA  อยูที่  25 บาท/กิโลกรัม  (ป 2553) 

      พันธุอีดอ เกรดB  อยูที่  18 บาท/กิโลกรัม  (ป 2553) 

ตารางที ่1.4 ขนาดของผลลําไยสดของมาตรฐานลําไยของประเทศไทย  

จํานวนผล/กก. ขนาด 
ลําไยชอ ลําไยเดี่ยว 

1 <85 <91 
2 85 – 94 91 – 100 
3 95 – 104 101 – 111 
4 105 – 114 112 – 122 
5 ≥ 115 ≥123 

การบรรจุหีบหอ ภาชนะที่ใชในการบรรจลุําไยเพื่อนําไปจําหนายในปจจุบันมีดังน้ี(ธีรนุชและพาวิน, 
2548) 

1. ตะกราพลาสติก ในปจจุบันพอคาสงออกนิยมบรรจุลําไยในตะกราพลาสติกซึ่งบรรจุผล
ลําไยได 11 – 11.5 กิโลกรัม การบรรจุโดยนําชอผลลําไยที่คัดเกรดแลวเรียงลงในตะกราในดานหนา
ตะกราจะตองเรียงชอลําไยโดยไมใหเห็นกานชอหรือเห็นกานชอนอยที่สุด 

2. กลองกระดาษที่ใชสําหรับบรรจุลําไยสดจะมีขนาดบรรจุลําไยไดประมาณ 10 กิโลกรัม
และ 15 กิโลกรัม นิยมขายภายในประเทศ 
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1.3 กลุมลูกคาหลักและสวนแบงการตลาด 
 

กลุมลูกคาหลักคือพอคาที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการรับซ้ือลําไยจากสวนและนําสงออกสู
ตลาดตางประเทศ โดยสวนใหญจะมีโรงงานในการบรรจุลําไยเขาตูคอนเทนเนอรอยูในอําเภอโปงนํ้า
รอน ซ่ึงถาสามารถผลิตสินคาใหไดเกรดมาตรฐานที่ตลาดตองการ พอคาก็จะทําการรับซ้ือทั้งหมด 
ธุรกิจน้ีจึงไมมีคูแขง โดยปริมาณผลผลิตที่สวนคุณนายผลิตไดมีดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 1.2 แสดงปริมาณผลผลติในชวงเวลา 3 ป 

 
 จากแผนภูมิที่ 1.2 แสดงปริมาณผลผลิตลําไยที่สวนคุณนายผลิตไดในชวงระยะเวลา 3 ป 
โดยการผลิตในแตละปจะแบงจํานวนตนลําไยออกเปน 2 แปลงเพื่อใหเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในเวลาที่
ตางกันเนื่องจากปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอความตองการหากใหผลผลิตในเวลาเดียวกัน แตใน
ปจจุบันมีเขื่อนกักเก็บนํ้าที่รัฐบาลสรางขึ้นใกลบริเวณพื้นที่เพาะปลูกจึงมีปริมาณน้ําที่เพียงพอ อีก
ประการหนึ่งที่ใหลําไยเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในเวลาที่ตางกันก็เพ่ือลดความเสี่ยงทางดานราคาลําไยใน
ตลาด โดยกําหนดใหในป 2551 เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนตุลาคม 2551 กับเดือนมีนาคม 2552 มี
ปริมาณทั้งสิ้น 72,168 กิโลกรัม ในป 2552 เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนธันวาคม 2552 กับเดือน
มีนาคม 2553 ปริมาณทั้งสิ้น 83,614 กิโลกรัมมากขึ้นกวาป 2551 15.86 เปอรเซ็นตและในป 2553 
เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนธันวาคม 2553 กับเดือนมีนาคม 2554 มีปริมาณทั้งสิ้น 91,900 กิโลกรัม 
ซ่ึงมากกวาป 2553 คิดเปนรอยละ 9.91 
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รูปภาพที่ 1.1 แสดงปริมาณผลผลติลําไยในอําเภอโปงนํ้ารอน 
 

 
รูปภาพที่ 1.2 แสดงปริมาณผลผลติลําไยในตําบลโปงนํ้ารอน 
ที่มา : สํานักงานการวจิัยและพัฒนาการเกษตร 
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2. ปญหาและลกัษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 
 
สวนคุณนาย มีรายไดหลักมาจากการขายผลไมในรูปแบบผลไมสด โดยผลไมที่ทํารายได

ใหกับธุรกิจมากที่สุดคือมีสัดสวนถึง 95% ของรายไดทั้งหมดคือลําไย ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี จึงมุง
ศึกษาถึงผลผลิตหลักในธุรกิจคือการขายลําไยสดเพื่อการสงออกเปนสําคัญ  
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รายจาย รายได กําไรสุทธิ
 

แผนภูมิที่ 1.3 แสดงกราฟ มูลคารายได รายจายและกาํไรสุทธิ ในระยะเวลา 3 ป 

จากกราฟแสดงมูลคารายได รายจายและกําไรสุทธิ ในระยะเวลา 3 ปพบวา กําไรสุทธิในป 
พ.ศ. 2551 มีมูลคา 622,438 บาท ในป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 2,499,070 บาท ซ่ึงมากกวากําไรที่ได
จากป พ.ศ. 2551 ถึง 401% แตมาในป พ.ศ. 2553 พบวา กําไรสุทธิมีมูลคา 1,548,580 บาท ลดลง 
-38% เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2552 โดยที่รายจายมีคาเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2553 เพียง 
8.2% และเม่ือเปรียบเทียบระหวางปริมาณผลผลิตกับกําไรสุทธิจะพบวา ปริมาณผลผลิตตั้งแตป 
พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553 มีอัตราเพิ่มขึ้นแบบคงที่แตกําไรสุทธิมีการเติบโตแบบกาวกระโดดในป 
พ.ศ. 2552 และลดลงในป พ.ศ. 2553 เน่ืองจากในป พ.ศ. 2551 มีการขายผลผลิตแบบเหมามืด 
พอคาที่มารับซ้ือใหราคาที่คอนขางต่ําและผูขายไมมีขอมูลอางอิงในปกอนๆ จึงตัดสินใจขายไปใน
ราคาที่ต่ํา สวนในป พ.ศ. 2552 มีการขายผลผลิตทั้งแบบเหมามืดและแบบชั่งน้ําหนัก โดยในแบบ
เหมามืดพอคาที่มารับซ้ือใหราคาที่สูงมาก จึงทําใหไดกําไรที่สูงแบบกาวกระโดด จนมาถึงป พ.ศ. 
2553 เปนการขายผลผลิตในแบบชั่งน้ําหนักทั้งหมด จึงทําใหทราบถึงมูลคากําไรที่เหมาะสมที่สุด
โดยราคาขายเฉลี่ยอยูที่ 30.7 บาทตอกิโลกรัม โดยราคาตลาดเฉลี่ยรวมในป พ.ศ. 2552 อยูที่ 28.5 
บาทตอกิโลกรัม จึงเห็นไดวาตัวแปรที่มีผลตอการสรางผลกําไรใหกับองคกรที่สําคัญคือ ปริมาณ
ผลผลิตและราคาขาย หากมองตัวแปรดานราคาของผลลําไยน้ันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของ
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ตลาด จึงถือวาเปนปจจัยภายนอก ไมสามารถควบคุมได หากทําการวิเคราะหและคํานวณราคา
ตนทุนจากกราฟแสดงมูลคารายได รายจายและกําไรสุทธิ จะไดราคาตนทุนการผลิตลําไยอยูที่ 
13.86 บาทตอกิโลกรัมและหากราคาลําไยในตลาดต่ํากวาราคาดังกลาว จะเปนปญหาหลักโดยตรง
ตอองคกร จึงจําเปนตองมีการวางแผนเชิงกลยุทธขึ้นเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนในธุรกิจตอไป 

สวนปญหาภายในที่สําคัญขององคกรคือปริมาณผลผลิตที่ไดปริมาณที่ต่ํากวามาตรฐาน จาก
รูปภาพที่ 1.2 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยในตําบลโปงนํ้ารอนมีปริมาณ 22,500 ตันตอพ้ืนที่การเพาะปลูก
ที่ใหผลผลิตไดจริงในระบบ GAP 12,922 ไร ซ่ึงจะมีคาปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 22,500/12,922 
= 1.73 ตันตอไร สวนปริมาณผลผลิตในสวนคุณนายมีปริมาณ 91.9 ตันตอพ้ืนที่การเพาะปลูกที่
ใหผลผลิตไดจริงในระบบ GAP 66 ไร (สวนคุณนายสามารถเขาสูระบบ GAP เรียบรอยแลว) จะมีคา
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 91.9/66 = 1.39 ตันตอไร ซ่ึงมีคานอยกวาปริมาณผลผลิตเฉลี่ยในตาํบล
โปงนํ้ารอน 19.6 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในดานการผลิตขององคกร อันจะ
สงผลถึงรายไดและการเติบโตขององคกร ดังนั้นจึงตองทําการศึกษาถึงแนวทางการเพิ่มผลผลิตตอ
ไรใหไดมากกวาหรือเทากับคาปริมาณผลผลิตเฉลี่ยในตําบลโปงนํ้ารอน 
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แผนภูมิที่ 1.4 แสดงการเปรียบเทียบระหวางปริมาณผลผลติกับกําไรสุทธิในระยะเวลา 3 ป 
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3. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

3.1 เพ่ือศึกษาปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการเติบโตขององคกร 
3.2 เพ่ือศึกษาปจจัยในการเพิ่มผลกําไรใหกับองคกร 
3.3 เพ่ือกําหนดกลยุทธเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร 
 
 

4. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 

4.1 ระยะสั้น 
1.  รักษาสวนผลกําไรของบริษัทใหมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 

4.2 ระยะกลาง 
1. เพ่ิมผลกําไรใหองคกรมีการเติบโตมากขึน้ 
2. ขยายตลาดและผลติภัณฑใหมากขึ้นในแนวนอน 
3. สรางภาพลักษณของสินคาที่ดีและมีคุณคาขององคกร 

4.3 ระยะยาว 
1. เพ่ิมความสามารถในการพัฒนาและอํานาจการตอรองในธุรกิจ 
2. สรางความเชือ่ม่ันตอคุณคาสินคาที่เกี่ยวกับผลไมเพ่ือการสงออกขององคกร 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารเชงิกลยุทธ เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน ในธุรกิจผลติ

ผลไมเพ่ือการสงออก ในจังหวัดจันทบุรี” ไดนํา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ เพ่ือใชเปน
แนวทางในการศึกษาและประกอบการวิเคราะห ปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร โดยไดนําเสนอตามลาํดับ
ดังน้ี 
 

1. ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

2. ทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

3. ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (TOWS Matrix) 

4. ทฤษฎีการสรางหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 

5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือเรียกอีกอยางวา แผนผัง
กางปลา (Fish Bone Diagram) ไดรับการคิดคนขึ้นมาในป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิ
กาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยผังกางปลาเปนวิธีการที่ใชหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาใน
ระดับรายละเอียดที่ไดมาจากการรวบรวมขอมูล จัดเรียงขอมูล โดยเลือกปญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดมา
แกไขกอนแลว คอยๆระบุสาเหตุที่อาจทําใหเกิดปญหา ซ่ึงผังกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ
ดังตอไปน้ี 

สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูที่หัวปลา 
สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน ปจจัย (Factors) ที่สงผลกระทบ

ตอปญหา สาเหตุหลักและสาเหตุยอย 
ในการกําหนดปจจัยที่สงผลกระทบตอปญหานั้น จะใชหลักการ 4M 1E เปนตัวกําหนดคือ       

• M Man  คนงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ 

• M Machine เครื่องมือ เครื่องจักร 

• M Material วัตถุดิบ 
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• M Method  กระบวนการทํางาน 

• E Environment สภาพแวดลอม 
 

 เกณฑในการเลือกสาเหตุเพ่ือนํามาแกไขน้ันตองพิจารณาถึงผลกระทบ ควบคูไปกับ
ความสามารถในการดําเนินงานดวย วางายในการดําเนินงานหรือการดําเนินงานนั้นจะสงผลกระทบ
กับกิจกรรมอื่นๆหรือไม ใชเวลาในการดําเนินงานมากหรือนอยเพียงใด และที่สําคัญคือจะตองเลือก
สาเหตุที่จะนํามาแกไขที่สงผลกระทบกับสวนปญหาที่แสดงอยูที่หัวปลาเปนสําคัญ    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.1 แสดงแผนผังกางปลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา 

ปจจัย ปจจัย 

ปจจัย ปจจัย 

สาเหตุหลัก 

สาเหตุรอง 

สาเหตุยอยๆ 

สาเหตุยอย 
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2. ทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือที่ทําใหเราเขาใจถึงขีดความสามารถขององคและทําให
เขาใจถึงปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอองคกร ทําใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมากําหนดแผน 
กําหนดกลยุทธ กําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
และใหองคกรเติบโตไปไดในอนาคต 

 การวิเคราะห SWOT สามารถจําแนกเปนการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกได
ดังน้ี 

• จุดแข็ง (Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในขององคกรที่แข็งแกรง สามารถ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร 

• จุดออน (Weakness) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในที่เปนขอดอยขององคกร ที่จะ
สงผลใหเกิดความเสียเปรียบในการแขงขันกับองคกร 

• โอกาส (Opportunities) เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหองคกรมี
ความไดเปรียบในการแขงขัน 

• อุปสรรค (Threats) เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลกระทําใหองคกรเกิด
ความเสียเปรียบในการแขงขัน 

 

3. ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (TOWS Matrix) 

  เม่ือประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ขององคกรแลว   ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซโดยใช
ตารางที่เรียกวา TOWS Matrix   โดย TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธประเภทตาง 
ๆ ดังน้ี 

• กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่
เปนจุดแข็งและโอกาสขององคกรมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกล
ยุทธในเชิงรุก 

• กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและอุปสรรคขององคกรมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะ
นํามากําหนดเปนกลยุทธในเชิงปองกัน และเนื่องจากองคกรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกัน
องคกรก็เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคจากภายนอกที่องคการควบคุม
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ไมได แตองคกรสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการปองกันอุปสรรคนั้นๆที่มาจาก
ภายนอกได 

• กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสขององคกรมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะ
นํามากําหนดเปนกลยุทธในเชิงแกไข โดยองคกรมีโอกาสจากปจจัยภายนอกมาใช
ในการแกไขจุดออนที่องคกรมีอยูได  

• กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่
เปนจุดออนและอุปสรรคขององคกรมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
กลยุทธในเชิงรับ อันเนื่องมาจากองคกรตองเผชิญกับทั้งจุดออนภายในขององคกร
และอุปสรรคจากปจจัยภายนอกที่องคการไมสามารถควบคุมได 

 
ตารางที่ 2.1 แสดง TOWS Matrix 

       ภายใน 
ภายนอก จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weakness)  

โอกาส  
(Opportunities) 

         กลยุทธเชิงรุก          
         (SO Strategy) 

            กลยุทธเชิงแกไข           
(WO Strategy) 

  อุปสรรค     
(Threats) 

         กลยุทธเชิงปองกัน      
          (ST Strategy) 

กลยุทธเชิงรับ           
 (WT Strategy) 

ที่มา : Wheen, Hunger, 2002 

ระดับกลยุทธ 

โดยทั่วไป องคที่มีหนวยธุรกิจหลายหนวย จะมีระดับกลยุทธอยู 3 ระดับดังน้ี 

1. กลยุทธระดับองคกร หรือ ระดับบริษัท (Corporate Strategy) จะถูกกําหนดโดย
ผูบริหารระดับสูงในองคกร เปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร กล
ยุทธระดับองคกรมีอยู 3 รูปแบบคือ กลยุทธการเติบโต กลยุทธคงตัวและกลยุทธ
แบบตัดทอน 

2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) จะถูกกําหนดโดยผูบริหารหัวหนาหนวย
ทั่วไป โดยแนวทางเพื่อมุงเนนถึงการสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับ
องคกร เพ่ือเพ่ิมกําไรในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑของตนใหสูงขึ้น 

3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) จะมุงการใชทรัพยากรของบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนกงานตามหนาที่จะพัฒนากลยุทธของแผนกขึ้นมาเอง 
ภายใตขอจํากัดของกลยุทธระดับบริษัทและหนวยธุรกิจ 
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หากองคกรมีขนาดเล็ก มีหนวยงานนอย สามารถปรับเปลี่ยนระดับกลยุทธใหมีเพียง 2 
ระดับคือ กลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับหนาที่ได 

 
4. ทฤษฎีการสรางหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 

 ทฤษฎีการสรางหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) เปนแนวคิดที่คิดขึ้นโดย M.E. 
Porter (1980) เปนแนวคิดที่ชวยในการทําความเขาใจถึงบทบาทของแตละหนวยงานปฏิบัติการวา
จะมีสวนชวยเหลือใหองคกรธุรกิจกอกําเนิดคุณคาใหแกลูกคาอยางไร แนวคิดนี้แบงกิจกรรมภายใน
องคกร เปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีสวนในการชวยเพิ่มคุณคาใหกับสินคาหรือบริการขององคกร  

กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตหรือสรางสรรคสินคาหรือ
บริการ การตลาดและการขนสงสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภค ประกอบดวย 

• Inbound Logistics    กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการไดรับ การขนสง การจัดเก็บและ
การแจกจายวัตถุดิบ 

• Operations    กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบใหออกมาเปน
สินคา เปนขั้นตอนการผลิต 

• Outbound Logistics   กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหนาย
สินคาและบริการไปยังลูกคา 

• Marketing and Sales   กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงใหลูกคาซื้อสินคาและบริการ 

• Customer Services   กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการใหบริการเพื่อเพ่ิมคุณคาใหกับ
สินคา รวมถึงการบริการหลังการขาย 

 
สวนกิจกรรมสนับสนุน เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหกิจกรรมหลักสามารถ

ดําเนินไปได ประกอบดวย  

• Procurement   กิจกรรมในการจัดซื้อ-จัดหา input เพ่ือมาใชในกิจกรรมหลัก 

• Technology Development    กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยในการ
เพ่ิมคุณคาใหสินคาและบริการหรือกระบวนการผลิต 

• Human Resource Management   กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตั้งแตวิเคราะหความตองการ สรรหา และคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา 
ฝกอบรม ระบบเงินเดือนคาจาง และแรงงาน 
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• Firm Infrastructure    โครงสรางพื้นฐานขององคกร ไดแก ระบบบัญชี ระบบ
การเงิน การบริหารจัดการขององคกร 

ซ่ึงกิจกรรมหลักขางตนจะทํางานประสานงานกันไดดีจนกอใหเกิดคุณคาไดน้ัน จะตองอาศัย
กิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม และนอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะทําหนาที่สนับสนุนกิจกรรมหลัก
แลว กิจกรรมสนับสนุนยังจะตองทําหนาที่สนับสนุนซ่ึงกันและกันอีกดวย เปนการสรางความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขันของธุรกิจหรือองคกรเปนอยางดี 
 

 
รูปภาพที่ 2.2 แสดงแนวคิดทฤษฎีการสรางหวงโซคุณคา 
ที่มา : http://km.gits.net.th/node/137 
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5. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

การจัดการคุณภาพลําไยสดเพื่อการสงออก 

 

 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ดําเนินการจัดการคุณภาพลําไยสดใยพื้นที่ภาค
ตะวันออก ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา เพ่ือพัฒนาคุณภาพลําไยสดเพื่อการสงออก โดยดําเนินการวิจัย
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพในพื้นที่ ตรวจรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP ภายใตสัญลักษณ Q พบวาเทคโนโลยีแนะนําที่ทําใหผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้นไดแก 
การเตรียมตนใหพรอมกอนการกระตุนการออกดอกดวยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต เพ่ือ
กระตุนการออกดอกหลังจากการแตกใบออนอยางนอย 2 ชุด ในอัตราที่เหมาะสมคือไมเกิน 100 
กรัมตอทรงพุม 1 เมตร ใหตัดแตงชอผลออกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวชอดอกหากมีการติดผล
มากกวา 80 ผลตอชอ สงผลใหมีปริมาณผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 9 โดยปริมาณผลผลิตที่
มีคุณภาพสงออก (เกรด 1 และ 2) เพ่ิมขึ้นรอยละ 12 แมวาจะทําใหตนทุนสูงขึ้น แตผลตอบแทนก็
สูงตามขึ้นไปดวย ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 25,662 บาทตอไร สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 24 
และวิธีที่แนะนํามีคาอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) เทากับ 4.9 
และคาอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม (Marginal Rate of Return : MRR) เทากับ 893 เปอรเซ็นต ดัง
แสดงในตารางที่ 2.2 และ 2.3 

 

ตารางที่ 2.2 แสดงปริมาณผลผลิตตอไร                                       

                                                                              หนวย : กิโลกรัมตอไร 

Suggested method Farmer's method 
grade 

Mean Yield (kg/rai) % Mean Yield (kg/rai) % 

1 795 44 602 37 

2 578 32 455 27 

Out grading 434 24 598 36 

Total 1,807 100 1,655 100 
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ตารางที่ 2.3 แสดง ตนทุน ผลตอบแทนและกําไรจากผลผลิตลําไย 

                                                                                 หนวย : บาทตอไร 

Mean 
Suggested method 

(Baht/rai) Farmer's method (Baht/rai) 

Cost 6,621 6,070 

Returns 32,282 26,811 

Profit 25,661 20,741 

BCR 4.9 4.4 

MRR 893 
 

ปริมาณการผลิตและราคาของลําไย 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดจัดทําการรายงานสถานการณของผลผลิตลําไยและ
แนวโนมป2555 ไวดังน้ี 

ดานการผลิต 

 ในป 2550-2554 เน้ือที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 939,029 ไร ในป 2550 เปน 967,772 ไรในป 2554 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.48 ตอป เน่ืองจากราคาลําไยที่เกษตรกรขายไดอยูในเกณฑดี จึงจูงใจให
เกษตรกรลงทุนปลูกและดูแลรักษาตนลําไยมากขึ้น สงผลใหเน้ือที่ปลูกและผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น 
สําหรับในป 2554 เน้ือที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.38 ผลผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.54 และผลผลิตตอไร
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20.91 จากป 2553 

ดานการตลาด  

ไทยเปนผูสงออกลําไยรายใหญของโลก โดยตลาดหลักสําหรับลําไยสดของไทยไดแก จีน อินโด
นิเซียและฮองกง ในชวงป 2550 – 2554 ปริมาณและมูลคาการสงออกลําไยสดและผลิตภัณฑมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น โดยเพิ่มจากปริมาณ 286,627 ตัน มูลคา 4,946 ลานบาทในป 2550 เปน
ปริมาณ 483,844 ตัน มูลคา 13,408 ลานบาท ในป 2554 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 11.69 และ 
24.50 ตอป ตามลําดับ  
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ดานราคา 

ในป 2554 ราคาลําไยสดชนิดดี (เกรด AA) และชนิดรอง (เกรด A) มีราคาลดลงจากป 2553 โดย
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 32.10 บาทและ 29.22 บาท เปนราคากิโลกรัมละ 29.01บาทและ 24.31 
บาท หรือลดลงรอยละ 9.63 และ 16.80 ตามลําดับ สวนลําไยสดชนิดคละเพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ 20.83 บาท ในป 2553 เปนราคากิโลกรัมละ 23.06 บาท ในป 2554 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.71 
สวนราคาสงออก F.O.B ของลําไยสดเพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 0.99 

แนวโนมป 2555 

ดานการผลิต 

คาดวาในป 2555 ผลผลิตจะลดลงจากป 2554 รอยละ 1.55 เน่ืองจากปลายป 2554 เกิดอุทกภัย
สงผลใหผลผลิตและผลผลิตตอไรลดลงจาก 643,595 ตันและ 665 กิโลกรัมตอไร ในป 2554 เปน 
625,060 ตันและ 656 กิโลกรัมตอไร ในป 2555 หรือลดลง 2.88 และรอยละ 1.35 ตามลําดับ 

การสงออก 

คาดวาการสงออกลําไยสดและผลิตภัณฑประมาณ 490,000 ตัน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา เน่ืองจาก
เศรษฐกิจของจีนซึ่งเปนตลาดหลักยังคงขยายตัว ประกอบกับการสงออกไปยังอินโดนิเซียและ
เวียดนามที่ผานมามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป อยางไรก็ตามภครัฐควรใหการสงเสริมและสนับสนุน
การตลาดเพื่อขยายการสงออกทั้งในตลาดเดิมและในตลาดใหมดวย ไดแก อินเดีย และตะวันออก
กลาง 

การบริโภคภายในประเทศ 

คาดวาความตองการบริโภคลําไยมีประมาณ 20,000 ตัน เน่ืองจากมีการผลักดันการสงออกเพ่ิมขึ้น 
โดยลําไยเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ อยางไรก็ตามภาครัฐควรใหการสงเสริม สนับสนนุและ
รณรงคโดยการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ใหประชาชนหันมาบริโภคลําไยมากขึ้น 

ดานราคา 

สําหรับป 2555 คาดวาราคาลําไยสดและลําไยอบแหงที่เกษตรกรขายไดยังอยูในเกณฑที่ดี เน่ืองจาก
ผลผลิตที่ลดลง 
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ตารางที่ 2.4 แสดงพื้นที่ใหผลผลิต ผลผลิตและผลผลิตตอไรลําไย 

ป พ้ืนที่ใหผล (ไร) ผลผลติ (ตัน) 
ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม/

ไร) 

2550             939,029              495,457  528 

2551             966,831              476,930  493 

2552             968,717              623,027  643 

2553             954,574              525,230  550 

2554             967,772              643,595  665 

อัตราเพิ่ม(รอยละ)                  0.48                   6.39  5.87 

2555*             952,730              625,060  656 
หมายเหตุ : * ประมาณการ 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ตารางที่ 2.5 แสดงการบริโภคภายในประเทศและการสงออกลําไยสดและผลิตภัณฑ 

ปริมาณการบริโภค การสงออก 
ป 

ภายในประเทศ (ตัน) ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

2550                 55,000              286,627                     4,946  

2551                 50,000              286,329                     5,051  

2552                 45,000              409,952                     6,825  

2553                 35,000              303,477                     6,148  

2554                 20,000              483,844                    13,408  

อัตราเพิ่ม(รอยละ) -                 21.18                 11.69                     24.50  

2555*                 20,000              490,000                    14,000  
หมายเหตุ : * ประมาณการ 

ที่มา : กรมศุลกากร 
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ตารางที่ 2.6 แสดงการสงออกลําไยสดและผลิตภัณฑ 

ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.) 

