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              The objectives of this study was to analyzed the Management Strategies of  Non-Toxic 
Vegetables for Export of Sainoi District, Nonthaburi Community Enterprise. The  2015 -2017 
Budgets, Insights interview of relevant persons and the 35 members of the community enterprise 
were used. The outside factors  driving factor Value Chain  Financial Ratio  Five Force Analysis  
PEST Analysis and SWOT Analysis  were used for setup the strategies. 
 
              The results found that outside factors, including politics, laws, economics, communities, 
culture and technology, didn’t have the direct effects to this business. In part of  Five Force 
Analysis  found that  there were not intense competition, noticeable for investment. But the 
buyers had Bargaining Power of Buyers, so replaceable difficulties in manufacturing and the 
supplier had Bargaining Power of Supplier. The analyzed of  Value Chain  found that there was 
the problem in case of both parties, group and exporter companies, had breached the agreement 
on vegetable trading. The analyzed of Financial Ratio showed the Liquidity Ratios  is too high, 
made inefficiency  investment . The ability of assets exchange to cash is rapid. Good financial 
status. However, the risk of operation is quite high. The analysis of strengths and weaknesses, 
opportunities and obstacles found that the strengths were the members had their own money and 
high rate of vegetables selling. While the weaknesses were there had no good of management and 
planning. The opportunities   were introduction and application the modern technology to the 
business. The obstacles were plants pathogen and pest insects, water insufficient, unpredictable 
weather, The highly recommend strategies were reorganized management strategies, setup 
standard of packing house strategies and increasing plant protection startegies. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความส าคญัของปัญหา 
 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จังหวดันนทบุรี 
เกิดข้ึนจากการรวมตวักนัของกลุ่มเกษตรกร  เพื่อผลิตผกัปลอดสารพิษส่งขายในทอ้งตลาด ตั้งอยู่
เลขท่ี 5/4 หมู่ 3 ต  าบลราษฎร์นิยม อ  าเภอไทรน้อย จังหวดันนทบุรี (ภาพผนวกท่ี 1-2) จากการ
สมัภาษณ์ นางประนอม ทินสมุทร ประธานกลุ่ม และสมาชิกคนอ่ืนๆ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกั
ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จังหวดันนทบุรี พบว่าเกษตรกรในพ้ืนท่ีแต่เดิม
ประกอบอาชีพท านาปลูกขา้วมาเป็นเวลาชา้นาน แต่ระยะต่อมาประสบปัญหาผลผลิตขา้วราคา
ตกต ่า ท าใหป้ระสบการขาดทุน รายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้าย จึงหันมาเปล่ียนการผลิตพืชจากขา้วเป็น
การปลูกผกั เพื่อขายในตลาดขายส่ง แต่ก็ประสบปัญหาขายผลผลิตไดใ้นราคาต ่ากว่าความเป็นจริง 
และถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลาง เกษตรกรในพ้ืนท่ีจึงรวมตวัปรึกษากนัเพ่ือหาทางออก  
 

ในปี พ.ศ.2552 จึงไดร้วมกลุ่มกนัปลูกกระเจ๊ียบเขียว เพื่อส่งขายให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ใน
จงัหวดันครปฐม เมื่อปลูกกระเจ๊ียบไดป้ระมาณ 2 ปี ตลาดคู่คา้ประเทศญ่ีปุ่น และยโุรป ก็ยกเลิกการ
น าเขา้กระเจ๊ียบเขียวจากประเทศไทย เน่ืองจากตรวจเจอสารพิษตกคา้งในกระเจ๊ียบเขียวท่ีน าเขา้จาก
ประเทศไทย ท าใหก้ลุ่มพลอยไดรั้บผลกระทบไปดว้ย เน่ืองจากไม่มีทางเลือกทางกลุ่มจึงหนักลบัมา
ปลูกผกั เพื่อขายส่งตลาดผกัเหมือนดงัเดิม ซ่ึงประสบปัญหาขายผลผลิตไดใ้นราคาต ่า และถูกเอา
เปรียบเช่นเดิม ขณะนั้นทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีไดม้ีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรปลูก
ผกัเพื่อการส่งออกแก่เกษตรกรผูส้นใจ โดยทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีเป็นฝ่ายจดัหา
ตลาดให้ แต่เมื่อปลูกแลว้ก็ประสบปัญหาผลผลิตลน้ตลาด ผลผลิตขายไม่ได้ทั้ งหมด จึงท าให้
ผลผลิตเกิดความเสียหายเป็นจ านวนมาก ทางกลุ่มจึงประสบปัญหาอีกคร้ัง แต่กระนั้นทางกลุ่มก็ไม่
ละความพยายามในการแก้ปัญหา ได้หาความรู้เพ่ิมเติมจากหายแหล่งความรู้ ทั้ งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท าใหมี้ความรู้เร่ืองกระบวนการผลิตและช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน จากนั้นก็เร่ิม
ติดต่อกบับริษทัท่ีส่งออกผกัปลอดสารพิษ และเร่ิมตน้ท าการคา้กบับริษทัแห่งหน่ึง แต่กิจการไปได้
ดีสกัระยะหน่ึงเท่านั้น ก็ประสบปัญหาผลผลิตท่ีเกษตรปลูกเพื่อขาย เกินความตอ้งการของบริษทัท่ี
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จะรับซ้ือ ทางกลุ่มจึงแกปั้ญหาโดยการติดต่อกบับริษทัส่งออกอีกหลายแห่ง ใหม้ารับซ้ือผกัของทาง
กลุ่มเพ่ิมข้ึน จาก 1 บริษทัเพ่ิมข้ึนเป็น 4-5 บริษทั ท าใหส้มาชิกในกลุ่มขายผลผลิตผกัไดใ้นปริมาณ
มากข้ึนตามล าดบั  

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ไดจ้ดทะเบียนกลุ่มอยา่งเป็นทางการในนาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก

ผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงผลผลิตผกัปลอดสารพิษของ
กลุ่มท่ีส าคญัไดแ้ก่ มะเขือเปราะ ถัว่ฝักยาว กระเจ๊ียบเขียว พริกข้ีหนู ผกับุง้จีน ใบบวับก และอ่ืนๆ ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ใน
ปัจจุบนัจ านวนสมาชิกรวมทั้งหมด 35 ราย  พ้ืนท่ีการเพาะปลูกรวมประมาณ 100  ไร่   

 
การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอด

สารพิษเพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เน่ืองจากทางกลุ่มมีผลิตผกัปลอดสารพิษ
เป็นจ านวนมาก แต่ทางกลุ่มยงัประสบปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีสูง บางช่วงผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของตลาด และบางช่วงผลผลิตลน้ตลาด  อีกทั้งปัญหาการจดัการและด าเนินธุรกิจท่ียงั
ไม่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการกลยุทธ์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกั
ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ธุรกิจ การจัดท ากลยุทธ์ของกลุ่ม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานใน
อนาคต  อีกทั้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของกลุ่มและต่อ
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก  ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ
น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย  และการพฒันาส่งเสริมธุรกิจการปลูกผกัปลอดสารพิษในอนาคตใหเ้หมาะสมต่อไป   
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
เพือ่วิเคราะห์กลยทุธธุ์รกิจผกัปลอดสารพิษ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อ

การส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการด าเนินธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ 
เพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี โดยศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปี 2558-2560  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใช้เป็นกลยุทธ์และแนวทาง

แกปั้ญหาการด าเนินธุรกิจ  ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย  

จงัหวดันนทบุรี  กลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ  หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียงขอ้ง  ตลอดถึงผูท่ี้สนใจ

ทัว่ไปสามารถน าไปปรับปรับประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

 
นิยามศัพท์ปฏิบัตกิาร 

 
  วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิต 
สินคา้การใหบ้ริการหรืออ่ืน ๆ ท่ีด  าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนั และ
รวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด  หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อ
สร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน (ส านกังานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) 
 

ผกัปลอดสารพิษ (Non-Toxic Vegetables) หมายถึง ผกัท่ีมีกระบวนการการผลิตท่ีมกีารใช้
สารเคมีสงัเคราะห์ เช่น ธาตุอาหารต่าง ๆ ใชปุ๋้ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต รวมถึงการใชปุ๋้ยอินทรีย์
ต่าง ๆ ไม่ไดห้มายความไม่ใชส้ารเคมีหรือเคมีสงัเคราะห์เลย เพียงแต่เคมีสงัเคราะห์ดงักล่าวเป็นเคมี
สงัเคราะห์ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 
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มาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) หมายถึง การผลิตพืชตามระบบเกษตร
ดีท่ีเหมาะสม แนวทางในการท าการเกษตร  เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ี
ก  าหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและ
ผูบ้ริโภค มีการใชท้รัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความย ัง่ยืนทางการเกษตรและไม่ท าให้เกิด
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อม โดยหลักการน้ีได้รับการก าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) และได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 

 
กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทรนอ้ย  

จงัหวดันนทบุรี 
 
สมาชิก คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก  

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
 

วธิีการศึกษา 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

1.  ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
แบบเจาะลึกกบัหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ
เพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี สมัภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่ม และเกษตรกรท่ีเป็น
สมาชิกจ านวนทั้งหมด  35 ราย (ภาพผนวกท่ี 16) เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิก  ขอ้มูลการ
ด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจผกัปลอดสารพิษ  และความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานของกลุ่ม  

 
      2. ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี เก่ียวขอ้งกับ
เร่ืองท่ีศึกษา การส ารวจเอกสารจากหนงัสือ เอกสาร ผลงานวิจยัท่ี  เก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถคน้คว้าได้
จากห้องสมุด จากส่ือ Internet ขอ้มูลจาก กลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษหรือเกษตรอ่ืนๆ จากการ
สอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจผกัปลอดสารพิษและการจดัการกลยทุธ ์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล เมื่อรวบรวมขอ้มูลไดค้รบถว้นแลว้ น าขอ้มูลท่ีเก็บมาท าการวิเคราะห์
ทั้ง การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) ดงัต่อไปน้ี  

 
                  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis)  เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ทัว่ไปของธุกิจผกัปลอดสารพิษ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอ
ไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกั
ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี โดยอาศยัหลกัทฤษฏี  การวิเคราะห์
ห่วงโช่คุณค่า (Value Chain Analysis ) การวิเคราะห์ปัจจยัผลกัดนัทั้ง 5 ประการ (Five Force Model 
Analysis) การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก ( PEST  Analysis) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และ การวิเคราะห์กลยทุธ ์(TOWS Matrix Analysis) 
   

2. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใชส้ าหรับวิเคราะห์ผลการ 
ด าเนินงานของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี โดยอาศยัหลกัทฤษฎี การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)   
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บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคดิและทฤษีที่ใช้ในการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง การจดัการกลยทุธข์องวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก  
อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี ผูศ้ึกษาได้ท าการศึกษาคน้ควา้ ด  าเนินการรวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎี เอกสาร ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชใ้นการก าหนดแนวทางการศึกษาดงัน้ี 

 
1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain Analysis )   
2. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)   
3. การวิเคราะห์ปัจจยัผลกัดนั 5 ประการ (Five Force Model Analysis) 
4. การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (PEST Analysis) 
5. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
6. การวิเคราะห์กลยทุธ ์(TOWS Matrix Analysis) 

 
 การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) 
 

โมเดลห่วงโซ่คุณค่าตามแนวคิดของ Michael E. Porter เป็นโมเดลพ้ืนฐานท่ีน ามาใชใ้น
การประเมินศกัยภาพเชิงกลยุทธ์ภายในของการแข่งขนัขององค์กร โดยการวิเคราะห์ลูกโซ่คุณค่า
เพ่ือการเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจว่ากระบวนการใดเป็นการเพ่ิม
คุณค่าใหก้บัสินคา้และการบริการเพื่อประโยชน์ของลูกคา้ หรือกระบวนการใดเป็นการลดคุณค่า
ของสินคา้และบริการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการดงักล่าวให้มีคุณค่าเพ่ิมข้ึน การวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่าแบ่งไดเ้ป็น 2 กิจกรรมใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือ กิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัลูกคา้ซ่ึง

ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
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1. ปัจจัยน าเข้า (Inbound Logistic) ได้แก่ ระบบการน าเข้า การรับเข้า การเก็บรักษา        
การจดัส่ง ระบบคลงัสินคา้ การควบคุมสินคา้ และการคืนสินคา้ 

2. การปฏิบัติการ (Operations) ได้แก่ การผลิต กระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ          
การประกอบช้ินงาน การบ ารุงรักษา และการทดสอบ  

3.  การควบคุมคุณภาพการกระจายสินคา้ (Outbound Logistic) ไดแ้ก่ การกระจายสินคา้ 
การรับค าสัง่ซ้ือ การวางแผนการจดัส่ง และการขนส่ง 

4.  การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ไดแ้ก่ การตลาด และการขาย 
5.  การบริการ (Service) ไดแ้ก่ การบริการต่าง ๆ เช่น การติดต่อ การรับประกนั การบ ารุง

ดูแลรักษาซ่อมแซม และการอบรม 
 
กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) คือ กิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ทางออ้มกบั

ลูกคา้ และช่วยสนบัสนุนกิจกรรมหลกัใหด้  าเนินไปดว้ยความราบร่ืนประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
 
1. การจดัหาทรัพยากร (Procurement) ไดแ้ก่ การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ และสินทรัพย ์
2. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ ์         

และเทคโนโลย ีในกิจกรรมต่าง ๆ 
3.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ได้แก่ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การสรรหาและคดัเลือก การประเมินผล การพฒันา เงินเดือน ค่าจา้ง การพฒันา
สายงานอาชีพ และพนกังานสมัพนัธ ์

4. การจดัการและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Administration and Infrastructure) ไดแ้ก่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานและการจดัการในองคก์ร ระบบงาน กฎหมาย และการจดัการดา้นคุณภาพ 

 
ระบบข้อมูลองค์กรสามารถน าตัวแบบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าน้ีใช้ประเมินระดับ     

ความมีประสิทธิผลของทรัพยากรท่ีใชใ้นห่วงโซ่คุณค่าน้ี โดยสามารถพิจารณาเป็นรายกิจกรรมไป 
โดยจุดมุ่งเน้นหลกัของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า คือ การเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรม วิเคราะห์
คน้หา จุดแข็ง จุดอ่อนในเชิงกลยุทธ์ และคน้หาโอกาสและอุปสรรคในการแข่งขนั  น ามาประเมิน
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและประเมินประสิทธิผลการจดัสรรทรัพยากร  เพื่อน ามาหาข้อ
ปรับปรุงไปสู่การเพ่ิมศกัยภาพขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งยิง่ข้ึนไปอีก 
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ภาพที่ 1  Value Chain Model  
ท่ีมา: ชยัยศ  สนัติวงษ ์และ นิตยา  เจรียงประเสริฐ (2546: 59) 
         (ดดัแปลงจาก Value Chain Model ของ Michael E. Porter) 
 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ( Financial  Ratio Analysis )  
 

อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มผกั
ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี โดยค านวณอตัราส่วนทางการเงิน
จากงบการเงินของกลุ่มเป็นการน ารายการในงบการเงินตั้งแต่สองรายการข้ึนไปมาเปรียบเทียบกนั
เพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหว่างรายการนั้นๆ ซ่ึงสามารถแบ่งอตัราส่วนออกเป็นกลุ่มต่างๆ (เพชรี, 
2538) ไดด้งัน้ี 

 
1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงความสัมพนัธ์

ระหว่างสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินระยะสั้น แบ่งไดเ้ป็น 
 

1.1. อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราส่วนน้ีจะบอกให้ทราบว่า 
ทางกลุ่มมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน           =              สินทรัพยห์มุนเวยีน 

                                                                                              หน้ีสินหมุนเวียน 
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1.2. อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) อตัราส่วนน้ีจะบอกให้ทราบว่า 
ทางกลุ่มมีสินทรัพยท่ี์สามารถเปล่ียนสภาพเป็นเงินสดไดง่้ายมากน้อยเพียงใดเมื่อ
เปรียบเทียบกบัหน้ีสินระยะสั้นท่ีจะครบก าหนด 
 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว          =             สินทรัพยห์มุนเวียน - สินคา้คงเหลือ 

                                                                                                               หน้ีสินหมุนเวียน 
 

2. อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratios)        
เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความมีประสิทธิภาพในการจดัการสินทรัพยต่์างๆ โดยจะท าให้ทราบว่า
สินทรัพยต่์างๆ มีมากหรือนอ้ยเกินความจ าเป็นหรือไม่ 

 
2.1. อตัราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) เป็น
อตัราส่วนท่ีวดัความเร็วในการเปล่ียนสินคา้คงคลงัใหเ้ป็นยอดขาย แสดงให้ทราบ
ว่าธุรกิจเก็บสินคา้คงคลงัไวม้ากเกินความจ าเป็นหรือไม่ 

 

 อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ           =                         ยอดขาย 

                                                                                                                       สินคา้คงเหลือเฉล่ีย 
 

                     2.2. อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (Receivable Turnover Ratio) แสดงใหเ้ห็นว่า            
การหมุนเวียนของลูกหน้ี 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจนกระทัง่เรียกเก็บ
หน้ีไดน้ั้นใชร้ะยะเวลานานเท่าใด 

 
     อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี                    =                       ยอดขาย 

                                                                                                                       ลูกหน้ีเฉล่ีย 
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จากอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีสามารถค านวณระยะเวลาการเก็บหน้ีไดด้งัน้ี 
 

 ระยะเวลาการเก็บหน้ี                 =                                     360 

                                                                          อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
 

2.3. อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets Turnover Ratio)         
             เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยถ์าวร 
 

อตัราส่วนการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร          =                      ยอดขาย 

                                                                                                                          สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 
 

2.4. อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม  (Total Assets Turnover Ratio)        
เป็นอตัราส่วนท่ีบอกใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัว่ามี
มากนอ้ยเพียงใด 
 
อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม            =                     ยอดขาย 

                                                                                          สินทรัพยร์วม 
 

3. อตัราส่วนวัดความสามารถในการบริหารหน้ีสิน  (Debt Management Ratios)             
เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายและความเส่ียงในการบริหารหน้ีสินของกิจการ  
โดยจะช้ีให้เห็นถึงสัดส่วนของเงินทุนท่ีมาจากหน้ีสินและเป็นอตัราส่วนท่ีวดัว่ากิจการมีก  าไร 
เพียงพอท่ีจะจ่ายช าระตามขอ้ผกูพนัหน้ีสินไดห้รือไม่ 

 
3.1. อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Debt Ratio) แสดงความสัมพนัธ์ของ
หน้ีสินกบัสินทรัพยข์องธุรกิจ ถา้อตัราส่วนน้ีสูง แสดงว่าไดใ้ชเ้งินทุนจากหน้ีสิน
มากกว่าส่วนของผูถื้อหุน้ 
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      อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม          =             หน้ีสินรวม 

