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คำนำ 

 

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือกระบวนการแกไขปญหาโดยเริ่มจากการทำความเขาใจ

ปญหาอยางแทจริงกอนแลวจึงพัฒนาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรค การคิดเชิงออกแบบเปนเครื่องมือท่ี

ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในองคกรธุรกิจในปจจุบันโดยใชเพื่อแกไขปญหาและสรางนวัตกรรมใหมใน

บริษัทชั้นนำอยาง Google, Apple, Amazon ฯลฯ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเทคโนโลยี ภาคธุรกิจบริการ ฯลฯ 

อยางไรก็ตามการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการเรียนการสอนในภาคธุรกิจการเกษตรยังไมแพรหลาย

มากนักโดยเฉพาะกับเกษตรกรรายยอย กรณีศึกษานี้จึงจัดทำข้ึนเพ่ือเปนแหลงขอมูลใหผูสนใจศึกษาการคิดเชิง

ออกแบบสามารถนำมาประกอบการเรียนการสอนในสาขาธุรกิจการเกษตรไดหลากหลายวิชา เชน การพัฒนา

แผนธุรกิจและการลงทุนของธุรกิจการเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตร การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจ

การเกษตร การจัดการนวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร เปนตน  

เนื้อหาในกรณีศึกษาประกอบดวยแนวคิดของการคิดเชิงออกแบบ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหการ

คิดเชิงออกแบบในแตละข้ันตอน คำอธิบายการใชกรณีศึกษา เนื้อหากรณีศึกษาท้ัง 7 กรณีศึกษา ซ่ึงเปนเนื้อหา

ที่ใชขอมูลจากเกษตรกรเจาของธุรกิจจริงประกอบการเขียน โดยผูเขียนไดปรับเนื้อหาเพื่อใหเหมาะสมกับการ

วิเคราะหกรณีศึกษา คำอธิบายการใชกรณีศึกษาประกอบการสอน (Teaching Note) และตัวอยางแนว

ทางการตอบกรณีศึกษาเพ่ือเปนแนวทางใหผูสอนใชประกอบการสอน โดยผลิตภัณฑในกรณีศึกษาเลมนี้ผูเขียน

ไดเลือกผลิตภัณฑที่เปนสินคาที่บริโภคเปนการทั่วไปเชน สม แกวมังกร ฯลฯ เพื่อใหนิสิตนักศึกษารวมถึง

ประชาชนทั่วไปสามารถทำความเขาใจในตัวผลิตภัณฑเพื ่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหการคิดเชิง

ออกแบบได 

ผูเขียนหวังวาเม่ือผูอานไดใชเครื่องมือตางๆ ท่ีผูเขียนแนะนำวิเคราะหกรณีศึกษานี้จบแลวจะมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบไดดีขึ้น สามารถนำการคิดเชิงออกแบบไปใชจัดการธุรกิจการเกษตร 

และพัฒนาธุรกิจการเกษตรของประเทศไทยใหพัฒนาข้ึนไดอยางยั่งยืนในอนาคต 
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ผู เขียนขอขอบคุณเกษตรกรเจาของธุรกิจทุกทานที่สละเวลาอันมีคาเพื ่อเอื ้อเฟ อขอมูลสำหรับ

ประกอบการเขียนกรณีศึกษาเลมนี้ โดยผูเขียนไดนำขอมูลของเกษตรกรเจาของธุรกิจเปนขอมูลตั้งตนในการ

เขียนเนื ้อหากรณีศึกษาโดยมีการปรับเปลี ่ยนชื ่อและเนื ้อหาบางสวนเพื ่อใหเหมาะสมกับการวิเคราะห

กรณีศึกษา นอกจากนี้ผูเขียนขอขอบคุณผูบริโภคและนิสิตทุกทานที่ไดใหความเห็นและใหขอมูลประกอบการ

เขียนกรณีศึกษาเลมนี้ใหสำเร็จไดอยางดี 

สุดทายนี้ผูเขียนขอขอบคุณครอบครัวที่ใหการสนับสนุนการเขียนกรณีศึกษาเลมนี้ใหสำเร็จลุลวงได

อยางราบรื่น ขอบคุณคณาจารยในภาควิชาและเพื่อนๆ ทุกทานที่ใหกำลังใจและใหความชวยเหลือผูเขียน

ตลอดมา 
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บทที ่1 

การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจการเกษตร  

Design Thinking in Agribusiness 

 

การทำธุรกิจการเกษตรในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเปนอยางมาก ผูเก่ียวของทุกฝายจึงตอง

ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะพฤติกรรมผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

เกษตรกรหลายคนไมสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจึงไมสามารถสรางคุณคาใหสินคาและ

บริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง 

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เปนเครื่องมือสำคัญเครื่องมือหนึ่งจะที่จะชวยเกษตรกรให

เขาใจผูบริโภคไดดีขึ้นผานการทำความเขาใจปญหาของผูที่เกี่ยวของเพื่อออกแบบแนวทางแกไขปญหาอยาง

เปนระบบ โดยบทท่ี 1 นี้ผูเขียนไดอธิบายความหมายและประโยชนของการคิดเชิงออกแบบ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

1.1 ความหมายของการคิดเชิงออกแบบ 

 

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนแกไขปญหาอยางเปนระบบผานการศึกษาทำ

ความเขาใจปญหาอยางลึกซ้ึงกอนแลวจึงหาแนวทางแกไขท่ีแกปญหาใหผูใชไดอยางแทจริง เปนกระบวนการท่ี

เริ่มตนจากการทำความเขาใจผูใชวาปญหาคืออะไรอยางแทจริง แลวจึงหาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรค

ที่อาจเปนวิธีงายๆ แตแกไขปญหาไดจริง หรือเปนนวัตกรรมการแกไขปญหาแบบใหม หรือเปนการพัฒนา

สินคาและบริการใหมเพ่ือแกไขปญหาใหผูใชก็ได 

การคิดเชิงออกแบบจะชวยใหผูแกปญหาสามารถหาแนวทางแกไขปญหาที่ตอบโจทยทั้งผูบริโภคและ

เกษตรกรไดเพราะผูแกปญหาสามารถทำความเขาใจทั้งตัวเกษตรกรและผูบริโภคไดดีขึ้น ทราบสิ่งท่ีเกษตรกร

และผูบริโภคคิด หรือเขาใจสิ่งที่ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบายเล็กๆ นอยๆ ในการบริโภคสินคาปจจุบัน 

แตหากแกไขปญหาจุดเล็กๆ นั้นไดดวยวิธีที่งายๆ จะสามารถสงมอบคุณคาใหผูบริโภคไดมาก ซึ่งนำไปสูการ

พัฒนาธุรกิจการเกษตรอยางยั่งยืน 
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1.2 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

 

เมื่อเราทราบความหมายของการคิดเชิงออกแบบแลว ข้ันถัดไปเราจะศึกษาวาการเขาใจปญหาอยาง

แทจริงเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรคและเปนระบบมีข้ันตอนอยางไรบาง โดยข้ันตอนการคิดเชิง

ออกแบบมีผูพัฒนาไวหลากหลายรูปแบบ แตรูปแบบไดที่เขาใจงายและไดรับความนิยมใชอยางกวางขวางคือ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ข้ันตอนท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Stanford ประเทศสหรัฐอเมริกา (Doorley, 

S, 2018) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพท่ี 1.1  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ข้ันตอน พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Stanford  

ท่ีมา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-started-

with-design) 

 

1. การเห็นอกเห็นใจ (Empathize)  

คือการที่เราไปเห็นอกเห็นใจผูใช (user) ไปทำความเขาใจผูใชจากมุมมองของผูใชอยางลึกซึ้งเพื่อทำ

ความเขาใจวาผูใชมีความคิดอยางไร รูสึกอยางไร มีปญหาอะไรที่ผูใชตองการแกไขบาง ฯลฯ เปนหนึ่งใน

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการคิดเชิงออกแบบเนื่องจากเปนกระบวนการตนทางเพื่อใหขอมูลเชิงลึก โดยมี

เครื่องมือชวยในการเห็นอกเห็นใจหลายเครื่องมือ เชน “แผนภาพการเห็นอกเห็นใจ” 

การเห็นอกเห็นใจมีหลักสำคัญคือเราตองรูวาเราจะไปเห็นอกเห็นใจใครบาง หรือการท่ีเราตองรูวาผูใช

คือใครกอนนั่นเอง การจะรูผูใชขึ้นอยูกับลักษณะของปญหาวาตองการแกไขปญหาอะไร เชน หากตองการ

แกไขปญหาการทำงานในแผนกไมมีประสิทธิภาพ ผูใชจะประกอบดวยหัวหนางาน และ พนักงานในแผนก 

หรือหากเปนปญหาเก่ียวกับสินคาขายไมดี ผูใชจะประกอบดวยผูบริโภค และ พนักงานขาย เปนตน  
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สำหรับกรณีศึกษานี้จะเนนการแกไขปญหาดานธุรกิจการเกษตรเปนหลัก ผูใชจึงประกอบดวย 2 สวน 

คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจการเกษตร และ ผูบริโภครายยอยที่ซื้อสินคาและบริการของเกษตรกรในแตละ

กรณีศึกษาเพื่อความเหมาะสมของกิจกรรมประกอบการสอน โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูล

จากท้ังเกษตรกรและผูบริโภครายยอยมาประกอบการเห็นอกเห็นใจในข้ันตอนนี้ 

 

2. การกำหนดปญหา (Define)  

คือการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการเห็นอกเห็นใจในขั้นตอนแรกอยางรอบดานเพื่อกำหนดประเด็น

ปญหาที่ชัดเจนวาผูใชมีปญหาอะไรอยางแทจริง โดยใชขอมูลของผูใชทั้ง 2 สวนคือทั้งเกษตรกรและผูบริโภค

รายยอยเพื่อดูวาเกษตรกรและผูบริโภคมีปญหาอะไร หลังจากนั้นทีมงานจะกำหนดปญหาออกมาใหไดมาก

ที่สุดกอน แลวคอยคัดเลือกปญหาท่ีทีมงานเห็นตรงกันวาควรจะนาสนใจเพื่อนำมาหาแนวทางแกไขปญหาใน

ข้ันถัดไป  

การกำหนดปญหาในขั้นตอนนี้ เราจะระบุปญหาในรูปแบบประโยคคำถามอยางสรางสรรคผาน

เครื่องมือ “เราจะชวย...ให...ไดอยางไร” ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยใหทีมงานนึกถึงแนวทางแกไขปญหาไดอยาง

ชัดเจนขึ้น โดยเราจะกำหนดปญหาใหไดเยอะที่สุดกอนแลวจึงคัดเลือกเฉพาะปญหาที่เราเห็นวามีความสำคัญ

มาระดมความคิดเพ่ือแกไขปญหากอน 

 

3. การระดมความคิดแกไขปญหา (Ideate)  

คือการหาแนวทางแกปญหาใหกับปญหาสำคัญท่ีเราไดเลือกมาจากขั้นตอนกำหนดปญหา โดยใน

ขั ้นตอนระดมความคิดแกไขปญหานี้เราจะระดมความคิดเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยใชความคิด

สรางสรรคใหไดเยอะท่ีสุด หลังจากนั้นเราจะคอยๆ เลือกแนวทางแกไขปญหาท่ีเราเห็นวามีความเปนไปไดท่ีจะ

แกไขปญหาไดจริงเพื่อนำไปทดสอบกับผูใช โดยเครื่องมือสำคัญในขั้นตอนนี้คือ “การระดมสมองแบบมี

เง่ือนไข” ซ่ึงชวยใหเราสามารถคิดไดอยางสรางสรรคข้ึน 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการคิดเชิงออกแบบทั้ง 5 ขั้นตอนจะสามารถทำไดโดยคนคนเดียว แตการใช

สมาชิกหลายคนมาชวยระดมความคิดเห็นในขั้นตอนตางๆ จะชวยใหการคิดเชิงออกแบบมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น สามารถระดมความคิดเห็นไดหลากหลายขึ้น โดยสมาชิกควรประกอบดวยคนที่มาจากพื้นฐานที่แตกตาง

กัน เชน เรียนคนละสาขา เรียนคนละคณะ ทำงานคนละแผนก หรือ มีพื้นฐานครอบครัวแตกตางกัน เพื่อชวย

เสนอแนวคิดใหมอยางสรางสรรคแนวและหาแนวทางทางการแกปญหาไดหลากหลายกวาเดิม 
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4. การพัฒนาตัวตนแบบ (Prototype) 