ลําไยสด ลําไยแหง ป 

ชนิดดี ชนิดรอง ชนิดคละ เกรด AA เกรด A เกรด B 

2550 20.18 16.06 10.08 42.82 29.21 18.95 

2551 30.01 26.25 18.61 55.07 40.05 23.32 

2552 24.22 22.26 12.84 62.22 41.99 22.88 

2553 32.10 29.22 20.83 68.26 47.83 27.24 

2554* 29.01 24.32 23.06 78.37 42.10 25.13 

อัตราเพิ่ม(รอยละ) 8.26 9.82 19.34 15.30 9.51 7.46 
หมายเหตุ : * ประมาณการ 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

  

1. ระเบียบวธีิการศึกษา 

 การศึกษานี้มุงศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน  
ในธุรกิจผลติผลไมเพ่ือการสงออก ในจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงไดรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
จากการสัมภาษณผูบริหารและเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่น มีประเด็นในการสัมภาษณดาน
แนวโนมของธุรกิจในอนาคต สถานการณดานราคาของผลผลิตและวิธีการเพิ่มผลผลติ เพ่ือกําหนด
กลยุทธในการบริหารธุรกจิใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สวนขอมูลทตุยิภูมิ (Secondary Data) จะ
อาศัยขอมูลจากหนวยงานที่นาเชื่อถือดานการเกษตรและการสงออก เชน กรมวิชาการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการสงออก บทความวารสารและสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้ง
จาก Website ดานการเกษตรตางๆ และไดใชเครื่องมือแผนผังกางปลา ( Cause and Effect 
Diagram) ในการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา ใชทฤษฏี SWOT Analysis วิเคราะหปจจัย
ภายใน ภายนอกที่สงผลกระทบตอธุรกจิ อีกทั้งนําแนวทางการเพิม่คุณคาใหกับผลผลติตามทฤษฏี
การสรางหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมาหาแนวทางการแกไข
เชิงกลยุทธโดยนําเครื่องมือ TOWS Matrix มาใชในการกําหนดกลยุทธเพ่ือแกปญหาของธุรกิจ
ตอไป 

 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหหาแนวทางการแกไปหาใหกับองคกรและนําไปสู
การกําหนดกลยุทธใหกับองคกรนั้น แบงขอมูลเปน 2 สวนคือ 

 สวนที่ 1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและเกษตรกรผูมี
ประสบการณในทองถิ่นโดยมีรายละเอียดและประเด็นสําคัญดังน้ี 

การสัมภาษณผูบริหาร คือ นางนุสรา วิมลนิตย เปนผูเร่ิมธุรกิจน้ีมาตั้งแตปพ.ศ. 2535 โดยผูศึกษา
ไดทําการสัมภาษณผูบริหารดวยประเด็นดังน้ี 

1. ลักษณะแนวโนมของธุรกิจเปนอยางไร 
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2. จากการพิจารณาปริมาณผลผลติตอไรพบวามีปริมาณที่นอยกวาปรมิาณผลผลิตตอไร
เฉลี่ยในตําบลโปงนํ้ารอน ทานคิดวาเกิดจากปญหาอะไร 

3. ในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคของธุรกิจคืออะไร 

4. ทานคิดวาคุณคาของผลผลติคืออะไร มีแนวทางการเพิม่คุณคาของผลผลติเปนอยางไร 

5. เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ทานมีการกําหนดกลยุทธอยางไร 

การสมัภาษณเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นชื่อนายเคณศสินธุ บุญหยง เจาของสวนผลไม
ผสมพื้นที่ 180 ไร ประกอบดวยลําไย 90 ไร ทุเรียน 30 ไร ลองกอง 30 ไรและมะไฟอีก 30 ไร โดย
ไดทําการเกษตรในพื้นทีต่ําบลโปงนํ้ารอนมากวา 20 ป 

โดยผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นดวยประเด็นดังน้ี 

1. ลักษณะแนวโนมของธุรกิจเปนอยางไร 

2. ในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคของธรุกิจคืออะไร 

3. ทานคิดวาคุณคาของผลผลติคืออะไร มีแนวทางการเพิม่คุณคาของผลผลติเปนอยางไร 

4. เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ทานมีการกําหนดกลยุทธอยางไร 

 

สวนที่ 2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จะอาศัยขอมูลจากหนวยงานที่นาเชื่อถือดาน
การเกษตร คือ กรมวิชาการเกษตร โดยรวบรวมขอมูลทางวิชาการในแนวทางดานการพัฒนาการ
เพ่ิมผลผลติผลไมเพ่ือการสงออก ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดานการศึกษาแนวโนม
ของผลผลติผลไมเพ่ือการสงออก ขอมูลจากกรมสงเสริมการสงออกเพ่ือศึกษามลูคา ปริมาณและ
ตลาดในการการสงออกผลไมไปยังตางประเทศ 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสามารถแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณผูบริหารและเกษตรกรผูมี
ประสบการณในทองถิ่น 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารงานวิจัย ขอมูลจากหนวยงานที่นาเชื่อถือ
ดานการเกษตรและขอมูลที่เกี่ยวของมาศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตและแนวโนมดานราคาของ
ผลผลิตผลไมสงออก 
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 สวนที่ 3 เปนการวเิคราะหจากแนวคิดทฤษฎแีละจากเครื่องมือตางๆ ในการศึกษา
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) ขององคกร วิเคราะหแนวทางการเพิ่มคุณคาใหกับผลผลิตตามทฤษฏีการสรางหวงโซ
คุณคา (Value Chain Analysis) วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาโดยใชเครื่องมือแผนผัง
กางปลา (Cause and Effect Diagram) และนําขอมูลทั้งหมดมาหาแนวทางการแกไขเชิงกลยทุธ
โดยนําเครื่องมือ TOWS Matrix 

 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ  

 สรุปผลการสมัภาษณผูบริหาร 

ลักษณะแนวโนมของธุรกิจเปนอยางไร 

 จากการสัมภาษณผูบริหารถึงลักษณะแนวโนมของธุรกจิสรุปไดวา ในการเริม่ธุรกิจแรกๆ
ตองใชเงินลงทุนมากโดยที่ไดผลตอบแทนกลับมานอยมาก จนเม่ือผลผลติมีปริมาณมากขึ้นประจวบ
กับราคาลําไยในตลาดมีราคาที่สูงถึง 36.5 บาทตอกิโลกรัมในป 2544 ทําใหธรุกิจเริ่มมีผลกําไร
เกิดขึ้น จากนั้นในป 2549 เปนปที่ราคาลําไยตกต่ําอยูที่ราคาเพียง 15-20 บาทตอกิโลกรัม ทําให
ธุรกิจขาดเงินทุนหมุนเวียนอยางหนักในปน้ัน จึงตองทําการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพ่ือทาํใหมี
เงินทุนหมุนเวยีนเกิดขึ้น แตหลังจากป 2550 เปนตนมา ราคาลําไยมีราคาที่สงูขึ้นทุกป อีกทั้ง
ผลผลติที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆทุกป ทําใหธุรกิจกลับมามีกําไรอีกครั้งและมีอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดย
ในอีก 1-5 ปขางหนาคาดวาธุรกิจจะมีการเติบโตมากขึ้นทั้งดานปริมาณผลผลิตที่ลําไยที่มีทั้งหมด
สามารถใหผลผลิตไดทั้งหมดในปหนา (พ.ศ.2556) และคาดวาราคาลําไยจะมีราคาที่สูงขึ้นแตจะมี
ราคารับซ้ือหนาสวนสูงสุดไมเกิน 45 บาทตอกิโลกรัม ในผลผลติที่เกบ็เกี่ยวชวงเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม แตทั้งน้ีทัง้น้ันตองขึ้นอยูกันสภาพดินฟาอากาศที่เปนใจดวย 

ปญหาดานผลผลิตตอไร 

 จากการสัมภาษณผูบริหารถึงการพิจารณาปริมาณผลผลิตตอไรของธุรกิจสรุปไดวามี
ปริมาณที่นอยกวาปริมาณผลผลิตตอไรเฉลี่ยในตําบลโปงนํ้ารอน ผูบริหารใหเหตุผลวา ประเด็นหลัก
ที่ทําใหปริมาณผลผลิตตอไรคือการกระตุนการออกดอกดวยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต ซ่ึง
สารโพแทสเซียมคลอเรตจะตองมีคุณภาพที่ดี สูตรในการกระตุนตองเหมาะสม ในสภาวะอากาศที่
เหมาะสมใหตนลําไยสามารถดูดซึมสารใหเต็มที่ ซ่ึงการคาดเดาสภาวะอากาศในปจจุบันนั้นยากกวา
แตกอนมากและเม่ือออกดอกแลวจะตองมีการดูแลเปนอยางดี โดยกิจกรรมที่สําคัญคือการพนยา
และฮอรโมนตางๆทางใบพืช ซ่ึงตองใชบุคลากรที่ทักษะ จึงจะมีประสิทธิภาพ ดังน้ันปจจัยที่ทําใหผล
ผลิตตอไรของธุรกิจมีปริมาณนอยคือ สภาวะอากาศในชวงที่ทําการกระตุนการออกดอกดวยการราด
สารโพแทสเซียมคลอเรตและการดูแลรักษาในชวงที่ตนไมออกผลผลิต 
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ปญหาและอุปสรรคของธุรกิจ 

 จากการสัมภาษณผูบริหารถึงปญหาและอุปสรรคของธุรกิจสรุปไดวา ปญหาดานปจจัยการ
ผลิตนั้นเปนประเด็นปญหาที่สําคัญที่สุดอันไดแก ปริมาณน้ําซึ่งถือไดวาเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ
อยางหน่ึงที่จะสงถึงคุณภาพที่ดีของผลผลิต ดานเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจและอีกประการหนึ่งซึ่ง
ผูบริหารเนนและใหความสําคัญเปนอยางมากคือดานแรงงาน โดยดานปริมาณน้ํานั้นทางอบต.ไดมี
งานสรางฝายขนาดใหญเม่ือ 3 ปที่ผานมา ทําใหมีนํ้าใชตลอดทั้งป จะมีปญหาก็คือการดึงนํ้าเขามา
ใหทั่วถึงเทานั้น ซ่ึงก็ไดลงทุนในระบบการใหนํ้าในเสนทอเปนที่เรียบรอยแลว ทําใหหมดปญหาดาน
ปริมาณน้ําไปไดแตเน่ืองจากนําเงินไปลงทุนในระบบจัดการน้ํา จึงสงผลใหเงินทุนหมุนเวียนไม
เพียงพอแตเน่ืองจากผลผลิตมีปริมาณมากขึ้นประจวบกับราคาลําไยมีราคาที่ดีขึ้น ทําใหเม่ือ 3 ปที่
ผานมาธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น สวนปญหาที่สําคัญและยังคงเปนปญหาที่เร้ือรังมานานคือ
ปญหาทางดานแรงงาน คือหาแรงงานที่มีทักษะและคุณภาพยาก หากหาไดก็อยูในองคกรไดไมนาน 
ซ่ึงผูบริหารใหเหตุผลของปญหานี้วา คงเปนเพราะแรงงานสวนใหญเปนแรงงานจากประเทศกําพูชา
และหากแรงงานเหลานั้นทํางานเก็บเงินไดในระดับหน่ึงที่พอใจ ก็จะลาออกกลับประเทศไป จึงยากที่
จะมีแรงงานที่จะอยูในองคกรไดนาน สวนทางดานอุปสรรคในธุรกิจ ผูบริหารมองประเด็นทางดาน
สภาพอากาศที่แปรปรวนและยากจะคาดเดาไดเปนอุปสรรคสําคัญประการเดียวในธุรกิจ  

ดานคุณคาและการเพิ่มคุณคาใหผลผลิต 

 เม่ือถามผูบริหารวาคุณคาของผลผลิตคืออะไร ผูบริหารใหความความหมายวา คุณคาของ
ผลผลิตคือการทําผลผลิตใหมีคุณภาพที่ดีที่สุด เพ่ือใหผูซ้ือพอใจและสนใจในผลผลิต จนสามารถรับ
ซ้ือผลผลิตไดในราคาที่สูงและตอเน่ืองในปตอๆไป ซ่ึงการเพิ่มคุณคาใหกับผลผลิตจะตองเร่ิมจาก
การจัดหาวัตถุดิบ อันไดแก ปุย ยาฆาแมลง สารโพแทสเซียมคลอเรตและฮอรโมนตางๆที่ได
มาตรฐาน ใสใหกับพืชในปริมาณและชวงเวลาที่เหมาะสม เอาใจใสดูแลผลผลิตตลอดตั้งแตออกดอก 
ติดผล เก็บเกี่ยว รวมถึงบํารุงรักษาพืชหลังเก็บเกี่ยว เพ่ือใหพืชมีความสมบูรณในการออกผลผลิต
ในรอบตอไป 

ดานการกําหนดกลยุทธในธุรกิจ 

 จากการสัมภาษณผูบริหารถึงการกําหนดกลยุทธในธุรกิจสรุปไดวา เน่ืองจากราคาในตลาด
มีแนวโนมที่สูงขึ้นและประเทศจีนที่เปนตลาดหลักในการสงออกลําไยมีความตองการสินคาเปน
ปริมาณมากในชวงเทศการเชงเมง คือในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน สงผลใหผลผลิตมีราคาที่สูงขึ้น 
ผูบริหารจึงมีความคิดที่จะดําเนินกลยุทธเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับธุรกิจโดยการทําใหผลผลิตที่สามารถ
ผลิตไดทั้งหมดนั้นเก็บเกี่ยวพรอมกันทั้งหมดในชวงเวลาดังกลาว อันจะสงผลใหธุรกิจน้ันมีรายได
มากขึ้นและสงผลใหธุรกิจสามารถเติบโตไดในอนาคต 
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สรุปผลการสมัภาษณเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่น 

ลักษณะแนวโนมของธุรกิจเปนอยางไร 

 จากการสัมภาษณเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นถึงลักษณะแนวโนมของธุรกิจสรุปได
วา จากที่ไดดําเนินธุรกิจมาหลากหลายเชน ทําบอเลี้ยงกุง การเปนพอคาพลอย มากอนแตสุดทายก็
หันมาทําธุรกิจทางดานการเกษตรเพราะธุรกิจน้ีเปนการแขงขันกับตัวเอง แขงขันกับดิน ฟา อากาศ 
หากทําผลผลิตออกมาได ยังไงก็ขายได ถึงแมจะเปนธุรกิจที่การหมุนของเงินชาคือไดเงินปละครั้งก็
ตาม ยิ่งในพืชลําไยนั้นเราสามารถบังคับใหผลผลิตออกในชวงใดก็ได เราก็ใหออกในชวงที่ผลผลติใน
ตลาดนอย ยังไงก็ขายไดและขายไดในราคาดีดวย ซ่ึงถามองถึงแนวโนมของธุรกิจน้ีในอนาคต ยังไง
ธุรกิจดานการเกษตรก็ยังนาสนใจและทํากําไรใหไดเปนอยางมาก แตจะตองมีพ้ืนที่ในการทําการ
เพาะปลูกที่มากพอ (Economic of scale) ถึงจะมีกําไรที่คุมคากับการลงทุน 

