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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รปีลอดสารเคมีในจังหวัดเชียงราย 
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอสิระนี้  มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีใน

จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน โดยใช้วิธี

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมจิากการการสัมภาษณ์เชงิลึกผู้ประกอบการ ผู้เพาะปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีจ านวน 4 ราย 

และการเก็บแบบสอบถามผู้บริโภคคนสุดท้ายจ านวน 200 ราย 

 ผลการศึกษาด้านการตลาด พบว่า  ปัจจุบันมีความต้องการสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

กระแสรักสุขภาพ ประกอบกับคุณค่าทางอาหาร รูปลักษณ์และสีสันท่ีสวยงาม แตผ่ลผลิตยังไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

สตรอว์เบอร์รีท่ีจ าหนา่ยเป็นลักษณะการจ าหนา่ยผลสด โดยให้ความส าคัญด้านความสด ความปลอดสารเคมี และรสชาต ิ

การตั้งราคาอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยของสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมี ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายได้เลือกแหล่งเพาะปลูก

เป็นสถานท่ีจ าหน่าย เนื่องจากสามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อคุณลักษณะของสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาดได้ 

จัดโปรโมชั่นให้ส่วนลดส าหรับลูกค้าท่ีซื้อในปริมาณมาก ใช้การขายโดยพนักงาน ด้านการโฆษณาจะท าการโฆษณาผ่าน

สื่อออนไลน ์ด้านการประชาสัมพันธ์จะใชก้ารให้ข่าวผ่านนติยสารและโทรทัศน์  

  ผลการศึกษาด้านเทคนิคพบวา่ การเลอืกท่ีต้ังโครงการพจิาณาตามความเหมาะสมในด้านตา่งๆ โดยท าเลท่ีต้ังอยู่

ท่ีต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นท่ี 3 ไร่ พื้นท่ีประกอบด้วยพื้นท่ีปลูก 2 ไร่ พื้นท่ีส าหรับอาคารและ

เคร่ืองมือทางการเกษตร 1 ไร่ ใช้วิธีการเพาะปลูกบนดินแบบปลอดสารเคมี สายพันธ์ุท่ีใช้คือสตรอว์เบอร์รีพันธ์ุ

พระราชทาน 80 จ านวน 20,000 ต้น โดยเร่ิมเพาะปลูกในเดอืนตุลาคมและให้ผลผลิตพร้อมจ าหนา่ยในชว่งเดอืนธันวาคม

ถึงเดือนเมษายน ก าลังการผลิตรวมอยู่ท่ี 3,000 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต แบ่งเป็นผลผลิตส าหรับขายสดร้อยละ 80  

และผลผลิตท่ีไม่ได้คุณภาพส าหรับขายเพื่อแปรรูปอกีรอ้ยละ 20  

  ผลการศกึษาด้านการจัดการ มีการจัดรูปแบบการจัดตัง้ในรูปแบบบริษัท มีโครงสร้างองค์กรแบบแบ่งตามหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ผู้จัดการ 1 คน พนักงานการตลาด 1 คน หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 คน และพนักงานฝ่ายผลิต  

3 คน และมีการจ้างแรงงานภายนอกเพ่ิมเตมิ แรงงานสว่นใหญ่เป็นแรงงานในทอ้งถิ่น พนักงานจะได้รับสวัสดกิารยูนฟิอร์ม

และการอบรมอยา่งต่อเนื่อง  

  ผลการศึกษาด้านการเงินพบว่า เงินลงทุนโครงการเท่ากับ 2,000,000 บาท โครงสร้างการเงินในการลงทุนใน

ส่วนของเจ้าของคิดแป็นร้อยละ 50 และจากการกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 50 ประมาณการผลการด าเนินงาน 5 ปี มีระยะเวลา

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ชว่ยศาสาตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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คืนทุน 4 ปี 1 เดือน 21 วัน มมีูลค่าปัจจุบันสุทธิ 639,078.59 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 15.88% โดยมี

ตน้ทุนทางการเงิน 8.30% จึงสามารถสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมี ในจังหวัด

เชยีงราย 

ABSTRACT 

 This independent study aimed at conducting the feasibility study on the investment in growing pesticide free 

strawberries in Chiang Rai province. The study was divided into 4 aspects which were marketing analysis, technical 

analysis, management analysis and financial analysis. The primary data were collected from using interviewing four 

business entrepreneurs and questionnaire given to 200 end consumers. 

 From the result of the marketing analysis, the demand of pesticide free strawberries had increased because 

of health concern consumers, high nutrition and its lusciously appearance. There was not enough product for market. 

The product was sold as fresh pesticide free strawberries. Consumers considered the quality of freshness, safety and 

taste. The price was set by using the average market price of pesticide free strawberries in the market and by the 

quality of product. The distribution was selling at the plantation as visiting consumers could trust the products by 

seeing the growing process through their own eyes. In term of marketing communication, sale promotion was 

discount for consumers who bought a large amount, using personal selling, advertising through social media and 

magazines and television advertisement.        

  From the result of the technical analysis, the location was in Tambol Huay Sak, Mueang Chiang Rai District. 

The land was of 3 rai including the plantation area of 2 rai and building area of 1 rai. Cultivation was pesticide free. 

Strawberry is No.80 (Praratchatan 80) of amount 20,000 seedlings for 1 rai. The growing was on October and 

cultivated could be between December to April. The production capacity was 3,000 kilograms per cycle. The eighty 

percent of products was sold as fresh strawberries and the other twenty percent was sold for processing.       

   From the result of management analysis, this project was set up in the company limited format. There was 

an organization chart which organized by the responsibility. There were one general manager, one marketing staff, 

one head production and three production staffs. Most of employees came from local area. The benefits for the 

employees were uniform and personal training.  