คือการนำแนวทางแกไขปญหาจากขั้นตอนกอนหนามาพัฒนาเปนตัวตนแบบท่ีชวยใหผูใชเห็นภาพได

ชัดเจนขึ้น ซึ่งในกรณีศึกษานี้คือการพัฒนาตัวตนแบบเพื่อใหเกษตรกรและผูบริโภครายยอยสามารถเห็นภาพ

แนวทางแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม เพราะแนวทางแกไขปญหาที่เปนคำพูดอาจไมชัดเจนพอที่ผูใชจะเห็นภาพ

และเขาใจอยางลึกซ้ึง  

การพัฒนาตัวตนแบบไมจำเปนตองสวยงาม มีรายละเอียดเยอะ หรือใชเงินในการพัฒนาแพง แต

สามารถเปนเพียงรูปภาพหรือสินคาที่ไมตองทำงานไดจริงที่ชวยใหผูใชเห็นภาพวาแนวทางแกไขจะมีรูปราง

หนาตาเปนอยางไรก็เพียงพอแลว โดยเปาหมายของการพัฒนาตัวตนแบบนั้นมีเพื่อใหผูใชเขาใจแนวทางแกไข

พอท่ีจะใหความคิดเห็นแกทีมงานเพ่ือท่ีทีมงานสามารถนำขอเสนอแนะไปพัฒนาแนวทางแกไขปญหาใหดีข้ึนได 

 

5. การทดสอบ (Test)  

คือการนำตัวตนแบบไปทดสอบกับผูใชจริงๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชวาผูใช

ชอบหรือไมชอบแนวทางแกไขที่ทีมงานพัฒนาขึ้น เพื่อท่ีทีมงานสามารถนำขอเสนอแนะตางๆ มาแกไขและ

พัฒนาแนวทางการแกปญหาใหตรงกับความตองการของผูใชมากท่ีสุด กอนท่ีจะนำแนวทางแกไขไปใชจริงหรือ

ผลิตสินคาไปขายจริง โดยเครื่องมือในข้ันตอนการทดสอบนี้จะใชเครื่องมือ “แผนภาพความคิดเห็น” ในการจัด

หมวดหมูขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ ซ่ึงจะกลาวถึงในบทถัดไป 

 

จะเห็นไดวา กระบวนการคิดเชิงออกแบบท้ัง 5 ข้ันตอนนั้นมีกระบวนการหลักอยู 3 กระบวนการ คือ 

การเขาใจในปญหา ผานการเห็นอกเห็นใจผูใช เพื่อเขาใจสถานการณปจจุบันและปญหาที่แทจริงกอนเปน

ลำดับแรก แลวจึง ระดมความคิดเห็นเพ่ือหาวิธีแกปญหา ผานกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางเปน

ระบบดวยมุมมองท่ีหลากหลาย แลวจึงนำวิธีแกไขปญหานั้นไป ทดสอบ เพ่ือทราบวาแนวทางแกไขปญหานั้นๆ 

ตอบโจทยผูใชหรือไม กอนนำแนวทางแกไขไปใชจริง 

นอกจากนี้การคิดเชิงออกแบบยังเปนกระบวนการที่แมจะสามารถทำคนเดียวได แตการมีสมาชิก

หลายคนในการคิดเชิงออกแบบจะชวยใหกระบวนการคิดเชิงออกแบบมีประสิทธิภาพมากกวาโดยเฉพาะ

ขั้นตอนการระดมความคิดแกไขปญหา การมีสมาชิกที่มีพื ้นฐานที่หลากหลายจะชวยใหทีมงานมีความคิด

สรางสรรคไดมากข้ึนกวาการคิดคนเดียว 

การคิดเชิงออกแบบยังไมไดเปนกิจกรรมท่ีจบเพียง 5 ขั้นตอนเทานั้น แตเราสามารถทำขั้นตอนใดใน

ทั้ง 5 ขั้นซ้ำหลายรอบก็ไดเพื่อใหมั ่นใจวาไดแนวทางแกไขปญหานั้นเปนแนวทางที่ดีที ่สุด เชน หลังจากท่ี
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ทีมงานไดทดสอบกับผูใชแลว ทีมงานอาจกลับมาปรับปรุงตัวตนแบบรุนที่ 2 ใหดีขึ้นกอนนำไปทดสอบกับผูใช

อีกรอบ และอาจทำกระบวนการสองขั้นตอนนี้ซ้ำไปมาไดหลายรอบจนทีมงานพอใจ หรือหากทีมงานเห็นวา

ผลทดสอบกับผูใชยังไมเปนท่ีนาพอใจทีมงานอาจกลับไปทำข้ันตอนท่ี 3 คือระดมความคิดเห็นเพ่ือแกไขปญหา

ใหม หรือกลับไปทำขั้นตอนท่ี 2 คือกำหนดปญหาใหมก็ได หรือกลับไปทำขั้นตอนท่ี 1 เห็นอกเห็นใจผูใชใหม

เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากข้ึนก็ได การคิดเชิงออกแบบจึงไมใชกระบวนการท่ีเปนเสนตรง แตเปนกระบวนการท่ี

ทำซ้ำหลายรอบเพ่ือใหไดแนวทางแกไขท่ีดีท่ีสุดดังแสดงในภาพท่ี 1.2 

 

ภาพท่ี 1.2  การคิดเชิงออกแบบไมใชกระบวนการเสนตรง แตเปนกระบวนการท่ีทำซ้ำไดหลายรอบ  

ท่ีมา: https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design  

 

1.3 ปญหาท่ีเหมาะสมกับการคิดเชิงออกแบบ 

 

การคิดเชิงออกแบบไมไดเปนเครื ่องมือที ่เหมาะกับทุกสถานการณหรือทุกปญหาเนื ่องจากเปน

กระบวนการที่ใชเวลานานกวาการวิเคราะหปญหาแบบเสนตรง (Linear Analytics) ซึ่งการวิเคราะหปญหา

แบบเสนตรง คือ กระบวนการในการแกไขปญหาสำหรับปญหาท่ีเราทราบสาเหตุแนชัดวาปญหาคืออะไรโดยไม

ตองศึกษาอะไรเพิ่มเติมแลว เราสามารถลงมือแกไขปญหาไดเลย เชน หากเราทราบวาเครื่องจักรเสียเพราะ

อะไหลชิ ้นหนึ่งเสียหาย เราสามารถสั่งอะไหลชิ ้นนั้นมาซอมเพื่อใหเครื ่องจักรทำงานไดเลยโดยไมตองใช

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
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ดังนั้นกอนที่ทีมงานจะนำการคิดเชิงออกแบบไปใชในการวิเคราะหปญหา ทีมงานควรทำความเขาใจ

กอนวาสถานการณนั้นเหมาะสมกับการคิดเชิงออกแบบหรือไม (Liedtka and Ogilvie, 2011) ซึ่งการคิดเชิง

ออกแบบเหมาะสมกับการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะดังนี้ 

 

1. เปนปญหาท่ีเกี่ยวกับคนเปนหลัก  

การคิดเชิงออกแบบเหมาะกับปญหาที่ตองเกี่ยวของกับคน ตองการเขาใจเชิงลึกถึงความรูสึกของคน 

เชน เกษตรกร ผูบริโภค พนักงานในบริษัท เปนตน หากปญหาไมไดมีความเกี่ยวของกับคน เชน ปญหา

เครื่องจักรการผลิตเสีย หรือปญหาการวิเคราะหหาจุดคุมทุนของการลงทุน ฯลฯ การใชการวิเคราะหแบบ

เสนตรงโดยการแกไขปญหาไปเลยจะเหมาะสมกับปญหามากกวา 

 

2. ความเขาใจปญหามีนอย  

การคิดเชิงออกแบบเหมาะกับปญหาท่ีผูที ่มีสวนเกี ่ยวของ เชน ตัวเกษตรกรเองก็ยังไมเขาใจวา

สถานการณปจจุบันคืออะไร ปญหาที่แทจริงคืออะไร ผูบริโภคตองการอะไรกันแน ยังหาขอตกลงไมไดวา

ปญหาอยูตรงไหน ซึ่งปจจุบันเราพบวาผลิตภัณฑจำนวนมากลมเหลวในการออกสินคาใหมเพราะไมเคยเขาใจ

วาผูบริโภคตองการอะไร ควรปรับเปลี่ยนสินคาหรือผลิตภัณฑไปในทิศทางทางใด เปนตน  

แตหากเราทราบวาปญหาคืออะไรอยางชัดเจนและมั่นใจวาสามารถแกปญหาไดอยางแนนอน การ

แกไขปญหาแบบเสนตรงจะเหมาะสมและรวดเร็วกวา 

 

3. ขอมูลท่ีเกี่ยวของไมเพียงพอ  

หากเราไมมีขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับปญหานั้น เชน ไมทราบวาผูบริโภคตองการอะไร และการหา

ขอมูลจากแหลงอ่ืนนั้นเปนไปไดยาก หรือเรามีขอมูลมากมายเกินไปจนเราไมสามารถหาความหมายจากขอมูล

ได ไมรูวาจะเอาขอมูลอะไรมาใช หรือขอมูลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำใหเราพยากรณอะไรไมได การใชการคิด

เชิงออกแบบดวยการทำความเขาใจและทดสอบกับผูใชจริงจึงเปนแนวทางท่ีไดขอมูลท่ีชัดเจนข้ึน สวนปญหาใด

ท่ีมีขอมูลเพียงพอและดีพอสามารถนำมาใชประกอบการตัดสินใจไดอยางชัดเจน การแกไขปญหาแบบเสนตรง

จะเหมาะสมกวา 
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1.4 ประโยชนของการคิดเชิงออกแบบในธุรกิจการเกษตร  

 

การคิดเชิงออกแบบเปนกระบวนการสำคัญสำหรับการทำธุรกิจการเกษตรในยุคปจจุบัน เนื่องจากการ

ทำธุรกิจการเกษตรไดเปลี่ยนไปจากสมัยกอน พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน มีการใช

ผลิตภัณฑทางการเกษตรเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากการบริโภคมากข้ึน ผูบริโภคมีความข้ีเกียจมากข้ึนจนเกิด

เศรษฐกิจของคนขี ้เกียจ (Lazy Economy) การเลือกทานอาหารตามแตละชวงอายุมีมากขึ้น ผูบริโภคท่ี

ตองการความสะดวกสบายมีมากขึ้น เปนตน ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลในอดีตจึงไมสามารถตอบโจทยของธุรกิจการเกษตรไดอีกตอไป  

นอกจากนี้การคิดเชิงออกแบบยังชวยใหเราสามารถหาวิธีแกปญหาเดิมของเกษตรกรดวยแนวทาง

แกปญหาใหมๆ ได เชน การขายสินคาเดิมแตเปลี่ยนกลุมผูบริโภคใหมทำใหสินคาเดิมสามารถสรางคุณคาใหม

ใหกับผูบริโภคกลุมใหมได ซึ่งเปนแนวคิดของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) ซึ่งชวย

ใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมรายไดโดยไมจำเปนตองขายสินคาหรือบริการใหม ซ่ึงการคิดเชิงออกแบบจะชวยตอบ

โจทยนี้ไดเพราะเปนกระบวนการท่ีทำความเขาใจถึงผูบริโภคโดยตรงทำใหเรามองภาพรวมถึงความตองการ

ของผูบริโภคในเชิงลึกไดอยางแทจริง 

การคิดเชิงออกแบบยังชวยสรางวัฒนธรรมการปรับตัวใหกับเกษตรกรใหกลาทดลองแนวคิดใหมๆ 

แลวนำไปทดสอบจริง หากไมสำเร็จก็ไมถือเปนความลมเหลวแตถือเปนการทดลองข้ันตอนหนึ่งในการคิดเชิง

ออกแบบเทานั้น เพราะแมปจจุบันเกษตรกรจะยังขายสินคาเดิมไดอยูแตพฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา หากเกษตรกรจะยึดอยูกับการทำธุรกิจเกษตรแบบเดิมโดยไมปรับตัวยอมไมสามารถปรับตัวตาม

โลกไดทัน 

 

1.5 สรุป 

 

การคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนศึกษาและทำความเขาใจปญหาเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาอยาง

เปนระบบผานการทำความเขาใจความตองการที่แทจริงของผูใชเพื่อเขาใจปญหาอยางลึกซึ้งกอนหาแนว

ทางแกไขปญหาใหมที่ตางจากเดิม การคิดเชิงออกแบบมีกระบวนหลัก 5 ขั้นตอนคือทำความเขาใจผูใชเพ่ือ

เขาใจปญหา กำหนดปญหา หาแนวทางแกไขปญหา และทดสอบแนวทางแกไขปญหากับผูใชจริง การคิดเชิง

ออกแบบไมไดเหมาะกับปญหาทุกประเภทจึงควรพิจารณากอนวาปญหานั้นเหมาะสมกับการคิดเชิงออกแบบ
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มาใชหรือไม โดยการคิดเชิงออกแบบมีประโยชนกับธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะกับเกษตรกรที่ชวยใหสามารถ

ปรับตัวใหเทาทันกับเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

เอกสารอางอิง 

• Doorley, S. (2018). Design Thinking Bootleg 2018. Hasso Platner Institute of Design at 

Stanford University, https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg.  