ปญหาและอุปสรรคของธุรกิจ 

 จากการสัมภาษณเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นถึงปญหาและอุปสรรคของธุรกิจสรุป
ไดวา ปญหาหลักม่ีสําคัญมากในธุรกิจคือ ปญหาทางดานแรงงาน ในการบริการจัดการนั้น จะมี
หัวหนางานในแตละสายงานคอยรับคําสั่งจากเจาของวาตองทํากิจกรรมใดในชวงเวลาใดบาง โดยจะ
ระบุคําสั่งลวงหนาไว 7-14 วัน จากนั้นหัวหนางานจะนําไปปฏิบัติตามแผนงานที่ไดรับมอบหมายไว 
แตเม่ือใดที่หัวหนางานเจ็บปวยหรือเกิดปญหาที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดก็จะเกิดปญหาขึ้นมาทันที 
งานหรือกิจกรรมตางๆจะหยุดชะงัก ทําใหเจาของธุรกิจตองมาเปนผูดําเนินการเอง สวนอุปสรรคคือ
สภาพอากาศที่แปรปรวนในปจจุบันและจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต อุปสรรคอีกประการคือ 
ในชวงที่เกิดขอพิพาทระหวางประเทศไทยกับประเทศกําพูชาทําใหเกิดการขาดแคนแรงงานจาก
ประเทศกําพูชาที่เปนแรงงานหลักในธุรกิจ สงผลใหกิจกรรมตางๆดําเนินการไดลาชา สงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก แตเม่ือสถานการณดานชายแดนเปนปกติ จํานวนแรงงานที่
กลับมาเปนเหมือนเดิม 

ดานคุณคาและการเพิ่มคุณคาใหผลผลิต 

 เม่ือสัมภาษณเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นถึงคุณคาและการเพิ่มคุณคาใหกับ
ผลผลิตนั้นทานบอกวา คุณคาของผลผลิตคือการทําใหผลผลิตออกมามีคุณภาพ ใหเปนที่ตองการ
ของตลาดเพราะคุณคาของผลผลิตทางการเกษตรคือคุณภาพของผลผลิตที่ตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค หากจะเพิ่มคุณคาใหกันผลผลิตนั้นก็ทําใหผลผลิตนั้นเก็บเกี่ยวไดในชวงที่มีสินคา
ผลไมในตลาดนอย ก็สามารถเพิ่มคุณคาใหผูบริโภคหันมาสนใจในผลผลิตของเรามากขึ้นดวย 

ดานการกําหนดกลยุทธในธุรกิจ 

 จากการสัมภาษณเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นถึงการกําหนดกลยุทธในธุรกิจสรุป
ไดวา การดําเนินธุรกิจดานการเกษตรเปนการแขงขันกับตัวเราเอง โดยตองเขาใจถึงธรรมชาติ 
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เน่ืองจากสิ่งที่นํามาผลิตเปนผลผลิตคือตนไมมิใชเครื่องจักร เครื่องจักรนั้นหากตองการผลิตมากก็
เดินเครื่องทั้งวันทั้งคืนได หากเสียหายชํารุดก็มีอะไหลมาเปลี่ยนใหใหมไดหรือพัฒนารุนใหมๆเพ่ือ
ผลิตใหเร็วขึ้นได แตตนไมเปนสิ่งมีชีวิต หากตนเสียหายฉีกขาด ไมมีอะไหลเปลี่ยนได ตองใชเวลา
ใหมีการเติบโตใหมถึงจะกลับมาเปนเหมือนเดิมได ถึงแมวาจะมีกรรมวิธีเรงใหมีการออกดอกเร็วขึ้น 
ใหผลผลิตที่เร็วขึ้น แตสุดทายก็ตองใชเวลามากขึ้นในการบํารุงรักษาตน มีการพักฟนตนใหมีความ
สมบูรณแข็งแรง เพ่ือที่จะออกผลผลิตใหมีคุณภาพได ซ่ึงก็เปนธรรมชาติของตนไม ดังน้ันกลยุทธใน
การดําเนินธุรกิจจากผูมีประสบการณดานการเกษตรมากกวา 20 ปคือการทําการเกษตรที่เขาใจ
ธรรมชาติและไมฝนธรรมชาติ หากมีความเขาใจถึงเหตุและผลของธรรมชาติ แลวดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนแผนการจัดการใหคลองจองกับธรรมชาติโดยไมฝนธรรมชาติไดแลว สุดทายมูลคาของ
ผลผลิตอันมากมายมหาศาลก็จะกลับมาสูเกษตรกรผูผลิตอยางไมยาก 

 จากการสัมภาษณผูบริหารและเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นพบวามีผลการ
สัมภาษณในแนวทางที่ทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน โดยสวนใหญจะมีแนวทางที่เหมือนกันใน
ความเห็นดานลักษณะแนวโนมของธุรกิจ ปญหาอุปสรรคของธุรกิจและการเพิ่มคุณคาใหผลผลิต ซ่ึง
เห็นวาลักษณะแนวโนมของธุรกิจยังนาสนใจ สามารถทํากําไรใหกับธุรกิจไดเปนอยางดี เน่ืองจาก
มองวาผลผลิตสามารถขายไดราคาที่คอนขางสูงอีกทั้งแนวโนมราคาในตลาดยังมีแนวโนมที่สูงขึ้นอีก
ดวย หากบังคับใหผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวไดในชวงที่ปริมาณผลผลิตในตลาดมีนอย ยังไงก็ขายได
และขายไดในราคาที่สูงดวย สวนประเด็นดานปญหาอุปสรรคของธุรกิจ ทั้งผูบริหารและเกษตรกรผูมี
ประสบการณในทองถิ่นคลายกันวา ปญหาหลักคือปญหาทางดานแรงงานคือ ขาดแรงงานที่มี
คุณภาพเนื่องจากสวนใหญเปนแรงงานจากประเทศกําพูชา มีอัตราการผลัดเปลี่ยนแรงงานที่สูงและ
หาแรงงานที่มีฝมือมาทดแทนไดยาก สวนดานอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจคือ ดานความแปรปรวน
ของสภาพดินฟาอากาศที่ยากจะคาดการณได ทําไดเพียงเรียนรูและปรับสภาพใหทันเทานั้น สวน
ประเด็นสุดทายที่ทั้งผูบริหารและเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นใหความเห็นที่เหมือนกันคือ
การเพิ่มคุณคาใหผลผลิต โดยมุงการเพิ่มคุณคาใหผลผลิตไปที่การทําใหผลผลิตมีคุณภาพที่ดีมาก
ที่สุด น้ันก็หมายถึงการทําใหผลผลิตมีขนาดผลที่ใหญที่สุดและมีผิวสวยที่สุดในปริมาณที่มากที่สุดก็
สามารถดึงดูดใหพอคาที่มารับซ้ือกลาที่จะซ้ือในราคาที่สูงได สวนประเด็นที่ผูบริหารและเกษตรกรผู
มีประสบการณในทองถิ่นใหความเห็นที่แตกตางกันคือประเด็นดานการกําหนดกลยุทธในธุรกิจ โดย
ผูบริหารเนนกลยุทธที่จะเพ่ิมรายไดในกับองคกร คือปรับเปลี่ยนชวงการเก็บเกี่ยวใหปริมาณผลผลิต
ที่มีอยูทั้งหมดสามารถเก็บเกี่ยวไดในชวงที่มีราคาผลผลิตในตลาดสูงที่สุด แตการกําหนดกลยุทธใน
ธุรกิจของเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นนั้นคือการทําการเกษตรที่เขาใจธรรมชาติและไมฝน
ธรรมชาติ เพ่ือใหตนลําไยที่ใหผลผลิตนั้นสามารถออกผลไดอยางสม่ําเสมอและยั้งยืน โดยไมจําเปน
ที่จะตองเรงผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได ซ่ึงอาจเปนผลจากการที่เกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่นนั้น
มีอายุมากและทําธุรกิจดานการเกษตรมานานมาก ทําใหขาดความทะเยอทะยานในการทําธุรกิจให
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เติบโต แนวคิดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจึงเปนแบบคงที่ ซ่ึงตางจากแนวคิดของผูบริหารที่มี
แนวคิดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจึงเปนแบบเติบโต 

   

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารงานวิจัยและขอมูลที่เก่ียวของ 

ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิต 

 จากงานวิจัยเรื่อง การจัดการคุณภาพลําไยสดเพื่อการสงออก ดําเนินการจัดการคุณภาพ
ลําไยสดในพืน้ที่ภาคตะวันออก ตั้งแตตนนํ้าถึงปลายน้ํา เพ่ือพัฒนาคุณภาพลําไยสดเพื่อการสงออก 
โดยดําเนินการวิจัยทดสอบเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งจากการ
ทดลองของผูชวยศาสตราจารยพาวินและคณะ จากสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการ
การเกษตร    มหาวิทยาลยัแมโจ ไดดําเนินการวิจัยและทดลองเพือ่แกปญหาดานปริมาณผลผลิต
อันเนื่องมาจาก ผลขนาดใหญมีนอย ผลขนาดเล็กมีมาก ผลไมโตสม่ําเสมอทั้งชอมีหลายขนาด เน้ือ
แฉะนํ้า สงผลใหเกษตรกรตองเพ่ิมตนทุนในการคัดขนาดและเมื่อนําผลผลติไปจําหนายไดราคาถูก
ไมคุมคากับการลงทุน สาเหตุหลักเนื่องมาจากตนลําไยติดผลดกมากเกินไป ทําใหเกิดการแกงแยง
นํ้าและอาหารที่ใบสรางขึ้น จนไมเพียงพอตอการนําไปสรางผลทุกผลในชอ ใหไดคุณภาพเทาเทียม
กัน โดยจากงานวิจัยทั้งสองฉบับเห็นพองกันและมีแนวทางการแกปญหาไวคือ 

1. การตัดแตงกิ่ง รูปทรงของการตัดแตงกิ่งมีผลตอคุณภาพผลผลิต จากการทดลอง
ตัดแตงกิ่งลําไย 4 ทรง คือ ทรงฝาชีหงาย ทรงเปดกลางทรงพุม ทรงสี่เหลี่ยมและทรงครึ่งวงกลม 
พบวาทรงฝาชีหงายใหผลผลิตมีคุณภาพดีกวาทรงอื่น ๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมีจํานวนกิ่งตอตนนอย
และผลผลิตสวนหนึ่งของทรงฝาชีหงายเกิดจากกิ่งกระโดงที่สมบูรณแข็งแรง เม่ือผลแกชอผลจะโนม
หลบในทรงพุมทําใหผลมีขนาดใหญและสีผิวเหลือง 

2. ปลิดผลและตัดชอผล การเพิ่มขนาดและคุณภาพของผลลําไยจากตนที่ติดผลดกนั้น
ไดมีความพยายามศึกษาทดลองในหลาย ๆ วิธีเชน การใสปุยและการใชสารควบคุมการ
เจริญเติบโต (ฮอรโมน) แตก็ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จนกระทั้งไดทดลองตัดชอผลลําไยออก
บางสวนพบวาเพิ่มขนาดของผลลําไยไดผลเปนที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับตนลําไยที่ไมไดปลิด
ผล เพ่ือใหงายตอการปฏิบัติควรใชกรรไกรตัดปลายชอผลประมาณครึ่งหน่ึงของความยาวชอหรือไว
ผลไมเกิน 50 ผลตอชอ หรืออาจตัดชอเวนชอก็สามารถเพิ่มขนาดของผลไดอยางชัดเจน ระยะการ
ตัดที่เหมาะสมควรตัดผลลําไยมีขนาดไมเกิน 0.5 เซนติเมตร  หรือผลลําไยมีขนาดเทาเมล็ดถั่ว
เหลือง  
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ตารางที่ 3.1 แสดงปริมาณผลผลิตตอไรเม่ือปลิดผลและตัดชอผล                                       

                                                                              หนวย : กิโลกรัมตอไร 

Suggested method Farmer's method 
grade 

Mean Yield (kg/rai) % Mean Yield (kg/rai) % 

1 795 44 602 37 

2 578 32 455 27 

Out grading 434 24 598 36 

Total 1,807 100 1,655 100 
ที่มา : สํานักงานวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 6 

 

ตารางที่ 3.2 แสดงน้ําหนักผล เกรดผลและรายไดตอตนของลําไยที่ไวจํานวนผลตอชอตางกัน 

ปริมาณผลผลติตอ
ตน เกรดผล (%) รายไดตอตน การไวผลตอชอ 

(กก.ตอตน) เล็ก ใหญ (บาท) 

ไมปลิดชอ (99 ผลตอชอ) 61.4 100 0 350 

ไวผล 30 ผลตอชอ 36.6 28 72 645 

ไวผล 60 ผลตอชอ 62.8 17.3 82.7 1,803  
ที่มา :  สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร    มหาวิทยาลัยแมโจ 

  

จากการวิเคราะหงานวิจัยขางตน ควรเพิม่กิจกรรมตัดแตงกิ่ง โดยใหมีรูปแบบที่แนนอนคือ
การตัดแตงกิ่งเปนแบบฝาชหีงายและอีกกิจกรรมที่จะสงผลในการเพิ่มผลผลิตตอไรไดคือการปลิดผล
และตัดชอผล ซ่ึงสามารถเพิ่มขนาดของผลลําไยไดผลเปนที่นาพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับตนลําไยที่
ไมไดปลิดผล 
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ศึกษาแนวโนมดานราคาของผลผลติผลไมสงออก 

ตารางที่ 3.3 แสดงปริมาณและมูลคาการสงออกลําไยสด แชเย็น 

                                                                     ปริมาณ : ตัน          มูลคา : ลานบาท 

2552 2553 2554 
รายการ 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและ

แหง 
1,006,333 17,956.46 868,399 17,225.24 1,187,676 28,989.86 

 ผลไมสด แชเย็น 763,364 12,651.42 686,271 12,014.41 942,037 17,191.87 

    ลําไย 239,828 3,632.87 216,395 3,512.87 382,013 6,209.32 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 

 

ตารางที่ 3.4 แสดงราคาลําไยสดและผลิตภัณฑ 

ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.) 

