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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
วิสาหกิ จ ชุ มชนกลุ่มผัก ปลอดสารพิษ เพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุ รี
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ ส่ งขายในท้องตลาด ตั้งอยู่
เลขที่ 5/4 หมู่ 3 ตาบลราษฎร์ นิ ยม อาเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุ รี (ภาพผนวกที่ 1-2) จากการ
สัมภาษณ์ นางประนอม ทินสมุทร ประธานกลุ่ม และสมาชิกคนอื่นๆ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผัก
ปลอดสารพิษ เพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุ รี พบว่าเกษตรกรในพื้น ที่ แต่ เดิ ม
ประกอบอาชีพทานาปลูก ข้าวมาเป็ นเวลาช้านาน แต่ ระยะต่อมาประสบปั ญหาผลผลิตข้าวราคา
ตกต่า ทาให้ประสบการขาดทุน รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย จึงหันมาเปลี่ยนการผลิตพืชจากข้าวเป็ น
การปลูกผัก เพื่อขายในตลาดขายส่ง แต่ก็ประสบปัญหาขายผลผลิตได้ในราคาต่ากว่าความเป็ นจริ ง
และถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรในพื้นที่จึงรวมตัวปรึ กษากันเพื่อหาทางออก
ในปี พ.ศ.2552 จึงได้รวมกลุ่มกันปลูกกระเจี๊ยบเขียว เพื่อส่ งขายให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ใน
จังหวัดนครปฐม เมื่อปลูกกระเจี๊ยบได้ประมาณ 2 ปี ตลาดคู่คา้ ประเทศญี่ปุ่น และยุโรป ก็ยกเลิกการ
นาเข้ากระเจี๊ยบเขียวจากประเทศไทย เนื่องจากตรวจเจอสารพิษตกค้างในกระเจี๊ยบเขียวที่ นาเข้าจาก
ประเทศไทย ทาให้กลุ่มพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย เนื่องจากไม่มีทางเลือกทางกลุ่มจึงหันกลับมา
ปลูกผัก เพื่อขายส่ งตลาดผักเหมือนดังเดิม ซึ่งประสบปั ญหาขายผลผลิตได้ในราคาต่า และถูกเอา
เปรี ยบเช่นเดิม ขณะนั้นทางองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีนโยบายส่งเสริ มเกษตรกรปลูก
ผักเพื่อการส่งออกแก่เกษตรกรผูส้ นใจ โดยทางองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรีเป็ นฝ่ ายจัดหา
ตลาดให้ แต่ เมื่อปลูก แล้ว ก็ประสบปั ญหาผลผลิต ล้น ตลาด ผลผลิต ขายไม่ได้ท้ งั หมด จึ งทาให้
ผลผลิตเกิดความเสียหายเป็ นจานวนมาก ทางกลุ่มจึงประสบปัญหาอีกครั้ง แต่กระนั้นทางกลุ่มก็ไม่
ละความพยายามในการแก้ปัญ หา ได้หาความรู ้ เพิ่มเติ มจากหายแหล่งความรู ้ ทั้งจากหน่ ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทาให้มีความรู ้เรื่ องกระบวนการผลิตและช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น จากนั้นก็เริ่ ม
ติดต่อกับบริ ษทั ที่ส่งออกผักปลอดสารพิษ และเริ่ มต้นทาการค้ากับบริ ษทั แห่งหนึ่ ง แต่กิจการไปได้
ดีสกั ระยะหนึ่งเท่านั้น ก็ประสบปัญหาผลผลิตที่เกษตรปลูกเพื่อขาย เกินความต้องการของบริ ษทั ที่
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จะรับซื้อ ทางกลุ่มจึงแก้ปัญหาโดยการติดต่อกับบริ ษทั ส่งออกอีกหลายแห่ง ให้มารับซื้อผักของทาง
กลุ่มเพิ่มขึ้น จาก 1 บริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ น 4-5 บริ ษทั ทาให้สมาชิกในกลุ่มขายผลผลิตผักได้ในปริ มาณ
มากขึ้นตามลาดับ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้จดทะเบียนกลุ่มอย่างเป็ นทางการในนาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลผลิตผักปลอดสารพิษของ
กลุ่มที่สาคัญได้แก่ มะเขือเปราะ ถัว่ ฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พริ กขี้หนู ผักบุง้ จีน ใบบัวบก และอื่นๆ ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ใน
ปัจจุบนั จานวนสมาชิกรวมทั้งหมด 35 ราย พื้นที่การเพาะปลูกรวมประมาณ 100 ไร่
การศึก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึก ษาสภาพทัว่ ไปของ ของวิสาหกิ จ ชุ มชนกลุ่มผัก ปลอด
สารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื่ องจากทางกลุ่มมีผลิตผักปลอดสารพิษ
เป็ นจานวนมาก แต่ทางกลุ่มยังประสบปั ญหาต้นทุนการผลิตที่สูง บางช่วงผลผลิตไม่เพียงพอต่ อ
ความต้องการของตลาด และบางช่วงผลผลิตล้นตลาด อีกทั้งปัญหาการจัดการและดาเนินธุรกิจที่ยงั
ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจที่จะศึกษาการจัดการกลยุทธ์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผัก
ปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ธุรกิจ การจัด ทากลยุทธ์ข องกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการด าเนิ น งานใน
อนาคต อีกทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ ธุรกิจของกลุ่มและต่อ
เกษตรกรที่เป็ นสมาชิก ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง สามารถ
นาข้อมูลที่ ได้จ ากการศึก ษาในครั้ งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางประกอบการตัด สิ น ใจในการก าหนด
นโยบาย และการพัฒนาส่งเสริ มธุรกิจการปลูกผักปลอดสารพิษในอนาคตให้เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือ่ วิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจผักปลอดสารพิษ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อ
การส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการดาเนิ นธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ
เพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปี 2558-2560
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
จากผลการศึก ษาในครั้งนี้ สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็ นกลยุทธ์และแนวทาง
แก้ปัญหาการดาเนินธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ หน่ วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยงข้อง ตลอดถึงผูท้ ี่สนใจ
ทัว่ ไปสามารถนาไปปรับปรับประยุกต์ใช้ได้
นิยามศัพท์ปฏิบัตกิ าร
วิสาหกิ จชุ มชน (Community Enterprise) หมายถึง กิจ การของชุมชนเกี่ ยวกับการผลิต
สินค้าการให้บริ การหรื ออื่น ๆ ที่ ดาเนิ นการโดยคณะบุคคลที่ มีความผกพัน มีวิถีชีวิตร่ วมกัน และ
รวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นนิติบุคคลในรู ปแบบใด หรื อไม่เป็ นนิ ติบุคคล เพื่อ
สร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน (สานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, 2548)
ผักปลอดสารพิษ (Non-Toxic Vegetables) หมายถึง ผักที่มีกระบวนการการผลิตที่มกี ารใช้
สารเคมีสงั เคราะห์ เช่น ธาตุอาหารต่าง ๆ ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโต รวมถึงการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
ต่าง ๆ ไม่ได้หมายความไม่ใช้สารเคมีหรื อเคมีสงั เคราะห์เลย เพียงแต่เคมีสงั เคราะห์ดงั กล่าวเป็ นเคมี
สังเคราะห์ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ โภค และสิ่งแวดล้อม (กรมวิชาการเกษตร, 2545)
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มาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) หมายถึง การผลิตพืชตามระบบเกษตร
ดีที่เหมาะสม แนวทางในการทาการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่มีคุ ณภาพดี ตรงตามมาตรฐานที่
กาหนด ได้ผลผลิต สู งคุ ้มค่าการลงทุ น และกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่ อเกษตรกรและ
ผูบ้ ริ โภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุ ด เกิดความยัง่ ยืนทางการเกษตรและไม่ทาให้เกิด
มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยหลัก การนี้ ได้รั บ การก าหนดโดยองค์ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) และได้รับการตรวจรั บรองมาตรฐานจาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, 2545)
กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
สมาชิก คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
วิธีการศึกษา
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
1. ข้ อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับหน่วยงานหรื อองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ
เพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สัมภาษณ์ เชิงลึกประธานกลุ่ม และเกษตรกรที่เป็ น
สมาชิ กจ านวนทั้งหมด 35 ราย (ภาพผนวกที่ 16) เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของสมาชิก ข้อมูลการ
ดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจผักปลอดสารพิษ และความคิดเห็นที่มีต่อการดาเนินงานของกลุ่ม
2. ข้ อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องที่ศึกษา การสารวจเอกสารจากหนังสือ เอกสาร ผลงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องซึ่งสามารถค้นคว้าได้
จากห้องสมุด จากสื่ อ Internet ข้อมูลจาก กลุ่มผูผ้ ลิตผัก ปลอดสารพิษหรื อเกษตรอื่น ๆ จากการ
สอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจผักปลอดสารพิษและการจัดการกลยุทธ์
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว นาข้อมูลที่เก็บมาทาการวิเคราะห์
ทั้ง การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ (Quantitative
Analysis) ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ทัว่ ไปของธุกิจผักปลอดสารพิษ ของวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผัก
ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยอาศัยหลักทฤษฏี การวิเคราะห์
ห่วงโช่คุณค่า (Value Chain Analysis ) การวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันทั้ง 5 ประการ (Five Force Model
Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ( PEST Analysis) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และ การวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix Analysis)
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้สาหรับวิเคราะห์ผลการ
ด าเนิ น งานของ กลุ่มวิ สาหกิ จ ชุ มชนผัก ปลอดสารพิษ เพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี โดยอาศัยหลักทฤษฎี การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
แนวคิดและทฤษีที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง การจัดการกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผูศ้ ึก ษาได้ทาการศึก ษาค้น คว้า ดาเนิ นการรวบรวมแนวคิ ดและ
ทฤษฎี เอกสาร ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ในการกาหนดแนวทางการศึกษาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis )
การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix Analysis)

การวิเคราะห์ ห่วงโซ่ คณ
ุ ค่า (Value Chain Analysis)
โมเดลห่ วงโซ่คุณค่าตามแนวคิดของ Michael E. Porter เป็ นโมเดลพื้นฐานที่นามาใช้ใน
การประเมินศักยภาพเชิงกลยุทธ์ภายในของการแข่งขันขององค์กร โดยการวิเคราะห์ลูกโซ่คุณค่า
เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจว่ากระบวนการใดเป็ นการเพิ่ม
คุณค่าให้กบั สินค้าและการบริ การเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรื อกระบวนการใดเป็ นการลดคุณค่า
ของสิ นค้าและบริ การเพื่อปรับปรุ งกระบวนการดังกล่าวให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่าแบ่งได้เป็ น 2 กิจกรรมใหญ่ๆ ดังนี้
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือ กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่
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1. ปั จจัยน าเข้า (Inbound Logistic) ได้แก่ ระบบการน าเข้า การรั บเข้า การเก็บรั ก ษา
การจัดส่ง ระบบคลังสินค้า การควบคุมสินค้า และการคืนสินค้า
2. การปฏิ บัติ ก าร (Operations) ได้แก่ การผลิ ต กระบวนการผลิ ต การบรรจุ หีบห่ อ
การประกอบชิ้นงาน การบารุ งรักษา และการทดสอบ
3. การควบคุมคุณภาพการกระจายสิ นค้า (Outbound Logistic) ได้แก่ การกระจายสิ นค้า
การรับคาสัง่ ซื้อ การวางแผนการจัดส่ง และการขนส่ง
4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ได้แก่ การตลาด และการขาย
5. การบริ การ (Service) ได้แก่ การบริ การต่าง ๆ เช่น การติดต่อ การรับประกัน การบารุ ง
ดูแลรักษาซ่อมแซม และการอบรม
กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) คือ กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับ
ลูกค้า และช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักให้ดาเนินไปด้วยความราบรื่ นประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1. การจัดหาทรัพยากร (Procurement) ได้แก่ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ และสินทรัพย์
2. การพัฒ นาเทคโนโลยี (Technology Development) ได้แก่ การพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์
และเทคโนโลยี ในกิจกรรมต่าง ๆ
3.การบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management) ได้แก่ การจัด การ
ทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผล การพัฒนา เงินเดือน ค่าจ้าง การพัฒนา
สายงานอาชีพ และพนักงานสัมพันธ์
4. การจัดการและโครงสร้างพื้นฐาน (Administration and Infrastructure) ได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดการในองค์กร ระบบงาน กฎหมาย และการจัดการด้านคุณภาพ
ระบบข้อมูลองค์ก รสามารถน าตัว แบบการวิเคราะห์ ห่ว งโซ่ คุ ณ ค่ านี้ ใช้ประเมิน ระดับ
ความมีประสิทธิผลของทรัพยากรที่ใช้ในห่วงโซ่คุณค่านี้ โดยสามารถพิจารณาเป็ นรายกิจกรรมไป
โดยจุดมุ่งเน้นหลักของการวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า คือ การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม วิเคราะห์
ค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อนในเชิงกลยุทธ์ และค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการแข่งขัน นามาประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรและประเมิน ประสิ ทธิ ผลการจัด สรรทรัพยากร เพื่อนามาหาข้อ
ปรับปรุ งไปสู่การเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิง่ ขึ้นไปอีก
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ภาพที่ 1 Value Chain Model
ที่มา: ชัยยศ สันติวงษ์ และ นิตยา เจรี ยงประเสริ ฐ (2546: 59)
(ดัดแปลงจาก Value Chain Model ของ Michael E. Porter)
การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน ( Financial Ratio Analysis )
อัตราส่วนทางการเงินเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของกลุ่มผัก
ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยคานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
จากงบการเงินของกลุ่มเป็ นการนารายการในงบการเงินตั้งแต่สองรายการขึ้นไปมาเปรี ยบเทียบกัน
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรายการนั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งอัตราส่ วนออกเป็ นกลุ่มต่างๆ (เพชรี ,
2538) ได้ดงั นี้
1. อัต ราส่ ว นวัด สภาพคล่อง (Liquidity Ratios) เป็ นอัตราส่ ว นที่ แสดงความสัมพัน ธ์
ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินระยะสั้น แบ่งได้เป็ น
1.1. อัตราส่ ว นทุน หมุนเวียน (Current Ratio) อัตราส่ วนนี้ จะบอกให้ทราบว่า
ทางกลุ่มมีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นได้มากน้อยเพียงใด
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

=

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
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1.2. อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ ว (Quick Ratio) อัตราส่ วนนี้ จะบอกให้ทราบว่า
ทางกลุ่มมีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็ นเงินสดได้ง่ายมากน้อยเพียงใดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบกาหนด
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว

=

สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ
หนี้สินหมุนเวียน

2. อัต ราส่ ว นวัด ความสามารถในการบริ หารสิ น ทรัพย์ (Asset Management Ratios)
เป็ นอัต ราส่ ว นที่ใช้ว ดั ความมีประสิ ทธิภ าพในการจัด การสิ น ทรั พย์ต่างๆ โดยจะทาให้ทราบว่า
สินทรัพย์ต่างๆ มีมากหรื อน้อยเกินความจาเป็ นหรื อไม่
2.1. อัต ราการหมุน เวียนของสิ นค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) เป็ น
อัตราส่วนที่วดั ความเร็ วในการเปลี่ยนสินค้าคงคลังให้เป็ นยอดขาย แสดงให้ทราบ
ว่าธุรกิจเก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกินความจาเป็ นหรื อไม่
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ

=

ยอดขาย
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

2.2. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover Ratio) แสดงให้เห็นว่า
การหมุนเวียนของลูกหนี้ 1 ครั้ง เริ่ มตั้งแต่ขายสินค้าเป็ นเงินเชื่อจนกระทัง่ เรี ยกเก็บ
หนี้ได้น้ นั ใช้ระยะเวลานานเท่าใด
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้

=

ยอดขาย
ลูกหนี้เฉลี่ย
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จากอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้สามารถคานวณระยะเวลาการเก็บหนี้ได้ดงั นี้
ระยะเวลาการเก็บหนี้

=

360
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้

2.3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Turnover Ratio)
เป็ นอัตราส่วนที่ใช้วดั ประสิทธิภาพในการบริ หารสินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

=

ยอดขาย
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ

2.4. อัต ราการหมุน เวียนของสิ น ทรั พย์รวม (Total Assets Turnover Ratio)
เป็ นอัตราส่วนที่บอกให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั ว่ามี
มากน้อยเพียงใด
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

=

ยอดขาย
สินทรัพย์รวม

3. อัต ราส่ ว นวัด ความสามารถในการบริ หารหนี้ สิ น (Debt Management Ratios)
เป็ นอัต ราส่ ว นที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง นโยบายและความเสี่ ย งในการบริ หารหนี้ สิ น ของกิ จ การ
โดยจะชี้ให้เห็ นถึงสัด ส่ ว นของเงิ น ทุ น ที่มาจากหนี้ สิ น และเป็ นอัต ราส่ วนที่ ว ดั ว่ากิ จ การมี ก าไร
เพียงพอที่จะจ่ายชาระตามข้อผูกพันหนี้สินได้หรื อไม่
3.1. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio) แสดงความสัมพันธ์ของ
หนี้สินกับสินทรัพย์ของธุรกิจ ถ้าอัตราส่วนนี้ สูง แสดงว่าได้ใช้เงินทุนจากหนี้ สิน
มากกว่าส่วนของผูถ้ ือหุน้
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อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม

