
บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการด้านการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษแบบมี
ส่วนร่วม ดว้ยการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่  อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระบบการบริหารจดัการของกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์งานและ
พฒันาการด าเนินงานของกลุ่ม และเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการตลาดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้น
เจดียแ์ม่ครัว สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

ระบบการบริหารจัดการกลุ่ม 
 ระบบการบริหารจดัการกลุ่มของกลุ่มของชุมชนในบา้นเจดียแ์ม่ครัว พบว่าการบริหาร
จดัการของกลุ่มไดมี้การแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามความสนใจและตอ้งการของสมาชิกจะเห็นได้
จากมีการแบ่งกลุ่มออกได ้5 กลุ่ม คือ กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มผกัปลอดสารพิษ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ 
กลุ่มออมทรัพย ์และกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มีสมาชิกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 90.9 รองลงมาเป็นกลุ่มออมทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 88.6 ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มกนัแบบหลวมตาม
ความสนใจของสมาชิกเป็นหลกั  

การวเิคราะห์งานและพฒันาการด าเนินงานของกลุ่ม 
 การวิเคราะห์งานเพื่อศึกษากระบวนการในการบริหารจดัการกลุ่มนั้น ทางผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
การศึกษาออกเป็นสองส่วน คือ การศึกษาความต้องการและปัญหาในการบริหารจดัการและการ
พฒันาการด าเนินการของกลุ่ม ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 
 1. การศึกษาความตอ้งการและปัญหาในการบริหารจดัการ พบว่า กลุ่มมีปัญหา 3 อนัดบั
แรกไดแ้ก่ กฎกติกาไม่ชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 61.9 สมาชิกบางส่วนไม่มีวินยัในการท างานและกลุ่มมี
คนท างานนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 59.5 และเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัมีนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 52.4 ส่วน
ความตอ้งการของสมาชิกมีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การส่งเสริมการประหยดัและการออม 
ร้อยละ 83.3 การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ร้อยละ 78.6 และการรวบรวมผลผลิต
ออกจ าหน่าย ร้อยละ 66.7 ทางคณะวิจยัจึงไดใ้ห้สมาชิกกลุ่มระดมความคิดในการหาแนวทางในการ
พฒันาการด าเนินงานของกลุ่มดว้ยการเขียน Mind Map เพื่อแสดงถึงความตอ้งการและปัญหาของกลุ่ม 
สามารถจดัแบ่งออกเป็นดา้น ๆ ดงัน้ี 
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  1.1 ดา้นการเงินบญัชี พบว่าทางกลุ่มมีความตอ้งการให้สมาชิกมีการลงบญัชีทุกวนั 
ตอ้งการให้กลุ่มมีการท างบการเงินรายงวด ตอ้งการให้กลุ่มมีบญัชีสินคา้คงคลงั และตอ้งการให้มี
เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มตลอด โดยสมาชิกกลุ่มมีปัญหาเร่ืองการหารายได้เกษตรกรมีรายได้ไม่