  From the result of financial analysis, the total project investment was 2,000,000 baht which 50% from 

owner and 50% from bank loans. The project life was 5 years. The payback period was 4 years 1 month and 21 

days. The net present value was 639,078.59 baht at 8.30% discount rate. The internal rate of return of this project 

was 15.88%. Thus this project was feasible for investment. 
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บทน า 

 สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในการบริโภคท้ังผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆ   เนื่องจากเป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติดี สีสันและรูปร่างมีความสวยงาม มีคุณค่าทางโภชนาการสูง    รวมท้ังยังเป็นพืช

ระยะสั้นท่ีมีมูลค่าสูงและได้รับความนิยมในการบริโภคสูงขึน้ (ณรงค์ชัย พพิัฒนธ์นวงค,์ 2547) จากตารางท่ี 1 ปริมาณและ

มูลค่าการน าเข้าและส่งออกสตรอว์เบอร์รีในประเทศไทย ในปี 2552-2557 (ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร, 

2557) พบว่า มูลค่าการส่งออกของสตรอว์เบอร์รีปี 2557 มีมูลค่า 34,842,400 บาท ในขณะท่ีมูลค่าการน าเข้ามีมากถึง 

144,505,899 บาท และมีแนวโน้มทวีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของ

ตลาดในประเทศไทยท่ีมีเพิ่มมากขึ้น แต่ผลผลิตภายในประเทศยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากสตรอว์เบอร์รี

สามารถเพาะปลูกได้ในบางพื้นท่ีของประเทศเท่านัน้ 

ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออกสตรอว์เบอร์รีในประเทศไทย ในปี 2552-2557 
กิโลกรัม:บาท 

ป ี น าเขา้ ส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

2552                    29,828               4,153,725                  175,095             16,604,348  

2553                    52,027               8,405,185                  162,832             10,676,923  

2554                    77,984             13,264,271                  669,477             28,934,971  

2555              2,169,631          105,128,149                  280,891             15,587,419  

2556              2,779,016          139,461,908                  183,523             16,206,198  

2557 (ม.ค.-ก.ย.)              2,720,577          144,505,899                  471,221             34,842,400  

ที่มา: ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 

พื้นท่ีการเพาะปลูกส่วนใหญ่เดิมอยูใ่นเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมแ่ละจังหวัดเชยีงราย แตปั่จจุบันมคีวามแพร่หลาย

มากขึ้น ทั้งในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดพะเยา อีกท้ังบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเลย

และจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงพื้นท่ีสูงของภาคกลาง เชน่ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องมาจากความต้องการของตลาดท้ังในและ

ตา่งประเทศ (สมศักดิ์ รุ่งอรุณ, สัมภาษณ์, 2557) ปัจจุบันพื้นท่ีเพาะปลูกสตรอวเ์บอร์รีในจังหวัดเชียงรายอยูใ่นเขตอ าเภอ

แม่สาย เนื่องจากเป็นพื้นท่ีสูง มีอากาศหนาวเย็น เหมาะแก่การเพาะปลูกสตรอว์เบอร์ รี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ ท าให้มีการขยายพื้นท่ีปลูกไปยังพืน้ท่ีอ าเภอแม่จัน และอ าเภออื่นๆ ที่มอีากาศหนาวเย็นเชน่กัน  

แต่อย่างไรก็ตามสตรอว์เบอร์รีเป็นพืชท่ีมีศัตรูพืชเป็นจ านวนมาก ไมว่่าจะเป็น นก หนู แมลงต่างๆ รวมถึงโรคพืช 

ท าให้เกษตรกรพึ่งพาสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชในปริมาณท่ีสูง ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพแก่เกษตรกร ผู้บริโภค  

และสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมท้ังทางดิน น้ า อากาศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนิเวศวิทยาอย่างกว้างขวาง 
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จากผลการสุ่มตรวจผักผลไม้พบว่าสตรอเบอร์ร้ีป็นหนึ่งในผลไม้ท่ีมีระดับปริมาณสารพิษตกค้างตามมาตรฐานเกิน

มาตรฐานถึง 50% (ปรกชล อู๋ทรัพย์, 2557) ส่งผลให้ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตระหนักถึงความปลอดภัย และมีความ

ต้องการสินค้ามีปลอดสารเคมีมากขึ้น ดังนั้นการปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีจะท าให้ผลผลิตมีความปลอดภัยและ

ปลอดสารเคมี แม้จะเป็นวิธีท่ีต้องใช้การดูแลเอาใจใส่และใช้ความรู้ความเข้าใจมากกว่าการปลูกแบบใช้สารเคมี  รวมถึง

การควบคุมการเพาะปลูกท่ีท าได้ยาก ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นตาม โดยเฉพาะต้นทุนด้านแรงงาน แต่ในด้าน

ราคาขายนั้นสามารถขายได้ในราคาท่ีสูงกว่าผลผลิตท่ีใช้สารเคมีมากกว่าถึง 2-3 เท่า (สมศักดิ์ รุ่งอรุณ, สัมภาษณ์, 

2557)  จึงเป็นโอกาสท่ีจะสร้างผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการ  สร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกร  และเป็น      

การรักษานเิวศวทิยาอยา่งยั่งยืน อีกท้ังเป็นการสร้างจุดแข็งให้แกธุ่รกิจอกีด้วย 

ผู้ศึกษาจึงมีความต้องการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมี ในจังหวัด

เชยีงราย เพื่อทราบถึงความเป็นไปได้ในการตัดสนิใจลงทุน รวมถึงเป็นประโยชนต์อ่ผู้ท่ีต้องการศึกษาและลงทุนตอ่ไป 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (ฐาปนา ฉิ่มไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2545) คือ การศึกษา

เพื่อต้องการทราบผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามการลงุทน โดยพิจารณาจากการศึกษาวิเคราะห์โครงการใน 4 ด้าน คือ  

ด้านการตลาด ด้านการเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ท้ังนี้เป็นการศึกษาเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุน

ของนักลงทุน โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1. การวเิคราะห์ด้านการตลาด (Marketing Analysis)  

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด คือ การวิจัยทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง ท่ีใช้ในช่วงระยะของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการ หรือธุรกิจ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดก่อนท่ีจะผลิตผลิตภัณฑ์

ออกสู่ตลาดหรือก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินโครงการหรือธุรกิจนั้นๆ เป็นการวิจัยตลาดเพื่อมุ่งพิจจารณาถึงความต้องการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ในอนาคต ลูกค้าเป้าหมาย การแข่งขันและคู่แข่งขัน ตลอดจนแนวทางการด าเนินกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสม

ต่อไป หรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดคือ รูปแบบหนึ่งของการวิจัยตลาดเพื่อประเมินโอกาส 