                                                                                                              สินทรัพยร์วม 
 

    3.2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Time - interest - earned -   
    Ratio) แสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัสามารถท าก  าไรจากการด าเนินงานเป็นก่ีเท่าของ    
    ดอกเบ้ียจ่าย 

                    
     อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย =  ก  าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี              

                                                                                                                            ดอกเบ้ียจ่าย 
 

4. อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก  าไร (Profitability Ratios) เป็นอตัราส่วนท่ีใช ้
วดัประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษทัว่าสามารถด าเนินงานให้บริษทับรรลุเป้าหมายได้
เพียงใดทั้งในดา้นการขายและการลงทุน 

 
4.1. อตัราผลตอบแทนจากต่อยอดขาย (Return on Sales Ratio) เป็นการวดัผลตอบแทนเมื่อ
เทียบก าไรสุทธิกบัยอดขายว่ามีมากนอ้ยเพียงใด 

 
             อตัราผลตอบแทนจากต่อยอดขาย                    =                   ก  าไรสุทธิ 

                                                                                                             ยอดขาย 
 

4.2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Total Assets Ratio) เป็นการวดั
ผลตอบแทนเมื่อเทียบก าไรสุทธิกบัสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั 
 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม              =                 ก  าไรสุทธิ 

                                                                                                    สินทรัพยร์วม 
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4.3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ( Return on Common Equity Ratio) แสดงให้
เห็นก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือเทียบกบัเงินลงทุนท่ีไดจ้ากส่วนของ ผูถื้อหุน้เม่ือ
วิเคราะห์สมรรถภาพในการท าก  าไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้                =                     ก  าไรสุทธิ 

                                                                                                             ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
การวเิคราะห์ปัจจยัผลกัดันทั้ง 5 ประการ (Five Force Model Analysis) 
 

สภาวะแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนกล
ยทุธข์ององคก์ร การวางแผนกลยทุธจ์ะไม่ประสบความส าเร็จ หากปราศจากการวิเคราะห์ สภาวะ
แวดลอ้ม ความรุนแรงของการแข่งขนั และอุตสาหกรรมหรือตลาดเป้าหมาย  ปัจจยัผลกัดนัทั้ง 
 5 ประการ (Five Force Model) จึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์คู่แข่ง สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั 
เพื่อวางแผนกลยทุธข์องกิจการและปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมี Michael E. Porter เป็น
ผูคิ้ดทฤษฎีน้ี 

 
ภาพที่ 2  Five Forces Model 
ท่ีมา: Porter (1980: 4) 
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1. การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ (Threat  of  New Entrants) เป็นภยัคุกคามท่ีร้ายแรง เพราะ
จะท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจลงลด การท่ีผูป้ระกอบการเลือกท าธุรกิจท่ีมีคูลอ้มรอบ 
(Moat) จะท าใหคู่้แข่งรายใหม่เขา้มาในตลาดไดย้าก คูลอ้มรอบธุรกิจไดแ้ก่ ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่ง 
ฐานลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีในแบรนด์สินคา้ ความสามารถในบริหารตน้ทุน ฯลฯ การเขา้มาของคู่แข่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องกิจการ ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวิเคราะห์งบการเงินทั้งกิจการ
ตนเอง และคู่แข่ง (ถา้สามารถหาได ้ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดจ้ากเว็บไซต์ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
และบริษทัเอกชนท่ีใหบ้ริการขอ้มูล ซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้าย)  

 
การแข่งขนัดว้ยการขายสินคา้ในตลาดล่าง ซ่ึงจะเน้นราคาเป็นส าคญั แข่งกนัดว้ยการตดั

ราคาเพ่ือแย่งชิงฐานลูกคา้ เป็นธุรกิจท่ีไม่มีความย ัง่ยืน เพราะผูบ้ริโภคในตลาดล่างตอ้งการเพียง
สินคา้ราคาถูก คุณภาพพอใช ้เมื่อใชก้ารตลาดดว้ยการลดราคา จะเป็นการจูงใจคู่แข่งลดราคาดว้ย 
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดสงครามราคา สุดทา้ยธุรกิจจะตอ้งปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม้ีตน้ทุนท่ีถูกลงเพื่อ
แข่งขนั ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัในปัจจุบนั คือ การแข่งขนัของโทรศพัท์มือถือราคาถูก ซ่ึงราคาไม่เกิน 
5,000 บาท ซ่ึงสินคา้ในแต่ละแบรนดก์็แทบไม่มีความแตกต่างกนั 

  
 2. การต่อรองของผูซ้ื้อ ( Bargaining Power of  Buyers) ผูป้ระกอบการตอ้งสร้าง คุณค่าใน

ตวัสินคา้ (คุณค่าของสินคา้คือประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการใชง้านผลิตภณัฑ์) เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ หากกิจการตอ้งพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่เพียงไม่ก่ีรายนั้นเป็นความเส่ียงท่ีลูกคา้
สามารถต่อรองราคาสินคา้และบริการได ้ซ่ึงจะท าให้ก  าไรของกิจการลดลง ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ก าหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีชดัเจน นอกจากนั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งสร้างแบรนดสิ์นคา้ใหแ้ข็งแกร่ง 

 
  3. สินคา้ทดแทน (Threat of Substitutes) ผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาว่าลูกคา้สามารถ

หาสินคา้ทดแทนไดย้ากง่ายเพียงใด การเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ทดแทนมีความยากง่ายเพียงใด ระดบั
ราคาและคุณภาพของสินคา้ทดแทน  ลูกคา้สามารถเปล่ียนผูใ้ห้บริการไดอ้ย่างง่ายดาย ในสภาวะ
ปัจจุบนัผูป้ระกอบการ Hosting และโดเมน เพียงอย่างเดียวก าหนดเผชิญหน้ากบัภยัคุกคามอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้

 
 4. ช่องทางการจดัจ  าหน่าย หรือ ซพัพลายเออร์ (Bargaining Power of Supplier) ผูป้ระกอบ 

การจะตอ้งพิจารณาในสภาพแวดลอ้มของธุรกิจว่ามีผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใดมีอ  านาจต่อรองไดสู้ง การ
รวมกลุ่มของผูป้ระกอบการจะท าให้มีอ  านาจต่อรองกบัผูจ้ ัดจ  าหน่ายได้สูง ตัวอย่างเช่น การน า
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สินคา้ เขา้จ  าหน่ายท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือ หรือร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่  ซ่ึงมีผูป้ระกอบการรายใหญ่เพียง
ไม่ก่ีราย จึงท าใหร้้านคา้สะดวกซ้ือมีอ  านาจต่อรองสูงต่อผูผ้ลิตสินคา้ บางคร้ังสินคา้ท่ีมีอตัราก าไร
ค่อนขา้งนอ้ยจะไม่สามารถขายไดใ้นร้านคา้สะดวกซ้ือ  

 
5. การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry) ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึง

จ านวนคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม สดัส่วนตลาดของคู่แข่งแต่ละราย เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการ
เขา้ท าตลาดในผลิตภณัฑน์ั้น ตวัอยา่งในอุตสากรรมเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง 
ซ่ึงผูป้ระการรายใหม่จะประกอบการไดไ้ม่เกิน 3 ปี ก็จ  าเป็นตอ้งปิดกิจการ เน่ืองจากธุรกิจเว็บไซต์
โดยทั่วไปไม่สามารถสร้างความจงรักภักดีได้ ประกอบกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก Business Model เวบ็ไซตด์ั้งเดิม คือสร้างเว็บไซต์ โปรโมทให้ดงั 
ขายโฆษณา ใชไ้ม่ไดผ้ลเหมือนในอดีต  
 
การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก (PEST Analysis)  
 

สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นปัจจยัภายนอกในระดบักวา้งและมีผลกระทบโดยออ้มต่อการ
ปฏิบติัการขององคก์ร ทั้งท่ีเป็นองคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาครัฐบาล ประกอบดว้ย 
 

1. ปัจจยัด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal Factors) เช่น นโยบายและ
เสถียรภาพของรัฐบาล การแกไ้ขกฎหมาย และการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียน
วิธีการทางการบริหาร เป็นตน้ 

 
2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factors)  เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย อตัราภาษี 

และอตัราการว่างงาน เป็นตน้ 
 
3. ปัจจยัดา้นสังคมวฒันธรรม (Social-Cultural Factors) เช่น โครงสร้างทางเพศและอายุ 

ระดบัการศึกษา ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภค
อุปโภค เป็นตน้ 

 
4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technological Factors)  เช่น การผลิตคิดคน้ทางเทคโนโลยต่ีาง ๆ 

เคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรสมองกล และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
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การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อ
พิจารณาถึงโอกาสอุปสรรคท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในเพ่ือพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กรเอง  ทั้งในปัจจุบนัและใน
อนาคต  เรียกการวิเคราะห์เหล่าน้ีว่า การวิเคราะห์ SWOT  (สมยศ นาวีการ, 2539)  โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
 

1. จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การด าเนินงานภายในองคก์รท่ีสามารถกระท าไดดี้ เช่น     
การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต องค์กรท่ีจะบรรลุความส าเร็จจะตอ้งก าหนดกลยุทธ์ของ
องคก์รท่ีใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งจากการด าเนินงานภายในเหล่าน้ีเสมอ 
 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง การด าเนินงานภายในองคก์รท่ีไม่สามารถกระท าไดดี้   
องคก์รจะตอ้งก าหนดกลยุทธ์ท่ีสามารถลบลา้งหรือปรับปรุงจุดอ่อนการด าเนินงานภายในเหล่าน้ี 
ใหดี้ข้ึน  
 

3. โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็น ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององคก์ร องคก์รจะตอ้งมีการคาดคะเนการเปล่ียนแปลง ของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
เช่น เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  เทคโนโลย ีและการแข่งขนั อยูเ่ป็นระยะเพื่อ แสวงหาประโยชน์จาก
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มเหล่านั้น 

 
4. อุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีคุกคามต่อการด าเนินงานของ   

บริษทั อาทิ สงคราม หรือความเขม้แข็งของคู่แข่งขั้นเหล่าน้ีเป็นตน้ 
 
การวเิคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix Analysis) 
 

TOWS Matrix Analysis เป็นแมทริกซ์ท่ีแสดงถึงโอกาส และอุปสรรคจากภายนอก 
ท่ีสมัพนัธก์บัจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซ่ึงเกิดจาก
การจบัคู่ระหว่างปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ดงัต่อไปน้ี 
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กลยทุธ ์SO  เป็นต าแหน่งหรือสถานการณ์ท่ีเป็นเป้าหมายของทุกองค์กรโดยบริษทัจะใช ้ 
กลยทุธ ์จุดแข็งและขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาส ถา้มีจุดอ่อนก็จะพยายามแกไ้ขเพื่อใหเ้ปล่ียนเป็นจุดแข็ง 
ถา้เผชิญอุปสรรคก็ตอ้งพยายามเปล่ียนใหเ้ป็นโอกาส ในกรณีน้ีบริษทัหรือหน่วยงาน จะใชจุ้ดแข็งท่ี
มีเพื่อสร้าง  ขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาส 

 
กลยทุธ ์WO  เป็นสถานการณ์ท่ีธุรกิจพยายามใหม้ีจุดอ่อนต ่าสุด และมีโอกาสสูงสุด ดงันั้น

ธุรกิจท่ีมีจุดอ่อนในบางกรณีจะตอ้งพยายามหาวิธีการแกไ้ข โดยการใชข้อ้ไดเ้ปรียบจากเทคโนโลยี
หรือบุคลากรท่ีมีทกัษะจากภายในการพฒันาองคก์ร ในกรณีน้ีบริษทัจะพยายามแกไ้ขจุดอ่อน  และ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาส 
 

กลยทุธ์ ST  เป็นสถานการณ์ท่ีธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  
เป้าหมายขององคก์ร คือ พยายามใหมี้จุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต ่าสุด ดงันั้นบริษทัอาจใชจุ้ดแข็ง
ดา้นเทคโนโลย ีการเงิน การบริหารจดัการ หรือการตลาด เพื่อขจดัอุปสรรคจากคู่แข่งขนั ในกรณีน้ี
บริษทัจะใชจุ้ดแข็งเพื่อหลีกเล่ียงหรือเอาชนะอุปสรรคใหไ้ด ้

 
กลยทุธ ์WT  เป็นสถานการณ์ท่ีธุรกิจมีจุดอ่อนและมีอุปสรรค โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจุด

แข็งและขจดัอุปสรรคให้ต  ่าสุด โดยองค์กรอาจใชว้ิธีการร่วมลงทุน การลดค่าใชจ่้าย การเลิกผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีก  าไร ในกรณีน้ีองคก์รจะพยายามสร้างจุดแข็งและเอาชนะอุปสรรคใหไ้ด ้

 
  

 

 

 

 

Opportunities (O) 

SO Strategies 
Generate Strategies here that use 
strengths to take advantage of 
opportunities 

WO Strategies 
Generate strategies here that take  
advantage of opportunities 
Overcoming weaknesses 

 

Threats (T) 

ST Strategies 
Generate strategies here that use 
strengths to avoid threats 

WT Strategies 
Generate strategies here that minimize 
weaknesses and avoid threats 

ภาพที่ 3  TOWS Matrix Analysis 
ท่ีมา: Wheelen and Hunger (2002: 115) 

(EFAS) 
External   Factors 

Internal Factors 
             (IFAS) Strengths (S) Weakness (W) 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

กุลกันยา  โพธ์ิสุ (2557) ได้ท าการศึกษา  กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการ
ด าเนินงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจไมด้อกในประเทศไทย  พบว่า การปรับตวัขององค์การ ซ่ึงไดแ้ก่ การ
มุ่งเน้นการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและการเรียนรู้ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  มีความ
ความสมัพนัธ์ชิงบวกต่อขอ้ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑ์ ส่วนการพฒันาโปรแกรมทางการตลาดไม่มี
ความสมัพนัธต่์อขอ้ไดเ้ปรียบของ ผลิตภณัฑ ์และขอ้ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑค์วามสัมพนัธ์เชิงบวก
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจไมด้อกในประเทศไทย 

 
ณัฐธิภา  เค็งสม  ( 2548 )  ไดท้  าการศึกษาระบบธุรกิจของกลว้ยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อ

การส่งออกของสหกรณ์ การเกษตรบ้านลาด จ  ากัด จังหวดัเพชรบุรี ในการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของสหกรณ์ มีการรวบรวมผลผลิตจาก
สมาชิกโครงการรับซ้ือผลผลิตในราคา ประกนัและด าเนินการจ าหน่ายเป็นผลสดบรรจุกล่องส่งไป
ยงัประเทศญ่ีปุ่น โดยผา่นทางผูส่้งออก  ซ่ึงใน ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาพบว่า สหกรณ์มีผลการการ
ด าเนินธุรกิจ ทั้งผลก าไรและขาดทุน  และในส่วนของ อตัราส่วนความสามารถในการท าก  าไรของ
ธุรกิจ พบว่า ธุรกิจมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกบั รายได ้ท าใหม้ีอตัราค่าใชจ่้ายท่ีสูง 
อตัราก  าไรขั้นตน้ต ่า อตัราก  าไรสุทธิต ่า เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการท าก  าไรค่อนขา้งน้อย  การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พบว่า สหกรณ์ มีจุดแข็งในดา้นกระบวนการผลิตท่ี
ปลอดสารเคมี  มีมาตรฐานความปลอดภยัเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค จุดอ่อน คือ ช่องทางการจดั
จ าหน่ายตลาดภายในประเทศมีน้อย โอกาส คือ ตลาดผูบ้ริโภคท่ีมีความต้องการบริโภคอาหาร
ปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน ส่วนอุปสรรค คือ การเกิดภยัธรรมชาติท าให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

  
นครินทร์ แซ่ตั้ ง (2557)  ได้ท าการศึกษา แผนธุรกิจข้าวถุงสังข์หยด พบว่าธุรกิจให้

ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมยั และมีคุณภาพมาตรฐาน มีการวาง
แผนการผลิต ในแต่ละปีใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผบู้ริโภค มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยเนน้การวางจ าหน่ายสินคา้ในร้านจ าหน่ายสินคา้เพื่อสุขภาพท่ีไดรั้บความนิยม และการออกงาน
แสดงสินค้า เพื่อประชาสัมพนัธ์ผลิตภัณฑ์  จากการวิเคราะห์ทางการเงินพบว่ามี NPV เท่ากับ 
1,300,840 IRR เท่ากบัร้อยละ 28 มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 4.88 ปี และมีการวางแผนฉุกเฉินกรณีท่ี 
ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า โดยการท าการตลาดต่างจงัหวดั หรือการหาผูผ้ลิตรายใหม่ในกรณีท่ีขา้ว
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สงัขห์ยดขาดตลาด ในการประกอบธุรกิจขา้วถุงสังข์หยดผูป้ระกอบการควรค านึงถึงคุณภาพของ
ขา้วท่ีสมบูรณ์ท่ีมาจาก การปลูก การผลิต การเก็บรักษาท่ีดี และไดม้าตรฐาน นอกจากนั้นการ
วางแผนและการจดัหาวตัถุดิบใหเ้พียงพอ เพื่อป้องกนัการขาดแคลน  
 

ปฏิญญา  สายขุนทด ( 2558) ไดท้ าการศึกษา กลยทุธก์ารปรับตวัขององคก์ารและผลการด า 
เนินงาน : กรณีศึกษาธุรกิจน าเท่ียวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   พบว่าหาก
องคก์ารมีการปรับปรุงการบริการอยา่งต่อเน่ืองการสร้างการบริการใหม่ และความสามารถในการ
เรียนรู้อย่างเป็นพลวตัสามารถส่งผลให้เกิดการบริการท่ีเป็นเลิศท่ีดีได้ และการบริการท่ีเป็นเลิศ 
สามารถส่งผลใหเ้กิดผลการด าเนินงานขององคก์ารท่ีดีไดย้กเวน้มุ่งเนน้ความส าคญัต่องานวิจยัและ
พฒันาการใหบ้ริการ ท่ีไม่สามารถท าใหก้ารบริการท่ีเป็นเลิศได ้

 
ประวิทย ์ เขียวระยบั (2550) ไดท้  าการศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด  กลยุทธ์ทาง

การตลาด  สินค้าผลิตภณัฑ์ข้าวแปรรูป และการด าเนินธุรกิจ การลงทุนของผูป้ระกอบการใน 
ประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมผลิตภณัฑข์า้วแปรรูปไทยมีโครงสร้างตลาดเป็น ตลาดก่ึงแข่งขนั
ก่ึงผกูขาด โดยมีปัจจยัสนับสนุน คือ จากการวิเคราะห์พลงัแห่งกระแสการแข่งขันห้าสาย  พบว่า
ปัจจยัโดยรวมของพลงัแห่งการแข่งขนัห้าสาย มีผลต่อการแข่งขนัใน ระดบัต ่าถึงปานกลาง และ
อตัราส่วนทางการเงินสามารถใชแ้ยกกลุ่มผูป้ระกอบการเป็น   กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ี มีผล
ประกอบการดี (Net Profit Margin Positive) และผูป้ระกอบการท่ี มีผลประกอบการไม่ดี (Net Profit 
Margin Negative) ไดแ้ก่อตัราก าไรสุทธิ  อตัราหน้ีสินรวม ต่อสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวม  ผลการศึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด พบว่ากลยุทธ์การตลาดท่ีส าคัญใน
อุตสาหกรรมขา้วแปรรูป คือ กลยทุธผ์ลิตภณัฑ ์(การลงทุนวิจยัและพฒันา) และกลยทุธด์า้นราคา 
 

