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การวิจยัเร่ืองการศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล (สตรอ
เบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย) และศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล เพื่อเสนอแนวทางการ
พฒันาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และใชก้ารสัมภาษณ์ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล  
  ผลการศึกษา ในระดับต้นน ้าน้ัน การจัดหาปัจจยัการผลิตพบว่า เกษตรกรขาดเงินทุน ขาด
แคลนน ้ า ขาดประสิทธิภาพเร่ืองการขนส่ง จ  านวนพนัธุ์ไม้ยงัไม่เพียงพอ ตน้ทุนปัจจยัการผลิตมีราคา
สูงขึ้น ส าหรับ ระดับกลางน ้า เกษตรกรมีปัญหาเร่ือง พื้นที่เพาะปลูกยงัไม่ได้น าหลกัทฤษฎีใหม่มาใช้
เพราะขาดความรู้ความเขา้ใจและเงินทุนในการซ้ือ  ตน้กลา้จากเชียงใหม่หรือเพาะตน้กลา้เอง ส าหรับ
การปลูกอะโวคาโดและมะคาเดเมียในช่วงตน้เดือนมิถุนายน พบว่า พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ขาดแหล่งน ้ า 
และการจดัสรรพื้นที่ยงัไม่เหมาะสมตามหลกัทฤษฎีใหม่ ดา้นการเพาะปลูกเกษตรกรใชมู้ลสัตวร์องกน้
หลุมในการปลูกพืช  และยงัซ้ือพนัธุ์จากศูนยว์ิจยัเกษตรมาเพาะตน้กลา้ดว้ยตนเอง เกษตรกรที่ปลูกไม้
ผลทั้งสามชนิดยงัท าการเกษตรแบบใชส้ารเคมี ปัญหาคือเกษตรกรไม่ไดท้  าผลิตภณัฑแ์ปรรูปอะโวคา
โดและสตรอเบอร่ี แต่มีเกษตรกรบางรายได้ท  าการแปรรูปเมล็ดมะคาเดเมียด้วยวิธีการบรรจุถุง
สุญญากาศเพื่อจ  าหน่าย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคคือขาดความรู้ดา้นการผลิตไมผ้ลเกษตรอินทรีย ์ใน
ส่วนของ ระดับปลายน ้า เกษตรกรนิยมเก็บผลไม้สดขายให้แก่ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกที่ไร่ เช่น เกษตรกร
เปิดให้นกัท่องเที่ยวซ้ือสตรอเบอร่ีไดท้ี่ไร่ของตนเอง โดยแหล่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดของไมผ้ลเป้าหมาย คือ 
ตลาดในอ าเภอเขาคอ้เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว และผลผลิตจะออกมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ในด้าน
การตลาด รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์ แต่เกษตรกรยงัขาดการสนับสนุนแหล่งแปร
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รูป การบรรจุหีบห่อ การส่งออก การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการพฒันาการจดัการห่วงโซ่
คุณค่าไมผ้ล อ าเภอเขาคอ้ ไดข้อ้เสนอ 3 ขอ้ดงัน้ี 1) ให้ความรู้และแนวทางปฏิบติัที่ถูกตอ้งแก่เกษตรกร
เก่ียวกับการจดัการการผลิตเกษตรไม้ผลอินทรีย ์การจดัการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูป
ผลผลิต และช่วยจดัหาพนัธุใ์ห ้2) การพฒันาและควบคุมคุณภาพการผลิตใหป้ลูกแบบเกษตรอินทรียแ์ละ 
3) จดัสรรที่ดินในรูปแบบนิคมเกษตรไมผ้ลอินทรียแ์ละมีโมเดลที่เป็นเอกลกัษณ์ตามหลกัทฤษฎีใหม่   

 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis Management on Chain Value of Fruit: the case of 

Khao Kho District Phetchabun Province 
Author Mr. Penpol Sungkaew 
Degree Master of Public and Private Management 
Year 2016 

 
The purposes of the research are (1) to examine present circumstances, problems and 

obstacles of the management of valuable chain (Strawberry, Avocado, and Macadamia); (2) to 
study valuable chain management in order to propose the way of development within Khao Kho 
district in Phetchabun province. This qualitative research employed involved data from 
documents and interviews with user involved in Management on Chain Value of Fruit.  

The results of the study found that in terms of the upstream, the farmer is hamper by the 
shortage of water, effective transportations, vegetation, including high production costs. In the 
process of the midstream, the problem of this is the New Theory is not exploited in hiring lands 
because of lacks of understanding and funds for purchasing seeds from Chiangmai or growing 
young plants by themselves. For rising Avocado and Macadamia during June, it found that the 
most growing areas have the shortage of water resources and the land allocation is not appropriate 
for the New Theory. In addition, the farmers put dung beneath the hole prior to cultivation and 
purchase seeds from agricultural research centers for growing by themselves. However, all the 
three of them are still farming by use of chemicals. Therefore, their products such as Avocado and 
strawberry are not able to process and sell in the organic market. While, other farmer process 
Macadamia seed by vacuum packaging for selling. The difficulty of this process is the shortage of 
knowledge of producing organic plants. In the light of the downstream, the farmers prefer to sell 
fresh fruits to retailers and wholesalers at source. For example, they allow tourists to purchase 
strawberry at their farms. The biggest market of such fruits is located in Khao Kho district 
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because it is a scenery town. For the marketing, the government launched a policy for supporting 
working in organic agriculture; however, the farmer still require encouragement of processing 
plants, packaging, export, marketing and raising value. 

For promoting the development of Management of valuable chain in Khao Kho district, 
the results of the study were as follows: 1) the involved agencies should provide the knowledge 
and the helpful guideline for the farmer on productive management of organic farming, 
marketing, increasing value, processing and providing vegetation 2) they have to improve and 
control the production as organic agriculture 3) the lands ought to be allocated into organic 
settlement and it should have the providing the development in the Management on Chain Value 
of Fruit, the results were 1) to provide knowledge and the right practical way in managing the 
organic agricultural fruits, marketing management, increasing added value and making processing 
and breeding supply 2) to develop and control the quality of organic agricultural fruit and 3) the 
land should be allocated to be unique model according to the New Theory. 
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บทที่  1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
จากสถานการณ์ในการปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยก์ลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย 

โดยขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและปัจจยัพื้นฐาน ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศพฒันาแล้วมากกว่าประเทศก าลงัพฒันา และประเทศเศรษฐกิจ
ใหม่ รวมทั้งสถานการณ์ราคาน ้ ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสินแร่ต่างๆ ในตลาดโลกมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับก าลังซ้ือของประชากรในภูมิภาค
เอเชียที่มีจ  านวนมาก การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนและ
อินเดียจะเป็นปัจจยัเร่งกระบวนการปรับตวัเขา้สู่ภาวะโลกหลายศูนยก์ลาง สอดคลอ้งกบัผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกในช่วง 30 ปีที่ผา่นมา ท าใหภู้มิภาคในเขตร้อนมีฤดูแลง้
ยาวนาน การระเหยของน ้ าเพิ่มขึ้น ปริมาณน ้ าที่เก็บกกัลดลง และส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน ้ า 
การเพิ่มขึ้นของโรคระบาด ความเส่ียงจากโรคอุบติัใหม่ และอุบติัซ ้ าเพิ่มขึ้น จะก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพของประชากร และส่งผลต่อผลิตภาพของก าลังแรงงาน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
ส าหรับผลกระทบต่อภาคเกษตร ความแปรปรวนของภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ท าให้ระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิสูงขึ้ น ส่งผลต่อระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะพืชอาหารได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากน้ีความแปรปรวนของ
ปริมาณน ้ าฝน ภัยธรรมชาติที่รุนแรง และการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช จะสร้างความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งกระทบต่อภาคสงัคม อาทิ ปัญหาความยากจน การอพยพ
ยา้ยถ่ิน และการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558 จะเกิดตลาดที่มีประชากรมากกวา่ 600 ลา้นคนที่ตอ้งการบริโภคสินคา้และบริการ
เพิม่ขึ้นหลายเท่าตวั วตัถุดิบในปัจจุบนัอาจไม่เพยีงพอต่อการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค ประเด็นการ
ขบัเคล่ือนภาคเกษตรสู่การเติบโตสีเขียวของไทย ควรเป็นการพฒันาภาคเกษตร โดยใชท้รัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาสมดุลของ
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ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายถือ
เป็นการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการสร้างความมัน่คงอาหาร 
และพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผลเช่นกัน ใน
แผนพฒันาการเกษตรช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้
ใหค้วามส าคญักบัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ดงัน้ี “การพฒันาโลจิสติกส์ของสินคา้เกษตร” โดย 1) 
ศึกษาตน้ทุนระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสินคา้เกษตร ร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
เพือ่วางแผนบริหารจดัการการขนส่งสินคา้เกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 2) สนับสนุนการพฒันาและ
เพิม่ประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร อาทิ ตั้งแต่ระบบล าเลียงในระดบั
ไร่นา การใชป้ระโยชน์จากไซโล ฉาง ลานตาก ระบบรวบรวม กระจายสินคา้ ที่เช่ือมโยงตลอดห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) สามารถตรวจสอบการเคล่ือนยา้ยของสินคา้ เพื่อลดความ
สูญเสียและตน้ทุนจากการเน่าเสียของสินคา้ที่มีสาเหตุจากกระบวนการเก็บรักษาและระบบขนส่ง
สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาระบบขนส่งที่ มีการควบคุมอุณหภูมิ (Cool Chain) ระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลับ (Traceability) และสนับสนุนให้ผูผ้ลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะด้านเขา้มามี
บทบาทในการจดัระบบการบริหารโลจิสติกส์ของสินคา้เกษตรร่วมกบัภาครัฐ 3) พฒันาเทคโนโลยี
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร (Communication Flow) ด้านการตลาด และความต้องการผลผลิตทาง
การเกษตรมีการไหลล่ืนและกระจายไปสู่เกษตรกรผูผ้ลิตอยา่งทัว่ถึงและทนัต่อสถานการณ์ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารในการวางแผนการผลิตใหส้มัพนัธ์กบัฤดูกาลและ
ความต้องการของผูบ้ริโภค (Demand Driven) (4) ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพือ่พฒันาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตรของไทย และสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนยก์ลางการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบบูรณาการของประเทศ “เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการ
ติดต่อเพียงจุดเดียวหรือการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบอิเล็กทรอนิกส์” (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 
2554) และเม่ือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (2555-2559) ก าลงัจะส้ินสุดลงใน
เดือนกนัยายน 2559 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึง
จัดท าเอกสาร เร่ือง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12” เพื่อใช้
ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 
12 ไดแ้นวทางการพฒันาที่เก่ียวกบัการเกษตรว่า การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงนั้ น  ให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการ
ปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคา้เกษตรขั้นปฐมเป็นสินคา้เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางดา้นวตัถุดิบกบัประเทศเพือ่นบา้นและลดระดบัการ
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ผลิตสินคา้ขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขนั ลงสู่ระดับที่จ  าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมัน่คงทางดา้นอาหารและพลงังาน จดัระบบการผลิตให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นที่และความ
ตอ้งการของตลาดตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า (ส านักงานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ, 2558) 

ผลการรายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ของสินคา้เกษตร นิพนธ์ พวัพงศกรและคณะ (2553) กล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคในห่วงโซ่ที่ตลาด
แกไ้ขเองไม่ได ้คือ 1) ตน้น ้ า (Upstream) ไดแ้ก่ การขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรละทิ้งไร่นา ที่ดิน
เหลือเฟือ ขาดแคลนพนัธุ์ที่ดี ศตัรูพชื ขาดแคลนน ้ า การโฆษณาขายปัจจยัการผลิตบิดเบือนเกินจริง 
และ ราคาผลผลิตผนัผวน 2) กลางน ้ า (Midstream) ไดแ้ก่ โรงงานแปรรูปบางแห่งเอาเปรียบ สินคา้
เกษตรบางชนิดยงัไม่มีการก าหนดโลจิสติกส์ ตน้ทุนการขนถ่ายสินคา้สูงเพราะขาดแรงงาน ศูนย์
ห้องเยน็ส่งออกผกั - ผลไมท้ี่สนามบินไม่เพียงพอและขาดการวางแผนสนับสนุนให้เอกชนลงทุนดา้น
ศูนยก์ลางโลจิสติกส์ และ 3) ปลายน ้ า (Downstream) ไดแ้ก่ อาหารในประเทศมีปัญหาเร่ืองความ
ปลอดภยั การกีดกันทางการคา้ในรูปมาตรฐานสุขอนามยัและสุขอนามัยพืช (The Application of 
Sanitary and Phytosantary Measures : SPS) สูงเกินจริง และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น โควตา้น าเขา้ 
เป็นตน้ การส่งออกรายเล็กขาดเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงจากค่าเงินผนัผวนและสินค้าเกษตร
อินทรียบ์างชนิดปลอมปน จากรายงานดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาที่ผูป้ระกอบการธุรกิจ
เกษตรในพื้นที่อ  าเภอเขาคอ้ เป็นรายเล็กที่ตอ้งการการสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่รักสุขภาพมาก
ขึ้นส่งผลให้ปริมาณไมผ้ลเมืองหนาวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ดว้ยเหตน้ีุ การพฒันาการผลิตไมผ้ล
เมืองหนาวใหมี้คุณภาพ อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัใหค้วามนิยมบริโภคผลไมป้ลอดภยัมากขึ้น สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (2554) ที่ ให้
ความส าคญัต่อการบริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล 

ส าหรับจงัหวดัเพชรบูรณ์ อ าเภอเขาคอ้เป็นอ าเภอหน่ึงของเพชรบูรณ์และเป็นอ าเภอที่อยูบ่น
ภูเขา อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งปี 18–25 องศาเซลเซียส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ป่าและเนินเขาใหญ่น้อย อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 500–1,400 เมตร ในฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจดั แต่
ในฤดูหนาวอากาศหนาวจดั อุณหภูมิต  ่าสุดโดยเฉล่ีย 3 องศาเซลเซียส ส าหรับฤดูฝนแลว้ฝนตกชุก 
ล าน ้ าส าคญัของอ าเภอเขาคอ้ คือ ล าน ้ าเข็ก ล าห้วยเสลียงแห้ง ล าห้วยสะเดาะพง และล าห้วยคอ้ เม่ือ
ผูว้ิจยัลงส ารวจพื้นที่พบวา่ อ าเภอเขาคอ้มีการปลูกไมผ้ลเมืองหนาวหลายชนิด แต่ที่ถือว่าเป็นไมผ้ล
เศรษฐกิจของอ าเภอและสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรนั้น ไดแ้ก่ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย และ
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อ าเภอเขาคอ้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดบัตน้ๆ ของประเทศ นกัท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวกนัมาก ผลไม้
เมืองหนาวที่ผลิตในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจ าหน่ายตอ้งสั่งเขา้จากจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย 
และแม่สอด เป็นตน้  

ด้วยหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย ใน
อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และท าให้ทราบแนวทางและขอ้เสนอแนะในการจดัการห่วงโซ่
คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อนัจะน าผลที่ได้
ไปสู่การปฏิบติัจริงโดยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสงัคมระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศต่อไป 

 

1.2  ค ำถำมกำรวจิยั 
 

1. สภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี 
อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นอยา่งไร 

2.  แนวทางและขอ้เสนอแนะในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด 
มะคาเดเมีย อ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเป็น
อยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล 
สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

2.  เพื่อศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ลเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการห่วงโซ่
คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ  
  

1.4.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
เน้ือหาที่ศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีโดยศึกษากลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการจดัการห่วงโซ่

คุณค่าไม้ผล อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 1) เกษตรกร 2) ผูส้นับสนุน/ ส่งเสริม
ธุรกิจ 3) ผูค้า้ปลีก 4) ผูค้า้ส่ง 5) ผูบ้ริโภค และศึกษาสภาพปัจจุบนัในการจดัการห่วงโซ่คุณคา่ไมผ้ล 
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อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประกอบดว้ย 1) การจดัสรรพื้นที่เป้าหมายวา่เป็นอยา่งไรบา้ง 2) การ
จดัหาพนัธุ์ไมผ้ลเป้าหมายวา่มีมากน้อยเพียงใด 3) การเพาะปลูกไมผ้ลเป้าหมายวา่เป็นอยา่งไร 4) การ
สนับสนุนด้านสาธารณูปโภคว่ามีหน่วยงานใดบา้งเขา้มามีส่วนร่วม 5) การแปรรูปและการสร้าง
มูลค่าเพิม่วา่เป็นอยา่งไร 6) การจดัการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายวา่เป็นอยา่งไร และศึกษาไม้
ผล 3 ประเภท คือ 1) สตรอเบอร่ี 2) อะโวคาโด 3) มะคาเดเมีย 

 
1.4.2  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาในเขตพื้นที่อ  าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 
1.4.3  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาการจดัการในสภาพปัจจุบนัระหวา่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 

1.5  ค ำนิยำมเชิงปฏบิัติกำร 
 
เกษตรไมผ้ล หมายถึง ไมผ้ล 3 ชนิด ไดแ้ก่ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด และมะคาเดเมีย 
เกษตรกร หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบการเกษตรไมผ้ล 
พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง แปลงที่ดินที่จะท าการเพาะปลูกและส่งเสริมการจดัการห่วงโซ่

คุณค่าไมผ้ลในเขตอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ไมผ้ลเป้าหมาย หมายถึง ไดแ้ก่ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด และมะคาเดเมีย 
การจัดการ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรเก่ียวกับบุคลากร งบประมาณงบประมาณ 

เคร่ืองจกัร สารสนเทศ วางแผนจดัองคก์ารและระบบงานรวมถึงการอ านวยการสั่งการและควบคุม
และประเมินเพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

การจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล หมายถึง การเช่ือมโยงกิจกรรมเพื่อการสร้างคุณค่าเพิ่ม
ใหก้บัห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า 

การจดัสรรพื้นที่เป้าหมาย หมายถึง การบริหารและจดัแบ่งที่ดินที่เป็นแปลงที่จะท าการ
เพาะปลูกและส่งเสริมไมผ้ลเป้าหมายในเขตอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใหเ้ป็นสดัส่วนที่ชดัเจน
เพือ่ใชป้ระโยชน์และอนุรักษพ์ื้นที่เป้าหมายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

การจดัหาพนัธุ์ไมผ้ลเป้าหมาย หมายถึง การเสาะแสวงหาในการคดัสรรและคดัเลือก
พนัธุ์สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย เพือ่น าเขา้มาเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมาย 
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การเพาะปลูกและเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมาย หมายถึง การผลิตหรือการเพิม่จ  านวนตน้พชืและ
ผลไมใ้ห้มีปริมาณมากขึ้น และการเก็บเก่ียวที่เหมาะสม โดยน าไมผ้ลที่ผลิตไดไ้ปใชป้ระโยชน์ตาม
วตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้

การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค หมายถึง การส่งเสริมด้านสาธารณะที่จัดท าขึ้ นเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชน ในส่ิงอุปโภคขั้นพื้นฐานที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ หรือโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) ได้แก่ ดา้นระบบการไฟฟ้า ดา้นระบบน ้ าประปา ดา้นโทรมนาคม ดา้นถนน ด้าน
รถไฟ 

การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง การเปล่ียนส่ิงหน่ึงให้เป็นอีกส่ิงหน่ึงเพื่อยืด
อายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้ น และการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ์โดยการสร้างกลยุทธ์พนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อท าให้สินคา้หรือผลิตภณัฑ์มีราคาและมี
ประสิทธิภาพในการแข่งขนัสูงขึ้น 

โลจิสติกส์ หมายถึง การจดัหาวตัถุดิบ การจดัซ้ือ การขนส่ง การจดัการสินคา้คงคลงั การ
บริหารคลังสินคา้ การเคล่ือนยา้ยสินคา้ การบรรจุหีบห่อ การวิเคราะห์ที่ตั้งโรงงาน การกระจาย
สินคา้ การส่งสินคา้กลบัคืน การจดัการขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยใหค้วามส าคญักบัการ
สนบัสนุนลูกคา้ภายในหรือส่วนของการผลิต และลูกคา้ภายนอก ซ่ึงก็คือร้านคา้ต่าง ๆ 

การจดัการตลาด หมายถึง  การบริหารกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมในการวางแผน 
(Planning) และการบริหารแนวความคิด (Concept) การตั้งราคา (Pricing) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) และการจดัจ าหน่าย (Distribution) สินคา้ บริการ และความคิด (Goods Services and 
Ideas) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยลูกคา้เกิดความพงึพอใจในผลิตภณัฑ ์เพือ่ให้เกิด
การแลกเปล่ียนที่สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.  เข้าใจถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล 
สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  

2.  มีแนวทางและขอ้เสนอแนะในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด   
มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

3. หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องสามารถน า
ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ทางวชิาการต่อไปได ้
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บทที่  2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ ผู ้วิจัยได้

ท  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและตลอดจนขอ้มูลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการ
พิจารณาก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา และพิจารณาเลือกกลุ่มประชากรผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ โดย
ก าหนดประเด็นในการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและตลอดจนขอ้มูลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 
9 หวัขอ้ ไดแ้ก่  
 2.1 แนวคิดทฤษฎีการจดัการห่วงโซ่คุณค่า 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีการจดัสรรพื้นที่ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีการจดัหาพนัธุไ์มผ้ลเป้าหมาย 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมาย 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีการสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภค 
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิม่ 
 2.7 แนวคิดและทฤษฎีการจดัการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2.8 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  
 2.9 กรอบความคิดในการท าวจิยั 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1.  แนวคดิทฤษฎกีำรจดักำรห่วงโซ่คุณค่ำ 
 

ส าหรับส่วนที่ 1 เป็นการอธิบายถึงความหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการห่วงโซ่คุณค่า อนัจะน าไปสู่องคป์ระกอบในการวเิคราะห์ 6 ดา้น  
 ค ำนิยำมของกำรจัดกำรโซ่อุปทำน 

Scott and Westbrook (1991: 23-33) กล่าวว่า การจดัการโซ่อุปทาน คือ การจดัระบบที่
ประกอบไปด้วยผูส่้งมอบ ผูผ้ลิต ผูก้ระจายสินคา้ ร้านคา้ และผูบ้ริโภค ที่มีวตัถุดิบไหลผ่านจากผูส่้ง
มอบ ณ ตน้ทางไปยงัผูบ้ริโภค ณ ปลายทางและในในขณะเดียวกนัจะมีการไหลกลบัของขอ้มูล 
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Steven (1989 อ้างถึงในชนิตา พนัธุ์มณีและอัมรินทร์ คีรีแก้ว, 2556: 6) กล่าวว่า การ
จดัการโซ่อุปทานเป็นการเช่ือมต่อของกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการวางแผนการประสานงานและการ
ควบคุมวตัถุดิบช้ินส่วนและสินคา้จากผูส่้งมอบไปยงัลูกคา้โดยเนน้การไหลของวตัถุดิบและขอ้มูล  

ธนิต โสรัตน์ (2550ก: 267 - 269) กล่าวว่า การจดัการโซ่อุปทานเป็นกระบวนการ
ในการบูรณาการเก่ียวกบัการจดัการความสัมพนัธ์ (Relationship) ระหว่างผูจ้ดัหา (Supplier) และ
ลูกคา้ ตั้งแต่ตน้น ้ า (Origin Upstream) ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของสินค้าหรือวตัถุดิบ จนสินคา้หรือ
วตัถุดิบนั้นไดมี้การเคล่ือนยา้ย จดัเก็บ และส่งมอบในแต่ละช่วงของโซ่อุปทานจนไดสิ้นคา้ส่งมอบ
ไปยงัผูรั้บคนสุดทา้ย (Customers Downstream) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิง
ตน้ทุนและระยะเวลาในการส่งมอบ  

โซ่ อุปทาน (Supply Chain) หรือ เครือข่ายโล จิสติกส์  คือ  การใช้ระบบของ
หน่วยงาน คน เทคโนโลย ีกิจกรรม ขอ้มูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั เพื่อการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการจากผูจ้ดัหาไปยงัลูกคา้ กิจกรรมของโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะแปร
สภาพทรัพยากรธรรมชาติ วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆ ใหก้ลายเป็นสินคา้ส าเร็จแลว้ส่งไปจนถึงลูกคา้คน
สุดทา้ย (ผูบ้ริโภค หรือ End Customer) 

เพ็ญศรี เจริญวานิช (ม.ป.ป.) กล่าวว่า “การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain  
Management)” หมายถึง การบริหารจดัการกิจกรรมและความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรที่เก่ียวขอ้งกัน 
ตั้งแต่ตน้น ้ า (วตัถุดิบ) จนถึงปลายน ้ า (สินคา้ส าเร็จรูปหรือบริการ) ซ่ึงมีลกัษณะยาวต่อเน่ืองกนัเหมือน
โซ่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค โดยการให้ความส าคญัต่อการ
ส่ือสาร การวิเคราะห์ขอ้มูล และน าไปใชร่้วมกนั เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการด าเนินงานและเป็นการ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื” 

การจดัการห่วงโซ่อุปทาน คือ กิจกรรมการจดัการผลิตสินคา้ที่มีมูลค่าเพิม่สูงและมี
คุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ แลว้จดัส่งใหลู้กคา้ดว้ยตน้ทุนต่าที่สุดและระดบับริการ (service 
level) ที่ไวว้างใจไดม้ากที่สุด 

Supply Chain เป็นเร่ืองของโซ่อุปทาน ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการวางแผนการ
ผลิต และกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะ Marketing Mixed (ส่วนผสมการตลาด) ซ่ึงจะเห็นว่า 
Supply Chain จะเป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั Product Concept (แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ)์ , Product 
Design , Raw Material Supply (การจัดหาวตัถุดิบ) , Production Process (ขบวนการเก่ียวกับการ
ผลิต) , Transport , Warehouse และ Distributor (การกระจายสินคา้) เพื่อจดัจ าหน่ายต่อไปยงัผูค้า้ส่ง
และร้านค้าปลีก จนกระทั่งสินคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดท้าย (End Consumers) กระบวนการ
ดงักล่าวน้ีเรียกวา่ “ห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่า” หรือ “VALUE CHAIN” ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ี จะ
ครอบคลุมถึงกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการให้ได้มาซ่ึงวตัถุดิบกระบวนการส่งเสริมกิจกรรม
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ทางการตลาดและการผลิต รวมถึงกระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้จนถึงมือผูต้อ้งการสินคา้ ทั้งน้ี 
กระบวนการต่างๆ จะมีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะของบูรณาการ โดยมุ่งที่จะลดตน้ทุนรวมและสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้และบริการ อนัน ามาซ่ึงความสามารถในการแข่งขนัที่เหนือกว่า ทั้งน้ีภารกิจ
ส าคญัของ Supply Chain จะมุ่งใหลู้กคา้เกิดความพอใจสูงสุด 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  โซ่อุปทานในบริษทัโดยลูกศรแสดงถึงการจดัการผูจ้ดัหาสมัพนัธ ์

การจดัการโซ่อุปทานภายในและการจดัการลูกคา้สมัพนัธ ์
 

การบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ มีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย
ประการที่ตอ้งด าเนินการ ธนิต โสรัตน์ (2550ก) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบต่างๆ ในการบริหารจดัการโซ่
อุปทาน ดงัน้ี   

1.  การจดัการความสัมพนัธ์(Relationship Management) การจดัการความสัมพนัธ์เป็น
การจดัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบัคู่คา้ที่เป็นแหล่งก าเนิดของผูส่้งมอบ (Source of suppliers) และ
ลูกค้าปลายน ้ าที่ เป็นลูกค้าขั้นสุดท้าย (End Customers) โดยประสิทธิภาพและประสิทธิพลของการ
จดัการโซ่อุปทานอยูท่ี่การจดัความสมดุลในการพึ่งพาระหว่างหน่วยงานธุรกิจในโซ่อุปทานในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบัอุปสงคแ์ละอุปทานการจดัการความสัมพนัธ์ที่มีประสิทธิภาพจะตอ้งพฒันาไปสู่วฒันธรรม
องค์กรมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่ เป็นบุคคล (Personal Relationship) การจัดการ
ความสัมพนัธ์ไม่ใช่แค่เป็นลูกคา้ที่ดี (Good Customer) แต่ตอ้งพฒันาไปสู่ระดับที่เป็นพนัธมิตรที่ดีที่มี
ความยติุธรรมทางธุรกิจต่อกนั รวมถึงการไวว้างใจและเช่ือถือต่อกนั ซ่ึงเป็นมูลค่าเพิ่มท าให้โซ่อุปทาน
กลายเป็นโซ่แห่งคุณค่าที่เรียกว่า Value Chain  

2.  การจัดการความร่วมมือ (Chain Collaborate Management) การจัดการความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรหรือระหว่างหน่วยงานต่างบริษัท เพื่อให้เกิดการประสานภารกิจ (Co-
Ordination) ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการไหลล่ืนของขอ้มูลข่าวสารในโซ่อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Internal supply chain 

Suppliers Customers Distribution Production Purchasing 
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โดยกิจกรรมการจดัการโลจิสติกส์ที่ประสบความลม้เหลวส่วนใหญ่นั้นปัจจยัส าคญัเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพของการประสานประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์
ร่วมกันในการกระจายสินคา้และส่งมอบสินคา้ระหว่างองค์กรต่างๆ ซ่ึงผลกระทบจากการขาด
ประสิทธิภาพหน่วยงานใดหรือองคก์รใดในโซ่อุปทาน (Business Integration) จะส่งผลต่อตน้ทุน
รวมและส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของทุกธุรกิจในโซ่อุปทาน   

3.  การจดัการความน่าเช่ือถือ (Reliability Value Management) การเพิ่มระดบัของ
ความเช่ือมัน่ที่มีต่อการส่งมอบสินคา้ที่ตรงเวลาไปสู่ความไวว้างใจ และความน่าเช่ือถือในการที่จะ
เพิม่ประสิทธิภาพของการจดัการความล่ืนไหลของสินคา้ในโซ่อุปทานภายใตเ้ง่ือนไขของขอ้จ ากดั
ของสถานที่ต่อเง่ือนไขของเวลา (Place & Time Utility) จ าเป็นที่แต่ละฝ่ายจะตอ้งมีการปฏิบติัการ
อย่างเป็นหลักปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) จนน าไปสู่การเช่ือมั่นที่เป็นคุณค่าของความ
น่าเช่ือถือ (Reliability Value) ซ่ึงเป็นปัจจยัต่อการลดตน้ทุนสินค้าคงคลังส่วนเกินหรือเรียกว่า 
Buffer Inventory 

4.  การรวมพลงัทางธุรกิจ (Business Synergy) ความร่วมมือทางธุรกิจในกลุ่มของ
ผูส่้งมอบในโซ่อุปทานทั้งที่มาจากอุตสาหกรรมสนับสนุน (Support Industries) เช่น ผูผ้ลิตกล่อง 
ผูผ้ลิตฉลาก ผูผ้ลิตวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต บรรจุ ผสม และประกอบ รวมตลอดไป
จนถึงธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยบริษัทจะต้องมียุทธศาสตร์ในการจดัการความสมดุลของ
ความสัมพนัธ์ของคู่ค้า (Supplier Relationship Management: SRM) กับความสัมพันธ์ของลูกค้า 
(Customer Relationship Management : CRM) ทั้งระบบการส่ือสาร การประสานผลประโยชน์ที่
เป็น Win-Win Advantage และการใชย้ทุธศาสตร์ร่วมกนัภายใตลู้กคา้คนสุดทา้ยเดียวกนั  

ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการจดัการโซ่อุปทานจึงมุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพจากการ
ด าเนินงานและประสิทธิผลทางดา้นตน้ทุน (Cost Effective) ซ่ึงตอ้งมีการบริหารกิจกรรมในหลาย
มิติ (Multi-dimensional Management) ดังเช่น การประสานกิจกรรมภายในฝ่ายงาน (Intra-functional 
Activities) การประสานกิจกรรมระหว่างฝ่ายงาน (Inter-functional Activities) และการประสาน
กิจกรรมระหวา่งบริษทัภายในโซ่อุปทาน (Inter-organisational) 

โซ่อุปทานมีแนวโน้มซับซ้อนและเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมและอุตสาหกรรมจ านวนมากที่
เช่ือมโยงกนั โดยการด าเนินงานของธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบและมีความแตกต่างกนัในพื้นที่ ที่
แตกต่างกัน ยกตวัอยา่งเช่น โซ่คุณค่าของอาหารทางการเกษตรจะรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ ฟาร์ม
ที่ตั้งอยูใ่นเขตเมืองและอยูใ่นเขตชนบทซ่ึงประกอบดว้ยการจดัหาปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุ ์
ปุ๋ ยเป็นตน้ เคร่ืองมือทางการเกษตร อุปกรณ์ทางการชลประทานและเคร่ืองอ านวยสะดวกอ่ืนๆ และ
ต่อเน่ืองถึงการจดัการการเก็บรักษาสินคา้การแปรรูปบรรจุภณัฑแ์ละกิจกรรมในการกระจายสินคา้  
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โซ่คุณค่ำ (Value Chain: VC) 
ธนิต โสรัตน์ (2550ข: 68-72) ไดก้ล่าววา่ธุรกิจที่อยูใ่นโซ่อุปทานเดียวกนัต่างรวมประสาน

เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อน (Complex Network) เช่ือมโยงกันก่อให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มที่เรียกว่า “โซ่
คุณค่า (Value Chain)” โซ่คุณค่าเป็นการมองกระบวนการในภาพรวม ซ่ึงรวมทุกอย่างตั้งแต่การ
เร่ิมตน้การผลิตและแปรรูป การจดัซ้ือจดัหา การขาย การบริการ และการขนส่ง ซ่ึงขึ้นอยูก่บัแต่ละ
องคก์ารว่าจะมีกระบวนการใดบา้ง โดยสามารถแบ่งเป็นกระบวนการหลกั และกระบวนการรอง
หรือกิจกรรมยอ่ยโดยในหน่ึงกิจกรรมหลกัหรือกระบวนการหลกัประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยมากมาย 
ซ่ึงจะมากนอ้ยแค่ไหนขึ้นอยูก่บัความซับซ้อนของห่วงโซ่คุณค่าและกระบวนการหลกัถูกวิเคราะห์
โดยอนุกรมของกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภณัฑข์ององคก์าร นอกจากน้ีห่วงโซ่คุณค่าเป็น
เคร่ืองมือที่ช่วยให้เขา้ใจถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อก าไรขององคก์รในระยะยาว เพราะช่วยให้มองเห็น
ภาพรวมของกิจกรรมและบริการต่างๆ รวมทั้งตวัผลิตภณัฑท์ี่ถูกส่งมอบไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
ทั้งน้ีแนวคิดของโซ่คุณค่ามุ่งเนน้ความส าคญัของการเพิม่มูลค่าในแต่ละขั้นตอน  

โซ่คุณค่าเป็นแนวคิดที่อธิบายขอบเขตทั้งหมดของกิจกรรมที่ตอ้งการน าผลิตภณัฑ์จาก
ขั้นตอนเร่ิมต้นของการจัดหาวัตถุ ดิบ (Initial Input – Supply Stage) ผ่านขั้ นตอนการผลิตที่
หลากหลายสู่จุดหมายปลายทางทางตลาดส าหรับผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย (Final Market) ดงันั้นการเพิ่ม
มูลค่าในแต่ละขั้นตอนจึงมีความส าคญัปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค ภูมิประเทศ นโยบาย
กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัมาตรฐานและปัจจยัทางด้ายสถาบัน เช่น การวิจยัและนวตักรรม การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละปัจจยัสนบัสนุนอ่ืนๆ ที่ใหกิ้จกรรมต่างๆ เกิดขึ้นลว้นแต่มีความส าคญัใน
โซ่คุณค่า (United Nation Development Ogannization, 2009)  
มูลค่ำเพิ่มที่เกิดจำกโซ่คุณค่ำ ประกอบด้วย 

1.  คุณค่าแห่งเครือข่าย (Aggregate Network Value) การเป็นพนัธมิตรธุรกิจส่งผลต่อการ
เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อน และมีการเช่ือมโยงตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
ส่งผลต่อทุกองคก์รในโซ่อุปทานในการเสริมสร้างศกัยภาพและสามารถด าเนินธุรกรรมเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศ หรืออาจใชเ้ครือข่ายของพนัธมิตรท าการคา้ในระดบัโลกเป็นการสร้างเครือข่าย
จากทอ้งถ่ินสู่สากล (Local to Global Network) 

2.  คุณค่าแห่งขีดความสามารถที่เหนือกว่า (Competency Value) ธุรกิจในโซ่อุปทานซ่ึงมี
การบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ งที่
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษย ์นวตักรรมการจดัการ และส่ิงประดิษฐ์ที่เป็นนวตักรรมทางดา้นโลจิสติกส์ 
ซ่ึงเกิดจากการวจิยัและพฒันาของพนัธมิตรในโซ่อุปทาน และส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัเหนือ
คู่แข่งขนัทั้งในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์และต าแหน่งของสินคา้ในตลาด 
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3.  คุณค่าแห่งการบริการ (Service Value) การบูรณาการของธุรกิจในโซ่อุปทานที่เป็นเลิศ 
(Supply Chain Best Practice) ก่อให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ซ่ึงส่งผลดีต่อธุรกิจ เน่ืองจากลูกค้า
ไม่ไดซ้ื้อเฉพาะแต่ตวัสินคา้ (Product) เท่านั้น แต่ยงัซ้ือบริการ (Service) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของ
สินคา้นั้นๆ ดว้ยบริการน้ี ประกอบดว้ย 

     1)  ก ารตอบสนองต่อค าสั่ ง ซ้ื อ  (Ordering Responsiveness) การตอบสนองที่ มี
ประสิทธิภาพต่อค าสั่งซ้ือที่รวดเร็ว ซ่ึงอาจรวมถึงการสั่งซ้ือประเภทการเติมเต็มสินคา้อัตโนมัติ 
(Refull filled) หรือการส่งมอบสินคา้ ณ สายการผลิต (Kanban System) 

     2)  ความเช่ือมัน (Reliability) การเช่ือมั่นต่อคุณภาพของสินคา้ และการรักษาค ามั่น
สัญญาที่มีต่อกน น าไปสู่การผลิตตามค าสั่งซ้ือรายวนั (Daily Make to Order) ซ่ึงลูกคา้ตอ้งมีความ
เช่ือมนัต่อผูจ้ดัหา (Supplier) สูงจนไม่มีการเก็บสินคา้คงคลงั 

     3)  การส่งมอบตรงตามเวลา (Just in Time Delivery) การส่งมอบตรงตามเง่ือนไขทั้ง
ทางดา้นเวลา สถานที่ ราคา คุณภาพ และจ านวน 

     4)  การใหบ้ริการหลงัการขาย (After Sale Service) การใหบ้ริการหลงัการขายทั้งในส่วน
ที่เก่ียวขอ้งกบการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ (Customer Claim and Complain) และการปรับปรุง
คุณภาพของสินคา้และบริการต่าง ๆ 

     5)  การบริการโลจิสติกส์ยอ้นกลับ (Reverse Logistics Services) เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการเก่ียวกบการคืนสินคา้ (Reject Cargoes) หรือการคืนซากสินคา้ เน่ืองจากเป็นปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการส่งคืนภาชนะบรรจุภณัฑ ์เช่น กล่อง ขวด ฯลฯ ซ่ึงตอ้งมีการส่งคืนผูข้ายและ
เป็นปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ เพราะตอ้งการบริการในส่วนที่
เป็นโลจิสติกส์ยอ้นกลบั 
กำรเช่ือมโยงคุณค่ำหรือโซ่ร้อยค่ำนิยม (The Value Chain)  

ปกรณ์ ปรียากร (2551) กล่าวว่าส าหรับเร่ืองค่านิยมของลูกคา้โดยทัว่ไปนั้นจะประกอบดว้ย
ค่านิยมพื้นฐานหรือค่านิยมส่วนรวมสามประการคือ 

1) ค่านิ ยมที่ มี ต่อความแตกต่างหรือความหลากหลายของสินค้าบ ริการ Product 
differentiation หมายความว่า ลูกค้านิยมที่จะใช้สินค้าหรือบริการที่ มีลักษณะเฉพาะที่จ  าแนก
แตกต่างหรือชอบใจในความหลากหลายของผลิตภณัฑซ่ึ์งค่านิยมลูกคา้ที่จะมีต่อสินคา้มกัจะเป็นไป
ในทางที่ดีกวา่เดิมเสมอ 

2) ค่านิยมด้านราคา Prices หรือต้นทุน Cost ลูกค้าต้องการซ้ือสินค้าที่มีราคาถูกในเชิง
เปรียบเทียบเพือ่ท  าใหมี้ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 
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3) ค่านิยมด้านการบริการ Services หรือความรวดเร็วในการตอบสนอง Quick Response 
ลูกคา้ตอ้งการบริการที่รวดเร็วกวา่เสมอ 
 โซ่ร้อยค่านิยม (Value Chain) เป็นกรอบในการวิเคราะห์การหนุนช่วย (Contribution)  ของ
กิจกรรมในแต่ละหนา้ที่ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือค่านิยมของลูกคา้  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.2  กิจกรรมพื้นฐาน (Primary activities) 
แหล่งที่มำ : Porter, 1985 อา้งถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, 2551: 118-119.  
 