และข้อจ ากัดของการผลิตและน าผลิตภัณฑ์หรือโครงการธุรกิจใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อพจิารณาว่ามีความเหมาะสมเพยีงใด

ในการผลักดันผลิตภัณฑ์หรือโครงการธุรกิจออกสู่ตลา 

เนื้อหาของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของ

ผลิตภัณฑห์รือโครงการธุรกิจ มอีงคป์ระกอบด้านเนื้อหาในประเด็นต่อไปนี้  

1) สาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ได้แก่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ     

การใช้งาน การทดสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (ถ้ามี) หรือประเด็นอื่นท่ี

ส าคัญ 

2) สถานการณ์ทางการตลาด เป็นการอธิบายสถานการณโ์ดยท่ัวไป  

3) การวิเคราะห์คู่แข่งขัน โดยระถึงคู่แข่งทางตรง รวมถึงคู่แข่งหน้าใหม่ท่ีมีโอกาสเข้ามาแข่งขันในอนาคต 

และคู่แขง่ขันแต่ละรายมลีักษณะการด าเนนิงาน กลยุทธ์ทางการตลาดและจุดออ่อน จุดแข็งอย่างไร 
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4) ศักยภาพและความต้องการซื้อของผลิตภัณฑ์ในตลาด ที่แสดงให้เห็นทิศทางแนวโนม้ของความต้องการ

ซื้อ รวมถึงคาดคะเนอัตราความเจริญเตบิโตของตลาด 

5) ตลาดเป้าหมาย คือ เนือ้หาเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายท่ีคาดหวัง 

6) การพยากรณ์ยอดขาย 

7) ผู้ขายวัตถุดิบและคนกลางทางการตลาด ซึ่งจะระบุว่ามีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหลัก วัสดุท่ีใช้ในการผลิต 

ตลอดจนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์หลักอย่างไร รวมท้ังพิจารณาและระบุถึงคนกลางทางการตลาดท่ี

เหมาะสมและเป็นไปได้ส าหรับวางแผนดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ยตอ่ไป 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2546) คือ การประเมนิศักยภาพตลาดหรือ

ยอดขายท้ังหมดท่ีได้เลอืกไว ้จุดมุง่หมายหลักของการวเิคราะห์ทางการตลาดเพื่อคาดคะเนยอดขายท่ีคาดวา่จะได้รับ และ

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เพื่อน าผลท่ีได้ส่วนหนึ่งมาจัดท างบก าไรขาดทุนล่วงหน้า ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยท่ีเป็น

โอกาสของตลาดตามปัจจัยต่างๆ  

1)  การประเมินความต้องการของตลาดและสภาพโดยรวม ประกอบด้วย ศักยภาพและความต้องการซื้อ

ของผลิตภัณฑใ์นตลาด สถานการณ์ทางการตลาด รวมถึงคาดคะเนอัตราความเจริญเตบิโตของตลาด ลักษณะการซือ้และ

ความพอใจของผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า 

2)  ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 

   2.1)  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีสามารถเสนอขายให้กับตลาด เพื่อเรียกร้องความสนใจให้เป็น

เจ้าของเพื่อการอุปโภคหรือการบริโภค ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยตัวสินค้าและบริการ ตราสัญลักษณ์ 

คุณภาพ การบรรจุหีบห่อ การใชเ้ทคโนโลยี 

   2.2)  ราคา หมายถึง การก าหนดราคาของสินค้าให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้สามารถจ าหน่าย

สินค้าไปสู่ตลาดท่ีมีความต้องการ  

   2.3)  สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นกิจกรรมการน าผลิตภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ออกสู่

ตลาดเป้าหมาย ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานท่ีจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพิจารณาว่าจะจ าหน่ายผ่านคนกลาง

อย่างไร และมีการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างไร 

   2.4)  การส่งเสริมการตลาด เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการการส่งเสริมการขาย ซึ่งจะต้อง

พจิารณาและวางแผนเลือกใช้วิธีการตา่งๆ เหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้การส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด เช่น การให้สว่นลด ข้อเสนอพเิศษ 

2.  การวเิคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Analysis) 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค  จะต้องศึกษาตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่

กระบวนการผลิต และการเลอืกใช้เทคโนโลยท่ีีท าให้การผลิตมปีระสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งการศกึษาออกเป็น ดังนี้ 
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1) ระบบการผลิต 

1.1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส าคัญคือ การสร้างสรรค์ความคิดผลิตภัณฑ์

ใหม่ การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดและการลงทุน การพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์

ตน้แบบ และการออกแบบผลิตภัณฑใ์นรายละเอยีด 

1.2) การเลอืกประเภทกระบวนการผลิต ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ ์และปริมาณการผลิต  

1.3) การใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่

ขณะเดียวกันก็ตอ้งใชเ้งินลงทุน จึงตอ้งศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยี 

2) ก าลังการผลิต ท าเลท่ีต้ัง และการวางผังสถานปฏบัิตกิาร 

2.1) ก าลังการผลิต เป็นการตัดสินใจก าหนดขนาดของก าลังการผลิต เพื่อให้สามารถผลิต

ผลิตภัณฑ์ได้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า เคร่ืองมือท่ีใช้ช่วยในการตัดสินใจในการวาง

แผนการผลิตคือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ดารตัดสินใจโดยใช้แขนงการ

ตัดสนิใจ 

2.2) การก าหนดท าเลท่ีต้ังมกีระบวนการคือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเลือกท าเลท่ีตัง้ ก าหนด

ปัจจัยท่ีส าคัญในการเลอืกท าเลท่ีตั้ง ก าหนดทางเลอืกของท าเลท่ีตั้ง ประเมินทางเลอืก และ

ตัดสนิใจเลอืกท าเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

2.3) การวางผังประกอบการ เป็นการวางแผนจัดเตรียมสถานท่ีในการตดิตัง้เครื่องจักร เครื่องมือ 

แผนกงาน พื้นท่ีจัดเก็บวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกระบวนการผลิต ตลอดจนเส้นทาง

เคลื่อนย้ายในสถานปฏบัิตกิาร ภายใตข้้อจ ากัดของโครงสร้างและการออกแบบของอาคารท่ี

อยู่เพื่อท าให้การผลิตมคีวามปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. การวเิคราะห์ด้านการจัดการ (Management Analysis) 