แน่นอน เงินออมมีนอ้ย และขาดความรู้ในเร่ืองตน้ทุน เร่ืองการใช้จ่ายเกษตรกรขาดการวางแผนการ
ใชจ่้ายในครัวเรือน เงินหมุนเวยีนไม่เพียงพอ มีหน้ีสินมาก และมีรายจ่ายเก่ียวกบัภาษีสังคมมากเกินไป 
และเร่ืองการบนัทึกบญัชีเกษตรกรไม่มีการบนัทึกบญัชีอย่างจริงจงั ลงบญัชีไม่ต่อเน่ือง และขาด
ความรู้ในการลงบนัทึกบญัชี เป็นตน้ 
  1.2 ดา้นการผลิต พบวา่ทางกลุ่มมีความตอ้งการในการพฒันาไปสู่การผลิตเห็ดกอ้นได้
เอง ตอ้งการมีอุปกรณ์ครบถว้นในการผลิต และตอ้งการความรู้ในเร่ืองของช่วงเวลาการผลิตวา่ช่วงใด
ควรผลิตอะไร โดยสมาชิกกลุ่มมีปัญหาเก่ียวกบัวตัถุดิบหรือปัจจยัน าเขา้ เช่น ปุ๋ยมีราคาแพง ยาฆ่า
แมลงมีราคาแพง ค่าเช่าท่ีดินแพง และขาดแคลนอุปกรณ์ในการผลิต เป็นตน้ 
  1.3 ด้านการตลาด  พบว่าทางกลุ่มต้องการให้มีแหล่งรับซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอน 
ตอ้งการมีตราสินค้าของกลุ่ม ต้องการหาตลาดเพิ่ม ต้องการการแปรรูปสินคา้ ตอ้งการให้สมาชิก
ช่วยกนัซ้ือสินคา้ของกลุ่ม  โดยสมาชิกกลุ่มมีปัญหาเก่ียวกบัตวัสินคา้ ว่าไม่ตราสินคา้ของกลุ่ม ขาด
การรับรองคุณภาพจากภาครัฐ และไม่มีการบรรจุหีบห่อสินคา้ ปัญหาเก่ียวกบัราคาสินคา้ไม่แน่นอน 
ไม่มีการประกนัราคา หรือการประกนัราคาในราคาท่ีถูกเกินไป ถูกพ่อคา้คนกลางกดราคา ไม่สามารถ
ก าหนดราคาสินคา้ได ้และไม่มีการรวมกลุ่มกนัในการต่อรองราคา เป็นตน้ 
  1.4 ด้านการบริหารจดัการกลุ่ม พบว่ามีความต้องการรวมกลุ่มกันต่อรองคาคาปุ๋ย 
ต่อรองราคายาฆ่าแมลง ต่อรองราคาขายสินค้า ต้องการให้มีการแบ่งแยกกลุ่มในการปลูกพืชท่ี
หลากหลาย ตอ้งการให้มีการจดัท าตารางเวลาในการท ากิจกรรมของกลุ่ม และตอ้งการให้มีความ
สามคัคีในกลุ่มมากข้ึน โดยสมาชิกกลุ่มมีปัญหาเก่ียวกับการบริหารจดัการว่าสมาชิกไม่ท าตาม
ขอ้ตกลง ขาดความรู้ในการรวมกลุ่ม ไม่มีเวลาในการรวมกลุ่ม การแบ่งหน้าท่ีงานไม่ชัดเจน การ
ส่ือสารภายในกลุ่มยงัไม่ดีพอ และขาดการวางแผนในการท างานร่วมกัน ปัญหาเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมกลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างดา้นอาชีพ เน่ืองจากเวลาว่างไม่ตรงกนั ความคิดเห็นไม่ตรงกนั 
และมีอาชีพทางการเกษตรไม่เหมือนกัน นอกจากน้ียงัพบปัญหาเร่ืองการประสานงานท่ีไม่มีผู ้
ประสานงานท่ีชดัเจน และตารางเวลาในการท ากิจกรรมไม่ชดัเจน เป็นตน้ 
  จากความตอ้งการและปัญหาของกลุ่มท่ีกล่าวมา ทางคณะผูว้ิจยัไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม
ตามความตอ้งการของสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจดัการฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม 
(ความตอ้งการฝึกอบรม ร้อยละ 89.5) การลงบนัทึกบญัชี (ความตอ้งการฝึกอบรม ร้อยละ 63.2) การ
ปลูกผกัปลอดสารพิษ (ความตอ้งการฝึกอบรม ร้อยละ 57.9) และการเพาะเห็ด (ความตอ้งการฝึกอบรม 
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ร้อยละ 55.3) เพื่อเสริมกิจกรรมของกลุ่มและให้เกิดความสามคัคีภายในกลุ่มมากข้ึน เพื่อพยายาม