=

หนี้สินรวม
สินทรัพย์รวม

3.2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Time - interest - earned Ratio) แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั สามารถทากาไรจากการดาเนินงานเป็ นกี่เท่าของ
ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย = กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
ดอกเบี้ยจ่าย
4. อัตราส่ วนวัดความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios) เป็ นอัตราส่ วนที่ใช้
วัดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานของบริ ษทั ว่ าสามารถดาเนิ นงานให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมายได้
เพียงใดทั้งในด้านการขายและการลงทุน
4.1. อัตราผลตอบแทนจากต่อยอดขาย (Return on Sales Ratio) เป็ นการวัดผลตอบแทนเมื่อ
เทียบกาไรสุทธิกบั ยอดขายว่ามีมากน้อยเพียงใด
อัตราผลตอบแทนจากต่อยอดขาย

=

กาไรสุทธิ
ยอดขาย

4.2. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรั พย์รวม (Return on Total Assets Ratio) เป็ นการวัด
ผลตอบแทนเมื่อเทียบกาไรสุทธิกบั สินทรัพย์ท้งั หมดของบริ ษทั
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

=

กาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
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4.3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ( Return on Common Equity Ratio) แสดงให้
เห็นกาไรสุทธิที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ เมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่ได้จากส่วนของ ผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วิเคราะห์สมรรถภาพในการทากาไรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

=

กาไรสุทธิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

การวิเคราะห์ ปัจจัยผลักดันทั้ง 5 ประการ (Five Force Model Analysis)
สภาวะแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่ตอ้ งนามาพิจารณาในการวางแผนกล
ยุทธ์ขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์จะไม่ประสบความสาเร็ จ หากปราศจากการวิเคราะห์ สภาวะ
แวดล้อม ความรุ นแรงของการแข่งขัน และอุตสาหกรรมหรื อตลาดเป้าหมาย ปัจจัยผลักดันทั้ง
5 ประการ (Five Force Model) จึงเป็ นเครื่ องมือสาหรับวิเคราะห์คู่แข่ง สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
เพื่อวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจัยที่สาคัญต่อการดาเนิ นธุรกิจ โดยมี Michael E. Porter เป็ น
ผูค้ ิดทฤษฎีน้ ี

ภาพที่ 2 Five Forces Model
ที่มา: Porter (1980: 4)
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1. การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants) เป็ นภัยคุกคามที่ร้ายแรง เพราะ
จะทาให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจลงลด การที่ผปู ้ ระกอบการเลือกทาธุรกิจที่มีคูลอ้ มรอบ
(Moat) จะทาให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดได้ยาก คูลอ้ มรอบธุรกิจได้แก่ ตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ ง
ฐานลูกค้าที่จงรักภักดีในแบรนด์สินค้า ความสามารถในบริ หารต้นทุน ฯลฯ การเข้ามาของคู่แข่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกิจการ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินทั้งกิจการ
ตนเอง และคู่แข่ง (ถ้าสามารถหาได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
และบริ ษทั เอกชนที่ให้บริ การข้อมูล ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย)
การแข่งขันด้วยการขายสิ นค้าในตลาดล่าง ซึ่ งจะเน้นราคาเป็ นสาคัญ แข่งกันด้วยการตัด
ราคาเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้า เป็ นธุรกิจที่ไม่มีความยัง่ ยืน เพราะผูบ้ ริ โภคในตลาดล่างต้องการเพีย ง
สินค้าราคาถูก คุณภาพพอใช้ เมื่อใช้การตลาดด้วยการลดราคา จะเป็ นการจูงใจคู่แข่งลดราคาด้วย
ซึ่งจะทาให้เกิดสงครามราคา สุดท้ายธุรกิจจะต้องปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีตน้ ทุนที่ถูกลงเพื่อ
แข่งขัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ในปัจจุบนั คือ การแข่งขันของโทรศัพท์มือถือราคาถูก ซึ่งราคาไม่เกิน
5,000 บาท ซึ่งสินค้าในแต่ละแบรนด์ก็แทบไม่มีความแตกต่างกัน
2. การต่อรองของผูซ้ ้ือ ( Bargaining Power of Buyers) ผูป้ ระกอบการต้องสร้าง คุณค่าใน
ตัวสิ นค้า (คุ ณค่าของสิ น ค้าคือประโยชน์ที่ลูก ค้าได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า หากกิจการต้องพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่รายนั้นเป็ นความเสี่ยงที่ลูกค้า
สามารถต่อรองราคาสินค้าและบริ การได้ ซึ่งจะทาให้กาไรของกิจการลดลง ผูป้ ระกอบการจะต้อง
กาหนดกลุ่มลูกค้าที่ชดั เจน นอกจากนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องสร้างแบรนด์สินค้าให้แข็งแกร่ ง
3. สินค้าทดแทน (Threat of Substitutes) ผูป้ ระกอบการจะต้องพิจารณาว่าลูกค้าสามารถ
หาสินค้าทดแทนได้ยากง่ายเพียงใด การเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนมีความยากง่ายเพียงใด ระดับ
ราคาและคุณภาพของสิ นค้าทดแทน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การได้อย่างง่ายดาย ในสภาวะ
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการ Hosting และโดเมน เพียงอย่างเดียวกาหนดเผชิญหน้ากับภัยคุกคามอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
4. ช่องทางการจัดจาหน่าย หรื อ ซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Supplier) ผูป้ ระกอบ
การจะต้องพิจารณาในสภาพแวดล้อมของธุรกิจว่ามีผจู ้ ดั จาหน่ ายรายใดมีอานาจต่อรองได้สูง การ
รวมกลุ่มของผูป้ ระกอบการจะทาให้มีอานาจต่อรองกับผูจ้ ัดจ าหน่ ายได้สูง ตัวอย่างเช่ น การน า
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สินค้า เข้าจาหน่ายที่ร้านค้าสะดวกซื้อ หรื อร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งมีผปู ้ ระกอบการรายใหญ่เพียง
ไม่กี่ราย จึงทาให้ร้านค้าสะดวกซื้อมีอานาจต่อรองสู งต่อผูผ้ ลิตสิ นค้า บางครั้งสิ นค้าที่มีอตั รากาไร
ค่อนข้างน้อยจะไม่สามารถขายได้ในร้านค้าสะดวกซื้อ
5. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry) ผูป้ ระกอบการต้องพิจารณาถึง
จานวนคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม สัดส่วนตลาดของคู่แข่งแต่ละราย เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการ
เข้าทาตลาดในผลิตภัณฑ์น้ นั ตัวอย่างในอุตสากรรมเว็บไซต์ ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสู ง
ซึ่งผูป้ ระการรายใหม่จะประกอบการได้ไม่เกิน 3 ปี ก็จาเป็ นต้องปิ ดกิจการ เนื่ องจากธุรกิจเว็บไซต์
โดยทั่ว ไปไม่ส ามารถสร้ า งความจงรั ก ภัก ดี ไ ด้ ประกอบกับ พฤติ ก รรมการใช้งานเว็บ ไซต์ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก Business Model เว็บไซต์ด้ งั เดิม คือสร้างเว็บไซต์ โปรโมทให้ดงั
ขายโฆษณา ใช้ไม่ได้ผลเหมือนในอดีต
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นปัจจัยภายนอกในระดับกว้างและมีผลกระทบโดยอ้อมต่อการ
ปฏิบตั ิการขององค์กร ทั้งที่เป็ นองค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาครัฐบาล ประกอบด้วย
1. ปั จ จัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) เช่ น นโยบายและ
เสถียรภาพของรัฐบาล การแก้ไขกฎหมาย และการปรับปรุ งระเบียบต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
วิธีการทางการบริ หาร เป็ นต้น
2. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษี
และอัตราการว่างงาน เป็ นต้น
3. ปั จจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Social-Cultural Factors) เช่น โครงสร้างทางเพศและอายุ
ระดับการศึกษา ค่านิ ยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนี ยมและประเพณี ตลอดจนพฤติกรรมการบริ โภค
อุปโภค เป็ นต้น
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) เช่น การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยีต่าง ๆ
เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่ องจักรสมองกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมประกอบด้ว ย การวิเ คราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่ อ
พิจ ารณาถึงโอกาสอุปสรรคที่ จ ะมีผลกระทบต่ อการด าเนิ น งานขององค์ก ร และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กรเอง ทั้งในปั จจุบนั และใน
อนาคต เรี ยกการวิเคราะห์เหล่านี้ว่า การวิเคราะห์ SWOT (สมยศ นาวีการ, 2539) โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การดาเนินงานภายในองค์กรที่สามารถกระทาได้ดี เช่น
การบริ หาร การเงิน การตลาด การผลิต องค์ก รที่จะบรรลุความสาเร็ จ จะต้องกาหนดกลยุทธ์ของ
องค์กรที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งจากการดาเนินงานภายในเหล่านี้เสมอ
2. จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง การดาเนินงานภายในองค์กรที่ไม่สามารถกระทาได้ดี
องค์กรจะต้องกาหนดกลยุทธ์ที่สามารถลบล้างหรื อปรับปรุ งจุดอ่อนการดาเนิ นงานภายในเหล่านี้
ให้ดีข้ ึน
3. โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการ
ดาเนินงานขององค์กร องค์กรจะต้องมีการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมภายนอก
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขัน อยูเ่ ป็ นระยะเพื่อ แสวงหาประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหล่านั้น
4. อุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการดาเนินงานของ
บริ ษทั อาทิ สงคราม หรื อความเข้มแข็งของคู่แข่งขั้นเหล่านี้เป็ นต้น
การวิเคราะห์ กลยุทธ์ (TOWS Matrix Analysis)
TOWS Matrix Analysis เป็ นแมทริ ก ซ์ที่แสดงถึงโอกาส และอุปสรรคจากภายนอก
ที่สมั พันธ์กบั จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจาก
การจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังต่อไปนี้
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กลยุทธ์ SO เป็ นตาแหน่งหรื อสถานการณ์ที่เป็ นเป้ าหมายของทุกองค์กรโดยบริ ษทั จะใช้
กลยุทธ์ จุดแข็งและข้อได้เปรี ยบจากโอกาส ถ้ามีจุดอ่อนก็จะพยายามแก้ไขเพื่อให้เปลี่ยนเป็ นจุดแข็ง
ถ้าเผชิญอุปสรรคก็ตอ้ งพยายามเปลี่ยนให้เป็ นโอกาส ในกรณี น้ ีบริ ษทั หรื อหน่วยงาน จะใช้จุดแข็งที่
มีเพื่อสร้าง ข้อได้เปรี ยบจากโอกาส
กลยุทธ์ WO เป็ นสถานการณ์ที่ธุรกิจพยายามให้มีจุดอ่อนต่าสุด และมีโอกาสสู งสุ ด ดังนั้น
ธุรกิจที่มีจุดอ่อนในบางกรณี จะต้องพยายามหาวิธีการแก้ไข โดยการใช้ขอ้ ได้เปรี ยบจากเทคโนโลยี
หรื อบุคลากรที่มีทกั ษะจากภายในการพัฒนาองค์กร ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะพยายามแก้ไขจุดอ่อน และ
สร้างข้อได้เปรี ยบจากโอกาส
กลยุทธ์ ST เป็ นสถานการณ์ที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
เป้าหมายขององค์กร คือ พยายามให้มีจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่าสุด ดังนั้นบริ ษทั อาจใช้จุดแข็ง
ด้านเทคโนโลยี การเงิน การบริ หารจัดการ หรื อการตลาด เพื่อขจัดอุปสรรคจากคู่แข่งขัน ในกรณี น้ ี
บริ ษทั จะใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงหรื อเอาชนะอุปสรรคให้ได้
กลยุทธ์ WT เป็ นสถานการณ์ที่ธุรกิจมีจุดอ่อนและมีอุปสรรค โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างจุด
แข็งและขจัดอุปสรรคให้ต่าสุ ด โดยองค์กรอาจใช้วิธีการร่ วมลงทุน การลดค่าใช้จ่าย การเลิกผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกาไร ในกรณี น้ ีองค์กรจะพยายามสร้างจุดแข็งและเอาชนะอุปสรรคให้ได้
Internal Factors
(IFAS)

Strengths (S)

(EFAS)
External Factors

Opportunities (O)

Threats (T)

SO Strategies
Generate Strategies here that use
strengths to take advantage of
opportunities
ST Strategies
Generate strategies here that use
strengths to avoid threats

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

Weakness (W)
WO Strategies
Generate strategies here that take
advantage of opportunities
Overcoming weaknesses
WT Strategies
Generate strategies here that minimize
weaknesses and avoid threats

17

งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
กุลกันยา โพธิ์ สุ (2557) ได้ทาการศึกษา กลยุทธ์ก ารปรั บตัว ขององค์ก ารและผลการ
ดาเนินงาน: กรณี ศึกษา ธุรกิจไม้ดอกในประเทศไทย พบว่า การปรับตัวขององค์การ ซึ่งได้แก่ การ
มุ่งเน้น การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ให้มีค วามหลากหลายและการเรี ยนรู ้ ลูก ค้าอย่างต่ อเนื่ อง มีค วาม
ความสัมพันธ์ชิงบวกต่อข้อได้เปรี ยบของผลิตภัณฑ์ ส่ วนการพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อข้อได้เปรี ยบของ ผลิตภัณฑ์ และข้อได้เปรี ยบของผลิตภัณฑ์ความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจไม้ดอกในประเทศไทย
ณัฐธิภา เค็งสม ( 2548 ) ได้ทาการศึกษาระบบธุรกิจของกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อ
การส่ ง ออกของสหกรณ์ การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จัง หวัด เพชรบุ รี ในการวิ เคราะห์ ผลการ
ดาเนิ น งานของธุ รกิ จ พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดของสหกรณ์ มีก ารรวบรวมผลผลิตจาก
สมาชิกโครงการรับซื้อผลผลิตในราคา ประกันและดาเนินการจาหน่ายเป็ นผลสดบรรจุกล่องส่ งไป
ยังประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านทางผูส้ ่งออก ซึ่งใน ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาพบว่า สหกรณ์มีผลการการ
ดาเนินธุรกิจ ทั้งผลกาไรและขาดทุน และในส่วนของ อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรของ
ธุรกิจ พบว่า ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเมื่อเทียบกับ รายได้ ทาให้มีอตั ราค่าใช้จ่ายที่สูง
อัตรากาไรขั้นต้นต่า อัตรากาไรสุทธิต่า เป็ นผลให้ประสิ ทธิภาพในการทากาไรค่อนข้างน้อย การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พบว่า สหกรณ์ มีจุดแข็งในด้านกระบวนการผลิตที่
ปลอดสารเคมี มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค จุดอ่อน คือ ช่องทางการจัด
จาหน่ ายตลาดภายในประเทศมีน้อย โอกาส คือ ตลาดผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการบริ โ ภคอาหาร
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ส่ วนอุปสรรค คือ การเกิดภัยธรรมชาติทาให้ปริ มาณผลผลิตไม่เพียงพอต่ อ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
นคริ น ทร์ แซ่ ต้ งั (2557) ได้ทาการศึก ษา แผนธุ รกิ จ ข้าวถุงสังข์หยด พบว่าธุ รกิ จ ให้
ความสาคัญด้านผลิต ภัณ ฑ์ที่มีรู ปแบบผลิต ภัณ ฑ์ที่ทัน สมัย และมีคุ ณ ภาพมาตรฐาน มีก ารวาง
แผนการผลิต ในแต่ละปี ให้เพียงพอกับความต้องการของผ้บูริโภค มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยเน้นการวางจาหน่ายสินค้าในร้านจาหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยม และการออกงาน
แสดงสิ น ค้า เพื่อประชาสัมพัน ธ์ผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ทางการเงิ นพบว่ามี NPV เท่ากับ
1,300,840 IRR เท่ากับร้อยละ 28 มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 4.88 ปี และมีการวางแผนฉุกเฉินกรณี ที่
ยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้า โดยการทาการตลาดต่างจังหวัด หรื อการหาผูผ้ ลิตรายใหม่ในกรณี ที่ขา้ ว
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สังข์หยดขาดตลาด ในการประกอบธุรกิจข้าวถุงสังข์หยดผูป้ ระกอบการควรคานึ งถึงคุณภาพของ
ข้าวที่ สมบู รณ์ ที่มาจาก การปลูก การผลิต การเก็บรัก ษาที่ ดี และได้มาตรฐาน นอกจากนั้นการ
วางแผนและการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการขาดแคลน
ปฏิญญา สายขุนทด ( 2558) ได้ทาการศึกษา กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดา
เนิ น งาน : กรณี ศึก ษาธุร กิ จ น าเที่ ยวในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย พบว่าหาก
องค์การมีการปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื่องการสร้างการบริ การใหม่ และความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ อย่างเป็ นพลวัตสามารถส่ งผลให้เกิดการบริ ก ารที่เป็ นเลิศที่ดีได้ และการบริ การที่เป็ นเลิศ
สามารถส่ งผลให้เกิดผลการดาเนินงานขององค์การที่ดีได้ยกเว้นมุ่งเน้นความสาคัญต่องานวิจยั และ
พัฒนาการให้บริ การ ที่ไม่สามารถทาให้การบริ การที่เป็ นเลิศได้
ประวิทย์ เขียวระยับ (2550) ได้ทาการศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด กลยุ ทธ์ทาง
การตลาด สิ น ค้าผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้าวแปรรู ป และการด าเนิ น ธุ รกิ จ การลงทุ น ของผู ป้ ระกอบการใน
ประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขา้ วแปรรู ปไทยมีโครงสร้างตลาดเป็ น ตลาดกึ่ งแข่งขัน
กึ่งผูกขาด โดยมีปัจจัยสนับสนุ น คือ จากการวิเคราะห์พลังแห่ งกระแสการแข่งขันห้าสาย พบว่า
ปั จจัยโดยรวมของพลังแห่ งการแข่งขันห้าสาย มีผลต่ อการแข่งขันใน ระดับต่าถึงปานกลาง และ
อัตราส่วนทางการเงินสามารถใช้แยกกลุ่มผูป้ ระกอบการเป็ น กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ มีผล
ประกอบการดี (Net Profit Margin Positive) และผูป้ ระกอบการที่ มีผลประกอบการไม่ดี (Net Profit
Margin Negative) ได้แก่อตั รากาไรสุทธิ อัตราหนี้สินรวม ต่อสินทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทน
จากสิ น ทรั พ ย์ร วม ผลการศึ ก ษาด้า นกลยุท ธ์ก ารตลาด พบว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ ส าคัญ ใน
อุตสาหกรรมข้าวแปรรู ป คือ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (การลงทุนวิจยั และพัฒนา) และกลยุทธ์ดา้ นราคา
ศิริ ว รรณ ทองสกุล (2546) ได้ทาการการวิเคราะห์ผ ลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ : กรณี ศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด พบว่า สหกรณ์มีประสิทธิภาพใน
การ ดาเนินงานด้านการบริ หารสภาพคล่อง ความสามารถในการก่อหนี้ และความสามารถในการ
ทากาไรสุทธิที่สูงขึ้น แต่ในส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย์ สหกรณ์จาเป็ นต้องปรับปรุ งการ
บริ หารสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น สาหรับการวัดระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่ อ
คุณ ภาพการให้บริ การของสหกรณ์ พบว่า สมาชิ กมีความพึงพอใจในคุณ ภาพการให้บริ การใน
ภาพรวมอยูท่ ี่ระดับปานกลาง
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กรอบแนวคิดงานวิจยั
จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้นนี้ ผูศ้ กึ ษาได้นามาเป็ นแนวทางในการกรอบแนวความคิดที่ตอ้ งการศึกษาในครั้งนี้ไว้ดงั นี้
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนทบุรี
ทิศทางขององค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน)
สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส/อุปสรรค)
 การวิเคราะห์อตั ราส่วนทาง