ศิริวรรณ  ทองสกุล (2546) ได้ท าการการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย ์: กรณีศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ  ากดั  พบว่า  สหกรณ์มีประสิทธิภาพใน
การ ด าเนินงานดา้นการบริหารสภาพคล่อง  ความสามารถในการก่อหน้ี  และความสามารถในการ
ท าก  าไรสุทธิท่ีสูงข้ึน  แต่ในส่วนความสามารถในการใชสิ้นทรัพย ์ สหกรณ์จ าเป็นตอ้งปรับปรุงการ 
บริหารสินทรัพยใ์ห้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ส าหรับการวดัระดบัความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ พบว่า  สมาชิกมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัปานกลาง 
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กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี  รวมถึงผลการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว
ขา้งตน้น้ี ผูศึ้กษาไดน้ ามาเป็นแนวทางในการกรอบแนวความคิดท่ีตอ้งการศึกษาในคร้ังน้ีไวด้งัน้ี 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  กรอบแนวคิดในการวิจยั (2561) 

สภาพแวดลอ้มภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงิน 

( Financial  Ratio Analysis) 

 การวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า 

(Value  Chain Analysis) 
 

 

สภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาส/อุปสรรค) 

 การวิเคราะห์ ปัจจยัผลกัดนัทั้ง 5 

 (Five Force Model Analysis ) 

 การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก 

(PEST  Analysis) 

 ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีจากแหล่งต่างๆท่ี

เก่ียว ขอ้งกบัระบบธุรกิจผกัปลอด

สารพิษ 

กลยทุธแ์ละแนวทางแกไ้ขปัญหา 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก 

อ  าเภอไทรนอ้ย   จงัหวดันทบุรี 

ทิศทางขององคก์ร วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

วตัถุประสงค ์

การก าหนดกลยทุธ ์TOWS Matrix Analysis 

การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม 
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บทที่ 3 
 
สภาพทั่วไปของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพษิเพ่ือการส่งออก อ าเภอไทรน้อย 

จงัหวดันนทบุรี 
 

ลกัษณะโครงสร้างขององค์กร 
 

ประวตัแิละความเป็นมา 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ตั้งอยู่
เลขท่ี 5/4 หมู่ 3 ต  าบลราษฎร์นิยม อ  าเภอไทรน้อย  จงัหวดันนทบุรี (ภาพผนวกท่ี 1-2) เกิดข้ึนจาก
การรวมตวัของเกษตรกรซ่ึงแต่เดิมมีอาชีพท านา ประสบปัญหาการขาดทุนเน่ืองจากราคาขา้วตกต ่า 
ท าใหร้ายไดร้ายไมเ่พียงพอกบัค่าใชจ่้าย จึงหันมาเปล่ียนการผลิตพืชจากขา้วเป็นการปลูกผกั เพื่อ
หาทางออกให้กบัครอบครัว โดยเร่ิมจดัตั้งกลุ่มใน พ.ศ.2550  และไดจ้ดทะเบียนกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ ในนาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จังหวดั
นนทบุรี เมื่อ พ.ศ.2557 ผลผลิตผกัปลอดสารพิษของกลุ่มท่ีส าคญัไดแ้ก่ มะเขือเปราะ ถัว่ฝักยาว 
กระเจ๊ียบเขียว พริกข้ีหนู ผกับุง้จีน มะเขือพวง ใบบวับก และอ่ืนๆ ซ่ึงผา่นการรับรองมาตรฐาน  
จีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ในปัจจุบนัจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 35 ราย  พ้ืนท่ีการเพาะปลูกรวมประมาณ 100  ไร่   

 
วสัิยทัศน์ (Vision) 
 

“สร้างความมัน่คงทางอาหารและความปลอดภยัท่ียงัยนืส าหรับทุกคน” 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 

1. ผลิตและจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. เพ่ิมปริมาณการผลิตผกัปลอดสารพิษ 
3. ขยายและเพ่ิมช่องทางการจดัจ  าหน่ายผกัปลอดสารพิษ 



21 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี มี
ความเช่ือว่าความไวว้างใจของลูกค้าต่อสินคา้นั้นส าคญั จึงตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมี
คุณภาพปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค อันเป็นการสร้างความมัน่ใจและไวว้างใจให้กับลูกค้า และได้
ตั้งเป้าหมายการด าเนินธุรกิจในระยะยาวเพ่ือความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืดงัต่อไปน้ี 

 
1. เป็นผูน้  าดา้นการผลิต ผกัปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยั และความเช่ือมัน่ในสินคา้ส าหรับลูกคา้ 
2.มีพ้ืนท่ีผลิตผกัปลอดสารพิษเพ่ิมข้ึน และไดรั้บการตรวจรับรองมาตรฐานสากล  
3. ขยายช่องทางการจดัจ  าหน่าย รักษาสมัพนัธอ์นัดีต่อคู่คา้ทุกๆราย เพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่า 
และเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ใหม้ากข้ึน  
4.สร้างวฒันธรรมในองคก์รณ์ใหมี้การปรับตวั ทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 

แผนผงัองค์กร (Organizational Structure) 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี   มี
แผนผงัโครงสร้างการบริหารงานแบบไม่ซบัซอ้น โดยการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  โครงสร้างองคก์ร 
ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์ (2561) 
 

ประธาน 

เลขานกุาร เหรัญญิก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

รองประธาน 
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1. ประธานกลุ่ม มีหน้าท่ีเป็นประธาน และดูแลกิจการทัว่ไปของท่ีประชุมกลุ่ม และเป็น
ส่ือกลางในการติดต่อระหว่างกลุ่มกบัสมาชิกในกลุ่ม และปฎิบติัภาระกิจอ่ืน ๆ  

 
2. รองประธานกลุ่ม  มีหน้าท่ีเป็นรองประธาน และดูแลกิจการทัว่ไปของท่ีประชุมกลุ่ม 

เป็นส่ือกลางในการติดต่อระหว่างกลุ่มกบัสมาชิกในกลุ่ม ปฏิบติัภาระกิจอ่ืน และปฎิบติัหน้าท่ีแทน
ประธานกลุ่มในเม่ือประธานกลุ่มไม่อยู ่ 

 
3. เลขานุการกลุ่ม ท าหนา้ท่ีประสานงาน แจง้เร่ืองราวต่างๆ หรือติดต่อสมาชิกในกลุ่ม นัด

ประชุมกลุ่ม ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งเป็นผูจ้ดบนัทึกและ
รายงานวาระการประชุม 

 
4. เหรัญญิกกลุ่ม มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของกลุ่ม เป็นผูจ้ ัดท าบัญชีงบการเงิน 

รายรับ รายจ่ายบญัชีงบดุลของกลุ่ม  และเก็บเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของกลุ่มไวเ้พื่อการตรวจสอบ 
 
5. กรรมการ มีหน้าท่ีก  ากบัดูแลการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

ตลอดถึงการพิจารณาเสนอแนะเร่ืองราวต่างๆของกลุ่ม 
 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทรน้อย จังหวดันนทบุรี  
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษให้แก่บริษทัเพื่อท าการส่งออกไปยงัต่างประเทศ  โดยรับ
ซ้ือผลผลิตผกัปลอดสารพิษจากสมาชิกในกลุ่ม และเกษตรกรในพ้ืนท่ีขา้งเคียง รวมไปถึงการผลิต
ปุ๋ยหมกัเพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรทัว่ไป   

 
วางแผนการปลูกผกั 
 
 เมื่อประธานกลุ่มรับค าสัง่ซ้ือล่วงหนา้จากบริษทัแลว้ จะท าการประชุมสมาชิกในกลุ่มเพ่ือ
เตรียมแบ่งการผลิตผกั โดยมีชนิดผกัท่ีบริษทัตอ้งการ 13 ชนิดไดแ้ก่ กระเจ๊ียบเขียว กะเพรา ชะพลู 
ชะอม   ถัว่ฝักยาว ใบบวับก ใบมะรุม ผกับุง้จีน พริกเขียว พริกแดง มะเขือเปราะ มะเขือพวง และ
โหระพา โดยใหส้มาชิกเลือกปลูกผกัตามประสบการณ์และความถนดัของสมาชิกแต่ละคน แต่ถา้มี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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ปัญหาว่ามีผกัชนิดไหนท่ีปลูกค่อนขา้งยากและลงทุนสูง ทางบริษทัตอ้งการมาก ประธานกลุ่มจะ
ก าหนดมาตรฐานการผลิตใหส้มาชิกปลูกพืชหมุนเวียนสลบักนัไป ผกัแต่ละชนิดจะให้ท าการปลูก
โดยสมาชิกจ านวน 2-3 ราย เพ่ือให้มัน่ใจว่าผลผลิตแต่ละแปลงจะไม่เสียหายอนัเน่ืองมาจากโรค
และแมลงศตัรูพืช และมีผลผลิตส่งบริษทัเมื่อถึงเวลาก าหนดส่งผกั โดยทางกลุ่มกบัสมาชิกจะไม่มี
การท าสญัญาซ้ือขายระหว่างสมาชิกกบักลุ่มแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่อาศยัสัญญาใจและความ
เช่ือใจระหว่างสมาชิกกบักลุ่มแทน 
 
การให้บริการปัจจยัการผลติ 
 
 นอกจากทางกลุ่มจะมีธุรกิจผกัปลอดสารพิษแลว้ ทางกลุ่มยงัมีการผลิตปุ๋ยหมกัเพื่อจ  าหน่าย
ใหแ้ก่สมาชิกเพื่อน าไปใชเ้ป็นปัจจยัในการผลิต โดยให้สมาชิกมาช่วยกนัในการผลิต และจ าหน่าย
ใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มในราคาตน้ทุน และท่ีเหลือจะจ าหน่ายเกษตรกรทัว่ไปเพ่ือน ารายไดแ้ละก าไรท่ี
ไดจ้ากการขายปุ๋ยหมกัมาใชใ้นกิจการของกลุ่มอีกทางหน่ึง นอกจากปุ๋ยหมกัแลว้ ทางกลุ่มยงัให้
บริการยมืเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรในการเตรียมแปลงแก่สมาชิกในกลุ่ม คือรถไถดิน และรถ
พรวนดิน แก่สมาชิกในกลุ่มโดยไม่คิดค่าบริการ แต่สมาชิกในกลุ่มต้องเติมน ้ ามนัเอง และหาก
เคร่ืองจักรช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ สมาชิกในกลุ่มท่ีใช้เคร่ืองจกัรในรอบนั้นต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายและค่าซ่อมเคร่ืองจกัรใชส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติดว้ย 
 
การรับซ้ือผกัจากสมาชิก 
  
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี จะ
ก าหนดราคารับซ้ือผกัทุกชนิดจากเกษตรกรในกลุ่มใหมี้ส่วนต่างกบัราคาท่ีกลุ่มจะขายให้กบับริษทั
ผูส่้งออก กิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อเป็นก าไรส่วนต่างท่ีได้ ไปใช้ในการบริหารของกลุ่ม เช่น 
ถัว่ฝักยาว ทางกลุ่มรวบรวมและขายให้แก่บริษัทในราคากิโลกรัมละ 60 บาท ก็จะรับซ้ือจาก
เกษตรกรกิโลกรัมละ 58 บาท และเปิดรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม ณ ท่ีท าการกลุ่มทุกๆวนั
(ภาพผนวกท่ี 7) เมื่อสมาชิกเก็บผกัในแปลงของตนแลว้ บางรายจะท าการลา้งท าความสะอาดผกั
และคัดแยกผกัให้ได้ตามมาตรฐานตามท่ีแต่ละบริษัทก าหนดไวม้าจากบา้นของสมาชิกเอง แต่
สมาชิกบางรายจะน าผกัท่ีเก็บไดม้าท าการลา้งท าความสะอาดและคดัแยกท่ีโรงคดับรรจุของทาง
กลุ่ม ณ ท่ีท าการกลุ่ม (ภาพผนวกท่ี 10-11) จากนั้นสมาชิกท่ีน าผกัมาส่งจะตอ้งท าการชัง่และท าการ
จดบนัทึกน ้ าหนกัผกัของสมาชิกเอง 2 จุด คือ จุดท่ี 1 คือ จดลงไปในถุงผกัว่าเป็นผกัของสมาชิกคน
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ไหน และจ านวนเท่าไหร่ และจุดท่ี 2 คือจดลงในสมุดของกลุ่มท่ีเตรียมไวใ้หเ้อง โดยอาศยัความเช่ือ
ใจกนัเองของสมาชิกในกลุ่ม (ภาพผนวกท่ี 9) จากนั้นประธานกลุ่มและสมาชิกบางคนท่ีมาส่งผกัจะ
ช่วยกนัรวบรวมผกั เพื่อส่งมอบใหก้บับริษทัคู่คา้ท่ีจะมารับซ้ือ ณ ท่ีท าการกลุ่ม กรณีเกิดปัญหาการตี
คืนผกัจากบริษทัส่งออกทางกลุ่มจะคืนผลผลิตท่ีตีกลบัจากบริษทัให้แก่สมาชิกโดยทางกลุ่มจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมื่อเกษตรกรน าผกัมาส่งใหก้บัทางกลุ่มแลว้ ทางกลุ่มยงัไม่จ่ายเงินให้แต่สมาชิกใน
ตอนนั้นเลย แต่จะรอจนกว่าจะด าเนินการส่งผกัขายให้แก่บริษทั และรอจนกว่าทางบริษทัผูรั้บซ้ือ
จะโอนเงินมาจ่ายค่าสินคา้โดยผ่านบญัชีประธานกลุ่ม เม่ือทางบริษทัโอนเงินค่าผกังวดนั่นๆเข้า
บญัชีประธานกลุ่มแลว้ ทางประธานกลุ่มก็จะเบิกเงินเพื่อน ามาใหเ้หรัญญิก จ่ายค่าผกัให้แก่สมาชิก
ในแต่ละราย ซ่ึงแต่ละรอบการขายผกัของสมาชิกจะไดรั้บเงินค่าผลผลิตผกัเมื่อครบ 7 วนัท าการ 
 
การเกบ็รักษาผลผลติ 
  

ในการเก็บรักษาผลผลิต  เมื่อสมาชิกในกลุ่มน าผกัชนิดต่างๆท่ีปลูกมาส่งขายให้กบัทาง
กลุ่มแลว้ ทางกลุ่มจะมีการรวบรวมผกัในแต่ละวนัว่าไดใ้นปริมาณเท่าไหร่ จากนั้นจะส่งมอบผกั
ใหแ้ก่บริษทัท่ีมารับซ้ือ ซ่ึงแต่ละบริษทัจะมีรอบการรับซ้ือแตกต่างกนัไป บางบริษทัมารับซ้ือผกั
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง บางบริษทัจะเขา้มารับซ้ือผกัสัปดาห์ละ 2-4 คร้ัง ท าให้มีผกัคงคา้งเพ่ือรอการส่ง
มอบ ทางกลุ่มจึงเก็บรักษาไวโ้ดยการแช่ในตูแ้ช่เยน็ซ่ึงมีจ  านวน 3 ตู ้เพื่อไม่ให้ผกัท่ีคงคา้งไดรั้บ
ความเสียหายระหว่างรอการขายใหแ้ก่บริษทั 
 
การขายผลผลติให้แก่บริษัทผู้ส่งออก 
 

 ในการขายผลผลิตผกัใหแ้ก่บริษทัผูส่้งออก บริษทัท่ีเขา้มารับซ้ือผกักบัทางกลุ่มมีจ  านวน 8 
บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั อาร์พีอาร์  ทีพีไอ ไทยเวอร์ อะกรีเซนต์ เคเอฟเอฟ เคดบัเบิลยู  อมตะ และ
บริษทั เคอร์เนอร์ (ตารางท่ี 1-2) โดยแต่ละบริษทัมีความตอ้งการรับซ้ือผกัและจ านวนวนัท่ีเขา้มารับ
ผกัจากกลุ่มในรอบสปัดาห์ท่ีเหมือนและท่ีแตกต่างกนัไป (ภาพผนวกท่ี 13)  
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ตารางที่ 1 ชนิดผกัท่ีบริษทัผูส่้งออกรับซ้ือจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรนอ้ย      
    จงัหวดันนทบุรี 2558-2560 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
 

บริษทั อาร์พีอาร์ จะเขา้มาท าการรับซ้ือ มะเขือเปราะ กระเจ๊ียบเขียว ถัว่ฝักยาว พริกเขียว 
พริกแดง และใบมะรุม จากทางกลุ่ม  1 วนั คือ ทุกวนัพฤหสับดี ของแต่ละสปัดาห์ 

บริษทัทีพีไอ จะเขา้มาท าการรับซ้ือ มะเขือเปราะ ผกับุง้ และใบบวับก จากทางกลุ่ม จ  านวน 
2 วนั คือ ทุกวนัจนัทร์ และวนัองัคาร ของแต่ละสปัดาห์ 

บริษทั ไทยเวอร์ จะเขา้มาท าการรับซ้ือ มะเขือเปราะ ถัว่ฝักยาว และใบบวับก จากทางกลุ่ม 
จ  านวน 2 วนั คือ ทุกวนัจนัทร์ และวนัพฤหสับดี ของแต่ละสปัดาห์ 

บริษทั อะกรีเซนต์ จะเขา้มาท าการรับซ้ือ มะเขือเปราะ ใบบวับก และผกับุง้จีน จากทาง
กลุ่ม จ านวน 3 วนั คือ ทุกวนัพุทธ ศุกร์ และวนัอาทิตย ์ของแต่ละสปัดาห์  

บริษทั เคเอฟเอฟ จะเขา้มาท าการรับซ้ือ กะเพรา โหระพา และผกับุง้จีน จากทางกลุ่ม 
จ  านวน 2 วนั คือ ทุกวนัองัคาร และวนัเสาร์ ของแต่ละสปัดาห์ 

           
 อาร์พีอาร์ ทีพีไอ ไทยเวอร์ อะกรีเซนต ์ เคเอฟเอฟ เคดบัเบิลยู อมตะ เคอร์เนอร์ 

กระเจ๊ียเขียว            
กะเพรา           
ชะพลู          
ชะอม          
ถัว่ฝักยาว             
ใบบวับก            
ใบมะรุม          
ผกับุง้จีน           
พริกเขียว          
พริกแดง          
มะเขือเปราะ              
มะเขือพวง          
โหระพา            