แกไ้ขปัญหาในดา้นการรวมกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการบริหารจดัการและการจดักิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้
กลุ่มเกษตรกรเกิดการพฒันาการด าเนินการของกลุ่ม 
 2. การพฒันาการด าเนินการของกลุ่ม ทางกลุ่มไดจ้ดัตั้งกลุ่มเพาะเห็ดและผกัปลอดสารพิษ
ข้ึน เพื่อให้กลุ่มไดมี้การพฒันาในการด าเนินงาน โดยสามารถจดัโครงสร้างในการบริหารงาน หนา้ท่ี
งาน และกฎกติกา ท่ีชดัเจน ดงัน้ี 
  2.1 โครงสร้างในการบริหารงานของกลุ่ม ทางกลุ่มได้มีการก าหนดหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของแต่ละงาน โดยมีการจดัโครงสร้างอยา่งง่ายตามหนา้ท่ีงาน ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม ท่ีปรึกษา
กลุ่ม รองหวัหนา้กลุ่ม เหรัญญิก ฝ่ายผลิต ฝ่ายบรรจุภณัฑ ์และฝ่ายขาย  
  2.2  การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน ทางกลุ่มได้มีการก าหนดภาระ
งานและความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าท่ีท าการประชาประชาสัมพนัธ์ 
แสวงหาตลาด จดัหาความรู้ให้กบักลุ่ม และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม ที่ปรึกษากลุ่ม 
มีหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาในการด าเนินงานของกลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ท่ีดูแลการผลิตของกลุ่ม ดูแล
ดา้นฝ่ายบรรจุภณัฑ์ เป็นท่ีปรึกษาของกลุ่ม และท าหนา้ท่ีแทนหวัหนา้กลุ่มได ้เหรัญญิก มีหนา้ท่ีดูแล
ทางดา้นการเงินของกลุ่ม บนัทึกรายการรับ รายการจ่าย และลงบนัทึกบญัชีของกลุ่ม ฝ่ายผลิต มีหนา้ท่ี
ช่วยกนัดูแลการเพาะปลูก พืชผกั ไม่ให้แมลง/ศตัรูพืชมากดักิน ตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิต ฝ่าย
บรรจุภัณฑ์ มีหนา้ท่ีช่วยกนัในการท าความสะอาดเห็ดและผกั ตลอดจนท าการบรรจุภณัฑ์สินคา้ ก่อน
น าส่งขาย และฝ่ายขาย มีหนา้ท่ีหาตลาดในการน าผกัและเห็ดไปขายยงัตลาดต่าง ๆ  
  2.3 กฎ กติกา มารยาทของกลุ่ม ทางกลุ่มไดมี้การวางแนวทางในเร่ืองของการสรรหา
หวัหนา้กลุ่ม รองหวัหนา้กลุ่ม เหรัญญิกกลุ่ม การบริหาร และการรับสมาชิก ดงัน้ี 
   2.3.1 การสรรหาหวัหนา้กลุ่ม เลือกจากสมาชิกกลุ่ม ท่ีเป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ มี
ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
   2.3.2 การสรรหารองหัวหน้ากลุ่ม  เลือกจากสมาชิกกลุ่ม ท่ีเป็นผู ้ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ มีความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
   2.3.3 การสรรหาเหรัญญิก เลือกจากสมาชิกกลุ่ม ท่ีเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์มีการ
บนัทึกบญัชีอยา่งโปร่งใส 
   2.3.4 การบริหารงาน  เน้นความสามัคคี รับฟังความคิดเห็น ใช้หลักการ
ประชาธิปไตยในการลงความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ของกลุ่ม และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาในกลุ่ม 
   2.3.5 การรับสมาชิก ปรึกษาหารือกนัภายในกลุ่มในการรับสมาชิกใหม่ เป็นผูท่ี้มี
น ้าใจในการท างาน มีความจริงใจในการท างาน และมีความสนใจในการท างานกลุ่ม 
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การพฒันารูปแบบการจัดการตลาด 
 การพฒันารูปแบบการจดัการตลาดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จากขอ้มูลการส ารวจความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคตลาดเจดียแ์ม่ครัว จากแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นการตลาด และการ
ทดสอบตลาด ทางกลุ่มไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าการปรึกษาหารือในการวางแผนงานทางดา้นการตลาด การ
น าผลิตภณัฑ์ออกจดัจ าหน่าย และการบรรจุภณัฑ์ สามารถสรุปรูปแบบการจดัการตลาดท่ีควรจะ
เป็นได ้ดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์ STP  
  1.1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ผกัปลอดสารพิษ ทางกลุ่มได้เลือกมีการ
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ ในแง่ของรายไดข้องผูบ้ริโภค สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ย (นอ้ยกวา่ 5,000 บาท) กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ย-ปานกลาง (5,001-10,000 บาท) 
กลุ่มท่ีมีรายไดป้านกลาง (10,001-15,000 บาท) กลุ่มท่ีรายไดป้านกลาง-สูง (15,000-20,000บาท) และ
กลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง (มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป)  
  1.2 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) ทางกลุ่มไดพ้ิจารณาเลือกกลุ่มท่ีมีรายได้
ปานกลาง-สูง และกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง เน่ืองจากคาดวา่กลุ่มดงักล่าวจะห่วงใยสุขภาพของตนเองและมี
ก าลงัซ้ือสูง  
  1.3 การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Positioning) ทางกลุ่มวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์โดยเนน้
ท่ีสินคา้มาจากเกษตรกรโดยตรงและมีความน่าเช่ือถือในเร่ืองความปลอดภยั  
 2. การวางกลยทุธ์ทางการตลาดดว้ย 4 P’s  
  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) สินคา้ผกัปลอดสารพิษของกลุ่มจะเนน้เร่ืองคุณภาพ โดย
เนน้สินคา้ท่ีมีความสดและความสะอาดในการบรรจุ เนน้ความหลากหลายของผกัท่ีน ามาขายจะตอ้งมี
หลากหลายชนิดอย่างน้อย 10 ชนิด และเพิ่มความแตกต่างดว้ยการเน้นรูปแบบการบรรจุภณัฑ์ให้มี
คุณลักษณะท่ีได้มาตรฐาน กล่าวคือ มีการบรรจุถุงพลาสติกใส เจาะรูระบายอากาศตามขนาด
ผลิตภณัฑ ์รัดดว้ยเทปรัดปากถุงสีเขียว ติดตรายีห่อ้สินคา้ของกลุ่ม และติดป้ายแสดงราคาสินคา้ 
เพื่อใหเ้ห็นถึงความสดใหม่ของผลิตภณัฑ ์เกิดการจดจ าไดง่้ายและความเช่ือถือจากตราสินคา้ 
  2.2 ดา้นราคา (Price) ทางกลุ่มจะมีการก าหนดราคาสินคา้ในระดบัราคาท่ีคงท่ี และให้
ใกล้เคียงกบัราคาตลาดท่ีน าไปขาย เช่น การตั้งราคา 5 บาท 10 บาท และ 15 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับได ้ทั้งน้ีทางกลุ่มจะไม่มีการปรับราคาข้ึนลงตามราคาผกัทัว่ไปในทอ้งตลาด โดยจะ
ใชว้ธีิการปรับเปล่ียนดา้นปริมาณในการบรรจุแทนการปรับเปล่ียนราคา เพื่อป้องกนัการเปล่ียนแปลง
ราคาท่ีรวดเร็วเกินไป ส่วนการก าหนดราคารับซ้ือ ทางกลุ่มจะก าหนดราคารับซ้ือสูงกวา่ราคาผกัทัว่ไป
ในพื้นท่ีเล็กนอ้ยประมาณ 10-20%  เพื่อทางกลุ่มจะไดมี้ส่วนต่างราคาท่ีสามารถท าให้กลุ่มอยูร่อดได้