การเงิน

 การวิเคราะห์ ปัจจัยผลักดันทั้ง 5

(Five Force Model Analysis )

( Financial Ratio Analysis)
 การวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain Analysis)

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
(PEST Analysis)
 ข้อมูลทุติยภูมิที่จากแหล่งต่างๆที่
เกี่ยว ข้องกับระบบธุรกิจผักปลอด
สารพิษ

การกาหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix Analysis
กลยุทธ์และแนวทางแก้ไขปัญหา
ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจยั (2561)
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บทที่ 3
สภาพทั่วไปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้ อย
จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะโครงสร้ างขององค์กร
ประวัตแิ ละความเป็ นมา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่
เลขที่ 5/4 หมู่ 3 ตาบลราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ภาพผนวกที่ 1-2) เกิดขึ้นจาก
การรวมตัวของเกษตรกรซึ่งแต่เดิมมีอาชีพทานา ประสบปัญหาการขาดทุนเนื่องจากราคาข้าวตกต่า
ทาให้รายได้รายไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงหันมาเปลี่ยนการผลิตพืชจากข้าวเป็ นการปลูกผัก เพื่อ
หาทางออกให้กบั ครอบครัว โดยเริ่ มจัดตั้งกลุ่มใน พ.ศ.2550 และได้จดทะเบียนกลุ่มอย่างเป็ น
ทางการ ในนาม วิสาหกิ จ ชุ มชนกลุ่มผัก ปลอดสารพิษ เพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี เมื่อ พ.ศ.2557 ผลผลิตผัก ปลอดสารพิษ ของกลุ่มที่สาคัญ ได้แก่ มะเขือเปราะ ถัว่ ฝัก ยาว
กระเจี๊ยบเขียว พริ กขี้หนู ผักบุง้ จีน มะเขือพวง ใบบัวบก และอื่นๆ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
จีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ในปั จจุ บนั จานวนสมาชิ ก
ทั้งหมด 35 ราย พื้นที่การเพาะปลูกรวมประมาณ 100 ไร่
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างความมัน่ คงทางอาหารและความปลอดภัยที่ยงั ยืนสาหรับทุกคน”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและจาหน่ายผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพิ่มปริ มาณการผลิตผักปลอดสารพิษ
3. ขยายและเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผักปลอดสารพิษ
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เป้ าหมาย (Goals)
วิสาหกิ จชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มี
ความเชื่อว่าความไว้วางใจของลูกค้าต่อสิ นค้านั้นสาคัญ จึ งตั้งเป้ าหมายที่ จะเป็ นผูผ้ ลิตสิ น ค้าที่ มี
คุ ณ ภาพปลอดภัย ต่ อผูบ้ ริ โ ภค อัน เป็ นการสร้ างความมัน่ ใจและไว้ว างใจให้ก ับลูก ค้า และได้
ตั้งเป้าหมายการดาเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูน้ าด้านการผลิต ผัก ปลอดสารพิษ ที่มีคุณ ภาพและมาตรฐาน เพื่อให้เกิด ความ
ปลอดภัย และความเชื่อมัน่ ในสินค้าสาหรับลูกค้า
2.มีพ้นื ที่ผลิตผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น และได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสากล
3. ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย รักษาสัมพันธ์อนั ดีต่อคู่คา้ ทุกๆราย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า
และเพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้มากขึ้น
4.สร้างวัฒนธรรมในองค์กรณ์ให้มีการปรับตัว ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แผนผังองค์กร (Organizational Structure)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มี
แผนผังโครงสร้างการบริ หารงานแบบไม่ซบั ซ้อน โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ประธาน

รองประธาน
เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กร
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ (2561)

เหรัญญิ ก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

22

1. ประธานกลุ่ม มีหน้าที่เป็ นประธาน และดู แลกิจการทัว่ ไปของที่ ประชุมกลุ่ม และเป็ น
สื่อกลางในการติดต่อระหว่างกลุ่มกับสมาชิกในกลุ่ม และปฎิบตั ิภาระกิจอื่น ๆ
2. รองประธานกลุ่ม มีหน้าที่เป็ นรองประธาน และดูแลกิจการทัว่ ไปของที่ประชุมกลุ่ม
เป็ นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างกลุ่มกับสมาชิกในกลุ่ม ปฏิบตั ิภาระกิจอื่น และปฎิบตั ิหน้าที่แทน
ประธานกลุ่มในเมื่อประธานกลุ่มไม่อยู่
3. เลขานุการกลุ่ม ทาหน้าที่ประสานงาน แจ้งเรื่ องราวต่างๆ หรื อติดต่อสมาชิกในกลุ่ม นัด
ประชุมกลุ่ม ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรื อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็ นผูจ้ ดบันทึกและ
รายงานวาระการประชุม
4. เหรั ญญิก กลุ่ม มีหน้าที่เกี่ย วกับการเงิ นทั้งหมดของกลุ่ม เป็ นผูจ้ ัดทาบัญชีงบการเงิ น
รายรับ รายจ่ายบัญชีงบดุลของกลุ่ม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกลุ่มไว้เพื่อการตรวจสอบ
5. กรรมการ มีหน้าที่ กากับดูแลการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ตลอดถึงการพิจารณาเสนอแนะเรื่ องราวต่างๆของกลุ่ม
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
วิสาหกิ จ ชุ มชนกลุ่มผัก ปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุ รี
ประกอบธุรกิจจาหน่ายผักปลอดสารพิษให้แก่บริ ษทั เพื่อทาการส่ งออกไปยังต่างประเทศ โดยรับ
ซื้อผลผลิตผักปลอดสารพิษจากสมาชิกในกลุ่ม และเกษตรกรในพื้นที่ขา้ งเคียง รวมไปถึงการผลิต
ปุ๋ ยหมักเพื่อจาหน่ายให้แก่สมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรทัว่ ไป
วางแผนการปลูกผัก
เมื่อประธานกลุ่มรับคาสัง่ ซื้อล่วงหน้าจากบริ ษทั แล้ว จะทาการประชุมสมาชิกในกลุ่มเพื่อ
เตรี ยมแบ่งการผลิตผัก โดยมีชนิดผักที่บริ ษทั ต้องการ 13 ชนิดได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว กะเพรา ชะพลู
ชะอม ถัว่ ฝักยาว ใบบัวบก ใบมะรุ ม ผักบุง้ จีน พริ กเขียว พริ กแดง มะเขือเปราะ มะเขือพวง และ
โหระพา โดยให้สมาชิกเลือกปลูกผักตามประสบการณ์และความถนัดของสมาชิกแต่ละคน แต่ถา้ มี
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ปัญหาว่ามีผกั ชนิดไหนที่ปลูกค่อนข้างยากและลงทุนสู ง ทางบริ ษทั ต้องการมาก ประธานกลุ่มจะ
กาหนดมาตรฐานการผลิตให้สมาชิกปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันไป ผักแต่ละชนิ ดจะให้ทาการปลูก
โดยสมาชิกจานวน 2-3 ราย เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลผลิตแต่ละแปลงจะไม่เสี ยหายอันเนื่ องมาจากโรค
และแมลงศัตรู พืช และมีผลผลิตส่งบริ ษทั เมื่อถึงเวลากาหนดส่ งผัก โดยทางกลุ่มกับสมาชิกจะไม่มี
การทาสัญญาซื้อขายระหว่างสมาชิกกับกลุ่มแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่อาศัยสัญญาใจและความ
เชื่อใจระหว่างสมาชิกกับกลุ่มแทน
การให้ บริการปัจจัยการผลิต
นอกจากทางกลุ่มจะมีธุรกิจผักปลอดสารพิษแล้ว ทางกลุ่มยังมีการผลิตปุ๋ ยหมักเพื่อจาหน่าย
ให้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้เป็ นปัจจัยในการผลิต โดยให้สมาชิกมาช่วยกันในการผลิต และจาหน่ าย
ให้แก่สมาชิกในกลุ่มในราคาต้นทุน และที่เหลือจะจาหน่ายเกษตรกรทัว่ ไปเพื่อนารายได้และกาไรที่
ได้จากการขายปุ๋ ยหมักมาใช้ในกิจการของกลุ่มอีกทางหนึ่ ง นอกจากปุ๋ ยหมัก แล้ว ทางกลุ่มยังให้
บริ การยืมเครื่ องจักรกลทางการเกษตรในการเตรี ยมแปลงแก่สมาชิกในกลุ่ม คือรถไถดิน และรถ
พรวนดิ น แก่ สมาชิ กในกลุ่มโดยไม่คิ ด ค่ าบริ ก าร แต่สมาชิก ในกลุ่มต้องเติ มน้ ามันเอง และหาก
เครื่ องจักรชารุ ดไม่สามารถใช้งานได้ สมาชิ กในกลุ่มที่ ใช้เครื่ องจัก รในรอบนั้นต้องรั บผิดชอบ
ค่าเสียหายและค่าซ่อมเครื่ องจักรใช้สามารถใช้งานได้ตามปกติดว้ ย
การรับซื้อผักจากสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ เพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จะ
กาหนดราคารับซื้อผักทุกชนิดจากเกษตรกรในกลุ่มให้มีส่วนต่างกับราคาที่กลุ่มจะขายให้กบั บริ ษทั
ผูส้ ่ งออก กิ โ ลกรั ม ละ 2 บาท เพื่ อเป็ นก าไรส่ ว นต่ า งที่ ไ ด้ ไปใช้ในการบริ หารของกลุ่ม เช่ น
ถัว่ ฝั ก ยาว ทางกลุ่ม รวบรวมและขายให้แก่ บริ ษ ัทในราคากิ โ ลกรั มละ 60 บาท ก็จ ะรั บซื้ อจาก
เกษตรกรกิโลกรัมละ 58 บาท และเปิ ดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม ณ ที่ทาการกลุ่มทุกๆวัน
(ภาพผนวกที่ 7) เมื่อสมาชิกเก็บผักในแปลงของตนแล้ว บางรายจะทาการล้างทาความสะอาดผัก
และคัด แยกผัก ให้ได้ต ามมาตรฐานตามที่ แต่ ละบริ ษ ัทก าหนดไว้มาจากบ้านของสมาชิ กเอง แต่
สมาชิกบางรายจะนาผักที่เก็บได้มาทาการล้างทาความสะอาดและคัดแยกที่โรงคัดบรรจุของทาง
กลุ่ม ณ ที่ทาการกลุ่ม (ภาพผนวกที่ 10-11) จากนั้นสมาชิกที่นาผักมาส่งจะต้องทาการชัง่ และทาการ
จดบันทึกน้ าหนักผักของสมาชิกเอง 2 จุด คือ จุดที่ 1 คือ จดลงไปในถุงผักว่าเป็ นผักของสมาชิกคน
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ไหน และจานวนเท่าไหร่ และจุดที่ 2 คือจดลงในสมุดของกลุ่มที่เตรี ยมไว้ให้เอง โดยอาศัยความเชื่อ
ใจกันเองของสมาชิกในกลุ่ม (ภาพผนวกที่ 9) จากนั้นประธานกลุ่มและสมาชิกบางคนที่มาส่ งผักจะ
ช่วยกันรวบรวมผัก เพื่อส่งมอบให้กบั บริ ษทั คู่คา้ ที่จะมารับซื้อ ณ ที่ทาการกลุ่ม กรณี เกิดปัญหาการตี
คืนผักจากบริ ษทั ส่งออกทางกลุ่มจะคืนผลผลิตที่ตีกลับจากบริ ษทั ให้แก่สมาชิกโดยทางกลุ่มจะไม่
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกษตรกรนาผักมาส่งให้กบั ทางกลุ่มแล้ว ทางกลุ่มยังไม่จ่ายเงินให้แต่สมาชิกใน
ตอนนั้นเลย แต่จะรอจนกว่าจะดาเนินการส่ งผักขายให้แก่บริ ษทั และรอจนกว่าทางบริ ษทั ผูร้ ับซื้อ
จะโอนเงินมาจ่ายค่าสิ นค้าโดยผ่านบัญชีประธานกลุ่ม เมื่อทางบริ ษทั โอนเงินค่าผักงวดนั่นๆเข้า
บัญชีประธานกลุ่มแล้ว ทางประธานกลุ่มก็จะเบิกเงินเพื่อนามาให้เหรัญญิก จ่ายค่าผักให้แก่สมาชิก
ในแต่ละราย ซึ่งแต่ละรอบการขายผักของสมาชิกจะได้รับเงินค่าผลผลิตผักเมื่อครบ 7 วันทาการ
การเก็บรักษาผลผลิต
ในการเก็บรัก ษาผลผลิต เมื่อสมาชิกในกลุ่มน าผักชนิ ดต่างๆที่ปลูก มาส่ งขายให้กบั ทาง
กลุ่มแล้ว ทางกลุ่มจะมีการรวบรวมผักในแต่ละวันว่าได้ในปริ มาณเท่าไหร่ จากนั้นจะส่ งมอบผัก
ให้แก่บริ ษทั ที่มารับซื้อ ซึ่งแต่ละบริ ษทั จะมีรอบการรับซื้อแตกต่างกันไป บางบริ ษทั มารับซื้อผัก
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง บางบริ ษทั จะเข้ามารับซื้อผักสัปดาห์ละ 2-4 ครั้ง ทาให้มีผกั คงค้างเพื่อรอการส่ ง
มอบ ทางกลุ่มจึงเก็บรักษาไว้โดยการแช่ในตูแ้ ช่เย็นซึ่งมีจานวน 3 ตู ้ เพื่อไม่ให้ผกั ที่คงค้างได้รับ
ความเสียหายระหว่างรอการขายให้แก่บริ ษทั
การขายผลผลิตให้ แก่บริษัทผู้ส่งออก
ในการขายผลผลิตผักให้แก่บริ ษทั ผูส้ ่งออก บริ ษทั ที่เข้ามารับซื้อผักกับทางกลุ่มมีจานวน 8
บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั อาร์ พีอาร์ ทีพีไอ ไทยเวอร์ อะกรี เซนต์ เคเอฟเอฟ เคดับเบิลยู อมตะ และ
บริ ษทั เคอร์เนอร์ (ตารางที่ 1-2) โดยแต่ละบริ ษทั มีความต้องการรับซื้อผักและจานวนวันที่เข้ามารับ
ผักจากกลุ่มในรอบสัปดาห์ที่เหมือนและที่แตกต่างกันไป (ภาพผนวกที่ 13)
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ตารางที่ 1 ชนิดผักที่บริ ษทั ผูส้ ่งออกรับซื้อจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 2558-2560
บริษัท
ชนิดผัก
กระเจี๊ยเขียว