ชนิดผัก 
บริษัท 
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บริษทั เคดบัเบิลยู จะเขา้มาท าการรับซ้ือ มะขือเปราะ ถัว่ฝักยาว และกระเจ๊ียบเขียว  จาก
ทางกลุ่ม  1 วนั คือ ทุกวนัพฤหสับดี ของแต่ละสปัดาห์ 

บริษทั อมตะ จะเขา้มาท าการรับซ้ือ กะเพรา มะเขือพวง และโหระพา จากทางกลุ่ม จ  านวน 
2 วนั คือ ทุกวนัจนัทร์ และวนัองัคาร ของแต่ละสปัดาห์ 

บริษทั เคอร์เนอร์ จะเขา้มาท าการรับซ้ือ ถัว่ฝักยาว และ กระเจียบเขียว จากทางกลุ่ม จ  านวน 
5 วนั คือ ทุกวนัจนัทร์ องัคาร พฤหสับดี  ศุกร์ และวนัอาทิตย ์ของแต่ละสปัดาห์   
 

ตารางที่ 2 จ านวนวนัในรอบสปัดาห์ท่ีบริษทัเขา้มารับซ้ือผลผลิตผกัจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
   ผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 2558-2560 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
 

การท าสญัญาระหว่างกลุ่มกบับริษทัผูรั้บซ้ือผกัแต่ละบริษทัทุกๆ 1 ปี  มีการประกนัราคา
ผลผลิตท่ีบริษทัจะรับซ้ือจากกลุ่มโดยตกลงกันตามความพอใจ และราคาสูงกว่าตลาดกลาง ทาง
บริษทัจะตอ้งมารับซ้ือผลผลิตของกลุ่ม ณ ท่ีท าการกลุ่ม เม่ือส่งผกัใหแ้ก่บริษทัเสร็จทางกลุ่มจะออก
บิลส่งของใหแ้ก่ทางบริษทัและใหต้วัแทนของบริษทัจะลงช่ือรับของไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน โดยทาง
กลุ่มกบับริษทัจะเก็บหลกัฐานไวค้นละฉบบัเพื่อให้ตรงกนั ส าหรับตรวจสอบเมื่อถึงเวลาช าระเงิน  
และบริษทัจะน าผกัท่ีรับซ้ือจากทางกลุ่มไปคดัคุณภาพ ผกัส่วนท่ีไม่ไดม้าตรฐานทางบริษทัจะตีคืน
กลบัและส่งคืนมายงักลุ่ม และจะท าการหักน ้ าหนักผกัท่ีไม่ไดม้าตรฐานออกเพ่ือตีกลบัคืนแก่ทาง
กลุ่มแลว้ เมื่อครบ 7 วนั บริษทัจะโอนเงินค่าผกัให้แก่ทางกลุ่มโดยโอนเงินทั้งหมดผ่านบญัชิของ
ประธานกลุ่มแต่เพียงผูเ้ดียว   

            
 

อาทิตย ์ จนัทร์ องัคาร พุทธ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 

อาร์พีอาร์        
ทีพีไอ        
ไทยเวอร์        
อะกรีเซนต ์        
เคเอฟเอฟ        
เคดบัเบิลย ู        
อมตะ        
เคอร์เนอร์        

วัน 
บริษัท 

  
  

  

  
  

  
    

  

  
  

  
  

  
   

       



27 

 
 

มาตรฐานของกลุ่ม 
 

ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จังหวดั
นนทบุรี มีมาตฐานในการรับซ้ือผกัจากสมาชิกในกลุ่ม และขายให้กบับริษทัผูส่้งออก ผกัปลอด
สารพิษจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน จีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) หมายถึง การ
ผลิตพืชตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม แนวทางในการท าการเกษตร (ภาพผนวกท่ี 12) เพื่อให้ได้
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีก  าหนด ไดผ้ลผลิตสูงคุม้ค่าการลงทุนและกระบวนการ
ผลิตจะตอ้งปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค มีการใชท้รัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความ
ย ัง่ยนืทางการเกษตรและไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยหลกัการน้ีไดรั้บการก าหนดโดย
องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และไดรั้บการตรวจรับรองมาตรฐานจาก กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, 2545)  สมาชิกต้องรักษา
มาตรฐานในการส่งผลผลิตผกัใหก้บัทางกลุ่มตามปริมาณท่ีก าหนดไวใ้ห้ครบถว้นตามจ านวน และ
ตรงตามเวลาท่ีก  าหนด  และทางกลุ่มก็ตอ้งรักษามาตรฐานในการส่งผลผลิตเพ่ือขายให้กบับริษทัให้
ครบถว้นตามจ านวนปริมาณท่ีก าหนดไว ้และตรงตามเวลาท่ีก  าหนดเช่นกนั   

 
กรณผีลผลติผกัไม่เพยีงพอและเกนิความต้องการ 
 
 ในกรณีท่ีผลผลิตผกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผลผลิต
ไดรั้บความเสียหายจากโรค แมลงศตัรูพืช กรณีเกิดปรากฏการณ์ฝนแลง้น ้ าไม่เพียงพอต่อการผลิต
ผกั หรือไดรั้บความเสียหายจากปริมาณฝนท่ีตกมากเกินไป ทางกลุ่มไดร่้วมมือกบักลุ่มผลิตผกัอ่ืนๆ
ในพ้ืนท่ีในการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการท าขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มว่า ในกรณีผลผลิต
ของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีจ  านวนไม่เพียงพอ จะขอแบ่งซ้ือผกัจากกลุ่มท่ีมีปริมาณมากพอ เพ่ือท่ีใหมี้ผกั
เพียงพอส าหรับการส่งแก่บริษทัผูส่้งออกเพื่อให้ครบถว้นตามปริมาณท่ีตกลงกบับริษทัผูส่้งออก
เอาไว ้ โดยทางแต่ละกลุ่มจะซ้ือขายผกักนัเท่ากบัราคารับซ้ือผลผลิตจากสมาชิกของตวัเอง 
 
 ในกรณีผลผลิตผกัของสามาชิกในกลุ่มมีปริมาณมากเกินความตอ้งการสั่งซ้ือของบริษทัผู ้
ส่งออก หรือผลผลิตผกัไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีก  าหนด ทางสมาชิกแต่ละรายไดแ้กปั้ญหาโดยน าผกั
ไปจ าหน่ายในตลาดทอ้งถ่ิน ตลาดนดั หรือน าไปจ าหน่วยตามหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อให้
ไม่เกิดความเสียหายมากข้ึนกว่าเดิม  
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ผลผลติผกั 
 

ส าหรับในการผลิตทางกลุ่มจะพิจารณาใหส้มาชิกในกลุ่มปลูกผกั ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
ความสามารถในการผลิต และความช านาญในการผลิตพืชแต่ละชนิดของแต่ละคน ผลผลิตสูงสุดท่ี
ทางสมาชิกในกลุ่มผลิตไดม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ในปี 2558 ไดแ้ก่ มะเขือเปราะ จ  านวน  12,472
กิโลกรัม ในปี 2559 ได้แก่ ถัว่ฝักยาวจ านวน 8,860  กิโลกรัม และในปี 2560 ได้แก่ ถัว่ฝักยาว
จ านวน 8,096  กิโลกรัม (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณผกัท่ีผลิตได ้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรนอ้ย  

    จงัหวดันนทบุรี 2558-2560 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
  

  
 

 

ชนิดผกั 
2558 2559 2560 

กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 
กระเจ๊ียบเขียว  2,979 2,799 2,019 
กะเพรา    256   110    268 
ชะพลู      32     35     32 
ชะอม      74     25     25 
ถัว่ฝักยาว  7,549 8,860 8,096 
ใบบวับก    258   319    539 
ใบมะรุม      15     28      21 
ผกับุง้จีน 1,725           1,249 1,686 
พริกเขียว    381   534    517 
พริกแดง     421   572    606 
มะเขือเปราะ           12,472 7,885 7,172 
มะเขือพวง    988    577    875 
โหระพา    303     73    307 
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การตลาดผกั 
 

ดา้นราคา (Price) ทางกลุ่มไดต้กลงราคารับซ้ือกลบัสมาชิกในกลุ่มไวเ้ป็นราคามาตรฐาน
และคงท่ีตลอดทั้งปี ไม่มีการเปล่ีนแปลง และมีการท าสญัญาประกนัราคาล่วงหนา้กบับริษทัคู่คา้ให้
เป็นมาตรฐานเท่ากนัทั้งปีเช่นเดียวกบัการรับซ้ือผลผลิตของสมาชิกในกลุ่ม (ตารางท่ี 4-5)  

 
ตารางที่ 4 ราคารับซ้ือผกัจากสมาชิก ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ  อ  าเภอไทรนอ้ย  

    จงัหวดันนทบุรี 2558-2560 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 

 
 

 
 
 

ชนิดผกั 
2558 2559 2560 

บาท/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม 
กระเจ๊ียบเขียว 28.00 28.00 28.00 
กะเพรา 28.00 28.00 28.00 
ชะพลู 28.00 28.00 28.00 
ชะอม 48.00 48.00 48.00 
ถัว่ฝักยาว 58.00 58.00 58.00 
ใบบวับก 43.00 43.00 43.00 
ใบมะรุม 38.00 38.00 38.00 
ผกับุง้จีน 28.00 28.00 28.00 
พริกเขียว 58.00 58.00 58.00 
พริกแดง 88.00 88.00 88.00 
มะเขือเปราะ 38.00 38.00 38.00 
มะเขือพวง 58.00 58.00 58.00 
โหระพา 33.00 33.00 33.00 
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ตารางที่ 5 ราคาผกัท่ีบริษทัรับซ้ือ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรนอ้ย  
    จงัหวดันนทบุรี 2558-2560 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 

 
ดา้นผลิตภณ์ั (Product) ผลผลิตผกัท่ีทางกลุ่มรวบรวมจากสมาชิกเพื่อขายให้แก่บริษทัผู ้

ส่งออกนั้น เป็นผลผลิตผกัท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน (ภาพผนวกท่ี 12) คดัคุณภาพตามมาตรฐานของแต่
ละบริษทัก าหนด โดยดูจากองคป์ระกอบต่างๆ อาทิ ความแก่ อ่อน ขนาด รูปร่าง สี เป็นตน้ 

 
ดา้นสถานท่ีจดัจ  าหน่าย  (Place) สถานท่ีจากการจ าหน่ายสินคา้ เม่ือทางรับซ้ือผลผลิตจาก

สมาชิกมาแลว้ จะมีบริษทัผูส่้งออกผกัปลอดสารพิษ มารับซ้ือผลผลิตผกัจากกลุ่ม ณ ท่ีท าการกลุ่ม 
 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Promotion)  ทางกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์แนะน ากลุ่มผ่านการ 

ออกร้านแสดงสินคา้ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจดัข้ึนเสมอ (ภาพผนวกท่ี 14) และมีการ
ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือ Internet อาทิ เช่น Facebook เป็นตน้ 

ชนิดผกั 
2558 2559 2560 

บาท/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม 
กระเจ๊ียบเขียว 30.00 30.00 30.00 
กะเพรา 30.00 30.00 30.00 
ชะพลู 30.00 30.00 30.00 
ชะอม 50.00 50.00 50.00 
ถัว่ฝักยาว 60.00 60.00 60.00 
ใบบวับก 45.00 45.00 45.00 
ใบมะรุม 40.00 40.00 40.00 
ผกับุง้จีน 30.00 30.00 30.00 
พริกเขียว 60.00 60.00 60.00 
พริกแดง 90.00 90.00 90.00 
มะเขือเปราะ 40.00 40.00 40.00 
มะเขือพวง 60.00 60.00 60.00 
โหระพา 35.00 35.00 35.00 
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วธิีการช าระเงิน 
 

การช าระเงินในการซ้ือขายผลผลิต ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอ
ไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี สามารถแบ่งการช าระเงินในการซ้ือขายผกั ไดคื้อ การช าระเงินระหว่าง
กลุ่มใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม และ การช าระเงินระหว่างบริษทัผูส่้งออกผกัปลอดสารพิษใหก้บักลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัปลอดสารพษิ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1. การช าระเงินระหว่างกลุ่มใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่ม เมื่อสมาชิกน าผลผลิตผกัมาส่งขายท่ีกลุ่ม

แลว้ จะท าการจดบนัทึกจ านวนผลผลิตผกัและวนัเดือนปีลงในสมุดบนัทึกของกลุ่ม และทางสมาชิก 
ยงัจะไม่ไดรั้บเงินค่าผกัหรือหลกัฐานใดๆทั้งส้ิน โดยจะอาศยัความเช่ือใจกนัระหว่างสมาชิกและใน
ปัจจุบนัน้ียงัไม่พบปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากนั้นทางกลุ่มจะรวบรวมผกัเพ่ือท าการส่งให้กับบริษัทผู ้
ส่งออก เมื่อบริษทัน าผกัไปคดัแยกคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก  าหนด หลงัจากบริษัทรับผลผลิตจาก
จากกลุ่มไปแลว้ บริษทัจะแจง้ยอดตีคืนผกัท่ีไม่ไดรั้บมาตรฐาน ใหแ้ก่ทางกลุ่มทราบภายใน 1-2 วนั 
โดยแจง้ทางโทรศพัทแ์ก่ประธานกลุ่ม และแจง้ทางไลน์พร้อมภาพถ่ายแก่ประธานกลุ่ม ซ่ึงทางกลุ่ม
ก็จะมีการแจง้การตีคืนผกัใหแ้ก่สมาชิก ภายใน 1-2 วนั เช่นกนั เมื่อบริษทัมารับผกัในรอบต่อไปก็
จะน าผลผลิตผกัท่ีไม่ได้มาตรฐานกลบัมาคืนให้กบัทางกลุ่ม ทางกลุ่มก็จะน ามาคืนให้กบัสมาชิก
ตามล าดบั  เมื่อครบ 7 วนัหลงัจากท่ีสมาชิกส่งผกัให้แก่กลุ่ม ทางกลุ่มก็จะจ่ายเงินค่าผกัแก่สมาชิก 
ทุกวนัองัคาร-พุธ-พฤหสับดี-ศุกร์ และวนัเสาร์ ตามล าดบั 

 
2.การช าระเงินระหว่างบริษทัผูส่้งออกใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ

อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี เม่ือแต่ละบริษัทมารับผลผลิตผกัจากทางกลุ่มในแต่ละคร้ัง ทาง
บริษทัยงัจะไม่จ่ายเงินค่าผลผลิตผลผกัใหแ้ก่ทางกลุ่ม  แต่จะใหท้างกลุ่มจะออกบิลส่งของใหแ้ก่ทาง
บริษทัและใหต้วัแทนของบริษทัจะลงช่ือรับของไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน โดยทางกลุ่มกบับริษทัจะเก็บ
หลกัฐานไวค้นละฉบบัเพื่อใหต้รงกนั และใชส้ าหรับตรวจสอบเมื่อถึงเวลาช าระเงินและเมื่อบริษทั
รับผกัไปแลว้ จะน าผลผลิตผกัไปคดัแยกคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก  าหนดของบริษทันั้นๆ และแจง้ตี
คืนผกัท่ีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานของแต่ละบริษทัก าหนด ให้กบัทางกลุ่มทราบภายใน 1-2 วนั
หลงัจากรับผกัในรอบนั้นๆไปแลว้ เพ่ือให้ทางกลุ่มท าการแจ้งการตีคืนผกัให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
ภายใน 1-2 วนัเช่นกนั และแต่ละบริษทัจะมีรอบการโอนเงินช าระค่าผกัให้แก่ทางกลุ่ม ทุกๆ 7 วนั 
ต่อ 1 คร้ัง โดยจะท าการโอนเงินผ่านบญัชีของประธานกลุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นเพ่ือป้องกนัการ
สบัสน และทางประธานกลุ่มจะท าการไปเบิกเงินเพื่อน ามาจ่ายค่าผกัใหก้บัสมาชิกในกลุ่มต่อไป 
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รายได้ รายจ่ายและผลก าไร 
 

รายได้จาการด าเนินธุรกจิ 
 

รายไดข้องของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี 
มาจากการขายผลิตภัณฑ์ผกัปลอดสารพิษท่ีรับซ้ือมาจากสมาชิกของกลุ่มเป็นหลกั และรายได้
รองลงมาคือ ไดม้าจากการขายปุ๋ยหมกั ในปี  2558  มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 1,299,436  บาท ในปี 2559 
มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 1,189,973 บาท และในปี 2560 มีรายไดร้วมทั้งสิน 1,136,369 บาท  (ตารางท่ี 6 ) 

 
ตารางที่ 6  รายได ้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี      
                  2558-2560 

แหล่งท่ีมาของรายได ้
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

จากการขายผลผลิตผกั 1,245,436.00 1,119,973.00 1,072,869.00 

จากการขายปุ๋ยหมกั     54,000.00      70,000.00     63,500.00 

รายไดร้วม 1,299,436.00 1,189,973.00 1,136,369.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
 
ค่าใช้จ่ายในการรับซ้ือผลผลติผกั 
 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลผลิตผกัจากสมาชิกในกลุ่ม ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัปลอด
สารพิษ อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี รวมทั้งส้ิน ในปี 2558 จ านวน 1,090,614 บาท ในปี 2559 
จ านวน 1,073,879 บาท และในปี 2560 จ านวน 1,028,511 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 7) เน่ืองจากการ
รับซ้ือผกัจากสมชิกในกลุ่มในราคาค่อนขา้งสูง เมื่อเทียบกบัราคาขายสินคา้ ท าใหต้น้ทุนในการขาย
ผลิตภณัฑจึ์งสูงตามไปดว้ย ท าใหม้ีผลสืบเน่ืองไปถึงก าไรสุทธิลดลงหรือประสบการขาดทุน 
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ตารางที่ 7  ค่าใชจ่้ายในการรับซ้ือผลผลิตผกั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ  
     อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี  2558-2560 

 

ค่าใชจ่้าย 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

ค่าใชจ่้ายในการรับซ้ือผกั 1,090,614.00 1,073,879.00 1,028,511.00 

รายจ่ายรวม 1,090,614.00 1,073,879.00 1,028,511.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
ค่าใช้จ่ายในการท าปุ๋ยหมกั 
 

ค่าใชจ่้ายในการท าปุ๋ยหมกั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบุรี รวมทั้งส้ิน ในปี 2558 จ านวน 20,000บาท ในปี 2559 จ านวน 32,000 บาท และในปี 
2560 จ านวน 25,700 บาท (ตารางท่ี 8) 

 
ตารางที่ 8  ค่าใชจ่้ายในการท าปุ๋ยหมกั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ  อ  าเภอไทรนอ้ย    

    จงัหวดันนทบุรี  2558-2560 
 

ค่าใชจ่้าย 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

ค่าใชจ่้ายในการท าปุ๋ยหมกั 20,000.00 32,000.00 25,700.00 

รายจ่ายรวม 20,000.00 32,000.00 25,700.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 
 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรนอ้ย 
จงัหวดันนทบุรี รวมทั้งส้ิน ในปี 2558 จ  านวน 54,000 บาท ในปี 2559 จ  านวน 62,740 บาท และใน
ปี 2560 จ  านวน 104,640 บาท  (ตารางท่ี 9 ) 
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ตารางที่ 9  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรนอ้ย        
                 จงัหวดันนทบุรี  2558-2560 
 