จากแผนภาพน้ีจะเห็นไดว้า่ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้จะมีกิจกรรมที่
เช่ือมโยงกนัลูกโซ่อยูส่องสายงาน คือ 

สายงานหลกั Line functions ซ่ึงท าหนา้ที่ในการผลิตกิจกรรมพื้นฐาน อนัไดแ้ก่ 
1) การน าวตัถุดิบเขา้มาสู่กิจการการปฏิบติัการดา้นการผลิตสินคา้หรือบริการ  
2) การจดัส่งสินคา้ส าเร็จรูป  
3) การตลาดและการขาย  
4) การบริการลูกคา้ 
สายงานอ านวยการ Staff functions ซ่ึงท าหน้าที่ผลิตกิจกรรมสนับสนุนงานพื้นฐานของ

องคก์าร อนัไดแ้ก่  
1) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
2) การพฒันาเทคโนโลย ี 
3) การจดัหาหรือจดัซ้ือวตัถุดิบ รวมทั้งการจดัจา้งต่างๆ  
4) เร่ืองของโครงสร้างพื้นฐานของกิจการ   
การวเิคราะห์โดยค่านิยมจะมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจองคก์าร

ใน3 ลกัษณะคือ 
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1) รับรู้ค่านิยมใครลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
2) ระบุรายการที่จะตอ้งท าการวเิคราะห์เพือ่ประเมินสถานะขององคก์าร 
3) ย  ้าเตือนถึงความสัมพนัธ์และการเช่ือมโยงค่านิยมของลูกค้าสู่กิจกรรมทุกส่วนของ

องคก์าร ส่ิงที่ขาดไปก็คือมิไดใ้หภ้าพของปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกิจกรรมโดยชดัเจน 
จากค าจ  ากัดความขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า การจดัการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล คือ การบริหาร

จดัการกิจกรรมและความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรที่เก่ียวขอ้งกัน ตั้งแต่ตน้น ้ า (วตัถุดิบ) จนสินคา้หรือ
วตัถุดิบ นั้นไดมี้การเคล่ือนยา้ย จดัเก็บ และส่งมอบในแต่ละช่วงของโซ่อุปทาน จนถึงปลายน ้ า (สินคา้
ส าเร็จรูปหรือบริการ) จนสินค้าหรือวตัถุดิบจนได้สินค้าส่งมอบไปยงัผูรั้บคนสุดท้าย (Customers 
Downstream) ทั้งน้ี กระบวนการต่างๆ จะมีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะของบูรณาการ โดยมุ่งที่จะลดตน้ทุน
รวมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และบริการรวมทั้งการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูบ้ริโภค อนัน ามาซ่ึง
ความสามารถในการแข่งขนัที่เหนือกวา่ โดยมุ่งใหลู้กคา้เกิดความพอใจสูงสุด  
 

2.2  แนวคดิและทฤษฎกีำรจดัสรรพืน้ที่ 
 

2.2.1  แนวคดิเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture) 
“เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ ดินและน ้ า เพื่อ

การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวไดพ้ระราชทานพระราชด าริน้ีเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากล าบาก 
ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน ้ าไดโ้ดยไม่เดือดร้อนและยากล าบากนัก การ
ด าเนินงานตามทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้นตอน คือ 

1)  การผลิต ใหพ้ึ่งตนเองดว้ยวธีิง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามก าลงั ใหพ้อมีพอกิน 
2)  การรวมพลงักนัในรูปแบบ หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกนั ในดา้นการผลิต 

การตลาด ความเป็นอยู ่สวสัดิการ การศึกษา สงัคมและศาสนา 
3)  การด าเนินธุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน จดัหาทุนหรือแหล่งเงิน 

ขั้นแรก ที่เป็นการผลิต ถือเป็นขั้นส าคญัที่สุด ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามอตัราส่วน 30 : 
30 : 30 : 10 หมายถึง 

ขดุสระเก็บกกัน ้ า พื้นที่ประมาณ 30% ใหข้ดุสระเก็บกกัน ้ า เพือ่ใหมี้น ้ าใชส้ม ่าเสมอตลอดปี 
โดยเก็บกักน ้ าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการเล้ียง
สตัว ์และพชืน ้ าต่างๆ เช่น ผกับุง้ ผกักระเฉด โสน ฯลฯ 
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ปลูกขา้ว พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกขา้วในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวนัส าหรับ
ครัวเรือนใหเ้พยีงพอตลอดปี โดยไม่ตอ้งซ้ือหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใชจ่้าย และสามารพึ่งตนเองได ้

ปลูกผลไม้ ไม้ยนืตน้ พืชไร่ พืชผกั พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนตน้ พืชไร่ 
พืชผกั พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกนั และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใชเ้ป็นอาหาร
ประจ าวนั หากเหลือจากการบริโภคก็น าไปขายได ้

ที่อยูอ่าศยั และอ่ืน ๆ พื้นที่ประมาณ 10 % ใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั เล้ียงสัตว ์ถนนหนทาง คนัดิน 
โรงเรือนและส่ิงก่อสร้างอ่ืน รวมทั้งคอกเล้ียงสตัว ์เรือนเพาะช า ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ 

หลกัการและแนวทางส าคญัในการด าเนินงานเกษตรตามแนว “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่ควร
ทราบมีดงัน้ี 

1) เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง ที่เกษตรกรสามารถเล้ียงตวัเองไดใ้น
ระดบัที่ประหยดัก่อน 

2) ตอ้งมีพื้นที่ส่วนหน่ึงท านาขา้ว เพราะขา้วเป็นปัจจยัหลกัที่ทุกครัวเรือนตอ้งปลูก 
เพือ่ใหมี้ขา้วพอบริโภคตลอดทั้งปี 

3) ตอ้งมีน ้ าส ารองไวใ้ชเ้พียงพอตลอดปี เพือ่การเพาะปลูกในระยะฝนทิ้งช่วง หรือ
ในฤดูแลง้ 

4) ใชอ้ตัราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ไม่วา่จะมีพื้นที่
ถือครองน้อยกว่าหรือมากกว่า 15 ไร่ คือ 30% ใชขุ้ดสระเก็บกักน ้ า 30% ใช้ปลูกขา้ว 30% ใช้ปลูก
พชืผกั ผลไม ้พชืไร่ ไมย้นืตน้ 10% ใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยัและอ่ืนๆ 

ในการจดัการเกษตรตามแนว “เกษตรทฤษฎีใหม่” ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็นส าคญั 
คือ การพึ่งตนเอง ประหยดั และมธัยสัถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจดัการแบ่งพื้นที่ให้
สัมพันธ์ และเก้ือกูลกัน ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ ดิน น ้ า แรงงาน และรักษา
สภาพแวดลอ้มใหดี้ขึ้น อนัจะน าไปสู่การผลิตที่เกิดรายไดแ้ละสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 
2.2.2  เกษตรผสมผสำน (Integrated Farming)  
ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและเล้ียงสตัวห์ลายชนิดในพื้นที่เดียวกนั โดยที่กิจกรรมแต่

ละชนิดเก้ือกูลกนัอยา่งเป็นวงจร และก่อใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบฟาร์ม 
 
2.2.3  หลักกำรและนโยบำยกำรจัดต้ังนิคมกำรเกษตร 
โดยส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การจดัตั้งนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืช

พลังงานทดแทน เพื่อรองรับนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ส าคญั 3 ประการ คือ  
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2550 มาตรา 85 ก าหนด
แนวนโยบายด้านการพฒันาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไวว้่า “รัฐตอ้งด าเนินการ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการใชท้ี่ดินอยา่งย ัง่ยนื ด าเนินการกระจายการถือครอง ที่ดิน อยา่ง
เป็นธรรม และใหเ้กษตรกรมีสิทธิในที่ดิน ตลอดจนจดัให้มีการวางผงัการจดัการ ใชป้ระโยชน์ที่ดิน
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล” 

2.  นโยบายหลักของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา เม่ือ 29 ธนัวาคม 2551 ที่เก่ียวขอ้ง
และส าคญัในดา้นการเกษตรอนัเก่ียวขอ้งกบัโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลงังาน
ทดแทน นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรดงัน้ี 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพฒันาระบบโลจิสติกส์ทาง
การเกษตร 

2) ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการท าประมง 
3) พฒันาศกัยภาพสินคา้ปศุสัตว ์โดยปรับปรุงและอนุรักษพ์นัธุส์ัตวเ์ศรษฐกิจ

ส าคญั อาทิ  โค กระบือ 
4) ดูแลเสถียรภาพราคาสินคา้เกษตรและการตลาดสินคา้เกษตร ส่งเสริมระบบ

เกษตรพนัธะสญัญา รวมทั้งใชร้ะบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการแกไ้ขปัญหาราคา
สินคา้เกษตร 

5) เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรโดยส่งเสริมการวิจยัและพฒันามาตรฐานการผลิต
และความปลอดภยั 

6) สร้างความมัน่คงดา้นอาหาร ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 
สนบัสนุนเกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน วนเกษตร 

7) จดัหาแหล่งน ้ าใหท้ัว่ถึงและเพยีงพอ เพิม่พื้นที่ชลประทานเพือ่การเกษตร 
8) คุม้ครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกบัการท าเกษตรกรรม ฟ้ืนฟูคุณภาพดิน 

จดัหาที่ดิน  ท  ากินให้แก่เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้แก่
เกษตรกรยากจน และชุมชนที่ท  ากินอยูใ่นที่ดินของรัฐที่ไม่มีสภาพป่าแลว้ในรูปของโฉนดชุมชน 
รวมทั้งสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรใน รูปของนิคมการเกษตร 

9) พฒันาภาคเกษตรใหมี้ความเขม้แขง็ และพฒันาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
มีความสามารถในการบริหารจดัการผลผลิต และการบริหารองคก์รเกษตรกรรูปแบบต่างๆ 

10) จดัหาหนทางแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน ฟ้ืนฟูอาชีพ และความเป็นอยูข่องเกษตรกร 
3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น านโยบายของรัฐบาลมาก าหนดแนวทางการ

ปฏิบติังาน โดยจดัตั้ง “นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทน” ขบัเคล่ือนนโยบาย การ
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ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยมีเป้าหมายการบริหารจดัการิสนคา้เกษตรครบวงจร 
เพือ่ตอบสนองนโยบาย ดงัน้ี 

1) เกษตรเพื่อการเกษตร มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  โดยให้
ความส าคญัในการลดรายจ่ายของเกษตรกร ลดตน้ทุน ควบคุมปัจจยัการผลิต การพฒันาพนัธุ์ และ
การจดัตั้งนิคมการเกษตร 

2) เกษตรเพื่อประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนมีอาหารบริโภคที่เพียงพอและ
ปลอดภยั มีการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่รองรับสถานการณ์ขาดแคลนในอนาคต 

3) เกษตรเพื่อเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้การผลิตทางการเกษตรเป็นฐานในการสร้าง
รายไดแ้ก่ประเทศชาติดว้ยการส่ิงเสริมการปลูกพชืพลงังานทดแทน 

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” จึงได้ก าหนดให้มีโครงการน าร่องนิคม
การเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน เพื่อคดัเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก าหนดเป็น
พื้นที่ที่มีศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการผลิตใหค้รบวงจร (ZONING)” 
 

2.3  แนวคดิและทฤษฎกีำรจดัหำพนัธ์ุไม้ผลเป้ำหมำย 
 
2.3.1  สตรอเบอร่ี (Strawberry) 
สตรอเบอร่ีเป็นไม้ผลที่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวพระราชทานให้เกษตรกรเพื่อปลูก

เป็นอาชีพ โครงการหลวงจึงเรียกช่ือสตรอเบอร่ีพันธุ์ต่างๆ ว่าพันธุ์พระราชทาน เช่น พันธุ์
พระราชทาน 50 ซ่ึงตรงกบัปีกาญจนาภิเษก พนัธุพ์ระราชทาน 70 และ 72 ตรงกบัปีครบพระชนมาย ุ
70 และ 72 พรรษา และพนัธุ์พระราชทาน 60 ตรงกบัปีที่พระองคท์รงครองศิริราชสมบตัรครบ 60 ปี 
ส าหรับพนัธุพ์ระราชทาน 80 ตรงกบัปีที่พระองคท์รงมีพระชนมาอาย ุ80 พรรษา เม่ือครบปี 2550  

สตรอเบอร่ี พนัธุพ์ระราชทาน 80 เป็นสตรอเบอร่ีรับประทานผลสดพนัธุ์ใหม่ของโครงการ
หลวงที่นิยมปลูกมากที่สุดในปัจจุบนัเพราะคุณภาพสูงกว่าพนัธุอ่ื์นๆ คือ ผลสุกมีกล่ินหอม มีรสชาติ
หวาน เน้ือแน่น สีแดงสด รูปร่าของผลสวยงามโดยทัว่ไปเป็นรูปทรงกรวยถึงทรงกลมปลายแหลม 
ผิวขรุขระ และยงัตา้นทานต่อโรคแอนแทรคโนส และราแป้งได้ดี แต่เป็นพนัธุ์ที่ตอ้งการอากาศ
หนาวเยน็มากกว่าพนัธุ์อ่ืนๆ จึงต้องปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต่ 800  เมตรขึ้นไป และอุณหภูมิเฉล่ีย
ประมาณ 16-20 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 30 วนั เพื่อกระตุน้การสร้างตาดอกอยา่งต่อเน่ือง และ
ให้ผลผลิตยาวนานขึ้ น เช่นในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซ่ึงพื้นที่สูงจากระดับน ้ าทะเล 
ประมาณ 1,400 เมตร 

ปัจจุบนัสตรอเบอร่ีเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคญัชนิดหน่ึงของพื้นที่สูง โดยผลผลิตเป็นที่
ตอ้งการของตลาด และราคาของผลผลิตที่เกษตรกรไดรั้บสูง ส าหรับผลผลิตไมผ้ลที่จ  าหน่ายผ่าน
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ตลาดโครงการหลวงนับวา่ สตรอเบอร่ีมีปริมาณผลผลิตที่ส่งจ  าหน่ายและมูลค่าสูง เม่ือเปรียบเทียบ
กบัผลไมช้นิดอ่ืนๆ ที่โครงการหลวงส่งเสริมปลูก 

ชนิดและพนัธุ์สตรอเบอร่ีที่นิยมปลูกในประเทศไทย มูลนิธิโครงการหลวงได้วิจยัและ
พฒันาพนัธุ์สตรอเบอร่ีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพมาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นเวลานาน 
นับตั้งแต่พนัธุ์พระราชทาน 13 พนัธุ์พระราชทาน 16 และพนัธุ์พระราชทาน 20 ในระยะแรกๆ 
จนกระทัง่ไดพ้นัธุรั์บประทานสดที่คุณภาพสูงหลายพนัธุใ์นปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

1) พนัธุ์พระราชทาน 50 เจริญเติบโตและให้ผลผลิตไดดี้ในสภาพอากาศเยน็ปาน
กลาง ทรงพุ่มแน่นปานกลางถึงค่อนข้างแน่น ผลผลิตมีคุณภาพดีโดยเฉพาะเม่ือใกล้สุกเต็มที่ 
น ้ าหนกัต่อผล 12-18 กรัม รูปร่างเป็นล่ิม สีแดงเขม้ ค่อนขา้งแขง็ ตา้นทานราแป้งไดดี้แต่ไม่ตา้นทาน
ต่อไร 

2) พนัธุพ์ระราชทาน 70 ใบมีลกัษณะกลมใหญ่ สีเขียวเขม้ ทนต่อโรคเห่ียวแต่ไม่
ทนต่อราแป้ง ให้ผลผลิตค่อนขา้งสูง น ้ าหนักต่อผล 11.5-13.0 กรัม ผลมีลกัษณะทรงกลมหรือทรง
กรวย สีแดงสดใสแต่ไม่สม ่าเสมอ เน้ือและผลค่อนขา้งแขง็ มีกล่ินหอม มีความฉ ่าและรสชาติหวาน 
เปอร์เซ็นตค์วามหวาน 9.6 Brix  

3) พนัธุ์พระราชทาน 72 น ้ าหนักต่อผล 14 กรัม เน้ือแข็งกว่าพนัธุพ์ระราชทาน 70 
แต่มีความหวานต ่ากว่าคือ 9.3 Brix มีกล่ินหอม ผวิผลอมเม่ือเร่ิมสุก เน้ือภายในมีสีขาว ผวิผลเม่ือสุก
เตม็ที่จะมีสีแดงถึงแดงจดั ผวิผลเงาเป็นมนั ทนต่อการขนส่งมากกวา่พนัธุอ่ื์น 

พนัธุ์พระราชทาน 80 เป็นพนัธุห์ลกัที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมใหป้ลูก ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา เน่ืองจากมีลกัษณะเด่นกว่าพนัธุ์อ่ืนๆ คือที่ผลสุกมีกล่ินหอม และมีรสชาติ
หวานกวา่ เน้ือผลแน่น สีแดงสด และรูปร่างของผลสวยงาม  

การคดัเลือกพื้นที่และตน้ไหล 
1) เลือกพื้นที่ตอ้งเป็นพื้นที่ที่มีน ้ าตลอดทั้งปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีค่าความ

เป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.83-6.5 และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนส 
โรคเห่ียว โรคราแป้ง และการระบาดของแมลงปากดูด ตอ้งเป็นพื้นที่ที่มีการระบายน ้ าได้ดี ไม่มี
ปริมาณของวชัพื้นที่เป็นอนัตรายต่อตน้สตรอเบอร่ี หรือพยายามไม่ใชพ้ื้นที่ที่เคยมีประวติัการแพร่
ระบาดอยา่งหนกัของโรคเช้ือรามาก่อน 

2) คดัเลือกพนัธุ์สตรอเบอร่ีที่เป็นที่ตอ้งการของตลาด เป็นพนัธุ์ที่ตา้นทานโรค
แมลง และไส้เดือนฝอย รวมทั้งปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูกไดดี้ ตลอดจนควรเป็น
พนัธุท์ี่ใหผ้ลผลิตสูงและคุณภาพของผลเป็นที่ยอมรับแก่ผูบ้ริโภค  
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2.3.2  พันธ์ุอะโวคำโด (Avocado) 
อะโวคาโดเป็นพืชที่ผสมขา้มตน้และขา้มพนัธุ์กนัเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีการบานและ

การผสมเกสรที่มีลกัษณะพิเศษ ดังนั้นเม่ือน าเมล็ดพนัธุ์ไปปลูกจึงมีการกลายพนัธุ์ โดยให้ผลผลิต
หลากหลายลกัษณะแตกต่างจากตน้แม่มาก และผลผลิตมกัมีคุณค่าต  ่า เห็นไดจ้ากผลผลิตจากการ
เพาะเมล็ดโดยไม่ไดเ้ปล่ียนยอดพนัธุ ์ที่วางจ าหน่ายอยูใ่นหลายๆ พื้นที่ นอกจากน้ีพนัธุ์ดีที่มีปลูกอยู่
นั้น ก็มีหลากหลายพนัธุเ์ช่นกนั ปัจจุบนัมูลนิธิโครงการหลวงไดค้ดัเลือกพนัธุอ์ะโวคาโดที่มีคุณภาพ
ดีและมีลักษณะตามความต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมเป็นการค้าจ  านวน 8 พนัธุ์ โดยให้มี
ช่วงเวลาเก็บเก่ียวไม่ตรงกนั เพือ่ให้มีผลผลิตจ าหน่ายระยะเวลายาวนาน พนัธุท์ี่ก  าหนดให้เป็นพนัธุ์
ส่งเสริม ไดแ้ก่ พนัธุปี์เตอร์สนั (Peterson) รูเฮิล (Ruchle) บคัคาเนีย (Buccaneer) เฟอร์ออเท ่(Fuerte) 
บูธ 7 (Boot-7) บูธ 8 (Boot-8) ฮอลล ์(Hall) และ แฮสส์ (Hass) 

2.3.2.1  ลกัษณะพนัธุอ์ะโวคาโดที่ดี 
อะโวคาโดพนัธุ์ที่มีคุณภาพดี และมีลักษณะตรงตามความตอ้งการของตลาดใน

ปัจจุบนั มีลกัษณะดงัน้ี 
1) เป็นพนัธุ์ที่มีผลผลิตมีคุณภาพเน้ือผลดี มีเปอร์เซ็นตไ์ขมนัสูง เน้ือผล

น่ิมแต่แน่นไม่เละ ไม่มีเส้ียนหรือเป็นสีน ้ าตาลง่ายเม่ือผา่ ไม่มีรสขื่นหรือกล่ินฉุน 
2) เป็นพนัธุท์ี่มีช่วงระยะเวลาเก็บเก่ียวยาว เม่ือผลแก่แลว้สามารถยดือายุ

เก็บเก่ียวไดโ้ดยอยูบ่นตน้ไดน้านไม่หล่นเสียหายง่าย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการกระจายปริมาณ
ผลผลิตที่ออกจ าหน่าย 

3) เป็นพนัธุ์ที่เปลือกผลหนาพอสมควรท าให้ทนต่อการขนส่งไดดี้ และ
ผลมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป เหมาะกบัสภาพการปริโภคในสภาพครอบครัวปัจจุบนั 
                             2.3.2.2  อะโวคาโดพนัธุท์ี่แนะน าปลูกเป็นการคา้ 

1) พนัธุปี์เตอร์สนั (Peterson) 
เป็นเผา่เวสอินเดียน ลกัษณะผลค่อนขา้งกลม ผลมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 

น ้ าหนักผลประมาณ 200-300 กรัม เน้ือผลมีสีเหลืองอมเขียว รสดี เมล็ดใหญ่อยูใ่นช่องเมล็ดแน่น 
เป็นพนัธุเ์บา ช่วงเก็บเก่ียวผลประมาณเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม  

2) พนัธุรู์เฮิล (Ruchle) 
เป็นลูกผสมเผ่ากวัเตมาลนักบัเวสอินเดียนลกัษณะผลค่อนขา้งกลมทรงสูง

เล็กน้อย ผลมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง น ้ าหนักผลประมาณ 200-300 กรัม เน้ือผลสีเหลืองอมเขียว 
เมล็ดใหญ่อยูใ่นช่องเมล็ดแน่น เป็นพนัธุเ์บา ช่วงเก็บเก่ียวผลประมาณเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม  

3) พนัธุบ์คัคาเนีย (Buccaneer) 
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เป็นลูกผสมระหว่างเผ่ากัวเตมาลันกับเวสอินเดียน มีทรงพุ่มแผ่กวา้ง 
ลกัษณะผลค่อนขา้งกลมรี มีขนาดกลาง น ้ าหนักผลประมาณ 300-500 กรัม ผิวผลขรุขระ สีเขียว
เปลือกหนา เน้ือสีเหลืองอ่อน รสดี เมล็ดขนาดกลางติดอยูใ่นช่องเมล็ดแน่น มีไขมนั 12 เปอร์เซ็นต ์
ช่วงเก็บเก่ียวผลปานกลาง คือประมาณวนัที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม ให้ผลดกเกือบทุกปี เป็น
พนัธุท์ี่ปลูกมากของโครงการหลวงในปัจจุบนั 

4) พนัธุเ์ฟอร์ออเท่ (Fuerte)  
เป็นลูกเผ่ากัวเตมาลันกับแม็กซิกัน ลักษณะผลทรงยาว มีขนาดเล็กถึง

ขนาดกลาง มีน ้ าหนักประมาณ 200-350 กรัม ผวิผลสีเขียว ผวิขรุขระเล็กน้อย เมล็ดขนาดกลางช่วง
เก็บเก่ียวประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน พนัธุ์น้ีผลผลิตมีคุณภาพดีมาก แต่เปลือกผลบาง 
อ่อนแอต่อการท าลายของโรคและแมลงจึงยงัส่งเสริมปลูกนอ้ยมาก 

5) พนัธุบ์ูธ 7 (Boot-7) 
เป็นลูกผสมระหว่างเผ่ากัวเตมาลันกับเวสอินเดียน มีทรงพุ่มแผ่กวา้ง 

ลกัษณะผลค่อนขา้งกลม มีผลขนาดกลาง น ้ าหนักผลประมาณ 300-500 กรัม ผิวผลขรุขระ สีเขียว
เปลือกหนา เน้ือสีเหลืองอ่อน รสดี มีเมล็ดขนาดกลาง ติดอยู่ในช่องเมล็ดแน่น มีไขมัน 7-14 
เปอร์เซ็นต ์ช่วงเก็บเก่ียวผลปานกลาง คือประมาณวนัที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธนัวาคม มกัจะให้ผลดก
เกือบทุกปี 

6) พนัธุบ์ูธ 8 (Boot-8) 
มีก าเนิดคร้ังแรกในฟลอริด้า เช่นเดียวกบั บูธ 7 ลกัษณะผลรูปไข่ ขนาด

เล็กถึงขนาดกลาง น ้ าหนกัผลประมาณ 270-400 กรัม ผวิผลขรุขระเล็กนอ้ย สีเขียว เปลือกหนา เน้ือ
สีครีมอ่อน รสชาติพอใช ้มีมนั 6-12 เปอร์เซ็นตเ์มล็ดมีขนาดกลางถึงใหญ่ อยูใ่นช่องเมล็ดแน่น ฤดู
เก็บเก่ียวประมาณวนัที่ 1 ตุลาคมถึง 15 ธนัวาคม มกัจะติดผลเป็นพวง 1-3 ผล ถา้ติดผลดกและบ ารุง
ตน้ไม่ดี มกัออกผลเวน้ปี 

7) พนัธุฮ์อลล ์(Hall) 
เป็นลูกผสมระหว่างเผ่ากัวเตมาลันกับเวสอินเดียน ลักษณะผลคล้าย

หลอดไฟ น ้ าหนักผลประมาณ 400-500 กรัม บางคร้ังน ้ าหนกัมากถึง 600 กรัม ถา้ติดผลไม่ดก ผวิผล
ค่อนขา้งเรียบ สีเขียวเขม้ เปลือกหนาพอใช้ เน้ือสีเหลืองเขม้ เมล็ดขนาดกลางถึงใหญ่ อยูใ่นช่อง
เมล็ดแน่นติดผลดก มีไขมัน 10-16 เปอร์เซ็นต์ ช่วงเก็บเก่ียวผลประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง
มกราคม  

8) พนัธุแ์ฮสส์ (Hass)  
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เป็นเผ่ากวัเตมาลนั ลกัษณะผลรูปไข่ ผิวผลขรุขระมาก ผวิสีเขียวเขม้ เม่ือ
สุกอาจจะเป็นสีเขียวเขม้หรือม่วงเขม้ ผลมีขนาดเล็ก น ้ าหนกัประมาณ 200-300 กรัม เน้ือผลสีเหลือง 
มีไขมันประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ช่วงเก็บเก่ียวผลประมาณ เดือน
ธนัวาคม ถึงกุมภาพนัธ ์อะโวคาโดพนัธุ์น้ีเป็นพนัธุก์ารคา้ที่ส าคญัของโลก เพราะคุณภาพผลดีมาก 
และอายกุารจ าหน่ายยาว  

อะโวคาโดพนัธุ์น้ี เป็นพนัธุท์ี่โครงการหลวงเน้นขยายการส่งเสริมมากใน
ปัจจุบนัและไดว้ิจยัและคดัเลือกสายพนัธุ์อะโวคาโด พนัธุ์แฮสส์ (Hass) สายพนัธุ์ที่มีคุณภาพดีคือ ผล
ใหญ่ เมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์เน้ือมาก จ านวน 5 สายพนัธุ์ (ฉลองชัย แบบประเสริฐ, สานิตย ์นิรพาร, 
ประเสริฐ จอมตวง, สมคิด อุตรเคียนต ์และรังสรรค ์เครือค า, 2551)  

 
2.3.3  มะคำเดเมีย (Macadamia)  
พนัธุม์ะคาเดเมียในประเทศไทย 

 ในประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดพ้ฒันาพนัธุ์มะคาเด
เมีย และคดัเลือกพนัธุเ์พือ่แนะน าใหเ้กษตรกรปลูกเป็นการคา้ในปัจจุบนั 3 พนัธุ ์คือ 

1)  พนัธุ์เชียงใหม่ 400 (HAES 660) เป็นพันธุ์เบา ออกดอกดก ใช้ปลูกร่วมกับ
พนัธุ์อื่นเพื่อช่วยผสมเกสรให้แก่พนัธุ์อื่น ในอตัราส่วนเชียงใหม่ 400 จ านวน 1 แถว ต่อพนัธุ์อื่น 
3 แถว มะคาเดเมียพนัธุ์เชียงใหม่ 400 เจริญเติบโตไดใ้นพื้นที่สูจากระดบัทะเลปานกลาง 700 เมตร
ขึ้นไป ถา้เป็นพื้นที่สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 400-600 เมตร ตอ้งอยูใ่นแนวเสน้ละติจูด 19.8 องศา
เหนือขึ้นไป ได้แก่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ขอ้เสียคือ ผลมี
ขนาดเล็กมีจ านวนเมล็ด 175-190 เมล็ด ต่อกิโลกรัม ผลิตผลเมล็ดทั้งกะลา จ  านวน 13-20 กิโลกรัม
ต่อตน้ (อาย ุ14 ปี) ขึ้นอยูก่บัการดูแลรักษาและสภาพพื้นที่ 

2) พนัธุเ์ชียงใหม่ 700 (HAES 741) ผลมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ น ้ าหนกัเน้ือในสูงกว่า
พนัธุ์เชียงใหม่ 400 และพนัธุ์เชียงใหม่ 1000 เมล็ดเน้ือในสีขาวสวยเป็นที่ดึงดูดตา เจริญเติบโตดี ให้
ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดีในพื้นที่สูงจากระดบัทะเลปานกลลาง 700 เมตรขึ้นไป ผลิตผลเมล็ดทั้ง
กะลา จ านวน 15-30 กิโลกรัมต่อตน้ (อาย ุ14 ปี) 

3) พนัธุ์เชียงใหม่ 1000 (HAES 508) ผลมีขนาดปานกลาง เมล็ดเน้ือในมีคุณภาพ
ยอดเยีย่ม คือ รูปทรงและสีสวย เจริญเติบโตดีและให้ผลิตผลิตสูงในสภาพอากาศหนาวเยน็ที่ระดบั
ความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป เป็นพนัธุ์ทนแลง้แต่ไม่ทนร้อน ถา้ปลูกในพื้นที่ต  ่ากว่า 700 เมตรลงมา 
จะเกิดอาการแพค้วามร้อน คือ ใบเหลืองซีด ขอบใบไหม้ ให้ผลิตผลเมล็ดทั้งกะลา จ  านวน 25-40 
กิโลกรัมต่อตน้ (อาย ุ14 ปี) ขึ้นอยูก่บัการดูแลรักษา และสภาพพื้นที่  
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2.4  แนวคดิและทฤษฎกีำรเพำะปลกูและกำรเกบ็เกีย่วไม้ผลเป้ำหมำย 
 
การส่งเสริมธุรกิจไมผ้ลที่ปลูกในพื้นที่สูง มีมานานแลว้โดยมี “โครงการหลวง” เป็นแกน

น าไดร่้วมมือกนัในการที่จะคน้ควา้วิจยัพนัธุ์พชืต่างๆ ส าหรับปลูกที่สูง ซ่ึงส่วนใหญ่น าพนัธุ์มาจาก
ต่างประเทศ เช่น บว๊ย ทอ้ สาล่ี แอปเป้ิล พลบั พลมั และสตรอเบอร่ี รวมทั้งกาแฟ ในที่น้ีจะน าเสนอ 
3 ชนิดที่สามารถปลูกไดใ้นอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ดงัน้ี 

 
2.4.1  สตรอเบอร่ี (Strawberry)  

2.4.1.1  การปลูก 
1) การเตรียมพื้นที่ปลูก ควรปลูกถั่วเพื่อบ ารุงดิน และใส่โดโลไมทเ์พื่อ

ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน จากนั้นเตรียมดินใหร่้วนซุย ขึ้นแปลงปลูกใหสู้งเพือ่มีการระบาย
น ้ าไดดี้ อาจจะมีการอบดินเพือ่ลดจ านวนของเมล็ดวชัพืช ไสเ้ดือนฝอย และโรคเช้ือราต่างๆ ที่สะสม
อยูใ่นดิน ส าหรับการใช้ยาก าจดัวชัพืชในแปลงก่อนปลูกควรให้แน่ใจว่าไม่มีพิษตกคา้งที่จะเป็น
อนัตรายต่อตน้สตรอเบอร่ี 

2) การเตรียมแปลงปลูก สามารถท าไดโ้ดยการใชเ้คร่ืองจกัรกล หรือใช้
แรงงานคนโดยใส่ปุ๋ ยคอกในอัตรา 2-4 ตนัต่อไร่ และไถพรวนเพื่อก าจดัวชัพืช จากนั้นท าการขึ้น
แปลงยกร่อง (hill system) หรือขึ้นแปลงขวางแนวลาดเท (แบบขั้นบนัได) เพื่อขจดัปัญหาการชะ
ลา้งและพงัทลายของดิน โดยให้แปลงปลูกมีขนาดกวา้ง 38-45 เซนติเมตร และยกร่องให้สูงจาก
พื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร 

3) การคลุมแปลงและการเตรียมหลุมปลูก การคลุมแปลงปลูกมี
ประโยชน์เพื่อป้องกนัผลสตรอเบอร่ีไม่ให้สมัผสักบัดินท าให้ผลสะอาดและไม่เสียหาย นอกจากน้ี
ยงัเป็นการป้องกันวชัพืช และรักษาคามช้ืนโดยสามารถควบคุมแปลงได้โดยใช้ใบตองตึง หรือ
พลาสติกคลุมแปลงทั้ง 2 ดา้น จากนั้นเจาะหลุมปลูกขนาด 7-8- เซนติเมตร ระยะห่าง 30 เซนติเมตร 
แปลงละ 2 แถว ห่างกนั 25 เซนติเมตร 

4) วธีิการปลูก หลงัจากเตรียมแปลงปลูกแลว้น าตน้ไหลลงปลูกในหลุม
ที่เจาะไว ้โดยให้ปลายไหลหันออกดา้นนอกของแปลง โดยให้ระดบัไหลอยูเ่สมอกบัพื้นแปลง และ
หลงัจากปลูกตอ้งมีการเด็ดไหลที่ไม่ตอ้งการ ใบแก่ และใบที่เป็นโรคเก็บทิ้งและเผาท าลายตลอด
ฤดูกาล มีการก าจดัวชัพืชเป็นคร้ังคราว พยายามดูแลอยา่ให้ดินรอบๆล าตน้ช้ืนแฉะ การใชส้ารเคมี
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เพื่อหยุดย ั้งหรือก าจดัวชัพืช แมลงและโรคต่างๆ ควรพิจารณาถึงวิธีการใช้ ประสิทธิภาพของ
สารเคมีชนิดนั้นๆ ตลอดจนความเขม้ขน้ขน้หรืออตัราการใชอ้ยา่งรอบคอบ 

5) การดูแลรักษาระหว่างการปลูก หลังจากปลูกตอ้งมีการปฏิบตัิดูแล
รักษาอย่างใกลชิ้ด โดยก าจดัวชัพืช และใบแสดงอาการของโรคแมลงออกอยูเ่สมอ และที่ส าคญั
จะตอ้งมีการตดัแต่งช่อดอก เพราะถา้หากมีช่อดอกมากเกินไปจะท าใหต้น้ขาดความแขง็แรง ผลผลิต
ที่ไดจ้ะมีขนาดเล็กไม่มีคุณภาพ 

6) การให้น ้ าสตรอเบอร่ีควรใช้น ้ าหยด เพราะจะท าให้ตน้สตรอเบอร่ี
แข็งแรงไม่เป็นโรคง่าย และแปลงปลูกสะอาดไม่ช้ืนแฉะ มีวชัพืชน้อย และที่ส าคญัท าให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและประหยดัน ้ า โดยช่วง 7-10 วนั หลงัจากการปลูกใหม่ จะให้น ้ าทั้งวนัหลงัจากที่สตรอเบอ
ร่ีสามารถตั้งตวัได้แลว้จะให้น ้ าวนัเวน้วนั ถ้าเป็นระบบน ้ าหยดจะให้น ้ านานประมาณ 20-30 นาที/
คร้ัง 

7) การให้ปุ๋ ย ปุ๋ ยมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของ
สตรอเบอร่ีมาก ทั้งปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมี ซ่ึงสามารถใหไ้ด ้ดงัน้ี 

(1) ปุ๋ ยอินทรีย ์นิยมใส่ตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก โดยไปพร้อมกับ
การเตรียมแปลงก่อนปลูก ในอตัรา 2-3 ตนัต่อไร่ 

(2) ปุ๋ ยเคมี จ  าเป็นตอ้งให้แก่ตน้สตรอเบอร่ีอยา่งเหมาะสมตามระยะ
การเจริญเติบโตของตน้ ซ่ึงสามารถใหไ้ด ้2 แบบ คือ 

(2.1)  การใหปุ้๋ ยแบบฝังดิน 
- หลังจากปลูก 20 วนั ใช้ปุ๋ ยสูตร 12-24-12 หรือ 9-22-24 

ใชอ้ตัรา 0.5 – 1 ชอ้นแกง ต่อตน้ หรือ 20 -25 กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ระยะหลงัจากปลูก 1 เดือน ใชปุ้๋ ยสูตร 13-13-21 หรือ 12-

12-17+2 อตัรา 1 ชอ้นแกงต่อตน้ จ  านวน 4 คร้ัง ห่างกนั 7 – 10 วนั 
 - ระยะเร่ิมเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ ยสูตร 0 – 0 – 60 อัตรา 1 ชอ้ง

แกงต่อตน้ จ  านวน 4 คร้ัง ห่างกนั 7 – 10 วนั หรือใชปุ้๋ ยสูตร 15 – 15- -15 (ระยะแรก) และสูตร 12 – 
12 – 17  

(2.2)  การใหปุ้๋ ยแบบใส่ไปกบัระบบน ้ า 
- ระยะหลังปลูก 1-35 วัน ใช้ปุ๋ ยสูตร 20-20-10 อัตรา 1 

กิโลกรัมต่อไร่ 
- ระยะหลังปลูก 35 วนั (เร่ิมติดผล) ใช้ปุ๋ ยสูตร 14-7-32 

อตัรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ 
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- ระยะ เร่ิม เก็ บ ผลผ ลิ ต  ใช้ปุ๋ ย สู ตร  8-12-34 อัต รา 1 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 0-52-3 สูตร 13-0-46 สูตร 0-0-60 และสูตร 0-0-50 

                  (3) การให้อาหารเสริมทางใบ  ให้แคลเซียมโบรอน 
เพื่อให้ผลผลิตมีผิวที่หนาและทนต่อความเสียหายระหว่างการขนส่งผลผลิต อยา่งน้อยเดือนละ 1 
คร้ัง ในอตัรา 20 ซีซีต่อน ้ า 20 ลิตร 

2.4.1.2  การเก็บเก่ียวผลผลิต 
เกษตรกรจะเก็บเก่ียวผลผลิต 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเชา้ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น. และ

ช่วงเยน็ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. การเก็บเก่ียวผลผลิตจะขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศถา้อากาศร้อนควร
เล่ือนเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิตออกไป เพื่อไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายหลังการเก็บเก่ียว
ผลผลิต เน่ืองจากอุณหภูมิสูงขึ้น ผลผลิตจะช ้าเสียง่าย 

การเก็บเก่ียวผลผลิต ควรเก็บผลผลิตเม่ือสีผิวผลเปล่ียนประมาณ 70-75 เปอร์เซ็นต ์
โดยพิจารณาจากสีผลที่เปล่ียนเป็นสีชมพูอมแดง ส าหรับผลผลิตที่สามารถเก็บเก่ียวได้มีปริมาณ 
1,500 – 1,800 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะเวลาใหผ้ลผลิต 5 – 6 เดือน 

 
2.4.2  อะโวคำโด (Avocado)  
มูลนิธิโครงการหลวงไดส่้งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกเป็นอาชีพจนกระทัง่เป็นไม้ผล

เศรษฐกิจที่ส าคญัชนิดหน่ึงบนพื้นที่สูง อะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดตอ้งการสูง ราคาแพง 50-
60 บาท/กก. เป็นไมผ้ลที่มีคุณค่าทางอาหาร ขณะที่พื้นที่ปลูกยงัมีน้อย จึงท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

2.4.2.1  การเพาะปลูกอะโวคาโด 
การปลูกอะโวคาโดเป็นการคา้จะตอ้งมีการวางแผนที่ดี โดยมีขอ้ค  านึง 2 ประการคือ 

ประการแรกตอ้งเลือกพนัธุ์ที่มีผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นที่ตอ้งการของตลาด และประการที่สอง ควร
เลือกปลูกอะโวคาโดในพื้นที่เดียวกนัมากกว่า 2 พนัธุ์ ให้มีการบานของดอกต่างประเภทกนั เพื่อ
ช่วยใหก้ารติดผลดีขึ้น เน่ืองจากอะโวคาโดจะผสมขา้มตน้และขา้มพนัธุก์นั นอกจากน้ียงัเป็นการท า
ใหมี้ผลผลิตจ าหน่ายยาวนานขึ้น เพราะแต่ละพนัธุก์ารสุกแก่ของผลจะต่างกนั 

1) ระยะปลูกและการวางผงัปลูก 
ระยะปลูกที่เหมาะสมของอะโวคาโดนั้น ขึ้นอยูก่บัพนัธุ์ที่จะใชป้ลูก และ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพราะเป็นปัจจยัที่ท  าใหต้น้อะโวคาโดเจริญเติบโตไดต่้างกนัโดยอะโวคา
โดบางพนัธุ ์เช่น พนัธุเ์บคอนและพนัธุรู์เฮิล จะมีตน้สูงโปร่งจึงอาจปลูกชิดไดม้ากวา่พนัธุ์ที่มีพุ่มแผ่
กวา้ง เช่น พนัธุ์บูช 7 พนัธุ์ฮอล์และพนัธุ์โซเควท โดยทัว่ไปการปลูกอะโวคาโดจะใช้ระยะปลูก
ระหวา่งตน้และระหวา่งแถวประมาณ 8-12 เมตร  
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2) การเตรียมแปลงปลูก 
ควรจะเตรียมแปลงที่จะปลูกไวล่้วงหน้าก่อนปลูกประมาณ 1 ปี ส าหรับ

ในพื้นที่สูงซ่ึงมีความลาดชนัควรจดัท าระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า เช่น ท าขั้นบนัไดดิน หรือปลูกหญา้
แฝกขวางความลาดเทของพื้นที่ จากนั้นจึงวางผงัปลูกโดยท าการไถพรวนแปลงที่จะใชป้ลูก ปักไม้
ตามระยะหลุมระหว่างแถวและระหว่างตน้ตามตอ้งการ แลว้ปลูกพืชคลุมดินในระหว่างแถวของ
หลุมที่เตรียม ปลูกไม้บังลมในแนวรอบสวนหรือในแต่ละแนวแปลงย่อย หลังจากนั้ นจึงเตรียมหลุม
ปลูกอะโวคาโด การเตรียมหลุมปลูกก็คล้ายกับของไม้ผลทั่วๆไป หลุมควรมีความกวา้งยาว 80 
เซนติเมตร ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร ผสมปุ้ ยคอกประมาณ 1-2 บุ ้งก๋ี คลุกเคล้ากับดินที่ขุดขึ้ น
มาแลว้ใส่ลงไปในหลุม เตรียมไมปั้กผกูยดึตน้กนัลมโยกเตรียมวสัดุคลุมผวิหนา้ดินบริเวณหลุมปลูก
ไวซ่ึ้งอาจใชฟ้าง เศษหญา้แหง้ แกลบ ขี้กบ ขี้ เล่ือย หรือเปลือกถัว่ก็ได ้

3) ฤดูปลูก 
อะโวคาโดสามารถปลูกได้ทุกฤดูถ้ามีน ้ าเพียงพอ ในประเทศไทยนิยม

ปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน ซ่ึงจะประหยดัค่าใชจ่้ายในการใหน้ ้ า เพราะมีฝนตกลงมาช่วย แต่ถา้ฝนตกชุก
มาก ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้น ้ าขงัตน้อะโวคาโด ถา้ปลูกในฤดูร้อนก็ตอ้งเตรียมป้องกนัแสงแดดเผา
ส่วนของเปลือกล าตน้ หรือก่ิงกา้นอะโวคาโดดว้ย ในต่างประเทศจะใชพ้ลาสติกหุม้ป้องกนัโคนจาก
แสงแดด และสตัวก์ดัแทะเปลือก 

4) การปลูก 
ตอ้งจดัเตรียมตน้กล้าอะโวคาโดไวก่้อนล่วงหน้า โดยคดัเลือกตน้กลา้ที่

แขง็แรงสมบูรณ์และไดข้นาด เม่ือปลูกให้น าตน้อะโวคาโดลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว ้ใหร้อยต่อก่ิง 
หรือรอยแผลติดตาอยูเ่หนือระดบัดิน กลบดินรอบๆ โคนตน้ให้แน่น และรดน ้ าให้ชุ่ม แล้วท าการ
คลุมผวิหน้าดินดว้ยวตัถุคลุมดินที่เตรียมไว ้เพือ่ช่วยรักษาความชุ่มช้ืน ป้องกนัเมล็ดวชัพืชงอก และ
ป้องกนัความร้อนจากแสงแดด ปักไมห้ลกัผกูเชือกยดึตน้ให้แน่นป้องกนัลมโยก รดน ้ าเสมอจนกว่า
ตน้จะตั้งตวัได ้ทั้งน้ีอาจจะใหน้ ้ าคร้ังละ 20-40 ลิตรต่อตน้ ทุก 3-4 วนัในระยะ 1 เดือนแรก และควร
ตรวจดูอยูเ่สมอ ถา้ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานก็ควรให้น ้ าแก่ตน้อะโวคาโดอีก ส าหรับในช่วงฤดูร้อน
ของปีแรกหลงัจากหมดฤดูฝนแลว้ควรให้น ้ าแก่ตน้อะโวคาโดทุกสัปดาห์ๆ 40-60 ลิตรต่อตน้ จนกว่า
ตน้อะโวคาโดจะมีอาย ุ1 ปี หลงัจากปลูก หลงัจากปลูกใหม่นอกจากจะคลุมผิวหน้าดินและให้น ้ า
ช่วยแลว้ ถา้พื้นที่ปลูกมีแสงแดดจดัควรท าร่มเงาป้องกนัความร้อนจากแสงแดดและลมแรงดว้ย 

 5) การเปล่ียนพนัธุใ์นแปลงปลูก 
อะโวคาโด ที่ปลูกตน้ตอลงแปลงปลูกก่อนหรือตน้ที่เปล่ียนเป็นพนัธุ์ดีไป

แล้ว แต่ตอ้งการเปล่ียนเป็นพนัธุ์ใหม่ สามารถท าการเปล่ียนยอดเป็นพนัธุ์ใหม่ได้ โดยใช้วิธีการ
เสียบขา้งหรือเสียบเปลือกตามวธีิที่แนะน าขา้งตน้ 
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2.4.2.2 การขยายพนัธุโ์ดยการทาบก่ิงและการตอนก่ิง 
อะโวคาโดสามารถขยายพนัธุ์ไดอี้กหลายวธีิ เช่น การทาบก่ิง และการตอนก่ิง :ซ่ึง

การทาบก่ิงนั้นค่อนขา้งไดผ้ลดี โดยใชว้ธีิการเดียวกบั การทาบก่ิงมะขาม คือน าตน้ตอที่ปลูกอยูใ่น
ถุงขึ้นไปทาบก่ิงพนัธุ์ และหลงัจากทาบก่ิงติดและตดัก่ิงลงจากตน้แลว้ ตอ้งดูแลเป็นอยา่งดี เพราะ
มกัจะตายไดง่้าย ส าหรับการตอนอะโวคาโดนั้นไม่ค่อยไดผ้ล เน่ืองจากก่ิงตอนออกรากน้อยเพยีง 1 
ถึง 2 ราก และเม่ือตดัมาช ามกัตายเกือบหมด ถึงแมจ้ะใชฮ้อร์โมนเร่งรากช่วงก็ยงัมีรากออกนอ้ยมาก
ไม่เป็นที่นิยม 

2.4.2.3 การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 
อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีลักษณะการสุกแก่ที่มีลักษณะพิเศษ คือผลที่แก่แล้วยงั

สามารถแขวนอยูบ่นตน้ไดร้ะยะเวลาหน่ึงโดยยงัไม่สุกถา้ไม่เก็บเก่ียวมาบ่ม แต่ผลจะแขวนอยูไ่ด้
นานเท่าใดขึ้นอยูก่ ับพนัธุ์ โดยบางพนัธุ์สามารถอยู่ได้นานถึง 3 เดือน ซ่ึงเป็นขอ้ดีทางการตลาด 
นอกจากน้ีบางพนัธุจ์ะไม่เปล่ียนแปลงลกัษณะภายนอกของผลให้เห็นชดัจนนัก เม่ือผลแก่และสุก 
เช่นสีของผลไมเ้ปล่ียนไป จึงยากต่อการสังเกตของผูท้ี่ไม่ช านาญ นอกจากน้ีในอะโวคาโดแต่ละ
พันธุ์ย ังมีฤ ดูที่ ผลแก่ เก็บ เก่ี ยวได้ไม่พ ร้อม ถึงแม้ว่าพัน ธุ์ เดียวกันแต่ถ้าปลูกคนละแห่งที่
สภาพแวดล้อมต่างกนัอาจท าให้ผลแก่ชา้หรือเร็วกว่ากันได ้1-3 สัปดาห์ วิธีสังเกตและทดสอบว่า
ผลอะโวคาโดแก่ มีหลายวธีิ คือ 

วธีิการสงัเกตการณ์แก่ของผลอะโวคาโด 
1) สงัเกตจากลกัษณะภายนอกของผล 
ผลอะโวคาโดที่แก่นั้ น พบว่าลักษณะภายนอกของผลเปล่ียนแปลงไม่

เหมือนกันบางพนัธุ์ ผลแก่จะมีนวลที่ลบออกได้ บางพนัธุ์ผิวผลเปล่ียนสีจากเขียวเป็นสีเขียวปน
เหลือง เช่น พนัธุรู์เฮิล และ พนัธุปี์เตอร์สัน บางพนัธุ์เปล่ียนจากเขียวเป็นเขียวปนม่วง เช่น พนัธุแ์ฮสส์ 
โพลล็อค ปากช่อง 3-3 และปากช่อง 6-5 เป็นตน้ บางพนัธุเ์ม่ือแก่ผิวผลยงัคงเป็นสีเขียวอยู ่แต่ขั้วผล
เปล่ียนจากเขียวเป็นเหลือง หรือผลมีจุดสีน ้ าตาล เช่น พนัธุก์มัปง บูช 7 ฮอลล ์และลูล่า เป็นตน้ 

2) สังเกตจากฤดูเก็บเก่ียวและลักษณะภายในของผลอะโวคาโดแต่ละ
พนัธุ์มีฤดูเก็บเก่ียวที่ค่อนขา้งแน่นอนเม่ือเร่ิมเขา้ฤดูเก็บเก่ียวสามารถทดสอบไดโ้ดยเก็บผลมาผ่าดู
เยือ่หุ้มเมล็ดถา้เปล่ียนจากสีขาวเป็นสีน ้ าตาลแลว้แสดงว่าผลแก่เก็บเก่ียวได ้หรือทดลองเก็บผลที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดมาบ่มทุกๆ สัปดาห์ๆ ละ 5-10 ผล เพื่อทดสอบความแก่ของผล ถา้ผลแก่จะบ่มไดสุ้ก 
ผวิผลที่สุกไม่เห่ียวยน่หรือแหง้ รสชาติดี เน้ือไม่เหนียวหรือแข็ง และไม่มีรสขม แสดงว่าผลที่เหลือ
บนตน้สามารถเก็บไดแ้ลว้ 
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นอกจากน้ียงัสามารถทดสอบความแก่ของผลอะโวคาโดวดัเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในผล 
เปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้ง วดัความถ่วงจ าเพาะ วดัเปอร์เซ็นต์น ้ าตาลในระยะผลแก่ เป็นตน้ แต่เป็น
วธีิการที่ยุง่ยากและซบัซอ้นไม่สะดวกในการใช ้

ส าหรับผลผลิตที่สามารถเก็บเก่ียวไดมี้ปริมาณ 300 - 500 กิโลกรัมต่อตน้ หากปลูก 
50 ต้น/ไร่ จะได้ปริมาณผลผลิต 10,000 – 25,000 กก./ไร่ เก็บเก่ียวผลผลิตได้ปีละ 1 – 2 คร้ัง 
ระยะเวลาไดผ้ลผลิตหลงัปลูก 3 – 5 ปี  

 
2.4.3  มะคำเดเมีย (Macadamia)  

2.4.3.1  การปลูก 
1) ระยะปลูกระหวา่งตน้และแถว 8×10 เมตร สามารถปลูกพชือ่ืนแซมได้

ในช่วง 1-4 ปีแรก เช่น กาแฟ สตรอเบอร่ีมันส าปะหลัง เป็นตน้ ควรขุดขนาดหลุม 75 x 75 x 75 
เซนติเมตร ถึง 1 x 1 x 1 เมตร รองกน้หลุมดว้ยหินฟอสเฟตหลุมละ 1-2 กิโลกรัม ปุ๋ ยคอกหรือแกลบ
หรือปุ๋ ยหมกัหลุมละ 3-5 กิโลกรัม 

2) การใหน้ ้ า ควรใหน้ ้ าสม ่าเสมอ ระยะ 1-2 ปีแรก 2-3 วนั/คร้ัง และหลงั 2 
ปี อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง และระยะออกดอกและติดผล ตอ้งใหอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2.4.3.2  การใส่ปุ๋ ย  
ใชปุ้๋ ยสูตร 15-15-15 อตัรา 500 กรัม/ตน้ 2 คร้ัง/ปี และ สูตร 12-12-24 อตัรา 500 กรัม/