อาร์ พีอาร์ ทีพีไอ

ไทยเวอร์

อะกรี เซนต์ เคเอฟเอฟ เคดับเบิลยู อมตะ เคอร์ เนอร์





กะเพรา





ชะพลู
ชะอม
ถัว่ ฝักยาว



ใบบัวบก
ใบมะรุ ม



พริ กแดง
มะเขือเปราะ











ผักบุง้ จีน
พริ กเขียว





















มะเขือพวง
โหระพา








ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)
บริ ษทั อาร์พีอาร์ จะเข้ามาทาการรับซื้อ มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว ถัว่ ฝักยาว พริ กเขียว
พริ กแดง และใบมะรุ ม จากทางกลุ่ม 1 วัน คือ ทุกวันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์
บริ ษทั ทีพีไอ จะเข้ามาทาการรับซื้อ มะเขือเปราะ ผักบุง้ และใบบัวบก จากทางกลุ่ม จานวน
2 วัน คือ ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร ของแต่ละสัปดาห์
บริ ษทั ไทยเวอร์ จะเข้ามาทาการรับซื้อ มะเขือเปราะ ถัว่ ฝักยาว และใบบัวบก จากทางกลุ่ม
จานวน 2 วัน คือ ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์
บริ ษทั อะกรี เซนต์ จะเข้ามาทาการรับซื้อ มะเขือเปราะ ใบบัวบก และผักบุง้ จีน จากทาง
กลุ่ม จานวน 3 วัน คือ ทุกวันพุทธ ศุกร์ และวันอาทิตย์ ของแต่ละสัปดาห์
บริ ษทั เคเอฟเอฟ จะเข้ามาทาการรั บซื้อ กะเพรา โหระพา และผัก บุง้ จีน จากทางกลุ่ม
จานวน 2 วัน คือ ทุกวันอังคาร และวันเสาร์ ของแต่ละสัปดาห์
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บริ ษทั เคดับเบิลยู จะเข้ามาทาการรับซื้อ มะขือเปราะ ถัว่ ฝักยาว และกระเจี๊ยบเขียว จาก
ทางกลุ่ม 1 วัน คือ ทุกวันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์
บริ ษทั อมตะ จะเข้ามาทาการรับซื้อ กะเพรา มะเขือพวง และโหระพา จากทางกลุ่ม จานวน
2 วัน คือ ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร ของแต่ละสัปดาห์
บริ ษทั เคอร์เนอร์ จะเข้ามาทาการรับซื้อ ถัว่ ฝักยาว และ กระเจียบเขียว จากทางกลุ่ม จานวน
5 วัน คือ ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ และวันอาทิตย์ ของแต่ละสัปดาห์
ตารางที่ 2 จานวนวันในรอบสัปดาห์ที่บริ ษทั เข้ามารับซื้อผลผลิตผักจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 2558-2560
วัน
บริษัท

อาทิตย์

อาร์พีอาร์
ทีพีไอ
ไทยเวอร์
อะกรี เซนต์

เคเอฟเอฟ
เคดับเบิลยู
อมตะ
เคอร์เนอร์

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

จันทร์

อังคาร

พุทธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์


























การทาสัญญาระหว่างกลุ่มกับบริ ษทั ผูร้ ับซื้อผักแต่ละบริ ษทั ทุกๆ 1 ปี มีการประกันราคา
ผลผลิตที่ บริ ษทั จะรับซื้อจากกลุ่มโดยตกลงกันตามความพอใจ และราคาสู งกว่าตลาดกลาง ทาง
บริ ษทั จะต้องมารับซื้อผลผลิตของกลุ่ม ณ ที่ทาการกลุ่ม เมื่อส่งผักให้แก่บริ ษทั เสร็ จทางกลุ่มจะออก
บิลส่งของให้แก่ทางบริ ษทั และให้ตวั แทนของบริ ษทั จะลงชื่อรับของไว้เพื่อเป็ นหลักฐาน โดยทาง
กลุ่มกับบริ ษทั จะเก็บหลักฐานไว้คนละฉบับเพื่อให้ตรงกัน สาหรับตรวจสอบเมื่อถึงเวลาชาระเงิน
และบริ ษทั จะนาผักที่รับซื้อจากทางกลุ่มไปคัดคุณภาพ ผักส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานทางบริ ษทั จะตี คืน
กลับและส่งคืนมายังกลุ่ม และจะทาการหักน้ าหนักผักที่ไม่ได้มาตรฐานออกเพื่อตีกลับคืนแก่ทาง
กลุ่มแล้ว เมื่อครบ 7 วัน บริ ษทั จะโอนเงินค่าผักให้แก่ทางกลุ่มโดยโอนเงินทั้งหมดผ่านบัญชิของ
ประธานกลุ่มแต่เพียงผูเ้ ดียว
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มาตรฐานของกลุ่ม
ทางกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มผัก ปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุ รี มีมาตฐานในการรับซื้อผัก จากสมาชิก ในกลุ่ม และขายให้กบั บริ ษทั ผูส้ ่ งออก ผักปลอด
สารพิษจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน จีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) หมายถึง การ
ผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม แนวทางในการทาการเกษตร (ภาพผนวกที่ 12) เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กาหนด ได้ผลผลิตสู งคุม้ ค่าการลงทุนและกระบวนการ
ผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุ ด เกิดความ
ยัง่ ยืนทางการเกษตรและไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม โดยหลักการนี้ ได้รับการกาหนดโดย
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจาก กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, 2545) สมาชิ กต้องรั ก ษา
มาตรฐานในการส่งผลผลิตผักให้กบั ทางกลุ่มตามปริ มาณที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วนตามจานวน และ
ตรงตามเวลาที่กาหนด และทางกลุ่มก็ตอ้ งรักษามาตรฐานในการส่งผลผลิตเพื่อขายให้กบั บริ ษทั ให้
ครบถ้วนตามจานวนปริ มาณที่กาหนดไว้ และตรงตามเวลาที่กาหนดเช่นกัน
กรณีผลผลิตผักไม่เพียงพอและเกินความต้องการ
ในกรณี ที่ผลผลิตผักไม่เพียงพอต่อความต้องการอันเนื่ องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผลผลิต
ได้รับความเสียหายจากโรค แมลงศัตรู พืช กรณี เกิดปรากฏการณ์ฝนแล้งน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิต
ผัก หรื อได้รับความเสียหายจากปริ มาณฝนที่ตกมากเกินไป ทางกลุ่มได้ร่วมมือกับกลุ่มผลิตผักอื่นๆ
ในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการทาข้อตกลงระหว่างกลุ่มว่า ในกรณี ผลผลิต
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอ จะขอแบ่งซื้อผักจากกลุ่มที่มีปริ มาณมากพอ เพื่อที่ให้มีผกั
เพียงพอสาหรับการส่ งแก่ บริ ษทั ผูส้ ่ งออกเพื่อให้ครบถ้วนตามปริ มาณที่ตกลงกับบริ ษทั ผูส้ ่ งออก
เอาไว้ โดยทางแต่ละกลุ่มจะซื้อขายผักกันเท่ากับราคารับซื้อผลผลิตจากสมาชิกของตัวเอง
ในกรณี ผลผลิตผักของสามาชิกในกลุ่มมีปริ มาณมากเกินความต้องการสั่งซื้อของบริ ษทั ผู ้
ส่งออก หรื อผลผลิตผักไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ทางสมาชิกแต่ละรายได้แก้ปัญหาโดยนาผัก
ไปจาหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตลาดนัด หรื อนาไปจาหน่วยตามหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อให้
ไม่เกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม
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ผลผลิตผัก
สาหรับในการผลิตทางกลุ่มจะพิจารณาให้สมาชิกในกลุ่มปลูกผัก ความเหมาะสมของพื้นที่
ความสามารถในการผลิต และความชานาญในการผลิตพืชแต่ละชนิดของแต่ละคน ผลผลิตสู งสุ ดที่
ทางสมาชิกในกลุ่มผลิตได้มากที่สุดเป็ นอันดับแรก ในปี 2558 ได้แก่ มะเขือเปราะ จานวน 12,472
กิ โลกรั ม ในปี 2559 ได้แก่ ถัว่ ฝั ก ยาวจ านวน 8,860 กิ โลกรั ม และในปี 2560 ได้แก่ ถัว่ ฝั ก ยาว
จานวน 8,096 กิโลกรัม (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ปริ มาณผักที่ผลิตได้ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 2558-2560
ชนิดผัก
กระเจี๊ยบเขียว
กะเพรา
ชะพลู
ชะอม
ถัว่ ฝักยาว
ใบบัวบก
ใบมะรุ ม
ผักบุง้ จีน
พริ กเขียว
พริ กแดง
มะเขือเปราะ
มะเขือพวง
โหระพา
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

2558
กิโลกรัม
2,979
256
32
74
7,549
258
15
1,725
381
421
12,472
988
303

2559
กิโลกรัม
2,799
110
35
25
8,860
319
28
1,249
534
572
7,885
577
73

2560
กิโลกรัม
2,019
268
32
25
8,096
539
21
1,686
517
606
7,172
875
307
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การตลาดผัก
ด้านราคา (Price) ทางกลุ่มได้ตกลงราคารับซื้อกลับสมาชิกในกลุ่มไว้เป็ นราคามาตรฐาน
และคงที่ตลอดทั้งปี ไม่มีการเปลี่นแปลง และมีการทาสัญญาประกันราคาล่วงหน้ากับบริ ษทั คู่คา้ ให้
เป็ นมาตรฐานเท่ากันทั้งปี เช่นเดียวกับการรับซื้อผลผลิตของสมาชิกในกลุ่ม (ตารางที่ 4-5)
ตารางที่ 4 ราคารับซื้อผักจากสมาชิก ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 2558-2560
ชนิดผัก
กระเจี๊ยบเขียว
กะเพรา
ชะพลู
ชะอม
ถัว่ ฝักยาว
ใบบัวบก
ใบมะรุ ม
ผักบุง้ จีน
พริ กเขียว
พริ กแดง
มะเขือเปราะ
มะเขือพวง
โหระพา
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

2558
บาท/กิโลกรัม
28.00
28.00
28.00
48.00
58.00
43.00
38.00
28.00
58.00
88.00
38.00
58.00
33.00

2559
บาท/กิโลกรัม
28.00
28.00
28.00
48.00
58.00
43.00
38.00
28.00
58.00
88.00
38.00
58.00
33.00

2560
บาท/กิโลกรัม
28.00
28.00
28.00
48.00
58.00
43.00
38.00
28.00
58.00
88.00
38.00
58.00
33.00
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ตารางที่ 5 ราคาผักที่บริ ษทั รับซื้อ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 2558-2560
ชนิดผัก
กระเจี๊ยบเขียว
กะเพรา
ชะพลู
ชะอม
ถัว่ ฝักยาว
ใบบัวบก
ใบมะรุ ม
ผักบุง้ จีน
พริ กเขียว
พริ กแดง
มะเขือเปราะ
มะเขือพวง
โหระพา
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

2558
บาท/กิโลกรัม
30.00
30.00
30.00
50.00
60.00
45.00
40.00
30.00
60.00
90.00
40.00
60.00
35.00

2559
บาท/กิโลกรัม
30.00
30.00
30.00
50.00
60.00
45.00
40.00
30.00
60.00
90.00
40.00
60.00
35.00

2560
บาท/กิโลกรัม
30.00
30.00
30.00
50.00
60.00
45.00
40.00
30.00
60.00
90.00
40.00
60.00
35.00

ด้านผลิต ภัณ์ (Product) ผลผลิตผักที่ ทางกลุ่มรวบรวมจากสมาชิกเพื่อขายให้แก่บริ ษทั ผู ้
ส่งออกนั้น เป็ นผลผลิตผักที่มีคุณภาพมาตรฐาน (ภาพผนวกที่ 12) คัดคุณภาพตามมาตรฐานของแต่
ละบริ ษทั กาหนด โดยดูจากองค์ประกอบต่างๆ อาทิ ความแก่ อ่อน ขนาด รู ปร่ าง สี เป็ นต้น
ด้านสถานที่จดั จาหน่าย (Place) สถานที่จากการจาหน่ ายสิ นค้า เมื่อทางรับซื้อผลผลิตจาก
สมาชิกมาแล้ว จะมีบริ ษทั ผูส้ ่งออกผักปลอดสารพิษ มารับซื้อผลผลิตผักจากกลุ่ม ณ ที่ทาการกลุ่ม
ด้านการประชาสัมพันธ์ (Promotion) ทางกลุ่มมีการประชาสัมพันธ์แนะนากลุ่มผ่านการ
ออกร้านแสดงสินค้าต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเสมอ (ภาพผนวกที่ 14) และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ Internet อาทิ เช่น Facebook เป็ นต้น

31

วิธีการชาระเงิน
การชาระเงินในการซื้อขายผลผลิต ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สามารถแบ่งการชาระเงินในการซื้อขายผัก ได้คือ การชาระเงินระหว่าง
กลุ่มให้กบั สมาชิกในกลุ่ม และ การชาระเงินระหว่างบริ ษทั ผูส้ ่งออกผักปลอดสารพิษให้กบั กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การชาระเงินระหว่างกลุ่มให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เมื่อสมาชิกนาผลผลิตผักมาส่งขายที่กลุ่ม
แล้ว จะทาการจดบันทึกจานวนผลผลิตผักและวันเดือนปี ลงในสมุดบันทึกของกลุ่ม และทางสมาชิก
ยังจะไม่ได้รับเงินค่าผักหรื อหลักฐานใดๆทั้งสิ้น โดยจะอาศัยความเชื่อใจกันระหว่างสมาชิกและใน
ปั จ จุ บนั นี้ ยังไม่ พบปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้น จากนั้นทางกลุ่มจะรวบรวมผัก เพื่อทาการส่ งให้ก ับบริ ษ ัทผู ้
ส่งออก เมื่อบริ ษทั นาผักไปคัดแยกคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด หลังจากบริ ษ ั ทรับผลผลิตจาก
จากกลุ่มไปแล้ว บริ ษทั จะแจ้งยอดตีคืนผักที่ไม่ได้รับมาตรฐาน ให้แก่ทางกลุ่มทราบภายใน 1-2 วัน
โดยแจ้งทางโทรศัพท์แก่ประธานกลุ่ม และแจ้งทางไลน์พร้อมภาพถ่ายแก่ประธานกลุ่ม ซึ่งทางกลุ่ม
ก็จะมีการแจ้งการตีคืนผักให้แก่สมาชิก ภายใน 1-2 วัน เช่นกัน เมื่อบริ ษทั มารับผักในรอบต่อไปก็
จะนาผลผลิตผักที่ไม่ได้มาตรฐานกลับมาคืนให้กบั ทางกลุ่ม ทางกลุ่มก็จะนามาคืนให้กบั สมาชิ ก
ตามลาดับ เมื่อครบ 7 วันหลังจากที่สมาชิกส่ งผักให้แก่กลุ่ม ทางกลุ่มก็จะจ่ายเงินค่าผักแก่สมาชิก
ทุกวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ และวันเสาร์ ตามลาดับ
2.การชาระเงินระหว่างบริ ษทั ผูส้ ่งออกให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อแต่ละบริ ษ ัทมารับผลผลิต ผักจากทางกลุ่มในแต่ละครั้ ง ทาง
บริ ษทั ยังจะไม่จ่ายเงินค่าผลผลิตผลผักให้แก่ทางกลุ่ม แต่จะให้ทางกลุ่มจะออกบิลส่งของให้แก่ทาง
บริ ษทั และให้ตวั แทนของบริ ษทั จะลงชื่อรับของไว้เพื่อเป็ นหลักฐาน โดยทางกลุ่มกับบริ ษทั จะเก็บ
หลักฐานไว้คนละฉบับเพื่อให้ตรงกัน และใช้สาหรับตรวจสอบเมื่อถึงเวลาชาระเงินและเมื่ อบริ ษทั
รับผักไปแล้ว จะนาผลผลิตผักไปคัดแยกคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดของบริ ษทั นั้นๆ และแจ้งตี
คืนผักที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานของแต่ละบริ ษทั กาหนด ให้กบั ทางกลุ่มทราบภายใน 1-2 วัน
หลังจากรับผักในรอบนั้น ๆไปแล้ว เพื่อให้ทางกลุ่มทาการแจ้งการตีคื นผัก ให้แก่สมาชิ กในกลุ่ม
ภายใน 1-2 วันเช่นกัน และแต่ละบริ ษทั จะมีรอบการโอนเงินชาระค่าผักให้แก่ทางกลุ่ม ทุกๆ 7 วัน
ต่อ 1 ครั้ง โดยจะทาการโอนเงินผ่านบัญชีของประธานกลุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นเพื่อป้ องกันการ
สับสน และทางประธานกลุ่มจะทาการไปเบิกเงินเพื่อนามาจ่ายค่าผักให้กบั สมาชิกในกลุ่มต่อไป
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รายได้ รายจ่ายและผลกาไร
รายได้ จาการดาเนินธุรกิจ
รายได้ของของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
มาจากการขายผลิต ภัณฑ์ผกั ปลอดสารพิษ ที่รั บซื้อมาจากสมาชิ ก ของกลุ่มเป็ นหลัก และรายได้
รองลงมาคือ ได้มาจากการขายปุ๋ ยหมัก ในปี 2558 มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 1,299,436 บาท ในปี 2559
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,189,973 บาท และในปี 2560 มีรายได้รวมทั้งสิน 1,136,369 บาท (ตารางที่ 6 )
ตารางที่ 6 รายได้ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
2558-2560
2558
2559
2560
แหล่งที่มาของรายได้
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จากการขายผลผลิตผัก
จากการขายปุ๋ ยหมัก
รายได้รวม