ลําไยสด ลําไยแหง ป 

ชนิดดี ชนิดรอง ชนิดคละ เกรด AA เกรด A เกรด B 

2550 20.18 16.06 10.08 42.82 29.21 18.95 

2551 30.01 26.25 18.61 55.07 40.05 23.32 

2552 24.22 22.26 12.84 62.22 41.99 22.88 

2553 32.10 29.22 20.83 68.26 47.83 27.24 

2554* 29.01 24.32 23.06 78.37 42.10 25.13 

อัตราเพิ่ม(รอยละ) 8.26 9.82 19.34 15.30 9.51 7.46 
หมายเหตุ : * ประมาณการ 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 จากขอมูลปริมาณและมูลคาการสงออกลําไยสด แชเย็น ซ่ึงเปนชนิดที่เปนผลผลิตในธุรกิจ 
(ตารางที่ 3.3) พบวาทั้งปริมาณและมูลคาในการสงออกมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น โดยในป 2553 – 2554 มี
อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 76.76 แตราคาที่เกษตรกรขายไดมีคาลดลง แสดงวาเม่ือปริมาณ
การสงออกมาก ราคาที่เกษตรกรขายไดมีคาลดลง อยางไรก็ตาม หากวิเคราะหขอมูลแนวโนมของ
ราคาที่เกษตรกรขายไดตั้งแตป 2550 – 2554 (ตารางที่ 3.4) พบวามีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยจะเปน



 32

การเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไปแบบปเวนปตามปริมาณผลผลิตที่มีปริมาณการเพิ่มขึ้นและลดลง
สลับกันไปแบบปเวนปเชนเดียวกัน อีกทั้งราคาที่เกษตรกรขายไดยังทีราคาที่แตกตางกันไปในแตละ
เดือนขึ้นอยูกับปริมาณลําไยที่สงออกในแตละเดือน จากแผนภูมิที่ 3.1 แสดงกราฟปริมาณการ
สงออกลําไยสดในแตละเดือนกับราคาที่เกษตรกรขายไดพบวา ในเดือนที่ลําไยมีผลผลิตตามฤดูกาล
คือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ราคาที่เกษตรกรขายไดจะมีราคาที่ต่ําที่สุด แตในเดือนพฤษภาคม
ซ่ึงเปนเดือนที่มีปริมาณการสงออกลําไยสดต่ําที่สุด จะมีราคาที่เกษตรกรขายไดสูงที่สุด ดังน้ันหาก
สามารถทําใหผลผลิตเก็บเกี่ยวไดในชวงเวลาที่เหมาะสมก็สามารถเพิ่มรายไดใหกับองคกรเปนอยาง
มาก 
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงกราฟปริมาณการสงออกลําไยสดกับราคาขายของเกษตรกร 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของ กรมศุลกากร ป 2554 (ปริมาณ) 

        และกรมการคาภายใน (ราคา) 

 

 

 

 

 

 

 



 33

สวนที่ 3 การวิเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีและจากเครื่องมือตางๆ  

3.1 การวิเคราะหโดยใชทฤษฎี SWOT Analysis 

สภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths)  

• ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี มีชื่อเสียง เปนที่ตลาดตองการ ขายไดในราคาสูง 

• มีปริมาณน้ําเพียงพอในการผลิตลําไยในชวงฤดูแลง 

• มีความเชี่ยวชาญดานการใชสารโพแทสเซียมคลอเรต เพ่ือใหสามารถกําหนด
ชวงเวลาของการผลิตลําไยใหสามารถออกสูตลาดในชวงเวลาที่ตองการได 

 
จุดออน (Weakness) 

• ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพและมีอัตราการ Turn Over สูง 

• ไมมีอํานาจการตอรองในการซื้อวัตถุดิบเชน ปุย สารโพแทสเซียมคลอเรตและ
ฮอรโมนบํารุงพืชตางๆ เปนตน 

• ขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตรอยางตอเน่ือง 

• ขาดเงินทุนหมุนเวียนเน่ืองจากลงนําเงินไปทุนผิดประเภท 

• ขาดหลักวิชาการที่ชัดเจนเพื่อแกปญหาในขั้นตอนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 

สภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunity) 

• ชาวจีนมีความเชื่อวาลําไยเปนผลไมมงคล ทําใหมีชาวจีนมีความตองการลําไยเปน
จํานวนมากในชวงเทศกาลตางๆ ซ่ึงปจจุบันผลผลิตลําไยนอกฤดูในประเทศไทยไม
เพียงพอตอความตองการของประเทศจีน 

• มีโครงการกอสรางขยายถนนจาก 2 ชองทางเปน 4 ชองยาวตลอดตั้งแตอําเภอโปง
นํ้ารอนไปยังทาเรือแหลมฉบังสงผลใหการขนสงสินคาสะดวกยิ่งขึ้น 

• ประชากรจีนซึ่งเปนผูบริโภคหลักของลําไยมีอัตรารายไดที่เพ่ิมขึ้นทุกป จึงอาจสงผล
ใหความตองการลําไยเพิ่มขึ้นดวย     
ที่มา: http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-per-capita           
    

 
 



 34

อุปสรรค (Threat) 

• ประเทศจีนมีการปลูกลําไยเพื่อบริโภคภายในประเทศ อาจจะทําใหลดการนําเขา
ลําไยจากไทยไดในอนาคต 

• ราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้น สงผลใหตนทุนการผลิตและการขนสงสูงขึ้นดวย 

• ภาวะโลกรอนสงผลใหสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบตอการผลิตลําไย
เชน ฝนที่ตกติดตอกันในเดือนสิงหาคม ทําใหไมสามารถราดสารโพแทสเซียมคลอ
เรตเพ่ือใหเก็บผลผลิตลําไยในชวงเดือนมีนาคมได เปนตน 

• ประเทศเวียดนามซึ่งเปนคูแขงการสงออกลําไยประกาศลดคาเงิน สงผลใหลําไยของ
เวียดนามมีราคาต่ําลง ทําใหลูกคาจีนไปซื้อลําไยของเวียดนามมากขึ้นได 

• เหตุอุทกภัยในประเทศไทยทําใหนักลงทุนตางชาติยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
กัมพูชา สงผลใหแรงงานชาวกัมพูชาทํางานในประเทศมากขึ้น จํานวนแรงงานตาม
ชายแดนอาจจะลดลง 

 
 

3.2 ทฤษฏีการสรางหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 
 

 
รูปภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงทฤษฏีการสรางหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 
 

Inbound Logistics    กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการไดรับ การขนสง การจัดเก็บและการ
แจกจายวัตถุดิบ โดยทําการเก็บขอมูลแลววางแผนการผลิต จากนั้นก็คํานวณปริมาณการใชวัตถุดิบ
เชน ปุย สารโพแทสเซียมคลอเรต ฮอรโมนตางๆ และเม่ือมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากก็จะ
สามารถตอรองใหสามารถซื้อในราคาที่ถูกลงได ประหยัดคาขนสงเน่ืองจากตอรองให Supplier 
จัดสงวัตถุดิบใหและลดการสั่งวัตถุดิบที่ซํ้าซอนลงได 
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Operations    กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบใหออกมาเปนสินคา 
เปนขั้นตอนการผลิต เน่ืองจากในกลุมเกษตรในทองถิ่นมีขั้นตอนการผลิตในชวงเวลาเดียวกันจึงทํา
ใหสามารถแลกเปลี่ยนความรู ใชแรงงานและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงมารวมกัน ซ่ึงทําใหไดตนทุน
ที่ต่ําลงดวย 

Outbound Logistics   กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหนายสินคาไป
ยังลูกคา เน่ืองจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพรอมกันในปริมาณมากทําใหงายตอการวางแผนและลด
ตนทุนในการเก็บเกี่ยวใหกับลูกคาไดอีกดวย 

Marketing and Sales   กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงใหลูกคาซื้อสินคาและบริการ เพราะ
เน่ืองจากพอคาคนกลางนิยมซ้ือสินคาในปริมาณมากเพราะประหยัดและงายในการดําเนินการจัดสง
ไปยังลูกคาปลายทาง ทําใหพอคาอยากเขามาซื้อและใหราคาที่สูง 

Customer Services   กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการใหบริการเพื่อเพ่ิมคุณคาใหกับสินคา 
รวมถึงการบริการหลังการขาย หมายถึงเมื่อเก็บเกี่ยวแลวก็หากลุมเกษตรกรเพิ่มโดยการแสดงให
เห็นวาในการรวมกันเปนกลุมแลวทําใหเกิดประโยชนและเกิดมูลคาเพิ่มของผลผลิตขึ้นไดจริง 

 
สวนกิจกรรมสนับสนุน เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหกิจกรรมหลักสามารถ

ดําเนินไปได มีการดําเนินงานดังน้ี 
 
Procurement   กิจกรรมในการจัดซื้อ-จัดหา input เพ่ือมาใชในกิจกรรมหลัก ซ่ึง input ใน

กิจกรรมคือวัตถุดิบเชน ปุย สารโพแทสเซียมคลอเรต ฮอรโมนตางๆ โดยจะทําการรวบรวมปริมาณ
ที่ใชแลวทําการจัดซื้อเพ่ือใหไดมีอํานาจในการตอรองมากขึ้น รวมไปถึงการจัดจางเกษตรกรผู
ชํานาญในการตัดแตงตนลําไย ใหมาดําเนินการ 

Technology Development    กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยในการเพิ่ม
คุณคาใหสินคาและกระบวนการผลิต ถือวาเปนกิจกรรมสนับสนุนที่สําคัญเพราะในพื้นที่การเกษตร
ขนาดใหญจําเปนตองเครื่องทุนแรงและเทคโนโลยีตางๆเขามาชวย เชน การตัดหญาบริเวณโคนตน
หากมีปริมาณมากจะตองใหรถไถขนาดใหญเพ่ือความรวดเร็ว หากทําเพียงลําพังจะทําใหตนทุนสูง
ได ถารวมกลุมกันจะทําใหลดตนทุนได อีกทั้งการบริหารจัดการน้ํา การพนยาฆาแมลง จําเปนตอง
ใชการพัฒนาเทคโนโลยีเขามาชวยดวย 

Human Resource Management   กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแตวิเคราะหความตองการ สรรหา และคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝกอบรม ระบบเงินเดือน
คาจาง และแรงงาน ถือวาเปนหน่ึงในปจจัยการผลิตที่สําคัญ แนวทางการปฏิบัติคือจัดตั้งกลุม
แรงงานที่มีความสามารถในการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตและพนฮอรโมนใหแกพืชไวเปน
สวนกลางเนื่องจาก 2 กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมหลักที่ตองดําเนินการเปนประจํา เพ่ือใหเกิดความ
ชํานาญและสามารถควบคุมคุณภาพการทํางานได 
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Firm Infrastructure    โครงสรางพื้นฐานขององคกร ไดแก ระบบบัญชี ระบบการเงิน การ
บริหารจัดการขององคกรใหเปนระบบ เพ่ือใหมีการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญตางๆและสามารถนําขอมูล
เหลานั้นมาเปนประโยชนใหกับองคกรไดในอนาคต 

การนําแนวคิดทฤษฏีการสรางหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) มาเปนแนวทางใน
การดําเนินธุรกิจ เพ่ือชวยในการทําความเขาใจถึงบทบาทของแตละหนวยงานปฏิบัติการวาจะมีสวน
ชวยเหลือใหองคกรกอกําเนิดคุณคาใหแกลูกคาไดอยางไร สงผลใหลูกคาซึ่งหมายถึงพอคาที่มารับ
ซ้ือลําไยมีความมั่นใจในผลผลิตและกลาซื้อผลผลิตในราคาที่สูง ทําใหองคกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นดวย 
โดยกิจกรรมหลัก (Primary activities) ที่เกี่ยวของกับธุรกิจอยางชัดเจนคือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การไดรับ การขนสง การจัดเก็บและการแจกจายวัตถุดิบ (Inbound Logistics) และกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบใหออกมาเปนสินคา (Operations) สวนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหนายสินคาไปยังลูกคา (Outbound Logistics) ทางลูกคาจะ
เปนผูดําเนินการเก็บเกี่ยวรวบรวมผลผลิตทั้งหมด จึงเปนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับองคกรมากนัก 
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงใหลูกคาซื้อสินคา (Marketing and Sales ) และการบริการหลัง
การขาย(Customer Services )ดวย สวนกิจกรรมสนับสนุน ที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหกิจกรรม
หลักสามารถดําเนินไปได ถือวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาขององคกรเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 
เปนกิจกรรมที่สามารถแกปญหาทางดานแรงงานใหกับองคกรโดยตรง ดังนั้นองคกรควรจะตองมี
แนวทางการดําเนินกิจกรรมตางๆใหชัดเจน เพ่ือสรางหวงโซคุณคาใหกับองคกรตอไป 
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3.3 แผนผังสาเหตุและเหตุผล (Cause and Effect Diagram) 

 ผลผลิตตอไร

 มีปริมาณตํ่า

Man
Machine

Material Method Environment

ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ขาดผูมีความรู
เฉพาะดาน

ขาดเทคโนโลยี

สารโพแทสเซียมคลอเรต
ไมไดมาตรฐาน

ปุยและฮอรโมนไมได
มาตรฐาน

ขาดการตัดแตง
กิ่งกอนราดสาร

ขาดการตัด
แตงชอ

พนทางใบไมท่ัว

สภาพอากาศ
แปรปรวน

 
รูปภาพที่ 3.2 แผนผังแสดงสาเหตุและผลของปญหา 

 

จากรูปภาพที่ 3.2 สามารถสรุปสาเหตขุองปญหา โดยแยกตามปจจัยตางๆ ไดดังน้ี 

ดานบุคลากร 

 1. บุคลากรในชั้นปฏิบตัิงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทักษะตางๆในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย ทักษะทางดานชาง ใชในกิจกรรมการพนยาฆาแมลงและการดูแลระบบการใหนํ้า 
ทักษะทางดานการตัดแตงกิ่ง ใชในกิจกรรมตัดแตงตนในระยะกอนและหลังการเก็บเกี่ยว ทกัษะใน
การใชเครื่องตัดหญา ใชในกิจกรรมการตัดหญาและปรับแตงพ้ืนที่ โดยบุคลากรในชั้นปฏิบตัิงานจะ
เปนแรงงานตางดาวจากประเทศกัมภูชา สวนใหไมมีทักษะดังกลาว จึงตองทําการฝกฝนใน
ระยะแรกที่เขามาทํางาน 