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และเกษตรกรสามารถขายพืชผกัได้ในราคาท่ีดีข้ึน ส่งผลถึงเกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนและท าให้มี
สมาชิกเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ควรเนน้การขายในลกัษณะของตลาด Modern 
Trade ตามห้างสรรพสินคา้มากกว่าตามตลาดนดัหรือตลาดสด กล่าวคือ ควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ระดบับน ท่ีมีก าลงัซ้ือสูง เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของกลุ่มมีคุณภาพเทียบเคียงได้เท่ากบัสินคา้ท่ีขายใน
ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีขายกนัอยู่ก่อนแลว้ และควรกระจายสินคา้ให้ไดอ้ยา่งนอ้ย 5 แห่ง เพื่อให้ตน้ทุน
การขนส่งต่อหน่วยต ่าลง ตลอดจนตอ้งมีการประมาณการปริมาณท่ีจดัส่งให้เหมาะสมกบัตลาดแต่ละ
แห่งดว้ย เน่ืองตน้ทุนการขนส่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการขาดทุน 
  2.4 ด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย (Promotion) เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผูบ้ริโภคในเร่ืองของผกัปลอดสารพิษและอาหารปลอดภยั รวมทั้งวิธีการในการน าเห็ดและผกัสดไป
ปรุงอาหาร เช่น แผน่พบัและป้ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ณ จุดขายสินคา้ของทางกลุ่ม 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. ความอยู่รอดของกลุ่มจะข้ึนอยูก่บัการวางแผนการผลิต ความสามารถในการบริหาร

จดัการสมาชิก และความสามารถในเลือกสินคา้มาผลิตให้ไดผ้ลผลิตตามแผนท่ีวางไว ้ในปริมาณท่ี
ก าหนด หากผลผลิตท่ีออกมาไม่พอดีกบัความตอ้งการของตลาด จะท าให้มีของลน้ตลาดไม่สามารถ
รับซ้ือจากเกษตรกรได้ จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจและความร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกเป็นอย่างมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิชยั พนัธเสน และปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ ท่ีวา่ความอยูร่อดของธุรกิจ
ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการเลือกสินคา้ท่ีผลิต การวางแผนการผลิต ความสามารถในการบริหาร
จดัการสมาชิก ส่วนการพฒันากลุ่มข้ึนอยู่กบัการมีเครือข่ายสนับสนุนด้านวตัถุดิบ ตลาดและการ
แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงเป็นปัจจยัเอ้ือท่ีส าคญัยิ่งต่อความอยู่รอดและการพฒันาธุรกิจ
ชุมชน 

2. รูปแบบการตลาดผกัปลอดสารพิษท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม คือ รูปแบบการตลาดทัว่ไป ท่ี
ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีท าให้ทางกลุ่มมีโอกาส
ท่ีจะมีก าไรและสร้างกลุ่มให้เขม้แข็งต่อไปในอนาคตได ้ส าหรับการตลาดช่องทางเฉพาะจากการ
ทดสอบตลาดพบวา่สามารถขายไดดี้แต่มีปัญหาในเร่ืองราคาสินคา้ท่ีขายไดใ้นระดบัต ่า เน่ืองจากทาง
กลุ่มมีตน้ทุนการบรรจุหีบห่อท่ีสวยงามและมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีสูงจึงท าให้ไม่มีก าไรใน
ช่องทางการตลาดน้ี อย่างไรก็ตามทางกลุ่มอาจใช้วิธีการในการน าสินค้าท่ีเหลือจากการขายใน