1,245,436.00

1,119,973.00

1,072,869.00

54,000.00

70,000.00

63,500.00

1,299,436.00

1,189,973.00

1,136,369.00

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)
ค่าใช้ จ่ายในการรับซื้อผลผลิตผัก
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลผลิตผักจากสมาชิกในกลุ่ม ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้ น ในปี 2558 จานวน 1,090,614 บาท ในปี 2559
จานวน 1,073,879 บาท และในปี 2560 จานวน 1,028,511 บาท ตามลาดับ (ตารางที่ 7) เนื่องจากการ
รับซื้อผักจากสมชิกในกลุ่มในราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับราคาขายสินค้า ทาให้ตน้ ทุนในการขาย
ผลิตภัณฑ์จึงสูงตามไปด้วย ทาให้มีผลสืบเนื่องไปถึงกาไรสุทธิลดลงหรื อประสบการขาดทุน
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ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อผลผลิตผัก ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 2558-2560

ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อผัก

2558
(บาท)
1,090,614.00

2559
(บาท)
1,073,879.00

2560
(บาท)
1,028,511.00

รายจ่ายรวม

1,090,614.00

1,073,879.00

1,028,511.00

ค่าใช้จ่าย

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)
ค่าใช้ จ่ายในการทาปุ๋ยหมัก
ค่าใช้จ่ายในการทาปุ๋ ยหมัก ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น ในปี 2558 จานวน 20,000บาท ในปี 2559 จานวน 32,000 บาท และในปี
2560 จานวน 25,700 บาท (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการทาปุ๋ ยหมัก ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 2558-2560
2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ค่าใช้จ่ายในการทาปุ๋ ยหมัก

20,000.00

32,000.00

25,700.00

รายจ่ายรวม

20,000.00

32,000.00

25,700.00

ค่าใช้จ่าย

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น ในปี 2558 จานวน 54,000 บาท ในปี 2559 จานวน 62,740 บาท และใน
ปี 2560 จานวน 104,640 บาท (ตารางที่ 9 )
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ตารางที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 2558-2560
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รายจ่ายรวม
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

2558
(บาท)
54,000.00

2559
(บาท)
62,740.00

2560
(บาท)
104,640.00

54,000.00

62,740.00

104,640.00

กาไร
กาไรสุทธิคงเหลือ ของกลุ่มในปี 2558 จานวนทั้งสิ้ น 34,822 บาท ในปี 2559 มีกาไรสุ ทธิ
คงเหลือ 21,354 บาท ส่วนในปี 2560 ประสบภาวะขาดทุนอยูท่ ี่จานวน 22,126 บาท สาเหตุที่ทาให้
กาไรในปี 2559 และ 2560 ลดลงและขาดทุนตามลาดับนั้น (ตารางที่ 8) เนื่ องจากปริ มาณผักที่ผลิต
ได้มีจานวนลดลง ที่ ขายได้มีจานวนลดลง และมีการหักค่ าเสื่ อมจากอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในทางบัญชีเพิ่มขึ้นมา
ตารางที่ 10 กาไรสุทธิ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 2558-2560
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
รวมกาไรสุทธิ
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

2558
(บาท)
34,822.00

2559
(บาท)
21,354.00

2560
(บาท)
-22,126.00

34,822.00

21,354.00

-22,126.00
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จดบันทึก โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มจานวน 35 ราย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอด
สารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุ รี และจากหนังสื อ เอกสาร ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องซึ่งสามารถค้นคว้าได้จากห้องสมุด จากสื่อ Internet ข้อมูลจาก กลุ่มผูผ้ ลิตผักปลอดสารพิษ
หรื อเกษตรอื่นๆ จากการสอบถามจาก ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตผักปลอดสารพิษและการจัดทา
กลยุธท์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยผลักดัน 5 ประการ
(Five Force Model Analysis) การวิเคราะห์ห่วงคุณค่า (Value Chain analysis ) การวิเคราะห์
อัต ราส่ ว นทางการเงิ น (Financial Ratio analysis) การวิเคราะห์ จุด แข็ง จุ ดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix Analysis) ได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ ห่วงโซ่ คณ
ุ ค่า (Value Chain analysis)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่ คุณค่ า (Value Chain analysis) ของวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผักปลอด
สารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จากการศึกษาข้อมูลสามารถวิเคราะห์
กิจกรรมหลักออกมาเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนได้ดงั ต่อไปนี้
ด้ านกิจกรรมหลัก
การผลิต เมื่อประธานกลุ่มรับคาสัง่ ซื้อล่วงหน้าจากบริ ษทั แล้ว จะทาการประชุมสมาชิกใน
กลุ่มเพื่อเตรี ยมการผลิตผัก โดยให้สมาชิกเลือกปลูกผักตามประสบการณ์และความถนัดของสมาชิก
แต่ละคน (ภาพผนวกที่ 3-4) ผัก แต่ละชนิ ดจะให้ทาการปลูกโดยสมาชิก จานวน 2-3 ราย เพื่อให้
มัน่ ใจว่าผลผลิตแต่ละแปลงจะไม่เสียหายและมีผลผลิตผักส่งให้กบั ทางบริ ษทั เมื่อถึงกาหนดเวลาส่ ง
ผัก นอกจากทางกลุ่มจะมีธุรกิ จผักปลอดสารพิษ แล้ว ทางกลุ่มยังมีการผลิตปุ๋ ยหมัก เพื่อจ าหน่ าย
ให้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้เป็ นปัจจัยในการผลิต โดยให้สมาชิกมาช่วยกันในการผลิต และจาหน่าย
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ให้แก่สมาชิกในกลุ่มในราคาต้นทุน นอกจากปุ๋ ยหมักแล้ว ทางกลุ่มยังให้บริ การยืมเครื่ องจักรกล
ทางการเกษตรในการเตรี ยมแปลงแก่สมาชิกในกลุ่ม คือรถไถดิน และรถพรวนดิน แก่สมาชิกใน
กลุ่ม โดยไม่คิดค่าบริ การ แต่สมาชิกในกลุ่มต้องเติมน้ ามันเอง และเมื่อเครื่ องจักรชารุ ดไม่สามารถ
ใช้งานได้ สมาชิกในกลุ่มที่ใช้เครื่ องจักรในรอบนั้นต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าซ่อมเครื่ องจักร
ใช้สามรถใช้งานได้ตามปกติ จึงทาให้สมาชิกมีความสะดวกด้านเครื่ องจักรในระดับหนึ่ง
การขายผักให้แก่บริ ษ ัทผูส้ ่ งออก ในการขายผักให้แก่บริ ษ ัทผูส้ ่ งออก จะมีการทาสัญญา
ระหว่างกลุ่มกับบริ ษทั ผูร้ ับซื้อแต่ละบริ ษทั ทุกๆ 1 ปี มีการประกันราคาผลผลิตที่บริ ษทั จะรับซื้อ
จากกลุ่มโดยตกลงกันตามความพอใจ และราคาสู งกว่าตลาดกลาง และทางบริ ษทั จะต้องมารับซื้อ
ผลผลิตของกลุ่ม ณ ที่ทาการกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็ นการลดต้นทุนด้านการขนส่ งผักได้ค่อนข้างมากเลย
ทีเดียว เมื่อส่งผักให้แก่บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเสร็ จทางกลุ่มจะออกบิลส่งของให้แก่ทางบริ ษทั เพื่อเก็บ
ไว้เป็ นหลักฐาน และบริ ษทั จะนาผักที่รับซื้อจากทางกลุ่มไปคัดคุณภาพ ผลผลิตผักที่มีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐานทางบริ ษทั จะตีคืนกลับมายังกลุ่มภายใน 1-2 วัน และเมื่อครบ 7 วัน บริ ษทั จะโอนเงินค่า
ผักให้แก่ทางกลุ่มโดยโอนเงินทั้งหมดผ่านบัญชีของประธานกลุ่ม
การตลาดผัก ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลผลิตผักมีหลายชนิ ดให้เลือก และเป็ นผลผลิตมี
คุณภาพ มาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับจากบริ ษทั เพราะผลผลิตผักที่สมาชิกแต่ ละรายผลิตได้น้ นั ได้ผ่าน
การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practices : GAP) จากกรมวิชาการ
เกษตร ด้านราคา (Price) พบว่าราคาในการรับซื้อผักจากสมาชิกในกลุ่มค่อนข้างสู ง ทาให้ส่วนต่าง
ของกาไรค่อนข้างต่า และราคาผักที่ขายให้กบั บริ ษทั ผูส้ ่งออก มีการตกลงทาสัญญาประกันราคาไว้
รับซื้อไว้ตลอดปี ซึ่งได้ราคาเป็ นที่น่าพอใจเนื่ องจากราคาที่บริ ษทั รับซื้อค่อนข้างสู งกว่าราคาใน
ท้องตลาดมาก ด้านสถานที่ (Place) พบว่าบริ ษทั ผูส้ ่งออกผักปลอดสารพิษ มารับซื้อผักถึงที่ทาการ
กลุ่ม ท าให้ก ลุ่มไม่ ประสบปั ญหาด้านสถานที่ จ ัด จ าหน่ า ยผลผลิต ผัก ด้านการประชาสัมพัน ธ์
(Promotion) ทางกลุ่มมีก ารประชาสัมพันธ์แนะนากลุ่มผ่านการออกร้ านแสดงสิ นค้าต่ างๆ ของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐและเอกชนจัด ขึ้ นเสมอ และมีก ารประชาสัมพัน ธ์ผ่านสื่ อ Internet อาทิ เช่ น
Facebook เป็ นต้น ทาให้กลุ่มเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
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การให้บริ การ ทางกลุ่มได้ให้ความสาคัญทั้งในด้านกับสมาชิกในกลุ่มเองซึ่งเป็ นผูผ้ ลิต
สินค้าให้แก่กลุ่ม โดยการจัดหาผูม้ ีความรู ้ นักวิชาการ มาให้ความรู ้ในด้านการผลิต ด้านการลด
ต้นทุน เป็ นต้น ในด้านบริ ษทั ผูส้ ่งออกผักปลอดสารพิษที่มารับซื้อผลผลิตผักจากทางกลุ่มทางกลุ่มมี
การติดต่อ และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ที่จอดรถ การให้ความเป็ นกันเอง และการ
ต้อนรับด้วยความจริ งใจ
ด้ านกิจกรรมสนับสนุน
การจัดหาวัตถุดิบ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี จะแบ่งออกเป็ นดังนี้
1.การหาวัตถุดิบในส่วนของกิจกรรมผักปลอดสารพิษโดยตรง ในส่ วนนี้ จะเกี่ยวเนื่ องและ
แยกกันไม่ออกกับด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ เนื่องจากผูผ้ ลิตปลอดสารพิษคือสมาชิกของกลุ่มที่
จะผลิตผักเพื่อจาหน่ ายให้แก่ทางกลุ่ม การหาวัตถุดิบส่ วนนี้ จึงเป็ นหน้าที่ของสมาชิ กแต่ละรายที่
จะต้องหาปั จจัยในการผลิตเพื่อมาการผลิตผัก เอง และต้นทุน ที่ใช้คื อทุนของสมาชิกเอง สาหรั บ
นามาผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อจาหน่ายให้แก่ทางกลุ่ม
2.การหาวัตถุดิบสาหรับผลิตปุ๋ ยหมัก เพื่อทาการผลิตปุ๋ ยหมักจาหน่ายให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
จะทาการหาซื้อวัตถุดิบที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น ขี้ววั แกลบดิบ เป็ นต้น ซึ่งไม่พบปัญหาในการจัดหา
เนื่องจากเป็ นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาไม่แพง
การรับซื้อผักจากสมาชิก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี จะทาการกาหนดราคารับซื้อผักจากเกษตรกรในกลุ่มให้มีส่วนต่างกับราคาที่
กลุ่มจะขายให้กบั บริ ษทั ผูส้ ่ งออก กิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อเป็ นกาไรและใช้ในการบริ หารของกลุ่ม
โดยเปิ ดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม ณ ที่ทาการกลุ่มทุกๆวัน และเมื่อสมาชิกมาส่งผัก อาจจะมี
หรื อไม่มีเจ้าหน้าที่ มาคอยจดบันทึกข้อมูล แต่จะให้สมาชิ กแต่ละรายที่มาส่ งผัก ทาการจดบันทึ ก
น้ าหนักผลผลิตด้วยตัวเองลงในสมุดที่ทางกลุ่มเตรี ยมไว้ให้ (ภาพผนวกที่ 9) โดยอาศัยความเชื่อใจ
กันเองของสมาชิกในซึ่งถือว่าเป็ นข้อดี ในขณะที่กลุ่มยังมีขนาดเล็ก แต่ ในอนาคตเมื่อกลุ่มมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอาจจะกลายเป็ นปัญหาตามมาได้
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ของทางกลุ่มพบว่ามีการให้บริ การยืมเครื่ องจักรกลทางการ
เกษตรเพื่อเตรี ยมพื้นที่แปลง และการจัดการวัชพืชแก่สมาชิกในกลุ่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อลด
การใช้แรงงานคน อันจะทาให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน การปรับปรุ งโรงคัดบรรจุ ของกลุ่มพบว่า
ยังไม่ได้มาตรฐานสากล เนื่องการจัดทาโรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐานต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการของทางกลุ่มยังไม่เป็ นรู ปธรรม เนื่องจากผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ ของกลุ่ม ไม่สามารถทางานได้เต็ม
ความสามารถ เนื่องจากขาดความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารงานที่ถูกต้องและมาตรฐาน อีกประการ
หนึ่งผูบ้ ริ หารกลุ่ม ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งทาให้ไม่มีเวลาในการบริ หารเต็มที่
เนื่องจากต้องแบ่งเวลาในการผลิตผักเพื่อจาหน่ายให้กบั ทางกลุ่มเช่นกัน
โครงสร้ างพื้น ฐานของบริ ษ ัท ทางกลุ่มยังไม่มีก ารจัดการองค์กรที่ เหมาะสม เนื่ องจาก
ข้อจากัดด้านบุคลากร ต้องทาหน้าที่ 2 ด้านคือ ด้านการบริ หารกลุ่ม และด้านการเป็ นสมาชิกผูผ้ ลิต
ผักเพื่อจาหน่ายให้กบั ทางกลุ่ม (ภาพผนวกที่ 8) ทาให้ไม่สามารถบริ หารจัดการองค์กรได้เต็มที่ อีก
ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็ นการรวมตัวกันของคนในชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสิ นค้า มีโครงสร้างการ
บริ หารงานองค์ก รแบบไม่ซับซ้อน และมีช่องว่างบางประการที่ ยงั ไม่เป็ นแบบแผน ทาให้ก าร
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ผลการวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
การวิเคาระห์ผลการดาเนินงานของธุรกิจผักปลอดสารพิษ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุ รี แบ่ งการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทาง
การเงินออกเป็ น 4 ประเภทดังนี้
1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
จากการวิเคราะห์อตั ราส่ ว นสภาพคล่องในปี 2558 ถึง 2560 พบว่าอัต ราส่ ว นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนมีค่ามากกว่า 1 เท่า ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.48 5.60 และ 6.09 เท่า ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มมีอตั ราสภาพคล่องสูงมากเกินไป การลงทุนไม่มีประสิทธิภาพ ควรนาเงินส่วนนี้ไปสร้างรายได้
แต่เมื่อพิจารณาจากอัต ราส่ วนเงิน ทุนหมุนเวียนเร็ ว พบว่ามีค่าเท่ากับ 2.92 2.39 และ 4.40 เท่ า