• Liedtka, J., & Ogilvie, T. (2011). Designing for growth: A design thinking tool kit for 

managers. Columbia University Press. 
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บทที่ 2 

เคร่ืองมือในการคิดเชิงออกแบบ 

 Tools in Design Thinking 

 

ผูเขียนไดอธิบายถึงความหมายของการคิดเชิงออกและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ข้ันตอนในบทท่ี 

แลว สำหรับบทนี้ผูเขียนไดอธิบายเครื่องมือของการคิดเชิงออกแบบแตละขั้นตอน อยางไรก็ตามเครื่องมือการ

คิดเชิงออกแบบมีหลากหลายชนิด ในบทนี้ผู เขียนไดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับกรณีศึกษาดานธุรกิจ

การเกษตรมาใชประกอบการวิเคราะห หากผูอานตองการศึกษาเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบเพ่ิมเติมสามารถ

ศึกษาไดจากหนังสือ The Design Thinking Toolbox (Lewrick et al., 2020) โดยรายละเอียดเครื่องมือการ

คิดเชิงออกแบบในข้ันตอนตางๆ มีดังนี้ 

 

2.1 เครื่องมือในข้ันตอนการเห็นอกเห็นใจ 

 

ภาพท่ี 2.1  การคิดเชิงออกแบบข้ันตอนท่ี 1: การเห็นอกเห็นใจ 

ท่ีมา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-started-

with-design) 

 

การเห็นอกเห็นใจผูใชเปนขั้นตอนแรกสุดของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพท่ี 2.1 และเปนหนึ่ง

ในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เปนกระบวนการตนทางของการคิดเชิงออกแบบท่ี
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ทีมงานทำความเขาใจผูใชเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกใหมากที่สุดเพื่อใชในการพัฒนาในขั้นตอนที่เหลือ โดยข้ัน

ตอนนี้ทีมงานจะไปทำความเขาใจผูใชผาน 3 กระบวนการหลัก คือ 

 

• การสัมภาษณเชิงลึก 

คือการที่ทีมงานไปสัมภาษณกับผูใชดวยคำถามปลายเปด เปนการพูดคุยเพื่อสอบถามผูใชเกี่ยวกับ

ประสบการณ อารมณ ความรูสึก ในเรื่องที่ตองการศึกษาโดยมีเปาหมายใหผูใชเลาเรื่องตางๆ ใหไดมากที่สุด

เพื่อทราบถึงขอมูลเชิงลึกที่แทรกอยูในเรื่องเลาเหลานั้น เชน อาจใหผูใชเลาประสบการณการกินขาวโพดที่ไม

ประทับใจท่ีสุด หรือใหเกษตรกรเลาปญหาท่ีไมชอบท่ีสุด เปนตน 

• การสังเกตการณ  

คือการสังเกตวาผูใชมีลักษณะการใชชีวิตอยางไรในเรื่องที่เรากำลังศึกษา รวมถึงการสังเกตปฏิกิริยา

ทาทางและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในสภาพแวดลอมจริงที่เกิดขึ้นจริง เชน สังเกตวิธีการรับประทาน

ขาวโพดของผูบริโภค หรือสังเกตวิธีการทำงานของเกษตรกรในสวน เปนตน 

• การมีประสบการณรวม 

คือการเขาไปสัมผัสประสบการณเดียวกับกลุมเปาหมายในบริบทจริง ไปใชชีวิตกับผูใชจริงๆ เชน การ

ตามผูใชตั้งแตซ้ือทุเรียนท่ีสวน จนนำไปเก็บ กิน จนถึงการท้ิง เปนตน ซ่ึงชวยใหเราทราบขอมูลเชิงลึกจากการ

เปนผูรวมประสบการณตรง 

 

อยางไรก็ตาม หากทีมงานใชกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการนี้ไปเห็นอกเห็นใจผูใชโดยไมมีประเด็นท่ี

ชัดเจนวาจะพูดคุยหรือสังเกตเรื่องอะไรอาจทำใหทีมงานจัดการขอมูลไดอยางไมเปนระบบหรือหลงประเด็นได 

การใช “แผนภาพเห็นอกเห็นใจ  (Empathy Map)” ดังแสดงในภาพที่ 2.2 จึงเปนเครื่องมือหลักของการเห็น

อกเห็นใจเพ่ือชวยจัดประเด็นท่ีทีมงานควรสังเกตจากผูใชและชวยจัดประเภทหมวดหมูเรื่องอารมณและคำพูด

ตางๆ ไดชัดเจนข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ภาพท่ี 2.2  แผนภาพเห็นอกเห็นใจ (Empathy Map)  

ท่ีมา: https://creativetalklive.com/empathy-map/ 

 

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ (Empathy Map)  

 

คือแผนภาพการเก็บขอมูลผูใชดวยการจัดหมวดหมูเรื่องท่ีทีมงานควรสังเกต โดยแบงประเด็นท่ีทีมงาน

ตองการศึกษาเก่ียวกับผูใชออกเปน 6 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. สิ่งท่ีผูใชคิดและรูสึก (Think and Feel)  

คือการสังเกตวาผูใชคิดอยางไรตอเรื่องท่ีเรากำลังศึกษา รูสึกอยางไรตอประเด็นท่ีกำลังศึกษา เชน คิด

วาเมลอนญี่ปุนเปนผลไมราคาแพงที่ซื้อเอาไปฝากคนอื่นได หรือ รูสึกภูมิใจวาเปนคนสำคัญถามีคนซื้อมะมวง

ชนิดนี้มาฝาก หรือ รูสึกวาเปนผลไมท่ัวไปท่ีเห็นตามตลาดทุกวัน เปนตน หรือหากผูใชเปนเกษตรกรจะเปนสิ่งท่ี

เกษตรกรคิดและรูสึก เชน คิดวาปลูกพืชชนิดนี้ขายไมไดราคาเทาไหรแตก็ไมรูจะไปปลูกอะไรเหมือนกัน หรือ 

รูสึกภูมิใจท่ีไดหนึ่งในเกษตรกรท่ีอนุรักษพันธุทุเรียนพ้ืนบาน เปนตน 
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2. สิ่งท่ีผูใชไดยิน (Hear)  

คือสิ่งที่ผูใชเคยไดยินเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาอยางไรจากคนรอบขาง เชน เพื่อน คนรูจัก หรือคนท่ี

เคยใชสินคามากอน เชน เพ่ือนพูดวาเมลอนรานนี้อรอยมากตองลองกินใหได หรือ ลูกคาท่ีมาท่ีสวนชมทุกครั้ง

วาทุเรียนที่สวนอรอยมาก เปนตน หรือสิ่งที่ผู ใชเคยไดยินจากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต เชน 

YouTuber บอกวามัลเบอรรี่กินแลวดีตอสุขภาพลดความอวนได หรือ สวนนี้เปนสวนที่ทุกคนควรไปเยี่ยมสัก

ครั้งในชีวิต เปนตน 

 

3. สิ่งท่ีผูใชมองเห็น (See)  

คือสิ่งที่ผูใชเห็นสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเกี่ยวกับเรื่องที่เราตองการศึกษาอยางไร เชน เห็นวา

เวลาจะซ้ือเมลอนทีไรก็จะเหลือแตลูกไมสวยทุกที หรือเห็นวาลูกคาท่ีมากินขาวโพดเหลือท้ิงทุกคน หรือเห็นแต

โฆษณาบริษัทคูแขงบนทีวีไมเห็นของบริษัทตัวเองเลย เปนตน  

 

4. สิ่งท่ีผูใชพูดและทำ (Say and Do)  

คือสิ่งท่ีผูใชพูดถึงสิ่งท่ีเรากำลังศึกษาอยางไร สิ่งท่ีผูใชกระทำเวลาใชสิ่งท่ีเราศึกษาอยางไร เชน ผูใชพูด

วากินสมรานนี้ทีไรก็เจอแตลูกเปรี้ยวทุกที หรือ เห็นผูบริโภคเลือกเมลอนโดยการยกมาดมกลิ่นทุกลูก หรือ เห็น

วาผูบริโภคจะมาซ้ือผลไมรานเราก็ตอเม่ือผูบริโภคไปซ้ือรานคูแขงกอนแลวของหมด เปนตน 

 

5. สิ่งท่ีผูใชไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)  

คือสิ่งท่ีผูใชรูสึกไมสะดวกสบายในเรื่องท่ีเรากำลังศึกษา อุปสรรคหรือปญหาในการใชงานสิ่งท่ีเรากำลัง

ศึกษา สิ่งท่ีไมชอบท้ังกอนหรือขณะหรือหลังจากใชบริการสิ่งท่ีเรากำลังศึกษา เชน ไมชอบท่ีซ้ือแลวไมไดกินเลย 

ตองรอกลับบานไปลางใหสะอาดกอนเพราะกลัวผลไมไมสะอาด หรือ รูสึกกังวลวาถากินทุเรียนมากไปแลวจะ

เปนรอนใน เปนตน กรณีเปนเกษตรกรจะเปนสิ่งท่ีไมสะดวกสบายในการทำธุรกิจเกษตร เชน ตองพ่ึงพอคาคน

กลางถาเคาไมมาก็ไมรูจะขายใคร เปนตน 
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6. สิ่งท่ีผูใชคาดหวัง (Gain)  

คือสิ่งท่ีผูใชอยากใหเรื่องท่ีเรากำลังศึกษาเปนอยางไร สิ่งผูใชมองหาหรือคาดหวังจากสินคาหรือบริการ

นั้น หรือเปนความตองการเพิ่มเติมที่นำไปสูความพึงพอใจของผูใช หรือเปนสิ่งที่ถามีจะทำใหผูใชประทับใจ 

เชน อยากใหมีมัลเบอรรี่ท่ีกินไดโดยมือไมเปอน หรือ อยากขายสินคากับผูบริโภคคนกรุงเทพโดยตรงได เปนตน 

จะเห็นไดวาการใชแผนภาพเห็นอกเห็นใจจะชวยใหทีมงานจัดหมวดหมูขอมูลและสิ่งที่ตองบันทึกใน

การเห็นอกเห็นใจไดอยางเปนระบบ ไมหลงประเด็น และยังชวยใหทีมงานจัดระบบความคิดไดดีกวาการไปทำ

ความเขาใจผูใชโดยไมมีเครื่องมือเลย ชวยใหเรามีขอมูลเชิงลึกเพ่ือใชในข้ันตอนถัดไปไดดีข้ึน 

 

ขั้นตอนสำคัญของการใชแผนภาพเห็นอกเห็นใจอีกขั้นตอนหนึ่งคือการระบุกลุมผูใชใหชัดเจนวา

ทีมงานตองเห็นอกเห็นใจใครบาง ไมเชนนั้นทีมงานจะสับสนวาปญหานั้นๆ ควรเห็นใจเห็นใจกับผูใชกลุมใดบาง 

เม่ือระบุกลุมผูใชไดชัดเจนแลว ทีมงานจะไปเห็นอกเห็นใจผูใชแลวเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูใชกลุมนั้น 

หากผูใชกลุมนั้นมีหลายคน เชน เห็นอกเห็นใจผูบริโภคหลายคน เราอาจเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจสำหรับ

รายคนก็ได แตในขั้นตอนสุดทายเราจะนำขอมูลของผูบริโภคทุกคนมารวมและเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจ

ภาพเดียวท่ีสรุปขอมูลเปนตัวแทนของผูบริโภคกลุมนั้นทุกคน  

 

โดยในกรณีศึกษานี้ผูใชจะประกอบดวย 2 กลุมคือเกษตรกรเจาของธุรกิจเกษตรและผูบริโภครายยอย

ซ่ึงเปนผูบริโภคกลุมท่ีธุรกิจการเกษตรตองการเจาะตลาดใหเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากสามารถสรางมูลคาใหธุรกิจได

มากกวาพอคาคนกลาง ดังนั้นเราจะมีแผนภาพเห็นอกเห็นใจ 2 ภาพ คือ แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกร และ 

แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค 

 

อีกประเด็นสำคัญของการเลือกผู ใช ในการเห็นอกเห็นใจผู บริโภคคือผู ใช นั ้นไมจำเปนตอง

เฉพาะเจาะจงวาเปนผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑจากรานของเราเทานั้น เราสามารถเห็นอกเห็นใจผูบริโภคท่ีบริโภค

สินคาโดยทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงได เชน หากรานเราขายทุเรียนเราอาจจะเห็นอกเห็นใจลูกคาที่ซื้อทุเรียนราน

เราก็ได หรือเราสามารถเห็นอกเห็นผูบริโภคที่กินทุเรียนทั่วไปก็ไดเชนกัน ซึ่งการทำความเขาใจผูบริโภคทั่วไป

ชวยใหเราเขาใจอารมณความรูสึกของคนที่ยังไมเปนลูกคาของเรา (non-customer) เพื่อสามารถออกแบบ

แนวทางพัฒนาเพ่ือใหเขามาเปนลูกคาของเราในอนาคต 
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2.2 เครื่องมือในข้ันตอนการกำหนดประเด็นปญหา (Define) 

 

 

ภาพท่ี 2.3  การคิดเชิงออกแบบข้ันตอนท่ี 2: การกำหนดประเด็นปญหา (Define)  

ท่ีมา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-started-

with-design) 

 

การกำหนดประเด็นปญหาเปนขั้นตอนที่ 2 ของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพท่ี 2.3 ซึ่งการ

กำหนดประเด็นปญหาคือขั้นตอนท่ีทีมงานอาศัยขอมูลที่สังเคราะหไดจากการเห็นอกเห็นใจผูใชเพื่อระบุวา

ปญหาที่แทจริงของผูใชคืออะไร อยางไรก็ตาม การระบุปญหาในรูปประโยคปญหาโดยตรงเชน “รายไดไมพอ

คาใชจาย” อาจจะชวยใหเราเขาใจวาปญหาคืออะไรในเบื้องตน แตการระบุปญหาลักษณะนี้จะไมนำไปสูการ

หาแนวทางการแกไขปญหาอยางสรางสรรค ดังนั้นในขั้นตอนนี้เราจะใชเครื่องมือในการระบุปญหาที่นำสูการ

หาแนวทางแกไขอยางสรางสรรค คือการกำหนดประเด็นปญหาดวยประโยค “เราจะชวย...ให...ไดอยางไร” 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

การกำหนดประเด็นปญหาดวยประโยค “เราจะชวย...ให...ไดอยางไร” 

 

การกำหนดปญหาใหอยูในรูปแบบประโยคบอกเลาในลักษณะ “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” (How 

might we help…to…) จะชวยใหเรานึกถึงแนวทางการแกไขปญหาไดดีกวาการระบุปญหาที่เนนแตปญหาท่ี

เกิดข้ึนโดยไมระบุวาตองการแกปญหาใหใคร หรือการระบุปญหาในรูปประโยคปญหาท่ีไมนำไปสูแนวทางแกไข 
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การกำหนดปญหาในรูป “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” เราจะระบุวาเราจะชวย “ใคร” ให “แกไข

ปญหาอะไร” อยางชัดเจนในรูปประโยค ชวยทีมงานใหระดมความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาไดชัดเจนและ

สรางสรรคข้ึน โดยเราจะระบุรายละเอียด  

 

(1) “คนท่ีเราตองการแกไขปญหา” และ  

(2) “ปญหาท่ีตองการแกไข”  

ลงไปในชองวางในประโยค “เราจะชวย...(1)…ให...(2)…ไดอยางไร” ตัวอยางเชน ปญหา “กินทุเรียน

แลวมือเหม็น” ในกรณีนี้ผูใช คือ “ลูกคาท่ีกินทุเรียน” และปญหาคือ “กินทุเรียนแลวมือเหม็น” เราจะกำหนด

ปญหาในรูปประโยค “เราจะชวยลูกคาใหกินทุเรียนโดยมือไมเหม็นไดอยางไร” 

จะเห็นไดวากำหนดประเด็นปญหาในรูปประโยค “เราจะชวยลูกคาใหกินทุเรียนโดยมือไมเหม็นได

อยางไร” จะนำไปสูแนวทางแกไขปญหาท่ีชัดเจนกวาการระบุปญหาวา “กินทุเรียนแลวมือเหม็น” เราสามารถ

ระบุไดวาเรากำลังจะชวยใคร แกไขปญหาอะไร เปนประโยคที่ชวยใหทีมงานนึกถึงแนวทางแกไขไดอยาง

สรางสรรค 

 

จำนวนประเด็นปญหาท่ีควรกำหนด 

โดยปกติเราจะกำหนดประเด็นปญหาใหไดเยอะที่สุดโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการเห็นอกเห็นใจผูใช 

โดยควรกำหนดประเด็นปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” ใหได 10 - 20 ขอในเบื้องตน โดย

ขณะกำหนดปญหานี้ทีมงานไมตองกังวลวาจะแกปญหาไดอยางไร หรือคิดวาเปนปญหาท่ีทำอะไรไมไดแลว แต

ควรกำหนดประเด็นปญหาใหไดเยอะท่ีสุดกอนแลวคอยนำไปคัดกรองเลือกในภายหลัง 

 

การเลือกประเด็นปญหา 

หลังจากทีมงานไดกำหนดประเด็นปญหาทั้งหมดจำนวน 10 – 20 ปญหาแลว ทีมงานควรประชุมกัน

เพื่อดูวาปญหาไหนท่ีทีมงานตองการแกปญหากอน เชน อาจเลือกปญหาที่ทีมงานเห็นวาเกษตรกรสามารถทำ

ไดจริงเลย หรือ เลือกปญหาท่ีถาแกแลวผูบริโภคจะชอบท่ีสุด โดยอาจใหสมาชิกในทีมลงคะแนนเลือกปญหาท่ี

แตละคนอยากใหแกไขกอนแลวนับคะแนน หรือ เลือกโดยผลการประชุมท่ีทีมงานเห็นรวมกันก็ได ทีมงานอาจ

เลือกปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไขทีละ 1 ปญหา หรือหลายปญหาพรอมกันก็ได  
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ในกรณีศึกษานี้หลังจากที่ทีมงานไดขอมูลจากการเห็นอกเห็นใจผูใชทั้ง 2 สวนคือทั้งเกษตรกรและ

ผูบริโภคแลวผูเขียนแนะนำใหทีมงานเลือกประเด็นปญหา 2 ปญหาโดยอาจเปนปญหาของเกษตรกรหรือ

ผูบริโภคท้ัง 2 ปญหา หรือเลือกคละกันก็ไดเพ่ือหาแนวทางแกไขในข้ันตอนถัดไป 

 

2.3 เครื่องมือในข้ันตอนการระดมความคิด (Ideate) 

ภาพท่ี 2.4  การคิดเชิงออกแบบข้ันตอนท่ี 3: การระดมความคิด (Ideate)  

ท่ีมา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-started-

with-design) 

 

การระดมความคิดเปนขั้นตอนที่ 3 ของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพที่ 2.4 โดยการระดม

ความคิดคือการใชความคิดสรางสรรคเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาจากปญหาที่เราเลือกในขั้นตอนกอนหนา 

กระบวนการนี้เนนความคิดสรางสรรคโดยไมตองกังวลวาแนวทางแกไขปญหาท่ีเสนอจะทำไดจริงหรือไม แตให

ตั้งเปาหมายของการระดมความคิดไววาตองการปริมาณและความหลากหลายของแนวทางแกไขปญหาเปน

หลัก เครื่องมือท่ีใชในข้ันตอนนี้คือ “การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข” ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 

การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข 

 

การระดมสมองคือการท่ีทีมงานมารวมประชุมแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา โดยหาก

เราตั้งเงื่อนไขในการระดมสมองจะทำใหเราไดแนวทางแกไขปญหาที่สรางสรรคขึ้น โดยการระดมสมองจะมี

ลักษณะดังนี้ 
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1. ทีมงานควรมีความหลายหลาย  

ทีมงานท่ีมีพ้ืนฐานใกลเคียงกันมักมีวิธีคิดคลายกัน เม่ือมีการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาจึง

มักคุนเคยกับมุมมองของตัวเองทำใหผลของการระดมสมองจะไดแนวทางแกไขปญหาแนวเดียวกัน เชน นัก

เศรษฐศาสตรดวยกันมักจะหาวิธีแกไขปญหาคลายกัน เชนเดียวกับวิศวกร นักวิทยาศาสตร สถาปนิก ฯลฯ ทำ

ใหแนวทางแกไขปญหาท่ีมาจากทีมงานท่ีมีพ้ืนฐานใกลกันอาจไมหลากหลาย  

การเลือกทีมงานท่ีมีพื้นฐานหลากหลาย เชน ทีมงานมาจากคนตางคณะกัน ทำงานคนละอาชีพหรือ

คนละแผนกกัน หรือมีพื้นฐานครอบครัวแตกตางกัน เปนตน จะชวยใหไดแนวทางแกไขปญหาหลากหลายข้ึน

กวาทีมงานท่ีมีพ้ืนฐานเหมือนกัน 

 

2. มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน 

ควรมีวัตถุประสงคชัดเจนวาการระดมสมองครั้งนี้เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอะไร ตองการแนวทาง

แกไขใหอยางนอยกี่ปญหา มีระยะเวลาระดมสมองนานแคไหน มีกฎอยางไรบาง เชน ทุกคนควรมีสวนรวม

เสนอแนวทางแกไขปญหาอยางนอย 1 ปญหา เปนตน โดยแตละปญหาควรใหแนวทางแกไขปญหาใหไดอยาง

นอย 10 – 20 แนวทาง 

 

3. กำหนดเง่ือนไขในการหาแนวทางแกไขปญหา 

การระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอาจทำไดเลยโดยไมตองตั้งเงื่อนไข เชน ทีมงานอาจหาวิธี 

“เราจะชวยลูกคาใหกินทุเรียนโดยมือไมเหม็นไดอยางไร” ได 10 – 20 แนวทาง แตในกรณีท่ีทีมงานพบวาแนว

ทางแกไขปญหาเริ่มซ้ำ ตัน คิดแนวทางแกไขปญหาใหมๆ ไมออก การกำหนดเงื่อนไขจะชวยใหเราหาแนว

ทางแกไขปญหาที่หลากหลายขึ้นได เชน กำหนดวาตองหาแนวทางแกไขปญหา 5 ขอที่ “ไมใชเงิน” หรือ 

“ลูกคาไมตองจายเพ่ิมเลย” หรือ “ใครก็เลียนแบบไมได” หรือ “ตองเปนนวัตกรรมใหม” เปนตน 

การใสเงื่อนไขใหการระดมสมอง จะชวยใหทีมงานหาแนวทางแกไขท่ีหลากหลายมากขึ้น ออกนอก

กรอบมากขึ้นกวาการระดมสมองโดยไมมีเงื่อนไข ทีมงานสามารถกำหนดเงื่อนไขตางๆ ไดอยางอิสระ จะ

กำหนดเง่ือนไขอะไรก็ได ก่ีขอก็ได โดยไมจำเปนตองเหมือนกันในแตละปญหา 
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4. ไมตัดสินความคิดคนอ่ืน  

ขณะระดมสมองใหพยายามเสนอแนวทางแกไขปญหาใหมากที ่สุดเทาที่จะมากได โดยไมตัดสิน

ความคิดของคนอื่นวาไมดีหรือทำไมได ในขณะระดมสมองจะไมมีคำพูดแงลบกับแนวทางแกไขปญหาของคน

อื่น เชน เปนแนวทางเฟอฝน ทำไมไดจริงหรอก ฯลฯ ซึ่งจะทำใหทีมงานไมกลาแสดงความคิดเห็นอยาง

สรางสรรค 

 

5. บันทึกไอเดียในการระดมสมอง  

การบันทึกแนวทางแกไขปญหาอาจจดลงบนกระดานหรือกระดาษขนาดใหญที่ทุกคนในทีมสามารถ

เห็นไดพรอมกัน หรืออาจใหสมาชิกชวยกันเขียนบนกระดาษ Post-it แลวนำไปติดบนผนังท่ีทุกคนสามารถอาน

ได ขอดีของการบันทึกแนวทางแกไขปญหาที่ทีมงานทุกคนสามารถเห็นไดคือแตละคนสามารถคิดไอเดียของ

ตนเองไดพรอมๆ กัน และสามารถนำแนวทางแกไขปญหาที่ใกลเคียงมาจัดกลุมรวมกันได รวมถึงสามารถอาน

แนวทางแกไขปญหาคนอ่ืนมาตอยอดเปนไอเดียใหมไดตลอดเวลา 

 

หลังจากทีมงานไดระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาแลว ทีมงานควรไดแนวทางแกไขปญหา 10 

– 20 ขอ แลวใหทีมงานตกลงกันวาแนวทางแกไขปญหาใดตองการนำไปทดลองกอน โดยอาจเลือกโดยการให