หา้งสรรพสินคา้มาระบายต่อในตลาดเฉพาะทางได ้เน่ืองจากสินคา้ยงัมีสภาพท่ีสดอยู ่เน่ืองจากสินคา้
อยูใ่นห้องปรับอากาศ นอกจากน้ีสินคา้ท่ีขายในห้างยงัมีเง่ือนไขท่ีตอ้งเปล่ียนใหม่ทุกวนัเพื่อคงไวซ่ึ้ง
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คุณภาพในระดบัสูง ทั้งน้ีการท่ีทางกลุ่มสามารถระบายสินคา้ท่ีเหลือ โดยน ามาขายในราคาท่ีต ่าลงใน
ตลาดระดบัรองลงมาจะช่วยให้กลุ่มไม่มีสินคา้เหลือคา้ง ช่วยป้องกนัปัญหาการขาดทุนของกลุ่มได้
จากสินคา้เน่าเสีย 

3. การก าหนดราคาขายสินคา้ แมว้่าผูผ้ลิตสามารถเป็นผูก้  าหนดการตลาดได ้แต่ก็
เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือ ราคาท่ีขายไดน้ั้นตอ้งอาศยัการยอมรับของผูบ้ริโภคในเร่ืองการ
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างราคากบัปริมาณและคุณภาพของสินคา้ ในการทดสอบตลาดพบว่า
การเพิ่มราคาจาก 15 บาทเป็น 20 บาท จะไม่ไดรั้บการตอบสนองจากผูบ้ริโภค แต่หากเพิ่มราคา
ขายจาก 10 บาทเป็น 12 บาท ผูบ้ริโภคสามารถยอมรับได ้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการคา้ตลาด
เกษตรอินทรีย ์ที่ผูบ้ริโภคจะยอมรับราคาผลิตเกษตรอินทรียใ์นราคาที่สูงไม่เกิน 15-20%  ดงันั้น
ราคาสินคา้ท่ีขายตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างราคากบัปริมาณและคุณภาพของสินค้าเป็น
ส าคญั ทั้งน้ีตอ้งระลึกอยู่เสมอวา่ผูข้ายเป็นผูก้  าหนดราคาแต่ผูซ้ื้อเป็นผูเ้ลือกว่าราคาไหนเป็นราคาท่ี
เหมาะสม 

4. การตั้งราคารับซ้ือจากสมาชิกจะตอ้งให้ราคาที่สูงกว่าราคาขายส่งทัว่ไป เน่ืองจาก
หากกลุ่มตั้งราคารับซ้ือในราคาขายส่งแลว้ สมาชิกจะไม่พอใจเน่ืองจากตอ้งใช้เวลาและความ
ประณีตในการดูแลรักษาผลผลิตมากกว่าการปลูกผกัท่ีใชส้ารเคมีในการควบคุม รวมทั้งมีทุนตน้ใน
การลงทุนมุง้ ส าหรับผูท่ี้ปลูกในลกัษณะของการกางมุง้ ส่วนผูท่ี้ไม่ไดก้างมุง้จะมีตน้ทุนจากพืชผล
เสียหาย จากแมลงต่าง ๆ ทั้งน้ีราคาที่รับซ้ือจากสมาชิกจึงตอ้งมีความยุติธรรมกบัผูผ้ลิตและมี
ผลตอบแทนกบัเกษตรกรให้สามารถมีรายไดท่ี้พอเพียงแก่การด ารงชีพดว้ย 

5. ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีเป็นตวัช้ีวดัว่ากลุ่มจะอยู่รอดหรือไม่ 
เน่ืองจากจะเป็นปัจจยัในการดึงให้เกษตรกรหันมาผลิตผกัปลอดสารพิษ ในชนิดและปริมาณ ตามท่ี
ตลาดตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการเลือกซ้ือจากแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีน่าเช่ือถือ ไดข้องท่ีสด
และสะอาด คิดเป็นร้อยละ 69.4 มีคุณภาพเช่ือถือได ้คิดเป็นร้อยละ 62 และมีความสะดวกในการซ้ือ 
คิดเป็นร้อยละ 58.2 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะธิดา สุนทรเภสัช ที่ว่า กลยุทธ์การตลาดของผู ้
ประกอบธุรกิจผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการกระจายผกัปลอดสารพิษ  พบวา่ แหล่งท่ีจดัจ าหน่ายอยู่
ไกลจากแหล่งผลิตท าใหมี้ปัญหาในเร่ืองของตน้ทุนค่าขนส่ง จากการทดสอบตลาดพบวา่การน าสินคา้
ไปขายในกาดหลวง ห้างสรรพสินคา้แอร์พอร์ตพล่าซ่า และตลาดนดัเกษตรอินทรีย ์เกิดการขาดทุน
เน่ืองจากตน้ทุนค่าขนส่งเป็นส าคญั รวมทั้งมีสถานท่ีในการจดัจ าหน่ายนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ อภิสิทธ์ิ เจริญวานิช ท่ีวา่แหล่งรับซ้ือผกัปลอดสารพิษอยู่ไกลจากผูจ้  าหน่ายท าให้มีปัญหาดา้น