การศกึษาถึงการจัดการของโครงการ  ถือเป็นการมองภาพธุรกิจองค์กรรวมมุง่สู่การด าเนนิธุรกิจและความส าเร็จ

ของธุรกิจสะทอ้นให้เห็นถึงความมีศักยภาพ เอกภาพ และประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ

องคก์รได้ โดยพิจารณาดา้นตอ่ไปน้ี 

    1) รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 

2.1) รูปแบบโครงสร้างองค์กร การจัดการโครงสร้างองค์กรแต่ละรูปแบบมีท้ังข้อดีและข้อเสีย 

ขึน้อยูก่ับแต่ละสถานการณแ์ละชว่งเวลาท่ีแตกต่างกันในแตล่ะชว่งเวลา 

2.2)  รูปแบบโครงสร้างองค์กร การจัดการโครงสร้างองค์กรแต่ละรูปแบบมีท้ังข้อดีและข้อเสีย 

ขึน้อยูก่ับแต่ละสถานการณแ์ละชว่งเวลาท่ีแตกต่างกันในแตล่ะชว่งเวลา 

2.3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เช่น การพิจารณาถึงปริมาณ คุณภาพ การจ่ายค่าตอบแทน 

สิ่งจูงใจ และสภาพแวดลอ้มของทรัพยากรมนุษย ์และผลผลิตขององคก์ร 

2.4) การจัดบุคคลเข้าท างาน ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดบุคคลเข้าท างาน การก าหนด

ลักษณะของการจ้าง การจัดบุคคลเขา้ท างาน 
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4.  การวเิคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis) 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544) เป็นการวิเคราะห์เพื่อ           

การตัดสินใจว่าโครงการท่ีจัดท าขึ้นมีลักษณะคุ้มทุนหรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณเงินลงทุนท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน

โครงการท้ังหมด แล้วจัดสรรแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีเหมาะสม และเพื่อประเมินคุณค่าของโครงการเพื่อการตัดสินใจว่า

ควรลงทุนหรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการประกอบกัน โดยใช้เคร่ืองมือใน         

การวเิคราะห์ ดังนี้ 

1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

   ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับจากโครงการสามารถชดเชยกระแสเงินสดจ่ายลงทุน

สุทธิต้นเร่ิมต้นโครงการพอดี โดยน ากระแสเงินสดรับจากโครงการในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกับเงินสดจ่ายลงทุนเมื่อเร่ิม

โครงการว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดจึงจะคุ้มกับเงินลงทุนตอนเร่ิมโครงการ โดยเกณฑ์การยอมรับโครงการ เมื่อ

ระยะเวลาคืนทุนน้อยกวา่หรอืเท่ากับระยะที่ตัง้สมมุตฐิานไว้ 

ระยะเวลาคืนทุน  =  ค่าใชจ้่ายในการลงทุน /  ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอ่ปี 

2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 

     มูลค่าปัจจุบันสุทธิ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในแต่ละปีตลอดอายุ

โครงการกับมูลค่าของเงินสดจ่ายออกไปภายใต้ระยะเวลาท่ีก าลังพิจารณา ณ อัตราท่ีก าหนด โดยเกณฑ์การยอมรับ

โครงการ เมื่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีคา่เท่ากับหรือมากกวา่ศูนย์ 

NPV =   ∑
Bt

(1+WACC)t
n
t=1 − C0  

โดยท่ี Bt  =  กระแสเงินสดรับสุทธิรายปี ตลอดอายุโครงการ 

          C0 =  เงินจ่ายลงทุนตอนเร่ิมโครงการ 

          WACC  =  ตน้ทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

        

3) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return) 

  อัตราผลตอบทนการลงทุนภายในจากการลงทุน คือ อัตราค่าท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแส    

เงินสดรับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย ค านวณได้โดยการหาปัจจัยค่าลดโดยประมาณจากสูตร แล้วน าไป

เปิดตารางมูลคา่ปัจจุบันและสะสม โดยเกณฑ์การยอมรับโครงการเมื่อคา่ IRR มากกวา่ต้นทุนของเงินทุน  
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     C0  =   ∑
Bt

(1+IRR)t
n
t=1  

โดยท่ี Bt       =  กระแสเงินสดรับสุทธิรายปี ตลอดอายุโครงการ 

           IRR  =  อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 

          C0      =  เงินจ่ายลงทุนโครงการ 

         ∑n
t=1 = ผลบวกของโครงการปลายปีท่ี 1 ถึงปลายปีท่ี n 

4) การวเิคราะห์ความไวตอ่เหตุเปลี่ยนแปลง 

   การวเิคราะห์ความไวต่อเหตุเปลี่ยนแปลงเป็นการวเิคราะห์ผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของโครงการ

จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ซึ่งต้องศึกษาว่าโครงการจะยังสามารถด าเนินต่อไปได้หรือไม่อย่างไร เมื่อมี          

การเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการผันแปรของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา   

 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคม ี  

ในจังหวัดเชียงราย โดยการวิเคราะห์ตามแบบทฤษฎีการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงการ (Project Feasibility Study)  

ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ด้านการจัดการ 

และการวเิคราะห์ด้านการเงิน เพื่อใชป้ระกอบการตัดสนิใจในการลงทุน 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

การศึกษาคร้ังนี้มีแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ หนึ่ง ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้   

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) โดยท าการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของไร่สตรอว์เบอร์รี จ านวน 4 ราย เพื่อใช้

เป็นข้อมูลด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องกับ      

การด าเนินงานและะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม (Survey) กลุ่มลูกค้า จ านวน 200 ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ด้านการตลาดท่ีจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า  

สอง ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการสืบค้นจากหนังสือ เอกสาร บทความท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลบนสื่อออนไลน ์ 

และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลดา้นการตลาดและด้านเทคนิค 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศกึษาคร้ังน้ีม ี2 ส่วน คือ  

          1)  เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รีปลอดสารเคมีในจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดขนาดประชากรใน

การศึกษาคร้ังนี้จ านวน 4 ราย ซึ่งจะท าการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูก

สตรอว์เบอร์รีท่ีเพาะปลูกโดยการใช้วิธีการเพาะปลูกแบบปลอดสารเคมี (Pesticide Free) โดยการคัดเลือกโดยใช้วิธีการ
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เลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling Technique) ซึ่งจะท าการสอบถามข้อมูลผู้เพาะปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอด

สารเคมีจากเกษตรกร  เพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรท่ีท าการปลูกแบบเกษตรปลอดสารเคมีท่ีมีอยูน่อ้ยรายได้  

         2) กลุ่มลูกค้าประชากรท่ัวไปท่ีบริโภคสตรอว์เบอร์รีซึ่งเป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยได้ก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้จ านวน 200 ราย โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Sudman ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับ

ความคลาดเคลื่อน 0.05 (Sudman, 1976 อ้างอิงใน กุณฑลี เวชสาร, 2545: 192) ซึ่งจะท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling)   

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูม ิคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In Depth Interview) กลุ่มประชากร

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเกษตรกรเจ้าของกิจการ 

  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานในด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน 

   ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

  ส่วนท่ี 4 ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตุการณข์องผู้ศึกษา 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มลูกค้าประชาชนท่ัวไปจะใช้แบบสอบถาม (Survey) ในการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดังนี้ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ตอ่เดอืน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว  

  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้สตรอว์เบอร์รี 

   ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการซือ้สตรอว์เบอร์รี 

  ส่วนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอนแนะ 

 การวัดความส าคัญในดา้นตา่งๆ จะใชม้าตรวัดแบบ Rating Scale ก าหนดคะแนนดังน้ี 

    ระดับความส าคัญ  ระดับคะแนน 

   มากที่สุด    5 

   มาก    4  

  ปานกลาง   3 

   น้อย    2 

   นอ้ยท่ีสุด    1 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมี ในจังหวัดเชียงราย ได้ท าการวิเคราะห์

และศกึษาใน 4 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมด้านการตลาด กิจกรรมด้านเทคนิค กิจกรรมดา้นการจัดการ และกิจกรรมดา้น

การเงิน โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของการศึกษาได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. การศึกษาด้านการตลาด 

1) สภาพการณ์และโอกาสทางการตลาด 

            ปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการเลือกรับประทานอาหารท่ีดีตอ่สุขภาพและใส่

ใจคุณภาพของสินค้ามากขึ้น รวมถึงแนวโน้มการออกก าลังกายในกีฬาประเภทต่างๆ ได้รับความนิยม เพื่อรักษาสุขภาพ

และรูปร่างท่ีดี อีกท้ังสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีมีความปลอดภัย รสชาติดีจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย อีกท้ังมีอัตรา

การใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารทีทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ด้านเทคโนโลยี มีการวิจัยพัฒนาสายพันธ์ุและวธีิการเพาะปลูกสต

รอว์เบอร์รีอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถปรับปรุงการด าเนินงานโดยน าองค์ความรู้มาปรับใช้ อีกท้ังเทคโนโลยีทางด้าน

เกษตรมีความทันสมัยท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และในด้านการติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็ว สะดวกและ

ทันสมัย ท าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น เน้นสินค้าท่ี

ปลอดภัยจากสารเคมีและได้คุณภาพ  

 ส าหรับโอกาสทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีมโีอกาสสูง เนื่องจากความต้องการ

ของตลาดที่มีมากขึ้น จากความนยิมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและผลผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีในตลาดยังมี

ไมม่าก ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ อกีทั้งยังมีผู้ประกอบการในพื้นท่ีไม่มาก ระดับการแข่งขันไม่รุนแรง ปัจจัยการผลิตหา

ได้งา่ยในทอ้งถิ่นและพื้นท่ีใกล้เคียง ท าให้การลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีมีโอกาสในการท าตลาดได้มาก  

2) การวเิคราะห์ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด  

 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ คือ ความสด มีค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาคือ ความปลอดสารเคมีและรสชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.58 และ 4.38 

ตามล าดับ 

 ด้านราคา พบว่าปัจจัยท่ีมีผลตอ่การเลอืกซื้อสตรอวเ์บอร์รีปลอดสารเคมีของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความส าคัญกับด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.46 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ  

มคี่าเฉลี่ย 4.32 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญคือ ความน่าเชื่อถือของสถานท่ีจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.15 และความสะดวกใน  

การเดินทางไปยังสถานท่ีจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 สถานท่ีท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ ร้านขายเฉพาะ     

ผักปลอดสารเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือซื้อจากแหล่งเพาะปลูก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  ล าดับต่อมาคือ

เลอืกซือ้จากห้างสรรพสนิค้าและตลาดสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และ 3.36 ตามล าดับ 
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 ด้านปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสตรอว์

เบอร์รีปลอดสารเคมีของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากท่ีสุด คือ การให้ส่วนลด เมื่อมีการซื้อในปริมาณมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ การจัดส่งฟรี เมื่อมีการซื้อในปริมาณมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และการให้บริการของ

พนักงานขาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

 3)  กลยุทธ์ุทางการตลาด 

  3.1  ด้านผลิตภัณฑ ์

   ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาก าหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีจะตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์คือเป็นสตรอว์เบอร์รีสด พันธ์ุพระราชทาน 80 เนื่องจากมีลักษณะผิวบาง  

เนื้อไมแ่ข็ง รสชาติด ีเหมาะส าหรับรับประทานสด ขนาดของผลผลิตมขีนาดกลางถึงใหญ่  

 ด้านบรรจุภัณฑ์ บรรจุกล่องพลาสตกิ ขนาดความกว้าง 20 ซม. ความยาว 25 ซม. ความสูง 10 ซม. 