โหวตก็ได หรือทีมงานประชุมกันเพื่อเลือกก็ได เพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหา 1 – 2 ปญหาไปพัฒนาตัวตัน

แบบในข้ันตอนถัดไป ในกรณีศึกษานี้ผูเขียนแนะนำใหปญหา 1 ปญหาทีมงานควรเลือกแนวทางแกไขปญหา 2 

ขอ 
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2.4 เครื่องมือในข้ันตอนการพัฒนาตัวตนแบบ (Prototype) 

 

 

ภาพท่ี 2.5  การคิดเชิงออกแบบข้ันตอนท่ี 4: การพัฒนาตนแบบ (Prototype)  

ท่ีมา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-started-

with-design) 

 

การพัฒนาตัวตนแบบเปนขั้นตอนที่ 4 ของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพที่ 2.5 โดยการพัฒนา

ตัวตนแบบ คือ การแปลงแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนคำพูดออกมาเปนสิ่งท่ีผูใชเห็นเปนรูปธรรม โดยอาจเปนตัว

ตนแบบที่ชวยใหผูใชเห็นภาพ เชน ภาพวาดสินคาตัวใหมหรือภาพถายสินคาใกลเคียงหรือเปนรูปแบบทาง

กายภาพท่ีผูใชมองเห็นและสัมผัสได เชน สินคาตัวอยางทำจากกระดาษท่ียังใชงานไมไดจริง หรือเปนตนแบบท่ี

จับตองไมได เชน การแสดงละคร (Role Play) หรือการเขียนเรื่องเลา (Story Board) ก็ได โดยเปาหมายหลัก

คือใหผูใชเห็นภาพและเขาใจแนวทางแกไขชัดเจนมากกวาคำพูดท่ัวไป 

ความละเอียดของตัวตนแบบจะสอดคลองกับความกาวหนาของการคิดเชิงออกแบบ คือ ในรอบแรก 

ของการคิดเชิงออกแบบ ตัวตนแบบจะยังไมมีรายละเอียดมาก อาจพัฒนาตัวตนแบบอยางหยาบที่สรางข้ึน

อยางรวดเร็ว เชนวาดรูปคราวๆ โดยไมตองมีรายละเอียด เพื ่อนำไปใหผูใชไดเห็นภาพกอนเพื ่อรับฟง

ขอเสนอแนะโดยเร็ว และเพิ่มรายละเอียดใหสมจริงมากขึ้น เชน มีสีสันเหมือนสินคาจริง ในตัวแบบรุนหลังๆ 

ตอไป 

การสรางตัวตนแบบมีไดหลายวิธ ีแตวิธีที่ผูเขียนแนะนำสำหรับการใชในกรณีศึกษา คือ การวาดภาพ

แนวทางแกไข และ การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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การวาดภาพแนวทางแกไข (Visualize Solution) 

เปนวิธีการที่สะดวกและประหยัด สามารถพัฒนาตัวตนแบบไดในระยะเวลาอันสั้น มีประสิทธิภาพสูง 

ตนทุนต่ำ เปนเครื่องมือที่ใชกันอยางแพรหลายในขั้นการพัฒนาตัวตนแบบเบื้องตนในเกือบทุกองคกร ทีมงาน

วาดภาพแนวทางแกไขโดยอาจวาดลงบนกระดาษหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสก็ได หรือนำรูปภาพแนวทางแกไข

ที่ใกลเคียงเพื่อใหทีมงานเห็นตรงกันกอนวาเปนแนวทางแกไขที่ทีมงานตองการจริงๆ หลังจากนั้นนำไปใหผูใช

แสดงความคิดเห็น โดยการวาดรอบแรกๆ ไมตองลงรายละเอียดมาก โดยจะคอยๆ ละเอียดขึ้นเมื่อไดรับ

ขอเสนอแนะจากผูใชและวาดตัวตนแบบในรอบถัดไป 

 

การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ 

คือการนำอุปกรณเครื่องเขียนที่ตนทุนไมแพง เชน กระดาษแข็ง กระดาษสี กระดาษลัง สีเมจิก ฯลฯ 

มาพัฒนาเปนตัวตนแบบท่ีทำจากการดาษโดยยังไมตองใชงานไดจริง เพื่อใหผูใชเห็นภาพและจับตองสินคาได

ชัดเจนข้ึน ตัวอยางเชน การนำกระดาษมาทำเปนกลองผลิตภัณฑเก็บแตงโมรูปแบบใหม เปนตน โดยหลักการ

ทำตัวตนแบบยังเหมือนเดิม คือ ไมตองละเอียดและลงทุนมากในรอบแรกและเพ่ิมเติมรายละเอียดใหชัดเจนข้ึน

ในการพัฒนาตัวตนแบบรอบถัดไป การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษจึงเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมอีกวิธ

หนึ่ง 

 ในกรณีศึกษานี้ผูเขียนแนะนำใหเริ่มตนโดยการพัฒนาตัวตนแบบดวยการวาดภาพกอน หากมีเวลา

กิจกรรมเพ่ิมเติมสามารถพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษได 
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2.5 เคร่ืองมือในข้ันตอนการทดสอบ (Test) 

 

 

ภาพท่ี 2.6  การคิดเชิงออกแบบข้ันตอนท่ี 5: การทดสอบ (Test)  

ท่ีมา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-started-

with-design) 

 

การทดสอบคือขั้นตอนสุดทายของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพที่ 2.6 โดยการทดสอบคือการ

นำตัวตนแบบจากข้ันตอนกอนหนาไปถามความคิดเห็นจากผูใชจริงเพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงตัวตนแบบใหดี

ข้ึน สมบูรณข้ึนในการพัฒนาตัวตนแบบรุนท่ี 2 กอนท่ีจะนำตัวตนแบบรุนท่ี 2 มาทดสอบกับผูใชใหมอีกก่ีรอบก็

ไดตามท่ีทีมงานเห็นสมควรและมีความม่ันใจในความสำเร็จของตัวตนแบบ  

กลุมผูใชท่ีทีมงานไปทดสอบควรเปนผูใชกลุมเดิม คือเปนกลุมผูบริโภคในกลุมเดียวกันกับกลุมผูบริโภค

ที่เราไดไปศึกษาในขั้นตอนเห็นอกเห็นใจ แตไมจำเปนตองเปนบุคคลคนเดียวกัน เชน หากเราศึกษาเกี่ยวกับ

การกินทุเรียนของคุณแมที่ชอบกินทุเรียนขณะตั้งครรภโดยขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจไดไปสัมภาษณ นาง ก. 

และ นาง ข. ที่ชอบกินทุเรียนขณะตั้งครรภไว ในขั้นตอนการทดสอบนี้ทีมงานไมจำเปนตองกลับไปสัมภาษณ 

นาง ก. และ นาง ข. อีกรอบ แตควรไปทดสอบกับกลุมผูใชเดิม คือ กลุมคุณแมที่ชอบกินทุเรียนที่ตั้งครรภ

ดวยกัน โดยอาจไปสัมภาษณ นาง ค นาง จ ท่ีเปนกลุมคุณแมตั้งครรภเหมือนกันเพื่อทดสอบวาตัวตนแบบ

สามารถแกไขปญหาใหกับผูใชกลุมเดิมแตเปนบุคคลอ่ืนคนอ่ืนๆ ไดดวยหรือไม 

เครื ่องมือที ่ใชในขั ้นตอนการทดสอบคือ “แผนภาพความคิดเห็น” ดังแสดงในภาพที่ 2.7 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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แผนภาพความคิดเห็น 

 

ภาพท่ี 2.7  แผนภาพความคิดเห็น  

ท่ีมา: Doorley, S Design Thinking Bootleg (2018) 

 

แผนภาพความคิดเห็น คือเครื่องมือในการจัดประเด็นขอมูลของผูใชในขั้นตอนการทดสอบเพื ่อให

ทีมงานไดเก็บขอมูลและสรุปประเด็นไดอยางครบถวน แผนภาพความคิดเห็นประกอบดวย 4 สวน คือ 

 

1. สิ่งท่ีชอบ (What do you like)  

เพื่อเก็บขอมูลวาผูใชรูสึกอยางไรหลักจากเห็นตัวตนแบบ ชอบหรือประทับใจประเด็นใดบางในแนว

ทางแกไขนี้ โดยทีมงานจะจดความคิดเห็นเชิงบวกตอตัวตนแบบในชองนี้ เชน ชอบที่กินไดเลยโดยไมตองลาง 

ชอบท่ีลงทุนไมแพง เปนตน 
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2. สิ่งท่ีไมชอบ (What don’t you like)  

เพื่อเก็บขอมูลวามีประเด็นใดบางที่ผูใชรูสึกไมชอบใจ ไมประทับใจ ยังรูสึกวาแนวทางแกไขยังมีความ

ไมสะดวกสบาย หรือปญหาและอุปสรรคตางๆ จากการใชตัวตนแบบ โดยทีมงานจะจดความคิดเห็นท่ีเปนดาน

ลบลงในชองนี้ เชน ราคาแพงไปคงซ้ือครั้งเดียว เปนตน 

 

3. สิ่งท่ียังสงสัย (More questions on this)  

คือสิ่งที ่ผู ใชยังสงสัยเกี่ยวกับตัวตนแบบ อาจจะเปนคำถามเกี่ยวกับการใช ขอสงสัยตางๆ หรือ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอตัวผูใชถาใชตัวตนแบบนี้ เชน ถากินแลวทองเสียใครจะรับผิดชอบไหม ผลไมสดแบบ

นี้เก็บไดก่ีวัน เปนตน 

 

4. ขอเสนอแนะใหมจากตัวตนแบบ (New idea based on our work)  

คือสิ่งท่ีผูใชตองการเสนอแนะเพ่ิมเติมใหกับตัวตนแบบ หรือเปนแนวทางอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหลังจากเห็นตัว

ตนแบบ หรือสิ่งที่ผูใชยังอยากไดเพิ่มจากตัวตนแบบ หรือเปนไอเดียใหมที่คิดไดจากการเห็นตัวตนแบบ เชน 

นาจะทำเปนถุงมือนิ้วดวยนะเพราะสะดวกกวา หรืออยากใหกินไดงายกวานี้อีก เปนตน 

 

หลักการสำคัญของขั้นการทดสอบคือการที่ทีมงานตั้งใจฟงความคิดเห็นของผูใชโดยไมตองเถียงหรือ

แกตัว โดยเฉพาะเมื่อผูใชมีความคิดเห็นแงลบ เนื่องจากจะทำใหผูใชรูสึกไมสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม แตทีมงานสามารถตอบคำถามที่ผูใชสงสัยได หากประเด็นใดที่ทีมงานยังนึกไมถึงสามารถบอกผูใชได

วาจะเก็บไวพิจารณาและเพ่ิมเติมในอนาคต ทีมงานควรจดและสังเกตขอมูลเชิงลึกจากผูใชใหไดเยอะท่ีสุด 

 

 หลังจากทีมงานไดทำกิจกรรมของการคิดเชิงออกแบบครบท้ัง 5 ข้ันตอนแลว ทีมงานควรจะประชุมวา

ผลของการคิดเชิงออกแบบเปนอยางไร ควรกลับไปทำกระบวนการใดบางเพื่อชวยใหแนวทางแกไขปญหา

สามารถแกไขปญหาไดดีท่ีสุด โดยเครื่องมือท้ังหมดของการคิดเชิงออกแบบไดสรุปในตาราง 2.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1  สรุปเครื่องมือของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ข้ันตอน 

ข้ันตอนการคิดเชิงออกแบบ เครื่องมือท่ีแนะนำ 

ข้ันตอนท่ี 1: การเห็นอกเห็นใจ • แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูใช 

ข้ันตอนท่ี 2: การกำหนดประเด็นปญหา • การกำหนดประเด็นปญหาดวยประโยค “เราจะ

ชวย...ให...ไดอยางไร” 

ข้ันตอนท่ี 3: การระดมความคิด • การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข 

ข้ันตอนท่ี 4: การพัฒนาตัวตนแบบ • การวาดภาพแนวทางแกไข 

• การพัฒนาตัวแบบดวยกระดาษ 

ข้ันตอนท่ี 5: การทดสอบ • แผนภาพความคิดเห็น 

 

2.6 สรุป 

 

การคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอนจะมีเครื่องมือในแตละขั้นตอนเพื่อชวยทีมงานใหทำงานไดสะดวกข้ึน 

ในขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจมีแผนภาพเห็นอกเห็นใจเพื่อชวยในการเก็บขอมูลกับผูใช การระบุปญหาในรูป

ประโยค “เราจะชวย...ให...ไดอยางไร” รวมถึงการใชการระดมสมองแบบมีเงื่อนไข การพัฒนาตัวตนแบบโดย

การใชรูปภาพ และการใชแผนภาพความคิดเห็นในขั้นตอนการทดสอบ เมื่อทีมงานไดใชเครื่องมือในขั้นตอน

การคิดเชิงออกแบบครบทั้ง 5 ขั้นตอนแลวทีมงานสามารถพิจารณาวาควรกลับไปทำการคิดเชิงออกแบบ

ข้ันตอนใดเพ่ิมเติมบางเพ่ือใหไดแนวทางแกไขปญหาท่ีสมบูรณท่ีสุดนั่นเอง 

 

เอกสารอางอิง 

• Doorley, S. (2018). Design Thinking Bootleg 2018. Hasso Platner Institute of Design at 

Stanford University, https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg.  