ตน้ ก่อนระยะออกดอกและติดผล (ต.ค. - พ.ย. และ ก.ค. – ส.ค. ) ของทุกปีเม่ือเร่ิมใหผ้ลผลิต ทั้งน้ี ควร
ใหปุ้๋ ยคอกร่วมดว้ยในอตัรา 10-30 กก. / ตน้ ทุกๆ 2 คร้ัง / ปี ในระยะเดียวกนักบัปุ๋ ยเคมี 

2.4.3.3  การเก็บเก่ียวและผลผลิต 
หากปลูกมะคาเดเมียบนที่สูงจะออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม และ

กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม อายตุั้งแต่ดอกบานถึงผลแก่ประมาณ 6-9 เดือน ขึ้นกบับริเวณที่ปลูกยิง่สูง
ยิง่ออกดอกชา้ ผลมะคาเดเมียเม่ือแก่จะร่วงลงพื้น หลงัเก็บผลตอ้งรับกะเทาะเปลือกเขียวขา้งนอกออก 
เพราะถ้าผลกองรวมซ้อนกนัมากๆ จะเกิดความร้อน ท าให้เน้ือในมีคุณภาพไม่ดี การเก็บเมล็ดหลัง
กะเทาะเปลือกนอกสีเขียวแลว้ ควรน าไปผึ่งในที่ที่มีลมพดัผ่านสะดวกหรือวางบนตะแกรงเป็นชั้นๆ 
เพือ่ลดความช่ืนในขณะรอส่งจ าหน่ายหรือก่อนเขา้ตูท้ี่จะกะเทาะเปลือกแขง็ 

หลังจากปลูก 4-5 ปี เร่ิมให้ผลิตผลปีแรกจ านวน 1-3 กิโลกรัมต่อต้น และเพิ่มขึ้ น
เร่ือยๆ ทุกปี อายุ 10 ปีขึ้ นไปให้ผลผลิตจ านวน 20-30 กิโลกรัมต่อตน้ อายุ 20 ปีขึ้นไปให้ผลผลิต
จ านวน 40-60 กิโลกรัมต่อตน้ อายทุี่ใหผ้ลิตผลยาวนานไม่นอ้ยกวา่ 50 ปี ขึ้นอยูก่บัการดูแลรักษา หาก
ปลูก 25 ตน้/ไร่ จะไดป้ริมาณผลผลิต 500 - 750 กก./ไร่ เม่ืออายไุด ้10 ปีหลงัปลูก เก็บเก่ียวผลผลิต
ไดปี้ละ 1 คร้ัง  
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จากการศึกษาแนวคิดด้านการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมายขา้งตน้ที่
กล่าวมาเป็นการศึกษาดา้นเทคนิคในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมาย เม่ือมองในเชิง
ความเช่ือมโยงการพฒันาภาคการเกษตรสู่การเติบโตสีเขียว การพฒันาเกษตรไปสู่การเติบโตสีเขียวที่
เร่ิมมีการให้ความส าคญัมาในช่วงปีที่ผ่านมา จากการริเร่ิมของประเทศ พฒันาแลว้หลายประเทศเช่น
สหภาพยโุรปญี่ปุ่ นจีนเป็นตน้ซ่ึงมีหลายแนวคิดวธีิการปฏิบติัที่แตกต่างกนัอาทิเกษตรสีเขียวเกษตรสู่
สงัคมคาร์บอนต ่าเกษตรกรรมย ัง่ยนืเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้  

 ดา้นการผลิต แนวคิดการเกษตรที่น าไปสู่การเติบโตสีเขียว เป็นรูปแบบการเกษตรที่มี
การเพาะปลูกและใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตทางการเกษตรที่ย ัง่ยนืซ่ึงมีหลายรูปแบบไดแ้ก่การปฏิบติัทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) เกษตรอินทรีย/์เกษตรชีวะพลวตัร (Organic/Biodynamic Agriculture) เกษตรและ
การค้าที่ เป็นธรรม (Fair Trade) เกษตรกรรมนิเวศวิทยา (Ecological Agriculture) เกษตรกรรมเชิง
อนุรักษ์ (Conservation Agriculture) โดยเป็นการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ เทคนิคการผลิตที่
เหมาะสมกับท้องถ่ินและมีความหลากหลาย ซ่ึงมี เป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ขณะเดียวกนัเพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนต่อเกษตรกรปรับปรุงระบบนิเวศและลดของเสียและความไม่
มีประสิทธิภาพในห่วงโซ่อาหาร เทคนิคการผลิตสามารถขึ้นอยู่กบัวิธีทางธรรมชาติในการบริหาร
จดัการศตัรูพืชและวชัพืชและแหล่งอินทรียว์ตัถุของปุ๋ ยและเมล็ดพนัธุ์อยา่งไรก็ตามยงัสามารถใช้
เทคโนโลยีขั้ นสูงที่ท  าให้ เกิดการใช้ปุ๋ ยเคมีและการควบคุมศัตรูพืชยงัมีความแม่นย  าและมี
ประสิทธิภาพสูงไดด้ว้ย  

 ประเด็นการขบัเคล่ือนภาคเกษตรสู่การเติบโตสีเขียวของไทย ควรเป็นการพฒันาภาค
เกษตร โดยใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ายถือเป็นการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการสร้างความมัน่คง
อาหาร และพลงังานอยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการขบัเคล่ือนที่ส าคญั ไดแ้ก่  

1)  วิธีเกษตรกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม่ควรกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (สิรินทรเทพ เตา้ประยรู, 2555)  

2)  สนับสนุนนโยบายภาคเกษตรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ที่
ภาครัฐไดใ้ห้การสนับสนุนอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ การปฏิบติัทางการเกษตรที่ดี เกษตรกรรมย ัง่ยนื เกษตร
อินทรีย ์เป็นตน้  

(1)  การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี (GAP) เป็นการผลิตพืช ปศุสัตว ์และประมง 
ตามมาตรฐานสากลที่ก  าหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้มีการผลักดันการผลิตตาม
มาตรฐานดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ือง โดยค านึงถึงการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตตามหลกัวชิาการ การ
ควบคุมการใชปุ้๋ ยเคมีและสารเคมีในอตัราที่เหมาะสมและก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การเก็บเก่ียว
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ที่ปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง สินคา้มีความปลอดภยั ปราศจากการปนเป้ือนของสารเคมีที่ก่อให้เกิด
โรคกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตร ลดตน้ทุนการผลิต และลดการ
ตกคา้งของสารเคมีในส่ิงแวดลอ้ม 

(2)  ระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื เป็นการผลิตทางการเกษตรและวิถีการด าเนินชีวิต
ของเกษตรกรที่ เอ้ืออ านวยต่อการฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาไวซ่ึ้งความสมดุลของระบบนิเวศและ
สภาพแวดลอ้ม โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสงัคมที่เป็นธรรมส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรและผูบ้ริโภค รวมทั้งพฒันาสถาบันทางสังคมของชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงรูปแบบการท า
การเกษตรที่เขา้ข่ายเกษตรย ัง่ยนื ไดแ้ก่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย ์วนเกษตร เกษตรผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงรัฐบาลไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรกรรมอยา่ง
ย ัง่ยนื (กกย.) บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืทั้งภาครัฐ
และเอกชน เครือข่ายเกษตรกร มูลนิธิและองคก์รพฒันาเอกชน พร้อมทั้งยกร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ย
การพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งองคก์รบูรณาการการด าเนินการ
พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 

(3)  เกษตรอินทรีย ์ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการผลักดันและขบัเคล่ือนการพฒันา
เกษตรอินทรียไ์ปสู่การปฏิบติั ภายใตค้ณะกรรมการพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ และจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ. ศ. 2551 – 2554) ซ่ึงเกษตรอินทรียถื์อเป็น
หน่ึงในระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนืที่ใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มโดยหลีกเล่ียง
การใชปุ้๋ ยและสารเคมีโดยส้ินเชิงและเน้นการใชอิ้นทรียว์ตัถุในการปรับปรุงบ ารุงดิน มีการปลูกพืช
หมุนเวยีน และลดการไถพรวน ถือไดว้า่เป็นรูปแบบการผลิตทางเกษตรที่สนบัสนุนให้เกิดการเติบโต
สีเขียวและอยา่งมีนัยส าคญั ซ่ึงเกษตรอินทรียใ์ห้ความส าคญักับการสร้างสมดุลของวงจรของธาตุ
อาหาร การประหยดัพลงังาน การอนุรักษร์ะบบนิเวศการเกษตร และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

3)  ทิศทางของนโยบายการบริหารการใชพ้ลงังานของประเทศควรน าไปสู่การเติบโต
สีเขียว สนับสนุนการน าผลผลิตสินคา้เกษตรมาผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพเพื่อลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล
อย่างจริงจงัเน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงชีวภาพได้ไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใช้ในที่แรงโน้มความตอ้งการใช้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชีวภาพจากผลผลิตเกษตรมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์
ของเหลือใชจ้ากการเกษตร มูลสตัยห์รือของเสียจากโรงเล้ียงสตัว ์เป็นตน้ 

แนวคิดดงักล่าวมองวา่ประเด็นการขบัเคล่ือนภาคเกษตรสู่การเติบโตสีเขียวของไทย ควรเป็น
การพฒันาภาคเกษตร โดยใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและรักษาสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
และเป็นการน าเสนอแนวทางและกลไกการขบัเคล่ือนประเด็นการพฒันาสู่สังคมสีเขียว เพือ่จดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติฉบบัต่อไป 

นอกจากนั้ นการแก้ปัญหาด้านการเกษตรมีการด าเนินโครงการสมาร์ทฟาร์ม ฤทยัชนก 
กล่าวว่า แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่  1 จาก 4 ประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ แผนพฒันาการเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัที่ 11 แนวคิดน้ีเน้นการ พฒันาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้มีภูมิคุม้กนั
พร้อมรับความเส่ียงในมิติของการผลิตและ  การตลาด รวมทั้งมีความสามารถในการผลิตและ
การตลาดในระดับที่พร้อมก้าวสู่การเป็นผูจ้ดัการฟาร์มมือ  อาชีพที่ท  าการเกษตรได้จนประสบ
ความส าเร็จ เกษตรกรรมในประเทศไทยยงัประสบปัญหาหลายดา้น โดยเฉพาะในมิติของผลิตภาพ 
(Productivity) ยงัอยูใ่นเกณฑ์ที่ไม่สูงและรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉล่ียต ่า เน่ืองจากเกษตรกรไม่มี
ความรู้เพียงพอ ขาดขอ้มูล เชิงลึกดา้นการตลาดส าหรับวางแผนการผลิต รวมทั้งความรู้ในการผลิต
สินคา้เกษตรคุณภาพสูงที่มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นปัญหา
ดงักล่าวสะทอ้นว่าอาชีพเกษตรกรยงัขาดการ พฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยเฉพาะการสร้างความเขม้แข็ง
ให้สามารถพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว ซ่ึงจะท าให้ภาครัฐไม่ จ าเป็นตอ้งก าหนดนโยบายเพื่อแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้าและโอบอุม้เกษตรกร แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จึงเป็นกลไกส าคญัในการ
ตอบโจทยก์ารพฒันาดงักล่าว 

ในมุมมองของศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซ่ึงได้น าเสนอ 
Smart Farm Flagship ในภาคการเกษตร แนวคิดหลักของสมาร์ทฟาร์มคือการใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพฒันาทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
สินคา้เกษตรเพือ่ยกระดบัผลิตภาพ มาตรฐาน สินคา้ และลดตน้ทุน โดยการพฒันาเกษตรกรรมใน 4 
ดา้นไดแ้ก่ 1) ลดตน้ทุน 2) เพิ่มคุณภาพการผลิตและ มาตรฐานสินคา้ 3) ลดความเส่ียงจากศตัรูพืช
และภยัธรรมชาติ และ 4) การจดัการและส่งผา่นความรู้ ส่วน แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” 

ในมุมมองของกระทรวงเกษตรฯ หมายถึงเกษตรกรที่มีความรู้อยา่งถ่องแท  ้เก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถวางแผนโดยรู้ถึงอุปสงคต์ลาดและเตรียมการผลิตให้ สอดคลอ้ง 
รวมทั้ งมีความสามารถในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและในการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว โดยการ 
วเิคราะห์ขอ้มูลรอบดา้นเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจที่ตั้งอยูบ่นหลกัการและเหตุผล ตลอดจน
รู้จกั ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการเกษตร ในมิติของผลผลิต “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จะเน้นการผลิต
สินคา้เกษตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภยัต่อ ผูบ้ริโภค และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นรายได ้การ
กา้วสู่ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” นั้น เกษตรกรจะมีรายได ้อยา่งนอ้ยในระดบัเดียวกบัหรือมากกวา่ค่าแรง
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ขั้นต ่า ซ่ึงหมายถึงรายไดท้ี่จะเพิ่มขึ้นเฉล่ียปีละไม่ต ่ากว่า 180,000 บาท หรือเท่ากบัเงินเดือนขั้นต ่า
ของผูจ้บปริญญาตรี คุณสมบัติทั้ งหมดน้ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่  เป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” 
สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

การด าเนินงานที่ส าคญัคือ การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลเกษตร (War Room) เพือ่เช่ือมโยงขอ้มูลจาก 
ทุกภาคส่วนให้ครอบคลุม และมีการจดัท าแผนพฒันาระดบัจงัหวดัเพือ่วางแผนโซนน่ิงสินคา้เกษตร 
พร้อมทั้ง น าขอ้มูลไปเผยแพร่ต่อเกษตรกรเพื่อให้แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” สามารถก่อให้เกิด
ผลได้อย่างเป็น รูปธรรม อีกด้านหน่ึงของการสร้าง “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” คือ การพฒันา “Smart 
Officer” หรือเจา้หน้าที่รัฐ ซ่ึงมีองคค์วามรู้ทางวิชาการและนโยบาย สามารถน าเทคโนโลยมีาใช้
สนับสนุนเกษตรกรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากแนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” หากสัมฤทธ์ิผล
จริงจะมีคุณประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกระทรวงพาณิชยใ์นการดูแลดา้นปลายน ้ าของสินคา้
เกษตร โดยเฉพาะการลดตน้ทุนและเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานสินคา้ ซ่ึงจะเป็น
การแบ่งเบาภาระของกระทรวงพาณิชยใ์นการดูแลราคาสินคา้เกษตรที่มกัผนัผวนอยูเ่สมอ ท าให้มี
ความจ าเป็นน้อยลงในการด าเนินนโยบายอุดหนุนราคาสินคา้และสามารถส่งเสริมให้ กลไกตลาด
ท างานเองไดม้ากขึ้น นอกจากนั้นยงัช่วยให้สามารถท าการตลาดสินคา้เกษตรไดง่้าย โดยเฉพาะการ
วางต าแหน่งการแข่งขนัในตลาดบนที่จะท าใหเ้ป้าหมายในการเพิม่มูลค่าทางการคา้ประสบผลส าเร็จ 
ดงันั้น กระทรวงพาณิชยจึ์งควรสนับสนุนกระทรวงเกษตรฯ ในการด าเนินนโยบาย “สมาร์ทฟาร์ม
เมอร์” โดยการบริหารจดัการสินคา้เกษตรร่วมกนัในดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูลการตลาดเขา้กบัขอ้มูล
การผลิต โดยเฉพาะการบูรณาการฐานขอ้มูลกบัศูนยข์อ้มูลเกษตรในส่วนของการตลาดเชิงลึก ซ่ึงจะ
ท าให้ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เขา้ถึงขอ้มูลด้านการตลาดเชิงลึกเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต และ
ผลกัดนัใหแ้นวคิดน้ีสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในภาคการเกษตรไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

2.5  แนวคดิและทฤษฎกีำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณูปโภค 
 

สาธารณูปโภค (Public Utilities) 
สาธารณูปโภค เรามกัจะมีการรวมไปถึงสาธารณูปการหรือการบริการของรัฐในดา้นต่างๆ 

ดงันั้น ความหมายของสาธารณูปโภค คือ การประกอบการเพือ่ประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไป เช่น 
ไฟฟ้า น ้ าประปา โทรคมนาคม ถนน รถไฟ  (พรีะ, 2553) 

ชนิดของโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบคมนาคม ไดแ้ก่ 1) ถนนและทางหลวง รวมถึงโครงสร้าง
ที่เก่ียวขอ้งเช่น สะพาน อุโมงค ์ท่อระบายน ้ า ก าแพงกนัดิน ป้ายบอกทาง ไฟถนน ไฟจราจร ทางเทา้ 
2) ระบบขนส่งทางราง รวมถึง รถไฟ รางรถไฟ สถานีรถไฟ 3) คลอง ท่าเรือ และประภาคาร 4) 
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สนามบินรวมถึงระบบจราจรของเคร่ืองบิน 5) ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงรถเมล ์รถเมล์ด่วนพิเศษ 
เรือเมล์ -ระบบพลงังาน ไดแ้ก่ โรงงานไฟฟ้า แก๊สธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน - ระบบจดัการน ้ า 
ไดแ้ก่ ระบบประปา ระบบป้องกนน ้ าท่วมรวมถึงเขื่อน ฝาย ระบบบ าบดั น ้ าเสีย ท่อระบายน ้ า ระบบ
ส่งน ้ า เช่น คลองชลประทาน ระบบการจดัการขยะ ได้แก่ ระบบบ าบัดขยะ ระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
โรงงานรีไซเคิล ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการด าเนินงานดงัน้ี (กนกรส โยยะลา, 2551) 1) การ
คมนาคมขนส่ง งานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งที่ส าคญัภารกิจหน่ึง คือ งาน
ก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน ซ่ึงส่วนราชการต่างๆ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวง ชนบท กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ องคก์ารปกครองส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล ยงัเก่ียวกบัภารกิจหน้าที่
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามที่กฎหมายก าหนดดงัน้ี พระราชบญัญตัิสภาต าบล และองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ตอ้งท าให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปน้ี (1) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
ทางน ้ าและทางระบายน ้ า ตลอดจนทางเดินเทา้ต่างๆ ในต าบลของตนเอง 2) ระบบไฟฟ้าและแสง
สวา่งไฟฟ้าสาธารณะเป็นบริการดา้นพื้นฐานที่ประชาชนพงึไดรั้บ จากภาครัฐเพราะเป็นส่ิงทีจ่  าเป็น
ในการด ารงชีวิตของประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ไฟฟ้าสาธารณะจึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงที่มีส่วนช่วย ลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนน ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ซ่ึงการให้บริการติดตั้งและซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะแก่
ประชาชนเป็นภาระหน้าที่ส าคญัประการหน่ึงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) ระบบน ้ าประปา 
เน่ืองจากภารกิจในการจดัหาน ้ าสะอาดเพือ่ใชใ้นการอุปโภคและบริโภค ในชุมชนเป็นบทบาทและ
หน้าที่หน่ึงซ่ึงรัฐจะตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีน ้ าสะอาดส าหรับเป็นน ้ าด่ืมและน ้ าใช้อย่าง
เพยีงพอ โดยหากประชาชนมีน ้ าสะอาดส าหรับด่ืมและใชส้อยอยา่งเพียงพอก็จะส่งผลใหป้ระชาชน
ในชุมชนมีสุขภาพอนามยัที่ดีรวมทั้งการที่ประชาชนในชุมชนจะไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนน ้ าสะอาดในชุมชน ซ่ึงจะท าใหแ้ต่ละชุมชนมีน ้ าสะอาดใชอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
 2.5.1  โครงสร้ำงพืน้ฐำนสีเขียว  

 1.  เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมและขนส่งเพิ่มเพื่อลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก โดย 

1)  ส่งเสริมให้ประชาชนเปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินคา้
ดว้ยระบบคมนาคมและขนส่งที่ใชพ้ลงังานต่อหน่วยต ่ากว่าทางถนนที่เป็นรูปแบบการเดินทางและ
ขนส่งสินคา้หลกัในปัจจุบนัและพฒันาโครงข่ายเช่ือมโยงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดสดัส่วนการ
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ใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมและขนส่งที่จะน าไปสู่การเพิม่ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในภาพรวม
ของประเทศ 

2)  ส่งเสริมการใชย้านพาหนะที่ใชพ้ลังงานที่สะอาดขึ้นหรือใช้พลังงานที่
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่โดยส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพและก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์
พฒันาเทคโนโลยยีานยนตท์ี่สะอาดและช่วยประหยดัพลงังานควบคู่กบัการควบคุมประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานภายใตศ้กัยภาพของเทคโนโลยโีดยการก าหนดมาตรฐานอตัราการบริโภคเช้ือเพลิง
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่าและลดการใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงพร้อมทั้งก าหนด
มาตรฐานยานพาหนะและเคร่ืองยนตต์ามประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงและการปล่อยก๊าซพษิ 

3)  ตลอดจนดูแลเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมทั้งก าหนดให้มี
การควบคุมการปล่อยมลพษิไม่เกินอตัราที่กฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

2.  พฒันาเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและพร้อมรับความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 
โดย 

1)  พฒันาเมืองที่มีการใชพ้ื้นที่อยา่งมีประสิทธิภาพใหค้วามส าคญักบัการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่เมืองโดยการใช้เทคโนโลยีการ
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งและอาคารที่อยูอ่าศยัที่ประหยดัพลงังานรวมทั้งพฒันาเมือง
ตน้แบบที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อการท าเกษตรบาง
ประเภทพร้อมทั้ งพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อลดการใช้รถยนต์ในพื้นที่ เมืองที่ มีความ
หนาแน่นของจราจร 

2)  จดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองอยา่งบูรณาการดว้ยเทคโนโลยทีี่เหมาะสมทั้งดา้น
การจดัการน ้ าเสียและขยะมูลฝอยภายใตห้ลกัการลดการใชซ้ ้ าและการน ากลบัมาใชใ้หม่ ตลอดจน
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของท้องถ่ินให้สามารถบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3)  ก ากับการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามผงัเมืองทั้ งในเขตและนอกเขตเมือง 
ปรับปรุงการบงัคบัใชก้ฎหมายผงัเมืองให้มีความต่อเน่ืองและให้การวางผงัเมืองมีความสอดคลอ้ง
กับระบบนิเวศในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เส่ียงภยัพิบติั รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของชุมชนและ
ท้องถ่ินในการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่และผังเมือง ทั้ งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวดัให้
สอดคลอ้งกบับริบทและวถีิชีวติของคนรวมทั้งศกัยภาพของพื้นที่ 
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2.6  แนวคดิและทฤษฎกีำรแปรรูปและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ 
 

             2.6.1  แนวคดิและทฤษฎีกำรแปรรูป 
สุคนธ์ช่ืน ศรีงาม (2550) ไดก้ล่าวว่า การแปรรูป หมายถึง การเปล่ียนส่ิงหน่ึงให้เป็นอีกส่ิง

หน่ึง การประกอบอาหารจดัเป็นการแปรรูปอาหารอยา่งหน่ึง คือ เปล่ียนวตัถุดิบใหเ้ป็นอาหารพร้อม
รับประทาน ตามปกติเราจะรับประทานอาหารหมดในม้ือเดียว แต่อาหารบางอยา่งเราอาจเก็บเขา้
ตูเ้ยน็รับประทานได้อีก 2-3 วนั โดยอาศัยความเยน็ในการถนอมอาหารเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่
ปัจจุบัน มีอาหารส าเร็จรูปมากมายวางจ าหน่ายในท้องตลาด อาหารบางอย่างเก็บได้เป็นเดือน 
บางอยา่งเก็บไดเ้ป็นปี ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยดีา้นการแปรรูปอาหารที่ท  าใหอ้าหารมีอายยุนืนานขึ้น 

การแปรรูปอาหารต้องค านึงถึงความเหมาะสมต่อการบริโภคและความปลอดภัยเม่ือ
รับประทาน เร่ิมตั้งแต่การจดัเตรียมวตัถุดิบผลิตผลการเกษตร แยกเอาส่วนที่รับประทานไม่ได้
หรือไม่น่ารับประทาน และส่ิงแปลกปลอมที่ติดมากบัวตัถุดิบทิ้งไป เช่น เปลือก รอยต าหนิ รอย
แมลงกดัเจาะ เศษหิน ดินทราย หรือเป็นการแกะเอาเฉพาะส่ิงที่ตอ้งการ เช่น แยกเฉพาะส่ิงที่ตอ้งการ 
เช่น แยกเฉพาะเน้ือมะเขือเทศเพื่อท าน ้ ามะเขือเทศหรือซอสมะเขือเทศ แยกน ้ าส้มออกจากผลส้ม
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม วตัถุดิบที่ผ่านการเตรียมขั้นตน้อาจบรรจุภาชนะรวมหลายๆ อยา่ง จ  าหน่ายให้
ผูบ้ริโภคน าไปใชป้ระกอบอาหารในครัวเรือนไดท้นัที เรียกวา่ผลิตภณัฑพ์ร้อมปรุง เช่น ชุดท าตม้ย  า
กุง้ ผดัผกั ฯลฯ หรือรับประทานโดยตรง เช่น ผลไม้ตดัแต่งพร้อมบริโภคทนัที วตัถุดิบที่ผ่านการ
เตรียมขั้นตน้ส่วนใหญ่น าไปแปรรูปต่อเป็นผลิตภณัฑห์ลากหลาย เช่น ผกัผลไม ้ท าเป็นผลไมก้วน 
แยม เยลล่ี ผกัผลไมแ้ช่อ่ิม ผกัผลไมแ้ช่อ่ิมอบแหง้ ผกัผลไมอ้บแห้ง ผกัผลไมท้อด ผลไมใ้นน ้ าเช่ือม
บรรจุกระป๋อง เมล็ดธญัชาติ (สาลี ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว) บดเป็นแป้งใชแ้ป้งท าขนมขบเคี้ยว ขนมอบ 
เป็นตน้ 

เนน้การเพิม่มูลค่าสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของตลาด เช่น สมุนไพรที่มี
คุณภาพสมบติัมาเป็นส่วนผสมในการผลิตยารักษาโรคและเคร่ืองส าอาง โดยให้ความส าคญักบัการ 
วจิยัและพฒันานวตักรรมและการผลิตสินคา้แปรรูปในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ในส่วนของความ
ตอ้งการเคร่ืองส าอางที่ไดจ้ากการสกดัพืชธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะพชื สมุนไพรที่มีคุณสมบตัิบ  ารุงผวิตั้งแต่ศีรษะจดปลายเทา้ จึงเป็นโอกาสที่ดีส าหรับ
ประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิต สมุนไพรที่ส าคญัหลายชนิด เช่น ขา้วหากน ามาสกดัเป็นสารสกบัเพื่อ
ใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางจะได ้มูลค่าเพิ่มจากส่งออกเป็นขา้วสาร 30 – 40 บาทต่อ กก. เป็น 
20,000 – 30,000 บาทต่อ กก. ขม้ินชนัมูลค่า วตัถุดิบประมาณ 10 บาทต่อ กก. หากใชเ้ป็นสารสกดั
เพิม่ราคาเป็น 3,000 – 4,000 บาทต่อ กก. เป็นตน้  
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2.6.2  แนวคดิทฤษฎีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
  โอกาสของภาคเกษตรในสร้างมูลค่าสินคา้เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของแนวโน้มความ

ตอ้งการ ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั อาหารเพื่อ
สุขภาพ และสินคา้ที่มา จากการผลิตที่ไม่ท  าลายส่ิงแวดลอ้ม ผลิตตามวิถีธรรมชาติ ไม่มีสารพิษ
ตกคา้งที่จะก่อให้เกิดโรคมีแนวโน้ม สูงขึ้น เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความ
รุนแรงมากขึ้ น อันเกิดจากภาวะโลกร้อนและผลจาก การปล่อยก๊าซ GHG อย่างต่อเน่ืองท าให้
ประชาชนเร่ิมตระหนักถึงความส าคญัของการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกในทุกภาคการผลิต 
โดยเฉพาะในระยะที่ผ่านมามีการตรวจพบการปนเป้ือนของเช้ือก่อโรคอุบติัใหม่ เช่น ในปี 2554 
เช้ืออีโคไล ในสินคา้ผกัที่น าเขา้ในหลายประเทศ ก่อใหเ้กิดการระบาดลุกลามไปทัว่โลก 14 ประเทศ 
ทั้งจากสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ท าใหมี้ผูเ้จบ็ป่วยทั้งส้ิน 4,050 ราย และเสียชีวติ 50 
ราย (กรองยโุรปเพื่อไทย) ผลกระทบดงักล่าวท าให้ทั้งสหภาพยโุรป ญี่ปุ่ น และสหรัฐอเมริกา ให้
ความส าคญัและเขม้งวดกบัความปลอดภยัของสินคา้เกษตรและอาหารที่น าเขา้มากขึ้น   

  แนวโนม้ความตอ้งการเคร่ืองส าอางและยารักษาโรคที่สกดัไดจ้ากพืชธรรมชาติทั้ง
ใน และต่างประเทศเพิ่มขึ้น ในส่วนของเคร่ืองส าอาง มีอตัราการเติบโตตลาดเคร่ืองส าอางและเคมี
วตัถุดิบพืชผกั สมุนไพรของไทย ร้อยละ 25 ในปี 2553 และ คาดวา่จะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 
ในปี 2554 ส่วนตลาด ส่งออกปี 2553 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36 และปี 2554 คาดว่าจะขยายตวัมากกว่า
ร้อยละ 35-40 โดยประเทศ ญี่ปุ่ นเป็นตลาดส่งออกที่ส าคญัของไทย เน่ืองจากตลาดสมุนไพรใน
ญี่ปุ่ นมีมูลค่ารวมทั้งประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท และคนญี่ปุ่ นให้ความสนใจเก่ียวกับสุขภาพ 
ตลอดจนผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัการดูแลผวิและเคร่ืองส าอาง นอกจากนั้น ยงัมีตลาดในประเทศเกาหลี
และจีนด้วย ในส่วนของประเทศไทยสามารถน าสมุนไพรหลายอยา่ง มาสร้างมูลค่าเพิ่มสกดัเป็น
ส่วนผสมในเคร่ืองส าอาง เช่น ขม้ินชัน ซ่ึงมีคุณสมบติัช่วยต้านอนุมูลอิสระ พริกช่วย เพิ่มการ
ไหลเวยีนของเลือด เป็นตน้  

  ในแนวคิดใหม่ของการเป็นพนัธมิตร ผูบ้ริหารตอ้งมีจิตนาการที่กวา้งขึ้นกว่าแต่
ก่อนเก่ียวกบัการวดัผล การประกอบการตอ้งใหค้วามสนใจกบัผลที่เกิดขึ้นทั้งในแง่เชิงเศรษฐศาสตร์
และยทุธศาสตร์ ผลประกอบการเหล่าน้ี บางส่วนได้เพิ่มพูนและสะสมในตวัของสมาชิกเอง ผล
เหล่าน้ีไม่อาจแจกแจงและวดัค่าออกมาไดง่้าย มนัเป็นการยากที่จะใส่มูลค่าของการเป็นพนัธมิตรกบั
ผลลพัธ์ ต่างๆ ที่จะออกมา เช่น หากทางเลือกทางยทุธศาสตร์นั้นมีมากขึ้น หรือในทางตรงกนัขา้ม
โอกาสยทุธศาสตร์ไดถู้กปิดตาย ดงันั้นการวิเคราะห์จึงไดเ้ปล่ียนจากการใชต้น้ทุนและก าไรมาเป็น
การคาดคะเนความน่าจะเป็น (Probabilistic Assessment) ของมูลค่าทางยทุธศาสตร์ 

  มูลค่าที่จะถูกสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่เราอยู่ในส่ิงแวดล้อมใหม่ที่การ
ผสมผสานความแตกต่างดา้นการร่วมทุน ดา้นความช านาญที่สลบัซบัซอ้นและการท างานกบัองคก์ร
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ที่มีความแตกต่างกนัจะเป็นพื้นฐานของการสร้างมูลค่า มูลค่าที่จะถูกสร้างขึ้นมาอยูก่บัความส าเร็จ
ในการผสมผสานนั้น เป็นการยากที่จะคาดคะเนถึงผลตอบแทนที่จะได้จากการผสมผสานความ
ช านาญที่แตกต่างกนัน้ีในลกัษณะเดียวกนัการประเมินค่าส าหรับโอกาสที่พลาดไปก็มีความยากกว่า
การค านวณในลกัษณะตน้ทุนและก าไรในแนวคิดความคิดแบบเดิมของการร่วมทุน ซ่ึงด าเนินการ
ภายใตต้ลาดที่ชดัเจนและเทคโนโลยทีี่แน่นอน 

   แนวคิดดั้งเดิมมักจะให้ผูบ้ริหารมองหาโอกาสในการสร้างมูลค่าจากโครงสร้าง
ธุรกิจและการบริหารจดัการที่วางไวแ้ต่แรกเร่ิมเป็นการสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารพุง่ความสนใจทั้งหมด
กบัส่ิงที่เป็นเพยีงกฎกติกาภายใตข้อ้ตกลงสญัญาทางธุรกิจโดยปริยาย ในการหาค าตอบใหก้บัค  าถาม
ที่ว่า “เราจะไดผ้ลประโยชน์อะไรจากมนั” แนวคิดมกัจะพึ่งโครงสร้างธุรกิจและการบริหาจดัการที่
วางไวแ้ต่แรก ในแนวคิดของพนัธมิตรโครงสร้างและการบริหารจดัการจะตอ้งประกอบดว้ยความ
เอาใจใส่ในระบบการจดัการตลอดเวลา  

   ไม่ว่าการแข่งขนันั้ นจะเป็นไปเพื่อการเป็นผูน้ าระดับโลกหรือการเป็นผูน้ าใน
อนาคต บริษทัจะพบว่าในการสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นโดยการใชค้วามเป็นพนัธมิตรนั้น จะตอ้งใช้
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในสามกิจกรรมหลักต่อน้ี คือ การดึงคู่แข่ง หรือองค์กรที่สามารถเอ้ือ
ประโยชน์ใหก้บัตนเองเขา้มาเป็นพวก การหล่อหลอมความช านาญที่แตกต่างกนัและใชม้นัใหเ้ป็น
ประโยชน์ การเรียนรู้และปลูกฝังความช านาญที่ส าคญัๆ ที่ไดเ้รียนรู้มาใหก้บัองคก์รของตนเอง 

บริษัทที่ตอ้งการความเป็นโลกาภิวฒัน์สามารถใช้การเป็นพนัธมิตรสร้างการยอมรับที่
ตอ้งการและรักษาสถานะการแข่งขนัของตนเองในตลาด พวกเขายงัสามารถใชค้วามเป็นพนัธมิตร
ในการเขา้ไปในตลาดใหม่ๆ และลดช่องวา่งในเร่ืองความช านาญไดด้ว้ย  

การสร้างสถานะที่จะเป็นผูน้ าในอนาคต นอกจากสามารถควบคุมเป็นวงกวา้งในตลาดแล้ว
พันธมิตรช่วยให้องค์กรกลายเป็น “จุดเช่ือมต่อ” ในเครือข่ายเป็นสถานะที่น าพาปู่ การพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ในการแข่งขนัในมิติใหม่ ซ่ึงท าใหมี้ก าไรมากมายมหาศาล ดงันั้นจึงเป็นความทา้ทาย
ให้องคก์รสืบเสาะหาพนัธมิตรทั้งจากผูเ้ป็นคู่แข่งและอุตสาหกรรมที่เป็นฐานสนบัสนุน เป้าหมายนั้น
อยูท่ี่ 

1)  การสร้างโอกาสใหม่ๆ และการหล่อหลอมทรัพยากรต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เกินกว่า
ที่องคก์รหน่ึงจะเป็นเจา้ของคนเดียวทั้งหมด 

2)   ดึงเอาคู่แข่งและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองเข้ามาเป็นพวก บาคร้ังพวกเขาก็
สามารถให้คุณค่าความช านาญและทรัพยากรที่แตกต่างกนัออกไปเพียงป้องกนัที่ไม่ให้เขา้กบักลุ่ม
พนัธมิตรอ่ืน 
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3)   สร้างความเป็นผู ้น าในตลาดอย่างรวดเร็ว การเป็นเจ้าแรกในตลาดนั้ นมี
ความส าคญัอยา่งยิง่เม่ือผลประโยชน์ของการเป็นคนแรกนั้นมีมากมายยิง่ยวด (ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้
แรกไดแ้พร่ขยายวงกวา้งความนิยมของสินคา้ไป จนกลายเป็นบรรทดัฐานของอุตสาหกรรม ท าให้ผู ้
มาทีหลงัในตลาดจะตอ้งผลิตสินคา้ใชไ้ดก้บัเทคโนโลยขีองเจา้แรก ดงันั้นจึงไม่มีที่วา่งส าหรับผูท้ี่มี
เทคโนโลยใีหม่แต่ไม่อาจใชไ้ดก้บัส่ิงที่มีอยูแ่ลว้) 

การดึงมาเป็นพวกท าให้องคก์รที่น่าสนใจไม่สามารถเขา้กบัพวกกลุ่มพนัธมิตรอ่ืน
ได ้จนท าใหเ้กิดการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มพนัธมิตรที่จะควบคุมทรัพยากรส าคญัๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์
ต่อการแข่งขนักบักลุ่มพนัธมิตรอ่ืนและเพิม่อ านาจต่อรองภายในกลุ่มพนัธมิตรตวัเอง  

กรอบแนวความคิดส าหรับกลยุทธ์พนัธมิตรทางธุรกิจมีประเด็นทางกลยุทธ์ที่
ซบัซ้อนหลายประเด็นที่มีบทบาทส าคญัในการเลือกกลยทุธพ์นัธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม Jordan 
Lewis เขียนหนังสือ “Partnerships for Profit” ได้เสนอแนะแนวกรอบความคิดโดยทั่วไปในการ
วิเคราะห์พนัธมิตรทางธุรกิจที่จะขอกล่าวโดยสรุปไวใ้นหัวขอ้น้ี และจะใช้กรอบแนวความคิด
ดงักล่าวเป็นประโยชน์ในการก าหนดชนิดของโซ่อุปทานที่เก่ียวกบัหัวขอ้พนัธมิตรทางธุรกิจต่อไป 
(วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ ์และ วชัรว ีจนัทรประกายกุล, 2549: 47-48) 
 

2.7  แนวคดิและทฤษฎกีำรจดักำรตลำด และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
 
          2.7.1  ควำมหมำยทฤษฎีกำรจัดกำรตลำด และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
          สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association หรือ AMA) ให้
ความหมายการตลาดไวว้่า การตลาด หมายถึง กระบวนการในการวางแผน (Planning) และการ
บริหารแนวความคิด (Concept) การตั้งราคา (Pricing) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการ
จดัจ าหน่าย (Distribution) สินคา้ บริการ และความคิด (Goods Services and Ideas) เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนที่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์าร ตอบสนองความพึงพอใจของผูซ้ื้อและผูใ้ช ้
(Buyers and users) และสถาบันการตลาดแห่งประเทศอังกฤษ (The UK’s Chartered Institute of 
Marketing) ให้ค  านิยามของการตลาดไวว้่า การตลาดคือกระบวนการในการจดัการเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ สามารถตอบสนองถึงความคาดหวงันั้ น และ
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Marketing is the management 
process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer requirements profitably) 
จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การตลาด คือกระบวนการในการด าเนินกิจกรรม
ใดๆที่จะช่วยก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ สามารถตอบสนองความตอ้งการ และ
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สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ และเพือ่ให้ธุรกิจสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549) 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจดัการการตลาด หมายถึง การบริหารกระบวนการในการ
ด าเนินกิจกรรมในการวางแผน (Planning) และการบริหารแนวความคิด (Concept) การตั้งราคา 
(Pricing) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการจดัจ าหน่าย (Distribution) สินคา้ บริการ และ
ความคิด (Goods Services and Ideas) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยลูกคา้เกิดความพึง
พอใจในผลิตภณัฑ ์เพือ่ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนที่สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

 
2.7.2  ส่วนผสมกำรตลำด 4 P’s (Marketingmix) 
Kotler (2003) กล่าวว่าส่วนผสมการตลาด เป็นตวัแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด 

หมายถึง การสนองความตอ้งการเป็นตวัแปรที่สามารถควบคุมและสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
พงึพอใจ 

1. การด าเนินการทางดา้นการตลาดนั้นประกอบดว้ยปัจจยั 4 ชนิด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
(Product) หมายถึง สินคา้และบริการที่กิจการน าเสนอขายแก่ผูบ้ริโภคมีความเป็นรูปธรรมมองเห็น
และจบัตอ้งไดส้ามารถดึงดูดใจผูบ้ริโภคใหห้นัมาพจิารณาเลือกซ้ือดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งมีส่วน
ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละตอ้งทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑแ์บ่งออกเพื่อการศึกษา
เป็นมิติ (Dimension) ได้แก่ แก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ คือ สภาพที่จบัต้องได้ เช่น โทรศพัท์มือถือ 
หมายถึง ส่ิงที่ท  าให้สามารถส่ือสารกับผูอ่ื้นได้ ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ หมายถึง การก าหนดส่ิงที่ท  าให้
ผลิตภณัฑข์องกิจการหน่ึงต่างจากผลิตภณัฑข์องอีกกิจการหน่ึง เพื่อใหผู้บ้ริโภคจดจ าประทบัใจและ
เลือกบริโภค การเพิม่คุณค่าให้กบัผลิตภณัฑน์อกเหนือจากความแตกต่างทัว่ๆ ไปส่ิงที่ตอ้งค  านึงถึง 
คือ การเสริมการให้บริการหลงัการขาย สายผลิตภณัฑท์ี่หลากหลาย ตราสินคา้ หีบห่อผลิตภณัฑ์ที่
สวยงามถือสะดวก และฉลากเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีใชแ้ละราคา นอกจากน้ีตอ้งมีการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่อาจท าไดโ้ดยซ้ือสิทธิของผูอ่ื้น พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การพิจารณาความส าเร็จของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ประกอบดว้ย มิติความส าเร็จทางดา้นการเงิน กล่าวคือไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้
และมีก าไร มิติความส าเร็จทางด้านประสิทธิภาพทางเทคนิคพิจารณาจากความได้เปรียบในการ
แข่งขนั และมิติความส าเร็จจากมุมมองของลูกคา้พิจารณาไดจ้ากส่วนแบ่งทางการตลาดและความ
พงึพอใจของลูกคา้  

2.  ราคา (Price) การก าหนดราคาเป็นปัจจยัเดียวที่แสดงให้เห็นรายไดก้ารก าหนด
ราคาบางธุรกิจไม่มีรูปแบบหรือหลักการที่แน่ชัด แต่ก าหนดขึ้นตามสภาพการตลาดและมีการ
ต่อรองระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย วธีิก าหนดราคาสามารถท าไดด้ว้ยวธีิต่อไปน้ี 
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1) การก าหนดราคาตามปัจจยัแวดลอ้ม การก าหนดราคายอ่มตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนและการพฒันากิจการในอนาคต ดงัน้ี 

 (1)  ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ได้แก่ 1) วตัถุประสงค์ทาง
การตลาด เช่น เพื่อความอยูร่อด เพื่อให้เกิดก าไรสูงสุด เพื่อรักษาคุณภาพ เพื่อการเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด 2) นโยบายและแผนของธุรกิจ การก าหนดราคาให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนของ
กิจการ เช่น กิจการมีนโยบายก าหนดราคาสินคา้ของตนให้เป็นมาตรฐานในระดับทอ้งถ่ินหรือ
ระดบัประเทศ 3) ตน้ทุนสินคา้ กิจการส่วนมากก าหนดราคาขายโดยค านึงถึงตน้ทุนเป็นหลกัแล้ว
เพิ่มราคาเขา้ไปจากจ านวนตน้ทุน ตน้ทุนแยกเป็น ตน้ทุนที่ผนัแปรโดยตรงกับผลิตภณัฑ์สินค้า
หมายถึงในส่วนที่ท  าใหเ้กิดผลิตภณัฑน์ั้นๆ ขึ้นมาโดยตรง ตน้ทุนคงที่ หมายถึง ตน้ทุนที่ไม่ผนัแปร
โดยตรงกบัผลผลิตเช่นค่าเช่าและตน้ทุนรวม หมายถึง ตน้ทุนรวมของตน้ทุนผนัแปรกบัตน้ทุนคงที่ 
และ 4) ส่วนผสมทางการตลาด จะมีช่องทางการขายและการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการก าหนด
ราคาซ่ึงตอ้งก าหนดราคาใหค้รอบคลุมส่วนน้ีดว้ย 

(2) ปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่
กิจการไม่สามารถควบคุมได ้ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายของกิจการ ปัจจยั
ภายนอกที่ส าคญั ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (demand) และคู่แข่งขนั (competitors) 
                  2)  วิธีการพื้นฐานในการก าหนดราคาสินคา้ วิธีการพื้นฐานที่กิจการส่วน
ใหญ่ใชใ้นการก าหนดราคาสินคา้ ประกอบดว้ย การพิจารณาจากตน้ทุนจะมีการวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
การพจิารณาพื้นฐานของลูกคา้ และการพจิารณาจากคู่แข่งขนัราคาขายเป็นปัจจยัที่มีผลหลายชนิดต่อ
ผลิตภณัฑ ์เช่น การสร้างภาพลกัษณ์ สร้างความเช่ือถือ จูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือและอ่ืนๆ กิจการจึงใช้
ราคาเป็นกลยทุธใ์นการกระตุน้ยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ตอ้งการ กลยทุธท์ี่ใชก้นัในปัจจุบนั 
คือ การตั้งราคาสูง การตั้งราคาต ่าเป็นช่วง การตั้งราคาต ่าตลอดการ และการตั้งราคาสูงแต่ขายจริงต ่า 

3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกระบวนการในการน าสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่
ผูบ้ริโภคเป้าหมายในสภาพที่รวดเร็ว ทนัเวลา ตน้ทุนต ่า หนา้ที่ของผูรั้บผิดชอบดา้นช่องทาง การจดั
จ าหน่ายประกอบดว้ย การเป็นตวักลางด้านขอ้มูลข่าวสาร การวางแผนด้านการจดัจ าหน่าย การ
ขนส่งและการกระจายสินคา้ การเก็บรักษาสินคา้ ส่ิงที่ควรค านึงเก่ียวกับช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างการจดัจ าหน่าย (Channel Structure) โครงสร้างการจดัจ าหน่าย มีอยู ่2 ประการ 
คือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) หมายถึง การที่ผูผ้ลิตจ าหน่ายสินค้าด้วย
พนักงานและทรัพยากรของผูผ้ลิตเอง และช่องทางการจดัจ าหน่ายทางอ้อม (Channel Structure) 
หมายถึง การที่ผูผ้ลิตใชกิ้จการภายนอกหรือบุคคลภายนอกท าหน้าที่เป็นตวักลาง (Intermediaries) 
ในการขายสินคา้ของตนให้กบัผูบ้ริโภคทัว่ไป ผูผ้ลิตบางแห่งใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายทั้งทางตรง
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และทางออ้ม 2) ทางเลือกระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย (Identify Alternative Distribution Systems) 
ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคโดยตรง ผูผ้ลิตจ าหน่ายผ่านคนกลาง ผูผ้ลิตจ าหน่ายผ่านนายหน้า 
ผูผ้ลิตจดัหาสมาชิกเพื่อท าการขายตรงและแบ่งผลก าไรให้กบัสมาชิก และช่องทางการจดัจ าหน่าย
อ่ืนๆ 3) พฒันากลยทุธ์ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Develop Channel Strategies) นักการตลาด
ตอ้งหาทางกระตุน้ให้มีผูอ้ยากขายและสัง่สินคา้ของกิจการไปเก็บรักษาไวเ้พื่อจ  าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค 
ท าให้เกิดกลยทุธ์การกระตุน้ผูข้าย (Push Strategies) หมายถึง การที่ผูผ้ลิตพยายามกระตุน้ให้ผูข้าย
พยายามขายสินคา้ใหผู้บ้ริโภค ไม่วา่เป็นผูข้ายส่งหรือผูข้ายปลีก และ กลยทุธก์ารกระตุน้ผูซ้ื้อ (Pull 
Strategies) หมายถึง การกระตุน้ให้ผูซ้ื้ออยากซ้ือและตอ้งแสวงหาแหล่งเพื่อท าการซ้ือสินคา้ 4) 
ผูเ้ก่ียวขอ้งกับช่องทางการตลาด ได้แก่ ผูค้า้ปลีก (Retailers) ผูค้า้ส่ง (Wholesalers) และ ผูอ้  านวย
ความสะดวกในช่องทางการตลาด (Facilitators) 