 2. บุคลากรขาดความรูเฉพาะดานในดานการเกษตร เน่ืองจากผูบริหารไมไดศึกษามา
ทางดานเกษตรโดยตรง จึงทําใหขาดความรูทางวิชาการในการแกปญหา ที่ผานมาใชการสังเกตและ
จดจําจากประสบการณที่ผานๆมาหรือสอบถามจาก Supplier เทานั้น ในกรณีที่เกิดโรคพืชหรือ
ศัตรูพืชที่นอกเหนือจากเหตุการณปกติ กจ็ะทําใหแกปญหาไดลาชา สงผลใหผลผลิตเสยีหายได 
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ดานเครื่องมอื เครื่องจักร 

 ขาดเทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร ในการทํางาน โดย
กิจกรรมสวนใหญจะใชแรงงานคนเปนหลกั 

 

ดานวัตถุดิบ 

 1 ขาดมาตรฐานในการเลือกใชสารโพแทสเซียมคลอเรต ซ่ึงเปนสาระสําคัญในการทําให
ลําไยออกดอก หากสารโพแทสเซียมคลอเรตไมไดมาตรฐาน ก็จะทาํใหลําไยออกดอกนอย สงผลให
ผลผลติลดนอยลงไปดวย 

 2 ปุย ยากําจัดศัตรูพืชและฮอรโมนบํารุงพืชไมไดมาตรฐาน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเสียหาย
แกพืชและผลผลิต ทําใหผลผลิตมีปริมาณลดลง 

 

ดานกระบวนการผลิต 

 1 การพนยาและใหอาหารพืชทางใบถอืวาเปนกิจกรรมที่สําคัญในการบวนการผลิต มี
ประโยชนในการปองกันศัตรูพืชตางๆทั้งแมลงและโรคพืช หากการพนไมทั่วถึง ก็จะมีโอกาสเกิด
แมลงและโรคพืชตางๆได อันจะสงผลใหผลผลติเกิดความเสียหาย สงผลใหผลผลิตมีปริมาณลดลง 

 2 จากงานวิจัยดานการจัดการคุณภาพลําไยสดเพื่อการสงออกพบวาการตัดแตงกิ่งเตรียม
ตนใหพรอมกอนการกระตุนการออกดอกดวยราดสารโพแทสเซียมคลอเรต ทําใหสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได ซ่ึงกอนหนานี้ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมนี้ อาจสงผลใหผลผลิตตอไรมีปริมาณนอยลงได 

 3 จากงานวิจัยดานการจัดการคุณภาพลําไยสดเพื่อการสงออกพบวา การตัดแตงชอผลออก
ประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวชอดอกหากมีการติดผลมากกวา 80 ผลตอชอ สงผลใหมีปริมาณ
ผลผลิตสูงขึ้น รอยละ 9 ซ่ึงกอนหนานี้ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมนี้ อาจสงผลใหผลผลิตตอไรมี
ปริมาณนอยลงได 

 

ดานสภาพแวดลอม 

 จากสภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้น สงผลใหสภาวะอากาศแปรปรวน ยากที่จะคาดเดาเหตุการณ
ได เชนหากตองการใหลําไยออกผลผลิตในชวงปลายเดือนมีนาคม ที่ตรงกับเทศกาลเชงเมงของจีน
ทําใหไดผลผลิตในราคาสูง จะตองทําการกระตุนการออกดอกดวยราดสารโพแทสเซียมคลอเรตใน
เดือนสิงหาคมและจะไมเกิดประสิทธิผลหากดําเนินการในวันที่ฝนตก แตในระยะ 2 ปที่ผานมาฝนตก
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ในเดือนสิงหาคมมากขึ้น จากการเก็บขอมูลพบวา มีวันที่ฝนไมตกในเดือนสิงหาคมเพียง 7 วัน
เทานั้น ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการกระตุนการออกดอก อันจะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตดวย 

จากการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณผูบริหาร เกษตรกรผูมีประสบการณใน
ทองถิ่นและนักวิชาการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ  ขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารงานวิจัย ขอมูลที่เกี่ยวของ
และจากแนวคิดทฤษฎี เครื่องมือตางๆเพื่อนํามาสรุปผลในการกําหนดกลยุทธของธุรกิจ โดยใช
วิธีการวิเคราะหจาก TOWS Matrix ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.5 แสดงการวิเคราะห TOWS Matrix 

 จุดแข็ง 

S1 ผลผลิตมีคุณภาพ เปนที่ตองการ
ของตลาด 

S2 มีปริมาณน้ําเพียงพอใน   การผลิต
ลําไยในชวงฤดูแลง 

S3 มีความเช่ียวชาญดานการกําหนด
ชวงเวลาใหผลผลิตออกไดตามที่
ตองการ 

จุดออน 

W1 ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ 

W2 ไมมีอํานาจการตอรองในการซื้อ
วัตถุดิบ 

W3 ขาดการพัฒนาดวน
เทคโนโลยีการเกษตรอยางตอเน่ือง 

W4 ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
W5 ขาดหลักวิชาการในการแกปญหา 

โอกาส 

O1 ชาวจีนมีความตองการลําไยเปน
จํานวนมากในชวงเทศกาลตางๆ 

O2 มีโครงการกอสรางขยายถนนไป
ทาเรือแหลมฉบัง 

O3 ชาวจีนมีอัตรารายไดที่เพิ่มข้ึนทุกป 
จึงอาจสงผลใหความตองการลําไย
เพิ่มข้ึนดวย 

 

S2 S3 O1 กลยุทธการเติบโต
ใ น แ น ว น อ น แ บ บ พั ฒน า
กระบวนการผลิต (Process 
Development) 

 

W1 W2 W3 O3 กลยุทธ
พั น ธ มิ ต ร ธุ ร กิ จ (Business 
Alliance)เพ่ือพัฒนาและเพิ่ม
อํานาจการตอรอง 

อุปสรรค 

T1 ประเทศจีนมีการปลูกลําไยเพื่อ
บริโภคภายในประเทศ 

T2 ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมสูงข้ึน 

T3 สภาพอากาศแปรปรวน 

T4 จํานวนแรงงานตามชายแดนอาจจะ
ลดลง 

T5 เวียดนามลดคาเงิน ชาวจีนไปซ้ือ
ลําไยจากเวียดนามมากขึ้น 

 

 

S1 T1 T5 กลยุทธการเติบโต
ในแนวนอนแบบเพิ่มรูปแบบ
สินค าและชองทางการจัด
จําหนายใหม (New Product 
New Market)  

 

W1 W3 W5 T2 T3 จาง
ผูรับเหมามาดําเนินงานแทน 
(Outsource) 
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4. ทางเลือกในการแกไขปญหา 

จากการวิเคราะหขอมูลปญหาจากงานวิจัยและขอมูลอางอิงตางๆ  จากบทสัมภาษณ
ผูบริหารและจากบุคคลที่เกี่ยวของในธุรกิจ จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ขององคกร รวมถึงการใชเครื่องมือในการวิเคราะหหาสาเหตุและเหตุผลของปญหา ซ่ึงผูศึกษาได
กําหนดทางเลือกกลยุทธโดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix ในการวิเคราะหขอมูล ทําใหสามารถ
กําหนดแนวทางเลือกในการแกไขปญหาได 4 กลยุทธทางเลือกและนํามา 3 กลยุทธเพ่ือใชเปน
ทางเลือกนําเสนอเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร ดังน้ี 

ทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบพัฒนากระบวนการผลิต (Process 
Development) 

จากความสามารถในการกําหนดใหผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวไดในชวงเวลาที่ตองการ 
รวมทั้งมีแหลงน้ําที่มีปริมาณเพียงพอตอความตองการในการทําใหผลผลิตสามารถออกผลและเก็บ
เกี่ยวไดแมแตในฤดูแลง ซ่ึงในชวงฤดูแลงน้ีมีเทศกาลที่สําคัญของชาวจีนนั่นก็คือเทศกาลเช็งเมงที่
ทําใหความตองการลําไยในตลาดมีมากขึ้น อีกทั้งในชวงเวลาน้ีผลผลิตลําไยออกสูตลาดในปริมาณ
นอย จึงสงผลใหราคาลําไยในตลาดมีราคาสูงที่สุดในรอบป ดวยจุดแข็งและโอกาสนี้ผูศึกษาจึง
เล็งเห็นวา ควรทํากลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบพัฒนากระบวนการผลิต (Process 
Development) ใหมีผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวไดในปริมาณมากที่สุด ชวงเวลาที่ผลผลิตมีราคาที่สูง 
มีความตองการสูง เปนการสรางรายไดใหมากมูลคาที่สุด เพ่ือเพ่ิมความเติบโตใหกับธุรกิจ 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 การนํากลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบพัฒนากระบวนการผลิต มาใชกับธุรกิจชวยสราง
รายไดใหกับธุรกิจมากขึ้น 

ขอดี 

1. เพ่ิมรายไดใหกับธุรกิจ 

2. การทํางานไมยุงยาก เน่ืองจากทํากิจกรรมเดียวกัน พรอมกันทั้งหมด 

ขอเสีย 

1. ใชแรงงานมากขึ้น 

2. มีคาใชจายมากขึ้นจากคาไฟฟาที่ตองใชนํ้าในฤดูแลง 

งบประมาณ 

1. ระบบการจายน้ํา 50,000 บาท 
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2. ระบบพนยาทางใบ 40,000 บาท 

3. จางแรงงานเพิ่ม 4 คนเปนเวลา 6 เดือน 96,000 บาท 

4. คาใชจายจากคาไฟฟา 4 เดือน 20,000 บาท 

รวมงบประมาณ 206,000 บาท 

 

ทางเลือกที่ 2 กลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบเพิ่มรูปแบบสินคาและชองทางการจัดจําหนาย
ใหม (New Product New Market) 

จากการที่ธุรกิจมีผลผลิตที่มีคุณภาพคือ มีผลใหญเกรด AAA มีผิวสวยและรสชาติกรอบ
อรอยไมแฉะ (จากคําบอกเลาจากพอคาที่มารับซ้ือ) เปนที่ตองการของตลาดแตความตองการจาก
ตลาดตางประเทศมีปริมาณที่ลดลง ทําใหพอคาที่รับซ้ือเพ่ือสงออกตางประเทศรับซ้ือในปริมาณและ
ราคาที่นอยลง สงผลตอรายไดในธุรกิจ แตเน่ืองจากความตองการภายในประเทศยังมีอยู อีกทั้งจาก
การสํารวจตลาดเบื้องตนจากการสํารวจผลผลิตลําไยที่พบในตลาดกรุงเทพฯจากตลาดสดและราน
โมเดล เทรดพบวา ลําไยเกรด AAA จะไมมีจําหนาย สวนมากจะมีลําไยเกรด B เน่ืองจากมีการ
สงออกตางประเทศหมด จึงเกิดเปนชองทางการจัดจําหนายใหมขึ้น ผูศึกษาจึงเล็งเห็นวา ควรทํากล
ยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบเพิ่มรูปแบบสินคาและชองทางการจัดจําหนายใหม (New Product 
New Market) ทั้งแบบคาปลีกและคาสง เพ่ือเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย สามารถสรางตราสินคาให
เปนที่รับรูแกลูกคาภายในประเทศและสามารถเพิ่มชองทางการสรางรายไดใหกับธุรกิจ 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 การนํากลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบเพิ่มรูปแบบสินคาและชองทางการจัดจําหนาย
ใหม เปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย เพ่ิมการรับรูในตราสินคาและเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจ 

 

ขอดี 

1. เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย 

2. เพ่ิมการรับรูในตราสินคา 

3. เพ่ิมรายไดใหกับธุรกิจ 

ขอเสีย 

1. มีตนทุนดานการเก็บเกี่ยวเพราะตองเก็บเกี่ยวผลผลิตเอง 
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2. มีคาใชจายดานการขนสงและการจัดจําหนาย 

3. ผลผลิตเนาเสียงาย หากจําหนายไมทัน ราคาจะตก 

งบประมาณตอการขาย 1,000 กิโลกรัม 

1. ตนทุนดานการเก็บเกี่ยวและ Package 10 บาทตอกิโลกรัม 

2. ตนทุนดานการขนสง 2 บาทตอกิโลกรัม 

3. ตนทุนดานสถานที่จัดจําหนาย 5,000 บาท 

4. พนักงานขาย 2,000 บาท 

รวมงบประมาณตอการขาย 1,000 กิโลกรัมเทากับ 19,000 บาท 

 

ทางเลือกที่ 3 กลยทุธพันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance)  

 การที่ธุรกิจมีดําเนินอยูอยางโดดเดี่ยว ขาดพันธมิตรรวมในการดําเนินธุรกิจทําใหไมมี
อํานาจในการตอรองใดๆเลยไมวาจะเปนการตอรองในเรื่องการซื้อวัตถุดิบ การตอรองกับแรงงาน
คุณภาพในพื้นที่และในอนาคตหากพอคาคนกลางสามารถรวมตัวกันแลวกําหนดราคารับซ้ือกันเอง
ได ซ่ึงก็เริ่มมีใหแลวในปที่ผานมาก็จะสงผลใหราคาลําไยไมเปนไปตามกลไกของตลาดอีกตอไป อัน
จะสงผลเสียเปนอยางมากตอผูผลิตลําไย ผูศึกษาจึงเล็งเห็นวา ควรนํากลยุทธพันธมิตรธุรกิจ 
(Business Alliance) มาใชในองคกร คือรวมกลุมเกษตรกรเขาดวยกันเพราะเกษตรกรในพื้นที่สวน
ใหญปลูกลําไยเหมือนกัน วัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยีและองคความรูตางๆก็ใชเหมือนกันหรือใช
รวมกันได เกิดความสามารถดานการตอรองราคาวัตถุดิบ ราคาผลผลิต ทําใหลดตนทุนในการผลิต
ได สงผลธุรกิจที่กําไรเพิ่มขึ้นได 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 การนํากลยุทธพันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีตางๆ เพ่ิมอํานาจการตอรองดานปจจัยการผลิตและราคาผลผลิต ชวย
ลดตนทุนและเพิ่มรายไดใหธุรกิจ 