• Lewrick, M., Link, P., & Leifer, L. J. (2020). The Design Thinking Toolbox: A Guide to 

Mastering the Most Popular and Valuable Innovation Methods. John Wiley & Sons, 

Incorporated. 

 

https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg
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บทที่ 3 

คูมือการวิเคราะหกรณีศึกษา 

Case Analysis Instruction 

 

ในบทนี้ผู เขียนไดอธิบายแนวทางการใชการคิดเชิงออกแบบมาประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษา

สำหรับนิสิต โดยผู เขียนอธิบายถึงการใชเครื ่องมือในขั ้นตอนตางๆ ในการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมตัวกอนทำกรณีศึกษา 

การคิดเชิงออกแบบจะไดผลดีถามีนิสิตทำงานเปนกลุม ใหนิสิตจับกลุมกับเพื่อนกลุมละ 5 – 10 คน 

โดยใหเลือกอยูกับสมาชิกที่มีพื้นฐานแตกตางกันใหไดมากที่สุด เชน คนละคณะ คนละสาขา เปนตน เพื่อชวย

ใหนิสิตสามารถนำเสนอความคิดสรางสรรคท่ีหลากหลายตามแตความเชี่ยวชาญแตละคน หลังจากนั้นใหอาน

กรณีศึกษาตามท่ีผูสอนมอบหมาย  

 

3.2 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหกรณีศึกษา 

หลังจากนิสิตไดอานกรณีศึกษาจบแลวใหนิสิตทำงานเปนกลุมตามกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบดังนี้ 

 

3.2.1 ข้ันตอนการเห็นอกเห็นใจ 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 1: การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 1 ภาพ 
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หลังจากนิสิตทุกคนไดอานกรณีศึกษาจบแลว ใหนิสิตรวมกันเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจ (Empathy 

Map) เจาของธุรกิจการเกษตรของแตละกรณีศึกษาจากขอมูลเนื้อหาในกรณีศึกษาเลมนี้ในบทถัดไป หรือ

สัมภาษณผูประกอบการตามที่อาจารยผูสอนกำหนด โดยใชเวลา 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมี

แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 1 ภาพ 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 2: การสัมภาษณผูบริโภค 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: บันทึกรายละเอียดการสัมภาษณ 

 

ใหนิสิตไปสัมภาษณผูบริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรของกรณีศึกษาที่นิสิตไดรับมอบหมาย 

โดยลักษณะผูบริโภคและจำนวนผูบริโภคที่นิสิตควรไปสัมภาษณใหเปนไปตามที่ผู สอนกำหนด กอนการ

สัมภาษณใหนิสิตทำความคุนเคยกับแผนภาพเห็นอกเห็นใจเพื่อที่จะเตรียมประเด็นสัมภาษณและสังเกตได

ครบถวน หากนิสิตจะบันทึกเสียงตองขออนุญาตผูสัมภาษณกอนทุกครั้งและใหจดประเด็นรายละเอียดการ

สัมภาษณใหไดมากท่ีสุดนิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมควรมีขอมูลรายละเอียด

บทสัมภาษณครบถวน 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 3: การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 - 30 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค 1 ภาพ 

 

หลังจากนิสิตสัมภาษณเสร็จแลว ใหนิสิตกลับมานั่งเปนกลุมและนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมา

สังเคราะหและเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคท้ัง 6 ดาน หากนิสิตสัมภาษณผูบริโภคมาหลายคนใหนิสิต
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เขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูบริโภคโดยสรุปในภาพเดียวเปนตัวแทนของผูบริโภคทั้งกลุม นิสิตมีเวลาทำ

กิจกรรม 15 – 30 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค 1 ภาพ 

3.2.2 ข้ันตอนการกำหนดประเด็นปญหา 

ข้ันตอนการกำหนดประเด็นปญหาคือการนำขอมูลจากข้ันตอนเห็นอกเห็นใจมากำหนดประเด็นปญหา

ท่ีกลุมตองการแกไข โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 1: การกำหนดประเด็นปญหา 

เครื่องมือท่ีใช:  

1. แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

2. การตั้งปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” 

ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: การกำหนดปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 15 – 20 ปญหาตอ

กลุม 

 

หลังจากนิสิตไดแผนภาพเห็นอกเห็นใจของทั้งเกษตรกรเจาของธุรกิจและผูบริโภคจากขั้นกอนหนา

แลว ใหนิสิตประชุมรวมกันวาจากขอมูลที่นิสิตไดจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจนิสิตเห็นปญหาอะไรบาง โดย

กำหนดประเด็นปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวนอยางนอย 15 - 20 ปญหาตอ

กรณีศึกษา นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีปญหาในรูปประโยค “เราจะ

ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 15 – 20 ปญหา 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 2: การเลือกประเด็นปญหา 

เครื่องมือท่ีใช: การตั้งปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 - 30 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: ปญหาจำนวน 2 ปญหาท่ีกลุมตองการแกไขกอน 
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หลักจากนิสิตไดประเด็นปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 15 – 20  ปญหา

ตอกลุมแลว ใหนิสิตประชุมกันเพื่อตกลงวาตองการแกไขปญหาอะไรกอนจำนวน 2 ปญหา โดยนิสิตสามารถ

เลือกปญหาจากเงื่อนไขอะไรก็ได เชน เลือกปญหาที่ทีมงานเห็นวาเกษตรกรสามารถทำไดจริงเลย หรือ เลือก

ปญหาที่ถาแกแลวผูบริโภคจะชอบที่สุด เปนตน ใหนิสิตอธิบายเหตุผลประกอบการเลือกปญหาของนิสิตดวย 

นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 15 – 30 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีปญหาที่กลุมตองการแกไขกอนจำนวน 2 

ปญหา 

 

3.2.3 ข้ันตอนการระดมความคิด 

ขั้นตอนการระดมความคิดคือการหาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรคโดยการระดมสมองแบบตั้ง

เง่ือนไข โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข 

เครื่องมือท่ีใช: การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข 

ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แนวทางแกไขปญหาจำนวน 15 – 20 แนวทางตอปญหา 

 

หลักจากนิสิตไดเลือกปญหา 2 ปญหาที่ตองการแกไขแลว ใหนิสิตแตละกลุมรวมกันระดมสมองแบบ

ตั้งเงื่อนไขเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา เชน ลองหาแนวทางการแกปญหาโดยลูกคาไมตองจายเงินเพิ่ม เปนตน 

นิสิตสามารถกำหนดเงื่อนไขและจำนวนเงื่อนไขกันไดอยางอิสระเพื่อชวยใหกลุมนิสิตสามารถระดมความคิด

สรางสรรคเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาใหไดมากที่สุด นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแต

ละกลุมมีแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางตอปญหา 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

เครื่องมือท่ีใช: การระดมสมอง 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 30 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แนวทางแกไขปญหาจำนวน 2 แนวทางตอปญหา 
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หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางตอ 1 ประเด็นปญหาแลว ใหนิสิตประชุมกลุม

เพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหา โดยนิสิตสามารถเลือกจากการโหวตเลือกหรือตกลงกับสมาชิกในกลุมเพื่อหา

แนวทางแกไขปญหาท่ีกลุมนิสิตตองการแกไขกอนก็ได แตใหนิสิตใหเหตุผลประกอบดวยวาเหตุใดจึงเลือกแนว

ทางแกไขปญหานี้ โดยใหเลือกแนวทางแกไขปญหา 2 แนวทางตอปญหา นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 15 – 30 

นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีแนวทางแกไขปญหาจำนวน 2 แนวทางตอปญหา รวมท้ังหมด 4 แนวทางตอ 2 

ปญหา ตอกลุม 

 

3.2.4 ข้ันตอนการพัฒนาตัวตนแบบ 

ขั้นตอนพัฒนาตัวตนแบบคือการนำแนวทางแกไขปญหามาพัฒนาใหผู ใชเห็นเปนรูปธรรม โดยมี

กิจกรรมยอย 1 กิจกรรมดังนี้ 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบท่ี 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

เครื่องมือท่ีใช:  

1. วาดภาพตัวตนแบบ 

2. การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ 

ระยะเวลาแนะนำ: 30 - 120 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: ตัวตนแบบจำนวน 2 ชิ้นตอปญหา 

 

หลังจากนิสิตไดเลือกแนวทางแกปญหาของกลุมจำนวน 2 แนวทางตอปญหาแลว ใหนิสิตพัฒนาตัวตัน

แบบเพื่อใหผูใชไดเห็นของแนวทางแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม โดยสามารถพัฒนาตัวตนแบบโดยใชการวาด

ภาพแนวทางแกไข หรือนำภาพถายที่ใกลเคียงมาปรับปรุงใหตรงกับตัวตนแบบเพื่อใหผูใชเห็นภาพถึงแนว

ทางแกไขก็ได หากผูสอนใหนิสิตพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษใหนิสิตเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนทั่วไปเพื่อใช

ประกอบกิจกรรมดวย นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 30 – 120 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีตัวตนแบบจำนวน 2 

ชิ้นตอปญหา หรือ 4 ชิ้นตอ 2 ปญหา 
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3.2.5 ข้ันตอนการทดสอบ 

ขั้นตอนสุดทายของการคิดเชิงออกแบบคือการนำตัวตนแบบไปทดสอบกับผูใชเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

โดยนิสิตควรทำการทดสอบกันผูใช 2 กลุมเหมือนขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจและ

ผูบริโภค  โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรมดังนี้ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพความคิดเห็น 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจ 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น 

 

นิสิตสามารถขอตัวอยางการทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจจากผูสอนได หรือหากผูสอนใหนิสิต

สัมภาษณผูประกอบการจริงหรือใหสัมภาษณผูสอน ใหนิสิตอานทำความเขาใจการใชแผนภาพความคิดเห็นให

เขาใจกอนเตรียมตัวสัมภาษณ นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 15 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีแผนภาพความ

คิดเห็นของเจาของธุรกิจ 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น รวมท้ังหมด 4 ภาพตอตัวตนแบบ 4 ชิ้น 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพความคิดเห็น 

ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น 

ใหนิสิตไปสัมภาษณผูบริโภคกลุมเดิมกับท่ีนิสิตไดสัมภาษณจากข้ันตอนการเห็นอกเห็นใจ โดยลักษณะ

ผูบริโภคและจำนวนผูบริโภคท่ีนิสิตควรไปสัมภาษณใหเปนไปตามท่ีผูสอนกำหนด กอนการสัมภาษณใหนิสิตทำ

ความคุนเคยกับแผนภาพความคิดเห็นเพื่อที่จะเตรียมประเด็นสัมภาษณและสังเกตไดครบถวน หากนิสิตจะ

บันทึกเสียงตองขออนุญาตผูสัมภาษณกอนทุกครั้งและใหจดประเด็นรายละเอียดการสัมภาษณใหไดมากที่สุด

นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีแผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอตัว

ตนแบบ 1 ชิ้น หรือ 4 ภาพตอตัวตนแบบ 4 ชิ้น 
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3.3 ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลการเรียนรู 

 

3.3.1 สรุปผลการคิดเชิงออกแบบ 

หลังจากนิสิตไดทำกระบวนการคิดเชิงออกแบบครบทั้ง 5 ขั้นตอนแลว นิสิตจะไดผลการทดสอบตัว

ตนแบบพรอมความคิดเห็นจากผูใชจริง โดยนิสิตสามารถใชแผนภาพสรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการ

วิเคราะหกรณีศึกษาตามท่ีผูเขียนไดแสดงไวในภาพที่ 3.1 เพื่อชวยสรุปประเด็นการคิดเชิงออกแบบของกลุม

นิสิตได ซ่ึงการใชแผนภาพสรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบจะชวยใหนิสิตจัดขอมูลการคิดเชิงออกแบบไดเปน