1) ผู ้ค ้าปลีก (Retailers) คือ ผู ้ที่ท  าหน้าที่ กระจายสินค้าไปย ังลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่ซ้ือสินคา้ไปบริโภคในครัวเรือน ผูค้า้ปลีกมีบทบาทส าคญัในการท าหนา้ที่รับสินคา้
จากผูค้า้ส่งเพื่อจดัจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ทัว่ไป ทั้งน้ีเน่ืองจากผูค้า้ปลีกมีท าเลที่ตั้งอยูใ่กลชุ้มชนหรือ
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากกว่าผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีกสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 1) ผูค้า้ปลีกแบบมี
ร้านคา้ หมายถึง ผูค้า้ปลีกที่มีสถานที่และท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ โดยผูค้า้ปลีกจะ
รวมไปถึงห้างสรรพสินคา้ซ่ึงขายสินคา้ครอบคลุมหลายชนิด ร้านจ าหน่ายสินคา้ราคาต ่าหรือดิส
เคา้ทส์โตร์จะขายสินคา้ที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัไม่ขายอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นร้านที่เนน้หนัก
ในการจ าหน่ายอาหาร ซุปเปอร์เซนเตอร์เป็นร้านรวมดิสเคา้ท์สโตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านคา้
ปลีกในคลงัสินคา้มีลกัษณะผูซ้ื้อเขา้ไปเลือกซ้ือสินคา้บริการตนเอง การคา้ปลีกขนาดใหญ่มีลกัษณะ
เหมือนคา้ปลีกในคลังสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซ้ือคือร้านคา้ปลีกทัว่ไปตามปากซอย และ 2) 
การคา้ปลีกที่ไม่มีร้านคา้หมายถึงการคา้ปลีกในรูปแบบอ่ืนที่ไม่ตอ้งมีมีสถานที่เสนอขายชัดเจน 
เช่น การคา้ผ่านแคตตาล๊อก ขายทางทีว ีขายทางไปรษณีย ์ขายทางออนไลน์ เป็นตน้ 

2) ผูค้า้ส่ง (Wholesalers) หมายถึง ผูท้ี่ท  าหน้าที่กระจายสินคา้ของผูผ้ลิต
ไปยงัผูค้า้ปลีกเพือ่น าไปขายต่อหรือไปยงัธุรกิจต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นหน่วยงานธุรกิจหรือใชใ้นการ
ผลิต ซ่ึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของผูค้า้ส่งคือตลาดเชิงธุรกิจ ผูค้า้ส่งมีความส าคญัอยา่งมากต่อผูผ้ลิต 
เน่ืองจากผูค้ ้าส่งมีขอบข่ายในการด าเนินงานกวา้ง มีเงินทุนและเครือข่ายกระจายสินค้าที่ดี มี
คลงัสินคา้ มีพาหนะขนส่ง รวมไปถึงการบริการลูกคา้ ผูค้า้ส่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 1) ผูค้า้ส่ง 
(Merchant Wholesalers) คือ ธุรกิจที่ด  าเนินงานอยา่งเป็นอิสระ ในการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ
ของธุรกิจไปยงัผูค้า้ปลีก โดยมีกรรมสิทธ์ิในตวัสินคา้อยา่งเต็มที่ ผูค้า้ส่งประเภทน้ีบางคร้ังเรียกว่า
ยีป้ั่ว 2) นายหน้าและตวัแทนขาย (Broker and Agents) คือ ธุรกิจหรือหน่วยงานที่ท  าหน้าที่เป็นคน
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กลางที่ท  าให้ผูผ้ลิตและผูค้า้ปลีกมาพบกนั ไม่มีกรรมสิทธ์ิในตวัสินคา้ แต่มีค่าคอมมิชชัน่เป็นส่ิง
ตอบแทน 3) ศูนยก์ระจายสินคา้ของธุรกิจ (Distribution Center) คือ การด าเนินการกระจายสินคา้
ดว้ยตนเองไม่ตอ้งอาศยัหน่วยงานภายนอก ระบบจะจดัจ าหน่ายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ท  า
ใหมี้อ านาจกบัการจดัการจดัจ าหน่ายไดเ้ตม็ที่ 

3) ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitators) หมายถึง ธุรกิจที่ไม่ได้ท  าหน้าที่
กระจายสินคา้โดยตรง แต่ท าหนา้ที่อ  านวยความสะดวกในการจ าหน่ายมากกว่า ไม่ไดท้  าหน้าที่เป็น
ผูซ้ื้อผูข้ายและไม่มีกรรมสิทธใ์นตวัสินคา้ โดยผูอ้  านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง คลงัสินคา้ 
สถาบนัการเงิน ธุรกิจประกนัภยั และเอเจนซ่ีโฆษณา 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
การส่ งเส ริม การตลาด  (Promotion) ห รือการ ส่ื อสารก ารตล าด  (Marketing 

Communication) เป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัอยา่งหน่ึงของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) โดย
มีวตัถุประสงค์หลัก คือ เพื่อแจง้ข่าวสาร (to inform) เป็นการให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ข่าวสารแก่กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้หรือบริการ เพื่อจูงใจ (to persuade) เป็น
การส่ือสารเพื่อชักจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั และเพื่อ
เตือนความทรงจ า (to remind) เป็นการส่ือสารทางการตลาดเพือ่ย  ้าเตือนกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการจดจ า
ในตรายีห่อ้ของสินคา้หรือบริการ 

องค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาด (Promotional Elements) ได้แก่ 1) การ
โฆษณา การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการจ่ายเงินซ้ือพื้นที่การโฆษณา การโฆษณา ส่ือมวลชน 
(Mass Media) เช่น โทรทัศน์ วิทย ุซ่ึงถือเป็นการส่ือสารโดยไม่ใชบุ้คคล และไม่สามารถรับการ
โตต้อบ หรือ ตอบสนองโดยทนัทีทนัใด 2) การขายโดยบุคคลเป็นการส่ือสารระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ
แบบ 2 ทาง (Two Way Communication) มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความชอบสินค้า ความ
เช่ือมัน่ในสินคา้ และซ้ือสินคา้ 3) การประชาสัมพนัธ์ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์าร
กบักลุ่มสารธารณชน หรือชุมชน การประชาสัมพนัธเ์ป็นการสร้างภาพพจน์ขององคก์าร (Corporate 
Image) ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายระยะยาว 4) การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ยอดขายภายในช่วงเวลา
สั้นๆ ถา้ท าบ่อยๆ จะท าให้เสียภาพพจน์ของสินคา้และบริษทัได ้การส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การลด 
แลก แจก แถม หรือ ชิงโชค เป็นต้น การส่งเสริมการขายมีจุดมุ่งหมายระยะสั้ นๆ 5) การตลาด
ทางตรง ใช้การติดต่อส่ือสารถึงลูกคา้โดยตรง เพื่อสร้างการตอบสนองจากลูกคา้ เช่น การสั่งซ้ือ
สินคา้ การขอขอ้มูลเพิม่เติม การเยีย่มร้านคา้ เป็นตน้ รูปแบบของการตลาดทางตรง รวมถึง การขาย
แบบเผชิญหน้า ไปรษณีย ์(Direct Mail) Catalog โทรศพัท์ โฆษณาให้ลูกคา้ตอบสนองทนัที โดย
ผา่นทีว ีวทิย ุหนงัสือพมิพ ์การตลาดออนไลน์ เป็นตน้ 
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ดังนั้ น ส่ิงส าคัญในการส่งเสริมการตลาดตอ้งพิจารณาถึงพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของลูกคา้เพื่อที่จะเลือกวิธีที่ติดต่อส่ือสาร (Communication) ที่สามารถเขา้ถึงและจูงใจ
ลูกคา้ไดเ้หมาะสม 

 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 2.3  ปัจจยัหลกัในการพจิารณาก าหนดกลยทุธก์ารตลาด 
แหล่งที่มำ : ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549 : 53. 

2.7.3  รูปแบบพฤติกรรมผู้ซ้ือ 

ในการที่จะเขา้ใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่ว่าท  าไมผูบ้ริโภคถึงตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ผลิตภณัฑต์วัใดตวัหน่ึงนั้น Phillip Kotler อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยอาศยั S-R 
Theory ในรูปของแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (A Model of Consumer Behavior) ดงัภาพที่ 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.4  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค ( A Model of Consumer Behavior ) 

ผลิตภณัฑ ์                                                             ความจ าเป็นและความตอ้งการของลกูคา้ 
ราคา                                                            ตน้ทุนของลูกคา้ 
การจดัจ าหน่าย                                            ความสะดวกสบาย 
การส่งเสริมการตลาด                                  วิธีติดต่อส่ือสาร 

ส่ิงกระตุ้น 
ภำยนอก  stimuli 

ส่ิงกระตุ้นทำงกำรตลำด 
ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

……………………………… 
ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 
เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วฒันธรรม 

ควำมรู้สึกนึกคดิของผู้ซื้อ 
 

    ลกัษณะของผู้ซื้อ 
ปัจจยัทางวฒันธรรม 
ปัจจยัทางสังคม 
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ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้ 
การแสวงหาขอ้มลู 
การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ 
ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 

กำรตอบสนองของผู้ซื้อ 
 
 

การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตรายีห่้อ 
การเลือกผูข้าย 
การเลือกเวลาในการซ้ือ 
การเลือกปริมาณการซ้ือ 
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โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค แสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่ท  าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือที่มีจุดเร่ิมตน้
จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulis) ที่ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s Black Box) ที่
เปรียบเหมือนกล่องด าที่นกัการตลาดไม่สามารถคาดคะเนไดเ้ม่ือผูบ้ริโภครับรู้ต่อส่ิงกระตุน้และเกิด
ความตอ้งการแลว้จึงจะเกิดการซ้ือหรือการตอบสนอง (Response) ขึ้น) ส่ิงกระตุน้เป็นเหตุจูงใจดา้น
เหตุผลหรือดา้นจิตวทิยาที่ได ้ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ (Hines and Rich, 1997 : 172-173)  

1) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เกิดจากการจดัส่วนผสมการตลาดโดยนักการตลาด ไดแ้ก่ 
ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย  

2) ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เป็นส่ิงที่อยูภ่ายนอกที่บริษทัควบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้
ทางเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลย ีกฎหมาย การเมือง และดา้นวฒันธรรม เช่น เศรษฐกิจเติบโตรายได้
ของผูบ้ริโภคเพิม่ขึ้น ก็เป็นส่วนหน่ึงที่กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ 
 

2.7.4   กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
1)   การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) กระบวนการซ้ือเร่ิมตั้ งแต่การ

รับรู้ถึงความตอ้งการ โดยผูซ้ื้อจะตระหนักถึงปัญหาหรือความจ าเป็น เช่น ความหิว ความกระหาย 
ความตอ้งการนั้นอาจไดรั้บส่ิงกระตุน้ภายนอกไดด้ว้ย เช่น การโฆษณาหรือการสนทนา 

2)   การค้นหาข้อมูล (Information Search) ผูบ้ริโภคที่สนใจในสินค้าอาจค้นหา
หรือไม่คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม หากแรงกระตุน้ของผูบ้ริโภคนั้นมีอิทธิพลสูง และมีผลิตภณัฑ์ที่พึง
พอใจอยูใ่กล ้มีความเป็นไปไดท้ี่ผูบ้ริโภคจะซ้ือทนัที 

3)   การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation of Alternatives) เราได้เห็นแล้วว่า
ผูบ้ริโภคใชข้อ้มูลในการไดม้าซ่ึง กลุ่มทางเลือกของตราสินคา้สุดทา้ยอยา่งไร นกัการตลาดตอ้งรู้ถึง
การประมวลผลขอ้มูลหรือวธีิการไดม้าซ่ึงสินคา้ของผูบ้ริโภค 

4)   การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decition) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ตนเอง
ช่ืนชอบที่สุด แต่ปัจจยัสองปัจจยัจะเขา้มาแทรกระหว่างความตั้งใจที่จะซ้ือกบัการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยั
แรกคือ ทศันคติจากคนอ่ืน ปัจจยัที่สองสถานการณ์ที่ไม่ไดค้าดหวงัมาก่อน 

5)   พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) เม่ือซ้ือไปแล้วผูบ้ริโภคพึง
พอใจหรือไม่เพียงใดขึ้นอยูก่บัประสิทธิภาพของผลิตภณัฑต์ามความคาดหวงัของผูบ้ริโภค นักการ
ตลาดจะตอ้งสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสินคา้และบริการ โดยการให้ขอ้มูลเน้นจุดเด่นของสินคา้หรือ
ใหบ้ริการหลงัการขาย  

  ธนิต โสรัตน์ (2550ข : 267-269) การบริหารจดัการโซ่อุปทานโลจิสติกส์ เป็น
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ, 
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การรวบรวม, จดัซ้ือ - จดัหา, การบรรจุภณัฑ ์, การจดัเก็บ และการกระจายสินคา้ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ในโซ่อุปทาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหสิ้นคา้ไดมี้การรับและส่งมอบเป็นช่วงๆ ตั้งแต่ตน้น ้ า 
- กลางน ้ า จนสินคา้และบริการนั้นๆ ไดส่้งมองไปยงัผูบ้ริโภค (Origin to Customer) การบริหารงาน
และจดัการโลจิสติกส์ถูกน าไปเป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการลดตน้ทุนรวม โดยหลกัการส าคญัของการจดัการโลจิสติกส์
จะมุ่งเน้นการแบ่งแยกงานไปตามความถนัด องค์กรธุรกิจจะมอบหมายงานที่ตนเองมีความ
เช่ียวชาญน้อยกว่าหรือมีตน้ทุนในการด าเนินการสูงกว่าไปให้กับผูใ้ห้บริการภายนอกในงานโลจิ
สติกส์ (Outsource Logistics Service) โดยองค์กรจะเลือกด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรม
หลกั (Core Business) เช่น ดา้นการตลาด การผลิต ดา้นที่เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคการวจิยัและพฒันา การ
ควบคุมคุณภาพ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมีสาระส าคญัหรือเป็นความลบัขององคก์ร โดยมอบหมาย
งานที่มีความส าคญัน้อยกว่า ไปให้กับผูใ้ห้บริการภายนอก ซ่ึงมีตน้ทุนในการด าเนินงานที่ต  ่ากว่า 
และมีประสิทธิภาพดีกว่าที่บริษัท จะเป็นผูด้  าเนินการด้วยตนเอง การมอบหมายงานน้ี ยงัมี
จุดประสงค์หลักในการที่จะเป็นการกระจายตน้ทุน (Cost Diversity) และการกระจายความเส่ียง 
นอกจากน้ีงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับการกระจายสินค้าจ  าเป็นที่จะตอ้งอาศยัเครือข่าย ยิ่งระบบ
การคา้มีความซับซ้อนและเป็นการคา้ระหวา่งประเทศภายใตก้ารส่งมองแบบมีขอก าหนดในการส่ง
มอบสินคา้ (Incoterm) ท าให้จ  าเป็นตอ้งมีเครือข่ายในการให้บริการระดบัโลก ดงันั้นการเลือกใช้
องคก์รภายนอกจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายสินคา้ โดยอาศยัเครือข่าย (Network) 
ของผูใ้ห้บริการที่เรียกว่าผูใ้ห้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP หรือ 
Outsource Logistics)  

ธนิต โสรัตน์ (2548 : 30) ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ หมายถึง ผูใ้ห้บริการภายนอกเป็นกลุ่มของ
บุคคลหรือผู ้ประกอบการภายนอกซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในงานหน่ึงงานใดซ่ึงมี
ความสามารถที่จะเขา้รับบทบาทการท างานนั้นๆ ไดดี้กว่าองค์กรจะด าเนินการด้วยตนเองภายใต้
สญัญาเพือ่แลกเปล่ียนกบัค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ที่จะไดรั้บเป็นการตอบแทน โดยผลลพัธ์ที่
ไดจ้ากการว่าจา้งผูใ้หบ้ริการภายนอก ควรจะดีกวา่องคก์รจะด าเนินการเอง ทั้งในดา้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หรือ อีกนัยหน่ึงก็คือ การให้ผูป้ระกอบการที่ให้บริการภายนอกรับงานที่ มี
ความส าคญันอ้ยกวา่ไปท า โดยองคก์ารเลือกที่จะด าเนินงานเฉพาะงานที่มีความส าคญัและคุม้ค่ากวา่ 
การเลือกใชผู้ใ้ห้บริการภายนอก เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความสมดุลของตน้ทุน เวลา กับ
เงินที่ตอ้งจ่าย 
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2.7.5  แนวคดิและควำมเช่ือมโยงกำรพัฒนำที่น ำไปสู่กำรเติบโตสีเขียว   
          ด้ำนกำรตลำด 
1.  แนวคิดตลาดสีเขียว ตลาดสีเขียวเร่ิมจากการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรียแ์ละ 

ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ ที่ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายกบัการบริโภค และไดข้ยายออกไปจนครอบคลุม
สินคา้และ บริการในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีแนวโนม้ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะในกลุ่ม
ผูมี้รายไดสู้ง เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ มาให้ความส าคญัและ
ห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้ม และการ รับผิดชอบต่อสงัคมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผูป้ระกอบการเห็นโอกาสทาง
การตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความ รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึง
แนวคิดของตลาดสีเขียวไม่ใช่แค่พื้นที่ขายของ แต่เป็นระบบ ตลาดหรือการคา้ที่เป็นธรรม ซ่ึงเกิดขึ้น
จากการร่วมมือกันทั้ งผูผ้ลิต ร้านค้าและผูบ้ริโภค โดยมีแนวทางร่วมกัน คือ ความเช่ือมั่นใน
กระบวนการผลิตอาหารตามแบบวิธีดั้งเดิมและดว้ยวิธีธรรมชาติ ไม่จ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีใน การ
เร่งรัดใหผ้ลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด แต่สามารถรักษาคุณภาพและเพิ่มปริมาณการผลิตไดโ้ดยใชว้ิธีการ
ทาง ชีวภาพ การพฒันาวิธีการทางธรรมชาติที่คงคุณภาพโดยให้ทั้งรสชาติ คุณค่าอาหาร และความ
ปลอดภยั ที่ ปราศจากสารปนเป้ือนในอาหารและสารเคมีปรุงแต่ง (เครือข่ายตลาดสีเขียว) ซ่ึงมี
องค์ประกอบการและ รูปแบบการตลาดที่แตกต่างจากตลาดแบบดั้ งเดิม สรุปได้ดังน้ี  1) 
องค์ประกอบของการตลาดสีเขียว ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เขียว (Green Product) ที่ผลิตโดย
กรรมวิธีที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการสีเขียว (Green Business Producer) มีความ
เข้าใจและเอาใจใส่ส่ิงแวดล้อม ผู ้บริโภคสีเขียว (Green Consumer) และชุมชนสีเขียว (Green 
Community) เพือ่ก่อใหเ้กิดสังคมสีเขียวที่ย ัง่ยนื 2) ความแตกต่างของตลาดสีเขียวจากรูปแบบระบบ
การตลาดแบบดั้ งเดิม ดังน้ี  ผลิตภัณฑ์ ควรผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนิ เวศที่นอกจากจะไม่ท าลาย
สภาพแวดล้อมแล้ว ยงัต้องป้องกันหรือบรรเทา ความเสียหายของสภาพแวดล้อม ราคาของ
ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศอาจจะสูงขึ้นเล็กน้อย การกระจายผลิตภณัฑ์ ออกสู่ตลาดมีความส าคญัมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ เชิงนิ เวศ และการส่ือสารทางการตลาดเน้น เร่ือง เก่ี ยวกับ
สภาพแวดล้อม เช่น ใบรับรองผลิตภณัฑ์สะอาด (P certificate) หรือการรับรอง ISO 14000 เพื่อ 
เสริมภาพลักษณ์ขององค์กร การให้ความจริงด้านค่าใช้จ่ายในการปกปูองสภาพแวดล้อม การ
สนับสนุน กิจกรรมด้านสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศ  
3) รูปแบบของตลาดสีเขียว มีหลายรูปแบบทั้งในรูปของตลาด เวบ็ไซต ์และงาน แสดงสินคา้ เพื่อ
การประชาสมัพนัธแ์ละการรณรงคแ์ละขยายช่องทางการจ าหน่าย เช่น งานกรีนแฟร์ งานรวม พลคน
อินทรีย ์(งานแสดงผลิตภณัฑ์อินทรีย)์ การเยีย่มชมฟาร์ม เว็บไซต์ Thaigreenmarket.com ตลาดสี 
เขียวชุมชน การสร้างเครือข่ายร้านกรีน ซ่ึงเป็นเครือข่ายของผูป้ระกอบการร้านกรีน การสร้าง
เครือข่าย ผูบ้ริโภคสีเขียว เป็นการรวมกลุ่มผูบ้ริโภคที่สนใจอาหารปลอดสารพษิ และหนังสือต่างๆ 



46 

เช่น กรีนไกตบ์ุ๊ค จุลสารกรีน เป็นตน้ ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี  (1) ตลาดระบบ
สมาชิก ที่เช่ือมต่อโดยตรงระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยตกลงกนัระหว่างผูบ้ริโภคและ
ผูผ้ลิตในการซ้ือผลผลิตเกษตร และผูบ้ริโภคจะช าระเงินล่วงหน้าใหก้บั เกษตรกร หลงัจากเก็บเก่ียว 
ผลผลิตจะถูกส่งไป ณ จุดกระจายยอ่ยตามที่ตกลง แลว้สมาชิกผูบ้ริโภคที่อยูใ่น ละแวกใกลเ้คียงจะ
เป็นผูม้ารับผลผลิตดว้ยตนเอง การตลาดระบบน้ี เกษตรกรจะมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ และมี
โอกาสในการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคสามารถไปเยีย่มชมฟาร์มเกษตรกรเพือ่ดูการ
ผลิตได ้ท าให้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคมีความใกลชิ้ดกนั แต่เกษตรกรตอ้งมีฟาร์มที่อยูไ่ม่ห่างจากเมือง
ใหญ่มากนัก และ จ าเป็นตอ้งมีรถยนตส์ าหรับใชใ้นการขนส่งเอง เช่น ชมรมผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์จ.
สุพรรณบุรี เป็นตน้ (2) ตลาดนดั ส่วนใหญ่จะอยูใ่นทอ้งถ่ินหรือหวัเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดั และมกั
จดั ในสถานที่ที่มีผูบ้ริโภคอยูห่นาแน่น เช่น โรงพยาบาล ในเขตสถานที่ราชการ หรืออาจเป็นที่วา่ง
ที่ผูบ้ริโภค สะดวกในการมาหาซ้ือผลผลิต ตลาดนดัมกัจะเปิดเฉพาะวนัที่แน่นอน แต่ไม่เปิดทุกวนั 
เช่น เปิดทุกวนัศุกร์ หรือวนัเสาร์ เป็นตน้ โดยส่วนมากจะเปิดขายเพียงคร่ึงวนั โดยผูผ้ลิตจะมีมาจาก
หลายกลุ่ม เพื่อจะได้มีผลผลิต ที่หลากหลายมาจ าหน่าย เช่น กาดนัดเกษตรอินทรียท์ี่ตลาดเจเจ จ.
เชียงใหม่ คลงัสินคา้เกษตรอินทรียข์อง สถาบนัชุมชนเกษตรกรรมย ัง่ยนื ตลาดรวมโชค เป็นตน้ (3) 
ตลาดช่องทางเฉพาะ เป็นตลาดที่ด าเนินการโดยผูป้ระกอบการที่มีนโยบาย ในดา้นเกษตรอินทรีย ์
อาหารสุขภาพ และผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มที่ชดัเจน สามารถด าเนินการได้หลาย รูปแบบ เช่น 
ร้านขายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเกษตรอินทรีย ์การตลาดใน 
ลกัษณะน้ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่การตลาดระบบสมาชิก และมีผลผลิตที่หลากหลายจาก
เกษตรกรที่ มีความเช่ียวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมทั้งอาจมีการแปรรูปผลิตภณัฑ์แบบง่ายๆ 
มากกว่าด้วย เช่น ร้าน OTOP 5 ดาว สหกรณ์โรงสีขา้วชมรมรักษธ์รรมชาติ ร้านเลมอนฟาร์ม ร้าน
ไทสบาย เป็นตน้ (4) ตลาดทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโมเดิร์นเทรด ที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตและ 
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้และผลิตภณัฑเ์ร่ิมขยายตวัชดัเจนมากขึ้น 
ผูป้ระกอบการคา้ปลีกในตลาดทัว่ไปเห็นโอกาสในทางการคา้และปรับตวัเพือ่ดึงส่วนแบ่งการตลาด
และสร้าง ภาพพจน์ให้กับหน่วยงาน การมีตลาดทัว่ไปน้ีเพิ่มขึ้น จะท าให้เกิดการแข่งขนัมากขึ้น 
โดยเฉพาะการริเร่ิมหา ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทั้งจากภายในประเทศหรือต่างประเทศ รวมไปถึงการ
แข่งขนัทางราคาดว้ย (5) ตลาดส่งออก ส่วนใหญ่เป็นตลาดของสินคา้และบริการอินทรียท์ี่ส่งไปขาย
ใน ต่างประเทศเป็นหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และญี่ปุ่ น เป็นตน้ โดยผา่นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายใน รูปแบบร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ/ร้านอาหารไทย ร้าน
ขายตรง (ตลาดนัด เกษตรกรสมาชิกขายตรง) สหกรณ์ผู ้บ ริโภค เช่น  Community Support 
Agriculture (CSA) อินเตอร์เนท รวมทั้ง Agro-Tourism ซ่ึงจะมีการท าการตลาดผ่าน International 
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Trade Fair การท าโปรโมชั่น (In-store promotion) และเครือข่ายผ่านผูน้ าเขา้รายใหญ่และองค์กร
เพือ่การคา้และการพฒันา (GTZ, ITC)  

ประเด็นการขับเคล่ือนการตลาดภาคเกษตรสู่การเติบโตสีเขียวของไทย 1) ขยายตลาด
ส าหรับการบริโภคสีเขียวควบคู่ไปกบัการผลิตสินคา้สีเขียวทั้งในและ ต่างประเทศ  (1) ตลาดสีเขียว
ในต่างประเทศมีการเติบโตสูงมาก เน่ืองจากกระแสความ ตอ้งการสินคา้ปลอดภยัและไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการวิจยัในต่างประเทศ เช่น อิตาลี องักฤษ เป็นตน้ พบว่า ผูบ้ริโภคหน่ึงในสาม
จะเลือกสินคา้ที่มีฉลากบนหีบห่อที่ระบุว่าหีบห่อนั้นเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สินคา้ อินทรีย ์หรือ
สัญลกัษณ์การซ้ือขายยติุธรรม ถือเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา้ (ตรีทิพ, 2554) ใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับการศึกษามีอิทธิพลสูงสุดในการกระตุน้ให้เกิดการบริโภคอาหาร
อินทรีย ์โดย ผูบ้ริโภคที่มีการศึกษาสูงมากๆ (Postgraduate Education) มีแนวโนม้สูงสุดที่จะบริโภค
สินคา้อินทรีย ์และ ปัจจยัอ่ืนๆ ที่กระตุน้การขยายตวัของตลาดอินทรียใ์นสหรัฐฯ เช่น การออก
กฎหมายก าหนดมาตรฐานสินคา้อินทรีย ์(Organic Foods Production Act of 1990) อ านาจการซ้ือ
ของคนรุ่นใหม่ ทศันคติและค่านิยมเร่ือง Eco-friendly เป็นตน้ส าหรับการตลาดสินคา้อินทรียใ์น
ประเทศเยอรมนี ตลาดในสงัคมชนบท จะไดผ้ลผลิตจากฟาร์มเกษตรอินทรียท์ี่ผลิตจ าหน่ายเพยีงพอ
แก่การบริโภคภายในชุมชนทอ้งถ่ิน เม่ือมีเหลือ แลว้จึงจ าหน่ายออกไปภายนอก และบางช่องทางก็
เกิดจากผู ้บริโภคเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์ม ส่วนตลาดใน เมืองจะมี ร้านค้าช่องทางเฉพาะ 
อินเทอร์เน็ต โทรศพัท ์เป็นตน้ (2) ส่วนตลาดในประเทศ ผูบ้ริโภคเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการบริโภค
สินคา้และ อาหารที่ปลอดภยั อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้ น ในขณะที่ ผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตรและ
อาหารสีเขียวที่ไม่ท  าลาย ส่ิงแวดลอ้ม มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่ ราคาสินคา้สีเขียวจะ
สามารถขายไดใ้นราคาที่แตกต่าง จากสินคา้ทัว่ไปเม่ือวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือโมเดิร์นเทรด 
ส่วนตลาดในทอ้งถ่ิน ราคาสินคา้จะไม่มีความ แตกต่างกนัมาก 2) เน้นการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร
และผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของตลาด เช่น สมุนไพรที่มีคุณภาพสมบติัมาเป็นส่วนผสมในการ
ผลิตยารักษาโรคและเคร่ืองส าอาง โดยใหค้วามส าคญักบัการ วจิยัและพฒันานวตักรรมและการผลิต
สินคา้แปรรูปในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ในส่วนของความตอ้งการ เคร่ืองส าอางที่ไดจ้ากการสกดั
พืชธรรมชาติทั้ งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มมากขึ้ น โดยเฉพาะพืช สมุนไพรที่ มี
คุณสมบตัิบ  ารุงผิวตั้งแต่ศีรษะจดปลายเทา้ จึงเป็นโอกาสที่ดีส าหรับประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิต 
สมุนไพรที่ส าคัญหลายชนิด เช่น ข้าวหากน ามาสกัดเป็นสารสกับเพื่อใช้เป็นส่วนผสมใน
เคร่ืองส าอางจะได้ มูลค่าเพิ่มจากส่งออกเป็นขา้วสาร 30 – 40 บาทต่อ กก. เป็น 20,000 – 30,000 
บาทต่อ กก. ขม้ินชันมูลค่า วตัถุดิบประมาณ 10 บาทต่อ กก. หากใช้เป็นสารสกัดเพิ่มราคาเป็น 
3,000 – 4,000 บาทต่อ กก. เป็นตน้  
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 ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนสู่การเติบโตสีเขียว โดยควรให้การสนับสนุน การ
พฒันาแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการเพื่อการปรับตัวสู่การเติบโตสีเขียวอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมี
เครือข่าย เกษตรกรและผูป้ระกอบการภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จจากความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนใน การพฒันาการผลิตและการตลาดเพือ่การเติบโตสีเขียวที่ผา่นมา เช่น   

 1.  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักบัเกษตรกร ผูป้ระกอบการและภาครัฐใน
การ สร้างมาตรฐาน Thai GAP โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนในการพฒันากระบวนการผลิตผกัและผลไม้ ตามมาตรฐาน EUREPGAP (ปัจจุบัน
เปล่ียนช่ือเป็น Global GAP) และ สร้างรูปแบบของระบบการพัฒนาการผลิต Thai GAP11 ให้
เกษตรกรและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ ผลิตและการประกนัคุณภาพระบบผลิตใหเ้ขา้สู่
คุณภาพ ความปลอดภยัของผลผลิต ซ่ึงมีเครือข่ายทั้งเกษตรกร ผูป้ลูก ผูร้วบรวมผลผลิตที่ตอ้งแยก
ส่วนสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ผูก้ระจายสินค้า ผูจ้ ัด
จ าหน่าย ที่ระบุฉลากส าหรับสินคา้ที่ได้รับการรับรองชดัเจน ผูบ้ริโภค ภาครัฐในการ สนับสนุน
มาตรฐาน Thai GAP องค์กรต่างประเทศ เช่น ส านักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน 
(GTZ) ในการสนบัสนุนดา้นเทคนิคและการพฒันาเทียบเคียงมาตรฐาน  

 2.  ผูป้ระกอบการร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา องคก์รระหวา่งประเทศและภาครัฐ
ในการ พฒันาเกษตรอินทรีย ์โดยเจา้ของไร่ปลูกรัก คุณกานต์ ฤทธ์ิขจร ได้บุกเบิกการท าฟาร์ม
เกษตรอินทรียท์ี่ จ. ราชบุรี มาตั้งแต่ปี 2543 และไดพ้ยายามสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดกบั
ชุมชนในทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่ม ปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย ์จนประสบความส าเร็จในการพฒันาการ
เกษตร มีผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียส่์ง ขายทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียร์ะบบสากล (IFOAM Accredited) นอกจากนั้น ยงัร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั
ในการศึกษาวิจยัและพฒันาการแปรรูปผลผลิตเกษตร อินทรียจ์นไดน้ ้ าส้มสายชูจากขา้วหอมมะลิ 
น ้ าสลดั น ้ าจ้ิมไก่ และซอสต่างๆ ในส่วนการตลาด ไดร่้วมมือกบั กระทรวงพาณิชยแ์ละส านักงาน
ความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน GTZ ในการท ากิจกรรมประชาสัมพนัธ์ เช่น Thai Organic 
Festival โครงการ Organic to School เป็นตน้ ตลอดจน เปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวเขา้ ไปชมและท า
กิจกรรมเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย ์และเปิดร้านอาหาร Organic ในกรุงเทพฯ เพื่อรับรอง ผลผลิต
จากฟาร์มดว้ย 
 

2.8  งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 
จุฑามาศ เนตรปัญญา (2556) ไดศึ้กษาการเพิม่ศกัยภาพดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ของสตรอเบอร่ีสดในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานสตรอเบอร่ี
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สดของผูป้ระกอบการที่เก่ียวขอ้ง เม่ือน าตวัช้ีวดัจากแบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานห่วง
โซ่อุปทานสตรอเบอร่ีสดที่พฒันาขึ้นมาจากแนวคิดของ SCOR Model มาท าการประเมินในเร่ือง
ต่างๆ พอจะสรุปผลไดด้งัน้ี 

1)  ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ ปัจจยัดา้นการจดัซ้ือ/จดัหาวตัถุดิบด้าน
การผลิต และดา้นการการขนส่ง ไดข้อ้คน้พบดงัน้ี 1) กลุ่มเกษตรกร ควรมีการพฒันาการด าเนินงาน
ดา้นการให้ความส าคญัในขั้นตอนของการจดัท าประวติัสวนและการใช้ประโยชน์ โดยไม่มีการ
บนัทึกประวติัการใชพ้ื้นที่ของตนเอง การควบคุมแหล่งน ้ าและคุณภาพปัจจยัการผลิตของน ้ าที่ใชใ้น
กระบวนการผลิต การควบคุมพื้นที่ปลูกและคุณภาพของดินที่ใชใ้นการเพาะปลูก ความเหมาะสม
ของสภาพแวดลอ้มอาคารคดัแยก และบรรจุสตรอเบอร่ีสด และไม่มีการพฒันา เพื่อปรับปรุงเทคนิค
การเพาะปลูกอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งไม่มีการควบคุมมาตรฐานกระบวนการบรรจุอยา่งเหมาะสม ไม่มี
การวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษาพาหนะขนส่ง และความเหมาะสมของลกัษณะการขนยา้ย
ผลิตภณัฑส์ตรอเบอร่ีสด 2) กลุ่มพ่อคา้คนกลาง ควรมีการพฒันาการด าเนินงานดา้นการตรวจสอบ
ผลิตภณัฑส์ตรอเบอร่ีสดบรรจุตะกร้า การลดระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์ช่วงเวลา
เฉล่ียในการช าระเงินให้กับเกษตรกร ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมอาคารขนส่งการวาง
แผนการซ่อมบ ารุงรักษาพาหนะส าหรับขนส่งสินคา้ ความเหมาะสมของการขนยา้ยเพือ่จดัเรียงบน
รถ นอกจากน้ีควรเน้นการให้ความส าคญัในขั้นตอนการวางแผนการซ้ือ-ขายให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ ขั้นตอนการควบคุมของเสียจากการขนส่ง ตลอดจนขั้นตอนการรักษาลูกคา้เดิม
และหาลูกคา้ใหม่ เพื่อเกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ดีและลดจ านวนของเสีย และ 3) ตวัแทน
บริษทัขนส่ง ควรมีการพฒันาการด าเนินงานด้านการลดเวลาในการตรวจสอบ สินคา้และระบบการ
ขนยา้ยก่อนการจดัเรียงโดยเพิม่ประสบการณ์ความรู้ให้กบัพนกังานตรวจสอบคุณภาพและพนกังาน
รับผิดชอบการขนส่งอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้เกิดของเสียน้อยสุด ทั้งน้ี  เพื ่อให้การด าเนินงานใน
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสตรอเบอร่ีสดตรงกบัมาตรฐานของมากที่สุด  

2)  การวเิคราะห์กิจกรรมการด าเนินงานดว้ยแผนภาพกระบวนการผลิตจ าแนกตาม
กิจกรรม (Process Activity Mapping) ขอ้คน้พบ คือ 1) กลุ่มเกษตรกร พบว่าสัดส่วนของกิจกรรม
VA มีอยูร้่อยละ 68.86 กิจกรรม NVA ที่ร้อยละ 5.74 และกิจกรรม NNVA อยูท่ี่ร้อยละ 25.40 จะเห็น
ไดว้่ากิจกรรม VA มีการใชเ้วลามาก เน่ืองจากเป็นกิจกรรมของการเก็บเก่ียว การคดัเกรดและการ
บรรจุเพื่อส่งขาย โดยเป็นกิจกรรมอาศยัความละเอียดในการคดัเกรดและคุณภาพของผลิตภณัฑ์
สตรอเบอร่ีสด เพื่อลดจ านวนของเสียให้มีจ  านวนน้อยที่ สุด ถึงแม้ว่ากิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม (NVA) และกิจกรรมที่จ  าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (NNVA) มีสัดส่วนของเวลาที่
นอ้ยกว่า แต่ก็เป็นกิจกรรมที่มีการขนยา้ยและโยกยา้ยสตรอเบอร่ีสดจากแปลงปลูกไปยงัสถานที่คดั
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แยก รวมทั้งมีการรอคอยเกิดขึ้นในส่วนของกิจกรรมก่อนการคดัแยก กิจกรรมก่อนการบรรจุ และ
การขนยา้ยจากสถานที่คดัแยกขนส่งไปยงัพ่อคา้คนกลาง ซ่ึงถา้หากสามารถลดเสน้ทางการขนยา้ย 
หรือลดเวลาการรอในแต่ละกิจกรรมก็จะส่งผลให้ลดเวลาการสูญเสียจากการขนยา้ยและมีการ
ด าเนินงานที่รวดเร็วขึ้ น  2) พ่อค้ารวบรวม พบว่าสัดส่วนของกิจกรรม VA มีอยู่ร้อยละ 24.64 
กิจกรรม NNVA อยูท่ี่ร้อยละ 46.34 และกิจกรรม NVA ร้อยละ 29.01 จะเห็นไดว้่ากิจกรรม VA 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมของการรวบรวมสตรอเบอร่ีสดจากเกษตรกร เพือ่วางแผนและจดัเรียงการวาง
เรียงซ้อนอย่างเป็นระบบบนรถบรรทุกส าหรับการขนส่งไปยงัตวัแทนบริษทัขนส่งในตัวเมือง
เชียงใหม่ ซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ์และความละเอียดในการวางเรียงซ้อน เพื่อลดความเสียหาย
ระหว่างการขนส่ง อนัเน่ืองจากการการขนส่ง เพื่อให้คุณภาพของผลิตภณัฑมี์คุณภาพมากที่สุด ใน
ส่วนกิจกรรมของกิจกรรมที่จ  าเป็นแต่ไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิม่กบัผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ (NNVA) มีอตัรา
การใช้เวลาที่มากกว่า เน่ืองจากมีกิจกรรมการขนยา้ยของเกษตรกรลง ณ จุดรับซ้ือ เพื่อรอการ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีกิจกรรมการขนส่งจากพ่อคา้คนกลางไปยงัตวัแทนบริษทัขนส่ง ในส่วนของ
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกบัผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ (NVA) ซ่ึงสามารถลดและขจดัขั้นตอนน้ี
ออกไปได ้นั้นไดแ้ก่ กิจกรรมการรอคอยอันเกิดจากการต่อแถวเพื่อขนยา้ยลงจุดรับซ้ือ กิจกรรม
การรอตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจสอบปริมาณตะกร้า เกรดสตรอเบอร่ี เกษตรกรระหวา่งการซ้ือ
ขาย และกิจกรรมการจดัเก็บ เพื่อรอจดัเรียงบนรถ ทั้งน้ีในการโยกยา้ยของเกษตรกรและพ่อคา้คน
กลาง ถา้หากมีการวางเรียงซ้อนตะกร้าที่ไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพสตรอเบอร่ีสด ดงันั้น
จึงควรมีการตระหนักถึงคุณภาพของการจดัเรียงสตรอเบอร่ีสดในตะกร้า และการจดัเรียงบรรจุภณัฑ ์
เพือ่ป้องกนัความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่ง และ 3) ตวัแทนบริษทัขนส่ง พบวา่สดัส่วนของ
กิจกรรมมีกิจกรรม VA อยูท่ี่ร้อยละ 10.16 กิจกรรม NNVA อยูท่ี่ร้อยละ 84.76 และกิจกรรม NVA ที่
ร้อยละ 5.08 และพบว่าการใชเ้วลาของกิจกรรมที่จ  าเป็นแต่ไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิม่กบัผลิตภณัฑแ์ละ
ลูกคา้ (NNVA) มีค่ามาก เน่ืองจากเป็นการรวบรวมขนยา้ยตะกร้าจดัเรียงซ้อนบนพาเลท พร้อมทั้ง
กิจกรรมการตรวจสอบสินคา้ก่อนการจดัเรียงเพื่อขนส่ง กิจกรรมการออกใบเสร็จการรับสินคา้ 
และกิจกรรมการขนส่งไปยงัลูกค้าปลายทางที่กรุงเทพ กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับ
ผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ (NVA) มีการรอคอยเกิดขึ้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการจดัเก็บ เพือ่รอจดัเรียงบนรถ ซ่ึง
สามารถลดและขจดัขั้นตอนน้ีออกไปได ้ในส่วนของกิจกรรม VA เป็นเวลาที่ใชใ้นกิจกรรมการขน
ยา้ยและจดัเรียงสินคา้บนรถ ซ่ึงตอ้งอาศยัพนักงานที่มีประสบการณ์และหลกัการเรียงซ้อนเฉพาะ
ของแต่ละผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากถา้หากมีการวางเรียงซอ้นตะกร้าที่ไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพ
สตรอเบอร่ีสดที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่ง  
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3)  แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ ได้ขอ้คน้พบดงัน้ี 1) การ
ปรับปรุงด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์ เกษตรกรไม่ได้ปลูกภายใตก้ารจดัการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) และยงัไม่มีมาตรฐานการเพาะปลูก
ใดๆ ส่งผลให้ไม่สามารถท าการส่งออกผลิตภณัฑ์จากห่วงโซ่อุปทานได ้ดงันั้นการปรับปรุงด้าน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ ควรมีการอบรมเกษตรกรจากนักวิชาการเกษตรในพื้นที่อยา่งต่อเน่ือง เพื่อรับ
ความรู้ที่ถูกตอ้งไปถ่ายทอดและช่วยแก้ปัญหา โดยก าหนดแผนควบคุมการผลิตตามเกณฑ์ GAP 
เพือ่ไดผ้ลผลิตที่มีคุณภาพไดม้าตรฐาน พบวา่ การจดัอบรมปฏิบติัการจากนักวชิาการเกษตร (GAP) 
ในปี2554/2555 ไดรั้บการตอบรับและการปฏิบติัตามเพียงบางราย เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเร่ืองความเช่ือ
และวิธีการปลูกเดิมๆ มีทั้ งที่ยอมเปล่ียนและไม่เปล่ียน กลุ่มที่ยอมรับและปฏิบัติตาม พบว่าให้
ผลผลิตสูงในเดือนที่เป็นที่ตอ้งการของตลาด อตัราการผลิตคิดเป็น 2.5 เท่าของอัตราการผลิตเดิม 
เน่ืองจากคุณภาพที่สูงขึ้น ได้น ้ าหนัก ขนาดใหญ่ขึ้น จ  านวนสูญเสียที่เกิดจากศตัรูพืชลดน้อยลง 
สามารถต่อรองราคากบัพ่อค่าคนกลางได ้ท าให้ราคาต่อกิโลกรัมสูงขึ้น คิดเป็น 1.5-2 เท่าของราคา
ผลผลิตเดิม และท าใหเ้กษตรกรสามารถคาดการณ์จ านวนผลผลิตต่อปีได ้คุม้ต่อการลงทุนต่อปี และ 
2) การปรับปรุงดา้นสภาพแวดลอ้มอาคารคดัแยกและบรรจุภณัฑ์สตรอเบอร่ีสด ในการลดจ านวน
ขั้นตอนการขนยา้ยหลายคร้ัง และลดปริมาณความเสียหายที่เกิดจากการชา้ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของ
สตรอเบอร่ีสด ดงันั้น การก าหนดพื้นที่อาคารคดัแยกและบรรจุภณัฑเ์ป็นพื้นที่ส าหรับการคดัแยก
และบรรจุ พบว่าสภาพแวดลอ้มอาคารคดัแยกและบรรจุภณัฑไ์ม่มีมาตรฐานควบคุมมาตรฐานอยา่ง
เหมาะสม ทั้งในดา้นของการง่ายต่อการท างาน ความสะอาด การมีการระบายอากาศและแสงสวา่งที่
เพียงพอ และการเป็นพื้นที่ที่มีการป้องกนัสตัวห์รือแมลงเขา้สู่อาคาร พบวา่ การก าหนดพื้นที่อาคารคดั
แยกและบรรจุภณัฑ ์ไดรั้บการตอบรับและการปฏิบติัตามเพียงบางราย เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในด้าน
ความสะดวกของแต่ละครอบครัวเกษตรกร ที่มีจ  านวนครอบครัวเยอะก็ เลือกที่จะคดัแยกและบรรจุ
ที่บา้นตนเอง ซ่ึงมีทั้งที่ยอมเปล่ียนและไม่เปล่ียน โดยกลุ่มที่ยอมรับและปฏิบติัตาม ผลการใชง้าน 
พบว่า เกษตรกรปฏิบติังานไดง่้ายขึ้น สะดวก การท างานรวดเร็วขึ้น โดยมีการแบ่งโซนการคดัแยก
และโซนการบรรจุชดัเจน ระบบการท างานเป็นระเบียบท าให้เห็นว่า เวลาการด าเนินงานระยะเวลา
เฉล่ียของกระบวนการลดลง และ จ านวนของเสียที่เกิดจากการช้าได้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
จ านวนของเสียเดิม  