ปริมาณบรรจุ 500 กรัม ฉลากสินค้ามีความสวยงาม โดดเด่น แสดงข้อความยี่ห้อ คุณลักษณะ สถานท่ีผลิต วิธีการ

เพาะปลูก ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถบรรจุได้ง่าย มีช่องระบายอากาศท าให้ไมเ่กิดการหมักหมม ไม่เกิดการทับซ้อนมาก

เกินไปท่ีจะส่งผลท าให้ผลสตรอว์เบอร์รีช้ า สะดวกต่อการขนส่ง อีกท้ังเป็นขนาดบรรจุท่ีเหมาะสมกับความต้องการ      

ด้านปริมาณที่หลากหลายของผู้ซือ้ ส าหรับสตรอว์เบอร์รีท่ีมีขนาดเล็กจะน าไปจ าหนา่ยเพื่อการแปรรูปตอ่ไป  

   

รูปที่ 1 แสดงลักษณะสินค้า 

   3.2  ด้านราคา  

   ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีงบประมาณในการซื้อตอ่กิโลกรัมอยูท่ี่ 201-300 

บาทตอ่กิโลกรัม ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยตลาดของสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีกิโลกรัม

ละ 500 บาท การตั้งราคาที่ต่ ากวา่ราคาเฉลี่ยตลาดจะก่อให้เกิดการตัดราคาและท าให้ราคาผลผลิตลดต่ าลง ดังนั้น  จึง

ตัง้ราคาโดยอ้างองิค่าเฉลี่ยตลาด คือ 500 บาท และปรับปริมาณตอ่หน่วยขายเป็นกล่องละ 500 กรัม ที่ได้กลา่วไว้ในดา้น

ผลิตภัณฑ์ข้างต้น โดยจ าหน่ายกล่องละ 250 บาท เพื่อให้ตรงกับงบประมาณการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

และสามารถซื้อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส าหรับผลผลิตท่ีมีขนาดเล็กจะขายในราคา 200 บาทต่อกิโลกรัม ท้ังนี้ การปรับ

ปริมาณต่อหน่วยให้ลดลงแต่ยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการซื้อ และป้องกันการตัดราคา

สินค้า   
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   3.3  ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

   จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริโภคท่ัวไปให้คะแนนช่องทางการจัดจ าหน่ายจากแหล่งเพาะปลูกเป็นล าดับ    

ท่ีสอง  ดังนั้น  จึงก าหนดให้เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายหลัก เนื่องจากสามารถควบคุมดูแลคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับ

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านความสดมากท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ

จาก   การควบคุมคุณภาพท่ีดี ซึ่งปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 

อกีทัง้สถานท่ีเพาะปลูกยังใกล้กับสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ ได้แก่ ไร่เชิญตะวัน น้ าตกตาดสวรรค์ และเป็นทางผ่านไปยังภูช้ีฟ้า  

ท าให้สามารถดงึดูดนักทอ่งเท่ียวเข้ามายังสถานที่จ าหนา่ยได้มากขึ้น  

  ช่องทางการจัดจ าหน่ายช่องทางท่ีสองคือ การจ าหน่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊คและ  

อินสตราแกรม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด ขั้นต่ าการในส่ง 1 กิโลกรัม ขนส่งโดยทางรถทัวร์และ

เครื่องบิน ราคาค่าขนสง่คิดตามราคาขนสง่จรงิ  

  ท้ังน้ีท้ังนัน้หากมีชว่งเวลาที่ผลผลิตมมีากกว่าความตอ้งการซื้อในแตล่ะวันจะใชช้อ่งทางการฝากขาย

ผ่านร้านขายเฉพาะผักปลอดสารเคมี ห้างสรรพสนิค้าและตลาดสด เพื่อระบายสินค้าให้เร็วท่ีสุด     

  3.4  ด้านส่งเสริมการตลาด 

  ในการจัดการการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายจะจัดโปรโมชันให้ส่วนลดส าหรับ

ลูกค้าที่ซื้อในปริมาณมาก ด้านการขายโดยพนักงาน จะมีการฝึกอบรมพนักงานท่ีจะสามารถให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และ

สร้างความเป็นมิตรกับลูกค้า เนื่องจากสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีมีราคาสูงกวา่สตรอวเ์บอร์รีท่ัวไป จึงจ าเป็นต้องสร้าง

ความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปในด้านความปลอดภัย รสชาต ิ

ประโยชน์ท่ีได้รับ  และมีความคุ้มค่า ด้านการโฆษณา   จะท าการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์    เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ   

สตรอว์เบอร์รีปลอดสาร กรรมวิธีการปลูก ช่องทางการติดต่อ    เนื่องจากมีต้นทุนต่ าและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มาก 

ด้านการประชาสัมพันธ์ จะใชก้ารให้ข่าวผ่านนติยสารและโทรทัศน์ ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถอืได้มาก    

 4) การประมาณการยอดขาย 

 การประมาณการยอดขายได้พยากรณ์จากผลผลิตท่ีสามารถจ าหน่ายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือน

เมษายน ท้ังหมด 5 เดอืน ซึ่งในแตล่ะเดอืนมปีริมาณผลผลิตท่ีแตกตา่งกัน ซึ่งปริมาณผลผลิตท่ีแตกต่างกันนั้นจะอธิบายใน

ส่วนของด้านเทคนิค เร่ืองก าลังการผลิตต่อไป โดยราคาขายของผลผลิตส าหรับขายสด กิโลกรัมละ 500 บาท คิดจาก

ปริมาณผลผลิต ร้อยละ 80 จากปริมาณผลผลิตรวม และราคาขายผลผลิตท่ีส าหรับแปรรูป กิโลกรัมละ 200 บาท       

คิดจากปริมาณผลผลิตรวม ร้อยละ 20 จากปริมาณผลผลิตรวม การเพิ่มขึ้นของราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคาต้นทุนท่ี

สูงขึ้น โดยก าหนดให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อรอบการขาย รอบการขายนับจากเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป 

โดยจะเปลี่ยนแปลงตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม ของปีท่ี 2 เป็นต้นไป 
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ตารางที่ 2 แสดงประมาณการยอดขายรายปีท่ี 1 –  5 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ปริมาณผลผลิตรวม (กโิลกรัม) 750 3,000 3,000 3,000 3,000 

ปริมาณผลผลิตส าหรับขายสด 

(80%)(กิโลกรัม) 

600 2,400 2,400 2,400 2,400 

รายได้ (บาท) 300,000 1,230,000 1,353,000 1,488,300 1,637,130 

ปริมาณผลผลิตขายเพื่อแปรรูป 

(20%)(กิโลกรัม) 

150 600 600 600 600 

รายได้ (บาท) 30,000 123,000 135,300 148,830 163,713 

รายได้รวม (บาท) 330,000 1,353,000 1,488,300 1,637,130 1,800,843 

2. การศึกษาด้านเทคนิค 

การเลือกพื้นท่ีตั้งโครงการพิจารณาความพร้อมด้านต่างๆ ซึ่งได้ท าการเลือกพื้นท่ีในต าบลห้วยสัก อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากสะดวกต่อการคมนาคม มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