ค่าใชจ่้าย 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 54,000.00 62,740.00 104,640.00 

รายจ่ายรวม 54,000.00 62,740.00 104,640.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
 
ก าไร 
 

ก าไรสุทธิคงเหลือ ของกลุ่มในปี 2558 จ านวนทั้งส้ิน 34,822 บาท ในปี 2559 มีก  าไรสุทธิ
คงเหลือ 21,354 บาท ส่วนในปี 2560 ประสบภาวะขาดทุนอยูท่ี่จ  านวน 22,126 บาท  สาเหตุท่ีท าให้
ก  าไรในปี 2559 และ 2560 ลดลงและขาดทุนตามล าดบันั้น (ตารางท่ี 8) เน่ืองจากปริมาณผกัท่ีผลิต
ไดม้ีจ  านวนลดลง ท่ีขายไดม้ีจ  านวนลดลง และมีการหักค่าเส่ือมจากอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในทางบญัชีเพ่ิมข้ึนมา  
 
ตารางที่ 10  ก าไรสุทธิ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษ อ  าเภอไทรนอ้ย        
                 จงัหวดันนทบุรี  2558-2560 
 

ค่าใชจ่้าย 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

ก าไรสุทธิ 34,822.00 21,354.00 -22,126.00 

รวมก าไรสุทธิ 34,822.00 21,354.00 -22,126.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล จดบันทึก โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มจ านวน 35 ราย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอด
สารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี  และจากหนังสือ เอกสาร ผลงานวิจยัท่ี  
เก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถคน้ควา้ไดจ้ากหอ้งสมุด จากส่ือ Internet ขอ้มูลจาก กลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ
หรือเกษตรอ่ืนๆ จากการสอบถามจาก  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตผกัปลอดสารพิษและการจดัท า 
กลยธุท์ โดยการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (PEST analysis)  การวิเคราะห์ปัจจยัผลกัดนั 5 ประการ 
(Five Force Model Analysis) การวิเคราะห์ห่วงคุณค่า (Value Chain analysis )  การวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio analysis)  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis)  และการวิเคราะห์กลยทุธ ์(TOWS Matrix Analysis) ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ผลการวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain analysis) 
 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain analysis) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอด
สารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี จากการศึกษาขอ้มูลสามารถวิเคราะห์ 
กิจกรรมหลกัออกมาเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมหลกั และกิจกรรมสนบัสนุนไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ด้านกจิกรรมหลกั 
 

การผลิต เม่ือประธานกลุ่มรับค าสัง่ซ้ือล่วงหนา้จากบริษทัแลว้ จะท าการประชุมสมาชิกใน
กลุ่มเพื่อเตรียมการผลิตผกั โดยใหส้มาชิกเลือกปลูกผกัตามประสบการณ์และความถนดัของสมาชิก
แต่ละคน (ภาพผนวกท่ี 3-4) ผกัแต่ละชนิดจะให้ท าการปลูกโดยสมาชิกจ านวน 2-3 ราย เพื่อให้
มัน่ใจว่าผลผลิตแต่ละแปลงจะไม่เสียหายและมีผลผลิตผกัส่งใหก้บัทางบริษทัเมื่อถึงก  าหนดเวลาส่ง
ผกั นอกจากทางกลุ่มจะมีธุรกิจผกัปลอดสารพิษแลว้ ทางกลุ่มยงัมีการผลิตปุ๋ยหมกัเพื่อจ  าหน่าย
ใหแ้ก่สมาชิกเพื่อน าไปใชเ้ป็นปัจจยัในการผลิต โดยใหส้มาชิกมาช่วยกนัในการผลิต และจ าหน่าย 
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ใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มในราคาตน้ทุน นอกจากปุ๋ยหมกัแลว้ ทางกลุ่มยงัให้บริการยืมเคร่ืองจกัรกล
ทางการเกษตรในการเตรียมแปลงแก่สมาชิกในกลุ่ม คือรถไถดิน และรถพรวนดิน แก่สมาชิกใน
กลุ่ม โดยไม่คิดค่าบริการ แต่สมาชิกในกลุ่มตอ้งเติมน ้ ามนัเอง และเม่ือเคร่ืองจกัรช ารุดไม่สามารถ
ใชง้านได ้สมาชิกในกลุ่มท่ีใชเ้คร่ืองจกัรในรอบนั้นตอ้งรับผดิชอบค่าเสียหายและค่าซ่อมเคร่ืองจกัร
ใชส้ามรถใชง้านไดต้ามปกติ จึงท าใหส้มาชิกมีความสะดวกดา้นเคร่ืองจกัรในระดบัหน่ึง 

 
การขายผกัให้แก่บริษัทผูส่้งออก ในการขายผกัให้แก่บริษัทผูส่้งออก จะมีการท าสัญญา

ระหว่างกลุ่มกบับริษทัผูรั้บซ้ือแต่ละบริษทัทุกๆ 1 ปี  มีการประกนัราคาผลผลิตท่ีบริษทัจะรับซ้ือ
จากกลุ่มโดยตกลงกนัตามความพอใจ และราคาสูงกว่าตลาดกลาง และทางบริษทัจะตอ้งมารับซ้ือ
ผลผลิตของกลุ่ม ณ ท่ีท าการกลุ่ม ซ่ึงถือว่าเป็นการลดตน้ทุนดา้นการขนส่งผกัไดค่้อนขา้งมากเลย
ทีเดียว  เมื่อส่งผกัใหแ้ก่บริษทัใดบริษทัหน่ึงเสร็จทางกลุ่มจะออกบิลส่งของใหแ้ก่ทางบริษทัเพื่อเก็บ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน และบริษทัจะน าผกัท่ีรับซ้ือจากทางกลุ่มไปคดัคุณภาพ ผลผลิตผกัท่ีมีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐานทางบริษทัจะตีคืนกลบัมายงักลุ่มภายใน 1-2 วนั และเมื่อครบ 7 วนั บริษทัจะโอนเงินค่า
ผกัใหแ้ก่ทางกลุ่มโดยโอนเงินทั้งหมดผา่นบญัชีของประธานกลุ่ม 
 

 การตลาดผกั ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ผลผลิตผกัมีหลายชนิดให้เลือก และเป็นผลผลิตมี
คุณภาพ มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับจากบริษทั เพราะผลผลิตผกัท่ีสมาชิกแต่ละรายผลิตไดน้ั้นไดผ้่าน
การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) จากกรมวิชาการ
เกษตร  ดา้นราคา (Price) พบว่าราคาในการรับซ้ือผกัจากสมาชิกในกลุ่มค่อนขา้งสูง ท าให้ส่วนต่าง
ของก าไรค่อนขา้งต ่า  และราคาผกัท่ีขายใหก้บับริษทัผูส่้งออก มีการตกลงท าสญัญาประกนัราคาไว้
รับซ้ือไวต้ลอดปี ซ่ึงได้ราคาเป็นท่ีน่าพอใจเน่ืองจากราคาท่ีบริษทัรับซ้ือค่อนขา้งสูงกว่าราคาใน
ทอ้งตลาดมาก ดา้นสถานท่ี (Place) พบว่าบริษทัผูส่้งออกผกัปลอดสารพิษ มารับซ้ือผกัถึงท่ีท าการ
กลุ่ม ท าให้กลุ่มไม่ประสบปัญหาด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายผลผลิตผกั ด้านการประชาสัมพนัธ ์
(Promotion) ทางกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์แนะน ากลุ่มผ่านการออกร้านแสดงสินค้าต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดข้ึนเสมอ และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ Internet อาทิ เช่น 
Facebook เป็นตน้ ท าใหก้ลุ่มเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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การใหบ้ริการ ทางกลุ่มไดใ้หค้วามส าคญัทั้งในดา้นกบัสมาชิกในกลุ่มเองซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
สินคา้ใหแ้ก่กลุ่ม โดยการจดัหาผูม้ีความรู้ นกัวิชาการ มาใหค้วามรู้ในดา้นการผลิต ดา้นการลด
ตน้ทุน เป็นตน้ ในดา้นบริษทัผูส่้งออกผกัปลอดสารพิษท่ีมารับซ้ือผลผลิตผกัจากทางกลุ่มทางกลุ่มมี
การติดต่อ และอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เช่น ท่ีจอดรถ การใหค้วามเป็นกนัเอง และการ
ตอ้นรับดว้ยความจริงใจ  

 
ด้านกจิกรรมสนับสนุน 
 
 การจดัหาวตัถุดิบ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพษิเพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทรนอ้ย 
จงัหวดันนทบุรี จะแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 
 1.การหาวตัถุดิบในส่วนของกิจกรรมผกัปลอดสารพิษโดยตรง ในส่วนน้ีจะเก่ียวเน่ืองและ
แยกกนัไม่ออกกบัดา้นการผลิตผกัปลอดสารพิษ เน่ืองจากผูผ้ลิตปลอดสารพิษคือสมาชิกของกลุ่มท่ี
จะผลิตผกัเพื่อจ  าหน่ายให้แก่ทางกลุ่ม การหาวตัถุดิบส่วนน้ีจึงเป็นหน้าท่ีของสมาชิกแต่ละรายท่ี
จะตอ้งหาปัจจยัในการผลิตเพื่อมาการผลิตผกัเอง และตน้ทุนท่ีใชคื้อทุนของสมาชิกเอง ส าหรับ
น ามาผลิตผกัปลอดสารพิษเพื่อจ  าหน่ายใหแ้ก่ทางกลุ่ม 
 
 2.การหาวตัถุดิบส าหรับผลิตปุ๋ยหมกั เพื่อท าการผลิตปุ๋ยหมกัจ าหน่ายใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่ม 
จะท าการหาซ้ือวตัถุดิบท่ีหาง่ายในพ้ืนท่ี เช่น ข้ีววั แกลบดิบ เป็นตน้ ซ่ึงไม่พบปัญหาในการจดัหา
เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบท่ีหาง่ายและราคาไม่แพง 
 

การรับซ้ือผกัจากสมาชิก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก  อ  าเภอไทร
นอ้ย จงัหวดันนทบุรี จะท าการก าหนดราคารับซ้ือผกัจากเกษตรกรในกลุ่มให้มีส่วนต่างกบัราคาท่ี
กลุ่มจะขายใหก้บับริษทัผูส่้งออก กิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อเป็นก าไรและใชใ้นการบริหารของกลุ่ม 
โดยเปิดรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม ณ ท่ีท าการกลุ่มทุกๆวนั และเมื่อสมาชิกมาส่งผกั อาจจะมี
หรือไม่มีเจา้หน้าท่ีมาคอยจดบนัทึกขอ้มูล แต่จะให้สมาชิกแต่ละรายท่ีมาส่งผกั ท าการจดบนัทึก
น ้ าหนกัผลผลิตดว้ยตวัเองลงในสมุดท่ีทางกลุ่มเตรียมไวใ้ห้ (ภาพผนวกท่ี 9) โดยอาศยัความเช่ือใจ
กนัเองของสมาชิกในซ่ึงถือว่าเป็นขอ้ดี ในขณะท่ีกลุ่มยงัมีขนาดเล็ก แต่ในอนาคตเมื่อกลุ่มมีการ
ขยายตวัเพ่ิมข้ึนอาจจะกลายเป็นปัญหาตามมาได ้
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การพฒันาด้านเทคโนโลยี  ของทางกลุ่มพบว่ามีการให้บริการยืมเคร่ืองจกัรกลทางการ
เกษตรเพื่อเตรียมพ้ืนท่ีแปลง และการจดัการวชัพืชแก่สมาชิกในกลุ่ม โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย เพ่ือลด
การใชแ้รงงานคน อนัจะท าใหส้ิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน การปรับปรุงโรงคดับรรจุ ของกลุ่มพบว่า
ยงัไม่ไดม้าตรฐานสากล เน่ืองการจดัท าโรงคดับรรจุท่ีไดรั้บมาตรฐานตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง  

 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การจดัการของทางกลุ่มยงัไม่เป็นรูปธรรม เน่ืองจากผูบ้ริหาร 

ไดแ้ก่ ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ ของกลุ่ม ไม่สามารถท างานไดเ้ต็ม
ความสามารถ เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานท่ีถูกตอ้งและมาตรฐาน อีกประการ
หน่ึงผูบ้ริหารกลุ่ม ท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาจากสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงท าใหไ้ม่มีเวลาในการบริหารเต็มท่ี 
เน่ืองจากตอ้งแบ่งเวลาในการผลิตผกัเพื่อจ  าหน่ายใหก้บัทางกลุ่มเช่นกนั  

 
โครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท ทางกลุ่มยงัไม่มีการจัดการองค์กรท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก

ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากร ตอ้งท าหนา้ท่ี 2 ดา้นคือ ดา้นการบริหารกลุ่ม และดา้นการเป็นสมาชิกผูผ้ลิต
ผกัเพื่อจ  าหน่ายใหก้บัทางกลุ่ม (ภาพผนวกท่ี 8) ท าใหไ้ม่สามารถบริหารจดัการองค์กรไดเ้ต็มท่ี อีก
ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมตวักนัของคนในชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ มีโครงสร้างการ
บริหารงานองค์กรแบบไม่ซับซ้อน และมีช่องว่างบางประการท่ียงัไม่เป็นแบบแผน ท า ให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งไมม่ีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

 
ผลการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 
การวิเคาระห์ผลการด าเนินงานของธุรกิจผกัปลอดสารพิษ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกั

ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จังหวดันนทบุรี แบ่งการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงินออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 
 
1.  อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
 
 จากการวิเคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 ถึง 2560 พบว่าอตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนมีค่ามากกว่า 1 เท่า ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.48  5.60  และ 6.09 เท่า ตามล าดบั  แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มมีอตัราสภาพคล่องสูงมากเกินไป การลงทุนไม่มีประสิทธิภาพ ควรน าเงินส่วนน้ีไปสร้างรายได ้
แต่เมื่อพิจารณาจากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว พบว่ามีค่าเท่ากบั 2.92  2.39 และ 4.40 เท่า 
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ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 เท่า หมายความว่า สินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน แสดง
ว่าทางกลุ่มมีความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดเ้ร็ว ท าใหไ้ม่มีปัญหาการขาดสภาพ
คล่อง เน่ืองจากมีสินคา้คงเหลือจ านวนนอ้ย (ตารางผนวกท่ี 1) 
 
2. อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Asset Management Ratios)  
 

จากการวิเคราะห์อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์พบว่า อตัราการหมุน
ของสินคา้คงเหลือในปี 2558 ถึง 2560 มีค่าเท่ากบั   42.18  32.46  และ 31.46 รอบ ตามล าดบั จะเห็น
ไดว้่าอตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือมีค่าสูงมากทุกปี  หมายความว่า กลุ่มมีการขายสินคา้ออกไป
ได้เร็ว จากการวิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรในปี 2558 ถึง 2560 มีค่าเท่ากับ  
23.12  7.52  และ 3.67 รอบ ตามล าดบั หมายความว่า กลุ่มมีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยถ์าวร
อยู่ในเกณฑ์สูง แต่มีอตัราส่วนท่ีลดลงในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาจากอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วมในปี 2558 ถึง 2560  พบว่ามีค่าเท่ากับ 8.99  4.28  และ 2.58 รอบ ตามล าดับ 
หมายความว่า กลุ่มมี อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมอยู่ในท่ีดี แต่มีอตัราส่วนท่ีลดลงในแต่
ละปีตามล าดบั และเมื่อกลุ่มตอ้งการขยายกิจการเพ่ิมจึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชสิ้นทรัพยม์ากในการขยาย
กิจการ (ตารางผนวกท่ี 1) 
 
3. อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหน้ีสิน (Debt Management Ratios) 
 
 จากการวิเคราะห์อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหน้ีสิน ในปี 2558 ถึง 2560 
พบว่าอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากับ  0.13  0.07  และ 0.04 เท่า ตามล าดับ 
หมายความว่า กลุ่มมีความสามารถในการจ่ายหน้ีท่ีดีมาก และดีข้ึนทุกปี ซ่ึงแสดงถึงฐานะทาง
การเงินท่ีดี มีความเส่ียงทางการเงินต ่า  และหากตอ้งการกูยมืเงินในอนาคตสามารถท าไดง่้าย เพราะ
ยงัมีเครดิตทางการเงินท่ีดี (ตารางผนวกท่ี 1) 
 
4. อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก  าไร (Profitability Ratios) 
 
 จากการวิเคราะห์อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก  าไร ในปี 2558 ถึง 2560 พบว่า
อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย มีค่าเท่ากบั  2%   1%  และ -2%  ตามล าดบั จะเห็นไดว้่ามีอตัราส่วนท่ี
นอ้ยมาก และติดลบในปี 2560 หมายความว่า กลุ่มมีความเส่ียงในการด าเนินงานค่อนขา้งสูงมาก 
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เม่ือพิจารณาจากงบก าไรขาดทุน ในปีพบว่าสาเหตุเกิดจากตน้ทุนในการรับซ้ือผกัท่ีสูงมากของกลุ่ม 
ในปี 2559 และปี 2560 มีการตน้ทุนค่าใชจ่้ายการด าเนินงานเกิดจากการหกัค่าเส่ือมสินทรัพย ์
ประเภท อาคารโรงเรือน เคร่ืองจกัรกล และตูแ้ช่เยน็ เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี และมียอดขายลดลง ท าให้
ก  าไรสุทธิลงลงและติดลบตามล าดบั จากการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม มีค่า
เท่ากบั 24%  7%  และ -5%  ตามล าดบั จะเห็นไดว้่ามีอตัราส่วนท่ีลดลง และติดลบตามล าดับ 
หมายความว่า ในปี 2558 และ 2559 กลุ่มยงัมีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน แต่ในปี 2560 
อตัราส่วนอยูใ่นเกณฑต์ดลบแสดงว่าในปีน้ีกลุ่มมีผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน และประสบ
กบัการขาดทุน จากการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ มีค่าเท่ากบั 27%  8%  และ -
5% ตามล าดับ จะเห็นว่าอตัราส่วนมีอตัราท่ีลดลงอย่างมากในปี 2559 และติดลบในปี 2560   
หมายความว่า กลุ่มมีความสามารถในการบริหารงานลดลง ท าใหส้มาชิกในกลุ่มไดรั้บผลตอบแทน
จากก าไรในการด าเนินงานลดลงและประสบการขาดทุน (ตารางผนวกท่ี 1) 
 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัผลกัดนัทั้ง 5 ประการ (Five Force Model Analysis) 
 

จากการวิเคราะห์การแข่งขนัโดยใช ้ ปัจจยัผลกัดันทั้ง 5 ประการ (Five Force Model 
Analysis) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
แยกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ อ านาจต่อรองจากผูซ้ื้อ  การใชสิ้นคา้อ่ืนทดแทน  
ช่องทางการจดัจ  าหน่ายหรือซพัพลายเออร์ และการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ไดด้งัต่อไปน้ี 