ระบบข้ึน  

โดยหลังจากนิสิตไดผลทดสอบจากผูใชจริงแลว นิสิตควรประชุมกลุมเพ่ือสรุปวาผลของการทดสอบนั้น

เปนที่พอใจของผูใชทั้งสองกลุม คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจและผูบริโภคหรือยัง หากยังไมเปนที่พอใจควรจะ

ยอนกลับไปทำขั้นตอนใดของการคิดเชิงออกแบบบาง เชน ตองกลับไปปรับปรุงตัวตนแบบเดิมใหดีขึ้น หรือ

ออกแบบตัวตนแบบใหม หรือยอนกลับไปเลือกแนวทางแกไขปญหาใหม เปนตน และทำขั้นตอนการคิดเชิง

ออกแบบในรอบท่ี 2 และรอบตอๆ ไปเพ่ิมเติมตามท่ีผูสอนแนะนำ 

หลังจากนั้นใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวานิสิตไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบครั้งนี้ 

รวมถึงใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวาหากไมใชการคิดเชิงออกแบบแนวทางการแกไขปญหาจะเหมือนหรือ

แตกตางกับแนวทางแกไขปญหาปจจุบันอยางไร และแบงปนวาการคิดเชิงออกแบบจะชวยในการพัฒนาธุรกิจ

เกษตรไดอยางไร 

กิจกรรมของการคิดเชิงออกแบบท้ังหมดผูเขียนไดสรุปไวในตาราง 3.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

ขั้นตอน กิจกรรม เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

การเตรียมตัว การแบงกลุมนิสิต กิจกรรมกลุม 5 – 10 นาที แบงกลุมนิสติตามกรณศีึกษา 

การเห็นอกเห็นใจ การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเจาของ แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 15 – 60 นาที แผนภาพเห็นอกเห็นใจเจาของ 1 ภาพ 

 การสัมภาษณผูบริโภค บันทึกบทสัมภาษณ + แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 30 – 60 นาที บันทึกการสัมภาษณ 

 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 15 – 30 นาที แผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูบรโิภค 1 

ภาพ 

การกำหนดประเด็น

ปญหา 

การกำหนดประเด็นปญหา 1. แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

2. การตั้งปญหา “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” 

30 – 60 นาที 

 

ประเด็นปญหาจำนวน 20 ปญหาตอกลุม 

 การเลือกประเด็นปญหา การตั้งปญหา “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” 15 - 30 นาที ปญหาจำนวน 2 ปญหาตอกลุม 

การระดมความคิด การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข 30 – 60 นาที แนวทางแกไขปญหา 20 แนวทาง/ปญหา 

 การเลือกแนวทางแกไขปญหา การระดมสมอง 15 – 30 นาที แนวทางแกไขปญหา2 แนวทาง/ปญหา 

การพัฒนาตัว

ตนแบบ 

การพัฒนาตัวตนแบบ 1. วาดภาพตัวตนแบบ 

2. การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ 

 

30 - 120 นาที ตัวตนแบบจำนวน 2 ช้ินตอปญหา 

การทดสอบกับผูใช การทดสอบกับเจาของธุรกิจ แผนภาพความคิดเห็นเจาของธุรกิจ 15 – 30 นาที แผนภาพความคิดเห็นเจาของธุรกิจ 1 

ภาพตอตัวตนแบบ 1 ช้ิน 

 การทดสอบกับผูบริโภค แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 30 – 60 นาที แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอ

ตัวตนแบบ 1 ช้ิน 

สรุปผลการเรียนรู 

 

สรุปผลการคิดเชิงออกแบบ 

สรุปผลการเรียนรูกิจกรรมท้ังหมด 

กิจกรรมกลุม 30 – 60 นาที ความเขาใจการคดิเชิงออกแบบของนิสิต 
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กิจกรรมเห็นอกเห็นใจ

ที่ 1  

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ

เกษตรกรเจาของธุรกจิ 

กิจกรรมเห็นอกเห็นใจ

ที่ 2 กิจกรรมเห็นอก

เห็นใจที่ 3 

 แผนภาพเห็นอกเห็น

ใจ ผูบริโภค 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: 

การกำหนดประเด็นปญหา 

การกำหนดประเด็นปญหา 20 ขอ 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: 

การเลือกประเด็นปญหา 

ปญหา 2 ขอ 

ปญหาท่ี 1 

ปญหาท่ี 2 

 

ปญหาที่ 1 

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมอง

แบบตั้งเงื่อนไข 

แนวทางแกไขปญหา 10 – 20 ขอ 

กิจกรรมระดมความคิดที ่ 2: การเลือกแนว

ทางแกไขปญหา 

แนวทางแกไขปญหา 2 ขอ 

แนวทางแกไขปญหาที่ 1 

แนวทางแกไขปญหาที่ 2 

ปญหาที่ 2 

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมอง

แบบตั้งเงื่อนไข 

แนวทางแกไขปญหา 10 – 20 ขอ 

กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนว

ทางแกไขปญหา 

แนวทางแกไขปญหา 2 ขอ 

แนวทางแกไขปญหาที่ 3 

แนวทางแกไขปญหาที่ 4 

 

ภาพท่ี 3.1 

สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ตัวตนแบบที่ 1 

กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

แผนภาพความคิดเห็นเกษตรกรและผูบริโภคตอตัวตนแบบที ่1 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ตัวตนแบบที่ 2 

กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

แผนภาพความคิดเห็นเกษตรกรและผูบริโภคตอตัวตนแบบที ่2 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ตัวตนแบบที่ 3 

กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

แผนภาพความคิดเห็นเกษตรกรและผูบริโภคตอตัวตนแบบที ่3 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ตัวตนแบบที่ 4 

กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

แผนภาพความคิดเห็นเกษตรกรและผูบริโภคตอตัวตนแบบที ่4 
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3.4 สรุป 

 

ในบทนี้ผู เขียนไดอธิบายแนวทางการใชการคิดเชิงออกแบบมาประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษา

สำหรับนิสิต โดยผูเขียนอธิบายถึงการใชเครื่องมือในข้ันตอนตางๆ ในการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยแบงออกเปน 

3 ขั้นตอนหลักคือ การเตรียมตัวกอนทำกรณีศึกษา เครื่องมือในการวิเคราะหกรณีศึกษา และ สรุปผลการ

เรียนรู ซ่ึงจะชวยใหนิสิตเขาใจเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบประกอบการทำกรณีศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 4 

เนื้อหากรณีศึกษา 

Case Study Database 

 

ในบทนี้เปนเนื้อหากรณีศึกษาธุรกิจการเกษตร 7 ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑและปญหาที่แตกตางกัน ผูเขียน

ไดเลือกผลิตภัณฑที่มีการบริโภคเปนการทั่วไปเพื่อใหนิสิตมีความเขาใจผลิตภัณฑเพียงพอประกอบการคิดเชิง

ออกแบบได โดย โดย 7 กรณีศึกษามีดังนี้ 

กรณีศึกษาท่ี 1 สวนสมเกษตรอินทรีย 

กรณีศึกษาท่ี 2 สวนทุเรียน 

กรณีศึกษาท่ี 3 สวนมัลเบอรรี่ 

กรณีศึกษาท่ี 4 สวนแกวมังกร 

กรณีศึกษาท่ี 5 สวนเมลอนญี่ปุน 

กรณีศึกษาท่ี 6 ไรขาวโพดหวานแดง 

กรณีศึกษาท่ี 7 สวนกระทอน 

 

ในแตละกรณีศึกษาจะประกอบดวยบทนำ เนื้อหาซ่ึงประกอบดวยขอมูลเบื้องตนของเกษตรกรเจาของ

ธุรกิจการเกษตร ขอมูลเก่ียวกับการจัดการธุรกิจการเกษตรในดานการผลิต การตลาด การเงิน ปญหาเบื้องตน

ของเกษตรกร และบทสงทาย โดยแตละกรณีศึกษามีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1  สรุปประเด็นสำคัญของกรณีศึกษาท้ัง 7 กรณีศึกษา 

 กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 2 กรณีศึกษาท่ี 3 กรณีศึกษาท่ี 4 กรณีศึกษาท่ี 5 กรณีศึกษาท่ี 6 กรณีศึกษาท่ี 7 

ผลิตภัณฑ สมเกษตรอินทรีย ทุเรียน มัลเบอรรี ่ แกวมังกร เมลอนญีปุ่น ขาวโพดหวานแดง กระทอน 

ลักษณะท่ัวไปของ

กรณีศึกษา 

สวนสมเกษตร

อินทรียจำนวน 25 

ไรในจังหวัดปทุมธานี 

สวนทุเรียนในจังหวัด

นนทบุรีขนาด 4 ไร 

สวนมัลเบอรรีจ่ำนวน 

3 ไรในจังหวัด

นครปฐม 

สวนแกวมังกร

จำนวน 15 ไรใน

จังหวัดเลย 

สวนเมลอนขนาด 4 

โรงเรือนบนพ้ืนท่ี 5 

ไรในจังหวัดนครปฐม 

ไรขาวโพดหวานแดง

ขนาด 3 ไรในจังหวัด

ปทุมธานี 

สวนกระทอนจำนวน 

12 ไรในจังหวัด

นนทบุร ี

พ้ืนท่ีปลูก 25 ไร 4 ไร 3 ไร 15 ไร 5 ไร 3 ไร 12 ไร 

ผลิตภัณฑหลัก - ผลสมสด 

- น้ำสมคั้น 

- ผลทุเรยีนสด - ผลมลัเบอรรี่สด 

- น้ำมัลเบอรรี ่

- ผลแกวมังกรสด - ผลเมลอนสด - ขาวโพดหวานแดง

สด 

- ผลกระทอนสด 

ลักษณะพิเศษ

ผลิตภัณฑ 

เกษตรอินทรีย (ยัง

ไมไดรับการรับรอง) 

ไดมาตรฐาน GAP 

ไดข้ึนทะเบียน GI 

- - ไดมาตรฐาน GAP - ไดข้ึนทะเบียน GI 

กลุมลูกคาสง ขายสงผานซเูปอรมา

เก็ต 

 

ขายสงพอคาคนกลาง

รายยอย 

ขายสงพอคาคน

กลาง 

 

ขายสงพอคาคน

กลาง 3 ราย 

 

ขายสงพอคาตลาดไท

, หางสรรพสินคา 

 

ขายสงพอคาคน

กลางรายยอย 

X 

กลุมลูกคาปลกี ขายรายยอยเวลามา

ชมสวน, ออกบูธงาน

ตางๆ 

ขายรายยอยเวลามา

ชมสวน 

นักทองเท่ียวมาเยี่ยม

ชมสวน, ออกบูธงาน

ตางๆ 

ลูกคาท่ีมาเยี่ยมชม

สวน 

นักทองเท่ียวมาเยี่ยม

ชมฟารม 

ขายรายยอยเวลามา

ชมฟารม, คนพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

นักทองเท่ียวท่ีมาซื้อ

ท่ีสวน 

มีตราสินคาของ

ตนเอง 

√ X √ X X X X 

กำไรจากการ

ดำเนินงาน 

มีกำไร มีกำไร มีกำไร มีกำไร มีกำไร มีกำไร มีกำไร 
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กรณีศึกษาที่ 1 

สวนสมเกษตรอินทรีย 

 

บทนำ 

 

กรณีศึกษานี้เปนการใชการคิดเชิงออกแบบกับสวนสมเกษตรอินทรียของคุณวราธรซึ่งเปนเกษตรกรท่ี

เคยปลูกสมดวยสารเคมีมากอนกอนท่ีจะเปลี่ยนการมาทำสวนสมเกษตรอินทรียในจังหวัดปทุมธานี โดยสวนสม

มีการพัฒนาตราสินคาของตนเองจนมีโอกาสไดไปขายในซูเปอรมารเก็ตชั้นนำ โดยกรณีศึกษามีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

เนื้อหา 

 

ความเปนมา 

สวนสมเกษตรอินทรียมีคุณวราธร สามัคคีเปนเจาของสวน แตเดิมคุณวราธรเคยปลูกสมโดยใชสารเคมี

มากอน แตผลกระทบของการทำสวนสมสารเคมีทำใหคุณวราธรมีปญหาสุขภาพ ประกอบกับตนทุนสารเคมีท่ี

สูงขึ้นทำใหกระทบตนทุนการผลิตยิ่งปลูกยิ่งมีแตผลขาดทุน ทำใหคุณวราธรตัดสินใจขายที่ดินเดิมทั้งหมดนำ

เงินท่ีไดมาซื้อท่ีดินใหมที่จังหวัดปทุมธานีเริ่มตนจำนวน 8 ไรเพื่อทำธุรกิจสวนสมที่ถนัดเหมือนเดิม แตเปลี่ยน