เอื้ออ านวย พื้นท่ีตั้งประกอบไปด้วยพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 2 ไร่ พื้นท่ีอาคารสิ่งปลูกสร้าง ท่ีจอดรถและระบบอุปกรณ์     

ทางการเกษตรอกี 1 ไร่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 10 เมตร 

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังสถานประกอบการ 

 

 

 

โครงสร้างในแปลงปลกู 

 

80 เมตร 

60 เมตร 

40 เมตร 

10 เมตร 10 เมตร 

อาคารส านกังาน 
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ระบบการเพาะปลูกจะใช้การปลูกในดินแบบปลอดสารเคมี ซึ่งจะไม่ใช้สารก าจัดวัชพืชและสารก าจัดแมลง 

เน้นการบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และการให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ต้นสตรอว์เบอร์รีแข็งแรงและ

ต้านทานต่อโรค อีกท้ังท าให้ผลผลิตมีรสชาติท่ีดี โดยท าการเพาะปลูกจ านวน 20,000 ต้น ก าลังการผลิตต่อ 1 รอบ      

การเพาะปลูกอยูท่ี่ 3,000 กิโลกรัม  

ด้านก าลังการผลิต  พบว่าผลผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเน้นผลผลิตท่ีได้คุณภาพ

มากกวา่เน้นด้านปริมาณ ท าให้ได้ปริมาณท่ีน้อยกว่าการปลูกส าหรับแปรรูปในอุตสาหกรรม ดังนั้นผลผลิตรวมต่อปีอยู่ท่ี 

3,000 กิโลกรัมต่อ 2 ไร่ โดยร้อยละ 80 เป็นผลผลิตท่ีได้คุณภาพจะน าไปขายสด อีกร้อยละ 20 มขีนาดเล็กไม่ได้คุณภาพ

จะน าไปขายเพื่อน าไปแปรรูปตอ่ไป ผลผลิตจะสามารถเก็บเกี่ยวในช่วงเดอืนธันวาคม-เดอืนเมษายน โดยมีผลผลิตในแต่ละ

เดือนไม่เท่ากัน โดยเดือนธันวาคมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ร้อยละ 25 เดือนมกราคมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

ร้อยละ 30 เดือนกุมภาพันธ์ุสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ร้อยละ 20 เดือนมีนาคมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ร้อยละ 15 

และเดอืนเมษายนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ร้อยละ 10 รายละเอยีดก าลังการผลิตจะแสดงตาราง ดังตอ่ไปน้ี        

ตารางที่ 3 แสดงก าลังการผลิตปีท่ี 1- ปีท่ี 5 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ปริมาณผลผลิตรวม(กิโลกรัม) 750 3,000 3,000 3,000 3,000 

ปริมาณผลผลิตส าหรับขายสด 80%(กิโลกรัม) 600 2,400 2,400 2,400 2,400 

ปริมาณผลผลิตส าหรับขายเพื่อแปรรูป 20%(กิโลกรัม) 150 600 600 600 600 

3. การศึกษาด้านการจัดการ 

 โครงการมกีารด าเนนิงานในรูปแบบบริษัท การจัดแผนผังองค์กรตามหนา้ที่ความรับผิดชอบ โดยมีพนักงาน

ท้ังหมด 6 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ 1 คน พนักงานการตลาด 1 คน หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 3 คน 

อกีท้ังมีการจ้างแรงงานภายนอกเพิ่มเติมตามภาระงานท่ีเพิ่มมากขึ้นในบางช่วง มีการจัดหาแรงงานในพื้นท่ีซึ่งมีแรงงานท่ี

รับจ้างท าการเกษตรจ านวนมาก อกีทัง้มกีารฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่อง 

 
ภาพที่ 3  แสดงแผนผังองค์กร 

ผู้จดัการทัว่ไป (1) 

ฝ่ายการตลาด (1)  หวัหน้าฝ่ายการผลติ (1) 

พนกังานฝ่ายการผลติ (3) 
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4. การศึกษาทางดา้นการเงิน 

 การประมาณความเป็นไปได้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคม ี  

ในจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงสร้างทางการเงนในการลงทุนส่วนของเจ้าของคิดเป็นร้อยละ 50 และกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินคิดเป็นร้อยละ 50 จากการประมาณทางการเงิน พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 1 เดือน 21 วัน มีมูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ 639,078.59 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 15.88%  โดยมีต้นทุนทางการเงิน 8.30%   

จึงสามารถสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมี ในจังหวัดเชยีงราย  

ตารางที่ 4 แสดงการสรุปกระแสเงินสดปีท่ี 0 -  5 

งบประมาณการลงทุน ปีที่ 0 ปีที่  1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

เงินลงทุนเร่ิมแรก (Initial Investment) 

      

 

ซื้อสินทรัพย์ถาวร -1,504,000 0 0 0 0 0 

 

เงินทุนหมุนเวยีนในการ

ด าเนนิการ -496,000 0 0 0 0 0 

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน  

(Operating Cashflow) 

      

 

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน 0 

-

184,860 592,476 611,241 702,207 803,901 

มูลค่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน  

(Terminal Value) 

      

 

มูลค่า ณ สิน้งวด 0 0 0 0 0 1,152,240 

รวม กระแสเงินสดท้ังโครงการ -2,000,000 

-

184,860 592,476 611,241 702,207 1,956,141 

 

อัตราคิดลด (WACC) 8.3% 

      

 

Discounted Factor 1.00 0.92 0.85 0.79 0.73 0.67 

 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด -2,000,000 

-

170,693 505,142 481,202 510,448 1,312,979 

 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 639,078.59 

     

 

IRR 15.88% 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การอภปิรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมี  ในจังหวัดเชียงรายพบว่า ในด้าน

การตลาด ได้มีการจัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสม โดยจะจ าหน่ายสตรอว์เบอร์รีสดท่ีเน้นความสด  

ปลอดสารเคมี และรสชาติดี ในราคากิโลกรัมละ 500 บาท และสตรอวเ์บอร์รีท่ีมีขนาดค่อนข้างเล็กจะจ าหน่ายเพื่อน าไป

แปรรูปในราคากิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยในตลาดปัจจุบัน ในด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยจะการจ าหนา่ยใน

ร้านขายสินค้าปลอดสารเคมีและการขายในพื้นท่ีเพาะปลูก และด้านการส่งเสริมการตลาดจะเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อ

ออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร เพื่อสร้างการรับรู้ อีกท้ังเน้นการให้บริการโดยพนักงานขายท่ีมีความรู้และ 

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ในด้านการตลาดนี้สอดคล้องกับพลศักดิ์ ศรีนวลจันทร์ (2551) ได้ศึกษาโครงการลงทุนปลูกผักปลอด

สารเคมีโดยไม่ใช้ดิน ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการ เลือกซื้อผักปลอดสารเคมี มากท่ีสุดคือ คือ  

ความปลอดภัย ความสะอาดและคุณภาพความสด  ซึ่งสอดคล้องในด้านความปลอดภัยหรือความปลอดสารเคม ี 

และความสด และสอดคล้องในด้านราคา เนื่องจากมีการตั้งราคาอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยของตลาด ในด้านช่องทาง       

การจ าหน่าย มีความสอดคล้องในช่องทางขายโดยพนักงานฝ่ายการตลาด และไม่สอดคล้องในด้านการขายส าหรับกลุ่ม

โรงแรมและร้านอาหาร เนื่องจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมี  ในจังหวัด

เชียงราย ได้ตั้งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผู้บริโภคเท่านั้น และในด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสอดคล้องในด้าน            

การประชาสัมพันธ์ผ่านนติยสาร  

 ด้านเทคนิค การเลือกพื้นท่ีตั้งจะพิจารณาความพร้อมในปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ  

สภาพแหลง่น้ าธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มจากการปลูกพชือื่นใกล้แปลงสตรอว์เบอร์รี ระบบการเพาะปลูกโดยการปลูก

ในดินโดยใช้มาตรฐานปลอดสารเคมี เพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีและการผลิตท่ีได้คุณภาพ ซึ่งเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

และการป้องกันโรคและแมลงจากสารชวีภัณฑ์เพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ตน้สตรอว์เบอร์รี การให้น้ าและการดูแลความ

สะอาดของแปลงอย่างสม่ าเสมอ มีความสอดคล้องกับ นุชนาฎ จงเลขา (2546) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการผลิตสต

รอว์เบอร์รีแบบท่ีใชแ้ละไมใ่ชส้ารก าจัดศัตรูพืช และได้ศกึษาการใชส้ารสกัดพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดใบไหม้ของ

สตรอเบอร่ี ในหลักการการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) มาใชใ้นการผลิตสตรอวเ์บอร์รี โดยเน้นการท าให้ดินอุดม

สมบูรณ์ด้วยธาตุอาหาร ใช้ต้นพันธ์ุท่ีปลอดโรค และดูแลแปลงให้ปราศจากวัชพืชรบกวน ให้น้ าและปุ๋ยอย่างพอเพียง  

การใช้น้ าหมักสมุนไพร หรอืสารสกัดสมุนไพรด้วยน้ า ฉีดพน่อย่างสม่ าเสมอ ก าจัดใบพชืท่ีมีอาการของโรคและการท าลาย

ของแมลงศัตรูจะท าให้สตรอว์เบอร์รีสามารถให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงได้ โดยไม่ต้องใชส้ารเคมีควบคุมศัตรูพชื 

 ด้านการจัดการ ได้จัดรูปแบบการด าเนินงานเป็นรูปแบบบริษัท โดยมีการจัดแผนผังองค์กรตามหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ สอดคล้องกับ พลศักดิ์ ศรีนวลจันทร์ (2551) ได้ศึกษาโครงการลงทุนปลูกผักปลอดสารเคมีโดยไม่ใช้ดิน  

ในจังหวัดเชยีงใหม่ โดยมกีารด าเนนิงานรูปแบบบริษัทและจัดแผนผังองค์กรตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ   

 ด้านการเงิน พบว่าโครงการมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 4 ปี 1 เดือน 21 วัน วันมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

639,078.59 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 15.88 % โดยมีต้นทุนทางการเงิน 8.30% สอดคล้องกับ
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สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ คือ ยอมรับการลงทุนเมื่อการหามูลค่าปัจจุบันสุทธิมีมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ และอัตราผลตอบแทน

ภายในจากการลงทุนมคี่ามากกวา่ต้นทุนทางการเงิน 

 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอนแนะส าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเตมิหรือน าโครงการไปด าเนินการ เนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนยังไม่มี

ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมี  จึงควรมีการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้เห็นถึง

ขั้นตอนการเพาะปลูกท้ังจากพนักงานขาย การจัดท าป้ายให้ความรู้ในสถานท่ีเพาะปลูก และการลงข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล

มเีดีย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แกผู่้บริโภค  

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายยังสถานท่ีเพาะปลูกควรจัดให้มีความน่าสนใจ โดยสร้างให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและ

แหล่งเรียนรู้การเกษตร เช่น มีลานกางเต้นท์ จัดสวนสมุนไพรไล่แมลง การให้ความรู้การเพาะปลูกแบบปลอดสารเคม ี

การศึกษาแมลงท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พืช เป็นต้น  เพิ่มสร้างแรงดึงดูดให้แก่นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีตอ้งซื้อสตรอว์เบอร์รีเข้ามายัง

สถานท่ีเพาะปลูกได้มากขึ้น  

 จากการวิเคราะห์ความไวต่อเหตุเปลี่ยนแปลงพบว่าราคาขายท่ีลดลงเพียง 15% มีผลต่อการด าเนินงานของ

โครงการอย่างมาก จึงไม่ควรลดราคาสินค้าแม้วา่จะมีราคาสูงกวา่ราคาสตรอว์เบอร์รีท่ัวไป แต่ควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

สินค้าให้เกิดความน่าสนใจ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระดาษชานอ้อยท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถน า

กลับมาใช้ใหม่ได้ ฉลากมีความน่าสนใจ สวยงาม บ่งบอกถึงรสนิยมของคนรักสุขภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าท่ีมี

รายได้ปานกลางถึงสูงท่ีปัจจุบันต้องการความทันสมัยและสามารถน าไปเป็นของฝากได้ เป็นต้น   
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