4) การปรับปรุงด้านเส้นทางการขนส่ง พบว่าเส้นทางการขนส่งของหมู่บ้าน
ประกอบดว้ย 2 เสน้ทาง คือ บ่อแกว้-สะเมิง และบ่อแกว้-แม่ริม ดงันั้นจึงปรับปรุงเลือกเส้นทาง บ่อ
แกว้ - สะเมิง เน่ืองจากลดระยะเวลาการขนส่ง แต่มีปัญหาในเร่ืองของความชนั พ่อคา้คนกลางไม่
ยอมรับการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการเลือกเส้นทางการขนส่งนั้น ขึ้นอยูก่บัธุระและวตัถุประสงค ์
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โดยยนืยนัที่จะเลือกเส้นทางเดิม ซ่ึงการเลือกใชเ้ส้นทางทั้ง2เส้นทางมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัเร่ือง
ระยะทาง เวลา และความชนั ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของรถขนส่ง เส้นทางเขา้หมู่บา้นเป็นลูกลงัซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสตรอเบอร่ีสด  

ชนิตา พนัธ์มณี และอัมรินทร์ คีรีแก้ว (2557) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพของ
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบิกาอินทรียใ์นภาคเหนือของประเทศไทย:การประยกุตใ์ชแ้นวคิดห่วงโซ่
คุณค่า พบว่ากาแฟอาราบิกาเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัที่ช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพและ
รายไดใ้ห้แก่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย ในทศวรรษที่ผา่นมา ระบบการปลูกกาแฟอารา
บิกาเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากระบบการใชส้ารเคมีเขา้สู่ระบบอินทรีย ์ซ่ึงสาเหตุส าคญั คือ กระแส
ความนิยมในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้ น เพื่อให้ได้รับ
มาตรฐานคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าในผลิตภณัฑ ์การพฒันาห่วงโซ่กาแฟอาราบิกาอินทรียจึ์งเป็น
ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากขึ้น ผลการวิจยั พบวา่ความเช่ือมโยงระหวา่งผูท้ี่อยูใ่นห่วงโซ่
มูลค่าในพื้นที่เป้าหมาย 4 พื้นที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านบุคคลที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่ แต่จะ
แตกต่างกันในบางกระบวนการทางการตลาด ส าหรับปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาศักยภาพของ
เกษตรกร พบว่าการผลิต การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การตลาด การจดัจ าหน่าย และปัจจยัส่งเสริม
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัอนัดับตน้ๆ ที่ควรค านึงถึงในการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร ใน
ส่วนของความเป็นไปไดใ้นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต พบว่ามีความเป็นไปไดท้ั้งทางดา้นการตลาด 
ดา้นเทคนิค ด้านการบริหารจดัการ และด้านการเงิน ซ่ึงผลที่ได้จากการวิจยั เป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างแนวทาง การพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร ไดแ้ก่ การเพิม่ศกัยภาพทางดา้นการจดัการการผลิต 
การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร และการสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายเกษตรกร 

ศราวุธ เชิงสะอาด (2556) ได้ศึกษาการปรับปรุงการจดัการห่วงโซ่อุปทานสับปะรดของ
สหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง จ  ากดั พบว่าองคก์รภายในห่วงโซ่คุณค่าสบัปะรดบริโภคสดจงัหวดั
ล าปางจะมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเป็นโครงข่ายใยแมงมุม ซ่ึงมีองคก์รประกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 
องค์กรภายในห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ต้นน ้ า หมายถึง เกษตรกร และแผง
สับปะรด กลางน ้ า หมายถึง สหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง จ  ากดั ปลายน ้ า หมายถึง บริษทัขนส่ง 
และศูนยก์ระจายสินคา้แม็คโครวงัน้อย บริษทัสยามแม็คโครจ ากดั (มหาชน) สาขาล าปาง ล าพูน หางดง 
เชียงใหม่ แม่ริม 2) การไหลของสินคา้ สารสนเทศ และเงินทุนภายในห่วงโซ่คุณค่า ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ การไหลของสินคา้สบัปะรด มีลกัษณะการไหลไปในทิศทางเดียว เร่ิมจากตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า 
ไม่ปรากฏการตีกลับของสับปะรด การไหลของสารสนเทศและเงินทุน มีลักษณะการไหล ใน
สองทิศทางทั้งไปและกลับ ผลการศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคจงัหวดัล าปาง 
พบว่า มีองค์กรที่เก่ียวข้องภายในห่วงโซ่คุณค่า จ  านวน 6 องค์กร โดยสามารถจ าแนกเส้นทาง
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ออกเป็น 6 ห่วงโซ่คุณค่า ไดแ้ก่ ห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสดที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามล าดับ 
และพบว่าแต่ละห่วงโซ่คุณค่ามีตน้ทุนต่อหน่วยของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสดที่ 
1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เป็น 3.06 : 3.57 : 2.10 : 2.61 : 3.06 : 3.57 บาท / กิโลกรัม ตามล าดบั จะพบว่าห่วง
โซ่คุณสับปะรดบริโภค สดที่  3 มีตน้ทุนต่อหน่วยต ่า ที่สุด 2.10 บาท / กิโลกรัม เน่ืองจากห่วงโซ่
ดงักล่าวไม่ผ่านแผงสับปะรด และเกิดการประหยดัต่อหน่วยจากการขนส่ง ในส่วนของห่วงโซ่คุณ
สับปะรดบริโภคสดที่ 2 และ 6 มีตน้ทุนต่อหน่วยสูงที่สุด 3.57 บาท/กิโลกรัม เน่ืองมาจากห่วงโซ่
ดงักล่าวผ่านแผงสับปะรด ท าให้เกิดตน้ทุนต่อหน่วยสูงขึ้น ดงันั้น สหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง 
จ  ากดั ควรสนับสนุนให้เกษตรกร จดัส่งสับปะรดให้แก่สหกรณ์ฯ โดยตรง มากกว่าการส่งผ่านแผง
สับปะรด ซ่ึงจะส่งผลให้ตน้ทุนต่อหน่วยรวมลดลงและผลการวิเคราะห์สายธารคุณค่า มีกิจกรรม
ทั้งหมด 84 กิจกรรม แยกเป็น 1) กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (VA) จ านวน 34 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
40.48 2) กิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม (NVA) จ านวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 13.10 3) กิจกรรมที่
จ  าเป็นแต่ไมมีคุณค่าเพิ่ม (NNVA) จานวน 39 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 46.42 ดงันั้น เพื่อวิเคราะห์
สถานะอนาคต / สถานะหลงัจากการปรับปรุงการจดัการห่วงโซ่ คุณค่าสับปะรดบริโภคสดจงัหวดั
ล าปาง สามารถด าเนินการตดักิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม (NVA) ออกจ านวน 7 กิจกรรม และตดัแผง
สับปะรดออก จ านวน 8 กิจกรรม ซ่ึงจะท าให้กิจกรรมทั้งหมด เหลือเพียง จ  านวน 69 กิจกรรม 
เท่านั้น ส่งผลใหส้ามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย 0.62บาท/กิโลกรัม และ ลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ลงได ้361.33 นาที ขอ้เสนอแนะที่ไดพ้บจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ องคก์รในห่วงโซ่คุณค่าสับปะรด
บริโภคสด ควรใชแ้นวทางในการปรับปรุงการบริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่า เพือ่ลดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของสบัปะรดใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการผลิตและการ
เก็บเก่ียวสบัปะรด  2) ดา้นการรวบรวมผลผลิตสบัประรด 3) ดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์สบัปะรด 
และ 4) ดา้นการส่งมอบและการตลาดสบัปะรด 

กฤษฎา ฟองเขียว และธนวฒัน์ ถาฟอง (2554) การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานโดยใชเ้ทคนิค
สายธารคุณค่าของการเล้ียงปลานิลใน อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย งานวจิยัคร้ังน้ีไดน้ าการวเิคราะห์
แผนผงัสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) เป็นแผนผงัที่ถูกใชส้ าหรับรายละเอียดยอ่ย
ดว้ยแผนภาพการไหลกระบวนการ ล าดับเหตุการณ์หรือกระบวนการไหลตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด
ภายในกระบวนการ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเตรียมบ่อปลานิลจนกระทัง่ ถึงกิจกรรมการส่งปลานิลไปยงั
พ่อคา้คนกลาง ว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า และกิจกรรมที่
จ  าเป็นแต่ไม่เพิ่มคุณค่า จากผลการศึกษา พบว่าปัญหาที่พบส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการขาดการ
วางแผนอย่างไม่เป็นระบบของเกษตรกรในการเล้ียงปลานิล และดา้นกลุ่มสหกรณ์ควรแนะน าให้
ความรู้กลุ่มเกษตรกรถึงการเล้ียง โดยเฉพาะควรมีการพิจารณาปัจจยัภายนอก เช่น แหล่งน ้ า ฤดูกาล
ในการเพาะเล้ียง โรค ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี เป็นส่ิงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของเกษตรกรและ



54 

ผลผลิตของปลานิลในอนาคต เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ขอ้เสนอแนะ เกษตรควรมีการศึกษา
และวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากการขาดการ
วางแผนอยา่งไม่เป็นระบบของเกษตรกรในการเล้ียงปลานิล 

ธเนศ  สิริสุวรรณกิจ  และเตือนใจ  สมบูรณ์ว ิวฒัน์ (2550) การศึกษาการวางแผน
ระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผลไม้ มีวตัถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการขนส่งที่ลดตน้ทุนการ
ขนส่งทุเรียนและมงัคุดจากแหล่งผลิตทางภาคใตไ้ปยงัประเทศจีน โดยใชว้ิธีการศึกษา Multi-Model 
และTransport Cost Model ในการหาตน้ทุน และระยะเวลาในการขนส่งรูปแบบต่างๆ  

ผลการศึกษาพบวา่การขนส่งสินคา้ประเภทผลไมจ้ากภาคใตม้ายงัท่าเรือแหลมฉบงัมีตน้ทุน
สูงกว่าการขนส่งของผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวนัออกประมาณ 3 เท่า คิดเป็น ร้อยละ 79.8 -80.4 ของ
ต้นทุนโลจิสติกส์ทั้ งหมด จึงควรหาแนวทางการขนส่งแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนส่วนน้ีลง จาก
การศึกษาพบวา่สามารถใชก้ารขนส่งโดยเรือชายฝ่ังจากท่าเรือสุราษฎร์ธานีมายงัท่าเรือแหลมฉบงั 
โดยใชเ้วลาเพิม่ขึ้น 12-16 ชัว่โมง เม่ือเทียบกบัการขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก สามารถประหยดัตน้ทุน
ได ้ร้อยละ 3.79 เม่ือเทียบตน้ทุน โลจิสติกส์ต่อตูข้องผูส่้งออก คิดเป็นมูลค่า 3,013.63 บาท จุดอ่อน
คือการขนส่งทางนา้ใชร้ะยะเวลานานขึ้นมากจากเดิมที่ใชเ้วลาประมาณ 10-14 ชัว่โมง จากภาคใตถึ้ง
แหลมฉบงั เป็น 26 ชัว่โมงซ่ึงทาใหคุ้ณภาพของสินคา้ลดลง 

กมล เลิศรัตน์  ศิริรักษ ์ขาวไชยมหา และอานุภาพ สงัขศ์รีอินทร์ (2551) ไดศ้ึกษาการจดัการ
ห่วงโซ่อุปทานผกัสดในจงัหวดันครปฐม โดยงานวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พือ่ศึกษาภาพรวมของรูปแบบ
การจดัการห่วงโซ่อุปทานผกัสด (หน่อไม้ฝร่ัง กระเจ๊ียบเขียว ผกับุง้จีน กระเพรา โหระพา และ
ขา้วโพดฝักอ่อน) การไหลของขอ้มูลและวตัถุดิบตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการผลิตและการกระจาย
สินคา้ ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการโซ่อุปทานผกัสด ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
ของเกษตรกรในจงัหวดันครปฐม รวมถึงการประเมินความส าคัญของลกัษณะคุณภาพของผกัสด 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาและเชิงส ารวจโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรและผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง 

ระดบัตน้น ้ า ผลผลิตตน้น ้ าของเกษตรกรเกิดจาก 2 รูปแบบ คือ ผลผลิตภายใตรู้ปแบบที่มี
สญัญาผกูพนั (contract farming) และแบบที่เกษตรกรไม่มีสัญญาผูกพนั เกษตรกรส่วนใหญ่ทาการ
เพาะปลูกแบบดั้งเดิม โดยไม่มีการนาระบบบริหารจดัการผลิตเขา้มาใช้ในฟาร์มและยงัไม่มีการ
ปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี (good agriculture practices, GAP) ของกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงหมายความ
ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มิได้ควบคุมการใช้สารเคมีกาจดัโรคและแมลงศตัรูพืช โดยผลผลิตของ
เกษตรกรกลุ่มน้ีจะมีพ่อคา้ในทอ้งถ่ินมารับซ้ือไปขายส่งต่อตลาดกลางในจงัหวดั และมีการน าไป
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ขายตามตลาดนัดหรือตลาดสดในทอ้งถ่ินโดยพ่อคา้ปลีก นอกจากนั้นยงัมีพ่อคา้ส่งมาซ้ือผลผลิต
บางส่วน เพือ่น าไปขายต่อตลาดในกรุงเทพฯ  

ในทางตรงกนัขา้ม เกษตรกรที่เพาะปลูกตามสัญญาผูกพนัมีการบริหารจดัการผลผลิตที่ดี 
และปฏิบตัิตามการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีของกรมวิชาการเกษตร และยงัมีการปฏิบตัิตามระบบ 
global GAP ส าหรับผลผลิตที่ตอ้งส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มยโุรป และตามระบบมาตรฐานของ
ประเทศผูน้ าเขา้ต่างๆ ผลตอบแทนของเกษตรกรจะอยูใ่นรูปของการประกนัราคารับซ้ือจากบริษทั
คู่สญัญา แต่เกษตรกรจะตอ้งน าผลผลิตที่เก็บเก่ียวไดท้ั้งหมดส่งบริษทัคู่สญัญาเท่านั้น การท าสัญญา
แบบผูกพนัน้ีเป็นการทาสัญญาซ้ือขายปีต่อปี เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ เกษตรกรก็จะน าไปส่งที่จุด
รวบรวมเพื่อให้ผูร้วบรวมด าเนินการคดัเกรดก่อนท าการส่งเขา้โรงคดับรรจุและผูส่้งออก ส าหรับ
การขนส่งจากจุดรวบรวมนั้น ผูร้วบรวมเป็นผูข้นส่งไปยงัโรงงานเองหรือมีรถหอ้งเยน็ของโรงงาน
มารับที่จุดรวบรวม  

ระดับกลางน ้ า ผูร้วบรวมผลผลิตนับว่ามีบทบาทส าคัญในการเคล่ือนยา้ยผลผลิตจาก
เกษตรกรสู่ตลาด โดยที่ผูร้วบรวมสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ (ก) ผูร้วบรวมหรือเกษตรกรที่
รวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งผลิตเพื่อรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร และ
ส่งผลผลิตให้กบัโรงคดับรรจุและผูส่้งออกตามสัญญาตกลงซ้ือขายกนัในแบบมีสัญญาผกูพนั และ
(ข) ผูค้า้ส่งในตลาดกลางจงัหวดันครปฐม เป็นผูรั้บผลผลิตไปจ าหน่ายต่อตลาดในกรุงเทพฯ และ
ตลาดนัดต่างๆ ในจงัหวดั สภาพของบรรจุภณัฑ์ที่มีใช้ในตลาด ได้แก่ เข่งไม้ ถุงพลาสติกใส ใส่
ตะกร้า และถุงตาข่ายไนล่อน โดยยานพาหนะที่ใชส่้วนใหญ่ในตลาด จะมีทั้งรถเข็น มอเตอร์ไซด ์
และรถกระบะ ลกัษณะของการขนยา้ยจะเนน้ที่ปริมาณมากกวา่คุณภาพ มีการวางซอ้นทบักนั ซ่ึงท า
ใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหายได ้ 

ระดับปลายน ้ า มีผูท้ี่ เก่ียวข้องกับการจดัการผลผลิตที่ส าคัญ  คือ โรงคัดบรรจุ (packing 
house) และผูส่้งออก การจดัการโซ่อุปทานในกลุ่มน้ีนับว่ามีการวางแผนที่ดีทั้งในเชิงการตลาด 
ระบบการจดัหาวตัถุดิบที่ดี มีการเตรียมพนักงาน การเตรียมบรรจุภณัฑ ์การเตรียมเร่ืองเวลาในการ
ขนส่ง นอกจากนั้น ยงัมีการจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ติดตามยอ้มกลบัแหล่งผลิตและขอ้มูลการผลิตอ่ืนๆ  

อุปสรรคส าคญัของเกษตรกรส่วนใหญ่อยูท่ี่ราคาของปัจจยัการผลิต (เมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ ยเคมี 
สารเคมีป้องกันโรคและก าจดัศตัรูพืช ราคาน ้ ามัน) ที่สูง และปัญหาที่ยากต่อการควบคุม คือ การ
ระบาดของโรคและแมลงศตัรูพชืซ่ึงกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร นอกจากนั้นเกษตรกรที่ไม่ได้
อยู่ภายใต้ระบบสัญญาแบบผูกพนัมักต้องประสบกับปัญหาด้านราคาของผลผลิตที่ต  ่าและไม่
แน่นอน ส าหรับในขั้นตอนการรวบรวมผลผลิตและการคดับรรจุนั้น ผูป้ระกอบการทั้งสองลว้นแลว้
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ประสบปัญหาที่คลา้ยคลึงกนัทั้งในแง่ของปริมาณวตัถุดิบที่ไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของโรงงาน 
คุณภาพของผลผลิต ตลอดจนตน้ทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา แต่
โรงงานคดักรองหรือฝ่ายผลิตนั้น ยงัตอ้งเผชิญกบัความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ ์(2552) ไดศึ้กษาการประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานขา้วโพด
กระป๋อง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานขา้วโพด
กระป๋องในปัจจุบนั และเพื่อลดกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้
รอบระยะเวลารวมในการด าเนินงานและอัตราการตอบสนองของลูกค้าเป็นดัชนีช้ีวดั การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากองคก์รต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานภายใตแ้นวคิดการจดัการโซ่คุณค่า จากนั้นไดน้ า
การวิเคราะห์สายธารคุณค่ามาใชใ้นการจ าแนกกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการซ้ือเมล็ดพนัธุ์ ไปจนถึง
การขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพือ่การส่งออก ผลจากการศึกษาพบว่า เกิดกิจกรรมที่จ  าเป็นแต่ไม่เกิด
คุณค่าเพิม่ และกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าเพิ่มสูงถึงร้อยละ 83.36 ซ่ึงสามารถเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับลดเวลาของกิจกรรมที่มีความซ ้ าซอ้นลง และเพิม่สดัส่วนของเกษตรแบบพนัธะสญัญา  

ประภาส ช่างเหล็ก  ,วีระยุทธ แสนยากรและวิศัล  เธียรเสถียรพงศ์ (2548)ได้ศึกษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย 4 สายพนัธุ์ อายุ 3 ปี ที่ปลูกบนพื้นที่สูง สรุปผลการ
ทดลองจากการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย 4 สายพนัธุ์ที่ปลูกอายุ 3 ปีบน
พื้นที่สูงจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่าความสูงของมะคาเดเมียทั้ง 4 สายพนัธุ์มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
และมีค่าสมัประสิทธ์ิ 

ความแปรปรวนทางสถิติ (C.V.) 5.6 เปอร์เซ็นต ์โดยพบว่าพนัธุ์เชียงใหม่ 3 (HAES 508) มี
ความสูงเฉล่ียสูงสุด 347.9 เซนติเมตร ส่วนเสน้ผา่ศูนยก์ลางของล าตน้ของมะคาเดเมียทั้ง 4 สายพนัธุ์
เฉล่ียพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นเดียวกันโดยพบว่าพนัธุ์ เชียงใหม่ 2 (HAES 660) มี
เส้นผ่าศูนยก์ลางล าต้นเฉล่ียสูงสุด 5.6 เซนติเมตร และใกล้เคียงกับพันธุ์เชียงใหม่  4 (344 ) มี
เสน้ผา่ศูนยก์ลางล าตน้เฉล่ียสูงสุด 5.2 เซนติเมตร และพบว่าทรงพุ่มเฉล่ียความแตกต่างกนัทางสถิติ
โดยพบวา่พนัธุเ์ชียงใหม่ 3 (HAES 508) มีเสน้ผา่ศูนยก์ลางทรงพุม่เฉล่ียสูงสุด 171. 4 เซนติเมตร 

ผลการศึกษาพบวา่เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลพื้นฐานทั้งในเร่ืองความสูง เสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ล าตน้และเส้นผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่มของมะคาเดเมีย จ  านวน 4 สายพนัธุ์ เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลในการ
แนะน าหรือส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ใหมี้การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตพชืเชิงเด่ียวและพืชลม้ลุก มา
ท าการปลูกพชืแบบผสมผสานอยา่งเป็นระบบ และเป็นป่าไมผ้ลในพื้นที่สูง 

ผูเ้ขียนได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัเร่ืองการศึกษาการ
จดัการห่วงโซ่และสายธารคุณค่าเกษตรไมผ้ล อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
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2.9  กรอบควำมคดิในกำรท ำวจิยั 
 
จากที่กล่าวในบทที่ 2 ทั้งหมดนั้น สามารถก าหนดวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี จึง

ก าหนดขึ้นเพือ่ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล และเพื่อ
ศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล โดยแยกวเิคราะห์ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัสรรพื้นที่เป้าหมาย การ
จดัหาพนัธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภค การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจดัการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายไม้
ผลเป้าหมาย  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภำพที่ 2.5    กรอบความคิดการวจิยัเร่ืองการศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี  

อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดการห่วงโซ่

คุณค่าไม้ผล 

เพ่ือศึกษาการจัดการห่วงโซคุ่ณค่าไม้ผล 
 

การจัดสรรพื้นที่
เป้าหมาย 

 

การจัดหาพันธุ์
ไม้ผลเป้าหมาย 
 

การเพาะปลูก
และการเก็บเก่ียว
ไม้ผลเป้าหมาย 

 

การแปรรูป
และการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม 
 

การจัดการ
ตลาดและ

ช่องทางการจัด
จ าหน่ายไม้ผล

เป้าหมาย 

การสนับสนุน
ด้าน

สาธารณูปโภค 
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2.9.1  กำรวิเครำะห์แบ่งเป็น 6 ด้ำน คอื 
1.  การจัดสรรพื้นที่ เป้าหมาย ปัจจุบันมีการจัดสรรพื้นที่การเพาะปลูกไม้ผล

เป้าหมายอยา่งไร พบปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรบา้ง ปัจจยัใดบา้งที่ส่งผลกระทบต่อการจดัสรร
พื้นที่ เป้าหมาย มีหน่วยงานใดที่ให้ความสนับสนุนส่งเสริมและอย่างไรบ้าง มีแนวทางและ
ขอ้เสนอแนะเพือ่การแกไ้ขปัญหาและพฒันาที่ย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 

2.  การจดัหาพนัธุ์ไม้ผลเป้าหมาย ปัจจุบนัเกษตรกรมีการจดัหาพนัธุ์ได้ที่ใดบา้ง 
แหล่งจ าหน่ายมีที่ใดบา้ง หน่วยงานใดให้การสนับสนุนส่งเสริมและมีการส่งเสริมอยา่งไรบา้ง พบ
ปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรเก่ียวกบัพนัธุ์ไมผ้ลเป้าหมาย ปัจจยัใดบา้งที่ส่งผลกระทบต่อการจดัหา
พนัธุไ์มผ้ลเป้าหมาย มีแนวทางและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและวธีิการพฒันาขยายพนัธุไ์ม้
ผลเป้าหมายเพือ่เกิดประสิทธิผล  

3.  การเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย ปัจจุบันเกษตรกรมีวิธีการ
เพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมายอยา่งไร หน่วยงานใดที่สามารถใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม
และมีการส่งเสริมอยา่งไรบา้ง มีการสร้างความร่วมมือกนัอยา่งไร พบปัญหาและอุปสรรคในการ
เพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมายอย่างไร มีปัจจยัด้านใดบา้งที่ส่งผลกระทบต่อวิธีการ
เพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย มีแนวทางและขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและ
วธีิการพฒันาการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมายที่ย ัง่ยนื  

4.  การสนับสนุนดา้นสาธารณูปโภค  ปัจจุบนัมีการสนับสนุนดา้นสาธารณูปโภค
เร่ืองใดบา้ง หน่วยงานใดที่สามารถให้การสนับสนุนส่งเสริมและมีการส่งเสริมอยา่งไรบา้ง มีการ
สร้างความร่วมมือกนัอยา่งไร พบปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร มีปัจจยัใดบา้งที่จะส่งเสริมสนับสนุน
และปัจจยัใดบา้งที่เป็นผลกระทบต่อการสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภคเพื่อใหเ้กิดการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
มีแนวทางและขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหาและวธีิการสนบัสนุนเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื  

5.  การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิม่ ปัจจุบนัมีการแปรรูปไมผ้ลเป้าหมายอยา่งไร
บา้งและมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและผลิตภณัฑ์ของไม้ผลเป้าหมายอยา่งไร ปัจจุบนัมี
แหล่งแปรรูปไม้ผลเป้าหมายชนิดใดบา้งมีจ านวนเท่าใด หน่วยงานใดที่สามารถให้การสนับสนุน
ส่งเสริมและมีการส่งเสริมอยา่งไรบา้ง มีการสร้างความร่วมมือกนัอยา่งไรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัผลผลิตและผลิตภณัฑข์องไมผ้ลเป้าหมาย พบปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรบา้ง มีปัจจยัใดบา้ง
ที่จะส่งเสริมสนบัสนุนและปัจจยัใดบา้งที่เป็นผลกระทบต่อการสนับสนุนดา้นการแปรรูปและการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัไมผ้ลเป้าหมาย มีแนวทางและขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหาและ
วธีิการสนบัสนุนการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิม่เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

6.  การจดัการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายไมผ้ลเป้าหมาย ปัจจุบนัมีการจดัการ
ตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายผลผลิตไม้ผลเป้าหมายอยา่งไร หน่วยงานใดที่สามารถให้การ
สนบัสนุนส่งเสริมและมีการส่งเสริมอยา่งไรบา้ง มีการสร้างความร่วมมือกนัอยา่งไร พบปัญหาและ
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อุปสรรคอยา่งไรบา้ง มีปัจจยัใดบา้งที่จะส่งเสริมสนับสนุนและปัจจยัใดบา้งที่เป็นผลกระทบต่อการ
สนับสนุนในการจดัการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับผูท้ี่ เก่ียวข้อง มีแนวทางและ
ขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหาและวธีิการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการตลาดและช่องทาง
การจดัจ าหน่ายเพือ่ความย ัง่ยนื 

 
2.9.2  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย  

1.  เกษตรกร มีพื้นที่เป้าหมายหรือไม่ สามารถจดัสรรพื้นที่ไดห้รือไม่ มีหน่วยงาน
ผูส้นบัสนุนเขา้มาให้การช่วยเหลือหรือไม่อยา่งไร มีการจดัหาและวางแผนในการจดัหาพนัธุ์ไมผ้ล
เป้าหมายหรือไม่อยา่งไร ปลูกพืชเป้าหมายชนิดใดและพนัธุ์ใดบา้ง มีการวางแผนการปลูกอยา่งไร
ต่อไป มีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมายมากน้อย
เพียงใด ไดรั้บการสนับสนุนดา้นสาธารณูปโภคเร่ืองใดบา้งและอยากให้มีการสนับสนุนส่งเสริม
อยา่งไรบา้ง มีการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มไมผ้ลที่ปลูกชนิดใดและอยา่งไรบา้งและมีหน่วยงาน
ใดเขา้มาสนับสนุนอยา่งไร มีช่องทางในการจดัจ าหน่ายใหใ้ครและอยา่งไรบา้ง ราคาที่จ  าหน่ายเป็น
อยา่งไร มีการวางแผนเร่ืองการจดัการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายหรืไม่ หาแหล่งเงินทุนมา
จากที่ใดบา้ง มีการลงทุนมากนอ้ยเพยีงใด และมีแผนการลงทุนอยา่งไรบา้ง  

2.  ผูส้นับสนุนส่งเสริมธุรกิจ มีการสนับสนุนและส่งเสริมอะไรบา้งในห่วงโซ่ไมผ้ล
เป้าหมาย ปัจจยัที่ใดบา้งที่ส่งผลกระทบในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผลเป้าหมาย ได้รับปัญหา 
อุปสรรคอยา่งไรบา้งในการสนบัสนุนส่งเสริมผลกัดนั และส่งมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร
บา้งในด้านการจดัสรรพื้นที่เป้าหมาย ดา้นการจดัหาพนัธุ์ไมผ้ลเป้าหมาย ด้านการเพาะปลูกไมผ้ล
เป้าหมาย ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ดา้นการจดัการตลาดและช่องทาง
การจดัจ าหน่ายไมผ้ลเป้าหมายอยา่งไรบา้ง มีปัจจยัใดบา้งที่จะส่งเสริมสนบัสนุนและปัจจยัใดบา้งที่
เป็นผลกระทบต่อการสนับสนุนส่งเสริมทั้ ง 6 ด้านในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าเไม้ผลเป้าหมาย 
อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีแนวทางและขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหาและวธีิการ
ส่งเสริมสนับสนุนทั้ง 6 ด้านในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผลเป้าหมาย อ าเภอเขาค้อ จังหวดั
เพชรบูรณ์ 

3.  ผูค้า้ปลีก ปัจจุบนัมีการรับซ้ือไมผ้ลเป้าหมายจากใครและชนิดใดบา้ง ช่วงเวลา
ในการรับซ้ือไมผ้ลเป้าหมายอยูใ่นช่วงเดือนอะไรบา้ง ราคาไมผ้ลเป้าหมายมีราคาประมาณเท่าไรใน
แต่ละช่วงเวลาการรับซ้ือและขายไม้ผลเป้าหมาย ปัจจุบนัมีการจดัหาไม้ผลเป้าหมายมาจ าหน่าย
อยา่งไรบา้ง ปัจจุบนัมีช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ใดบา้ง ปัจจุบนัมีปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ
ตลาดอยา่งไรบา้งและมีแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรค ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่ายไมผ้ลเป้าหมายอยา่งไรบา้ง ไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานใดบา้งและมี
แนวทางการแกไ้ขและพฒันาอยา่งไร ปัจจุบนัมีปัญหาดา้นระบบสาธารณูปโภคอยา่งไรบา้ง และมี
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ขอ้เสนอแนะและแนวทางอย่างไรในการสนับสนุนและส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคด้านไหน
อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคด้านการขนส่งอย่างไรบ้าง และอยากให้มีการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคดงักล่าวอยา่งไร  

4.  ผูค้า้ส่ง ปัจจุบนัมีการรับซ้ือไมผ้ลเป้าหมายจากใครและชนิดใดบา้ง ช่วงเวลาใน
การรับซ้ือไมผ้ลเป้าหมายอยูใ่นช่วงเดือนอะไรบา้ง ราคาไมผ้ลเป้าหมายมีราคาประมาณเท่าไรในแต่
ละช่วงเวลาการรับซ้ือและขายไมผ้ลเป้าหมาย ปัจจุบนัมีการจดัหาไมผ้ลเป้าหมายมาจ าหน่ายอยา่งไร
บา้ง ปัจจุบนัมีช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ใดบา้ง ปัจจุบนัมีการจดัการดา้นการตลาดและช่องทางการ
จดัจ าหน่ายอยา่งไร ปัจจุบนัมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการจดัการตลาดอย่างไรบา้งและมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคการหาช่องทางการจดัจ าหน่ายไม้ผล
เป้าหมายอยา่งไรบา้ง ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานใดบา้งและมีแนวทางการแกไ้ขและ
พฒันาอย่างไร ปัจจุบนัมีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง และมีขอ้เสนอแนะและ
แนวทางอยา่งไรในการสนับสนุนและส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคดา้นไหนอยา่งไร มีปัญหาและ
อุปสรรคดา้นการขนส่งอยา่งไรบา้ง และอยากใหมี้การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวอยา่งไร   

5.  ผูบ้ริโภค ท่านชอบซ้ือไมผ้ลสดชนิดใด ซ้ือที่ไหนและเม่ือไร มีการซ้ือผลไมส้ด
หรือแปรรูปไมผ้ลเป้าหมายชนิดใดบา้ง ส่วนใหญ่ท่านมกัจะซ้ือจากที่ใดท่านซ้ือไปรับประทานเอง
หรือเป็นของฝาก เพราะเหตุใด ท่านคิดวา่คุณภาพของผลิตภณัฑ์และราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของท่านหรือไม่ อย่างไร ท่านคิดว่าช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของท่านหรือไม่ เพราะอะไร ท่านคิดว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานมีผลกระทบต่อการซ้ือ
ของท่านหรือไม่ เพราะอะไร ท่านมีแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่ายและ
การส่งเสริมการขายอยา่งไรบา้ง ท่านมีแนวคิดในการพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อส่งเสริม
การตลาดอยา่งไรบา้ง ท่านมีแนวคิดในการพฒันาการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มไมผ้ลอยา่งไร
บา้ง ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการจดันิคมเกษตรไมผ้ล เพราะเหตุใด 
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บทที่ 3 

 
ระเบียบวธิีกำรศึกษำ 

 
3.1  รูปแบบกำรศึกษำ 
  

การวิจยัเร่ืองการศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ลใชว้ิธีวจิยัเชิงคุณภาพที่มีลกัษณะเป็น 
Action Research เพือ่น าผลการศึกษาวจิยัไปประกอบการตดัสินใจสู่การปฏิบติั 

 

3.2  แหล่งข้อมูล 
 

3.2.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากต ารา ผลงานวิจยั และ
เอกสารส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาคอ้ ศูนยว์ิจยัและพฒันาเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์ (เขาคอ้) ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์ ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อ าเภอเขาคอ้ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ส านักงานองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 
3.2.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งการศึกษาดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มผูส้นบัสนุนส่งเสริมธุรกิจ กลุ่มผูค้า้ปลีก กลุ่มผูค้า้ส่ง และกลุ่มผูบ้ริโภค  

 

3.3  ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคญั 
  

ประชากรเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการห่วงโซ่
คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ  าแนกเป็น 5 กลุ่ม 
คือ  
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ตำรำงที่ 3.1  ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 

ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคญั จ ำนวนผู้ให้ข้อมูลส ำคญั 
(Key Performance) 

กลุ่มที่ 1 เกษตรกร ไดแ้ก่ 
1) ผูป้ลูกสตรอเบอร่ีที่ยืน่ขอใบรับรอง GPA กบัส านกังานเกษตร

อ าเภอเขาคอ้ 
2) ผูป้ลูกมะคาเดเมียที่ขึ้นทะเบียนปุ๋ ยกบัศูนยว์ิจยัและพฒันา

เกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ เขาคอ้ 
3) ผูป้ลูกอะโวคาโด 

รวม 

 
3 
 
3 
 
3 
9 

กลุ่มที่ 2  ผูส้นบัสนุน/ส่งเริมธุรกิจ แบ่งออกเป็นผูแ้ทนภาครัฐกบั 
            ภาคเอกชน 
     ผูแ้ทนจากภาครัฐ ไดแ้ก่ 

1)  ส านกังานเกษตรอ าเภอเขาคอ้ 
2)  ศูนยว์จิยัและพฒันาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาคอ้) 
3)  ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์ 
4)  ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
5)  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์อ าเภอเขาคอ้ 
6)  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
7)  ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
8)  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

     ผูแ้ทนจากภาคเอกชน ไดแ้ก่ 
1)  ชมรมการท่องเที่ยวเขาคอ้ 
2)  ผูป้ระกอบการที่พกัหรือโรงแรมอ าเภอเขาคอ้ 

                                     รวม 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
9 

กลุ่มที่ 3  ผูค้า้ปลีกในทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดั 
            เพชรบูรณ์ 

 
9 
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ตำรำงที่ 3.1  ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (ต่อ) 
 

ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคญั 
 

จ ำนวนผู้ให้ข้อมูลส ำคญั 
(Key Performance) 

กลุ่มที่ 4  ผูค้า้ส่ง 
1)  ผูค้า้ส่งในทอ้งถ่ิน 
2)  ผูค้า้ส่งในต่างจงัหวดั 

รวม 

 
3 
6 
9 

กลุ่มที่ 5 ผูบ้ริโภค จ าแนกตามพื้นที่ ไดแ้ก่ 
1)  กลุ่มผูบ้ริโภคในพื้นที่  
2)  กลุ่มผูบ้ริโภคนอกพื้นที่  

รวม 

 
3 
6 
9 

 
หมำยเหตุ: ใชว้ธีิการเลือกจากผูเ้ช่ียวชาญ (Key Performance) ในหน่วยงานหรือองคก์าร 

 

3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 

ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ  5 กลุ่ม  โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 5 ชุด 
แบ่งเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกตอนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกตอนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของ

การจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ลเป้าหมาย สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย ในปี พ.ศ.2558 – 2559  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกตอนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ลเป้าหมาย 

สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
แบบสมัภาษณ์เชิงลึกตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
ส าหรับเกณฑก์ารวดัระดบัมีดงัน้ี   

 หาค่า IOC ของขอ้ค าถามโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเกษตรและการตลาด 
เกณฑใ์นการประเมิน 
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เหมาะสม   ใหค้ะแนน  +1 
ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน    0 
ไม่เหมาะสม   ใหค้ะแนน   -1 

 
การค านวณหาค่าดชันีความเหมาะสม (IOC) 
 

IOC =  

 
IOC  หมายถึง  ดชันีความเหมาะสมระหวา่งขอ้ค  าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 
∑R   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 
N     หมายถึง  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

3.5  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

3.5.1  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง คดัเลือกขอ้มูล ท าการ

แยกประเด็น เก็บรวบรวม น าไปวเิคราะห์ สรุปขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์บนัทึกวิเคราะห์เน้ือหาตาม
วตัถุประสงค ์จดัท าตารางเพือ่เก็บขอ้มูลที่เป็นตวัเลขสถิติ และสรุปขอ้มูลเชิงบรรยาย 

 
3.5.2  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

3.5.2.1 การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview)  
1)  ขั้นเตรียมการ 

(1)  สร้างแบบสมัภาษณ์ตั้งค  าถามลว้งลึก (Probe) น าไปสู่ค  าตอบของ
วตัถุประสงคแ์ละปัญหาการวจิยั 

(2)  น าแบบสมัภาษณ์ใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบ 
(3)  หาค่า IOC ของขอ้ค าถามโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเกษตรและ

การตลาด 
(4)  ปรับแกต้ามขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
(5)  ใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบอีกคร้ัง 
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(6)  น าแบบสมัภาษณ์ที่แกไ้ขแลว้ไปสมัภาษณ์กลุ่มผูจ้ดัจ  าหน่ายและ
กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอยา่ง 

(7) ปรับแกแ้บบสมัภาษณ์หากค าถามนั้นยงัไม่ชดัเจน 
2)  ขั้นด าเนินการ 

น าแบบสมัภาษณ์ที่พฒันาแลว้ไปสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
3)  ขั้นการจดัระเบียบขอ้มูล 

(1) จัดระเบียบทางกายภาพข้อมูลโดยการถอดข้อมูลจากเคร่ือง
บนัทึกเสียงและจดัเก็บขอ้มูล 

(2) น าขอ้มูลที่ไดม้าท าการจดัระเบียบเน้ือหาขอ้มูล โดยการน าขอ้มูล
ที่ไดท้ี่ตรงกบัเร่ืองที่วเิคราะห์มาใส่รหสัขอ้มูล 

(3) น าแนวคิดและขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากเอกสารและการสมัภาษณ์มา
วเิคราะห์ในประเด็นที่คลา้ยกนัมารวมกนั 

3.5.2.2 การแสดงขอ้มูล 
1) จดักลุ่มขอ้มูลโดยจดัรหัสขอ้มูลทั้งหมดให้เป็นกลุ่มตามประเด็นการ

วเิคราะห์ที่ไดก้  าหนดไว ้
2) ใชต้ารางแสดงขอ้มูล 
3) น าเสนอขอ้มูลดว้ยการบรรยาย 

3.5.2.3 การตรวจสอบขอ้มูลในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด 
มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

1) การตรวจสอบภายใน 
2) การตรวจสอบภายนอก 

3.5.2.4 ปรับแกแ้ละน าเสนอผลการศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี 
อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1)   ปรับแก้ผลการศึกษาฉบับร่างตามข้อแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
เพื่อให้ไดผ้ลงานวิจยัของการศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ลอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
ฉบบัจริง 

2)   ท าบทความวิจยัและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อส่ง
ตีพมิพ ์

3)   น าเสนอใน รูปของรายงานการวิจัย เพื่อ เป็นต้นแบบให้ ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนน าไปประยกุตใ์ช ้
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3.6  กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 
เมื่อเก็บขอ้มูลเสร็จเป็นการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น 

แบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ์  การสังเกตการณ์ และการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) เป็นตน้ มาท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีเทคนิคที่ส าคญั ดงัน้ี  

1) การจดัระเบียบขอ้มูล (data organizing) 
(1) จดัระเบียบทางกายภาพขอ้มูลโดยการถอดขอ้มูลจากเคร่ืองบนัทึกเสียงและ

จดัเก็บขอ้มูล โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการน าขอ้มูลที่ไดม้า
ท าการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วนๆ เช่น วิเคราะห์แนวคิดออกเป็นกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียไดแ้ก่ 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูส้นับสนุนส่งเสริม กลุ่มผูค้า้ปลีก กลุ่มผูค้า้ส่ง กลุ่มผูบ้ริโภค 

(2) น าขอ้มูลที่ไดม้าท าการจดัระเบียบเน้ือหาขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลที่ไดท้ี่ตรงกบั
เร่ืองที่วิเคราะห์มาใส่รหัสขอ้มูล โดยการจ าแนกและจดัระบบขอ้มูล (Typology and Taxonomy) 
ใชว้ิธีการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั มาจดัหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ เช่น 
จ าแนกขอ้มูลทัว่ไปตามลกัษณะผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ าแนกตามเพศ ลกัษณะผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
จ าแนกตามอาย ุลกัษณะผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ าแนกตามระดบัการศึกษา  ลกัษณะผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
จ าแนกตามรายได/้ปี แจกแจงขอ้มูลดา้นราคาซ้ือ-ขายไมผ้ลเป้าหมาย น าขอ้เสนอแนะที่ไดจ้าก
เอกสารและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ในประเด็นที่คลา้ยกนัมารวมกนั และใชว้ิธีการวิเคราะห์
สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์
เพื่อหาบทสรุปร่วมกันของเร่ืองนั้น เช่น การน าขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กลุ่มเกษตรกรว่า
ส่วนใหญ่ หรือบางส่วนมีความคิดเห็นต่อการจดัสรรพื้นที่เป้าหมายอยา่งไร การน าขอ้มูลของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ หรือบางส่วนบริโภคไมผ้ลชนิดใด สรุปสภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ลเป้าหมาย 

2) การแสดงขอ้มูล (data display) โดยน ารหสัขอ้มูลทั้งหมดมา 
(1) จดักลุ่มขอ้มูลโดยจดัรหสัขอ้มูลทั้งหมดใหเ้ป็นกลุ่มตามประเด็นการวิเคราะห์ที่ได้

ก  าหนดไว ้ 
(2) ใช้ตารางแสดงขอ้มูล  โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) 

ใชว้ธีิการน าขอ้มูลการรับซ้ือจากผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก มาเปรียบเทียบตามช่วงเวลา 
(3) น าเสนอขอ้มูลดว้ยการบรรยาย 

3) การหาขอ้สรุป ตีความหมายและตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการวิจยั (conclusion, 
interpretation and verification) โดยอธิบายตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวของใช้วิธีการ
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วิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการน าขอ้มูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
มาวเิคราะห์เพือ่หาบทสรุป 
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บทที่ 4 

 
ผลกำรศึกษำ 

 
การวจิยัเร่ืองการศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล อ าเภอ เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดย

การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารที ่เกี ่ยวขอ้งและการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัคือผูท้ี ่มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ในที่น้ี ผูว้ิจยัขอสงวนช่ือและนามสกุลจริง รวมทั้งต  าแหน่งและที่
อยูข่องผูใ้ห้สมัภาษณ์ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยในการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอน
ที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล ตอนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย ในปี พ.ศ.2558 – 
2559 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย 
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 และตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถสรุปเน้ือหาที่ไดศึ้กษา ดงัน้ี 

 

4.1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีดงัน้ี 
 

ตำรำงที่ 4.1  ลกัษณะผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
รวม เพศชำย เพศหญิง 
(คน) ร้อยละ ร้อยละ 

เกษตรกร 9 77.77 22.22 
ผูส้นบัสนุน/ส่งเสริม 9 77.77 22.22 
ผูค้า้ปลีก 9 22.22 77.77 
ผูค้า้ส่ง 7 71.42 28.57 
ผูบ้ริโภค 9 33.33 66.66 

รวม 43 55.81 44.18 
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จากตารางที่ 4.1  พบว่ามีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเป็นเพศชายมากที่สุด จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.81 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด มีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญเพศหญิง จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.19 จากจ านวนผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งหมด 43 คน 

 
ตำรำงที่ 4.2  ลกัษณะผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ าแนกตามอาย ุ
 

กลุ่มผู้มส่ีวน
ได้เสีย 

รวม
คน 

≤ 30 ปี 
จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
31–40 ปี 
จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
41–50ปี 
จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
≥ 51ปี 
จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 

เกษตรกร 9 1 11.11 1 11.11 2 22.22 5 55.55 
ผูส้นบัสนุน/
ส่งเสริม
ธุรกิจ 

9 - 0 3 33.3 6 66.6 - 0 

ผูค้า้ปลีก 9 2 22.22 4 44.44 3 33.33 - 0 
ผูค้า้ส่ง 7 2 28.57 3 42.85 2 28.57 - 0 
ผูบ้ริโภค 9 4 44.44 5 55.55 - 0 - 0 

รวม 43 9 20.93 16 37.20 13 30.23 5 11.62 

  
จากตารางที่ 4.2  พบว่ามีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปีมากที่สุด จ  านวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.20 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ มีอายนุ้อยกวา่หรือเท่ากบั 
30 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 
ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ งหมด และมีอายุ 51 ปีขึ้ นไป
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.62 ของจ านวนผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งหมด ตามล าดบั 
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ตำรำงที่ 4.3  ลกัษณะผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

กลุ่มผู้มส่ีวน
ได้เสีย 

รวม
(คน) 

ต ำ่กว่ำ
มธัยมศึกษำ
ตอนปลำย 

ร้อยละ 
มธัยมศึกษำ
ตอนปลำย 

 
ร้อยละ 

ป.ตรี 
 

ร้อยละ 
สูง
กว่ำ 
ป.ตรี 

ร้อยละ 

เกษตรกร 9 1 11.11 2 22.22 5 55.55 1 11.11 
ผูส้นบัสนุน 
/ ส่งเสริม
ธุรกิจ 

9 - 0 1 11.11 4 44.44 4 44.44 

ผูค้า้ปลีก 9 4 44.44 3 33.33 2 22.22 1 11.11 
ผูค้า้ส่ง 7 - 0 4 57.14 3 42.85 - 0 
ผูบ้ริโภค 9 1 11.11 4 44.44 4 44.44 - 0 

รวม 43 6 13.95 14 32.55 18 41.86 6 13.95 

  
จากตารางที่ 4.3  พบว่ามีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

มากที่สุด จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด รองลงมา
ไดแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ  านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.55 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด และมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด มีระดับ
การศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของจ านวน
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งหมด 

 
ตำรำงที่ 4.4  ลกัษณะผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ าแนกตามรายได/้ปี 
 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย 

รวม
(คน) 