 
การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ (Threat  of  New Entrants) การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ใน

ธุรกิจผกัปลอดสารพิษ นั้นท าไดง้ายเน่ืองจากไม่มีขั้นตอน และใชเ้งินลงทุนไม่มากมาก แต่ก็ไม่ใช่
ว่าใครก็จะสามารถเขา้มาท าธุรกิจได ้เน่ืองจากในการท าธุรกิจนั้น ผลผลิตผกัท่ีจะขาย ตอ้งผ่านการ
ตรวจรับรองมาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practices :GAP) การปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับ
การเกษตร ตอ้งอาศยัความรู้ท่ีถูกตอ้ง และประสบการณ์การปฏิบติั อีกทั้งสามารถควบคุมการผลิต
ใหม้ีมาตรฐานไดย้ากพอควร 

 
อ านาจต่อรองจากผูซ้ื้อ ( Bargaining Power of  Buyers) ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ท่ีท าการ

ส่งออกผกัปลอดสารพิษไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงมีจ  านวนบริษทัไม่มาก อ  านาจต่อรองจากผูซ้ื้อมีมาก 
จึงตอ้งมีการท าสญัญาประกนัราคาและการรับซ้ือสินคา้ตามราคาท่ีก  าหนด แต่บริษทัก็มีทางเลือก
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เน่ืองจากมีธุรกิจคู่แข่งประเภทเดียวกนัอยูอี่กหลายแห่ง ทางกลุ่มจึงแกปั้ญหาโดยการ เพ่ิมช่องทาง
จ าหน่ายผลผลิตผกัไปยงัตลาดอ่ืนๆ เช่น โลตสั ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต บ๊ิกซี เป็นตน้  
 

การใชสิ้นคา้อ่ืนทดแทน (Threat of Substitutes) สินคา้ทดแทนมีจ  านวนมาก เน่ืองจากเป็น
สินคา้ท่ีสามารถผลิตไดไ้ม่ยาก และขั้นตอนไม่ซบัซอ้นไม่ต้องใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งสินค้า
ประเภทผกัปกติท่ีขายในทอ้งตลาดมีมาก ราคาถูกกว่า และผกัปลอดสารพิษก็มีหลายชนิดใหเ้ลือก  
 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือซพัพลายเออร์ (Bargaining Power of Supplier) ปัจจยัการผลิต
ส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตเองได ้เช่น สารเคมีในการก าจดัวชัพืช โรค และแมลงศตัรูพืช ซ่ึงมีความ
จ าเป็นตอ้งใชจึ้งมีผลต่อตน้ทุนการผลิตผกัของสมาชิก ท าใหอ้  านาจในการต่อรองของผูข้ายปัจจยั
การผลิตมีมาก ส่วนปัจจยัการผลิตอีกประการหน่ึงท่ีส าคญั คือ ปุ๋ย ซ่ึงจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืชมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตผกั ทางกลุ่มเองสามารถผลิตปุ๋ยหมกัส าหรับจ าหน่าย
ใหแ้ก่สมาชิกในราคาถูกได ้ท าใหล้ดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมซ่ึีงมีราคาแพงลงได ้ 
  

การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม  (Competitive Rivalry) การแข่งภายในอุตสาหกรรม ไม่
รุนแรงมากเน่ืองจากมีการท าสญัญาการรับซ้ือ การประกนัราคาจากบริษทัคู่คา้ มีการแกปั้ญหาการ
แย่งลูกคา้ และการถูกทางบริษทัท่ีรับซ้ือสินค้าไปเพ่ือการส่งออกผิดสัญญา โดยการจบัมือเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจ กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนซ่ึงปลูกผกัปลอดสารพิษอ่ืนในพ้ืนท่ี ส าหรับแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญั และช่วยเหลือกนัเม่ือยามมีปัญหา 

 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก (PEST Analysis) 

 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอด
สารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี แยกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเมือง
และกฎหมาย  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมวฒันธรรม และปัจจัยด้านเทคโนโลยี ได้
ดงัต่อไปน้ี 
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 ดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors ) ไม่มผีลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
ของกลุ่มแต่จะมีผลกระทบทางออ้มคือ จากท่ีภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการคา้และการลงทุน กบั 
ต่างประเทศท าใหก้ลุ่มวิสาหกิจต่างๆ มีโอกาสในการขยายตวัมากข้ึน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดา้น
ดา้นการเกษตร ก็เป็นอีกหน่ึงนโยบายของรัฐบาลท่ีจะเพ่ิมศกัยภาพของประเทศ ท าให้เป็นโอกาส
ของกลุ่มท่ีจะพฒันาดา้นธุรกิจการเกษตรใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดไดม้ากข้ึน การเปิดการคา้เสรี
กบัประเทศต่างๆ มีผลทั้งดา้นบวกและลบ ดา้นบวกก็คือ ทางกลุ่มจะสามารถผลิตสินคา้เพ่ือขาย
ตลาดต่างประเทศไดม้ากข้ึน แต่ถา้ทางกลุ่มไม่มีความพร้อมก็จะโดนสินคา้จากประเทศคู่คา้ ซ่ึงอาจ
มีตน้ทุนและราคาท่ีถูกกว่าเข้ามาตีตลาดสินคา้ของเราได ้เสถียรภาพทางการเมืองก็เป็นอีกปัจจัย
หน่ึง บางช่วงการเมืองในประเทศไม่ค่อยมีเสถียรภาพ นักลงทุนต่างประเทศไม่มีความมัน่ใจท่ีจะ
ลงทุนในประเทศไทย อาจท าใหบ้างประเทศเปล่ียนไปเป็นท าการคา้กบัประเทศอ่ืน  
 

ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factors) ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของกลุ่ม แต่จะมีผล
ทางออ้มคือ  จากการประเมินเศรษฐกิจในประเทศไทยขณะน้ี ไม่ค่อยคล่องตวัเท่าไหร่ สินค้า
ประเภทปัจจยัการผลิตต่างๆมีราคาเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีรายไดข้องกลุ่มอาจลดลง ท าให้อาจมีปัญหาดา้น
สภาพคล่องทางการเงิน ทั้งของกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มเอง ถา้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้ง
ของไทยและของโลกเป็นไปในทิศทางท่ีดี จะท าใหมี้ยอดสัง่ซ้ือสินคา้ขยายตวัมากข้ึน 

  
ดา้นสงัคมวฒันธรรม (Social-Cultural  Factors) ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของกลุ่ม 

แต่จะมีผลทางออ้มคือ ในปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไป กระแสรักสุขภาพใส่ใจสุขภาพมาก
ข้ึนในหมู่คนชนชาติต่างๆ อีกทั้งในปัจจุบนัคนวยัสูงอายุมากข้ึน ผกัปลอดสารพิษจึงเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกของคนในยคุปัจจุบนั จึงเป็นโอกาสท่ีทางกลุ่มท่ีจะขยายธุรกิจใหใ้หญ่ข้ึน 

 
 ดา้นเทคโนโลย ี(Technological  Factors) สมยัโลกาภิวตัน์ เทคโนโลยีมีบทบาทส าคญัต่อ
ชีวิตของคนเรามากข้ึน การพฒันาการขนส่ง การส่ือสาร ท าให้ทางกลุ่มมีโอกาสในการสร้างการ
รับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม ติดต่อหาตลาดผา่นทางออนไลน์ ท าให้มีโอกาสใน
การขายสินคา้มากข้ึน ทางกลุ่มจึงควรน าเทคโนโลยมีาปรับประยกุตใ์ชใ้หม้าก 
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ผลการวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT Analysis) 
 

จากการศึกษาขอ้มูล ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทร
นอ้ย จงัหวดันนทบุรี สามารถวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ได้
ดงัต่อไปน้ี 

 
จุดแข็ง (Strengths)  
 

1. กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยหมกัใชเ้องได ้ 
2. สมาชิกในกลุ่มมีเงินทุนเป็นของตวัเอง 

            3. สินคา้มีคุณภาพมาตรฐาน ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP) 
4. ขายผลผลิตไดร้าคาสูงกว่าราคาตลาดทัว่ไป 
5. สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์ในการผลิตผกั 
6. มีบริษทัคู่คา้มารับซ้ือผกัหลายรายท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคา 
7. ไดรั้บการไวใ้จจากบริษทัคู่คา้รายเก่า 
8. สมาชิกในกลุ่มมีความสามคัคี และความซ่ือสตัย ์ท าใหภ้าพลกัษณ์ของกลุ่มน่าเช่ือถือ 

 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
 

1. ตน้ทุนการซ้ือผกัสูง 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสูง  
3. โรงคดับรรจุไม่ไดม้าตฐาน และขาดอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็น 
4. ผลก าไรนอ้ย และประสบการขาดทุน 
5. ขาดระบบการท าบญัชี การจดัการกลุ่ม และการวางแผนท่ีดี 
6. การตดัสินใจของบุคลากรเป็นแบบจุดศูนยก์ลาง 
7. การไวใ้จใหส้มาชิกใหจ้ดบนัทึกผกัท่ีน ามาส่งลงในบญัชีของกลุ่มเอง อาจท าใหเ้กิด  
    ปัญหาในอนาคตได ้
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โอกาส (Opportunities) 
 

1. การเปิดเขตการคา้เสรี ของรัฐบาลกบัประเทศต่างๆ 
2. นโยบายไทยแลนด ์4.0 ดา้นการเกษตร 
3. กระแสรักสุขภาพ อาหารปลอดภยั ท าใหค้นหนัมาสนใบริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน 
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงพ้ืนท่ีใหใ้หค้วามรู้ และสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  

            5. เทคโนโลยใีหม่ๆท่ีจะสามารถน าเขา้มาใชใ้นการพฒันาธุรกิจ 
6. เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือลูกหลานของสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ และใหค้วามสนใจ 
 

อุปสรรค (Threats) 
 

1. ปัญหาหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก 
2. ปัญหาดา้นขาดแคลนแรงงานในการผลิตผกั 
3. มีกลุ่มผกัปลอดสารพิษในพ้ืนท่ีหลายกลุ่ม ท าใหอ้าจเกิดปัญหาการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน  
    ไดใ้นอนาคต 
4. ความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ 
5. ขาดแคลนน ้ าช่วงหนา้แลง้ ท าใหผ้ลผลิตผกันอ้ย 
6. ปัญหาโรคแมลงศตัรูพืช เขา้ท าลายผลผลิตผกั 
7. หน่วยงานต่างๆ ลงพ้ืนท่ีกลุ่มมากเกินไป ซ่ึงรบกวนเวลาในการผลิตผกัของสมาชิก  
    และเกิดค่าใชจ่้ายในการตอ้นรับ 
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ผลการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหา (TOWS Matrix Analysis) 
 
ตารางที่ 11  วิเคราะห์ TOWS Matrix 
 
  

จุดแข็ง (Strengths) 

 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

 

 

โอกาส (Opportunities) 

จุดแข็งกบัโอกาส (SO)  
- การเพ่ิมก าลงัการผลิต 
- การขยายช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

จุดอ่อนกบัโอกาส (WO)  
- การปรับปรุงระบบการจดัการ
และการด าเนินงานใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
- การสร้างมาตรฐานโรงคดับรรจุ  

 

 

 

อุปสรรค (Threats) 

 

จุดแข็งกบัอุปสรรค (ST) 
- การลดตน้ทุนการผลิตผกั
ของสมาชิก 
-การวางแผนการจดัการน ้ า
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- การเพ่ิมมาตรการอารักขาพืช
ของสมาชิกผูผ้ลิตผกั  
- การรักษาฐานลูกคา้รายเก่า 
และเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ 
 

จุดอ่อนกบัอุปสรรคWT  
-การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมา
ใชแ้ทนแรงงานในการผลิตผกั 
-การจบัมือสร้างพนัธมิตรกบั
กลุ่มปลูกผกัอ่ืนในพ้ืนท่ีไกลเ้คียง  

ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ (2561) 
 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายใน 
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 กลยุทธ์ S-O  
 
กลยทุธก์ารเพ่ิมการก าลงัการผลิต (S-1,2  O-1,2,3) 
 

กลยทุธก์ารเพ่ิมก าลงัการผลิตสามารถท าไดโ้ดยการ การเพ่ิมจ านวนสมาชิกของกลุ่ม หรือ
การเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกผกั อาจจะมีการเช่าพ้ืนท่ีปลูกผกัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบันโลกมีการพฒันา
กา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ประชากรโลกเพ่ิมข้ึนท าใหค้วามตอ้งการอาหารของโลกเพ่ิมข้ึน ประเทศ
ต่างๆแสวงหาความมัน่คงทางอาหารให้ประเทศของตวัเอง จึงท าให้แต่ละประเทศมีการติดต่อซ้ือ
ขายแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงกนัและกนั แต่ก็มีอุปสรรค เช่น การกีดกนัภาษี เป็นต้น จึงท าให้หลาย
ประเทศ มีการงดเวน้ภาษีจากประเทศคู่คา้ เพ่ือใหมี้การคา้ระหว่างกนัมากข้ึน ประเทศไทยก็เป็นอีก
ประเทศหน่ึง ท่ีมีการเปิดเขตการคา้เสรีกบัหลายประเทศ จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยจะสามารถ
ขายสินคา้เกษตรไปยงัประเทศต่างๆไดเ้พ่ิมมากข้ึน โอกาสของกลุ่มท่ีจะสามารถเพ่ิมก าลงัการผลิต
และขายผกัไดป้ริมาณมากข้ึน นโยบายไทยแลนด ์4.0 ดา้นการเกษตร ของทางรัฐบาล มีการส่งเสริม
ดา้นการผลิต การตลาด และการน าเทคโลเทคโนโลยีการเกษตรมาใช ้อีกทั้งกระแสรักสุขภาพ ท า
ใหค้นหนัมาบริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน จึงเป็นโอกาสท่ีทางกลุ่มจะสามารถผลิตและขายสินคา้
ไดเ้พ่ิมข้ึน  

 
กลยทุธก์ารขยายช่องทางการจดัจ  าหน่าย (S-3,6,7  O-1,2,3,5,6) 
 
 กลยทุธก์ารขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากธุรกิจดา้นการเกษตร ในปัจจุบนัมีการ
เติบโตรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหค้นไทยมีโอกาสในการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัดา้นการเกษตร
มากข้ึน นโยบายการเปิดการคา้เสรีกบัประเทศต่างๆ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดา้นการเกษตร ของ
รัฐบาลในปัจจุบนัท าให้การพฒันาด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน ในดา้นเทคโนโลยี นวตักรรมใหม่ๆท่ี
พฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็วก็มีส่วนท าใหธุ้รกิจการเกษตรมีการเติบโตไปอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งคนรุ่นใหม่ 
หรือลูกหลานเกษตรกรในกลุ่มท่ีมีความรู้มากข้ึน  และให้ความสนใจในธุรกิจของกลุ่มมากข้ึน จึง
เป็นโอกาสของกลุ่มท่ีจะขยายช่องทางการจดัจ  าหน่ายผลผลิตผกัไดห้ลายช่องทาง จะท าให้สามารถ
กระจายผลผลิตผกัมากข้ึน เช่น การท าตลาดผกัออนไลน์ ตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็นตน้  
 
 
 



47 

 
 

กลยุทธ์ S-T 
 
กลยทุธก์ารลดตน้ทุนการผลิตผกัของสมาชิก (S-1,2 T-3)  
 
 การประกอบธุรกิจของกลุ่ม มีตน้ทุนการซ้ือผกัจากสมาชิกท่ีสูง เน่ืองจากตอ้งผลก าไรใน
การด าเนินธุรกิจไม่มาก เน้นการรวมกลุ่มเพื่ออ  านาจต่อรองพ่อคา้คนกลาง และเน้นรายได้ของ
สมาชิกในกลุ่มเป็นส าคญั จึงท าใหป้ระสบปัญหาการตน้ทุนการซ้ือผกัในธุรกิจของกลุ่มสูง ผลก าไร
สุทธิของกลุ่มนอ้ยและประสบกบัการขาดทุน และเน่ืองทางกลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยหมกัไดเ้อง ซ่ึงปุ๋ย
หมกัท่ีเป็นอีกปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัในการผลิตผกัปลอดสารพิษ จึงควรมีการผลิตปุ๋ยหมกัเพ่ิมมาก
ข้ึน เพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ และสามารถจ าหน่ายให้กับสมาชิกผูผ้ลิตผกัในราคาถูกกว่า
ทอ้งตลาด ท าใหส้มาชิกมีตน้ทุนดา้นปุ๋ยท่ีไม่สูง 
  
กลยทุธก์ารวางแผนการจดัการน ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ (S-5 T-5)  
 
 ทางสมาชิกในกลุ่มและทางกลุ่มเองประกอบธุรกิจการผลิตผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก
มาเป็นระยะเวลาหลายปี ท าให้มีประสบการณ์ด้านการผลิตพอสมควร  (ภาพผนวกท่ี 5-6) แต่
เหตุการณ์ท่ีเกิดซ ้าทุกปี คือการขาดแคลนน ้ าเพ่ือใชใ้นการผลิตในช่วงฤดูแลง้ จ  านวนผลผลิตผกัจึง
ลดลง ท าใหร้ายไดข้องสมาชิกและของกลุ่มลดลงตามล าดบั ทางกลุ่มจึงควรวางแผนและหาวิธีการ
จดัการน ้ าใหมี้ประสิทธิภาพและเพ่ือใหมี้เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นการผลิตผกัให้ไดม้ากท่ีสุด 
อีกทางหน่ึงก็คือ หาสายพนัธุ์ผกั สายพนัธุ์ท่ีมีความทนแลง้มาปลูกให้มากข้ึน เพ่ือลดการเสียหาย
ผลผลิตผกัจากปัญหาหารขาดแคลนน ้ าใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 
กลยทุธก์ารเพ่ิมมาตรการอารักขาพืชของสมาชิกผูผ้ลิตผกั (S-5 T-6)  
 
 อีกปัญหาหน่ึงของการท าธุรกิจเกษตรดา้นการผลิตผกัปลอดสารพิษคือ การระบาดของโรค
และแมลงศตัรูพืชอยา่งรวดเร็ว ผลผลิตผกัไดรั้บความเสียหายเป็นอนัมาก ท าให้สมาชิกของกลุ่มไม่
สามารถน าผลผลิตมาขายใหก้บัทางกลุ่มได ้มีผลกระทบต่อกลุ่มอยา่งมากก็คือ ทางกลุ่มไม่มีผกัท่ีจะ
ส่งขายใหก้บับริษทัผูส่้งออกไดอี้กทอดหน่ึง อนัก่อให้เกิดผลกระทบเป็นล าดบัขั้น ดงันั้นจึงควรมี
มาตรการเพ่ิมการอารักขาพืชของสมาชิกผูป้ลูกผกั (ภาพผนวกท่ี 4) เพื่อใหป้้องกนัใหผ้ลผลิตผกัเกิด
ความเสียหายใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด 
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กลยทุธก์ารรักษาฐานลูกคา้รายเก่า และเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ (S-6,7,8  O-1,3) 
 

เน่ืองจากในธุรกิจการผลิตผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ของทางกลุ่มมีการส่งผลผลิตผกั
ขายผา่น บริษทัผูส่้งออกเป็นตวักลางในการกระจายสินคา้ แต่ละบริษทัเป็นลูกคา้ท่ีท าการซ้ือขายกนั
มานานท าใหท้างกลุ่มกบับริษทัผูส่้งออกมีความไวว้างใจและเช่ือใจกนั การท่ีทางกลุ่มท าการซ้ือขาย
กบัหลายบริษทั ก็ท าใหเ้กิดการแข่งขนัดน้ราคา ท าใหก้ลุ่มสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดใ้นราคาท่ีกลุ่ม
พึงพอใจได ้ดงันั้นทางกลุ่มเองจึงควรรักษาฐานลูกคา้รายเก่าเอาไวใ้ห้มัน่คง  อีกทั้งความซ่ือสัตย์
ของสมาชิกในกลุ่มท่ีท าการผลิตผกัตามกฏขอ้บงัคบัในการรับรองมาตรฐานจีเอพี ผลผลิตผกัจึงมี
คุณภาพมาตฐาน ท าใหก้ลุ่มมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความน่าเช่ือถ่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และจูง
ใจลูกคา้รายใหม่ใหม้าท าการซ้ือขายกบักลุ่มเพ่ิมข้ึน 

 
กลยุทธ์ W-O 
 
กลยทุธก์ารปรับปรุงระบบการจดัการและการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ (W-2,4,6 O-4,5,6) 
 
 ลกัษณะโครงสร้างของกลุ่มมีโครงสร้างแบบไม่ซบัซอ้น เน่ืองจากผูบ้ริหารกลุ่มไดรั้บการ
คดัเลือกมาจากสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงตอ้งท าการปลูกผกัเพ่ือขายให้กบัทางกลุ่มดว้ย ดงันั้นการติดต่อ
ประสานงาน และการบริหารจดัการกลุ่มส่วนใหญ่จึงตกเป็นภาระของประธานกลุ่ม ซ่ึงท าหน้าท่ี
หลายอย่าง ในขณะเดียวกนัประธานกลุ่มเองมีบทบาทเป็นสมาชิกผูป้ลูกผกัเพื่อส่งขายให้กบัทาง
กลุ่มดว้ย ท าใหก้ารบริหารจดัการกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น อีกทั้งยงัไม่มีการท าบญัชี
รายรับรายจ่ายท่ีเป็นรูปธรรม ท าใหไ้ม่ทราบผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง ในปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เขา้ไปสนบัสนุนและใหค้วามรู้ดา้นต่างๆกบัทางกลุ่ม (ภาพผนวกท่ี 15) จึงควรท่ี
จะจดัท าระบบการจดัการธุรกิจใหม่โดยให้ทางหน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลในระยะแรกเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัสมาชิกในกลุ่ม หรือลูกหลานเกษตรกร 
คนรุ่นใหมก่็สามารถเรียนรู้ และหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม ไดจ้ากเทคโนโลยีท่ี
สมยัใหม่ เช่น การคน้หาความรู้ Internet เป็นตน้ 
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กลยทุธก์ารสร้างมาตรฐานโรงงานคดับรรจุ และจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็น (W-3 O-4,5) 
 
 เน่ืองจากการปลูกผกัปลอดสารพิษเพ่ือการส่งออก ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีส าคญัอีกขั้นตอน
หน่ึง คือ การลา้งท าความสะอาดผกั การคดัแยกผกัท่ีเสียหายออก เพื่อให้ผกัไดคุ้ณภาพ ปลอดภยั
จากสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตผกั  อีกทั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีอาจปนเป้ือนในผลผลิตผกั อนัเป็นสาเหตุท า
ใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของผูผ้ลิตและบริโภค อีกทั้งมีผลกระทบต่อการสร้างความเช่ือมัน่ของ
ลูกคา้ได ้ทางกลุ่มเองไดจ้ดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงควรหาโอกาสขอรับการสนับสนุน
ความรู้ดา้นวิชาการดา้นมาตรฐานโรงคดับรรจุ และงบประมาณสนบัสนุนในการสร้างพฒันาโรงคดั
บรรจุใหเ้หมาะสมและไดรั้บมาตรฐาน (ภาพผนวกท่ี 10-11) อาจท าไดโ้ดยเขียนโครงการเสนอขอ
การสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
กลยุทธ์ W-T   
 
การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชแ้ทนแรงงานในการผลิตผกั (W-1 T- 2) 
 
 ในปัจจุบันอีกหน่ึงปัญหาท่ีส าคัญในด้านธุรกิจการเกษตรก็คือ ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในการผลิต และค่าจา้งแรงงานค่อนขา้งสูง ซ่ึงทางสมาชิกของกลุ่มเองก็ประสบปัญหาน้ี
เช่นกัน เป็นผลท าให้การผลิตผกัเป็นไปด้วยความล าบาก และเสียเวลาเป็นอนัมาก  การน า
เทคโนโลยดีา้นเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตผกัของสมาชิก 
เช่น เคร่ืองหยอดเมลด็ผกั เคร่ืองปลูกตน้กลา้ เคร่ืองตีดิน รถไถพรวน เป็นตน้  เพ่ือแกปั้ญหาการขาด
แคลนแรงงานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  
 
กลยทุธก์ารจบัมือสร้างพนัธมิตรกบักลุ่มปลูกผกัอ่ืนในพ้ืนท่ีไกลเ้คียง (W-1,2,4 T-3)   
 

 การจบัมือสร้างพนัธมิตรกบักลุ่มปลูกผกัอ่ืนในพ้ืนท่ีไกลเ้คียง เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัระหว่างกลุ่มผูป้ลูกผกัในพ้ืนท่ี นั้นมีความส าคญัอยา่งมาก จึงควรมีการจบัมือสร้างพนัธมิตรกบั
กุ่มปลุกผกัอ่ืนในพ้ืนท่ี อนัจะก่อใหเ้กิดขอ้ดีมากกว่าขอ้เสีย เช่น ในกรณีท่ีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีปริมาณ
ผกัไม่เพียงพอท่ีจะขายใหบ้ริษทัคู่คา้ตามท่ีตกลงไว ้ทางกลุ่มท่ีประสบปัญหาปริมาณผกัไม่เพียงพอ
จะไปขอแบ่งซ้ือผกัจากลุ่มอ่ืนท่ีทีปริมาณเพียงพอ เพ่ือมาส่งขายใหก้บับริษทัซ่ึงเป็นลูกคา้ของตน 
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 การรวมกลุ่มกนัในลกัษณะน้ี มีผลดีหลายประการคือไม่เกิดปัญหาการขายตดัหน้า หรือการแย่ง
ลูกคา้กนัระกว่างกลุ่ม ท าใหก้ารแข่งขนัไม่รุนแรงมาก และยงัสร้างความมัน่ใจให้กบับริษทัคู่คา้ใน
การการส่งสินคา้ครบตามถว้นตามจ านวนท่ีตกลงไว ้และภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 
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บทที่ 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
 

การศึกษาการจัดการกลยุทธ์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก 
อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี วตัถุประสงคก์ารศึกษา เพื่อวิเคราะห์กลยทุธธุ์รกิจผกัปลอดสารพิษ 
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี  ซ่ึงศึกษา
จากขอ้มูลผลการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 
ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า  ดา้นกิจกรรมหลกั พบว่า การผลิตเร่ิมจากการประชุมสมาชิก

ในกลุ่มเพื่อเตรียมการผลิตผกั โดยให้สมาชิกเลือกปลูกผกัตามประสบการณ์และความถนัดของ
สมาชิกแต่ละคน การขายผกัใหแ้ก่บริษทัผูส่้งออก ในการขายผกัให้แก่บริษทัผูส่้งออก จะมีการท า
สญัญาระหว่างกลุ่มกบับริษทัผูรั้บซ้ือแต่ละบริษทัทุกๆ 1 ปี  มีการประกนัราคาผลผลิตท่ีบริษทัจะรับ
ซ้ือจากกลุ่มโดยตกลงกนัตามความพอใจ เมื่อส่งผกัใหแ้ก่บริษทัใดบริษทัหน่ึงเสร็จทางกลุ่มจะออก
บิลส่งของใหแ้ก่ทางบริษทัเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และเมื่อครบ 7 วนั บริษทัจะโอนเงินค่าผกัให้แก่
ทางกลุ่มโดยโอนเงินทั้งหมดผา่นบญัชีของประธานกลุ่ม การตลาดผกั ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลผลิตผกัมี
หลายชนิดใหเ้ลือก และเป็นผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับจากบริษทั และผ่านมาตรฐาน 
จีเอพี (Good Agriculture Practices :GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ราคารับซ้ือผกัจากสมาชิกในกลุ่ม
ค่อนขา้งสูง  บริษทัผูส่้งออกผกัปลอดสารพิษ มารับซ้ือผกัถึงท่ีท าการกลุ่ม ท าให้ไม่พบปัญหาดา้น
สถานท่ีจดัจ  าหน่ายผลผลิตผกั ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Promotion) ทางกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์
แนะน ากลุ่มผ่านการออกร้านแสดงสินค้าต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดข้ึน การ
ใหบ้ริการ ทางกลุ่มไดอ้  านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เช่น ท่ีจอดรถ การให้ความเป็นกนัเอง และ
การตอ้นรับดว้ยความจริงใจ 

 
ดา้นกิจกรรมสนบัสนุน พบว่า การหาปัจจยัในการผลิตเป็นหน้าท่ีของสมาชิกแต่ละรายท่ี

จะตอ้งหาปัจจยัในการผลิตเพ่ือมาการผลิตผกัเอง ตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิต คือทุนของสมาชิกเอง การ
หาวตัถุดิบส าหรับผลิตปุ๋ยหมกัส าหรับจ าหน่ายใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่ม ทางกลุ่มจะเป็นจดัหามาเอง  
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การรับซ้ือผกัจากสมาชิก เปิดรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม ณ ท่ีท าการกลุ่มทุกๆวนั และเม่ือ
สมาชิกมาส่งผกั จะอาจจะมีหรือไม่มีไม่มีเจา้หน้าท่ีมาคอยจดบนัทึกขอ้มูล แต่จะให้สมาชิกแต่ละ
รายท่ีมาส่งผกั ท าการจดบนัทึกน ้ าหนักผลผลิตดว้ยตัวเองลงในสมุดท่ีทางกลุ่มเตรียมไวใ้ห้ การ
พฒันาดา้นเทคโนโลยขีองทางกลุ่ม มีการใหบ้ริการยืมเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร ส าหรับเตรียม
พ้ืนท่ีแปลง และการจดัการวชัพืชแก่สมาชิกในกลุ่มเพ่ือลดการใชแ้รงงานคน การบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องทางกลุ่มยงัไม่เป็นรูปธรรม ผูบ้ริหารกลุ่มไม่สามารถท างานไดเ้ต็มก าลงัความสามารถ
เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานท่ีถูกตอ้งและมาตรฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานของ
กลุ่มยงัไม่มีการจดัการองคก์รท่ีเหมาะสม เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นบุคลากร ผูบ้ริหารตอ้งท าหน้าท่ี 2 
ดา้น คือ ดา้นการบริหารกลุ่ม และดา้นการเป็นสมาชิกผูผ้ลิตผกัเพื่อจ  าหน่ายใหก้บัทางกลุ่ม 
 

ผลการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบว่า ดา้นอตัราสภาพคล่องของกลุ่มสูงเกินไป ท า
ใหก้ารลงทุนไม่มีประสิทธิภาพ  ส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน แสดงว่ากลุ่มมี
ความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดเ้ร็ว ท าให้ไม่มีปัญหาการขาดสภาพคล่อง ดา้น
อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์กลุ่มมีการขายสินคา้ออกไปไดเ้ร็ว  อตัราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วมอยูใ่นท่ีดี ดา้นอตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหน้ีสิน กลุ่มมี
ความสามารถในการจ่ายหน้ีท่ีดี และดีข้ึนทุกปี แสดงถึงฐานะทางการเงินท่ีดี มีความเส่ียงทาง
การเงินต ่า และดา้นอตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก  าไร กลุ่มมีความเส่ียงในการด าเนินงาน
ค่อนขา้งสูง สาเหตุเกิดจากตน้ทุนในการรับซ้ือผกัท่ีสูง 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัผลกัดนัทั้ง 5 ประการ  ดา้นการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ พบว่าใน
ธุรกิจผกัปลอดสารพิษ นั้นท าได้ง่ายเน่ืองจากไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ใชเ้งินลงทุนไม่มากมาก ดา้น
อ านาจต่อรองจากผูซ้ื้อ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ท่ีท าการส่งออกผกัปลอดสารพิษไปยงั 
ต่างประเทศซ่ึงมีจ  านวนจ ากดั อ  านาจต่อรองจากผูซ้ื้อจึงมีมาก  ดา้นการใชสิ้นคา้อ่ืนทดแทนพบว่า  
สินคา้ทดแทนมีจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีสามารถผลิตไดไ้ม่ยาก และขั้นตอนการผลิตไม่
ซบัซอ้นไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายหรือซพัพลายเออร์ พบว่าปัจจยัการ
ผลิตส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตเองไดท้ าใหอ้  านาจในการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตมีมาก ดา้น
การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมพบว่า ไม่รุนแรงมากเน่ืองจากมีการท าสัญญาการรับซ้ือ และการ
ประกนัราคารับซ้ือ  
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ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (PEST Analysis) ทั้ง 4 ดา้น ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ธุรกิจของกลุ่ม แต่มีผลทางออ้ม คือ ด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่า จากท่ีภาครัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมการคา้และการลงทุน กบัต่างประเทศท าใหก้ลุ่มวิสาหกิจต่างๆ มีโอกาสในการขยายตวัมาก
ข้ึน ดา้นเศรษฐกิจ พบว่าไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของกลุ่ม แต่จะมีผลทางออ้ม คือ  จากการ
ประเมินเศรษฐกิจในประเทศไทยขณะน้ีไม่ค่อยคล่องตวัเท่าไหร่ สินคา้ประเภทปัจจยัการผลิตต่างๆ
มีราคาเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีรายไดข้องกลุ่มอาจลดลงหรือมีเท่าเดิม ท าใหอ้าจมีปัญหาดา้นสภาพคล่องทาง
การเงิน ทั้งของกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม  ดา้นสงัคมวฒันธรรม พบว่า กระแสรักสุขภาพท่ีมีในหมู่
คนชนชาติต่างๆ ผูสู้งอายมุากข้ึน คนหนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ผกั
ปลอดสารพิษจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของคนในปัจจุบนั จึงเป็นโอกาสท่ีทางกลุ่มท่ีจะขยายธุรกิจให้
ใหญ่ข้ึน ส่วนดา้นเทคโนโลย ีพบว่าในปัจจุบนัเทคโนโลยมีีบทบาทส าคญัต่อชีวิตของคนเรามากข้ึน 
การพฒันาการขนส่ง การส่ือสาร ท าใหท้างกลุ่มมีโอกาสในการสร้างการรับรู้ให้แก่ผูบ้ริโภค สร้าง
เครือข่ายระหว่างกลุ่ม ติดต่อหาตลาดผา่นทางออนไลน์ ท าใหมี้โอกาสในการขายสินคา้มากข้ึน ทาง
กลุ่มจึงควรน าเทคโนโลยมีาปรับประยกุตใ์ชใ้หม้าก 
 

ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พบวา่ จุดแข็ง คือ กลุ่มสามารถผลิต
ปัจจยัการผลิตใชเ้องได ้(ปุ๋ยหมกั)  สมาชิกในกลุ่มมีเงินทุนเป็นของตวัเอง สมาชิกในกลุ่มมี
ประสบการณ์ในการผลิตผกั จุดอ่อน คือ  ตน้ทุนการซ้ือผกัสูง ขาดระบบการท าบญัชี การจดัการ
กลุ่ม และการวางแผนท่ีดี การไวใ้จใหส้มาชิกใหจ้ดบนัทึกผกัท่ีน ามาส่งลงในบญัชีของกลุ่มเอง อาจ
ท าใหเ้กิดปัญหาในอนาคตได ้โอกาส คือ กระแสรักสุขภาพ อาหารปลอดภยั ท าใหค้นหนัมาสนใจ
บริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน เทคโนโลยใีหม่ๆท่ีจะสามารถน าเขา้มาใชใ้นการพฒันาธุรกิจ และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือลูกหลานของสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ และใหค้วามสนใจ อุปสรรค คือ ความ
ไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ การขาดแคลนน ้ าช่วงหนา้แลง้ ท าใหผ้ลผลิตผกันอ้ย และปัญหา
โรคแมลงศตัรูพืช เขา้ท าลายผลผลิตผกั  
 

ผลการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางแกปั้ญหา โดยใช ้TOWS Matrix  พบว่า จุดแข็งกับ
โอกาส สามารถก าหนดกลยทุธไ์ด ้คือ กลยทุธก์ารเพ่ิมก าลงัการผลิต กลยุทธ์การขยายช่องทางการ
จดัจ  าหน่าย จุดแข็งกบัอุปสรรคสามารถก าหนดกลยุทธ์ ไดคื้อ  กลยุทธ์การลดตน้ทุนการผลิตผกั
ของสมาชิก กลยุทธ์การวางแผนการจัดการน ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเพ่ิมมาตรการ
อารักขาพืชของสมาชิกผูผ้ลิตผกั  กลยทุธก์ารรักษาฐานลูกคา้รายเก่า และเพ่ิมลูกคา้รายใหม่  
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จุดอ่อนกบัโอกาส  สามารถก าหนดกลยทุธ์ ไดคื้อ   กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการจดัการและการ
ด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ กลยทุธก์ารสร้างมาตรฐานโรงคดับรรจุ  จุดอ่อนกบัอุปสรรค สามารถ
ก าหนดกลยทุธ ์ไดคื้อ  กลยทุธก์ารน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชแ้ทนแรงงานในการผลิตผกั กลยทุธ์
การจบัมือสร้างพนัธมิตรกบักลุ่มปลูกผกัอ่ืนในพ้ืนท่ีไกลเ้คียง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศกึษา การจดัการกลยทุธข์องวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการ
ส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย   จงัหวดันนทบุรี ทางผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะส าหรับกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ดา้นการบริหารจดัการ ควรมีการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย จดัท าผลการด าเนินงาน

ในแต่ละปี เพื่อใหส้ามารถจดัท าแผนธุรกิจ ส าหรับน าไปพฒันาต่อยอดขยายธุรกิจ 
ในอนาคตหากธุรกิจของกลุ่มมีเงินสะสมมากพอ ควรมีการเฉล่ียคืนในรูปแบบการ
ปันผลคืนให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มเขม้แข็ง  และการไวว้างใจให้
สมาชิกจดบนัทึกขอ้มูลการซ้ือขายสงในสมุดบนัทึกของกลุ่มเองเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับ
กลุ่มยงัมีขนาดเลก็ แต่เมื่อกลุ่มขยายใหญ่ข้ึนอาจท าใหเ้กิดเป็น ปัญหาในอนาคตได ้