39

ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 เท่า หมายความว่า สิ นทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน แสดง
ว่าทางกลุ่มมีความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้เร็ ว ทาให้ไม่มีปัญหาการขาดสภาพ
คล่อง เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือจานวนน้อย (ตารางผนวกที่ 1)
2. อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริ หารสินทรัพย์ (Asset Management Ratios)
จากการวิเคราะห์อตั ราส่วนวัดความสามารถในการบริ หารสินทรัพย์ พบว่า อัตราการหมุน
ของสินค้าคงเหลือในปี 2558 ถึง 2560 มีค่าเท่ากับ 42.18 32.46 และ 31.46 รอบ ตามลาดับ จะเห็น
ได้ว่าอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือมีค่าสูงมากทุกปี หมายความว่า กลุ่มมีการขายสิ น ค้าออกไป
ได้เร็ ว จากการวิเคราะห์ อตั ราการหมุนเวียนของสิ น ทรั พย์ถาวรในปี 2558 ถึง 2560 มีค่ าเท่ากับ
23.12 7.52 และ 3.67 รอบ ตามลาดับ หมายความว่า กลุ่มมีประสิ ทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ถาวร
อยู่ในเกณฑ์สูง แต่มีอตั ราส่ ว นที่ ลดลงในแต่ ละปี และเมื่อพิจ ารณาจากอัตราการหมุนเวียนของ
สิ น ทรัพย์รวมในปี 2558 ถึง 2560 พบว่ามีค่าเท่ากับ 8.99 4.28 และ 2.58 รอบ ตามลาดับ
หมายความว่า กลุ่มมี อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมอยู่ในที่ดี แต่มีอตั ราส่ วนที่ ลดลงในแต่
ละปี ตามลาดับ และเมื่อกลุ่มต้องการขยายกิจการเพิ่มจึงไม่จาเป็ นต้องใช้สินทรัพย์มากในการขยาย
กิจการ (ตารางผนวกที่ 1)
3. อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริ หารหนี้สิน (Debt Management Ratios)
จากการวิเคราะห์อตั ราส่ วนวัดความสามารถในการบริ หารหนี้ สิน ในปี 2558 ถึง 2560
พบว่าอัตราส่ วนหนี้ สิน รวมต่อสิ น ทรัพย์รวมมีค่าเท่ากับ 0.13 0.07 และ 0.04 เท่า ตามลาดับ
หมายความว่า กลุ่มมีค วามสามารถในการจ่ ายหนี้ ที่ดี มาก และดี ข้ ึน ทุ กปี ซึ่ งแสดงถึงฐานะทาง
การเงินที่ดี มีความเสี่ยงทางการเงินต่า และหากต้องการกูยมื เงินในอนาคตสามารถทาได้ง่าย เพราะ
ยังมีเครดิตทางการเงินที่ดี (ตารางผนวกที่ 1)
4. อัตราส่วนวัดความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios)
จากการวิเคราะห์อตั ราส่ ว นวัดความสามารถในการทาก าไร ในปี 2558 ถึง 2560 พบว่า
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย มีค่าเท่ากับ 2% 1% และ -2% ตามลาดับ จะเห็นได้ว่ามีอตั ราส่วนที่
น้อยมาก และติดลบในปี 2560 หมายความว่า กลุ่มมีความเสี่ ยงในการดาเนิ นงานค่อนข้างสู งมาก
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เมื่อพิจารณาจากงบกาไรขาดทุน ในปี พบว่าสาเหตุเกิดจากต้นทุนในการรับซื้อผักที่สูงมากของกลุ่ม
ในปี 2559 และปี 2560 มีการต้นทุนค่าใช้จ่ายการดาเนินงานเกิดจากการหักค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประเภท อาคารโรงเรื อน เครื่ องจักรกล และตูแ้ ช่เย็น เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และมียอดขายลดลง ทาให้
กาไรสุ ทธิ ลงลงและติด ลบตามลาดับ จากการวิเคราะห์ อตั ราผลตอบแทนต่ อสิ นทรั พย์รวม มีค่ า
เท่ากับ 24% 7% และ -5% ตามลาดับ จะเห็นได้ว่ามีอตั ราส่ ว นที่ลดลง และติดลบตามลาดับ
หมายความว่า ในปี 2558 และ 2559 กลุ่มยังมีผลตอบแทนที่คุ ้มค่ ากับการลงทุ น แต่ในปี 2560
อัตราส่วนอยูใ่ นเกณฑ์ตดลบแสดงว่าในปี นี้ กลุ่มมีผลตอบแทนไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน และประสบ
กับการขาดทุน จากการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ มีค่าเท่ากับ 27% 8% และ 5% ตามลาดับ จะเห็ น ว่า อัต ราส่ ว นมีอตั ราที่ ลดลงอย่า งมากในปี 2559 และติ ด ลบในปี 2560
หมายความว่า กลุ่มมีความสามารถในการบริ หารงานลดลง ทาให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผลตอบแทน
จากกาไรในการดาเนินงานลดลงและประสบการขาดทุน (ตารางผนวกที่ 1)
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยผลักดันทั้ง 5 ประการ (Five Force Model Analysis)
จากการวิเคราะห์ก ารแข่ งขัน โดยใช้ ปั จ จัย ผลักดันทั้ง 5 ประการ (Five Force Model
Analysis) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
แยกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ อานาจต่อรองจากผูซ้ ้ือ การใช้สินค้าอื่นทดแทน
ช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อซัพพลายเออร์ และการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ได้ดงั ต่อไปนี้
การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants) การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ใน
ธุรกิจผักปลอดสารพิษ นั้นทาได้งายเนื่องจากไม่มีข้นั ตอน และใช้เงินลงทุนไม่มากมาก แต่ก็ไม่ใช่
ว่าใครก็จะสามารถเข้ามาทาธุรกิจได้ เนื่องจากในการทาธุรกิจนั้น ผลผลิตผักที่จะขาย ต้องผ่านการ
ตรวจรับรองมาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practices :GAP) การปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับ
การเกษตร ต้องอาศัยความรู ้ที่ถูกต้อง และประสบการณ์การปฏิบตั ิ อี กทั้งสามารถควบคุมการผลิต
ให้มีมาตรฐานได้ยากพอควร
อานาจต่อรองจากผูซ้ ้ือ ( Bargaining Power of Buyers) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่ทาการ
ส่งออกผักปลอดสารพิษไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีจานวนบริ ษทั ไม่มาก อานาจต่อรองจากผูซ้ ้ือมีมาก
จึงต้องมีการทาสัญญาประกันราคาและการรับซื้อสิ นค้าตามราคาที่กาหนด แต่บริ ษทั ก็มีทางเลือก
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เนื่องจากมีธุรกิจคู่แข่งประเภทเดียวกันอยูอ่ ีกหลายแห่ ง ทางกลุ่มจึงแก้ปัญหาโดยการ เพิ่มช่องทาง
จาหน่ายผลผลิตผักไปยังตลาดอื่นๆ เช่น โลตัส ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต บิ๊กซี เป็ นต้น
การใช้สินค้าอื่นทดแทน (Threat of Substitutes) สินค้าทดแทนมีจานวนมาก เนื่ องจากเป็ น
สิ นค้าที่สามารถผลิตได้ไม่ยาก และขั้นตอนไม่ซบั ซ้อนไม่ต ้องใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง อีกทั้งสิ นค้า
ประเภทผักปกติที่ขายในท้องตลาดมีมาก ราคาถูกกว่า และผักปลอดสารพิษก็มีหลายชนิดให้เลือก
ช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Supplier) ปัจจัยการผลิต
ส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น สารเคมีในการกาจัดวัชพืช โรค และแมลงศัตรู พืช ซึ่งมีความ
จาเป็ นต้องใช้จึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตผักของสมาชิก ทาให้อานาจในการต่อรองของผูข้ ายปัจจัย
การผลิตมีมาก ส่วนปัจจัยการผลิตอีกประการหนึ่งที่สาคัญ คือ ปุ๋ ย ซึ่ งจาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของ
พืชมีผลต่อคุณภาพและปริ มาณของผลผลิตผัก ทางกลุ่มเองสามารถผลิตปุ๋ ยหมักสาหรับจาหน่าย
ให้แก่สมาชิกในราคาถูกได้ ทาให้ลดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีซ่ึงมีราคาแพงลงได้
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry) การแข่งภายในอุตสาหกรรม ไม่
รุ นแรงมากเนื่องจากมีการทาสัญญาการรับซื้อ การประกันราคาจากบริ ษทั คู่คา้ มีการแก้ปัญหาการ
แย่งลูก ค้า และการถูก ทางบริ ษทั ที่ รับซื้อสิ นค้าไปเพื่อการส่ งออกผิด สัญญา โดยการจับมือเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งปลูกผักปลอดสารพิษอื่นในพื้นที่ สาหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ และช่วยเหลือกันเมื่อยามมีปัญหา
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
จากการวิเคราะห์ ปัจ จัยภายนอก (PEST Analysis) ของวิสาหกิ จ ชุ มชนกลุ่มผัก ปลอด
สารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แยกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านการเมือง
และกฎหมาย ปั จ จัยด้านเศรษฐกิ จ ปั จ จัยด้านสังคมวัฒนธรรม และปั จ จัยด้านเทคโนโลยี ได้
ดังต่อไปนี้
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ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors ) ไม่มผี ลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
ของกลุ่มแต่จะมีผลกระทบทางอ้อมคือ จากที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริ มการค้าและการลงทุน กับ
ต่างประเทศทาให้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ มีโอกาสในการขยายตัวมากขึ้น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้าน
ด้านการเกษตร ก็เป็ นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มศักยภาพของประเทศ ทาให้เป็ นโอกาส
ของกลุ่มที่จะพัฒนาด้านธุรกิจการเกษตรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น การเปิ ดการค้าเสรี
กับประเทศต่างๆ มีผลทั้งด้านบวกและลบ ด้านบวกก็คือ ทางกลุ่มจะสามารถผลิตสิ นค้าเพื่อขาย
ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น แต่ถา้ ทางกลุ่มไม่มีความพร้อมก็จะโดนสินค้าจากประเทศคู่คา้ ซึ่งอาจ
มีตน้ ทุนและราคาที่ถูกกว่าเข้ามาตีตลาดสิ น ค้าของเราได้ เสถียรภาพทางการเมืองก็เป็ นอีกปั จจัย
หนึ่ง บางช่วงการเมืองในประเทศไม่ค่อยมีเสถียรภาพ นักลงทุนต่างประเทศไม่มีความมัน่ ใจที่จะ
ลงทุนในประเทศไทย อาจทาให้บางประเทศเปลี่ยนไปเป็ นทาการค้ากับประเทศอื่น
ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของกลุ่ม แต่จะมีผล
ทางอ้อมคือ จากการประเมิน เศรษฐกิ จ ในประเทศไทยขณะนี้ ไม่ค่ อยคล่องตัว เท่ าไหร่ สิ น ค้า
ประเภทปัจจัยการผลิตต่างๆมีราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ของกลุ่มอาจลดลง ทาให้อาจมีปัญหาด้าน
สภาพคล่องทางการเงิน ทั้งของกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มเอง ถ้ามีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้ง
ของไทยและของโลกเป็ นไปในทิศทางที่ดี จะทาให้มียอดสัง่ ซื้อสินค้าขยายตัวมากขึ้น
ด้านสังคมวัฒนธรรม (Social-Cultural Factors) ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของกลุ่ม
แต่จะมีผลทางอ้อมคือ ในปัจจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป กระแสรักสุขภาพใส่ใจสุขภาพมาก
ขึ้นในหมู่คนชนชาติต่างๆ อีกทั้งในปั จจุบนั คนวัยสู งอายุมากขึ้น ผักปลอดสารพิษจึงเป็ นอีกหนึ่ ง
ทางเลือกของคนในยุคปัจจุบนั จึงเป็ นโอกาสที่ทางกลุ่มที่จะขยายธุรกิจให้ใหญ่ข้ ึน
ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) สมัยโลกาภิวตั น์ เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อ
ชีวิตของคนเรามากขึ้น การพัฒนาการขนส่ ง การสื่ อสาร ทาให้ทางกลุ่มมีโอกาสในการสร้างการ
รับรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภค สร้างเครื อข่ายระหว่างกลุ่ม ติดต่อหาตลาดผ่านทางออนไลน์ ทาให้มีโอกาสใน
การขายสินค้ามากขึ้น ทางกลุ่มจึงควรนาเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้ให้มาก
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ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
จากการศึกษาข้อมูล ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก อาเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี สามารถวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ได้
ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ ยหมักใช้เองได้
2. สมาชิกในกลุ่มมีเงินทุนเป็ นของตัวเอง
3. สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP)
4. ขายผลผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาตลาดทัว่ ไป
5. สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์ในการผลิตผัก
6. มีบริ ษทั คู่คา้ มารับซื้อผักหลายรายทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคา
7. ได้รับการไว้ใจจากบริ ษทั คู่คา้ รายเก่า
8. สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี และความซื่อสัตย์ ทาให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มน่าเชื่อถือ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ต้นทุนการซื้อผักสูง
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง
3. โรงคัดบรรจุไม่ได้มาตฐาน และขาดอุปกรณ์ที่จาเป็ น
4. ผลกาไรน้อย และประสบการขาดทุน
5. ขาดระบบการทาบัญชี การจัดการกลุ่ม และการวางแผนที่ดี
6. การตัดสินใจของบุคลากรเป็ นแบบจุดศูนย์กลาง
7. การไว้ใจให้สมาชิกให้จดบันทึกผักที่นามาส่งลงในบัญชีของกลุ่มเอง อาจทาให้เกิด
ปัญหาในอนาคตได้
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โอกาส (Opportunities)
1. การเปิ ดเขตการค้าเสรี ของรัฐบาลกับประเทศต่างๆ
2. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตร
3. กระแสรักสุขภาพ อาหารปลอดภัย ทาให้คนหันมาสนใบริ โภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่ให้ให้ความรู ้ และสนับสนุนด้านงบประมาณ
5. เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถนาเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
6. เกษตรกรรุ่ นใหม่ หรื อลูกหลานของสมาชิกในกลุ่มมีความรู ้ และให้ความสนใจ
อุปสรรค (Threats)
1. ปัญหาหรื อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก
2. ปัญหาด้านขาดแคลนแรงงานในการผลิตผัก
3. มีกลุ่มผักปลอดสารพิษในพื้นที่หลายกลุ่ม ทาให้อาจเกิดปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
ได้ในอนาคต
4. ความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ
5. ขาดแคลนน้ าช่วงหน้าแล้ง ทาให้ผลผลิตผักน้อย
6. ปัญหาโรคแมลงศัตรู พืช เข้าทาลายผลผลิตผัก
7. หน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่กลุ่มมากเกินไป ซึ่งรบกวนเวลาในการผลิตผักของสมาชิก
และเกิดค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ
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ผลการกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางแก้ปัญหา (TOWS Matrix Analysis)
ตารางที่ 11 วิเคราะห์ TOWS Matrix

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weakness)

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

ที่มา: จากการวิเคราะห์ (2561)

จุดแข็งกับโอกาส (SO)
- การเพิ่มกาลังการผลิต
- การขยายช่องทางการจัด
จาหน่าย

จุดอ่อนกับโอกาส (WO)
- การปรับปรุ งระบบการจัดการ
และการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
- การสร้างมาตรฐานโรงคัดบรรจุ

จุดแข็งกับอุปสรรค (ST)
- การลดต้นทุนการผลิตผัก
ของสมาชิก
-การวางแผนการจัดการน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเพิ่มมาตรการอารักขาพืช
ของสมาชิกผูผ้ ลิตผัก
- การรักษาฐานลูกค้ารายเก่า
และเพิ่มลูกค้ารายใหม่

จุดอ่อนกับอุปสรรคWT
-การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมา
ใช้แทนแรงงานในการผลิตผัก
-การจับมือสร้างพันธมิตรกับ
กลุ่มปลูกผักอื่นในพื้นที่ไกล้เคียง
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กลยุทธ์ S-O
กลยุทธ์การเพิม่ การกาลังการผลิต (S-1,2 O-1,2,3)
กลยุทธ์การเพิ่มกาลังการผลิตสามารถทาได้โดยการ การเพิ่มจานวนสมาชิกของกลุ่ม หรื อ
การเพิ่มพื้นที่ปลูก ผัก อาจจะมีการเช่าพื้นที่ ปลูกผักเพิ่มขึ้น เนื่ องจากในปั จจุบันโลกมีก ารพัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทาให้ความต้องการอาหารของโลกเพิ่มขึ้น ประเทศ
ต่างๆแสวงหาความมัน่ คงทางอาหารให้ประเทศของตัวเอง จึงทาให้แต่ละประเทศมีการติดต่อซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าซึ่งกัน และกัน แต่ก็มีอุปสรรค เช่ น การกีด กันภาษี เป็ นต้น จึงทาให้หลาย
ประเทศ มีการงดเว้นภาษีจากประเทศคู่คา้ เพื่อให้มีการค้าระหว่างกันมากขึ้น ประเทศไทยก็เป็ นอีก
ประเทศหนึ่ง ที่มีการเปิ ดเขตการค้าเสรี กบั หลายประเทศ จึงเป็ นโอกาสให้ประเทศไทยจะสามารถ
ขายสินค้าเกษตรไปยังประเทศต่างๆได้เพิ่มมากขึ้น โอกาสของกลุ่มที่จะสามารถเพิ่มกาลังการผลิต
และขายผักได้ปริ มาณมากขึ้น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตร ของทางรัฐบาล มีการส่งเสริ ม
ด้านการผลิต การตลาด และการนาเทคโลเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ อีกทั้งกระแสรักสุ ขภาพ ทา
ให้คนหันมาบริ โภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น จึงเป็ นโอกาสที่ทางกลุ่มจะสามารถผลิตและขายสินค้า
ได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจาหน่าย (S-3,6,7 O-1,2,3,5,6)
กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย เนื่ องจากธุรกิจด้านการเกษตร ในปั จจุบนั มีการ
เติบโตรุ ดหน้าไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้คนไทยมีโอกาสในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเกษตร
มากขึ้น นโยบายการเปิ ดการค้าเสรี กบั ประเทศต่างๆ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตร ของ
รัฐบาลในปั จจุบนั ทาให้การพัฒนาด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ วก็มีส่วนทาให้ธุรกิจการเกษตรมีการเติบโตไปอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งคนรุ่ นใหม่
หรื อลูกหลานเกษตรกรในกลุ่มที่มีความรู ้มากขึ้น และให้ความสนใจในธุรกิจของกลุ่มมากขึ้น จึง
เป็ นโอกาสของกลุ่มที่จะขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลผลิตผักได้หลายช่องทาง จะทาให้สามารถ
กระจายผลผลิตผักมากขึ้น เช่น การทาตลาดผักออนไลน์ ตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็ นต้น