0–150,000 
ร้อยละ 

150,001–
300,000 ร้อยละ 

300,001-
450,000 ร้อยละ 

450,000 

ขึน้ไป ร้อยละ 
จ ำนวนคน จ ำนวนคน จ ำนวนคน จ ำนวนคน 

เกษตรกร 9 4 44.44 2 22.22 1 11.11 2 22.22 

ผูส้นับสนุน / 
ส่งเสริมธุรกิจ 

9 - 0 4 44.44 3 33.3 2 22.2 

ผูค้า้ปลีก 9 1 11.11 1 11.11 1 11.11 6 66.66 

ผูค้า้ส่ง 7 - 0 1 14.28 1 14.28 5 71.42 

ผูบ้ริโภค 9 4 44.44 3 33.33 2 22.22 - 0 

รวม 43 9 20.93 11 25.58 8 18.60 15 34.88 
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จากตารางที่ 4.4  พบวา่มีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีรายไดต้ั้งแต่ 450,000 บาทขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88 ของจ านวนผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมี
รายไดต้ั้งแต่ 150,001 – 300,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัทั้งหมด มีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีรายได้ตั้ งแต่ 0 – 150,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.93 ของจ านวนผูใ้ห ้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด และมีผู ้ให้ข้อมูลส าคัญมีรายได้ตั้ งแต่ 300,001 - 
450,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 ของจ านวนผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งหมด ตามล าดบั 

 
ตำรำงที่ 4.5  แสดงการแจกแจงผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีส่วนไดเ้สียกบั สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
รวม
(คน) 

สตรอเบอร่ี 

จ ำนวนคน 
ร้อยละ 

อะโวคำโด 

จ ำนวนคน 
ร้อยละ 

มะคำเดเมีย 

จ ำนวนคน 
ร้อยละ 

เกษตรกร 9 4 44.44 5 55.55 6 66.66 

ผูส้นับสนุน / 
ส่งเสริมธุรกิจ 

9 9 100 9 100 9 100 

ผูค้า้ปลีก 9 9 100 8  2 22.22 

ผูค้า้ส่ง 7 3 42.85 4 57.14 2 28.57 

ผูบ้ริโภค 9 8 88.88 4 44.44 4 44.44 

รวม 43 33 76.74 30 69.76 23 53.48 

 
จากตารางที่ 4.5  พบว่ามีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีส่วนไดเ้สียกบั สตรอเบอร่ี มากที่สุด จ  านวน 33 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76.74 ของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีส่วนไดเ้สีย
กบั อะโวคาโด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 69.76 ของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด และมีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัมีส่วนไดเ้สียกบั มะคาเดเมีย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48 ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งหมด 
ตามล าดบั 

 
ตำรำงที่ 4.6  แสดงประเภทของเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินส าหรับแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร 
 

สิทธิกำรถือครอง รวม (คน) ร้อยละ 
ส.ป.ก. 4 44.44 
ร.อ.ส. 1 11.11 
เช่า 2 22.22 
ท่ีดินของนายทุน 2 22.22 
รวม 9 100.00 
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จากตารางที่ 4.6  พบว่ามีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มเกษตรกรมีเอกสารสิทธิการถือครองที่ดิน
ประเภท ส.ป.ก. มากที่สุด จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด 
รองลงมาได้แก่ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มเกษตรกรที่เช่าที่ดิน จ  านวน 22.22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
ของจ านวนผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัทั้ งหมด มีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกในที่ดินของ
นายทุน จ านวน 22.22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ งหมด และมีผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญักลุ่มเกษตรกรมีเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินประเภท ร.อ.ส.จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.11 ของจ านวนผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งหมด ตามล าดบั 

  

4.2  กำรศึกษำสภำพ สภำพปัจจุบัน ปัญหำและอปุสรรคของกำรจดักำรห่วงโซ่คุณค่ำไม้ผล 
สตรอเบอร่ี อะโวคำโด มะคำเดเมยี ในปี พ.ศ. 2558 – 2559  

 
4.2.1  กำรจัดสรรพืน้ที่เป้ำหมำย  

1) สตรอเบอร่ี เกษตรกรบางส่วนเช่าพื้นที่ปลูกจึงไม่ไดมี้การน าเอาแนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่มาใชเ้พื่อปรับพื้นที่ และมีความเห็นวา่ค่าเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูกมีราคาสูง เน่ืองจากจะ
เป็นการเพิ่มตน้ทุนจึงยดึหลกัการหาที่ดินเช่าที่มีแหล่งน ้ าหรืออยูใ่กลก้บัแหล่งน ้ าและมีน ้ าใชต้ลอด
ฤดูการเพาะปลูก ส าหรับเกษตรกรที่เป็นเจา้ของที่ดินมีการใชห้ลกัเกษตรทฤษฎีใหม่โดยขดุสระน ้ า
ในที่ดินของตนเองแต่ไม่ถึงกบั 30 % พื้นที่ทั้งหมด เพราะมีแหล่งน ้ าสาธารณะจากโครงการห้วย
ลึก ซ่ึงมีน ้ าใชเ้พียงพอ เกษตรกรบางรายยงัขาดแหล่งน ้ าหากภาครัฐให้การสนับสนุนมาขุดเจาะ
แหล่งน ้ าให้จะช่วยให้สามารถด าเนินการตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ส่วนหน่ึง และพบว่า
เกษตรกรยงัมีขึ้ นทะเบียนไม่ครบ มีสมาชิกเข้ารวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกษตรกรจ านวนไม่มาก ขาดการรวมพลงัทางธุรกิจ ขาดประสิทธิภาพของการประสานประโยชน์
และความร่วมมือทางธุรกิจกบัหน่วยงานและองคก์รที่เก่ียวขอ้งท าให้การจดัการห่วงโซ่คุณค่าดอ้ย
ประสิทธิภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการบนัทึกประวติัการใชพ้ื้นที่ของตนเอง การควบคุมแหล่งน ้ า
และคุณภาพปัจจยัการผลิตของน ้ าที่ใชใ้นกระบวนการผลิต การควบคุมพื้นที่ปลูกและคุณภาพของ
ดินที่ใชใ้นการเพาะปลูก หน่วยงานภาครัฐยงัไม่ไดมี้การจดัสรรพื้นที่นิคมเกษตรไมผ้ลเป้าหมาย
ใหก้บัเกษตรกร  

2) อะโวคาโด เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง และบางส่วนเป็นพื้นที่
ของนายทุนซ่ึงเกษตรกรรับจา้งดูแลที่ดินอยู่ และพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยากใชแ้นวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่มาใชเ้พื่อปรับพื้นที่แต่ยงัท  าไม่ส าเร็จเพราะไม่มีทุนในการขุดแหล่งน ้ าให้ได ้30 % 
ของพื้นที่ หากภาครัฐให้การสนับสนุนมาขุดเจาะแหล่งน ้ าให้จะช่วยให้สามารถด าเนินการตาม
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แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไดส่้วนหน่ึง และบางรายคิดว่าจะท าให้เสียที่ดินในการเพาะปลูกไป 
บางรายให้ความเห็นว่าจะท าให้ที่ดินในส่วนที่เป็นน ้ าเสียราคา จึงท าให้การน าหลกัทฤษฎีเกษตร
ทฤษฎีใหม่ยงัไม่สามารถใชไ้ดก้บัเกษตรกรส่วนใหญ่ และพบวา่เกษตรกรยงัมีขึ้นทะเบียนไม่ครบ 
มีสมาชิกเขา้รวมกลุ่มเพือ่สร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายเกษตรกรจ านวนไม่มาก ขาดการรวมพลงั
ทางธุรกิจ ขาดประสิทธิภาพของการประสานประโยชน์และความร่วมมือทางธุรกิจกบัหน่วยงาน
และองคก์ารที่เก่ียวขอ้งท าให้การจดัการห่วงโซ่คุณค่าดอ้ยประสิทธิภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี
การบนัทึกประวตัิการใชพ้ื้นที่ของตนเอง การควบคุมแหล่งน ้ าและคุณภาพปัจจยัการผลิตของน ้ า
ที ่ใชใ้นกระบวนการผลิต การควบคุมพื้นที ่ปลูกและคุณภาพของดินที ่ใชใ้นการเพาะปลูก 
หน่วยงานภาครัฐยงัไม่ไดมี้การจดัสรรพื้นที่นิคมเกษตรไมผ้ลเป้าหมายใหก้บัเกษตรกร  

3) มะคาเดเมีย เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง บางส่วนเป็นพื้นทีข่อง
นายทุนซ่ึงเกษตรกรรับจา้งดูแลที่ดินอยู ่และพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่อยากใชแ้นวคิดเกษตรทฤษฎี
ใหม่มาใช้เพื่อปรับพื้นที่แต่ยงัท าไม่ส าเร็จเพราะไม่มีทุนในการขุดแหล่งน ้ า มีความต้องการ
หน่วยงานทุกภาคส่วนมาใหก้ารสนบัสนุนเพือ่ขดุเจาะแหล่งน ้ าใหจ้ะช่วยใหส้ามารถด าเนินการตาม
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไดส่้วนหน่ึง และบางรายคิดว่าจะท าให้เสียที่ดินในการเพาะปลูกไป บาง
รายใหค้วามเห็นวา่จะท าใหท้ี่ดินในส่วนที่เป็นน ้ าเสียราคา จึงท าใหก้ารน าหลกัทฤษฎีเกษตรทฤษฎี
ใหม่ยงัไม่สามารถใช้ได้กับเกษตรกรส่วนใหญ่ และพบว่าเกษตรกรยงัมีขึ้ นทะเบียนไม่ครบ มี
สมาชิกเขา้รวมกลุ่มเพือ่สร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายเกษตรกรจ านวน 1 กลุ่ม ขาดประสิทธิภาพ
ของการประสานประโยชน์และความร่วมมือทางธุรกิจกบัหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวขอ้งท าให้
การจดัการห่วงโซ่คุณค่าดอ้ยประสิทธิภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการบนัทึกประวติัการใชพ้ื้นที่
ของตนเอง การควบคุมแหล่งน ้ าและคุณภาพปัจจยัการผลิตของน ้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต การ
ควบคุมพื้นที่ปลูกและคุณภาพของดินที่ใชใ้นการเพาะปลูก หน่วยงานภาครัฐยงัไม่ไดมี้การจดัสรร
พื้นที่นิคมเกษตรไมผ้ลเป้าหมายใหก้บัเกษตรกร 

เกษตรกรมีการเพาะปลูกไม้ผลเป้าหมายในพื้นที่ของตนเองพียงส่วนน้อย ปัญหา
และอุปสรรคที่พบ คือ พื้นที่เป้าหมายของเกษตรกรบางส่วนเป็นพื้นที่ของนายทุนซ่ึงเกษตรกร
รับจา้งดูแลที่ดิน และเช่าพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกไมผ้ลเป้าหมายจึงไม่สามารถปรับพื้นที่ในการปลูก
ไมผ้ลเป้าหมายได ้ค่าเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูกมีราคาสูง ขาดเงินทุนในการขุดเจาะแหล่งน ้ าและต่อ
ระบบน ้ าจากแหล่งน ้ าสาธารณะที่อยูไ่กลและพื้นที่ลาดชนัจะท าให้ตน้ทุนดา้นการเพาะปลูกมีสูงขึ้น 
เกินหน้ีสินสูงขึ้นทั้งในและนอกระบบ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในด้านการจดัสรรพื้นที่แนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่ ปัญหาดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมพบว่าหน่วยงานภาครัฐไดมี้การจดัแบ่งที่ดินท า
กินให้กบัเกษตรกรเม่ือนานมาแลว้ ซ่ึงพื้นที่ดงักล่าวไดถู้กท าการซ้ือขายจากนายทุนที่ไม่ไดมี้การใช้
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ประโยชน์จากพื้นที่ มีแต่แบ่งใหเ้ช่าท าไร่เล่ือนลอยและปลูกพืชเชิงเด่ียวท าให้เกิดปัญหาเขาหวัโลน 
และดินเส่ือมโทรม มีสารเคมีและสารพิษที่ตกค้างอยู่ ยงัไม่มีการจดัสรรพื้นที่นิคมเพื่อเกษตร
เก่ียวกบัการเพาะปลูกไมผ้ลเป้าหมายให้กบัเกษตรกร และพบว่าเกษตรกรยงัมีขึ้นทะเบียนไม่ครบ มี
สมาชิกเขา้รวมกลุ่มเพื่อสร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายเกษตรกรจ านวนไม่มาก ขาดการรวมพลงั
ทางธุรกิจ ขาดประสิทธิภาพของการประสานประโยชน์และความร่วมมือทางธุรกิจกบัหน่วยงาน
และองคก์รที่เก่ียวขอ้งท าใหก้ารจดัการห่วงโซ่คุณค่าดอ้ยประสิทธิภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการ
บนัทึกประวติัการใชพ้ื้นที่ของตนเอง การควบคุมแหล่งน ้ าและคุณภาพปัจจยัการผลิตของน ้ าที่ใชใ้น
กระบวนการผลิต การควบคุมพื้นที่ปลูกและคุณภาพของดินที่ใชใ้นการเพาะปลูก 

 
4.2.2  กำรจัดหำพันธ์ุไม้ผลเป้ำหมำย 

1) สตรอเบอร่ี เกษตรกรส่วนใหญ่จะไปซ้ือตน้กลา้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ บางรายเพาะ
ตน้กลา้เอง และบางรายไดรั้บพนัธุซ้ื์อจากศูนยว์จิยัเกษตรที่สูงจงัหวดัเพชรบูรณ์ บางรายซ้ือพนัธุจ์าก
ในพื้นที่เป้าหมายซ่ึงเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเพาะพนัธุ์ไวป้ลูกเองและเพื่อจ  าหน่าย พนัธุ์ที่ปลูก
ส่วนใหญ่ คือ พนัธุพ์ระราชทาน 80 มีพนัธุ ์329 อยูบ่า้ง บางแปลง ปัญหาและอุปสรรค คือ เกษตรกร
ขาดมีองคค์วามรู้ในเร่ืองการจดัหาพนัธุแ์ละการคดัเลือกพนัธุ์ที่ดีพอ และพบว่าหน่วยงานภาครัฐมี
การส่งเสริมโดยเปิดอบรมให้เกษตรกรไดเ้ขา้มารับการอบรมแต่อุปสรรค คือ มีงบประมาณน้อยจึง
จดัอบรมได้ไม่บ่อยและทัว่ถึงอีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ยงัไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรจึงมีผูเ้ขา้
อบรมนอ้ยราย ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญ หอ้งแล็ป อุปกรณ์และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการปรับปรุง
และพฒันาสายพนัธุ์ การศึกษาวิจยัและพฒันาพนัธุ์ในพื้นที่เป้าหมายยงัไม่มีปรากฏ ปัญหาคือขาด
สายพนัธุ์ที่ดีมีคุณภาพและทนต่อโรค ขาดการส่งเสริมให้มีแหล่งผลิตพนัธุ์จ  าหน่ายท าให้มีพนัธุ์
จ  าหน่ายไม่เพยีงพอ 

2) อะโวคาโด เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับต้นพันธุ์มาจากศูนยว์ิจัยเกษตรที่ สูง
บางส่วนซ้ือจากในพื้นที่ และบางรายท าการเพาะพนัธุเ์อง ส่วนใหญ่เป็นพนัธุท์ี่ศูนยว์จิยัเกษตรที่สูงมี
การทดลองและพฒันาสายพนัธุ์ขึ้นและมีแปลงทดลอง ปัญหาที่พบคือเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาด
องค์ความรู้เร่ืองการเพาะพนัธุ์และการคดัเลือกสายพนัธุ์ รวมถึงการพฒันาสายพนัธุ์  หน่วยงาน
ภาครัฐมีการส่งเสริมโดยเปิดอบรมให้เกษตรกรไดเ้ขา้มารับการฝึกอบรมและได้ท  าหารฝึกให้ถึง
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร แต่อุปสรรคคือมีงบประมาณน้อยจึงจดัอบรมได้ไม่เกิดประสิทธิผล
เท่าที่ควร การศึกษาวิจยัและพฒันาพนัธุ์ในพื้นที่เป้าหมายยงัไม่มีปรากฏ ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญ 
หอ้งแล็ป อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการปรับปรุงและพฒันาสายพนัธุ ์ปัญหาคือขาดสาย
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พนัธุท์ี่ดีมีคุณภาพและทนต่อโรค ขาดการส่งเสริมให้มีแหล่งผลิตพนัธุ์จ  าหน่ายท าใหมี้พนัธุจ์  าหน่าย
ไม่เพยีงพอ 

3) มะคาเดเมีย เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บตน้พนัธุ์มาจากศูนยว์ิจยัเกษตรที่สูง และ
จากเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย บางส่วนเพาะพนัธุ์เอง ส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์เชียงใหม่ 400 เชียงใหม่ 
700 และเชียงใหม่ 1000 ปัญหาที่พบคือเกษตรกรยงัขาดองค์ความรู้เร่ืองการเพาะพนัธุ์และการ
คดัเลือกสายพนัธุ์ รวมถึงการพฒันาสายพนัธุ์ หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมโดยเปิดอบรมให้
เกษตรกรไดเ้ขา้มารับการฝึกอบรมและไดท้  าหารฝึกใหถึ้งพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร แต่อุปสรรค
คือมีงบประมาณน้อยจึงจัดอบรมได้ขึ้ นอีก  ขาดบุคลากรที่ เช่ียวชาญ ห้องแล็ป อุปกรณ์และ
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการปรับปรุงและพฒันาสายพนัธุ์ ปัญหาคือขาดสายพนัธุ์ที่ดีมีคุณภาพและ
ทนต่อโรค ขาดการส่งเสริมใหมี้แหล่งผลิตพนัธุจ์  าหน่ายท าใหมี้พนัธุจ์  าหน่ายไม่เพยีงพอ 

 
4.2.3  กำรเพำะปลูกและกำรเก็บเกี่ยวไม้ผลเป้ำหมำย 

1) สตรอเบอร่ี พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ท  าการเพาะปลูกมาจากที่เชียงใหม่ ซ่ึงมี
ประสบการณ์ในการปลูกมากกว่าเกษตรกรในพื้นที่ การเลือกพื้นที่ที่มีดินร่วนซุยและเหนียวนิด
หน่อย มีสีด าไม่เป็นหินปูน ไถพรวน ใชปู้นขาวหรือโดโลไมทค์่าเช้ือก่อนปลูก บ ารุงดินดว้ยขี้หมู
หรือขี้ไก่ ตากดินใหแ้ห้ง 3 อาทิตย ์ยกร่องขึ้นแปลง คลุมแปลงดว้ยใบตรองตรึงหรือแผน่พลาสติกส์
เจาะรู ปลูกตน้เดือนมิถุนายนก่อนปลูกน าตน้กลา้แช่น ้ าเยน็จดั และน ้ ายาเร่งราก ปลูกได ้2 อาทิตยใ์ส่
ปุ๋ ยยเูรีย และให้เป็นระยะๆ โดยเปล่ียนสูตรตามลกัษณะของล าตน้ ใบ ราก ขึ้นอยูก่บัประสบการณ์
ในการปลูกและการวิเคราะห์ของเกษตรกรหรือผูเ้ช่ียวชาญ ปุ๋ ยที่ให้เป็นปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยเคมี มีการ
ให้ฮอร์โมนและแร่ธาตุที่จ  าเป็นที่พืชตอ้งการ แต่งทรงพุ่มให้โปร่งโดยเด็ดใบทิ้งเหลือตน้ละ 4 – 5 
ใบและตดัหน่อที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง ก าจดัวชัพชืระยะแรกใชย้าปฏิชีวนะที่เป็นอนัตรายและตกคา้งในดิน 
ระยะต่อมาใช้ยาที่มีฤทธ์ิอ่อนลง บางรายก าจดัวชัพืชโดยการถอนทิ้ง ก าจดัศตัรูพืชดว้ยวิธีเกษตร
อินทรีย ์และยาปฏิชีวนะ ส่วนใหญ่ใชย้าปฏิชีวนะป้องกนัและรักษาโรคพชืในระยะก่อนเก็บผลผลิต 
การให้น ้ าระยะไม่ออกดอกใชร้ะบบน ้ าสปริงเกอร์ ระยะออกดอกใชร้ะบบน ้ าหยด บางรายใชไ้ฟฟ้า
ในการให้น ้ า บางรายที่ไม่มีไฟฟ้าจึงจะใช้เคร่ืองยนต์ให้น ้ า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือท าให้มีตน้ทุนค่า
น ้ ามนัที่สูงกวา่ บางรายใชน้ ้ าจากแหล่งน ้ าที่ขดุเองและแหล่งน ้ าจากการส่งเสริมของภาครัฐ บางราย
ใชพ้ลงังานทดแทนเพือ่การให้น ้ าโดยใชห้ลกัแรงดนัน ้ าจากที่สูงลงที่ต  ่า เก็บผลผลิตตอนเชา้มืดเสร็จ
ก่อนหน่ึงโมงเชา้ มีตน้ทุนค่าจา้งแรงงานวนัละ 350 – 400 บาท ระยะเวลาในการไดผ้ลผลิตหลงัปลูก
และปริมาณ ขนาดและคุณภาพผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นอยูก่บัช่วงที่การเร่ิมปลูก ความแข็งแรงของ
สายพนัธุ์ สภาพดิน แสง และอากาศ และเทคนิคในการปลูกและการให้ฮอร์โมน ปุ๋ ย และแร่ธาตุที่
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จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต เทคโนโลยใีนการปลูก มีการใชร้ถแทรคเตอร์ เคร่ืองพน้ เคร่ืองตดัหญา้ 
เคร่ืองขดุหลุม และอุปกรณ์การเกษตรทัว่ไป  

การเก็บเก่ียวผลผลิต ใชค้นเก็บโดยเก็บผลผลิตเม่ือสีผิวผลเปล่ียนประมาณ 50 - 80
เปอร์เซ็นต ์โดยพิจารณาจากสีผลที่เปล่ียนเป็นสีชมพูอมแดง เก็บในตอนเชา้มืดและตอนเยน็มีแดด
อ่อน ใชพ้าชนะในการเก็บที่มีรูปทรงปากกวา้งทอ้งแบนและต้ืนมีหูห้ิวถือง่ายมีน ้ าหนกัเบา ส าหรับ
ผลผลิตที่สามารถเก็บเก่ียวไดมี้ปริมาณประมาณไม่มาก ระยะเวลาใหผ้ลผลิต 5 – 6 เดือน พบปัญหา
ดา้นการแบ่งเกรด การบรรจุและการขนส่งผลผลิต ยงัขาดองคค์วามรู้ดา้นโลจิสติกส์ในการจดัการ
ท าให้เน่าเสียไว และเน่ืองจากไม่มีแหล่งคดัแยกและบรรจุภณัฑผ์ลผลิตเพือ่จดัจ  าหน่ายหรือแปรรูป 
ขาดกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในการขบัเคล่ือนเพือ่พฒันาศกัยภาพของสตรอเบอร่ีเขาคอ้ มีการคดัขนาดเพื่อ
ก าหนดราคาได ้4 เกรด ขนาดใหญ่ กลาง เล็กและรวม ราคาขึ้นอยูก่บัความสวยของผิวและรสชาติ 
บางสวนใชก้ารปลูกแบบอินทรียค์ือปลอดสาร บางสวนปลูกแบบปลอดภยัพบสารเคมีในปริมาณที่
ปลอดภัยจะได้ราคาสูงกว่า พบว่าปัญหาในการก าหนดราคาและขนาด กับการตรวจสอบความ
ปลอดภยัโดยไม่พบความร่วมมือในการการควบคุมก าหนดราคาส่งผลกระทบให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่มี
ราคาที่ไม่ยติุธรรม และปัญหาที่พบคือมีการปลูกแบบเกษตรอินทรียน์้อยราย เกษตรกรไม่ชอบใส่
อุปกรณ์ป้องกนัเม่ือใชส้ารเคมีที่อนัตราย เกษตรกรยงัขาดองคค์วามรู้ในดา้นการเพาะปลูกเชิงเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรียส่์งผลใหมี้ผลผลิตที่อ่อนแอเสียเร็วดอ้ยคุณภาพและไม่ปลอดภยัต่อทั้งผู ้
ปลูกและผูบ้ริโภค ขาดความรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพสูงที่มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมไดแ้ก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เขาคอ้และศูนยว์ิจยัและพฒันาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาคอ้) มีการให้การรับรองมาตรฐานสินคา้ 
GAP มีการจดัอบรมส่งเสริมการเพาะปลูก การจดัให้ไปศึกษาดูงาน และจดัโครงการส่งเสริมการ
ปลูกสตรอเบอร่ีปลอดภยัโดยใชรู้ปแบบ MRCF มีแปลงสาธิตตน้แบบของเกษตรกรตวัอยา่งและ
แปลงทดลองของศูนยว์ิจยัและพฒันาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาคอ้) พบว่ายงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือ และเน่ืองจากไม่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยี
การส่ือสาร ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัร่วมกบัส านักงานเกษตรอ าเภอเขาคอ้ไดจ้ดัโครงการสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ เพื่อพัฒนาให้เกษตรกร โดยพัฒนาให้เกษตรเป็นผูจ้ ัดการฟาร์มได้อย่างมืออาชีพ 
อุปสรรคคือเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้โดยเฉพาะเร่ืองในมิติของผลิตภาพ (Productivity) ยงั
อยูใ่นเกณฑท์ี่ไม่สูงและรายไดเ้กษตรกรมีอตัราเฉล่ียต ่า เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพยีงพอและ
ไม่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยีการส่ือสาร ขาดขอ้มูลเชิงลึกด้านการตลาดส าหรับวาง
แผนการผลิต เกษตรส่วนใหญ่ไม่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยีการส่ือสาร และจากปัจจยั
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ภายนอกที่ควบคุมไม่ไดจ้ากผลกระทบเร่ืองสภาวะโลกร้อนท าให้แหล่งน ้ าธรรมชาติแห้งเร็วและ
ปริมาณน ้ าฝนนอ้ยลง เก็บเก่ียวไม่เป็นไปตามฤดูกาล ผลผลิตตกต ่า 

2) อะโวคาโด ท าการตดัหญา้และก าจดัวชัพชืในแปลงปลูก ขดุหลุมกวา้ง 1 เมตร 
ยาว 1 เมตร ลึก 70 เซ็นติเมตร รองกน้หลุมดว้ยฟางหรือหญา้แห้งสูงคร่ึงเมตร โรยขี้ววัหรือขี้หมูลง
ไปแล้วกลบดิน ทิ้งไว ้2 อาทิตยก่์อนปลูก พกัฟ้ืนตน้กล้า 2-3 อาทิตย ์ปลูกประมาณ 25-50 ตน้/ไร่ 
ปลูกตน้ฝน ใส่ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 ปีละคร้ัง ช่วงตน้ฝน ระยะแทงดอกใชฮ้อร์โมนที่ขายตามทอ้งตลาด 
ก าจดัด้วงแดงดว้ยการฉีดน ้ ามันเบนซินลงไปที่ก่ิงหรือล าตน้ที่เป็นรอยเจาะแล้วอุดดว้ยส าลี ให้ปุ๋ ย
คอกปีละ  1 – 2 คร้ัง ตัดแต่งก่ิงให้แสงเขา้ถึงก่อนเขา้ฤดูฝน ใช้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันและ
ควบคุมโรค ไม่ไดใ้ชย้าปฏิชีวนะในการป้องกนัศตัรูพืช มีการใชย้าฆ่าหญา้ในการก าจดัวชัพืชก่อน
ปลูกและช่วงระยะแรก 1 – 2 ปี การให้น ้ าพบว่าให้ในช่วง 1 – 2 ปีแรก ในการเพาะปลูกได้ใช้
เทคโนโลยทีางเกษตรเขา้ใชผ้่อนแรง เช่น รถไถ เคร่ืองตดัหญา้ และป่ันน ้ าดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า และ
เคร่ืองยนต ์ 

การเก็บเก่ียวผลสุกจะหล่นจากขั้วบางลูก ใชแ้รงงานคนและไมต้ระกร้อเก็บผลผลิต 
ส าหรับผลผลิตที่สามารถเก็บเก่ียวไดมี้ปริมาณประมาณ 100 - 300 กิโลกรัมต่อตน้ สามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตไดปี้ละ 1 คร้ัง ระยะเวลาไดผ้ลผลิตหลงัปลูก 3 – 5 ปี การคดัเกรดแบ่งได ้3 ขนาด คือ ใหญ่ 
กลาง เล็ก แบ่งคุณภาพตามความสวยของผวิ  

โดยจากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่าปัญหาคือเกษตรกรมักเก็บลูกที่ไม่สุก
จ าหน่ายก่อน ไม่รู้จักช่ือพันธุ์และลักษณะสายพันธุ์ที่ต ัวเองปลูก ขาดแรงงานที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ขาดเงินทุนในการพฒันาระบบน ้ าและดิน ขาดการดูแลตดัแต่งและบ ารุง โดยเฉพาะ
ขาดองคค์วามรู้ในมิติของผลิตภาพ (Productivity) ส่งผลใหต้น้โตชา้ ให้ผลผลิตอยูใ่นเกณฑท์ี่ไม่สูง 
คุณภาพตกเกรด และและเน่ืองจากเกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพสูง ขาด
ขอ้มูลเชิงลึกดา้นการตลาดส าหรับวางแผนการผลิต ส่งผลให้รายไดเ้กษตรกรมีอตัราเฉล่ียต ่า อีกทั้ง
ยงัเน่ืองจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้จากผลกระทบเร่ืองสภาวะโลกร้อนท าให้แหล่งน ้ า
ธรรมชาติแห้งเร็วและปริมาณน ้ าฝนน้อยลง เก็บเก่ียวไม่เป็นไปตามฤดูกาล ผลผลิตตกต ่า ปัญหาจาก
การขนส่งขาดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และพบว่าขาดหลักการจัดการที่ ดีในการผลิตที่ มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ตน้ทุนสูง โดยมีหน่วยงานภาครัฐได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาคอ้และ
ศูนยว์จิยัและพฒันาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาคอ้) มีการให้การรับรองมาตรฐานสินคา้ GAP มีการ
จดัอบรมส่งเสริมและสาธิตการเพาะปลูก มีแปลงสาธิตทดลอง บริการให้ค  าปรึกษาแนะน า 
ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัร่วมกบัส านักงานเกษตรอ าเภอเขาคอ้ได้จดัโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 
เพื่อพฒันาให้เกษตรกร โดยพฒันาให้เกษตรเป็นผูจ้ดัการฟาร์มไดอ้ยา่งมืออาชีพ แต่เกษตรกรส่วน
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ใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือ และเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยกีารส่ือสารจึง
ท าใหข้าดองคค์วามรู้ในการเพาะปลูกและเร่ืองการเก็บเก่ียวผลผลิต  
 

 
 

ภำพที่ 4.1  ภาพถ่ายผล อะโวคาโด อ าเภอเขาคอ้ 
 

3) มะคาเดเมีย โดยจาการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่าถางหญา้และวชัพืช ขุดหลุม
กวา้ง 70 เซ็นติเมตร ยาว 70 เซ็นติเมตร ลึก 70 เซ็นติเมตร ปลูกประมาณ 25 – 50 ตน้/ไร่ รองกน้หลุม
ดว้ยมูลสัตว ์ใบไมแ้หง้ กลบดินแลว้รดดว้ยกากน ้ าตาลหมกัไว ้3 อาทิตย ์พกัฟ้ืนตน้กลา้ไวป้ระมาณ 
1-2  เดือน ปลูกช่วงตน้ฝน ใส่ปุ๋ ยคอกปีละคร้ัง ให้ฮอร์โมนระยะแทงดอก วางระบบน ้ าหยดและ
อาศยัน ้ าฝน ปล่อยทรงพุ่มตามธรรมชาติ มีการใชย้าฆ่าหญา้ในการก าจดัวชัพืชก่อนปลูกและช่วง
ระยะแรก 1 – 2 ปี ใชย้าปฏิชีวนะในการป้องกนัและควบคุมโรค ไม่ไดใ้ชย้าปฏิชีวนะในการป้องกนั
ศตัรูพชื การใหน้ ้ าพบวา่ให้ในช่วง 1 – 2 ปีแรก ในการเพาะปลูกไดใ้ชเ้ทคโนโลยทีางเกษตรเพือ่ผอ่น
แรง เช่น รถไถ เคร่ืองตดัหญา้ และป่ันน ้ าดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า และเคร่ืองยนต ์ 

การเก็บเก่ียวผลผลิตหลงัจากปลูก 4-5 ปี เร่ิมให้ผลิตผลปีแรกจ านวน 1-3 กิโลกรัม
ต่อตน้ และเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ทุกปี อาย ุ10 ปีขึ้นไปให้ผลผลิตจ านวน 20-30 กิโลกรัมต่อตน้ ปลูก 25 - 
50 ตน้/ไร่ เก็บเก่ียวผลผลิตไดปี้ละ 1 คร้ัง  

มีพ่อคา้มาเหมาซ้ือถึงแปลงและบางส่วนเก็บผลผลิตไปอบที่ศูนยว์ิจยัและพฒันา
เกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาคอ้) โดยจะมีผูรั้บซ้ือที่น่ี จากการสัมภาษณ์พบวา่เกษตรส่วนใหญ่ไม่รู้จกั
ช่ือพนัธุ์และลกัษณะสายพนัธุท์ี่ตวัเองปลูก ขาดแรงงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ขาดเงินทุนใน
การพฒันาระบบน ้ าและดิน ขาดการดูแลตดัแต่งและบ ารุง โดยเฉพาะขาดองคค์วามรู้ในมิติของผลิต
ภาพ (Productivity) ส่งผลให้ตน้โตช้า ให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูง คุณภาพตกเกรด และและ
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เน่ืองจากเกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพสูง ขาดขอ้มูลเชิงลึกดา้นการตลาด
ส าหรับวางแผนการผลิต ส่งผลใหร้ายไดเ้กษตรกรมีอตัราเฉล่ียต ่า อีกทั้งยงัเน่ืองจากปัจจยัภายนอกที่
ควบคุมไม่ไดจ้ากผลกระทบเร่ืองสภาวะโลกร้อนท าให้แหล่งน ้ าธรรมชาติแห้งเร็วและปริมาณน ้ าฝน
นอ้ยลง เก็บเก่ียวไม่เป็นไปตามฤดูกาล ผลผลิตตกต ่า ปัญหาจากการขนส่งขาดองคค์วามรู้ดา้นโลจิ
สติกส์และพบว่าขาดหลักการจดัการที่ดีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนสูง โดยมี
หน่วยงานภาครัฐไดแ้ก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาคอ้และศูนยว์ิจยัและพฒันาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 
(เขาคอ้) มีการใหก้ารรับรองมาตรฐานสินคา้ GAP มีการจดัอบรมส่งเสริมและสาธิตการเพาะปลูก มี
แปลงสาธิตทดลอง บริการให้ค  าปรึกษาแนะน า ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัร่วมกบัส านักงานเกษตร
อ าเภอเขาคอ้ได้จดัโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อพฒันาให้เกษตรกร โดยพฒันาให้เกษตรเป็น
ผูจ้ดัการฟาร์มไดอ้ยา่งมืออาชีพ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือ และเกษตรส่วนใหญ่ไม่มี
ความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยกีารส่ือสารจึงท าให้ขาดองคค์วามรู้ในการเพาะปลูกและเร่ืองการ
เก็บเก่ียวผลผลิต  

 
4.2.4  กำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณูปโภค 
หน่วยงานภาครัฐระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณลงพื้นที่ โดยส านักงาน

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอเขาคอ้ ด าเนิน
โครงการในการสร้างถนนสายหลกั สายรอง และสายเช่ือมกบัหมู่บา้น พบว่าถนนยงัมีสภาพช ารุด
และก าลงัซ่อมแซมและยงัไม่เทคอนกรีต หรือราดยางอยูห่ลายแห่ง มีจุดบริการห้องน ้ าและลานจอด
รถตามแหล่งท่องเที่ยวและตลาด แต่พบวา่นักท่องเที่ยวมีการจอดซ้ือสินคา้จากแปลงปลูกสตรอเบอ
ร่ีที่มีร้านคา้ตั้งในบริเวณที่ใกลถ้นนท าใหเ้กิดปัญหาการจราจรและอุบติัเหตุได ้ระบบการจดัการน ้ า 
มีระบบน ้ าประปา มีอ่างเก็บน ้ า และแหล่งน ้ าสาธารณะยงัไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการ และมีปัญหา
เร่ืองความสะอาดและสารปนเป้ือนของน ้ าจาการใชส้ารเคมีอนัตรายของเกษตรกรที่ทิ้งลงแหล่งน ้ าคู
คลอง เกษตรกรไดรั้บปัญหาและอุปสรรค คือพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่เชิงเขาท าใหเ้กิดปัญหาในการ
วางท่อและส่งน ้ าเกษตรกรที่เพาะปลูกไม้ผลเป้าหมายไดรั้บปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน ้ าซ่ึงเป็น
อุปสรรคในการเพาะปลูกที่ส าคญั และพบวา่มีการแยง้น ้ ากนัใชเ้พือ่การเกษตรโดยการสร้างเขื่อนกั้น
น ้ าเพื่อเก็บกักน ้ าไวใ้ช้เกิดปัญหาให้พื้นที่การเกษตรแปลงต ่ากว่าไม่มีน ้ าใช้ และระบบไฟฟ้า
สาธารณะ พบวา่ มีปัญหาในการขยายเขตพื้นที่ใชไ้ฟฟ้าเพือ่การเกษตรยงัไม่ทัว่ถึงเน่ืองจากบางพื้นที่
อยูไ่กลจากหมอ้แปลงส่งก าลงัไฟฟ้าท าใหมี้แรงดนัไฟฟ้าต ่าเกิดการเสียหายกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วน
การส่ือสารมีไปรษณียแ์ละมีการบริการส่งถึงที่ ในพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มี
ระบบโทรศัพท์และโทรสารบ้านใช้ได้แต่โทรศัพท์เคล่ือนที่ ซ่ึงมีสัญญานไม่ค่อยเสถียร ขาด
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ความสามารถทางการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต ระบบการจดัการขยะสาธารณะ พบว่ามีการแอบทิ้ง
ขยะในพื้นที่ที่ไม่ไดจ้ดัใหท้ิ้งขยะท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองกล่ินเน่าเหม็นและเป็นแหล่งเช้ือโรค 

 
4.2.5  กำรแปรรูปและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มไม้ผลเป้ำหมำย 

1) สตรอเบอร่ี จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอร่ี พบว่าเกษตรกร
บางส่วนมีการแปรรูปสตรอเบอร่ี ไดแ้ก่ น ้ าสตรอเบอร่ี และแยมสตรอเบอร่ี ส่วนผูค้า้ส่งและผูค้า้
ปลีกมีการน าผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากที่อื่นน ามาจ าหน่าย เช่น น ้ าสตรอเบอร่ี สตรอเบอร่ีอบแห้งซ่ึง
ส่วนใหญ่มีการน าเขา้จากต่างประเทศ แยมสตรอเบอร่ี ทางดา้นผูส้นับสนุนส่งเสริมโดยศูนยว์ิจยั
และพฒันาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาคอ้) ไดเ้ชิญวิทยากรมาใหค้วามรู้เร่ืองการแปรรูปสตรอเบอร่ี ไดแ้ก่ 
การท าไวน์สตรอเบอร่ี แยมสตรอเบอร่ี  

พบว่ายงัขาดความรู้เร่ืองการแปรรูปและปัจจยัดา้นเงินทุน ปัจจยัการผลิต เกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนจึงไม่กลา้ที่จะลงทุน ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งต่อเน่ืองผูเ้ขา้ร่วมอบรมยงัมี
ไม่มาก จึงท าใหเ้กิดการพฒันาที่ยาก 

2) อะโวคาโด ยงัไม่พบแหล่งแปรรูปที่ไดม้าตรฐานในพื้นที่เป้าหมาย เน่ืองจากผล
สดของอะโวคาโดในอ าเภอเขาคอ้ยงัมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด เกษตรกรยงัไม่ให้
ความส าคญั พบว่ามีผูค้ ่าปลีกไดม้ีการแปรรูปอะโวคาโด คือ น ้ าอะโวคาโดผสมน ้ าเสาวรส 
เน่ืองจากอะโวคาโดเป็นผลไมท้ี่สุกเร็วและมีอายสุั้นเม่ือมีผลสุกเป็นจ านวนมากผูค้่าปลีกจึงน ามาท า
เป็นน ้ าอะโวคาโดผสมเสาวรส  

พบว่าได้รับการส่งเสริมโดยส านักงานพาณิชยจ์ังหวดัเพชรบูรณ์ ได้ให้เข้าร่วม
โครงการ  Biz Club Thailand จดัสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “สร้างความเขม้แขง็เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz 
Club” ซ่ึงจากการสมัภาษณ์พบวา่ยงัขาดความรู้เร่ืองการแปรรูปและปัจจยัดา้นเงินทุน ปัจจยัการผลิต 
เกษตรกรและผูป้ระกอบการรายอ่ืนจึงไม่กลา้ที่จะลงทุน ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ จึงท าให้เกิด
การพฒันาที่ยาก 

3) มะคาเดเมีย เกษตรกรที่เพาะปลูก มะคาเดเมียมีการแปรรูปมะคาเดเมียโดยน าผล
สดไปอบและแกะเปลือกนอกออกให้เป็นเปลือกกะลาแลว้น าออกจ าหน่าย ส่วนผูค้า้ส่งมะคาเดเมีย 
มีการแปรรูปโดยการกะเทาะเปลือกะลาออกแล้วน ้ าไปอบเป็น มะคาเดเมียอบเกลือ อบธรรมชาติ 
อบสมุนไพร น ้ ามนัสกดัจากมะคาเดเมีย แหล่งแปรรูปในพื้นที่มี 2 แหล่ง ไร่กาแฟจ่านรินทร์ไดมี้การ
แปรรูปมะคาเดเมียและกลุ่มรัฐวสิาหกิจชุมชนมะคาเดเมียเขก็นอ้ย ซ่ึงเป็นทั้งผูค้า้ปลีกและผูค้า้ส่ง ซ่ึง
ไร่กาแฟจ่านรินทร์ไดมี้การให้ความรู้ดา้นการแปรรูปมะคาเดเมียให้กบันักศึกษาเกษตรกรและผูท้ี่
สนใจเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัผลิตภณัฑแ์ปรรูปไมผ้ลเป้าหมายอยา่งหน่ึง และปัญหาพบว่ามะ
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คาเดเมียในพื้นที่เป้าหมายยงัมีไม่ปริมาณไม่มากจึงยงัไม่มีสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการจ าหน่ายเพื่อ
ส่งออก ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนจากผูว้่าราชการและรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ จดัให้มี
โครงการกรีนมาเก็ตเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการน าผลผลิตทางการเกษตรที่
ปลอดภัยไปโปรโมทและจ าหน่ายให้กับผู ้บริโภค ผูค้ ้าปลีก ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์  ส่งเสริมการให้มาตรฐานสินค้า OTOP และได้มาตรฐานสินค้า อย. จากส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์  

 
 

 
 

ภำพที่ 4.2 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากกลุ่มวสิาหกิจผูป้ลูกแมคคาเดเมียเขก็นอ้ย 
แหล่งที่มำ:  ไทยต าบล ดอทคอม, ม.ป.ป. 
 

4.2.6  กำรจัดกำรตลำดและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  
1) สตรอเบอร่ี เกษตรกรผูเ้พาะปลูกสตรอเบอร่ีจะเลือกท าเลที่ตั้งติดถนนที่รถวิ่ง

ผ่านไปมาและมองเห็นได้ชัด เช่น ทางขึ้นอ าเภอเขาคอ้ เร่ืองส่วนของการตั้งราคาเกษตรกรจะตั้ง
ราคาขายหน้าสวนในราคาที่ สูงกว่าผูค้ ้าปลีกขายเพราะเกษตรกรมีความสูญเสียในเร่ืองการที่
ผูบ้ริโภคเก็บรับประทานในสวนและท าให้แปลงปลูกเกิดความเสียหายจากการเก็บที่ไม่ถูกตอ้ง จะ
เนน้ขายหน้าสวนให้นกัท่องเที่ยว และราคาส่งที่ไม่สามารถควบคุมได ้ผูส้นบัสนุนส่งเสริม หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้ความส าคญั โดยทางจงัหวดัและชมรมท่องเที่ยวเขาคอ้มีการโปรโมทการ
ท่องเที่ยวโดยจดัใหมี้เทศกาลเขาคอ้สตรอเบอร่ีแลนด ์โดยมีการร่วมมือทุกภาคส่วน มีการตรวจสอบ
สารเคมีตกคา้งโดยสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ หน่วยงานภาครัฐมีการให้การรับรองมาตรฐาน
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สินคา้ GAP ส่งเสริมให้ขายตรงกบัผูรั้บซ้ือและผูบ้ริโภคโดยจดัให้มีการประชุมร่วมท าขอ้ตกลงกบั
ศูนยส์รรพสินคา้ต่างๆ ในการวางจ าหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายให้กบัเกษตรกร
ไดอี้กทางเลือก จดัให้มีโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการน า
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภยัไปโปรโมทและจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภค ผูค้า้ปลีก สถานที่ตั้งร้าน
จะเลือกท าเลที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมววิ หรือจุดพกัรถ การตั้งราคาจะบวกจากตน้ทุนสูง สาเหตุ
ที่บวกราคาขายสูงเน่ืองจากสตรอเบอร่ีมีโอกาสการสูญเสียมาก อายกุารเก็บรักษาสั้น ผูค้า้ส่งสตรอ
เบอร่ีส่วนใหญ่จะรับซ้ือสตรอเบอร่ีที่จงัหวดัเชียงใหม่แลว้น ามาขายส่งให้กบัผูค้า้ปลีกในอ าเภอเขา
คอ้ ในพื้นที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยว จุดพกัรถต่างๆ สาเหตุที่ตอ้งไปซ้ือสตรอเบอร่ีที่เชียงใหม่เน่ืองจากสต
รอเบอร่ีที่เขาคอ้มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด จึงท าให้สตรอเบอร่ีในอ าเภอเขาคอ้มี
ราคาที่สูงกว่าสตรอเบอร่ีที่เชียงใหม่มาก ส่วนการตั้งราคาขึ้นอยูก่บัราคาที่รับซ้ือและราคาตลาดใน
ขณะนั้น ปัญหาแลอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดแ้ก่ปัญหาเร่ืองการขนส่งเน่ืองจากธรรมชาติของสตรอเบอร่ี
ผลสดเสียง่าย และปัญหาด้านตน้ทุนการขนส่งที่สูงขึ้นจากราคาน ้ ามันและราคาก๊าสธรรมชาติที่
สูงขึ้น ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่ชอบทานผลสด  

2) อะโวคาโด 
(1) เกษตรกรผูเ้พาะปลูกอะโวคาโดในปัจจุบนัไม่ตอ้งด้ินรนหาผูรั้บซ้ือ ซ่ึงจะ

มีผูรั้บซ้ือมารับซ้ือถึงที่สวนหรือส่งให้กับร้านค้าปลีกและผูค้ ้าส่งในพื้นที่เป้าหมาย ผูค้ ้าส่งจะ
จ าหน่ายให้กับผูค้ ้าปลีกตามร้านคา้ปลีกไม้ผลทัว่ไปในอ าเภอเขาคอ้ ราคาขายจะบวกจากต้นทุน 
กิโลกรัมล่ะ 5 - 10 บาท 

(2) ผูค้า้ปลีกจะขายตามจุดท่องเที่ยวและตลาดต่างๆ ในพื้นที่อ  าเภอเขาค้อ 
และส่งไปขายตามต่างจงัหวดั การตั้งราคาขายจะตั้งในราคาที่สูงก่อน เม่ืออะโวคาโดเร่ิมสุกก็จะลด
ราคาลงก่อนจะเสียทิ้ง แต่สามารถน ามาแปรรูปเป็นน ้ าอะโวคาโดผสมเสาวรสได้จ  าหน่ายต่อได ้
หน่วยงานภาครัฐมีการให้การรับรองมาตรฐานสินค้า GAP ส่งเสริมให้ขายตรงกับผูรั้บซ้ือและ
ผูบ้ริโภคโดยจดัให้มีการประชุมร่วมท าขอ้ตกลงกบัศูนยส์รรพสินคา้ต่างๆ ในการวางจ าหน่ายเพื่อ
เป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายให้กับเกษตรกรไดอี้กทางเลือก จดัให้มีโครงการกรีนมาร์เก็ต
เพชรบูรณ์เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการน าผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภยัไปโปรโมท
และจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภค ผูค้า้ปลีก สถานที่ตั้งร้านจะเลือกท าเลที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว 
หรือจุดพกัรถ 

(3) ผูค้า้ส่งบางรายมีการรับซ้ืออะโวคาโดจากจงัหวดัตาก เชียงใหม่ เชียงราย 
และประเทศพม่า เพื่อมาจ าหน่ายให้ผูข้ายปลีกในพื้นที่เป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรคคือการจดัการ
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ดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงยงัขายองคค์วามรู้ดา้นน้ีอยูเ่น่ืองจากสินคา้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งท าให้
เกิดการสูญเสีย แต่ธรรมชาติของอะโวคาโดเสียยากและอยูไ่ดน้านจึงง่ายกวา่สตรอเบอร่ี  

3) มะคาเดเมีย โดยส่วนมากจะมีพ่อคา้คนกลางมาเหมาสวนและท าการเก็บเก่ียว
ผลผลิตเองและรับซ้ือผูกขาดกันทุกปี ส่วนการตั้ งราคาโดยให้ราคาตามความเหมาะสมตาม
ทอ้งตลาดแล้วน าไปจ าหน่ายให้กบัโรงงานแปรรูปต่อไป ธรรมชาติของมะคาเดเมียเสียยากกะลา
แข็งจึงมีอตัราสูญเสียจากการขนส่งน้อยมาก พบปัญหาเร่ืองความช้ืนหากเมล็ดในถูกอากาศจะให้
เหม็นหืน  

มะคาเดเมียจะเป็นรูปแบบความร่วมมือทั้งเกษตรกร ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง เพราะได้มี
การจดัตั้งกลุ่มวสิาหกิจชุมชนมะคาเดเมียเข็กน้อย ซ่ึงมีการรวมตวัของเกษตรกรผูเ้พาะปลูกมะคาเด
เมียและท าการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ออกวางจ าหน่ายตามร้านคา้และร้านอาหารต่างๆ ในอ าเภอเขาคอ้ 
โดยท าในรูปแบบการฝากขาย และยงัมีการขายส่งให้ผูค้า้ปลีกในจุดขายของฝากต่างๆ ในอ าเภอ
เขาคอ้ โดยจะขายส่งให้จุดละเจา้เดียวเท่านั้น เพื่อตดัปัญหาในการแยง้ลูกคา้กันของผูค้า้ปลีกใน
ตลาด  

หน่วยงานภาครัฐส านักงานเกษตรอ าเภอเขาคอ้และศูนยว์จิยัและพฒันาเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) มีการให้การรับรองมาตรฐานสินค้า GAP ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั
เพชรบูรณ์  ส่งเสริมการให้มาตรฐานสินค้า OTOP และได้มาตรฐานสินค้า อย. จากส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ขายตรงกับผูรั้บซ้ือและผูบ้ริโภคโดยจดัให้มีการ
ประชุมร่วมท าขอ้ตกลงกบัศูนยส์รรพสินคา้ต่างๆ ในการวางจ าหน่ายเพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางการจดั
จ าหน่ายให้กับเกษตรกรได้อีกทางเลือก จัดให้มีโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการ
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการน าผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภยัไปโปรโมทและจ าหน่ายให้กับ
ผูบ้ริโภค ผูค้า้ปลีก สถานที่ตั้งร้านจะเลือกท าเลที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมววิ หรือจุดพกัรถ  
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ภำพที่ 4.3  ภาพถ่ายตลาดสวนราชมงัคลาภิเษก 
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ภำพที่ 4.4  ผงัความเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้    
                   จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 จากภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุปสงคข์องไมผ้ล 
สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ตน้น ้ า ไปสู่กลางน ้ า จนถึง
ปลายน ้ า 
 

4.3  แนวทำงและข้อเสนอแนะกำรจดักำรห่วงโซ่คุณค่ำไม้ผล สตรอเบอร่ี อะโวคำโด มะ 
       คำเดเมยี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
 

จากการด าเนินการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้เสีย 5 กลุ่ม คือ เกษตรกร ผูส้นับสนุน/ ส่งเสริม
ธุรกิจ  ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง และผูบ้ริโภค มีแนวทางตามกรอบแนวคิดการศึกษา ดงัน้ี 

 
 

ผู้สนับสนุน
ส่งเสริม / 
ผู้อ านวย
ความ
สะดวก 

- เกษตรกรขายตรง 

- เกษตรกรแปรรูป 

แหล่ง
เพาะปลูก
/เกษตรกร 

- ผู้ประกอบการ  
แปรรูป  

- กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูป 

- กลุ่มวิสาหกิจ
จ าหน่าย 

- ผู้ค้าส่ง 

- ซุปเปอร์
สโตร ์

- โมเดิร์ลเทรด 

 

 

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภค 

- ตลาด 
- จุดท่องเท่ียว 
- โรงแรม  
- รีสอร์ท 

ร้านผู้ค้าปลีก 

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภค 

ตน้น ้า ปลายน ้า กลางน ้า 
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4.3.1 แนวทำงและข้อเสนอแนะด้ำนกำรจัดสรรพืน้ที่เป้ำหมำย 
สตรอเบอร่ี เกษตรกรที่ยงัไม่ได้ขึ้ นทะเบียนควรไปขึ้ นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่

รับผิดชอบเพือ่ผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ และรวมกลุ่มเครือข่ายเพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ใหเ้กิดขึ้น จะ
ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนและ
นโยบายจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรมีการพฒันาการด าเนินงานด้านการให้ความส าคัญใน
ขั้นตอนของการจดัท าประวติัสวนและการใชป้ระโยชน์ โดยไม่มีการบนัทึกประวติัการใชพ้ื้นที่ของ
ตนเอง  

ผูส้นับสนุนส่งเสริม หน่วยงานภาครัฐจดัโครงการเพื่อรณรงคป์ลูกฝังจิตใตส้ านึกการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความย ัง่ยนื จดัการประสานความร่วมมือในการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน ้ าและคุณภาพปัจจยัการผลิตของน ้ าที่ใชใ้นกระบวนการผลิต 
จดัใหมี้หน่วยงานควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ปลูกและคุณภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมอาคารคดัแยกและบรรจุสตรอเบอร์ร่ีสด มีการเพิม่แหล่งน ้ าและขุด
เจาะแหล่งน ้ าใหก้บัผูท้ี่ประสบปัญหา เกษตรกรส่วนใหญ่อยากให้ภาครัฐไดมี้โครงการจดัสรรพื้นที่
นิคมเกษตรกรรม จะไดเ้ป็นการเพิ่มพื้นที่ในการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แหล่งใหม่ ให้
ความรู้เก่ียวกบัการจดัสรรพื้นที่เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาที่ย ัง่ยนื ควรจดัโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ปลูกไม้ผลยืนตน้ที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่เพื่อความย ัง่ยนืของพื้นที่ และฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่ซ่ึงถูก
ท าลายจากการท าไร่เล่ือนลอย โดยส่งเสริมให้มีการปลูกอะโวคาโดและมะคาเดเมียที่จะได้ทั้ ง
ผลผลิตและป่าที่ย ัง่ยนื 

อะโวคำโด  เกษตรกรที่ยงัไม่ได้ขึ้ นทะเบียนควรไปขึ้ นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบเพือ่ผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ และรวมกลุ่มเครือข่ายเพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ใหเ้กิดขึ้น จะ
ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนและ
นโยบายจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรมีการพฒันาการด าเนินงานด้านการให้ความส าคัญใน
ขั้นตอนของการจดัท าประวติัสวนและการใชป้ระโยชน์ โดยไม่มีการบนัทึกประวติัการใชพ้ื้นที่ของ
ตนเอง 

 
ผูส้นับสนุนส่งเสริม หน่วยงานภาครัฐจดัโครงการเพือ่รณรงคป์ลูกฝังจิตใตส้ านึกการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความย ัง่ยนื จดัการประสานความร่วมมือในการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน ้ าและคุณภาพปัจจยัการผลิตของน ้ าที่ใชใ้นกระบวนการผลิต 
จดัให้มีหน่วยงานควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ปลูกและคุณภาพของดินที่ใชใ้นการเพาะปลูก มีการ
เพิ่มแหล่งน ้ าและขดุเจาะแหล่งน ้ าให้กบัผูท้ี่ประสบปัญหา เกษตรกรส่วนใหญ่อยากให้ภาครัฐไดมี้



87 

โครงการจดัสรรพื้นที่นิคมเกษตรกรรม จะไดเ้ป็นการเพิ่มพื้นที่ในการท่องเที่ยวและเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้แหล่งใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกบัการจดัสรรพื้นที่เพื่อให้เกิดการพฒันาที่ย ัง่ยนื ควรจดั
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไมผ้ลยนืตน้ที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่เพื่อความย ัง่ยนืของ
พื้นที่ และฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่ซ่ึงถูกท าลายจากการท าไร่เล่ือนลอย โดยส่งเสริมใหมี้การปลูกมะคาเดเมีย
และสตรอเบอร่ีร่วมดว้ยที่จะไดท้ั้งผลผลิตและป่าที่ย ัง่ยนื 

มะคำเดเมีย เกษตรกรที่ยงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนควรไปขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบเพื่อผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ และรวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อเพิ่มความเขม้แข็งให้เกิดขึ้น 
จะช่วยให้ไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมโครงการและกิจกรรมดา้นต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัแผนและ
นโยบายจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรมีการพฒันาการด าเนินงานดา้นการให้ความส าคญัใน
ขั้นตอนของการจดัท าประวติัสวนและการใชป้ระโยชน์ โดยไม่มีการบนัทึกประวตัิการใชพ้ื้นที่
ของตนเอง 

ผูส้นับสนุนส่งเสริม หน่วยงานภาครัฐจดัโครงการเพือ่รณรงคป์ลูกฝังจิตใตส้ านึกการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความย ัง่ยนื จดัการประสานความร่วมมือในการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน ้ าและคุณภาพปัจจยัการผลิตของน ้ าที่ใชใ้นกระบวนการผลิต 
จดัให้มีหน่วยงานควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ปลูกและคุณภาพของดินที่ใชใ้นการเพาะปลูก มีการ
เพิ่มแหล่งน ้ าและขดุเจาะแหล่งน ้ าให้กบัผูท้ี่ประสบปัญหา เกษตรกรส่วนใหญ่อยากให้ภาครัฐไดมี้
โครงการจดัสรรพื้นที่นิคมเกษตรกรรม จะไดเ้ป็นการเพิ่มพื้นที่ในการท่องเที่ยวและเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้แหล่งใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกบัการจดัสรรพื้นที่เพื่อให้เกิดการพฒันาที่ย ัง่ยนื ควรจดั
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไมผ้ลยนืตน้ที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่เพื่อความย ัง่ยนืของ
พื้นที่ และฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่ซ่ึงถูกท าลายจากการท าไร่เล่ือนลอย โดยส่งเสริมให้มีการปลูกอะโวคา
โดและสตรอเบอร่ีร่วมดว้ยที่จะไดท้ั้งผลผลิตและป่าที่ย ัง่ยนื  

 
4.3.2  แนวทำงและข้อเสนอแนะด้ำนกำรจัดหำพันธ์ุไม้ผลเป้ำหมำย 

จากการด าเนินการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้เสีย 5 กลุ่ม คือ เกษตรกร ผูส้นับสนุน/ 
ส่งเสริมธุรกิจ  ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง และผูบ้ริโภค มีแนวทางตามกรอบแนวคิดการศึกษา ดงัน้ี 

สตรอเบอร่ี เกษตรกรส่วนใหญ่ควรได้รับความรู้ด้านการจดัหาพนัธุ์ การคดัเลือก
พนัธุ์สตรอเบอร่ี และเทคโนโลยกีารผลิตพนัธุ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกษตรกรควรเขา้
รับการฝึกอบรมและดูแปลงสาธิตการเพาะพนัธุ์ มีส่วนร่วมในการวิจยัและพฒันาทั้งการขยาย การ
คดัเลือก พฒันาปรับปรุงพนัธุ์และเทคโนโลยกีารผลิตพนัธุ์สตรอเบอร่ีที่ไดคุ้ณภาพตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ พฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความเช่ียวชาญอยูเ่สมอ ด าเนินการจดัการความ



88 

ร่วมมือเพื่อให้เกิดการประสานภารกิจในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการไหลล่ืนของขอ้มูลข่าวสารในโซ่
อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล ด าเนินการ
จดัการรวมพลงัทางธุรกิจ เช่น ผูผ้ลิตและจ าหน่ายพนัธุ์ โครงการหลวง ศูนยว์ิจยัพนัธุ์สตรอเบอร่ีดอยปุย 
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ พ่อคา้ส่ง บริษทัขนส่ง เป็นตน้ ในการจดัการเพื่อ
ลดตน้ทุน ลดเวลา ลดค่าใชจ่้ายและไดพ้นัธุท์ี่มีคุณภาพและตรงตามเป้าหมายที่ก  าหนด  

ผูส้นบัสนุนส่งเสริม หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง มีระบบการติดตามและประเมิลผลอยา่งต่อเน่ือง 
 

4.3.3  แนวทำงและข้อเสนอแนะด้ำนกำรเพำะปลูกและเก็บเกี่ยวไม้ผลเป้ำหมำย 
1) จดัฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับการลดต้นทุน ศึกษาดูผลผลิตว่าออกมาจ านวน

เท่าไรเราจะมีการจดัการอยา่งไร 
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความรู้เก่ียวกบัการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว การ

จดัการวสัดุบรรจุภณัฑ ์และคดัขนาดโดยแบ่งตามเกรดและการจดัการผลผลิต  
3) พฒันาพนัธุ์ใหไ้ดพ้นัธุ์ดี วธีิการปลูกที่ดี การจดัการคุณภาพผลผลิตใหมี้คุณภาพ 

บริหารองคค์วามรู้การผลิตแบบครบวงจร 
4) เกษตรกรบางคนยงัขาดความรู้เร่ืองการเก็บเก่ียวผลผลิตที่มีคุณภาพ ตวัอยา่งเช่น 

การเก็บเก่ียวผลอะโวคาโด เกษตรกรบางกลุ่มยงัเก็บผลอ่อนมาให้ผูค้า้ส่งเพราะผูค้า้ส่งจะซ้ือผลผลิต
เป็นจ านวนมาก 

5) ตอ้งใหเ้กษตรการรับผดิชอบเม่ือเก็บผลอะโวคาโดอ่อนมาขายให ้
6) ส่งเสริมจดัอบรมใหก้บัเกษตรกรเก่ียวกบัเทคนิคในการเพาะปลูก 
 

4.3.4  แนวทำงและข้อเสนอแนะด้ำนกำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณูปโภค 
1) ขอเงินงบประมาณเพื่อสร้างถนนให้เขา้ถึงทุกพื้นที่และซ่อมแซมบ ารุงเม่ือเกิด

ปัญหา 
2) ขยายถนนเพือ่แกปั้ญหาจราจร 
3) เพิม่สญัญานไฟจราจรในจุดที่มกัเกิดอุบติัเหตุ 
4) สร้างแหล่งน ้ าสาธารณะเพิม่และเพิม่ระบบการกรองน ้ าที่มีประสิทธิภาพ 
5) จดัใหมี้การเดินท่อน ้ าประปาและเพิม่แทง้เก็บน ้ าที่สูง แกไ้ขปัญหากบัผูท้ี่ไม่ได้

ใชน้ ้ าประปา 
6) ท าฝายชะลอน ้ า 
7) หางบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าและเพิม่ขนาดหมอ้แปลง 
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8) เพิม่แหล่งทิ้งขยะและการจดัการขยะที่ดี 
9) ขยายพื้นที่ชุมสายโทรศพัทใ์หก้บัตลาดและพื้นที่จดัจ  าหน่ายสินคา้ 
 

4.3.5  แนวทำงและข้อเสนอแนะด้ำนกำรแปรรูปและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
1) ส่งเสริมการจดัอบรมเร่ืองน้ีขึ้นโดยให้มีการติดตาม ประเมินผลและประสาน

ความร่วมมือกนัทุกส่วนที่เก่ียวขอ้ง 
2) สร้างกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพือ่การแปรรูปไมผ้ล 
3) ส่งเสริมใหผู้แ้ปรรูปรายยอ่ยไดม้าตรฐานการผลิต 
4) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัในเร่ืองการสร้างมูลค่าเพิม่ 
 

4.3.6  แนวทำงและข้อเสนอแนะด้ำนกำรจัดกำรตลำดและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
1) บงัคบัใหมี้ความร่วมมือทุกฝ่ายเพือ่ก าหนดราคาที่เหมาะสม 
2) ใหค้วามรู้ในการจดัการดา้นโลจิสติกส์ 
3) ดว้ยปัจจุบนัเราอาจจะท าการเกษตรเน้นปริมาณมากกวา่คุณภาพจึงจ าเป็นตอ้ง

ให้ความรู้ความเขา้ใจกบัผูป้ลูกเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมออย่างจริงจงั เพื่อให้ผูป้ลูกผลไม ้ให้
ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกวา่ปริมาณและวางแผนการตลาดใหช้ดัเจนวา่ปลูกแลว้ขายไดแ้น่นอนซ่ึงถา้
ใหห้น่วยราชการท างานอยา่งเดียวคงไปไดไ้ม่ไกล เน่ืองจากราชการเป็นหน่วยงานใหญ่ขั้นตอนเยอะ 
อาจล่าชา้ไม่ทนัเหตุการณ์ตอ้งใหผู้ป้ลูกร่วมกนั รวมตวัจดัตั้งกลุ่ม เพือ่เพิม่อ  านาจการต่อรอง 

4) หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนเพือ่ส่งเสริมดา้นการตลาดโดยเฉพาะ 
5) โปรโมทไมผ้ลลงในส่ือโฆษณาหลายช่องทางเพือ่ใหเ้ป็นที่รู้จกัแพร่หลาย 
6) ร่วมมือกนัจดัท าแผนการตลาดและสร้างกลยทุธก์ารตลาด 
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บทที่ 5 

 
สรุป อภปิรำยผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลกำรศึกษำ  

 
ส าหรับการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล

โดยการทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งและเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสีย
ประกอบดว้ย เกษตรกร ผูส้นบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตร
อ าเภอเขาคอ้ ส านักงานศูนยว์ิจยัเกษตรที่สูงจงัหวดัเพชรบูรณ์  (เขาคอ้) ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั
เพชรบูรณ์ ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์อ าเภอเขาคอ้ 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ชมรมการท่องเที่ยวเขาคอ้ ผูป้ระกอบการที่พกัหรือโรงแรมอ าเภอเขาคอ้รวม ผูค้า้ปลีก 
ผูค้า้ส่ง และผูบ้ริโภค 

 
5.1.1  กำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำไม้ผล ระดับต้นน ้ำ  
การจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล ระดบัตน้น ้ า วิเคราะห์ดา้นการจดัสรรพื้นที่เป้าหมาย การ

จดัหาพนัธุ์ไม้ผลเป้าหมาย ด้านการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต และด้านการสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภค  

5.1.1.1 สตรอเบอร่ี  
ด้านการจัดสรรพื้นที่ เป้าหมาย เกษตรกรบางส่วนเช่าพื้นที่ ซ่ึงมีราคาค่าเช่าสูง 

เกษตรกรบางส่วนรับจา้งดูแลพื้นที่ และเกษตรกรบางส่วนมีพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง แนวคิดและ
ขอ้เสนอแนะ คือ จดัสรรนิคมเกษตรไม้ผลเป้าหมายให้พร้อมทั้งเพิ่มองค์ความรู้เก่ียวกับแนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่ และใหบ้ริการขดุเจาะแหล่งน ้ าใหก้บัเกษตรกรที่มีความจ าเป็นอยา่งเหมาะสมเพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพดา้นการจดัสรรพื้นที่  

ดา้นการจดัหาพนัธุ์ไมผ้ลเป้าหมาย เกษตรกรบางส่วนไดพ้นัธุ์จากแหล่งผลิตนอก
พื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองคค์วามรู้ในดา้นการจดัหาพนัธุ ์การคดัเลือกพนัธุ ์และการผลิตพนัธุส์ต
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รอเบอร่ี ขาดผูเ้ช่ียวชาญและเทคโนโลยดีา้นพนัธุ์สตรอเบอร่ีที่ เพียงพอ ขาดผลงานวิจยัและพฒันา
ด้านพนัธุ์สตรอเบอร่ี การฝึกอบรมและส่งเสริมด้านพนัธุ์สตรอเบอร่ีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยงัไม่
เพียงพอและยงัไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร แนวคิดและขอ้เสนอแนะ คือ ให้การส่งเสริมให้
เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพผลิตพนัธุส์ตรอเบอร่ีจ  าหน่าย และให้องคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการดา้นการ
ผลิตพนัธุส์ตรอเบอร่ีอย่างมีประสิทธิภาพ จดัหาผูเ้ช่ียวชาญและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตและขยายพนัธุ์สตรอเบอร่ีให้มีประสิทธิภาพและตา้นทานต่อโรคและแมลงในพื้นที่ ส่งเสริม
ใหมี้ Research and Development อยา่งจริงจงัเพือ่การพฒันาที่มีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื  

ดา้นการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่าการลงทุนและตน้ทุนค่าจา้งแรงงาน
สูง ระยะเวลาในการไดผ้ลผลิตหลงัปลูกและปริมาณ ขนาดและคุณภาพผลผลิตไม่แน่นอน และจาก
ปัจจยัภายนอกที่ควบคุมไม่ไดจ้ากผลกระทบเร่ืองสภาวะโลกร้อนท าให้แหล่งน ้ าธรรมชาติแห้งเร็ว
และปริมาณน ้ าฝนน้อยลง เก็บเก่ียวไม่เป็นไปตามฤดูกาล ผลผลิตตกต ่า พบปัญหาดา้นการแบ่งเกรด 
การบรรจุและการขนส่งผลผลิต ยงัขาดองคค์วามรู้ด้านโลจิสติกส์ในการจดัการท าให้เน่าเสียไว และ
เนื่องจากไม่มีแหล่งคดัแยกและบรรจุภณัฑ์ผลผลิตเพื่อจดัจ าหน่ายหรือแปรรูป ขาดกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในการขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาศกัยภาพของสตรอเบอร่ีเขาคอ้ พบว่าปัญหาในการก าหนดราคา
และขนาด กบัการตรวจสอบความปลอดภยัโดยไม่พบความร่วมมือในการการควบคุมก าหนดราคา
ส่งผลกระทบให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่ามีราคาที่ไม่ยติุธรรม และปัญหาที่พบคือมีการปลูกแบบเกษตร
อินทรียน์้อยราย เกษตรกรไม่ชอบใส่อุปกรณ์ป้องกนัเม่ือใชส้ารเคมีที่อนัตราย เกษตรกรยงัขาดองค์
ความรู้ในดา้นการเพาะปลูกเชิงเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรียส่์งผลให้มีผลผลิตที่อ่อนแอเสีย
เร็วด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภัยต่อทั้งผูป้ลูกและผูบ้ริโภค ขาดความรู้ในการผลิตสินคา้เกษตร
คุณภาพสูงที่มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เกษตรกรจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
พฒันาความรู้ดา้นการจดัการการผลิตเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย ์เกษตรกรไม่ไดล้งทะเบียน
กบัส านกังานเกษตรอ าเภอเขาคอ้ท าให้ยากต่อการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ และส่วนใหญ่ไม่มี
การรับรองมาตรฐานการเกษตร GAP ท าให้ไม่เกิดการพฒันาที่มีประสิทธิภาพได ้และความมัน่ใจ
ต่อผูซ้ื้อ โครงการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอร่ีปลอดภยัโดยใชรู้ปแบบ MRCF และโครงการสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ มีแปลงสาธิตตน้แบบของเกษตรกรตวัอยา่งและแปลงทดลองของศูนยว์ิจยัและพฒันา
เกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาคอ้) พบว่ายงัไม่ประสบผลส าเร็จเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ให้ความ
ร่วมมือ และเน่ืองจากไม่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยกีารส่ือสาร ท าให้ขาดขอ้มูลเชิงลึกดา้น
การตลาดส าหรับวางแผนการผลิต พัฒนาให้องค์ความรู้โดยเฉพาะเร่ืองในมิติของผลิตภาพ 
(Productivity) และส่งเสริมดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและส่ือสาร ดา้นการบนัทึกขอ้มูล การวดัและ
ประเมินผลของการด าเนินงานแลว้น าไปใชว้างแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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ด้านการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ขาดการสร้างฝายชะลอน ้ าที่ เพียงพอ 
เกษตรกรทิ้งขยะลงในแหล่งน ้ า ถนนและการซ่อมบ ารุงยงัไม่เพียงพอ ระบบท่อน ้ ายงัไม่เพียงพอ 
ขาดประสิทธิภาพดา้นโทรคมนาคมที่ดี ไฟฟ้าตกบ่อยและเกษตรกรบางรายยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้แนวคิด
และข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน ้ าและระบบท่อน ้ าเพื่อจัดการระบบน่ีมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กบัเกษตรกรถึงโทษและพิษภยัและรู้จกัจดัการขยะและยาปฏิชีวนะใหเ้ป็น
ระบบ สร้าง บ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทั้งเล็กและใหญ่ในเขตพื้นที่อ  าเภอเขาคอ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านคมนาคม เพิ่มและขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพื่อการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ  

5.1.1.2 อะโวคาโด  
ดา้นการจดัสรรพื้นที่เป้าหมาย เกษตรกรบางส่วนรับจา้งดูแลพื้นที่ และเกษตรกร

บางส่วนมีพื้นที่ เพาะปลูกของตนเอง แนวคิดและข้อเสนอแนะ คือ จัดสรรนิคมเกษตรไม้ผล
เป้าหมายใหพ้ร้อมทั้งเพิม่องคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และใหบ้ริการขดุเจาะแหล่ง
น ้ าใหก้บัเกษตรกรที่มีความจ าเป็นอยา่งเหมาะสมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพดา้นการจดัสรรพื้นที่  

ดา้นการจดัหาพนัธุ์ไมผ้ลเป้าหมาย เกษตรกรบางส่วนไดพ้นัธุ์จากแหล่งผลิตนอก
พื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองคค์วามรู้ในดา้นการจดัหาพนัธุ์ การคดัเลือกพนัธุ ์และการผลิตพนัธุอ์ะ
โวคาโด ขาดผูเ้ช่ียวชาญและเทคโนโลยดี้านพนัธุ์อะโวคาโดที่เพียงพอ ขาดผลงานวิจยัและพฒันาด้าน
พนัธุอ์ะโวคาโด การฝึกอบรมและส่งเสริมดา้นพนัธุอ์ะโวคาโดใหก้บัเกษตรกรในพื้นที่ยงัไม่เพยีงพอ
และยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าที่ควร แนวคิดและขอ้เสนอแนะ คือ ให้การส่งเสริมให้เกษตรกรใน
พื้นที่มีอาชีพผลิตพนัธุ์อะโวคาโดจ าหน่าย และให้องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการด้านการผลิต
พนัธุอ์ะโวคาโด อยา่งมีประสิทธิภาพ จดัหาผูเ้ช่ียวชาญและส่งเสริมดา้นเทคโนโลยดีา้นการผลิตและ
พนัธุ์อะโวคาโด ให้มีประสิทธิภาพและตา้นทานต่อโรคและแมลงในพื้นที่ ส่งเสริมให้มี Research 
and Development อยา่งจริงจงัเพือ่การพฒันาที่มีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื  

ดา้นการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมาย เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ดา้นปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวผลผลิต ปัจจยัดา้นตน้ทุนที่
สูงเร่ืองระบบน ้ า ปัจจยัดา้นแรงงานที่ยงัขาดความรู้และขาดการดูแลและการจดัการตน้อะโวคาโดที่
ดีท  าให้ไม่ได้ผลผลิตปริมาณที่สูง ขาดประสบการณ์ในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต ควร
พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว องคค์วามรู้ในมิติของผลิตภาพ (Productivity) องค์
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพด้านผลผลิต และจดัแหล่งเงินทุนดอกเบี้ ยต  ่าให้ และเพื่อ
ป้องกันปัญหาการขาดแหล่งน ้ าภาครัฐควรมีบริการขุดเจาะแหล่งน ้ าให้กับเกษตรกรที่ตอ้งการ 
หน่วยงานภาครัฐควรเร่งลงทะเบียนเกษตรกรใหไ้ดม้ากที่สุดเพือ่เขา้ไปจดัการส่งเสริมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการรับรองมาตรฐานการเกษตร GAP ท าให้ไม่ เกิดการพัฒนาที่ มี
ประสิทธิภาพได้ และเกิดความมั่นใจต่อผูซ้ื้อ และส่งเสริมด้านเทคโนโลยกีารผลิตและส่ือสาร 
ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดส าหรับวางแผนการผลิต และด้านการบันทึกข้อมูล การวดัและ
ประเมินผลของการด าเนินงานแล้วน าไปใช้วางแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านโครงการ
สนบัสนุนส่งเสริมต่าง ๆ  

ด้านการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ขาดการสร้างฝายชะลอน ้ าที่ เพียงพอ 
เกษตรกรทิ้งขยะลงในแหล่งน ้ า ถนนและการซ่อมบ ารุงยงัไม่เพียงพอ ระบบท่อน ้ ายงัไม่เพียงพอ 
ขาดประสิทธิภาพดา้นโทรคมนาคมที่ดี ไฟฟ้าตกบ่อยและเกษตรกรบางรายยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้แนวคิด
และข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน ้ าและระบบท่อน ้ าเพื่อจัดการระบบน่ีมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กบัเกษตรกรถึงโทษและพิษภยัและรู้จกัจดัการขยะและยาปฏิชีวนะใหเ้ป็น
ระบบ สร้าง บ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทั้งเล็กและใหญ่ในเขตพื้นที่อ  าเภอเขาคอ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านคมนาคม เพิ่มและขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพื่อการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ 

5.1.1.3 มะคาเดเมีย  
ดา้นการจดัสรรพื้นที่เป้าหมาย เกษตรกรบางส่วนรับจา้งดูแลพื้นที่ และเกษตรกร

บางส่วนมีพื้นที่ เพาะปลูกของตนเอง แนวคิดและข้อเสนอแนะ คือ จัดสรรนิคมเกษตรไม้ผล
เป้าหมายใหพ้ร้อมทั้งเพิม่องคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และใหบ้ริการขดุเจาะแหล่ง
น ้ าใหก้บัเกษตรกรที่มีความจ าเป็นอยา่งเหมาะสมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพดา้นการจดัสรรพื้นที่  

ดา้นการจดัหาพนัธุ์ไมผ้ลเป้าหมาย เกษตรกรบางส่วนไดพ้นัธุ์จากแหล่งผลิตนอก
พื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองคค์วามรู้ในดา้นการจดัหาพนัธุ์ การคดัเลือกพนัธุ์ และการผลิตพนัธุ์
มะคาเดเมีย ขาดผูเ้ช่ียวชาญและเทคโนโลยีด้านพนัธุ์มะคาเดเมียที่เพียงพอ ขาดผลงานวิจยัและ
พฒันาด้านพนัธุ์มะคาเดเมีย การฝึกอบรมและส่งเสริมดา้นพนัธุ์มะคาเดเมียโดให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่ยงัไม่เพียงพอและยงัไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร แนวคิดและขอ้เสนอแนะ คือ ให้การ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพผลิตพนัธุ์มะคาเดเมียจ าหน่าย และให้องค์ความรู้เก่ียวกับการ
จัดการด้านการผลิตพันธุ์มะคาเดเมียอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาผู ้เช่ียวชาญและส่งเสริมด้าน
เทคโนโลยดีา้นการผลิตและพนัธุ์มะคาเดเมียให้มีประสิทธิภาพและตา้นทานต่อโรคและแมลงใน
พื้นที่ ส่งเสริมให้มี Research and Development อย่างจริงจงัเพื่อการพฒันาที่มีประสิทธิภาพและ
ย ัง่ยนื  

ดา้นการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมาย เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ดา้นปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวผลผลิต ปัจจยัดา้นตน้ทุนที่
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สูงเร่ืองระบบน ้ า ปัจจยัดา้นแรงงานที่ยงัขาดความรู้และขาดการดูแลและการจดัการตน้มะคาเดเมียที่
ดีท  าให้ไม่ได้ผลผลิตปริมาณที่สูง ขาดประสบการณ์ในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต ควร
พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว องคค์วามรู้ในมิติของผลิตภาพ (Productivity) องค์
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพด้านผลผลิต และจดัแหล่งเงินทุนดอกเบี้ ยต  ่าให้ และเพื่อ
ป้องกันปัญหาการขาดแหล่งน ้ าภาครัฐควรมีบริการขุดเจาะแหล่งน ้ าให้กับเกษตรกรที่ตอ้งการ 
หน่วยงานภาครัฐควรเร่งลงทะเบียนเกษตรกรใหไ้ดม้ากที่สุดเพือ่เขา้ไปจดัการส่งเสริมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการรับรองมาตรฐานการเกษตร GAP ท าให้ไม่ เกิดการพัฒนาที่ มี
ประสิทธิภาพได ้และความมัน่ใจต่อผูซ้ื้อ และส่งเสริมดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและส่ือสาร ขอ้มูลเชิง
ลึกดา้นการตลาดส าหรับวางแผนการผลิต และดา้นการบนัทึกขอ้มูล การวดัและประเมินผลของการ
ด าเนินงานแลว้น าไปใชว้างแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยผา่นโครงการสนบัสนุนส่งเสริมต่าง ๆ 

ด้านการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ขาดการสร้างฝายชะลอน ้ าที่ เพียงพอ 
เกษตรกรทิ้งขยะลงในแหล่งน ้ า ถนนและการซ่อมบ ารุงยงัไม่เพียงพอ ระบบท่อน ้ ายงัไม่เพียงพอ 
ขาดประสิทธิภาพดา้นโทรคมนาคมที่ดี ไฟฟ้าตกบ่อยและเกษตรกรบางรายยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้แนวคิด
และข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน ้ าและระบบท่อน ้ าเพื่อจัดการระบบน่ีมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กบัเกษตรกรถึงโทษและพิษภยัและรู้จกัจดัการขยะและยาปฏิชีวนะใหเ้ป็น
ระบบ สร้าง บ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทั้งเล็กและใหญ่ในเขตพื้นที่อ  าเภอเขาคอ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านคมนาคม เพิ่มและขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพื่อการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ 

 
5.1.2  กำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำไม้ผล ระดับกลำงน ้ำ  

การจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล  ระดบักลางน ้ า วิเคราะห์หลงัการผลิต ดา้นการแปรรูป
และการสร้างมูลค่าเพิม่ไมผ้ลเป้าหมาย 

5.1.2.1 สตรอเบอร่ี ผูป้ระกอบการยงัขาดปัจจยัการผลิตสินคา้แปรรูปดา้นต่างๆ 
ภาครัฐควรใหก้ารสนับสนุนส่งเสริมหาแหล่งเงินทุนกูย้มืในอตัราดอกเบี้ยต  ่า หรือช่วงแรงไม่ตอ้งมี
ดอกเบี้ยเป็นตน้ และประสานความร่วมมือและการสร้างพนัธมิตรระหว่างเกษตรกร ผูแ้ปรรูป ผูค้า้
ส่ง ผูค้า้ปลีก และหน่วยงานภาครัฐควบคุมดูแลให้มีขอ้ตกลงร่วมกนัเพือ่สร้างความย ัง่ยนืให้เกิดขึ้น 
ยงัขาดองคค์วามรู้และประสบการณ์เร่ืองการแปรรูปจึงตอ้งมีการส่งเสริมให้องคค์วามรู้และการ
สร้างนวตักรรมด้านการแปรรูปต่างๆ ด้านโลจิสติกส์โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผูท้ี่ เข ้ามาเป็น
ผูป้ระกอบการทั้งเก่าและใหม่ผา่นโครงการสนับสนุนส่งเสริมต่างๆ ใหเ้กิดอยา่งเป็นรูปธรรม และมี
การการวดัและประเมินผลของการด าเนินงานแลว้น าไปใช้วางแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และขจดั
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ความเส่ียงจากปัจจยัแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบท าให้ขายผลผลิตได้ไม่หมด
ปริมาณสูญเสียมากใหมี้การแปรรูป 

5.1.2.2 อะโวคาโด ผูป้ระกอบการยงัขาดปัจจยัการผลิตสินคา้แปรรูปด้านต่างๆ 
ภาครัฐควรใหก้ารสนับสนุนส่งเสริมหาแหล่งเงินทุนกูย้มืในอตัราดอกเบี้ยต  ่า หรือช่วงแรงไม่ตอ้งมี
ดอกเบี้ยเป็นตน้ และประสานความร่วมมือและการสร้างพนัธมิตรระหว่างเกษตรกร ผูแ้ปรรูป ผูค้า้
ส่ง ผูค้า้ปลีก และหน่วยงานภาครัฐควบคุมดูแลให้มีขอ้ตกลงร่วมกนัเพือ่สร้างความย ัง่ยนืให้เกิดขึ้น 
ยงัขาดองคค์วามรู้และประสบการณ์เร่ืองการแปรรูปจึงตอ้งมีการส่งเสริมให้องคค์วามรู้และการ
สร้างนวตักรรมด้านการแปรรูปต่างๆ ด้านโลจิสติกส์โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผูท้ี่ เข ้ามาเป็น
ผูป้ระกอบการทั้งเก่าและใหม่ผา่นโครงการสนับสนุนส่งเสริมต่างๆ ใหเ้กิดอยา่งเป็นรูปธรรม และมี
การการวดัและประเมินผลของการด าเนินงานแลว้น าไปใช้วางแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และขจดั
ความเส่ียงจากปัจจยัแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบท าให้ขายผลผลิตได้ไม่หมด
ปริมาณสูญเสียมากใหมี้การแปรรูป 

5.1.2.3 มะคาเดเมีย พบวา่มะคาเดเมียในพื้นที่เป้าหมายยงัมีไม่ปริมาณไม่มากจึงยงั
ไม่มีสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการจ าหน่ายเพื่อส่งออก ผูป้ระกอบการยงัขาดปัจจยัการผลิตสินคา้แปรรูป
ดา้นต่างๆ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนส่งเสริมหาแหล่งเงินทุนกู้ยมืในอตัราดอกเบี้ยต  ่า หรือช่วง
แรงไม่ตอ้งมีดอกเบี้ยเป็นตน้ และประสานความร่วมมือและสร้างพนัธมิตรระหวา่งเกษตรกร ผูแ้ปร
รูป ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และหน่วยงานภาครัฐควบคุมดูแลใหมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัเพือ่สร้างความย ัง่ยนืให้
เกิดขึ้น ยงัขาดองคค์วามรู้และประสบการณ์เร่ืองการแปรรูปจึงตอ้งมีการส่งเสริมให้องคค์วามรู้และ
การสร้างนวตักรรมดา้นการแปรรูปต่างๆ ด้านโลจิสติกส์โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผูท้ี่เขา้มาเป็น
ผูป้ระกอบการทั้งเก่าและใหม่ผา่นโครงการสนับสนุนส่งเสริมต่างๆ ใหเ้กิดอยา่งเป็นรูปธรรม และมี
การการวดัและประเมินผลของการด าเนินงานแลว้น าไปใช้วางแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และขจดั
ความเส่ียงจากปัจจยัแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบท าให้ขายผลผลิตได้ไม่หมด
ปริมาณสูญเสียมากใหมี้การแปรรูป 

 
5.1.3  กำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำไม้ผล ระดับปลำยน ้ำ  
การจดัการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล ระดับปลายน ้ า ด้านการจดัการตลาดและช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
5.1.3.1 สตรอเบอร่ี และสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมด้านการวดัสารพิษตกคา้ง

เพือ่ก าหนดคุณภาพและการใหม้าตรฐานกบัสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคมากขึ้น มีการ
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ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการจดัการตลาด มีการวดัและประเมินผลดา้นการตลาดและน าผลมาใช้
พฒันาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

5.1.3.2 อะโวคาโด และสร้างมูลค่าเพิม่ และส่งเสริมดา้นการวดัสารพษิตกคา้งเพื่อ
ก าหนดคุณภาพและการให้มาตรฐานกับสินคา้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผูบ้ริโภคมากขึ้น มีการ
ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการจดัการตลาด มีการวดัและประเมินผลดา้นการตลาดและน าผลมาใช้
พฒันาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

5.1.3.3 มะคาเดเมีย ไดข้อ้คน้พบดงัน้ี และสร้างมูลค่าเพิม่ และส่งเสริมดา้นการวดั
สารพษิตกคา้งเพือ่ก าหนดคุณภาพและการใหม้าตรฐานกบัสินคา้เพือ่เพิ่มความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค
มากขึ้น มีการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการจดัการตลาด มีการวดัและประเมินผลด้านการตลาด
และน าผลมาใชพ้ฒันาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

 

5.2  กำรอภปิรำยผลกำรศึกษำ  
 

5.2.1 กำรจัดสรรพืน้ที่เป้ำหมำย  
เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าขาดงบประมาณในการขุดแหล่งน ้ าอยากให้

หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยในการขุดแหล่งน ้ า เพื่อให้มีน ้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี และอยากให้มีการ
จดัสรรนิคมเกษตรไมผ้ลแบบผสมผสานเพื่อเกิดความเขม้แข็งและช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพื่อเป็น
การลดตน้ทุนค่าที่ดินไม่ตอ้งเช่าที่ดินราคาแพง การใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกร่วมกนั และการ
จดัการดา้นการขนส่ง สะดวกในการร่วมกนับรรจุหีบห่อเพื่อจ  าหน่าย สะดวกในการเชิญวทิยากรเขา้
มาใหค้วามรู้กบัแปลงปลูกจริง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ผูส่้งเสริม/สนบัสนุนธุรกิจส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสรรพื้นที่เป้าหมายอยาก
ให้มีการจดัสรรนิคมเกษตรไม้ผลเพื่อที่จะท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ เป็น
แหล่งผลิตและเป็นจุดจ าหน่ายผลผลิตเกษตรให้แก่ผูบ้ริโภค เป็นที่สร้างงานสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน 
อีกทั้งยงัเป็นแหล่งจดันิทรรศการ โปรโมทสินคา้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจงัหวดัเพชรบูรณ์
ได ้

 
5.2.2  กำรจัดหำพันธ์ุไม้ผลเป้ำหมำย 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะไปซ้ือตน้กลา้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเลย และจากศูนยว์ิจยัเกษตร

ที่สูงจงัหวดัเพชรบูรณ์ จากเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ และบางส่วนเพาะตน้กล้าเองมีเป็นส่วนน้อย
พนัธุ์ที่ปลูกคือพนัธุ์พระราชทาน 80 และพนัธุ์พระราชทาน 329 อะโวคาโดส่วนใหญ่ซ้ือตน้
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พนัธุ์จากศูนยว์ิจยัเกษตรที่สูง ร้านคา้ปลีก  ชาวบา้นเพื่อนเกษตรกรหรือเพาะตน้พนัธุ์เองเป็น
บางส่วน และมะคาเดเมียซ้ือตน้พนัธุ์จากเกษตรที่สูงอ าเภอเขาคอ้ ชาวบา้นเพื่อนเกษตรกร และผูค้า้
ส่ง เกษตรกรที่ท  าการเพาะพนัธุเ์พือ่จ  าหน่ายใหร้้านคา้ปลีก 

จิตอาภา จิจุบาล (2559) กล่าวว่า เจา้หน้าที่และนักวิชาการเกษตรสนับสนุนเร่ืองพนัธุ์พืช
โดยร่วมมือกบักรมส่งเสริมการเกษตรโดยไดท้  าการขยายและพฒันาสายพนัธุส์ตรอเบอร่ี อะโวคาโด 
และมะคาเดเมีย เพื่อจ  าหน่ายให้กบัเกษตรกรเป็นประจ าทุกปี และจากการสัมภาษณ์ร้านคา้ปลีกที่
จ  าหน่ายพนัธุต์น้อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ร้านสุขส าราญ และร้านป้าแต๋ว ที่ตั้งร้านอยูท่ี่จุดชมวิว
สวนรัชมคัลาภิเษกเขาคอ้ ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่จะมีพนัธุ์เพยีงพอใหก้บัเกษตรกรแน่นอน จึงสรุปได้
วา่มีความเป็นไปไดด้า้นการจดัหาพนัธุส์ตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย 

 
5.2.3  กำรเพำะปลูกไม้ผลเป้ำหมำยของเกษตรกร ผู้ส่งเสริม/สนับสนุนธุรกิจ ผู้บริโภค 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กลุ่มเกษตรกร พบวา่มีการเพาะปลูกที่ใกลเ้คียง

กบัแนวคิดการเพาะปลูกและตลาดไม้ผล ที่น าเสนอเกี่ยวกบัวิธีการเพาะปลูกไมผ้ลทั้งสามชนิด 
ไดแ้ก่ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย และพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บการรับรอง GAP 
หรือ Q กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลว้ แต่ยงัขาดในเร่ืองของเงินทุนในการเพาะปลูกเจา้หนา้ที่
ได้ท  าการจดัอบรมด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรและได้ส่งพี่เล้ียงไปสอนยงัแปลงปลูกของ
เกษตรกรดว้ย จากการสัมภาษณ์ เจา้หน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พบว่า มีการปล่อย
สินเช่ือเพือ่การเกษตรใหก้บัผูป้ระกอบอาชีพเกษตรอยูแ่ลว้ 

จึงสรุปไดว้า่ มีความเป็นไปไดใ้นการเพาะปลูก ตรงตามแนวคิดของการสร้างพนัธมิตรและ
เครือข่าย ในการเพิม่ความรู้ที่เก่ียวขอ้ง และการจดัการเงินทุน  

 
5.2.4  กำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณูปโภค จำกกำรสัมภำษณ์ของกลุ่มเกษตรกร ผู้ส่งเสริม/ 
           สนับสนุนธุรกิจ ผู้ค้ำปลีก ผู้ค้ำส่ง และผู้บริโภค 
สมาชิกผูแ้ทนราษฎรสภาจงัหวดัเพชรบูรณ์  พบวา่ในระบบสาธารณูปโภคนั้น ส่ิงที่ภาครัฐ

ควรใหก้ารสนบัสนุน ควรมีในสามดา้นหลกั ดงัน้ี 
1)  ด้านถนน ควรมีการซ่อมบ ารุงอย่างสม ่ าเสมอ มีการสร้างถนนเพิ่มเพื่อการ

ขนส่งผลิตผล 
2)   ดา้นแหล่งน ้ า ควรสร้างแหล่งน ้ า ใหพ้อเพยีงกบัการเพาะปลูก 
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3)   ดา้นไฟฟ้า ควรมีการสร้างระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยไม่ตอ้งใชเ้อกสารสิทธ์ิ
ตามระบบปกติ แต่ให้มีการจดัท าการขายไฟฟ้าแบบพิเศษ ให้กบัเกษตรกร เพื่อใชใ้นการเพาะปลูก
และเก็บเก่ียว 