 
2. ดา้นการผลิต ควรมีการเพ่ิมการผลิตใหม้ากข้ึน โดยสามารถเพ่ิมข้ึนไดจ้ากการเพ่ิม

จ านวนสมาชิก การเพ่ิมพ่ืนท่ีปลูกผกัโดยการเช่าพ้ืนท่ี การวางแผนบริหารจดัการ
น ้ า การเพ่ิมการอารักขาพืชเพ่ือลดความเสียหายของผลผลิต และอนาคตในระยะ
ยาวควรมีการพฒันาไปสู่การปลูกผกัแบบอินทรีย ์อนัจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าราคา
สินคา้ใหสู้งข้ึนมากกว่าเดิม   

 
3. ดา้นการตลาด ควรเพ่ิมช่องทางการตลาดใหม้ากข้ึน และเน่ืองจากตน้ทุนในการรับ

ซ้ือผกัสูงมาก จึงควรมีการปรับลดราคาการรับซ้ือผลผลิตผกัจากสมาชิกให้ต  ่าลง 
เพือ่ใหมี้ก  าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนและไม่ประสบการขาดทุน อนัจะท าใหก้ลุ่มมีเสถียรภาพ
และสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

 หากมีการศึกษาในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 

1. เพ่ิมการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ  
 

2. เพ่ิมการศึกษาดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิต ของสมาชิกในกลุ่ม 
 

3. ต่อยอดจากการศึกษาการจดัการกลยุทธ์ในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการจัดท าแผน
ธุรกิจในคร้ังต่อปี 
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งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน  
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
  สินทรัพย์                                                                                                            บาท
สินทรัพยห์มุนเวียน 
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                45,000.00 
 ลูกหน้ีการคา้                                                                      12,500.00 
 ผลผลิตผกัรอจ าหน่าย                                                          5,800.00 
  ปุ๋ ยหมกัรอจ าหน่าย                                                           25,000.00                                        
                รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                                                                 88,300.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 อาคารโรงเรือน-อุปกรณ์(โต๊ะเกา้อี้ )                                   56,200.00 
 เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร                                                            - 
 ตูแ้ช่ผกั                                                                                             -   
                รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                                                            56,200.00 
รวมสินทรัพย ์                                                                                                                                          144,500.00 
             หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 
 เจา้หน้ีการคา้                                                                      13,000.00  
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                                                                  6,678.00 
                รวมหน้ีสินหมุนเวียน                                                                     19,678.00  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน                                                                                        - 
                รวมหน้ีสิน                                                                                                                   19,678.00  
ส่วนของเจา้ของ 
 ทุน                                                                                                                 90,000.00 
  ก าไร(ขาดทุน)สะสม                                                                                     34,822.00 
                รวมส่วนของเจา้ของ                                                                                                   124,822.00   
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ                                                                                                              144,500.00 
 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ณ  31 ธนัวาคม 2558 
 

รายได้                                                                                                                                                              บาท 
 รายไดจ้ากการขายผกั                              1,245,436.00 
 รายไดจ้ากการขายปุ๋ ยหมกั                                   54,000.00 
                รวมรายได ้                                                                                     1,299,436.00 
หักต้นทุน  
 ตน้ทุนจากการรับซ้ือผกั                              1,090,614.00 
 ตน้ทุนจากการท าปุ๋ ยหมกั                                   20,000.00 
รวมตน้ทุนจ่าย                                                                                                             1,210,614.00 
ก าไรข้ันต้น                                                                                                                  88,822.00 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
 ค่าเส่ือมราคา-อาคารโรงเรือน                                                - 
 ค่าเส่ือมราคา-รถไถพรวน(ใหญ่)                                                - 
 ค่าเส่ือมราคา-รถไถพรวน(เลก็)                                                - 
 ค่าเส่ือมราคา-ตูแ้ช่ผกั (ตู1้)        4,080.00 
 ค่าเส่ือมราคา-ตูแ้ช่ผกั (ตู2้)       4,080.00 
 ค่าเส่ือมราคา-ตูแ้ช่ผกั (ตู3้)       4,080.00 
 ค่าเส่ือมราคา-ชุดโต๊ะเกา้อี้ )                                     3,800.00 
 ค่าโทรศพัท ์                                                                 6,000.00 
 ค่ายานพาหนะ                                                                 6,000.00 
 ค่าถ่ายเอกสาร                                                                 3,500.00 
 ค่าจา้งบนัทึกขอ้มูล                                                               18,000.00 
 ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุม                                     7,200.00 
 ค่ารับรอง                                                                 5,000.00 
 ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาด                                      1,500.00 
 อื่นๆ (ค่าพวงหรีด )                                                                  3,000.00 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน                                                                                        54,000.00 
ก าไรสุทธิ                                                                                                                   34,822.00 
 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
  สินทรัพย์                                                                                                            บาท
สินทรัพยห์มุนเวียน 
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                63,000.00 
 ลูกหน้ีการคา้                                                                      20,000.00 
 ผลผลิตผกัรอจ าหน่าย                                                          6,650.00 
  ปุ๋ ยหมกัรอจ าหน่าย                                                           30,000.00                                        
                รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                                                                 119,650.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 อาคารโรงเรือน-อุปกรณ์(โต๊ะเกา้อี้ )                                   52,200.00 
 เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร                                                            - 
 ตูแ้ช่ผกั                                                                             105,840.00   
                รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                                                            158,040.00 
รวมสินทรัพย ์                                                                                                                                          277,690.00 
             หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 
 เจา้หน้ีการคา้                                                                      15,634.00 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                                                                  5,700.00 
                รวมหน้ีสินหมุนเวียน                                                                     21,334.00 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน                                                                                        - 
                รวมหน้ีสิน                                                                                                                   21,334.00 
ส่วนของเจา้ของ 
 ทุน                                                                                                                 200,000.00 
  ก าไร(ขาดทุน)สะสม                                                                                     56,356.00 
                รวมส่วนของเจา้ของ                                                                                                   256,356.00 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ                                                                                                              277,690.00 
 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ณ  31 ธนัวาคม 2559 
 

รายได้                                                                                                                                                              บาท 
 รายไดจ้ากการขายผกั                              1,119,973.00 
 รายไดจ้ากการขายปุ๋ ยหมกั                                   70,000.00 
                รวมรายได ้                                                                                     1,189,973.00
หักต้นทุน  
 ตน้ทุนจากการรับซ้ือผกั                              1,073,879.00 
 ตน้ทุนจากการท าปุ๋ ยหมกั                                   32,000.00 
รวมตน้ทุนจ่าย                                                                                                             1,105,879.00
ก าไรข้ันต้น                                                                                                                  84,094.00 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
 ค่าเส่ือมราคา-อาคารโรงเรือน                                                - 
 ค่าเส่ือมราคา-รถไถพรวน(ใหญ่)                                                - 
 ค่าเส่ือมราคา-รถไถพรวน(เลก็)                                                - 
 ค่าเส่ือมราคา-ตูแ้ช่ผกั (ตู1้)       4,080.00 
 ค่าเส่ือมราคา-ตูแ้ช่ผกั (ตู2้)      4,080.00 
 ค่าเส่ือมราคา-ตูแ้ช่ผกั (ตู3้)      4,080.00              
 ค่าเส่ือมราคา-ชุดโต๊ะเกา้อี้ )                                     3,800.00 
 ค่าโทรศพัท ์                                                                 6,000.00 
 ค่ายานพาหนะ                                                                 6,000.00 
 ค่าถ่ายเอกสาร                                                                 3,500.00 
 ค่าจา้งบนัทึกขอ้มูล                                                               18,000.00 
 ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุม                                     7,200.00 
 ค่ารับรอง                                                                 3,500.00 
 ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาด                                      1,500.00 
 อื่นๆ (ค่าพวงหรีด )                                                                  1,000.00 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน                                                                                        62,740.00 
ก าไรสุทธิ                                                                                                                   21,354.00 
 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
  สินทรัพย์                                                                                                            บาท
สินทรัพยห์มุนเวียน 
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                70,000.00 
 ลูกหน้ีการคา้                                                                      18,500.00 
 ผลผลิตผกัรอจ าหน่าย                                                          6,100.00 
  ปุ๋ ยหมกัรอจ าหน่าย                                                           28,000.00                                        
                รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                                                                 122,800.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 อาคารโรงเรือน-อุปกรณ์(โต๊ะเกา้อี้ )                                   48,400.00 
 เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร                                             145,500.00 
 ตูแ้ช่ผกั                                                                               97,680.00   
                รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                                                            291,580.00 
รวมสินทรัพย ์                                                                                                                                          414,380.00 
             หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 
 เจา้หน้ีการคา้                                                                      16,150.00 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                                                                  4,000.00 
                รวมหน้ีสินหมุนเวียน                                                                     20,150.00 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน                                                                                        - 
                รวมหน้ีสิน                                                                                                                   20,150.00 
ส่วนของเจา้ของ 
 ทุน                                                                                                                 360,000.00 
  ก าไร(ขาดทุน)สะสม                                                                                       34,230.00 
                รวมส่วนของเจา้ของ                                                                                                   394,230.00 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ                                                                                                              414,380.00 
 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผกัปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ณ  31 ธนัวาคม 2560 
 

รายได้                                                                                                                                                              บาท 
 รายไดจ้ากการขายผกั                              1,072,869.00 
 รายไดจ้ากการขายปุ๋ ยหมกั                                   63,500.00 
                รวมรายได ้                                                                                     1,072,869.00 
หักต้นทุน  
 ตน้ทุนจากการรับซ้ือผกั                              1,028,511.00 
 ตน้ทุนจากการท าปุ๋ ยหมกั                                   25,700.00 
รวมตน้ทุนจ่าย                                                                                                             1,054,211.00 
ก าไรข้ันต้น                                                                                                                  82,518.00 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
 ค่าเส่ือมราคา-อาคารโรงเรือน                                   21,000.00 
 ค่าเส่ือมราคา-รถไถพรวน(ใหญ่)                                   11,000.00 
 ค่าเส่ือมราคา-รถไถพรวน(เลก็)                                     3,000.00 
 ค่าเส่ือมราคา-ตูแ้ช่ผกั (ตู1้)        4,080.00 
 ค่าเส่ือมราคา-ตูแ้ช่ผกั (ตู2้)       4,080.00 
 ค่าเส่ือมราคา-ตูแ้ช่ผกั (ตู3้)       4,080.00 
 ค่าเส่ือมราคา-ชุดโต๊ะเกา้อี้ )                                     3,800.00 
 ค่าโทรศพัท ์                                                                 6,000.00 
 ค่ายานพาหนะ                                                                 6,000.00 
 ค่าถ่ายเอกสาร                                                                 5,000.00 
 ค่าจา้งบนัทึกขอ้มูล                                                               18,000.00 
 ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุม                                     7,200.00 
 ค่ารับรอง                                                                 7,000.00 
 ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาด                                     1,500.00 
 อื่นๆ (ค่าพวงหรีด )                                                                 2,000.00 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน                                                                                        104,640 
ก าไรสุทธิ                                                                                                                    -22,126 
 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ (2561) 
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ภาคผนวก ข 
การค านวณอตัราส่วนทางการเงินในปี 2558 ถึง 2560 
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การค านวณอตัราส่วนทางการเงิน 
 
1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

 
1.1  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน               =            สินทรัพยห์มุนเวียน 

                                                              หน้ีสินหมุนเวียน 
 
                         ปี 2558         =           88,300.00              =         4.48         เท่า 
                                                           19,678.00 
 
                         ปี 2559        =            119,650.00            =         5.60         เท่า   
                                                             21,334.00 

 
                         ปี 2559        =            122,800.00           =         6.09          เท่า 
                                                             20,150.00 
 

1.1  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว        =             สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ 
                                                                             หน้ีสินหมุนเวียน 
 
                        ปี 2558         =            88,300.00 -  30,800.00                    
                                                                      19,678.00 
 

                 =             2.92        เท่า 
 
                        ปี 2559        =             119,650.00 –36,650.00                    
                                                                     21,334.00 
 
                                            =             3.89       เท่า 
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                        ปี 2560        =             122,800.00 – 34,100.00           
                                                                      20,150.00 
 
                                           =              4.40      เท่า 

 
2. อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Asset Management Ratios)  

 
2.1  อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ         =                  ยอดขาย 

                                                                            สินคา้คงเหลือเฉล่ีย 
 
                       ปี 2558        =              1,299,436 .00         =         42.18         รอบ 
                                                                 30,800.00 

 
                       ปี 2559        =              1,189,973.00          =         32.46         รอบ 
                                                                36,650.00 

 
                       ปี 2560        =             1,072,869.00           =         31.46         รอบ 
                                                                34,100.00 
 

2.2  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร        =                    ยอดขาย 
                         สินทรัพยถ์าวรสุทธิ     
                                                         

                       ปี 2558        =             1,299,436.00          =         23.12          รอบ 
                                                               56,200.00 
 
                       ปี 2559        =             1,189,973 .00         =           7.52          รอบ 
                                                              158,040.00 

 
                       ปี 2560        =             1,072,869.00          =           3.67          รอบ  
                                                              291,580.00 
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2.3  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม      =             ยอดขาย 
                                                                                                  สินทรัพยร์วม                
 
                                                  ปี 2558          =           1,299,436.00          =         8.99           รอบ 

                                                             144,500.00 
 
                       ปี 2559        =             1,189,973.00          =         4.28           รอบ  
                                                             277,690.00 

 
                       ปี 2560        =             1,299,436.00          =         2.58           รอบ  
                                                             414,380.00 
 

3. อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหน้ีสิน (Debt Management Ratios) 
 
3.1  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม         =              หน้ีสินรวม 

                                                                                                         สินทรัพยร์วม  
                        

                       ปี 2558        =             19,678 .00           =         0.13              เท่า 
                                                         144,500.00 
 
                       ปี 2559        =              21,334.00          =          0.07              เท่า 
                                                         277,690.00 

 
                       ปี 2560        =              20,150.00           =         0.04              เท่า 
                                                         414,380.00 
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4. อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก  าไร (Profitability Ratios) 
 
               4.1  อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย         =          ก าไรสุทธิ 
                                                                                            ยอดขาย 
 
                                                  ปี 2558        =                34,822.00   x  100        =          2    % 

                                                        1,299,436.00 
 
                       ปี 2559        =                21,354.00    x  100       =         1     % 
                                                        1,189,973.00 
 
                       ปี 2560        =               -22,126.00    x  100       =        -2    % 
                                                         1,072,869.00 
 

               4.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม   =             ก าไรสุทธิ 
                                                                                             สินทรัพยร์วม   
                       

                       ปี 2558        =                34,822.00   x  100        =         24    % 
                                                           144,500.00 
 
                       ปี 2559        =                21,354.00  x  100         =           7    % 
                                                           277,690.00 

 
                       ปี 2560        =               -22,126.00  x  100         =          -5    % 
                                                           414,380.00 
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               4.3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ     =              ก  าไรสุทธิ 
                                                                                                  ส่วนของเจา้ของ 
 
                         

                       ปี 2558        =                34,822.00  x  100         =        27      % 
                                                            124,822.00  
                                                     

         ปี 2559        =                 21,354.00  x  100          =        8     %          
                                                            256,356.00 

 
                       ปี 2560        =               -22,126.00   x  100        =       -5      %   
                                                            394,230.00 
 

ตารางผนวกที่ 1  อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ 
ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 

2558 2559 2560 

   อัตราส่วนสภาพคล่อง 
   

     อตัราส่วนทุนหมุนเวียน         4.48         5.60         6.09 
     อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว         2.92         3.89         4.40 

   อัตราส่วนการบริหารสินทรัพย์ 
 

  
     อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ       42.18       32.46       31.46 
     อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร       23.12         7.52         3.67 
     อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม         8.99         4.28         2.58 

อัตราส่วนการบริหารหน้ีสิน 
   

     อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย ์        0.13        0.07         0.04 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร 
 

  
     อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย              2             1             -2 
     อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม            24             7             -5 
    อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ            27             8             -5 

ท่ีมา: จากการค านวณ (2561)  
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมและการด าเนินงาน
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ภาพผนวกที่ 1  ท่ีตั้งและท่ีท าการกลุ่ม(1) 
 

 

 
 

ภาพภาคผนวกที่ 2  ท่ีตั้งและท่ีท าการกลุ่ม(2) 
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ภาพผนวกที่ 3  การเตรียมแปลงปลูกผกัของสมาชิก 
  
 

 
 

ภาพผนวกที่ 4  การดูแลรักษาแปลงผกัของสมาชิก 
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ภาพผนวกที่ 5  สภาพแปลงผกัปลอดสารพิษของสมาชิก(1) 
 
 

 
 
ภาพผนวกที ่6  สภาพแปลงผกัปลอดสารพิษของสมาชิก(2) 
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ภาพผนวกที่ 7  ผลผลิตผกัของสมาชิกท่ีน ามาขายใหแ้ก่ทางกลุ่ม 
 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 8  ประธานกลุ่มกบับทบาทการเป็นสมาชิกผูป้ลูกผกั 
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ภาพผนวกที่ 9  การจดบนัทึกขอ้มูลของกลุ่ม 
 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 10  การรวมตวัช่วยกนัคดัคุณภาพผกัของสมาชิก 
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ภาพผนวกที่ 11  การคดัคุณภาพผกัและสภาพโรงคดับรรจุผกัของกลุ่ม 
 

 

 
 

ภาพผนวกที ่12  ผลผลิตผกัท่ีผา่นการคดัคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
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ภาพผนวกที่ 13  รถติดหอ้งเยน็จากบริษทัผูส่้งออกท่ีเขา้มารับซ้ือผลผลิตผกัจากกลุ่ม 
 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 14  การรออกร้านเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตและประชาสมัพนัธก์ลุ่ม 
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ภาพผนวกที่ 15  หน่วยงานรัฐและเอกชนลงพ้ืนท่ีเยีย่มชมและถ่ายทอดความรู้แก่ทางกลุ่ม 
 
 

 
 

ภาพผนวกที ่16  ผูว้ิจยัลงพ้ืนท่ีสมัภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกจากประธานกลุ่ม  
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ประวตักิารศึกษาและการท างาน 
 
 ช่ือ – นามสกุล   นายอดิเรก  วงัแสง 
 วนั เดือน ปี ท่ีเกิด            วนัท่ี 6 เดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2532 
 สถานท่ีเกิด   จงัหวดัน่าน    
 ประวติัการศึกษา        วิทยาศาสตรบณัฑิต  (วิทยาศาสตร์เกษตร)     
     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานปัจจุบนั   นกัวิชาการเกษตร 
 สถานท่ีท างานปัจจุบนั    ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรปทุมธานี  
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