ขอดี 

1. เพ่ิมอํานาจการตอรอง 

2. ลดตนทุน 

3. เพ่ิมรายไดใหธุรกิจ 
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ขอเสีย 

1. ตองมีการปรับเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรมองคกรใหมๆ 

งบประมาณ 

 การใชกลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจน้ี ทางองคกรจะไมมีคาใชจายหลักๆ เน่ืองจากเปนความ
รับผิดชอบรวมระหวางองคกรและพันธมิตร แตอาจจะมีคาใชจายในการดําเนินการบางสวนที่ไมมาก
นัก 

 

การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา  

 จากกลยุทธทัง้ 3 แนวทาง ผูศึกษาไดกําหนดปจจัยตางๆ เพ่ือใหผูบริหารทําการลงคะแนน

แลวนําคะแนนที่ไดมาประกอบการพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยใหคะแนนปจจัยที่

สามารถเปนไปไดมากที่สุด คือ ที่ระดับคะแนน 5 คะแนนและลดหลัน่ลงไปตามลําดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน 5 คือ มากที่สุด 

  4 คือ มาก 

  3 คือ ปานกลาง 

  2 คือ นอย 

  1 คือ นอยที่สุด 

ปจจัยที่ใชพิจารณา  

1. การเพิ่มคุณคาใหกับผลผลติ 

2. ความเปนไปไดของกลยุทธ 

3. ผลตอบแทนที่จะไดรับเพ่ิมขึ้น 

4. ความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
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ตารางที่  3.6 แสดงการประเมินผลของทางเลือก (Data Matrix Analysis)  

 

 

 

*หมายเหตุ: ความเสี่ยงในการดําเนินการ ถาระดับคะแนนมากแสดงวามีความเสี่ยงนอย 

จากตารางที่ 3.6 จากตารางประเมินทางเลือกกลยุทธแสดงการตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพื่อการ
เติบโตของธุรกิจ ซ่ึงคะแนนที่ไดจากการประเมินที่มากที่สุดโดยการประเมินของผูบริหาร คือกลยุทธ
พันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) เน่ืองจากการเพิ่มพันธมิตรธุรกิจชวยเพ่ิมอํานาจการตอรอง
ดานปจจัยการผลิตและราคาผลผลิต ชวยลดตนทุนและเพิ่มรายไดใหธุรกิจไดในระยะยาว โดยการ
เลือกพันธมิตรธุรกิจไมจําเปนจะตองเปนธุรกิจเดียวกัน อาจจะเปนพันธมิตรดานวัตถุดิบและดานผู
ซ้ือก็ได 

 
ในการเลือกนํากลยุทธมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืนนั้น 

องคกรสามารถนําทั้ง 3 กลยุทธมาดําเนินการไดพรอมๆกันไดทั้ง 3 กลยุทธ โดยแบงการดําเนินงาน
ในระยะสั้น กลางและยาวดังน้ี 
 ระยะสั้นใชกลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบพัฒนากระบวนการผลิต (Process 
Development) เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับองคกร สามารถดําเนินการไดใน ฤดูตอตอไปในการผลิต
ผลผลิตไดเลย โดยคาดการณผลที่ไดจากการดําเนินกลยุทธดังแสดงในตารางที่ 3.7 
 

น้ําหนัก
เกณฑ 

กลยุทธการเติบโตใน
แนวนอนแบบการพัฒนา
กระบวนการผลิต 
(Process Development) 

กลยุทธการเติบโตใน
แนวนอนแบบเพิ่มรูปแบบ
สินคาและชองทางการจัด
จําหนายใหม (New 
Product New Market) 

กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Business Alliance) 

               กลยุทธ  
 
 
ปจจัย  

 ระดับ
คะแนน 

รวม ระดับ
คะแนน 

รวม ระดับ
คะแนน 

รวม 

1.การเพิ่มคุณคาใหกับผลผลิต 
 

2 4 8 5 10 3 6 

2. ความเปนไปไดของกลยุทธ  2 5 10 3 6 4 8 

3. ผลตอบแทนที่จะไดรับในระยะ
ยาว 
  

3 3 9 4 12 4 12 

4.ความเสี่ยงในการดําเนินงาน* 3 4 12 3 9 5 15 

รวม   39  37  41 
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ตารางที่ 3.7 แสดงการคาดการณรายไดเม่ือดําเนินกลยุทธและไมดําเนินกลยุทธ 
 

  ดําเนินกลยุทธ ไมดําเนินกลยุทธ 

ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต  ธ.ค.    มี.ค. ธ.ค. มี.ค. 
หมายเหตุ 

ประมาณการราคา (บาท/กิโลกรัม) 25           43 25 43 จากแผนภูมิที่ 2.1 

ประมาณการผลผลิต (กิโลกรัม) 0    100,000  
     

45,000   55,000  จากแผนภูมิที่ 1.2 

รวมรายได (บาท) 0  4,300,000  
 
1,125,000  

 
2,365,000    

รวมรายไดทั้งหมด (บาท) 4,300,000                  3,490,000    

 
 จากตารางที่ 3.7 พบวาถาทําการดําเนินกลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบพัฒนา
กระบวนการผลิต (Process Development) จะมีรายได 4,300,000 บาท ซ่ึงมากกวาการไมดําเนิน
กลยุทธอยูที่ 4,300,000 – 3,490,000 = 810,000 บาท หักลบกับการประมาณการคาใชจายที่
เพ่ิมขึ้น 206,000 บาท คงเหลือรายไดที่เพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น 604,000 บาท คิดเปน 17.31 เปอรเซ็นตเม่ือ
เทียบกับรายไดที่ไมดําเนินกลยุทธ 
 

ระยะกลางใชกลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบเพิ่มรูปแบบสินคาและชองทางการจัด
จําหนายใหม (New Product New Market) โดยสามารถทําควบคูกับกลยุทธระยะสั้น โดยทําการ
ทดลองตลาดคือแบงผลผลิตเพียง 10 เปอรเซ็นตของปริมาณการเก็บเกี่ยวในแตละชวงนําไปขาย
ปลีกใหกับลูกคารายยอย เนนชองทางการจัดจําหนายที่มีกําลังซ้ือสูง ใชระยะเวลาในการขาย 1 
เดือนโดยมีแผนประมาณการขายดังแสดงในตารางที่ 3.8 

 
การตั้งราคาขายไดนําขอมูลมาจากราคาขายลําไยในซุปเปอรมาเก็ดภายในหางสรรพสินคา

ชั้นนํา โดยตั้งราคาใหต่ํากวาประมาณ 10 เปอรเซ็นต มีการออกแบบการหอเปนแบบตาขาย ผูกดวย
เชือกปานที่มีตราสินคาวา “สวนคุณนาย จันทบุรี” ติดอยูดวย เพ่ือใหผลิตภัณฑดูมีราคามากขึ้นและ
เปนการเพิ่มการรับรูในตราสินคาใหกับผูบริโภคดวย 
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ตารางที่ 3.8 แสดงแผนการประมาณการขายในชองทางจัดจําหนายตางๆ 

 จํานวนขาย จํานวนวัน จํานวนขาย ราคาขาย รายได 

ชองทางจัดจําหนาย (กก./วัน) (วัน/เดือน) (กก./เดือน) (บาท/กก.) (บาท) 

ตลาดนัด CDC 50 *12          600  60  36,000  

สีลม 1 50 **20        1,000  50  50,000  

สีลม 2 50 20        1,000  50  50,000  

อโศก 50 20        1,000  50  50,000  

ตลาดหลังการบินไทย 50 20        1,000  60  60,000  

ตึก Sun Flower  50 20        1,000  50  50,000  

รวม            5,600  52.85   296,000  
 *ขายเฉพาะ วันศุกร – วันอาทิตย 
**ขายเฉพาะ วันจันทร – วันศุกร 
 

ระยะยาวใชกลยุทธพันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) เน่ืองจากการหาพันธมิตรธุรกิจ
จําเปนตองใชความตอเน่ืองและความคงเสนคงวาเพื่อแสดงถึงความจริงใจในการที่จะรวมเปน
พันธมิตรธุรกิจกันอยางแทจริง ในการดําเนินงานอาจจะมีความลําบากเห็นผลไดชา ในชวงแรกจะตั้ง
เปาไวที่สวนที่มีปริมาณผลผลิตประมาณ 100 ตันตอปจํานวน 5 แปลงในปที่ 1 ใหสามารวมกันได
จํานวนผลผลิต 500 ตัน ซ่ึงการจะหาพันธมิตรที่จะมารวมกันนั้นจะตองทําใหเขาเห็นประโยชนที่
ชัดเจนและจับตองไดเปนตัวเงิน เพ่ือเปนการจูงใจใหเขามารวมกันดังน้ี 
 

1. ตนทุนของสารโพแทสเซียมคลอเรต สามารถนําเขาโดยตรงจากประเทศจีนโดยไมผาน
พอคาคนกลาง สามารถลดตนทุนไดกิโลกรัมละ 20 บาท 

ปริมาณสารที่ใช 4,800 กิโลกรัม X 20 บาท = 96,000 บาท 

2. ตนทุนดานปุยและสารพนทางใบ จากการเจรจาตอรองกับตัวแทนจําหนายปุยและสารพน
ทางใบพบวาสามารถลดราคาไดเฉลี่ย 15 เปอรเซ็นต โดยตนทุนดานปุยและสารพนทาง
ใบป 2555 ประมาณ 550,000 ดังน้ันจะลดตนทุนได 

550,000 x 0.15 = 82,500 บาท 

3. ดานเพิ่มอํานาจการตอรอง เน่ืองจากผูซ้ือมีความตองการที่จะซ้ือผลผลิตแบบปริมาณ
มากๆ เพราะจะประหยัดตนทุนดานการขนสงและสามารถทําสัญญากับคูคาตางประเทศ
ไดอยางตอเน่ือง ดังน้ันการรวมกลุมเพ่ือใหมีผลผลิตในการเก็บเกี่ยวพรอมกันในปริมาณ
มาก จะทําใหพอคารับซ้ือลําไยกลาที่จะใหราคาซื้อที่สูงขึ้น 
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4. เน่ืองจากในกลุมพันธมิตรมีขั้นตอนการผลิตในชวงเวลาเดียวกันจึงทําใหสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู ใชแรงงานและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงมารวมกัน ซ่ึงทําใหไดตนทุน
ที่ต่ําลงดวย เชน การตัดหญาบริเวณโคนตนหากมีปริมาณมากจะตองใหรถไถขนาดใหญ
เพ่ือความรวดเร็ว หากทําเพียงลําพังจะตองลงทุนสูงในการซื้อรถไถ ถารวมกลุมกันมีการ
บริหารจัดการรถไถรวมกัน จะทําใหลดการลงทุนได 

การทํากลยุทธพันธมิตรธุรกิจเปนการดําเนินกลยุทธในระยะยาว อาจจะเห็นความชัดเจนใน
เชิงปริมาณที่ไมมากแตจะเห็นประโยชนในเชิงคุณภาพในระยะยาว จึงจําเปนตองทําการดําเนินงาน
ที่มีความตอเน่ือง เพ่ือความเติบโตอยางยั่งยืนในธุรกิจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 48

 
 

บทที่ 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ืองแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ เพ่ือการเติบโตอยาง
ยั่งยืน ในธุรกิจผลิตผลไมเพ่ือการสงออกในจังหวัดจันทบุรี โดยธุรกิจแยกลักษณะปญหาออกเปน
ภายในและภายนอกพบวา ปญหาภายนอกซึ่งเปนปญหาที่องคกรไมสามารถควบคุมไดนั้น ธุรกิจให
ปญหาทางดานราคาขายเปนประการสําคัญ ซ่ึงตนทุนในการผลิตลําไยเพื่อการสงออกของธุรกิจอยูที่ 
13.86 บาท/กิโลกรัม และถาในอนาคตราคาลําไยในตลาดมีราคาใกลเคียงหรือต่ํากวาตนทุนการผลิต 
จะเกิดเปนอุปสรรคตอการเติบโตขององคกรอยางแทจริง สวนปญหาภายในองคกรที่จะสงผลตอการ
เติบโตของธุรกิจคือ ปริมาณผลผลิตลําไยตอไรที่องคกรผลิตไดมีปริมาณที่ต่ํากวาปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยในตําบลโปงนํ้ารอน โดยปริมาณผลผลิตที่องคกรผลิตไดมีปริมาณ1.02 ตันตอไร สวนปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยในตําบลโปงน้ํารอนมีคาเทากับ 1.23 ตันตอไร ซ่ึงปริมาณผลผลิตลําไยตอไรที่องคกร
ผลิตไดน้ัน มีคานอยกวาปริมาณผลผลิตเฉลี่ยในตําบลโปงนํ้ารอนอยูถึง 17 เปอรเซ็นต 
 จากการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งน้ี เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการ
สัมภาษณผูบริหารของธุรกิจ และเกษตรกรผูมีประสบการณในทองถิ่น เพ่ือใชประกอบการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคขององคกร เพ่ือ
นํามาวิเคราะหทางเลือกและทิศทางในการกําหนดกลยุทธของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคการศึกษา
เพ่ือศึกษาปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการเติบโตขององคกร ศึกษาปจจัยในการเพิ่มผลกําไร
ใหกับองคกรและกําหนดกลยุทธเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร อีกทั้งการวิเคราะหถึงสาเหตุ
และเหตุผลของปญหาดานผลผลิตตอไรต่ําไดดังน้ี 
  
1. ดานบุคลากร 

 1.1 บุคลากรในชั้นปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรในชั้นปฏิบัติงานจะ
เปนแรงงานตางดาวจากประเทศกําพูชา สวนใหไมมีทักษะดังกลาว จึงตองทําการฝกฝนในระยะแรก
ที่เขามาทํางาน 
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 1.2 บุคลากรขาดความรูเฉพาะดานในดานการเกษตร จะทําใหแกปญหาไดลาชา สงผลให
ผลผลิตเสียหายได 
 