47

กลยุทธ์ S-T
กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตผักของสมาชิก (S-1,2 T-3)
การประกอบธุรกิจของกลุ่ม มีตน้ ทุนการซื้อผักจากสมาชิกที่ สูง เนื่ องจากต้องผลกาไรใน
การดาเนิ นธุ รกิจ ไม่มาก เน้น การรวมกลุ่มเพื่ออานาจต่อรองพ่อค้าคนกลาง และเน้นรายได้ของ
สมาชิกในกลุ่มเป็ นสาคัญ จึงทาให้ประสบปัญหาการต้นทุนการซื้อผักในธุรกิจของกลุ่มสูง ผลกาไร
สุทธิของกลุ่มน้อยและประสบกับการขาดทุน และเนื่องทางกลุ่มสามารถผลิตปุ๋ ยหมักได้เอง ซึ่งปุ๋ ย
หมักที่เป็ นอีกปัจจัยการผลิตที่สาคัญในการผลิตผักปลอดสารพิษ จึงควรมีการผลิตปุ๋ ยหมักเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถจาหน่ ายให้ก ับสมาชิกผูผ้ ลิตผักในราคาถูกกว่า
ท้องตลาด ทาให้สมาชิกมีตน้ ทุนด้านปุ๋ ยที่ไม่สูง
กลยุทธ์การวางแผนการจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (S-5 T-5)
ทางสมาชิกในกลุ่มและทางกลุ่มเองประกอบธุรกิจการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก
มาเป็ นระยะเวลาหลายปี ทาให้มีประสบการณ์ ด ้านการผลิต พอสมควร (ภาพผนวกที่ 5-6) แต่
เหตุการณ์ที่เกิดซ้ าทุกปี คือการขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการผลิตในช่วงฤดูแล้ง จานวนผลผลิตผักจึง
ลดลง ทาให้รายได้ของสมาชิกและของกลุ่มลดลงตามลาดับ ทางกลุ่มจึงควรวางแผนและหาวิธีการ
จัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตผักให้ได้มากที่สุด
อีกทางหนึ่ งก็คือ หาสายพันธุ์ผกั สายพันธุ์ที่มีความทนแล้งมาปลูกให้มากขึ้น เพื่อลดการเสี ยหาย
ผลผลิตผักจากปัญหาหารขาดแคลนน้ าให้ได้มากที่สุด
กลยุทธ์การเพิม่ มาตรการอารักขาพืชของสมาชิกผูผ้ ลิตผัก (S-5 T-6)
อีกปัญหาหนึ่งของการทาธุรกิจเกษตรด้านการผลิตผักปลอดสารพิษคือ การระบาดของโรค
และแมลงศัตรู พืชอย่างรวดเร็ ว ผลผลิตผักได้รับความเสียหายเป็ นอันมาก ทาให้สมาชิกของกลุ่มไม่
สามารถนาผลผลิตมาขายให้กบั ทางกลุ่มได้ มีผลกระทบต่อกลุ่มอย่างมากก็คือ ทางกลุ่มไม่มีผกั ที่จะ
ส่งขายให้กบั บริ ษทั ผูส้ ่งออกได้อีกทอดหนึ่ ง อันก่อให้เกิดผลกระทบเป็ นลาดับขั้น ดังนั้นจึงควรมี
มาตรการเพิ่มการอารักขาพืชของสมาชิกผูป้ ลูกผัก (ภาพผนวกที่ 4) เพื่อให้ป้องกันให้ผลผลิตผักเกิด
ความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุด
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กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้ารายเก่า และเพิ่มลูกค้ารายใหม่ (S-6,7,8 O-1,3)
เนื่องจากในธุรกิจการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ของทางกลุ่มมีการส่งผลผลิตผัก
ขายผ่าน บริ ษทั ผูส้ ่งออกเป็ นตัวกลางในการกระจายสินค้า แต่ละบริ ษทั เป็ นลูกค้าที่ทาการซื้อขายกัน
มานานทาให้ทางกลุ่มกับบริ ษทั ผูส้ ่งออกมีความไว้วางใจและเชื่อใจกัน การที่ทางกลุ่มทาการซื้อขาย
กับหลายบริ ษทั ก็ทาให้เกิดการแข่งขันด้นราคา ทาให้กลุ่มสามารถจาหน่ ายสิ นค้าได้ในราคาที่กลุ่ม
พึงพอใจได้ ดังนั้นทางกลุ่มเองจึงควรรักษาฐานลูกค้ารายเก่าเอาไว้ให้มนั่ คง อีกทั้งความซื่อสัตย์
ของสมาชิกในกลุ่มที่ทาการผลิตผักตามกฏข้อบังคับในการรับรองมาตรฐานจีเอพี ผลผลิตผักจึงมี
คุณภาพมาตฐาน ทาให้กลุ่มมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถื่อ สามารถสร้างความเชื่อมัน่ และจูง
ใจลูกค้ารายใหม่ให้มาทาการซื้อขายกับกลุ่มเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ W-O
กลยุทธ์การปรับปรุ งระบบการจัดการและการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ (W-2,4,6 O-4,5,6)
ลักษณะโครงสร้างของกลุ่มมีโครงสร้างแบบไม่ซบั ซ้อน เนื่ องจากผูบ้ ริ หารกลุ่มได้รับการ
คัดเลือกมาจากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งต้องทาการปลูกผักเพื่อขายให้กบั ทางกลุ่มด้วย ดังนั้นการติดต่อ
ประสานงาน และการบริ หารจัดการกลุ่มส่ วนใหญ่จึงตกเป็ นภาระของประธานกลุ่ม ซึ่งทาหน้าที่
หลายอย่าง ในขณะเดียวกัน ประธานกลุ่มเองมีบทบาทเป็ นสมาชิกผูป้ ลูกผักเพื่อส่ งขายให้กบั ทาง
กลุ่มด้วย ทาให้การบริ หารจัดการกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็ น อีกทั้งยังไม่มีการทาบัญชี
รายรับรายจ่ายที่เป็ นรู ปธรรม ทาให้ไม่ทราบผลการดาเนิ นงานที่แท้จริ ง ในปั จจุบนั มีหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เข้าไปสนับสนุนและให้ความรู ้ดา้ นต่างๆกับทางกลุ่ม (ภาพผนวกที่ 15) จึงควรที่
จะจัดทาระบบการจัดการธุรกิจใหม่โดยให้ทางหน่ วยงานต่างๆ ช่วยดูแลในระยะแรกเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั สมาชิกในกลุ่ ม หรื อลูกหลานเกษตรกร
คนรุ่ นใหม่ก็สามารถเรี ยนรู ้ และหาความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม ได้จากเทคโนโลยีที่
สมัยใหม่ เช่น การค้นหาความรู ้ Internet เป็ นต้น
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กลยุทธ์การสร้างมาตรฐานโรงงานคัดบรรจุ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ น (W-3 O-4,5)
เนื่องจากการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออก ขั้นตอนการปฏิบตั ิที่สาคัญอีกขั้นตอน
หนึ่ง คือ การล้างทาความสะอาดผัก การคัดแยกผักที่เสี ยหายออก เพื่อให้ผกั ได้คุณภาพ ปลอดภัย
จากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตผัก อีกทั้งเชื้อแบคทีเรี ยที่อาจปนเปื้ อนในผลผลิตผัก อันเป็ นสาเหตุทา
ให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของผูผ้ ลิตและบริ โภค อีกทั้งมีผลกระทบต่อการสร้างความเชื่อมัน่ ของ
ลูกค้าได้ ทางกลุ่มเองได้จดทะเบียนเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงควรหาโอกาสขอรับการสนับสนุ น
ความรู ้ดา้ นวิชาการด้านมาตรฐานโรงคัดบรรจุ และงบประมาณสนับสนุนในการสร้างพัฒนาโรงคัด
บรรจุให้เหมาะสมและได้รับมาตรฐาน (ภาพผนวกที่ 10-11) อาจทาได้โดยเขียนโครงการเสนอขอ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ W-T
การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้แทนแรงงานในการผลิตผัก (W-1 T- 2)
ในปั จ จุ บัน อีก หนึ่ งปั ญหาที่ สาคัญในด้า นธุ ร กิ จ การเกษตรก็ คื อ ปั ญหาการขาดแคลน
แรงงานในการผลิต และค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสู ง ซึ่งทางสมาชิกของกลุ่มเองก็ประสบปั ญหานี้
เช่ น กัน เป็ นผลท าให้ก ารผลิ ต ผัก เป็ นไปด้ว ยความล าบาก และเสี ย เวลาเป็ นอัน มาก การน า
เทคโนโลยีดา้ นเครื่ องจักรกลทางการเกษตรที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตผักของสมาชิก
เช่น เครื่ องหยอดเมล็ดผัก เครื่ องปลูกต้นกล้า เครื่ องตีดิน รถไถพรวน เป็ นต้น เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต
กลยุทธ์การจับมือสร้างพันธมิตรกับกลุ่มปลูกผักอื่นในพื้นที่ไกล้เคียง (W-1,2,4 T-3)
การจับมือสร้างพันธมิตรกับกลุ่มปลูกผักอื่นในพื้นที่ไกล้เคียง เป็ นการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันระหว่างกลุ่มผูป้ ลูกผักในพื้นที่ นั้นมีความสาคัญอย่างมาก จึงควรมีการจับมือสร้างพันธมิตรกับ
กุ่มปลุกผักอื่นในพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดข้อดีมากกว่าข้อเสีย เช่น ในกรณี ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีปริ มาณ
ผักไม่เพียงพอที่จะขายให้บริ ษทั คู่คา้ ตามที่ตกลงไว้ ทางกลุ่มที่ประสบปั ญหาปริ มาณผักไม่เพียงพอ
จะไปขอแบ่งซื้อผักจากลุ่มอื่นที่ทีปริ มาณเพียงพอ เพื่อมาส่งขายให้กบั บริ ษทั ซึ่งเป็ นลูกค้าของตน
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การรวมกลุ่มกันในลักษณะนี้ มีผลดีหลายประการคือไม่เกิดปั ญหาการขายตัดหน้า หรื อการแย่ง
ลูกค้ากันระกว่างกลุ่ม ทาให้การแข่งขันไม่รุนแรงมาก และยังสร้างความมัน่ ใจให้กบั บริ ษทั คู่คา้ ใน
การการส่งสินค้าครบตามถ้วนตามจานวนที่ตกลงไว้ และภายในระยะเวลาที่กาหนด
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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุป
การศึก ษาการจัดการกลยุทธ์ ของวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มผัก ปลอดสารพิษ เพื่อการส่ งออก
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจผักปลอดสารพิษ
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งศึกษา
จากข้อมูลผลการดาเนินงานระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560 ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ด้านกิจกรรมหลัก พบว่า การผลิตเริ่ มจากการประชุมสมาชิก
ในกลุ่มเพื่อเตรี ยมการผลิตผัก โดยให้สมาชิ กเลือกปลูก ผักตามประสบการณ์และความถนัดของ
สมาชิกแต่ละคน การขายผักให้แก่บริ ษทั ผูส้ ่งออก ในการขายผักให้แก่บริ ษทั ผูส้ ่ งออก จะมีการทา
สัญญาระหว่างกลุ่มกับบริ ษทั ผูร้ ับซื้อแต่ละบริ ษทั ทุกๆ 1 ปี มีการประกันราคาผลผลิตที่บริ ษทั จะรับ
ซื้อจากกลุ่มโดยตกลงกันตามความพอใจ เมื่อส่งผักให้แก่บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเสร็ จทางกลุ่มจะออก
บิลส่งของให้แก่ทางบริ ษทั เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และเมื่อครบ 7 วัน บริ ษทั จะโอนเงินค่าผักให้แก่
ทางกลุ่มโดยโอนเงินทั้งหมดผ่านบัญชีของประธานกลุ่ม การตลาดผัก ด้านผลิตภัณฑ์ ผลผลิตผักมี
หลายชนิดให้เลือก และเป็ นผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับจากบริ ษทั และผ่านมาตรฐาน
จีเอพี (Good Agriculture Practices :GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ราคารับซื้อผักจากสมาชิกในกลุ่ม
ค่อนข้างสูง บริ ษทั ผูส้ ่งออกผักปลอดสารพิษ มารับซื้อผักถึงที่ทาการกลุ่ม ทาให้ไม่พบปั ญหาด้าน
สถานที่จดั จาหน่ายผลผลิตผัก ด้านการประชาสัมพันธ์ (Promotion) ทางกลุ่มมีการประชาสัมพันธ์
แนะน ากลุ่ มผ่า นการออกร้ า นแสดงสิ น ค้าต่ างๆ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนจัด ขึ้ น การ
ให้บริ การ ทางกลุ่มได้อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ที่จอดรถ การให้ความเป็ นกันเอง และ
การต้อนรับด้วยความจริ งใจ
ด้านกิจกรรมสนับสนุน พบว่า การหาปั จจัยในการผลิตเป็ นหน้าที่ของสมาชิกแต่ละรายที่
จะต้องหาปัจจัยในการผลิตเพื่อมาการผลิตผักเอง ต้นทุนที่ใช้ในการผลิต คือทุนของสมาชิกเอง การ
หาวัตถุดิบสาหรับผลิตปุ๋ ยหมักสาหรับจาหน่ายให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ทางกลุ่มจะเป็ นจัดหามาเอง
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การรับซื้อผักจากสมาชิก เปิ ดรั บซื้อผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม ณ ที่ทาการกลุ่มทุกๆวัน และเมื่อ
สมาชิกมาส่งผัก จะอาจจะมีหรื อไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยจดบันทึกข้อมูล แต่จะให้สมาชิกแต่ละ
รายที่มาส่ งผัก ทาการจดบันทึก น้ าหนัก ผลผลิตด้วยตัวเองลงในสมุดที่ทางกลุ่มเตรี ยมไว้ให้ การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีของทางกลุ่ม มีการให้บริ การยืมเครื่ องจักรกลทางการเกษตร สาหรับเตรี ยม
พื้นที่แปลง และการจัดการวัชพืชแก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อลดการใช้แรงงานคน การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ของทางกลุ่มยังไม่เป็ นรู ปธรรม ผูบ้ ริ หารกลุ่มไม่สามารถทางานได้เต็มกาลังความสามารถ
เนื่องจากขาดความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารงานที่ถูกต้องและมาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐานของ
กลุ่มยังไม่มีการจัดการองค์กรที่เหมาะสม เนื่องจากข้อจากัดด้านบุคลากร ผูบ้ ริ หารต้องทาหน้าที่ 2
ด้าน คือ ด้านการบริ หารกลุ่ม และด้านการเป็ นสมาชิกผูผ้ ลิตผักเพื่อจาหน่ายให้กบั ทางกลุ่ม
ผลการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน พบว่า ด้านอัตราสภาพคล่องของกลุ่มสู งเกินไป ทา
ให้การลงทุนไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้ สินหมุนเวียน แสดงว่ากลุ่มมี
ความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้เร็ ว ทาให้ไม่มีปัญหาการขาดสภาพคล่อง ด้าน
อัตราส่ วนวัดความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์ กลุ่มมีการขายสิ นค้าออกไปได้เร็ ว อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมอยูใ่ นที่ดี ด้านอัตราส่วนวัดความสามารถในการบริ หารหนี้ สิน กลุ่มมี
ความสามารถในการจ่ ายหนี้ ที่ดี และดี ข้ ึ นทุ ก ปี แสดงถึงฐานะทางการเงิ น ที่ ดี มีค วามเสี่ ย งทาง
การเงินต่า และด้านอัตราส่วนวัดความสามารถในการทากาไร กลุ่มมีความเสี่ ยงในการดาเนิ นงาน
ค่อนข้างสูง สาเหตุเกิดจากต้นทุนในการรับซื้อผักที่สูง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันทั้ง 5 ประการ ด้านการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ พบว่าใน
ธุรกิ จผักปลอดสารพิษ นั้น ทาได้ง่ายเนื่ องจากไม่มีข้ นั ตอนยุ่งยาก ใช้เงินลงทุ นไม่มากมาก ด้าน
อานาจต่อรองจากผูซ้ ้ือ พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่ทาการส่งออกผักปลอดสารพิษไปยัง
ต่างประเทศซึ่งมีจานวนจากัด อานาจต่อรองจากผูซ้ ้ือจึงมีมาก ด้านการใช้สินค้าอื่นทดแทนพบว่า
สินค้าทดแทนมีจานวนมาก เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่สามารถผลิตได้ไม่ยาก และขั้นตอนการผลิตไม่
ซับซ้อนไม่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีข้นั สูง ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อซัพพลายเออร์ พบว่าปัจจัยการ
ผลิตส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตเองได้ทาให้อานาจในการต่อรองของผูข้ ายปั จจัยการผลิตมีมาก ด้าน
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมพบว่า ไม่รุนแรงมากเนื่ องจากมีการทาสัญญาการรับซื้อ และการ
ประกันราคารับซื้อ
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis) ทั้ง 4 ด้าน ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ธุรกิ จ ของกลุ่ม แต่ มีผลทางอ้อม คื อ ด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่า จากที่ ภาครั ฐมีน โยบาย
ส่งเสริ มการค้าและการลงทุน กับต่างประเทศทาให้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ มีโอกาสในการขยายตัวมาก
ขึ้น ด้านเศรษฐกิจ พบว่าไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของกลุ่ม แต่จะมีผลทางอ้อม คือ จากการ
ประเมินเศรษฐกิจในประเทศไทยขณะนี้ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ สินค้าประเภทปัจจัยการผลิตต่างๆ
มีราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ของกลุ่มอาจลดลงหรื อมีเท่าเดิม ทาให้อาจมีปัญหาด้านสภาพคล่องทาง
การเงิน ทั้งของกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม ด้านสังคมวัฒนธรรม พบว่า กระแสรักสุ ขภาพที่มีในหมู่
คนชนชาติต่างๆ ผูส้ ูงอายุมากขึ้น คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป ผัก
ปลอดสารพิษจึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของคนในปัจจุบนั จึงเป็ นโอกาสที่ทางกลุ่มที่จะขยายธุรกิจให้
ใหญ่ข้ ึน ส่วนด้านเทคโนโลยี พบว่าในปัจจุบนั เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อชีวิตของคนเรามากขึ้น
การพัฒนาการขนส่ง การสื่อสาร ทาให้ทางกลุ่มมีโอกาสในการสร้างการรับรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภค สร้าง
เครื อข่ายระหว่างกลุ่ม ติดต่อหาตลาดผ่านทางออนไลน์ ทาให้มีโอกาสในการขายสินค้ามากขึ้น ทาง
กลุ่มจึงควรนาเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้ให้มาก
ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พบว่า จุดแข็ง คือ กลุ่มสามารถผลิต
ปัจจัยการผลิตใช้เองได้ (ปุ๋ ยหมัก) สมาชิกในกลุ่มมีเงินทุนเป็ นของตัวเอง สมาชิกในกลุ่มมี
ประสบการณ์ในการผลิตผัก จุดอ่อน คือ ต้นทุนการซื้อผักสูง ขาดระบบการทาบัญชี การจัดการ
กลุ่ม และการวางแผนที่ดี การไว้ใจให้สมาชิกให้จดบันทึกผักที่นามาส่งลงในบัญชีของกลุ่มเอง อาจ
ทาให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ โอกาส คือ กระแสรักสุขภาพ อาหารปลอดภัย ทาให้คนหันมาสนใจ
บริ โภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถนาเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ หรื อลูกหลานของสมาชิกในกลุ่มมีความรู ้ และให้ความสนใจ อุปสรรค คือ ความ
ไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ การขาดแคลนน้ าช่วงหน้าแล้ง ทาให้ผลผลิตผักน้อย และปัญหา
โรคแมลงศัตรู พืช เข้าทาลายผลผลิตผัก
ผลการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้ TOWS Matrix พบว่า จุดแข็งกับ
โอกาส สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ คือ กลยุทธ์การเพิ่มกาลังการผลิต กลยุทธ์การขยายช่องทางการ
จัดจาหน่ าย จุดแข็งกับอุปสรรคสามารถกาหนดกลยุทธ์ ได้คือ กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตผัก
ของสมาชิ ก กลยุทธ์ก ารวางแผนการจัด การน้ าอย่างมีประสิ ทธิภ าพ กลยุทธ์ก ารเพิ่มมาตรการ
อารักขาพืชของสมาชิกผูผ้ ลิตผัก กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้ารายเก่า และเพิ่มลูกค้ารายใหม่
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จุดอ่อนกับโอกาส สามารถกาหนดกลยุทธ์ ได้คือ กลยุทธ์การปรับปรุ งระบบการจัดการและการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสร้างมาตรฐานโรงคัดบรรจุ จุดอ่อนกับอุปสรรค สามารถ
กาหนดกลยุทธ์ ได้คือ กลยุทธ์การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้แทนแรงงานในการผลิตผัก กลยุทธ์
การจับมือสร้างพันธมิตรกับกลุ่มปลูกผักอื่นในพื้นที่ไกล้เคียง
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา การจัดการกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผักปลอดสารพิษเพื่อการ
ส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทางผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะสาหรับกลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริ หารจัดการ ควรมีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย จัดทาผลการดาเนินงาน
ในแต่ละปี เพื่อให้สามารถจัดทาแผนธุรกิจ สาหรับนาไปพัฒนาต่อยอดขยายธุรกิจ
ในอนาคตหากธุรกิจของกลุ่มมีเงินสะสมมากพอ ควรมีการเฉลี่ยคืนในรู ปแบบการ
ปั นผลคืนให้แก่ สมาชิก เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ก ลุ่มเข้มแข็ง และการไว้วางใจให้
สมาชิกจดบันทึกข้อมูลการซื้อขายสงในสมุดบันทึกของกลุ่มเองเป็ นสิ่งที่ดีสาหรับ
กลุ่มยังมีขนาดเล็ก แต่เมื่อกลุ่มขยายใหญ่ข้ ึนอาจทาให้เกิดเป็ น ปัญหาในอนาคตได้
2. ด้านการผลิต ควรมีการเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการเพิ่ม
จานวนสมาชิก การเพิ่มพื่นที่ปลูกผักโดยการเช่าพื้นที่ การวางแผนบริ หารจัดการ
น้ า การเพิ่มการอารักขาพืชเพื่อลดความเสี ยหายของผลผลิต และอนาคตในระยะ
ยาวควรมีการพัฒนาไปสู่ ก ารปลูกผักแบบอินทรี ย ์ อัน จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าราคา
สินค้าให้สูงขึ้นมากกว่าเดิม
3. ด้านการตลาด ควรเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และเนื่องจากต้นทุนในการรับ
ซื้อผักสูงมาก จึงควรมีการปรับลดราคาการรับซื้อผลผลิตผักจากสมาชิกให้ต่าลง
เพือ่ ให้มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นและไม่ประสบการขาดทุน อันจะทาให้กลุ่มมีเสถียรภาพ
และสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
หากมีการศึกษาในครั้งต่อไป ผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้
1. เพิ่มการศึกษาด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคผักปลอดสารพิษ
2. เพิ่มการศึกษาด้านต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ของสมาชิกในกลุ่ม
3. ต่อยอดจากการศึกษาการจัด การกลยุทธ์ในครั้ งนี้ เป็ นการศึก ษาการจัดทาแผน
ธุรกิจในครั้งต่อปี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้า
ผลผลิตผักรอจาหน่าย
ปุ๋ ยหมักรอจาหน่าย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารโรงเรื อน-อุปกรณ์(โต๊ะเก้าอี้)
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร
ตูแ้ ช่ผกั
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