4)   ด้านการป้องกันไฟป่า ควรมีระบบการป้องกันไฟป่าที่ไหม้ไร่พืชผลของ
เกษตรกร โดยมีการจดัตั้งหน่วยงานที่ท  าหน้าที่น้ีโดยเฉพาะ และให้การสนับสนุนงบประมาณใน
ดา้นบุคลากร และเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งในการป้องกนัและดบัไฟป่า 

  จึงสรุปว่ามีความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัการสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภค ตรงกบัแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพฒันาการ
เกษตร ขอ้   5.3.2  การเพิม่ประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหค้วามส าคญักบั
การวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สนับสนุนการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิต
ทางการเกษตรที่สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นที่ ควบคุมและก ากบัดูแลให้มีการน าเขา้และใชส้ารเคมีทาง
การเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพือ่การผลิตใหท้ัว่ถึง  

 
5.2.5  กำรแปรรูปและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มไม้ผลเป้ำหมำย 

1) สตรอเบอร่ี จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอร่ี พบว่าเกษตรกร
บางส่วนมีการแปรรูปสตรอเบอร่ีเป็น น ้ าสตรอเบอร่ี แยมสตรอเบอร่ี ส่วนผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกมี
การแปรรูปสตรอเบอร่ีอยา่งเดียว และการแปรรูปแบบอ่ืนยงัไม่มีเน่ืองจากเกษตรกรยงัไม่มี
ประสบการณ์ ความรู้ และเทคโนโลยดีา้นการแปรรูป ทางดา้นผูส้นบัสนุน/ส่งเสริม ศูนยว์ิจยัเกษตร
ที่สูงอ าเภอเขาคอ้ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เร่ืองการแปรรูปสตรอเบอร่ี ไดแ้ก่ ไวน์สตรอเบอร่ี 
แยมสตรอเบอร่ี  

2) อะโวคาโด จากการสมัภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโด พบวา่ที่เพาะปลูก 
อะโวคาโด ยงัไม่มีการแปรรูป เน่ืองจากผลสดของอะโวคาโดในอ าเภอเขาคอ้ ยงัมีไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของตลาด เกษตรกรจึงยงัไม่ให้ความส าคญัดา้นการแปรรูปอะโวคาโดและผูค้า้ส่ง
เช่นเดียวกนัยงัไม่มีการแปรรูปไมผ้ล อะโวคาโด แต่ในส่วนของผูค้า้ปลีกมีการแปรรูปอะโวคาโด 
คือ น ้ าอะโวคาโดที่มีการแปรรูปน ้ าอะโวคาโดเน่ืองจาก อะโวคาโดเป็นผลไมท้ี่สุกเร็วและมีอายสุั้น
เม่ือมีผลสุกเป็นจ านวนมากผูค้า้ปลีกจึงแปรรูปอะโวคาโดเป็นน ้ าอะโวคาโดเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาสจากที่ อะโวคาโดจะเน่าเสียทิ้งแต่ก่อนที่จะเน่าเสีย ผูค้า้ปลีกก็น ามาแปรรูปเป็นน ้ าอะโวคา
โดก่อน 

3) มะคาเดเมีย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกมะคาเดเมีย พบว่าเกษตรกรที่
เพาะปลูก มะคาเดเมียมีการแปรรูปมะคาเดเมียโดยน าผลสดไปอบและแกะเปลือกนอกออกใหเ้ป็น
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เปลือกกะลาแลว้น าออกจ าหน่าย ส่วนผูค้า้ส่งมะคาเดเมีย มีการแปรรูปโดยการกะเทาะเปลือกะลา
ออกแลว้น ้ าไปอบเป็น มะคาเดเมียอบเกลือ  อบธรรมชาติ อบสมุนไพร มะคาเดเมียเคลือบช็อกโก
แล็ต ถั่วมะคาเดเมีย น ้ ามันสกัดจากมะคาเดเมีย และผูค้ ้าปลีกไม่มีการแปรรูปมะคาเดเมียจะรับ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปมะคาเดเมียจากผูค้า้ส่งหรือเกษตรกรแต่โดยส่วนใหญ่จะรับจากกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ชุมชนมะคาเดเมียเขก็นอ้ย สตรอเบอร่ี แปรรูปโดยการท าน ้ าสตรอเบอร่ี สตรอเบอร่ีคลุกบว๊ย 

จึงสรุปไดว้่า มีความเป็นไปได้เก่ียวกับการแปรรูป และเพิ่มมูลค่า ตรงตามแผนเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กล่าวถึง ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตร ใน ขอ้ 
5.3.3 การสร้างมูลค่าเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนบัสนุนการผลิตและบริการ
ของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร อาหาร และพลงังาน และแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
พนัธมิตรและเครือข่าย (Networks) วา่เป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ในการด าเนินธุรกิจที่มีความร่วมมือ
หลายบริษัทในเร่ืองของเทคโนโลยีในการด าเนินงานและระบบสารสนเทศ โดยรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวท าให้เกิดการแบ่งกนัการใชท้รัพยากรในการด าเนินงานร่วมกนั ไดมี้การจดั
อบรมดา้นการแปรรูปสตรอเบอร่ี และจากการสมัภาษณ์ส านกังานอุตสาหกรรมเพชรบูรณ์ ตรงตาม
แนวคิดทฤษฎีการสร้างพนัธมิตรและเครือข่าย (Networks) ว่าเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจที่มีความร่วมมือหลายบริษัทในเร่ืองของเทคโนโลยีในการด าเนินงานและระบบ
สารสนเทศ โดยรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้เกิดการแบ่งกันการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงานร่วมกนั  
 

5.2.6  กำรจัดกำรตลำดและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยไม้ผลเป้ำหมำย 
1) สตรอเบอร่ี 

(1) เกษตรกรผูเ้พาะปลูกสตรอเบอร่ีจะเลือกท าเลที่ตั้งติดถนนที่รถวิง่ผ่านไป
มาและมองเห็นไดช้ดั เช่น ทางขึ้นอ าเภอเขาคอ้ เร่ืองส่วนของการตั้งราคาเกษตรกรจะตั้งราคาขาย
หน้าสวนในราคาที่สูงกว่าผูค้า้ปลีกขายเพราะเกษตรกรมีความสูญเสียในเร่ืองการที่ผูบ้ริโภคเก็บ
รับประทานในสวนและท าให้แปลงตน้เกิดความเสียหายจากการเก็บที่ไม่ถูกตอ้ง จะเน้นขายหน้า
สวนให้นักท่องเที่ยว และราคาส่งไม่สามารถควบคุมไดเ้พราะไม่มีการประกนัราคาจึงไม่กลา้ลงทุนปลูก
มากนกั  

(2) ผูค้า้ส่งสตรอเบอร่ีส่วนใหญ่จะรับซ้ือสตรอเบอร่ีที่จงัหวดัเชียงใหม่แล้ว
น ามาขายส่งให้กบัผูค้า้ปลีกในอ าเภอเขาคอ้ ในพื้นที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยว จุดพกัรถ ต่างๆ สาเหตุที่ตอ้ง
ไปซ้ือสตรอเบอร่ีที่เชียงใหม่เน่ืองจากสตรอเบอร่ีที่เขาคอ้มีผลผลิตไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของ
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ตลาดจึงท าใหส้ตรอเบอร่ีในอ าเภอเขาคอ้มีราคาที่สูงกวา่สตรอเบอร่ีที่เชียงใหม่มาก ส่วนการตั้งราคา
จะตั้งสูงกวา่ราคาตน้ทุนร้อยละ 30  

(3) ผูค้า้ปลีก สถานที่ตั้งร้านจะเลือกท าเลที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว 
หรือจุดพกัรถ การตั้งราคาจะบวกจากตน้ทุน 100% สาเหตุที่บวกก าไรสูงเน่ืองจากสตรอเบอร่ีมี
โอกาสการสูญเสียมาก อายุการเก็บรักษาสั้น หน่วยงานภาครัฐเร่ิมเขา้มาช่วยหาช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยแนะน าใหห้า้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เป็นการเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้

2) อะโวคาโด 
(1) เกษตรกรผูเ้พาะปลูกอะโวคาโดในปัจจุบันไม่ได้มีการจดัหาช่องทาง

การตลาด เน่ืองจากอะโวคาโดในอ าเภอเขาคอ้มีผลผลิตไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด จ าท า
ใหร้าคาของอะโวคาโดในอ าเภอเขาคอ้ยงัคงมีราคาที่สูงกวา่ที่อ่ืน 

(2) ผูค้า้ส่ง ขายส่งตามร้านคา้ขายปลีกทัว่ไปในอ าเภอเขาคอ้ ราคาขายจะบวก
จากตอ้นทุน กิโลกรัมล่ะ 10 บาท 

(3) ผูค้า้ปลีก ขายตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ การตั้งราคาจะตั้งในราคาที่สูงก่อน
พอ อะโวคาโดเร่ิมสุกก็จะลดราคา 

3) มะคาเดเมีย โดยส่วนมากจะมีพ่อคา้คนกลางมาเหมาสวนและท าการเก็บเก่ียว
ผลผลิตเองและรับซ้ือผูกขาดกันทุกปี ส่วนการตั้ งราคาโดยให้ราคาตามความเหมาะสมตาม
ทอ้งตลาด 

มะคาเดเมียจะเป็นทั้งเกษตรกร ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง เพราะไดมี้การจดัตั้งรัฐวิสาหกิจ
ชุมชนมะคาเดเมียเข็กน้อย ซ่ึงมีการรวมตวัของเกษตรกรผูเ้พาะปลูกมะคาเดเมียและท าการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์ออกวางจ าหน่ายตามร้านคา้และร้านอาหารต่างๆ ในอ าเภอเขาคอ้ โดยท าในรูปแบบการ
ฝากขาย และยงัมีการขายส่งใหผู้ค้า้ปลีกในจุดขายของฝากต่างๆ ในอ าเภอเขาคอ้ โดยจะขายส่งใหจุ้ด
ละเจา้เดียวเท่านั้น เพื่อตดัปัญหาในการแยง้ลูกคา้ของผูค้า้ปลีกและเป็นการสร้างแบรนด์ให้ดูเป็นที่
น่าสนใจ 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจำกผู้วิจัย 
วเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ี  

5.3.1.1  การจดัสรรพื้นที่เพาะปลูก 
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ส าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ของตนอยูแ่ล้วภาครัฐควรหางบประมาณในการเขา้ไป
ส่งเสริมให้เกษตรกรไดท้  าตามหลกัทฤษฎีใหม่ ขุดแหล่งน ้ าให้กบัเกษตรกรที่ตอ้งการแหล่งน ้ า และ
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัเกษตรกรเร่ืองทฤษฎีใหม่  

ส าหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ท  ากินเป็นของตนเอง ภาครัฐควรจดัพื้นที่เพาะปลูกให้
เน่ืองจากเขาคอ้นั้นยงัมีพื้นที่สาธารณะที่ว่างเปล่าที่เป็นของรัฐอยูจ่  านวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการเพาะปลูกไมผ้ลเป้าหมาย คือ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ภาครัฐควรสร้าง
นิคมเพื่อการเพาะปลูกไมผ้ลเป้าหมาย โดยอาจจดัให้มีนิคมหลายแห่งตามความเหมาะสมของพื้นที่
ตอ้งการปลูก และให้การสนับสนุนในการจดัหาแหล่งน ้ า เส้นทางการขนส่ง ที่อยูอ่าศยัและระบบ
สาธารณูปโภค ภายในนิคมนั้น  

ในทางเลือกที่สอง เพื่อเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกให้เกษตรกร ภาครัฐก าหนดพื้นที่
สาธารณะที่ว่างเปล่าให้เกษตรกรได้เช่า เพื่อการเพาะปลูกไมผ้ล โดยภาครัฐอ านวยความสะดวก 
และสนับสนุนด้านแหล่งน ้ า เส้นทางการขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการเช่าที่ยาวนานพอสมควร  

5.3.1.2  การจดัหาพนัธุไ์มผ้ลเป้าหมาย 
ดา้นการจดัหาพนัธุไ์มผ้ลเป้าหมาย ภาครัฐควรใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน ดงัน้ี 

1) สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่คดัเลือกสายพนัธุท์ี่เหมาะสมจ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรที่สนใจ 

2) ส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจท าธุรกิจเพาะพนัธุ์ไม้ผลเพื่อจ  าหน่าย 
โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญมาให้องค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบติัจริง และการจดัจ าหน่ายพนัธุ์รวมถึงการ
ควบคุมดา้นราคา 

3) ให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้องร่วมมือในการวางแผนการผลิตพันธุ์ให้
เพยีงพอและราคาเหมาะสม 

5.3.1.3  การเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว 
ในดา้นการเพาะปลูก พบวา่เกษตรกรไมผ้ลเป้าหมาย ทั้งสามชนิดมีความเช่ียวชาญ

แลว้ แต่ส่ิงที่รัฐควรสนบัสนุนและส่งเสริม ไดแ้ก่  
1)   ตน้ทุนตน้กลา้ของสตรอเบอร่ีที่จะตอ้งไปซ้ือที่เชียงใหม่ รวมทั้งอุปกร

ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูก ดงันั้นรัฐควรช่วยการซ้ือตน้กลา้และอุปกรต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับ
การเพาะปลูก โดยอ านวยความสะดวกให้มีการรวมกลุ่มกนัจดัซ้ือในปริมาณมาก เพื่อสามารถต่อรอง
ราคาได ้จะช่วยลดตน้ทุนได ้

2)   ตน้ทุนตน้กลา้ของอะโวคาโดและมะคาเดเมียที่ซ้ือจากศูนยว์จิยัเกษตร
ที่สูง รัฐควรพิจารณาดา้นราคาตน้กลา้ที่ศูนยว์จิยัเกษตรที่สูงเป็นผูจ้  าหน่ายให้เกษตรกรให้จ  าหน่าย
ในราคาที่ลดลง  
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3)   ตน้ทุนด้านปุ๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลง รัฐควรให้มีการซ้ือขายโดยตรง
ระหว่างผูผ้ลิตและหรือผูแ้ทนจ าหน่ายในส่วนกลาง ในรูปของสหกรณ์เพื่อให้มีราคาลดลง และมี
การใหสิ้นเช่ือ เพือ่ท  าใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนในดา้นน้ีและมีเวลาในการผอ่นช าระ 

4)   รัฐควรสนับสนุนสินเช่ือด้านเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ส าหรับการ
เพาะปลูกไม้ผล เพื่อท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และลดต้นทุนด้านแรงงานการ
เพาะปลูกและเก็บเก่ียว 

5)  ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เขาคอ้เท่านั้นที่สามารถเพาะปลูกไมผ้ล
เป้าหมายไดเ้ท่านั้น 

5.3.1.4  การสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภค 
ในระบบสาธารณูปโภคนั้น ส่ิงที่ภาครัฐควรใหก้ารสนบัสนุนควรมี ดงัน้ี 

1)   ดา้นถนน ควรมีการซ่อมบ ารุงอยา่งสม ่าเสมอ มีการสร้างถนนเพิม่เพื่อ
การขนส่งผลิตผล 

2)   ดา้นแหล่งน ้ า ควรสร้างแหล่งน ้ า และขดุเจาะแหล่งน ้ าใหพ้อเพยีง 
3)   ด้านไฟฟ้า ควรมีการสร้างระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยไม่ตอ้งใช้

เอกสารสิทธ์ิตามระบบปกติ แต่ให้มีการจดัท าการขายไฟฟ้าแบบพิเศษ ให้กับเกษตรกร เพื่อใช้ใน
การเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 

4)   ดา้นการป้องกนัไฟป่า ควรมีระบบการป้องกนัไฟป่าที่ไหมไ้ร่พืชผล
ของเกษตรกร โดยมีการจดัตั้งหน่วยงานที่ท  าหน้าที่น้ีโดยเฉพาะ และให้การสนบัสนุนงบประมาณ
ในดา้นบุคลากร และเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งในการป้องกนัและดบัไฟป่า 

5.3.1.5  การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิม่  
ภาครัฐควรประสานงานกบัภาคเอกชนใหม้าลงทุนการแปรรูปไมผ้ลใหเ้ป็นสินคา้ที่

มีมูลค่าเพิม่ขึ้น รูปแบบที่เหมาะสมควรด าเนินการในรูปแบบอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล ที่มีผูซ้ื้อ
และให้การสนับสนุนด้านเงินทุน แต่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาค้อ และการค้าปลีก ควร
ก าหนดใหมี้สดัส่วนระหวา่งการคา้เพือ่การแปรรูป และการขายตรงโดยเกษตรกร 

ส าหรับเกษตรกร การส่งเสริมให้มีการแปรรูปเป็นสินคา้ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในรูปสินคา้ของฝากส าหรับนกัท่องเที่ยว 

ควรส่งเสริมดา้นการสร้างแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสม เพื่อการดึงดูดใจและ
สร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ อีกทั้งยงัเป็นการเพิม่มูลค่าใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์

5.3.1.6  การจดัการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ด้านการจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย ทั้ งภาครัฐและ

ภาคเอกชนควรส่งเสริม สนบัสนุน ดงัน้ี 
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1)   ช่องทางการจ าหน่ายในประเทศ ควรท าสัญญาความร่วมมือกับ Super 
Market และ Supper Discount Store ในการรับซ้ือไม้ผลโดยตรงกับเกษตรกรผู ้ผลิตหรือกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน ผูค้า้ปลีกและผูค้า้ส่ง จะเป็นผูร้วบรวมผลผลิต คดัเลือกและการบรรจุเพื่อเตรียมส่ง
ต่อไปยงัช่องทางการจดัจ าหน่ายต่อไป มีการก าหนดขอ้ตกลงเร่ืองการขนส่ง การหักเปอร์เซ็นตค์่า
พื้นที่ (ค่าจีพ)ี ใหเ้หมาะสมไม่มากเกินไป เพือ่เป็นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรและผูค้า้ปลีกรายยอ่ยไดมี้
ก าไรขึ้น นอกจากน้ีอาจส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกนัส่งตรงในร้านขายสินคา้ของฝากในพื้นที่
ท่องเที่ยวของจงัหวดัโดยมีการก าหนดและควบคุมดา้นราคาดา้นการคดัเกรดและดา้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมกบัจดัพื้นที่ที่เหมาะสมใหเ้ป็นตลาดรับซ้ือและแหล่งจ าหน่ายสินคา้ 

2)   หาช่องทางจ าหน่ายต่างประเทศ ควรมีการศึกษาตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดอาเซียน เพือ่เพิม่ตลาดใหสิ้นคา้ไมผ้ล 

3)   เพิ่มการใช ้Social Media และ Internet ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้
ไมผ้ล ทั้งสตรอเบอร่ี อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทาง
จ าหน่ายทางออนไลน์ 

กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียได้เห็นพอ้งตอ้งกันในการจดัสรรที่ดินในรูปแบบนิคมสร้าง
ตนเองเกษตรไม้ผลเขาคอ้ ให้มีโมเดลเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อพฒันาการปลูกไม้ผล สต
รอเบอร่ี อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ให้สามารถเป็นสินคา้คุณภาพเป็นที่นิยมบริโภคทั้งในและ
นอกประเทศ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำวิจัยต่อไป 
ผูท้ี่วจิยัต่อไปสามารถจะน างานวจิยัเล่มน้ีไปใชใ้นการวจิยัต่อดงัเร่ืองต่อไปน้ี 

1) การพฒันาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล 
2) กลยทุธการจดัการห่วงโซ่คุณค่าเกษตรไมผ้ล  
3) การเพิม่ศกัยภาพดา้นการจดัการห่วงโซ่คุณค่าเกษตรไมผ้ล 
4) การเพิม่คุณค่าเกษตรไมผ้ลเพือ่ความย ัง่ยนื 
5) การจดัการวสัดุบรรจุภณัฑใ์นการสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัสินคา้เกษตร 
6) การเพิม่ศกัยภาพดา้นการจดัการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายไมผ้ล อ าเภอ

เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
7) การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกษตรไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์ 
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การค านวณดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
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การค านวณดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (เกษตรกร) 
ตอนที่ 1  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือ-สกุล...................................................
เพศ....................อายุ................ป ี

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด..............................
สาขา..............ท่ีต้ังฟาร์ม.............................. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ท่ีต้ังฟาร์ม................................................
ช่ือไม้ผลท่ีปลูก............................................. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. พื้นท่ีการเพาะปลูกไม้ผลท้ังหมด..........ไร่
สิทธิถือครองท่ีดิน........................................ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. จ านวนคนงานประจ า ........................คน 
จ านวนคนงานรายวัน..............................คน 
รวม..........................คน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ส่วนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ
การเก็บเก่ียวไม ้ผลเป ้าหมาย การแปรรูปและการสร้างม ูลค่าเพิ ่ม การสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภค การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายไม้ผลเป้าหมายของเกษตรกรท่ี
ปลูก สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย ในปี พ.ศ. 2558-2559 
1.  ท่านได้เช่าท่ีดินในการปลูก ท่านรับจ้าง
ดูแลให้นายทุน หรือเป็นเจ้าของพื้นท่ีในการ
เพาะปลูกไม้ผลเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

2.  ท่ านมี การปรับปรุ งพื้ น ท่ี เพาะปลูก 
อย่างไร พบปัญหาและอุปสรรค์อะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  ท่านได้จัดหาพันธุ ์ไม ้ที ่ไหน มีป ัญหา
และอุปสรรค์อย่างไร  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.  ท่านมีวิธีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย
อย่างไร  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.  ท่านมีวิธีการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว
ไ ม้ ผ ล เ ป้ า ห ม า ย ท่ี ป ลู ก อ ย่ า ง ไ ร 
(ประสบการณ์ / การเตรียมดิน / การจัด
ระยะและทรงพุ่ ม  / การใส่ปุ๋ ย  / การ
ป้องกันศัตรูพืช / การวางระบบน้ า / การใช้
เครื่องทุ่นแรง) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6.  ท่านมีปัญหาและอุปสรรค์อย่างไร ด้าน
การเพาะปลูกและการเก็บ เกี่ ยวไม้ผล
เป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7.   ท่ า น ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น
สาธารณูปโภคเรื่องใดบ้าง และอยากให้มี
การสนับสนุนอย่างไรบ้าง (ถนน / น้ า / 
ไฟฟ้า / โทรศัพท์ / อินเทอร์เน็ต / การ
ระบายของเสียและขยะ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8.  ท่านมีปัญหาและอุปสรรค์ด้านการ
สนับสนุนสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9.  ท่านมีการแปรรูปไม้ผลเป้าหมายหรือไม่มี
การแปรรูปอย่างไรบ้างและมีหน่วยงานใด
เข้ามาสนับสนุนอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10.  ท่านมีปัญหาและอุปสรรค์เรื่องใดบ้าง
เกี่ยวกับด้านการแปรรูป  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

11.  ท่านมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ผล
เป้าหมายอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12.  ท่านมีการจัดจ าหน่ายไม้ผลเป้าหมาย
ให้ใครท่ีไหนและอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

13.  ท่ านมีวิ ธีการก าหนดราคาในการ
จ าหน่ายอย่างไร ประมาณราคาเท่าใด 
ในช่วงต้นฤดู กลางฤดู และปลายฤดู 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

14.  ท่านพบปัญหาและอุปสรรค์อย่างไร
บ้างเกี่ยวกับการตลาดและช่องทางการจัด
จ าหน่ายไม้ผลเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 3  ค าถามเก่ียวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ

การเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุน ด้าน

สาธารณูปโภค การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายไม้ผลเป้าหมายของเกษตรกรที่

ปลูก สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย ปี พ.ศ. 256o-2562 

15.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น
เกี่ยวกับด้านการจัดสรรพื้นท่ี  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

16.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น
เกี่ยวกับด้านการจัดหาไม้ผลเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

17.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น
เกี่ยวกับด้านการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไม้
ผลเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

18.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น
เกี่ ย ว กั บ ด้ า น ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

สาธารณูปโภค 

19.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น
เกี่ ยวกับด้านการแปรรูปและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับไม้ผลเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น
เกี่ยวกับด้านการตลาดและช่องทางการจัด
จ าหน่ายไม้ผลเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้สนับสนุน/ส่งเสริมธุรกิจ) 
ตอนที่ 1  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือ-สกุล...................................................

เพศ....................อายุ................ปี 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด..............................

สาขา..............ท่ีต้ังฟาร์ม.............................. 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. อาชีพ.......................................................

ต าแหน่ง..................................................... 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. สถานท่ีท างาน......................................... +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและการเก็บ
เก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค การ
จัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายไม้ผลเป้าหมาย สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย ในปี 
พ.ศ. 2558-2559  
1.  หน่วยงานของท่านมีนโยบายและแผน
ในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการจัดสรร
ท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอเขาค้ออย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.  ท่านพบปัญหาและอุปสรรค์ในการ
ด าเนินงานในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการ
จัดสรรพื้นท่ีมีอะไรบ้าง  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  หน่วยงานของท่านได้มีการสนับสนุน
ส่งเสริมในด้านการจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย
อย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.  ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีมีเกี่ยงกับด้านการ
จัดหาไม้ผลเป้าหมายของหน่วยงานท่านคือ
อะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

5.  หน่วยงานของท่านได้มีการสนับสนุน
ส่งเสริมการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวไม้ผล
เป้าหมายอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6.  ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีเกิดข้ึนในการ
สนับสนุนส่งเสริมด้านการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวไม้ผลเป้าหมายมีอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7.  หน่วยงานของท่านได้มีการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านระบบสาธารณูปโภคใดบ้าง   
(ถนน น้ า ไฟฟ้า การส่ือสาร การระบาย
ของเสียและขยะ ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8.  ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีพบด้านการ
สนับสนุนระบบสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9.  หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการแปรรูปและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10.  ปัญหาและอุปสรรค์ในการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการแปรรูปและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับไม้ผลเป้าหมายมีอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

11.  หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุน
ส่งเสริมใดบ้างด้านการจัดการตลาดและ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม้ผลเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12.  ปัญหาและอุปสรรค์ในการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการจัดการตลาดและช่องทาง
จัดจ าหน่ายมีอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ

การเก็บเก่ียวไม ้ผล เป ้าหมาย การแปรร ูปและการสร ้างม ูลค ่าเพิ ่ม  การสนับสนุนด้าน

สาธารณูปโภค การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายไม้ผลเป้าหมาย สตรอเบอร่ี อะโวกาโด 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

มะคาเดเมีย ปี พ.ศ. 2560-2562 

13.  ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุป
สรรค์ด้านการจัดสรรพื้นท่ีเป้าหมายอย่างไร
บ้าง และมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
นโยบายหรือแผนการสนับสนุนส่งเสริมด้าน
การจัดสรรพื้นท่ีเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

14.  มีแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ท่ีสนับสนุน / ส่งเสริมการค้าและการ
เพาะปลูกไม้ผลอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ ถนน 
น้ า ไฟฟ้า การส่ือสาร การระบายของเสีย
และขยะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

15.  นโยบายในการพัฒนาการค้าและการ
เพาะปลูกไม้ผล (สตรอเบอรี่ / มะคาเดเมีย / 
อะโวกาโด) ให้ทัดเทียมกับประเทศท่ีพัฒนา
แล้วอย่างไร ได้แก่ ด้านการผลิต (การ
ส่งเสริมการผลิต และการเพิ่มมูลค่า / แปร
รูป) ด้านการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการ
ขาย) ด้านการลงทุน (การจัดหาแหล่ง
เงินทุน) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (ระบบ
สาธารณูปโภค คลังสินค้า ศูนย์การกระจาย
สินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ในการขนถ่าย
สินค้า และการส่ือสาร) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

16.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดนิคม
เกษตรไม้ผล เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้ค้าปลีก) 
ตอนที่ 1  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือ-สกุล...................................................
เพศ............อายุ................ปี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ท่ีอยู่........................................................ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. ระยะเวลาประกอบการ........................ปี 
เงินทุนหมุนเวียน..............................บาท/ปี
รายได้...............................................บาท/ปี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและการเก็บ
เก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค การ
จัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรที่ปลูก สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย ในปี 
พ.ศ. 2558-2559 
1.  ท่านค้าปลีกไม้ผลชนิดใดบ้าง เพราะ
อะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.  ท่านมีวิธีจัดการ / บริหารการค้าอย่างไร
บ้างเกี่ยวกับ การเลือกท าเลท่ีต้ังของร้าน / 
การก าหนดราคา / การส่งเสริมการขาย / 
การลงทุน / การส่ังซื้อสินค้า / การเก็บ
รักษาสินค้า 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  โครงสร้างพื้นฐานมีผลกระทบต่อการค้า
และการเพาะปลูกไม้ผลอย่างไรบ้าง และมี
แนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ ถนน 
น้ า ไฟฟ้า การส่ือสาร การระบายของเสีย
และขยะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

4.  ปัจจัยส่งเสริมทางส่ิงแวดล้อม (ภาวะ
เศรษฐกิจ / กฎระเบียบข้อบังคับ) มี
ผลกระทบกับการค้าและการเพาะปลูก
อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.  ปัจจัยอ านวยความสะดวกทางด้าน
สถาบัน / หน่วยงาน (นโยบาย / กฎหมาย
ทางการค้า / การเงิน / ข้อมูลทางการ
ตลาด / มาตรฐาน / ตลาด / เทคโนโลยี
ความปลอดภัยของอาหาร / นวัตกรรม) มี
ผลกระทบกับการค้า และการเพาะปลูก
อย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6.  ปัจจัยอ านวยความสะดวกด้านบริการ 
(การขนส่ง / การเก็บรักษาสินค้า / การแปร
รูป / บรรจุภัณฑ์ / การติดต่อส่ือสาร) มี
ผลกระทบกับการค้า และการเพาะปลูก
อย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ

การเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค 

การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรที่ปลูก สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย 

ปี พ.ศ. 2560-2562 

7.  ท่านมีแผนจัดจ าหน่ายไม้ผลชนิดใด 
อย่างไรบ้าง เพราะอะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8.  ปัญหาท่ีจะเกิดผลกระทบต่อการค้าและ
การเพาะปลูกในปีต่อไปมีอะไรบ้าง และมี
แนวทางการแก้ไขอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9.  ท่านมีแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มการค้าและ
การเพาะปลูกไม้ผลอย่างไร (การแปรรูป) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

10.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดนิคม
เกษตรไม้ผล เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้ค้าส่ง) 
ตอนที่ 1  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือ-สกุล...................................................
เพศ............อายุ................ปี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ท่ีอยู่........................................................ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. ระยะเวลาประกอบการ........................ปี 
เงินทุนหมุนเวียน..............................บาท/ปี
รายได้...............................................บาท/ปี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ
การเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค 
การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรที่ปลูก สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย 
ในปี พ.ศ. 2558-2559 
1.  ท่านค้าส่งไม้ผลชนิดใด ท่ีไหน และ
เพราะอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.  ท่านจัดการ / บริหารธุรกิจค้าส่งไม้ผล
อย่างไรบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  สถานท่ีจัดเก็บและจัดจ าหน่ายสินค้า
ของท่านอยู่ท่ีไหน เพราะอะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.  ปัจจัยส่งเสริมทางส่ิงแวดล้อม (ภาวะ
เศรษฐกิจ / กฎระเบียบข้อบังคับ) มี
ผลกระทบกับการค้าอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.  ปัจจัยอ านวยความสะดวกทางด้าน
สถาบัน / หน่วยงาน (นโยบาย / กฎหมาย
ทางการค้า / การเงิน / ข้อมูลทางการ
ตลาด / มาตรฐาน / ตลาด / เทคโนโลยี

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

ความปลอดภัยของอาหาร / นวัตกรรม) มี
ผลกระทบกับการค้าของท่านอย่างไรบ้าง 
6.  ปัจจัยอ านวยความสะดวกด้านบริการ 
(การขนส่ง / การเก็บรักษาสินค้า / การแปร
รูป / บรรจุภัณฑ์ / การส่ือสาร) มีผลกระทบ
กับการค้าของท่านอย่างไรบ้าง 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ

การเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค 

การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรที่ปลูก สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย 

ปี พ.ศ. 2560-2562 

7.  ท่านมีแผนขยายการค้าส่งไม้ผลชนิด
ใดบ้าง ท่ีไหน เพราะอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8.  ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจัย
แวดล้อมทางธุรกิจค้าส่งอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9.  ท่านมีแนวคิดการส่งออกไม้ผลอย่างไร +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดนิคม
เกษตรไม้ผล เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้บริโภค) 
ตอนที่ 1  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือ-สกุล...................................................

เพศ....................อายุ................ป ี
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ท่ีอยู่........................................................ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด.............................. +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. อาชีพ.......................................................

รายได้ / เดือน.........................บาท 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ
การเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค 
การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรที่ปลูก สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย 
ในปี พ.ศ. 2558-2559 
1.  ท่านชอบซื้อไม้ผลสดชนิดใด ซื้อท่ีไหน
และเมื่อไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.  ท่านซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้ผลชนิดใด 
เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  ท่านซื้อไปรับประทานเองหรือเป็นของ
ฝาก เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.  ท่านคิดว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
ราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่าน
หรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.  ท่านคิดว่าช่องทางการจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของท่านหรือไม่ เพราะอะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6.  ท่านคิดว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานมี
ผลกระทบต่อการซื้อของท่านหรือไม่ เพราะ

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 

แปล

ผล 
ท่าน

ท่ี1 

ท่าน

ท่ี2 

ท่าน

ท่ี3 

ท่าน

ท่ี4 

ท่าน

ท่ี5 

อะไร 

ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ
การเก ็บ เกี ่ยวไม ้ผล เป ้าหมาย การแปรร ูปและการสร ้างม ูลค ่าเพิ ่ม การสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภค การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรที่ปลูก สตรอเบอร่ี 
อะโวกาโด มะคาเดเมีย ปี พ.ศ. 2560-2562 
7.  ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริม
การขายอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8.  ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการตลาดอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9.  ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาการแปรรูป
และการสร้างมูลค่าเพิ่มไม้ผลอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดนิคม
เกษตรไม้ผล เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 

เกณฑ์ในการประเมิน 

เหมาะสม   ให้คะแนน  +1 

ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน    0 

ไม่เหมาะสม   ใหค้ะแนน   -1 

การค านวณหาค่าดัชนีความเหมาะสม (IOC) 

  IOC =  

IOC หมายถึง  ดัชนีความเหมาะสมระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม 
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∑R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเนื้อหาท้ังหมด 

N    หมายถึง  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (เกษตรกร) 
โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการห่วงโซ่และ 

สายธารคุณค่าเกษตรไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่      เดือน                             พ.ศ. 2559 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือ-สกุล..................................................................................................เพศ................ อายุ.........ปี 
2.  ระดับการศึกษา........................................................................................ประสบการณ์................ปี 
3.  ท่ีต้ังฟาร์ม.......................................................................................ช่ือไม้ผลท่ีปลูก........................... 
4.  พื้นท่ีการเพาะปลูกไม้ผลท้ังหมด...................ไร่/สิทธิถือครองท่ีดิน................................................... 
5.  จ านวนคนงานประจ า........................คน  จ านวนคนงานรายวัน.................คน  รวม..................คน 
 
ตอนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ

การเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภค การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรที่ปลูก  
สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย ในปี พ.ศ. 2558-2559 

1.  พื้นท่ีในการเพาะปลูกไม้ผลเป้าหมายได้เช่า รับจ้างดูแลให้นายทุน หรือเป็นเจ้าของ และท่านได้น า
ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการจัดสรรพื้นท่ีบ้างหรือไม่อย่างไร
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.  ท่านได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสรรพื้นท่ีอย่างไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรค์ในเรื่องใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.  ท่านจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมายท่ีไหน อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค์ อย่างไรบ้าง 
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
4.  ท่านมีวิธีการคัดเลือกพันธุ์ ไม้ผลเป้าหมายอย่างไร และพบปัญหาและอุปสรรค์อะไรบ้าง
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5.  ท่านมีวิธีการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวไม้ผลเป้าหมายท่ีปลูกอย่างไร (ประสบการณ์ / การเตรียม
ดิน / การจัดระยะและทรงพุ่ม / การใส่ปุ๋ย / การป้องกันศัตรูพืช / การวางระบบน้ า / การใช้เครื่อง
ทุ่นแรง) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6.  ท่านมีปัญหาและอุปสรรค์อย่างไรบ้างด้านการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวไม้ผลเป้าหมาย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7.  ท่านได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคเรื่องใดบ้าง และอยากให้มีการสนับสนุนอย่างไรบ้าง 
(ถนน / น้ า / ไฟฟ้า / โทรศัพท์ / อินเทอร์เน็ต / การระบายของเสียและขยะ) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
8.  ท่านมีปัญหาและอุปสรรค์ด้านการสนับสนุนสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
9.  ท่านมีการแปรรูปไม้ผลเป้าหมายหรือไม่มีการแปรรูปอย่างไรบ้างและมีหน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุน
อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 
10.  ท่านมีปัญหาและอุปสรรค์เรื่องใดบ้างเกี่ยวกับด้านการแปรรูป 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
11.  ท่านมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ผลเป้าหมายอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
12.  ท่านมีการจัดจ าหน่ายไม้ผลเป้าหมายให้ใครท่ีไหนและอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
13.  ท่านมีวิธีการก าหนดราคาในการจ าหน่ายอย่างไร ประมาณราคาเท่าใด ในช่วงต้นฤดู กลางฤดู 
และปลายฤดู 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
14.  ท่านพบปัญหาและอุปสรรค์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายไม้ผล
เป้าหมาย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและ

การเก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภค การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรที่ปลูก  
สตรอเบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมีย ปี พ.ศ. 256o-2562 

15.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับด้านการ
จัดสรรพื้นท่ี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



131 

................................................................................................................................................................ 
16.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับด้านการจัดหา
ไม้ผลเป้าหมาย
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
17.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับด้านการ
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไม้ผลเป้าหมาย
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
18.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับด้านการ
สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
19.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับด้านการ
แปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ผลเป้าหมาย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
20.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับด้าน
การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายไม้ผลเป้าหมาย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้สนบัสนนุ/ส่งเสริมธุรกิจ) 

โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการห่วงโซ่และ 
สายธารคุณค่าเกษตรไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่     เดือน                  พ.ศ.2559 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือ-สกุล............................................................................................เพศ..................อายุ...............ปี 
2.  ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................ประสบการณ์การท างาน……….........ปี 
3.  อาชีพ....................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
4.  สถานท่ีท างาน.................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย การเพาะปลูกและการ

เก็บเก่ียวไม้ผลเป้าหมาย การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภค การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรที่ปลูก สตรอ
เบอร่ี อะโวกาโด มะคาเดเมียในปี พ.ศ. 2558-2559  

1.  หน่วยงานของท่านมีนโยบายและแผนสนับสนุน / ส่งเสริมการค้าและการเพาะปลูกไม้ผลอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.  ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงานมีอะไรบ้าง  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.  มีการสนับสนุน / ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างเกี่ยวกับ ถนน น้ า ไฟฟ้า การสื่อสาร การ
ระบายของเสียและขยะ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.  มีการสนับสนุน/ส่งเสริมในการลดต้นทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบ้างหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
5.  สถานการณ์การค้าและการเพาะปลูกไม้ผลเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 3  การสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ผล (สตรอเบอร่ี / อะโวกาโด / มะคาเดเมีย) ใน
ปี พ.ศ. 2560-2562 
6.  มีแนวนโยบายท่ีจะสนับสนุน / ส่งเสริมการค้าและการเพาะปลูกไม้ผลอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7.  สถานการณ์การค้าและการเพาะปลูกไม้ผลจะเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
8.  มีแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสนับสนุน / ส่งเสริมการค้าและการเพาะปลูกไม้ผล
อย่างไรบ้างเกี่ยวกับ ถนน น้ า ไฟฟ้า การส่ือสาร การระบายของเสียและขยะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
9.  นโยบายในการพัฒนาการค้าและการเพาะปลูกไม้ผล (สตรอเบอรี่ / มะคาเดเมีย / อะโวกาโด) ให้
ทัดเทียมกับประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างไร ได้แก่ ด้านการผลิต (การส่งเสริมการผลิต และการเพิ่ม
มูลค่า / แปรรูป) ด้านการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย) 
ด้านการลงทุน (การจัดหาแหล่งเงินทุน ) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (ระบบสาธารณูปโภค คลังสินค้า 
ศูนย์การกระจายสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า และการส่ือสาร) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
10.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดนิคมเกษตรไม้ผล เพราะเหตุใด 
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้ค้าปลีก) 

โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในจัดการห่วงโซ่และ 
สายธารคุณค่าเกษตรไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่    เดือน                    พ.ศ. 2559 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือ-สกุล................................................................อายุ...........ปี  ระดับการศึกษา............................ 
2.  ท่ีอยู่.................................................................................................................................................. 
3.  ระยะเวลาประกอบการ.........ปี เงินทุนหมุนเวยีน........................บาท  รายได้/ปี.....................บาท 
 
ตอนที่ 2  การประกอบการค้าปลีกไม้ผล (สตรอเบอร่ี / อะโวกาโด / มะคาเดเมีย) ในปี  
              พ.ศ. 2558-2559 
1.  ท่านค้าปลีกไม้ผลชนิดใดบ้าง เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.  ท่านมีวิธีจัดการ / บริหารการค้าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ การเลือกท าเลท่ีต้ังของร้าน / การก าหนด
ราคา / การส่งเสริมการขาย / การลงทุน / การส่ังซื้อสินค้า / การเก็บรักษาสินค้า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.  โครงสร้างพื้นฐานมีผลกระทบต่อการค้าและการเพาะปลูกไม้ผลอย่างไรบ้าง และมีแนวทางการ
แก้ ไขอย่ าง ไรบ้ างเกี่ ย วกั บ  ถน น  น้ า  ไฟ ฟ ้า  ก าร สื ่อ สาร  ก าร ระบายของเสียและขยะ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4.  ปัจจัยส่งเสริมทางส่ิงแวดล้อม (ภาวะเศรษฐกิจ / กฎระเบียบข้อบังคับ) มีผลกระทบกับการค้าและ
การเพาะปลูกอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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5.  ปัจจัยอ านวยความสะดวกทางด้านสถาบัน / หน่วยงาน (นโยบาย / กฎหมายทางการค้า / 
การเงิน / ข้อมูลทางการตลาด / มาตรฐาน / ตลาด / เทคโนโลยีความปลอดภัยของอาหาร / 
นวัตกรรม) มีผลกระทบกับการค้า และการเพาะปลูกอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
6.  ปัจจัยอ านวยความสะดวกด้านบริการ (การขนส่ง / การเก็บรักษาสินค้า / การแปรรูป / บรรจุภัณฑ์ 
/ การติดต่อส่ือสาร) มีผลกระทบกับการค้า และการเพาะปลูกอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 3  แนวคิดในการส่งเสริมการขายปลีกไม้ผล (สตรอเบอร่ี / แมคคาดีเมีย / อะโวกาโด) 
ในปี พ.ศ. 2560-2562 
7.  ท่านมีแผนจัดจ าหน่ายไม้ผลชนิดใด อย่างไรบ้าง เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
8.  ปัญหาท่ีจะเกิดผลกระทบต่อการค้าและการเพาะปลูกในปีต่อไปมีอะไรบ้าง และมีแนวทางการ
แก้ไขอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
9.  ท่านมีแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มการค้าและการเพาะปลูกไม้ผลอย่างไร (การแปรรูป) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
10.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดนิคมเกษตรไม้ผล เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้ค้าส่ง) 

โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการห่วงโซ่และ 
สายธารคุณค่าเกษตรไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่    เดือน                    พ.ศ.2559 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือ-สกุล................................................................อายุ...........ปี  ระดับการศึกษา............................ 
2.  ท่ีอยู่.................................................................................................................................................. 
3.  ระยะเวลาประกอบการ.........ปี เงินทุนหมุนเวยีน........................บาท  รายได้/ปี.....................บาท 
ตอนที่ 2  การประกอบธุรกิจค้าส่งไม้ผล (สตรอเบอร่ี / อะโวกาโด / แมคคาดีเมีย) ในปี 
            พ.ศ. 2558-2559 
1.  ท่านค้าส่งไม้ผลชนิดใด ท่ีไหน และเพราะอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.  ท่านจัดการ / บริหารธุรกิจค้าส่งไม้ผลอย่างไรบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการขาย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.  สถานท่ีจัดเก็บและจัดจ าหน่ายสินค้าของท่านอยู่ท่ีไหน เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4.  ปัจจัยส่งเสริมทางส่ิงแวดล้อม (ภาวะเศรษฐกิจ / กฎระเบียบข้อบังคับ) มีผลกระทบกับการค้า
อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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5.  ปัจจัยอ านวยความสะดวกทางด้านสถาบัน / หน่วยงาน (นโยบาย / กฎหมายทางการค้า / 
การเงิน / ข้อมูลทางการตลาด / มาตรฐาน / ตลาด / เทคโนโลยีความปลอดภัยของอาหาร  / 
นวัตกรรม) มีผลกระทบกับการค้าของท่านอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
6.  ปัจจัยอ านวยความสะดวกด้านบริการ (การขนส่ง / การเก็บรักษาสินค้า / การแปรรูป / บรรจุภัณฑ์ 
/ การส่ือสาร) มีผลกระทบกับการค้าของท่านอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 3  ทดสอบแนวคิดเพื่อส่งเสริมการขายส่งไม้ผลเป้าหมาย (สตรอเบอร่ี / แมคคาดีเมีย / อะ
โวกาโด) ในปี พ.ศ. 2560-25627 
7.  ท่านมีแผนขยายการค้าส่งไม้ผลชนิดใดบ้าง ท่ีไหน เพราะอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
8.  ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจค้าส่งอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
9.  ท่านมีแนวคิดการส่งออกไม้ผลอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
10.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดนิคมเกษตรไม้ผล เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้บริโภค) 
โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการห่วงโซ่และ 

สายธารคุณค่าเกษตรไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่.................เดือน...................................... พ.ศ.2559 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ช่ือ-สกุล.....................................................................................................................อายุ...............ป ี
2. ท่ีอยู่................................................................................................................................................... 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด…………..............................…………………………….............................................. 
4.อาชีพ................................................................................... รายได้/เดือน................................. บาท 
 
ตอนที่ 2  พฤติกรรมการซ้ือไม้ผลเป้าหมาย (สตรอเบอร่ี / มะคาเดเมีย / อะโวกาโด) ในปี  
            พ.ศ. 2558-2559 
1.  ท่านชอบซื้อไม้ผลสดชนิดใด ซื้อท่ีไหนและเมื่อไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.  ท่านซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้ผลชนิดใด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.  ท่านซื้อไปรับประทานเองหรือเป็นของฝาก เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4.  ท่านคิดว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่านหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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5.  ท่านคิดว่าช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่านหรือไม่ 
เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
6.  ท่านคิดว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานมีผลกระทบต่อการซื้อของท่านหรือไม่ เพราะอะไร
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นที่มีต่อตลาดไม้ผลในปี (สตรอเบอร่ี/ แมคคาดีเมีย/ อะโวกาโด)  
             พ.ศ. 2560-2562 
7.  ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายอย่างไร
บ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
8.  ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการตลาดอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
9.  ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มไม้ผลอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
10.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดนิคมเกษตรไม้ผล เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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