2. ดานเครื่องมือ เครื่องจักร 

 2.1 ขาดเทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร ในการทํางาน โดย
กิจกรรมสวนใหญจะใชแรงงานคนเปนหลัก 
 
3. ดานวัตถุดิบ 

 3.1 ขาดมาตรฐานในการเลือกใชสารโพแทสเซียมคลอเรต 
3.2 ปุย ยากําจัดศัตรูพืชและฮอรโมนบํารุงพืชไมไดมาตรฐาน 
 

4. ดานกระบวนการผลิต 

 4.1 การพนยาและใหอาหารพืชทางใบ มีประโยชนในการปองกันศัตรูพืชตางๆทั้งแมลงและ
โรคพืช หากการพนไมทั่วถึง ก็จะมีโอกาสทําใหผลผลิตเสียหายได 

4.2 จากงานวิจัยดานการจัดการคุณภาพลําไยสดเพื่อการสงออกพบวาการตัดแตงกิ่งเตรียม
ตนใหพรอมกอนการกระตุนการออกดอกดวยราดสารโพแทสเซียมคลอเรต ทําใหสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได 

4.3 จากงานวิจัยดานการจัดการคุณภาพลําไยสดเพื่อการสงออกพบวา การตัดแตงชอผล
ออกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวชอดอก สงผลใหมีปริมาณผลผลิตสูงขึ้นได 

 
5. ดานสภาพแวดลอม 

 จากสภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้น สงผลใหสภาวะอากาศแปรปรวน ทําใหการกระตุนการ
ออกดอกดวยราดสารโพแทสเซียมคลอเรต มีประสิทธิภาพลดลง ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการกระตุน
การออกดอก อันจะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตดวย 
 
 จากผลการศกึษา ผูศึกษาไดวิเคราะหหาแนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ เพ่ือการ
เติบโตที่ยั่งยนืใหกับองคกรจาก 3 กลยุทธทางเลือก คือ 
 
 ทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบพัฒนากระบวนการผลิต (Process 
Development) 

 



 50

 ทางเลือกที่ 2 กลยุทธการเตบิโตในแนวนอนแบบเพิ่มรูปแบบสินคาและชองทางการจัด
จําหนายใหม (New Product New Market) 
 
 ทางเลือกที่ 3 กลยุทธพันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) 

จากทั้งสามแนวทางเลือก ผูบริหารมีความเห็นชอบในการนํากลยุทธในทางเลือกที่ 3 คือ กล
ยุทธพันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) มาใชในองคกร คือรวมกลุมเกษตรกรเขาดวยกันเพราะ
เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญปลูกลําไยเหมือนกัน วัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยีและองคความรูตางๆก็
ใชเหมือนกันหรือใชรวมกันได เกิดความสามารถดานการตอรองราคาวัตถุดิบ ราคาผลผลิต ทําใหลด
ตนทุนในการผลิตได สงผลธุรกิจที่กําไรเพิ่มขึ้นได 

 
ทั้งน้ีทางบริษทัสามารถนําเอาทางเลือกที่ 1 และ 2 มาใชในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงานของธุรกิจในโอกาสตอไปได 
 

4.2 ขอจํากัดของการศึกษา  

1.  ขอจํากัดในดานระยะเวลาในการศึกษา ที่คอนขางมีจํากัด จึงทําใหการเก็บรวบรวมและ
การศึกษาคนควาขอมูลยังไมสามารถเจาะลึกในรายละเอียดไดอยางเพียงพอ และการสัมภาษณมี
เวลาจํากัด ยังไมคลอบคลุมถึงรายละเอียดและผูที่เกี่ยวของในสวนอ่ืนๆ อาจเกิดการคลาดเคลื่อน
ของผลการศึกษาได 

2.  ขอจํากัดในการคนหาขอมูลเชิงลึกของคูแขงในระดับตลาดภายนอกประเทศและการ
เขาถึงขอมูลบางอยางที่จําเปนตอการศึกษาที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลแลวนํามาประกอบการศึกษาใน
ครั้งน้ีได  

3.  ขอจํากัดในเรื่องการหาขอมูลแบบสัมภาษณเพียงอยางเดียวอาจยังไมเพียงพอตอการ
วิเคราะหและสรุปกลยุทธแนวทางแกไขปญหาได 
 
4.3 ขอเสนอแนะในการศกึษา 
  

1. ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในธุรกิจที่เปนธุรกิจดานสินคาเกษตร เม่ือมองในสวน
ของผลิตภัณฑน้ัน จัดอยูในกลุมสินคาที่มีความยืดหยุนสูง คือเปนสินคามีอายุที่สั้น มีฤดูการในการ
ออกสูตลาด ดังน้ันในขอมูลตางๆที่นํามาวเิคราะห อีกทั้งงานวิจัยตางๆทั้งจากหนวยงานทางราชการ
หรือจากหนวยงานอื่นๆนั้น ควรจะมีการคัดเลือกขอมูลที่มีความทันสมัยอยูเสมอและควรเลือกขอมูล
ที่มีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอๆดวย เพ่ือจะไดทําการวิเคราะหมีถูกตอง แมนยํา ตรงกันสถานการณ
ในปจจุบันที่สุด 
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2. ควรศึกษาถึงขอมูลการพัฒนาและปรบัปรุงดานตางๆ ของคูแขง เพ่ือนํามาวิเคราะหแนว
ทางการกําหนดกลยุทธ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการเพิ่มยอดผลผลติทางการเกษตรอื่นๆใหกับ
องคกรดวย
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ภาคผนวก ก 

ราคาลําไยสดชอที่เกษตรกรขายได 

 
   ที่มา : กรมการคาภายใน 
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ภาคผนวก ข 

งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 

 

สวนคุณนาย 

งบกําไรขาดทนุแบบเบ็ดเสรจ็ 

สําหรับแตละป สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2551, 2552 และ 2553 

 

                                                                                                           หนวย บาท 

      ป 2551           ป 2552           ป 2553      

รายไดจากการขาย         1,800,000.00          3,711,108.00          2,821,990.00  

หัก ตนทุนขาย            680,610.00             729,190.00             774,823.00  

กําไรขั้นตน         1,119,390.00          2,981,918.00          2,047,167.00  

รายไดอ่ืน             61,400.00              41,200.00              83,400.00  

คาใชจายจาการบริหาร            496,952.00             482,840.00             498,587.00  
กําไร(ขาดทุน)จากการ
บริหาร            683,838.00          2,540,278.00          1,631,980.00  

ดอกเบี้ยจาย            204,000.00             204,000.00             204,000.00  

กําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษี            479,838.00          2,336,278.00          1,427,980.00  

หัก ภาษี                       -                          -                          -    

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ            479,838.00          2,336,278.00          1,427,980.00  
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ภาคผนวก ค 

การผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

 

 GAP ยอมาจากคําวา “Good Agricultural Practice” ซ่ึงแปลวาเกษตรดีที่เหมาะสม เปน
ระบบที่สรางผลผลิตตรงตามคุณภาพ หรือไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการ โดยปฏิบัติตามคํานะนําที่
ถูกตองตามคําแนะนํา ตั้งแตการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การ
บรรจุหีบหอ และการขนสงเพ่ือจําหนาย ซึ่งจะไมใหมีปญหาดานการตกคางของสารปองกันศัตรูพืช 
ตลอดจนเชื้อโรคตางๆ จึงปลอดภัยในการปฏิบัติงานและปลอดภัยกับผูบริโภค 

 สําหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานที่มี
หนาที่ในการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) 
โดยไดกําหนดขอกําหนด กฎเกณฑและวิธีการตรวจประเมิน ซ่ึงเปนไปตามหลักการที่สอดคลองกับ 
GAP ตามหลักการสากล เพ่ือใชเปนมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟารมของประเทศ รวมทั้งได
จัดทําคูมือการเพาะปลูกพืชตามหลัก GAP สําหรับพืชที่สําคัญของไทยจํานวน 24 ชนิด 
ประกอบดวย 

• ผลไม ไดแก ทุเรียน ลําไย กลวยไม สับปะรด สมโอ มะมวง และสมเขียวหวาน  

• พืช ผัก ไดแก มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง ผักคะนา หอมหัวใหญ กะหล่ําปลี พริก 
ถั่วฝกยาว ถัว่ลันเตา ผักกาดขาวปลี ขาวโพดฝกออน หัวหอมปลี และหัวหอมแบง  

• ไมดอก ไดแก กลวยไมตัดดอก และปทุมมา  

• พืชอ่ืนๆ ไดแก กาแฟโรบัสตา มันสําปะหลัง และยางพารา 
 
การตรวจรับรองระบบ GAP ของกรมวิชาการเกษตรไดแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี  

1. กระบวนการผลิตทีไ่ดผลิตผลปลอดภยั  
2. กระบวนการที่ไดผลิตผลปลอดภัยและปลอดภัยจากศัตรูพืช  
3. กระบวนการผลิตทีไ่ดผลิตผลปลอดภยั ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจ 
ของผูบริโภค 
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หลักเกณฑ และวธิีการตรวจประเมินรับรองฟารม GAP  
ขอกําหนด หลักเกณฑและวิธีการตรวจประเมินที่ใชในการตรวจรับรองฟารม GAP ทั้ง 3 ระดับ 
ประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 

ลําดับขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

1. แหลงนํ้า - นํ้าที่ใชตองไดจากแหลงที่ไมมี
สภาพแวดลอมซ่ึงกอใหเกิดการปนเปอน
วัตถุอันตรายและจุลินทรยี 

- ตรวจพินิจสภาพแวดลอมหาก
อยูในสภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบ
และวเิคราะหคุณภาพน้ํา 

2. พ้ืนที่ปลูก - ตองเปนพ้ืนที่ที่ไมมีวตัถุอันตรายและจลุิ
นทรียที่จะทําใหเกิดการตกคางหรือ
ปนเปอนในผลิตผล 

- ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หาก
อยูในสภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบ
และวเิคราะหคุณภาพดิน 

3. การใชวัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร 

- หากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลติ
ใหใชตามคําแนะนําหรืออางอิงคําแนะนํา
ของกรมวิชาการเกษตร หรือ ตามฉลากที่
ขึ้นทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร-และสหกรณ  
- ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับรายการ  
- หามใชวัตถอัุนตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรทีห่ามใช 

- ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
- สารเคมีที่ประเทศคูคาอนญุาต
ใหใชตรวจบันทึกขอมูลการใช
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
และสุมตวัอยางวิเคราะหสารพิษ
ตกคางในผลติผลกรณีมีขอสงสัย 

4. การเก็บรักษาและ
การขนยายผลิตผล
ภายในแปลง 

- สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด อากาศ
ถายเทไดดีและสามารถปองกันการปนเปอน
ของวัตถุแปลกปลอม วัตถอัุนตรายและสตัว
พาหะนําโรค  
- อุปกรณและพาหะในการขนยายตอง
สะอาดปราศจากการปนเปอนสิ่งอันตรายที่
มีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค 
- ตองขนยายผลิตผลอยางระมัดระวัง 

- ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ 
ภาชนะบรรจขุั้นตอนและวธิีการ
ขนยายผลติผล 

5. การบันทึกขอมูล - ตองมีการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับการใช
วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
- ตองมีการบันทึกขอมูลการสํารวจและการ
ปองกันจํากัดศัตรูพืช  
- ตองมีการบันทึกขอมูลการจัดการเพื่อให
ไดผลิตผลคุณภาพ 

- ตรวจบันทึกขอมูลของ
เกษตรกรตามแบบบันทึกขอมูล 

6. การผลิตให - ผลิตผลที่เกบ็เกี่ยวแลว ตองไมมีศัตรูพืช - ตรวจสอบบนัทึกขอมูลการ
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ปลอดภัยจากศัตรูพืช ติดอยูถาพบตองตัดแยกไวตางหาก สํารวจศตัรูและการปองกัน
กําจัด  
- ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

7. การจัดการ
กระบวนการผลิต
เพ่ือใหไดผลิตผล
คุณภาพ 

- การปฏิบัติและการจัดการตามแผน
ควบคุมการผลิต  
- คัดแยกผลิตผลดอยคุณภาพไวตางหาก 

- ตรวจสอบบนัทึกขอมูลการ
ปฏิบัติและการจัดการเพื่อใหได
ผลิตผลคุณภาพ  
- ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

8. การเก็บเกีย่ว และ
การปฏิบัติหลงัการ
เก็บเกี่ยว 

- เก็บเกี่ยวผลในระยะทีเ่หมาะสมตามเกณฑ
ในแผนควบคมุการผลิต  
- อุปกรณที่ใชในการเก็บเกีย่ว ภาชนะบรรจุ
และวธิีการเกบ็เกี่ยวตองสะอาดไมกอใหเกิด
อันตรายตอคณุภาพของผลผลิต และ
ปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 

- ตรวจสอบบนัทึกการเก็บเกี่ยว
และการปฏบิตัิหลังการเก็บเกี่ยว  
- ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะ
บรรจุ ขั้นตอนและวธิีการเกบ็
เกี่ยว 

  
หมายเหตุ:  
ขอกําหนดในขอ 1-5 สําหรับกระบวนการผลิตที่ไดผลติผลปลอดภัย  
ขอกําหนดในขอ 1-6 สําหรับกระบวนการผลิตที่ไดผลติผลปลอดภัยและปลอดจากศัตรูพืช  
ขอกําหนดในขอ 1-8 สําหรับกระบวนการผลิตที่ไดผลติผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพ
เปนที่พึงพอใจของผูบริโภค 
 
แหลงที่มา : กรมวิชาการเกษตร 
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ประวัติผูศึกษา 

 

 นายนภดล วิมลนิตย เกิดวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2521 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือป
การศึกษา 2545 และกําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2554 ปจจุบันทํางาน
ที่บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ตําแหนงวิศวกรโครงการ 
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