45,000.00
12,500.00
5,800.00
25,000.00
88,300.00
56,200.00
56,200.00
144,500.00

13,000.00
6,678.00
19,678.00
19,678.00
90,000.00
34,822.00
124,822.00
144,500.00
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2558
บาท

รายได้
รายได้จากการขายผัก
รายได้จากการขายปุ๋ ยหมัก
รวมรายได้
หักต้ นทุน
ต้นทุนจากการรับซื้ อผัก
ต้นทุนจากการทาปุ๋ ยหมัก
รวมต้นทุนจ่าย
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา-อาคารโรงเรื อน
ค่าเสื่ อมราคา-รถไถพรวน(ใหญ่)
ค่าเสื่ อมราคา-รถไถพรวน(เล็ก)
ค่าเสื่ อมราคา-ตูแ้ ช่ผกั (ตู1้ )
ค่าเสื่ อมราคา-ตูแ้ ช่ผกั (ตู2้ )
ค่าเสื่ อมราคา-ตูแ้ ช่ผกั (ตู3้ )
ค่าเสื่ อมราคา-ชุดโต๊ะเก้าอี้)
ค่าโทรศัพท์
ค่ายานพาหนะ
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างบันทึกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมประชุม
ค่ารับรอง
ค่าอุปกรณ์ทาความสะอาด
อื่นๆ (ค่าพวงหรี ด )
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

1,245,436.00
54,000.00
1,299,436.00
1,090,614.00
20,000.00
1,210,614.00
88,822.00
4,080.00
4,080.00
4,080.00
3,800.00
6,000.00
6,000.00
3,500.00
18,000.00
7,200.00
5,000.00
1,500.00
3,000.00
54,000.00
34,822.00
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้า
ผลผลิตผักรอจาหน่าย
ปุ๋ ยหมักรอจาหน่าย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารโรงเรื อน-อุปกรณ์(โต๊ะเก้าอี้)
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร
ตูแ้ ช่ผกั
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

63,000.00
20,000.00
6,650.00
30,000.00
119,650.00
52,200.00
105,840.00
158,040.00
277,690.00

15,634.00
5,700.00
21,334.00
21,334.00
200,000.00
56,356.00
256,356.00
277,690.00
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2559
บาท

รายได้
รายได้จากการขายผัก
รายได้จากการขายปุ๋ ยหมัก
รวมรายได้
หักต้ นทุน
ต้นทุนจากการรับซื้ อผัก
ต้นทุนจากการทาปุ๋ ยหมัก
รวมต้นทุนจ่าย
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา-อาคารโรงเรื อน
ค่าเสื่ อมราคา-รถไถพรวน(ใหญ่)
ค่าเสื่ อมราคา-รถไถพรวน(เล็ก)
ค่าเสื่ อมราคา-ตูแ้ ช่ผกั (ตู1้ )
ค่าเสื่ อมราคา-ตูแ้ ช่ผกั (ตู2้ )
ค่าเสื่ อมราคา-ตูแ้ ช่ผกั (ตู3้ )
ค่าเสื่ อมราคา-ชุดโต๊ะเก้าอี้)
ค่าโทรศัพท์
ค่ายานพาหนะ
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างบันทึกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมประชุม
ค่ารับรอง
ค่าอุปกรณ์ทาความสะอาด
อื่นๆ (ค่าพวงหรี ด )
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

1,119,973.00
70,000.00
1,189,973.00
1,073,879.00
32,000.00
1,105,879.00
84,094.00
4,080.00
4,080.00
4,080.00
3,800.00
6,000.00
6,000.00
3,500.00
18,000.00
7,200.00
3,500.00
1,500.00
1,000.00
62,740.00
21,354.00
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้า
ผลผลิตผักรอจาหน่าย
ปุ๋ ยหมักรอจาหน่าย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารโรงเรื อน-อุปกรณ์(โต๊ะเก้าอี้)
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร
ตูแ้ ช่ผกั
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

70,000.00
18,500.00
6,100.00
28,000.00
122,800.00
48,400.00
145,500.00
97,680.00
291,580.00
414,380.00

16,150.00
4,000.00
20,150.00
20,150.00
360,000.00
34,230.00
394,230.00
414,380.00
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2560
บาท

รายได้
รายได้จากการขายผัก
รายได้จากการขายปุ๋ ยหมัก
รวมรายได้
หักต้ นทุน
ต้นทุนจากการรับซื้ อผัก
ต้นทุนจากการทาปุ๋ ยหมัก
รวมต้นทุนจ่าย
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา-อาคารโรงเรื อน
ค่าเสื่ อมราคา-รถไถพรวน(ใหญ่)
ค่าเสื่ อมราคา-รถไถพรวน(เล็ก)
ค่าเสื่ อมราคา-ตูแ้ ช่ผกั (ตู1้ )
ค่าเสื่ อมราคา-ตูแ้ ช่ผกั (ตู2้ )
ค่าเสื่ อมราคา-ตูแ้ ช่ผกั (ตู3้ )
ค่าเสื่ อมราคา-ชุดโต๊ะเก้าอี้)
ค่าโทรศัพท์
ค่ายานพาหนะ
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างบันทึกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมประชุม
ค่ารับรอง
ค่าอุปกรณ์ทาความสะอาด
อื่นๆ (ค่าพวงหรี ด )
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ (2561)

1,072,869.00
63,500.00
1,072,869.00
1,028,511.00
25,700.00
1,054,211.00
82,518.00
21,000.00
11,000.00
3,000.00
4,080.00
4,080.00
4,080.00
3,800.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
18,000.00
7,200.00
7,000.00
1,500.00
2,000.00
104,640
-22,126

66

ภาคผนวก ข
การคานวณอัตราส่วนทางการเงินในปี 2558 ถึง 2560
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การคานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

=

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

ปี 2558

=

88,300.00
19,678.00

=

4.48

เท่า

ปี 2559

=

119,650.00
21,334.00

=

5.60

เท่า

ปี 2559

=

122,800.00
20,150.00

=

6.09

เท่า

1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว

=

สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ
หนี้สินหมุนเวียน

ปี 2558

=

88,300.00 - 30,800.00
19,678.00

=

2.92

=

119,650.00 –36,650.00
21,334.00

=

3.89

ปี 2559

เท่า

เท่า
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ปี 2560

=

122,800.00 – 34,100.00
20,150.00

=

4.40 เท่า

2. อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริ หารสินทรัพย์ (Asset Management Ratios)
2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ

=

ยอดขาย
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

ปี 2558

=

1,299,436 .00
30,800.00

=

42.18

รอบ

ปี 2559

=

1,189,973.00
36,650.00

=

32.46

รอบ

ปี 2560

=

1,072,869.00
34,100.00

=

31.46

รอบ

2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

=

ยอดขาย
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ

ปี 2558

=

1,299,436.00
56,200.00

=

23.12

รอบ

ปี 2559

=

1,189,973 .00
158,040.00

=

7.52

รอบ

ปี 2560

=

1,072,869.00
291,580.00

=

3.67

รอบ
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2.3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม =

ยอดขาย
สินทรัพย์รวม

ปี 2558

=

1,299,436.00
144,500.00

=

8.99

รอบ

ปี 2559

=

1,189,973.00
277,690.00

=

4.28

รอบ

ปี 2560

=

1,299,436.00
414,380.00

=

2.58

รอบ

3. อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริ หารหนี้สิน (Debt Management Ratios)
3.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม

=

หนี้สินรวม
สินทรัพย์รวม

ปี 2558

=

19,678 .00
144,500.00

=

0.13

เท่า

ปี 2559

=

21,334.00
277,690.00

=

0.07

เท่า

ปี 2560

=

20,150.00
414,380.00

=

0.04

เท่า
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4. อัตราส่วนวัดความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios)
4.1 อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย

=

กาไรสุทธิ
ยอดขาย

ปี 2558

=

34,822.00 x 100
1,299,436.00

=

2 %

ปี 2559

=

21,354.00 x 100
1,189,973.00

=

1 %

ปี 2560

=

-22,126.00 x 100
1,072,869.00

=

-2 %

4.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม =

กาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม

ปี 2558

=

34,822.00 x 100
144,500.00

=

24 %

ปี 2559

=

21,354.00 x 100
277,690.00

=

7 %

ปี 2560

=

-22,126.00 x 100
414,380.00

=

-5 %
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4.3 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ =

กาไรสุทธิ
ส่วนของเจ้าของ

ปี 2558

=

34,822.00 x 100
124,822.00

=

27 %

ปี 2559

=

21,354.00 x 100
256,356.00

=

8 %

ปี 2560

=

-22,126.00 x 100
394,230.00

=

-5 %

ตารางผนวกที่ 1 อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่ วนการบริหารสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนการบริหารหนี้สิน
อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวัดความสามารถในการทากาไร
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของเจ้าของ

ที่มา: จากการคานวณ (2561)

ม.ค. - ธ.ค.
2558

ม.ค. - ธ.ค.
2559

ม.ค. - ธ.ค.
2560

4.48
2.92

5.60
3.89

6.09
4.40

42.18
23.12
8.99

32.46
7.52
4.28

31.46
3.67
2.58

0.13

0.07

0.04

2
24
27

1
7
8

-2
-5
-5
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมและการดาเนินงาน
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ภาพผนวกที่ 1 ที่ต้งั และที่ทาการกลุ่ม(1)

ภาพภาคผนวกที่ 2 ที่ต้งั และที่ทาการกลุ่ม(2)
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ภาพผนวกที่ 3 การเตรี ยมแปลงปลูกผักของสมาชิก

ภาพผนวกที่ 4 การดูแลรักษาแปลงผักของสมาชิก
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ภาพผนวกที่ 5 สภาพแปลงผักปลอดสารพิษของสมาชิก(1)

ภาพผนวกที่ 6 สภาพแปลงผักปลอดสารพิษของสมาชิก(2)
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ภาพผนวกที่ 7 ผลผลิตผักของสมาชิกที่นามาขายให้แก่ทางกลุ่ม

ภาพผนวกที่ 8 ประธานกลุ่มกับบทบาทการเป็ นสมาชิกผูป้ ลูกผัก
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ภาพผนวกที่ 9 การจดบันทึกข้อมูลของกลุ่ม

ภาพผนวกที่ 10 การรวมตัวช่วยกันคัดคุณภาพผักของสมาชิก
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ภาพผนวกที่ 11 การคัดคุณภาพผักและสภาพโรงคัดบรรจุผกั ของกลุ่ม

ภาพผนวกที่ 12 ผลผลิตผักที่ผา่ นการคัดคุณภาพและได้มาตรฐาน
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ภาพผนวกที่ 13 รถติดห้องเย็นจากบริ ษทั ผูส้ ่งออกที่เข้ามารับซื้อผลผลิตผักจากกลุ่ม

ภาพผนวกที่ 14 การรออกร้านเพื่อจาหน่ายผลผลิตและประชาสัมพันธ์กลุ่ม
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ภาพผนวกที่ 15 หน่วยงานรัฐและเอกชนลงพื้นที่เยีย่ มชมและถ่ายทอดความรู ้แก่ทางกลุ่ม

ภาพผนวกที่ 16 ผูว้ ิจยั ลงพื้นที่สมั ภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกจากประธานกลุ่ม
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ประวัตกิ ารศึกษาและการทางาน
ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่การทางานปัจจุบนั
สถานที่ทางานปัจจุบนั

นายอดิเรก วังแสง
วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2532
จังหวัดน่าน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
เลขที่ 12/19 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