การขนส่ง ผกัปลอดสารพิษท่ีน ามาวางจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคขาดความสม ่าเสมอและต่อเน่ือง อีก
ทั้งปัญหาดา้นคุณภาพ เช่น ผกัไม่สด เห่ียว มียอดสูญเสียมาก เม่ือขายไม่หมด และปัญหาระบบการ
กระจายสินคา้ไม่ดี มีสถานท่ีจ าหน่ายน้อย และผูซ้ื้อไม่ทราบแหล่งจ าหน่าย 

7. การผลิต พบเง่ือนไขส าคญั คือ ชนิด ปริมาณ ความหลากหลายของสินคา้ มีนอ้ยกวา่
ความตอ้งการของตลาด หรือสินคา้ท่ีผลิตไดไ้ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผูท่ี้อยูใ่นเมือง จึงมีความตอ้งการท่ีแตกต่างออกไป จึงตอ้งสร้างความเขา้ใจกบัเกษตรกรให้มากข้ึน
ในเร่ืองชนิดสินค้าท่ีเพาะปลูก ปริมาณท่ีควรผลิต และล าดับการของผลิตท่ีออกมาเพื่อจ าหน่าย 
นอกจากน้ียงัพบวา่ผลผลิตยงัข้ึนกบัสภาวะอากาศ ซ่ึงเกษตรกรจะเลือกปลูกผกัท่ีเหมาะสมกบัสภาวะ
อากาศเป็นหลัก เพราะให้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ จึงส่งผลต่อความหลากหลายในสินค้าท่ีน าไป
จ าหน่ายและความสม ่าเสมอในการผลิตผกัแต่ละประเภท สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุศล ทองงาม 
และนิวติั เชาวน์ศิลป์ ที่ว่าเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตผกัไดส้ม ่าเสมอและหลากหลายตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีลกัษณะการผลิตผกัที่ตอ้งอาศยัสภาพภูมิอากาศท าให้ในบางช่วง 
เช่น ในฤดูหนาว มีสภาพอากาศเหมาะสม เกษตรกรสามารถผลิตผกัไดม้าก ขณะเดียวกนัผกัทัว่ไป
ที่วางจ าหน่ายในทอ้งตลาดก็มีมากดว้ย ส่งผลให้ผกัปลอดภยัจากสารเคมีที่ฝากขายตามร้านคา้มี
มากกว่าความตอ้งการของผูบ้ริโภค จ าหน่ายไม่หมดเหลือคืนให้กบัเกษตรกรผูผ้ลิต ในบางส่วนท่ี
สภาพอากาศไม่เหมาะสมเกษตรกรไม่สามารถผลิตและรวบรวมผกัส่งไปวางจ าหน่ายตามร้านคา้
ประจ าได ้ท าให้มีความไม่สม ่าเสมอในการจ าหน่าย 

8. วิธีการในช าระเงินในกรณีการฝากขาย มี 2 เง่ือนไขท่ีส าคญั คือ 1) เง่ือนไขการคืน
สินคา้ท่ีขายไดไ้ม่หมดใหก้บัผูฝ้ากขาย ในท่ีน้ีคือ กลุ่มเกษตรกร ท าให้กลุ่มมีความเส่ียงในการขาดทุน
จากสินคา้เหลือจ าหน่าย หากเหลือมากก็จะขาดทุนมากตามไปดว้ย 2) เง่ือนไขการช าระเงิน ในกรณีท่ี
ฝากขายในตลาดสดและตลาดนดัการเกษตรอินทรีย ์การช าระเงินจะช าระให้ภายในวนันั้นหลงัตลาด
เลิก โดยคิดค่าฝากขายร้อยละ 20 ท าใหก้ลุ่มมีสภาพคล่องในการน าเงินไปช าระค่าสินคา้ให้กบัสมาชิก
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ในกรณีท่ีฝากขายในห้างสรรพสินคา้ มีเง่ือนไขในการช าระเงินตามงวดบญัชีของ
ทางห้าง กล่าวคือ จะจ่ายเงินค่าขายสินคา้พร้อมหักค่าฝากขายร้อยละ 15 ในทุกวนัท่ี 20 ของเดือน 
(ส าหรับยอดขายระหวา่งวนัท่ี 1-15) และวนัท่ี 10 ของเดือน (ส าหรับยอดขายระหวา่งวนัท่ี 16-30) โดย
โอนเงินเขา้บญัชี ท าให้ทางกลุ่มมีภาระในเร่ืองของเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน หากขายสินคา้ไดม้ากก็
ตอ้งมีเงินทุนส ารองในการหมุนเวยีนมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงจะเป็นภาระท่ีส าคญัของกลุ่มในอนาคต 
 