มาเปนการทำสวนสมแบบเกษตรอินทรียโดยไดแรงบันดาลใจดานการทำเกษตรอินทรียจากการไดไปศึกษาดู

งานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อมาทำสวนสมรอบใหมจึงปลูกสมอินทรียเปนหลัก

โดยมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนแซมเล็กนอย เชน ฝรั่ง กลวย พืชผักสวนครัวอินทรีย เปนตน 

เมื่อปลูกสวนสมรอบใหมคุณวราธรจึงตั้งใจปลูกแบบเกษตรอินทรียและมีความตั้งใจจะทำเรื ่องขอ

มาตรฐานเกษตรอินทรียใหกับสวนสมอยางจริงจัง โดยคุณวราธรมีความคิดวาการปลูกสวนสมอินทรียสามารถ

ตอยอดธุรกิจไดดีกวาสวนสมเคมี เชน สามารถพัฒนาเปนการทองเท่ียวเชิงเกษตรก็ได หรือจัดกิจกรรมลองเรือ

ชมสวนสมก็ได เพราะเปนสวนไมมีการใชสารเคมี ปลอดภัยสำหรับทักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชม  

นอกจากนี้คุณวราธรยังมีความตองการเผยแพรแนวคิดการทำเกษตรอินทรียใหกับเกษตรกรคนอื่น มี

การเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงจำนวนประมาณ 20 ครัวเรือนใหเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย มีการตั้ง
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เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย มีกิจกรรมถายทอดความรู มีการขายปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรใน

ราคาทุน เชน ปุยชีวภาพ ฮอรโมนชีวภาพ โดยเกษตรกรท่ีเปลี่ยนมาปลูกเกษตรอินทรียสามารถนำสินคาไปขาย

ไดตามชองทางที่ตัวเองมี หรือหากไมมีชองทางทางสวนสมของคุณวราธรยังเปนตัวกลางรับซื้อสินคาจาก

ชาวบานในละแวกพื้นที่ในราคาตลาดเพื่อชวยกระจายสินคา แตวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียยังอยูในชวง

เริ่มตนยังนับวาไมประสบความสำเร็จมากนัก การเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรียตองใชเวลาในการพักฟนและ

บำรุงดิน ในชวงพักฟนเกษตรกรจะขาดรายไดและไมมั่นใจวาจะไดผลผลิตแบบที่ตั้งใจหรือไม การสงเสริมให

เกษตรกรมาทำเกษตรอินทรียจึงเปนเรื่องทาทายในปจจุบัน 

 

การผลิต 

ภาพท่ี 4.1  ตนสมในสวนสมคุณวราธร 

 

สวนสมเกษตรอินทรียมีเนื้อที่เริ่มตน 8 ไรกอนขยายไปเรื่อยๆ จนปจจุบันมีพื้นที่ 30 ไร ลักษณะที่ดิน

เปนท่ีลุมท่ีมีระบบชลประทานและใกลแหลงน้ำ มีการยกทองรองเพ่ือใหมีน้ำดูแลสวนสมไดตลอดท้ังป ปจจุบัน

ใชพื้นที่ 25 ไรปลูกสม 2 ชนิด คือพันธุเขียวดำเนินและเขียวหวานบางมดดังแสดงในภาพที่ 4.1 คุณวราธรจะ

เปนคนดูแลสวนสมดวยตนเองในชวงปกติ การใชแรงงานจะใชแรงงานในครัวเรือนผสมผสานกับการจาง

แรงงานรายวันในพ้ืนท่ีประมาณ 10 – 15 คนในราคาวนัละ 300 บาทมาชวยในการดูแลสวนเนื่องจากการปลูก

สมอินทรียตองใชแรงงานในการดูแลมากกวาสมเคมี โดยเฉพาะในชวงที่ตองมีกิจกรรมทางสวนเยอะเชน การ

เก็บผลผลิต การคัดแยก การลางผลผลิต การบรรจุผลผลิต ตองใชแรงงานมากแตหาแรงงานคอนขางหายาก

มาก 
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การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใชแรงงานเก็บเกี่ยวโดยแรงงานตองมีคัดเลือกสมเปน สวนการคัดแยกสมก็ใช

แรงงานคนเชนกัน หากสมมีแผลหรือมีตำหนิแรงงานจะแยกออกไปเปนอีกเกรดหนึ่ง สวนสมท่ีไดมาตราฐานจะ

มีการลาง แยก ตั้งใหแหง ชั่งน้ำหนักใหไดมาตรฐานโดยหนึ่งกลองตองมีน้ำหนักอยางนอย 950 กรัม หากสมสุก

เกินไปทางคนงานจะตองคัดแยกออก เนื่องจากหากนำไปขายเปลือกสมจะเริ่มติดกับตัวเนื้อสมมากขึ้นจนแกะ

ยาก โดยสมท่ีสุกจะนำไปแปรรปูเปนน้ำสมค้ันสดบรรจุขวด การค้ันใชแรงงานคนค้ันขายวันตอวันโดยขายไดวัน

ละ 100 ขวดผานการนำไปขายตามสถานท่ีออกบูธตางๆ เชน โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีลูกคาบางสวนโทรมา

สั่งและนัดมารับเองท่ีสวน 

ดานการขนสงสมนั้นการขายสงซูเปอรมารเก็ตทางสวนจะเปนคนจางรถขนสงไปสงที่ศูนยกระจาย

สินคาโดยสวนสมเปนผูรับผิดชอบคาขนสงเอง โดยสวนจะพยายามวางแผนการผลิตใหมีสินคาสงซูเปอรมาเก็ต

ใหสอดคลองกับกำลังการผลิตของสวนซึ่งปจจุบันมีกำลังการผลิต 60 – 80 ตันตอป สวนการสงสินคาใหกับ

กลุมลูกคารายยอยเชนลูกคาที่สั่งซื้อทางออนไลน ทางสวนสมจะบรรจุสินคาเปนถุงตาขายพรอมที่กันกระแทก 

2 ชั้นกอนบรรจุลงกลอง ใน 1 กลองสามารถบรรจุสมได 5 - 10 กิโลกรัม ทางสวนจะเปนคนไปขนสงใหลูกคา

ผานทางบริษัทขนสงเอกชนโดยลูกคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด โดยปกติสม 1 กลองน้ำหนัก 5 

กิโลกรัมจะมีคาขนสงในกรุงเทพและปริมณฑลอยูท่ี 110 บาท 

 

การตลาด 

 

กลุมลูกคา 

 

กลุมลูกคาหลักของทางสวนสมเกษตรอินทรียคุณวราธรจะเปนการขายสงเปนหลัก โดยทำสัญญาขาย

สงกับซูเปอรมารเก็ตชั้นนำแหงหนี่งเปนระยะเวลา 1 ป ทางสวนจะสงสมใหกับซูเปอรมารเก็ตอยางตอเนื่องโดย

ไปสงท่ีศูนยกระจายสินคา 

ดานลูกคารายยอยจะมียอดขายบางแตไมมาก เชน การขายใหกลุมนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวน 

กลุมลูกคาออนไลนผาน Facebook และ ลูกคาท่ีซ้ือจากการออกบูธเวลาทางสวนไปออกบูธ ซ่ึงการออกบูธจะ

เลือกไปขายสมที่ใหกลุมคนที่มีกำลังซื้อที่กังวลเรื่องสุขภาพเนื่องจากสมแบบเกษตรอินทรียมีราคาสูงกวาสม

ท่ัวไป เชน โรงพยาบาลขนาดใหญ หรือ บริษัทเอกชนขนาดใหญ โดยสินคาท่ีนำไปขายมีตั้งแตผลสมสด น้ำสม 

รวมถึงผลิตภัณฑผักอินทรียจากกลุมวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ทางสวนยังมีการจัดเทศกาลชิมสมเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวสายสุขภาพหนาใหมใหเขามารวมกิจกรรมและซื้อผลิตภัณฑกลับบาน โดยลูกคากวา 90% ที่มา
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เที่ยวชมสวนจะซื้อสมเกษตรอินทรียกลับบานทุกคน กลุมลูกคาของสวนสมวราธรสรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 

4.2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2  กลุมลูกคาของสวนสมคุณวราธร 

 

 กลุมลูกคาขายสง กลุมลูกคารายยอย 

ลูกคา • ซูเปอรมารเก็ตชั ้นนำแหงหนึ่ง 

โดยมีสัญญาระยะยาว 1 ป  

• นักทองเท่ียวท่ีมาชมสวน 

• ลูกคาจากการออกบูธ 

• ลูกคาสั่งซ้ือออนไลน 

ลักษณะการขาย • ขายยกสวน • ขายยอยเปนกิโลกรัม 

ราคา • 80 – 100 บาท / กิโลกรัม • 80 – 100 บาท / กิโลกรัม 

การขนสง • สวนเปนคนออกคาขนสง • ลูกคาเปนคนออกคาขนสง 

การสงมอบ • สวนนำไปสงมอบท่ีบริษัท • สงทางบริษัทขนสงเอกชน 

 

ตราสินคา 

ภาพท่ี 4.2  ตัวอยางปายสินคาของสวนสมคุณวราธร 

 

สวนสมคุณวราธรไดพัฒนาตราสินคาของสวนเองภายใตยี่หอ “สมวราธร” โดยนอกจากจะออกแบบ

ตราสินคาแลวทางสวนยังไดออกแบบฉลากขนาดเล็กเพื ่อนำไปติดกับถุงตาขายที ่บรรจุส มที ่ขายใน

ซูเปอรมารเก็ตดวย โดยในฉลากนอกจากจะอธิบายคุณสมบัติวาเปนสมเกษตรอินทรียแลวยังมี QR code 

เพ่ือใหลูกคาสามารถติดตอสวนไดโดยตรงผาน Facebook ไดอีกดวยดังแสดงในภาพท่ี 4.2 
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สวนประสมทางการตลาด 

 

ดานผลิตภัณฑ 

ภาพท่ี 4.3  ผลิตภัณฑสมสดของสวนสมคุณวราธร 

 

ผลิตภัณฑของสวนสมคุณวราธรมี 2 ประเภทหลักคือผลสมสดและน้ำสมคั้น โดยผลสมสดดังแสดงใน

ภาพที่ 4.3 แบงออกเปน 2 เกรดคือเกรดมาตรฐานและเกรดพรีเมี่ยมโดยมีราคาแตกตางกัน สวนน้ำสมคั้นจะ

บรรจุขวดขนาด 220 มล โดยใชผลสมท่ีลูกเล็กตกมาตราฐานหรือสมท่ีสุกเกินไปมาค้ันสดขายวันตอวัน ซ่ึงการ

ใชสมท้ังสองชนิดมาผสมกันทำใหรสชาติน้ำสมมีเอกลักษณ มีรสหวานจากสมสุกและรสอมเปรี้ยวจากผลสมลูก

เล็ก 

 

ดานราคา 

ราคาขายของสมจะมีราคาเทากันไมวาจะขายสงหรือขายปลีกโดยซูเปอรมารเก็ตที่รับซื้อสมจากสวน

จะไปบวกราคาเพื่อขายปลีกเพิ่มเติมเองกิโลกรัมละ 30-40 บาทในภายหลัง ความแตกตางของราคาขึ้นอยูกับ

คุณภาพของสม โดยผลสมเกรดมาตราฐานราคาอยูท่ี 80 บาทตอกิโลกรัม สวนสมที่ลูกใหญ สวยจะคัดเปน

เกรดพรีเม่ียมแลวขายในราคา 100 บาทตอกิโลกรัม สวนน้ำสมค้ันราคาขวดละ 35 บาท 

 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ทางสวนเนนการขายสงผลสมสดผานซูเปอรมารเก็ตเปนหลัก สวนชองทางการจำหนายหนาสวนมีบาง

แตเปนสวนนอย โดยมากยอดขายปลีกจะมาจากการออกงานบูธขายตามสถานที่ตางๆ สวนชองทางการขาย

ออนไลนมีบางเล็กนอยประมาณ 5% ผานทาง Facebook ซ่ึงยังมียอดขายไมเยอะมาก  
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คุณวราธรเคยนำสมไปจำหนายปลีกตามตลาดทั่วไปแตขายไมดีเนื่องจากลูกคาจะเทียบราคาระหวาง

สมอินทรียกับสมที่ปลูกโดยใชสารเคมีที่มีราคาถูกกวา โดยคุณวราธรมักบอกวาลูกคายังไมเห็นคุณคาของสม

อินทรียวาปลอดภัยกับรางกายขนาดไหนทำใหคุณวราธรเลือกขายเฉพาะซูเปอรมารเก็ตที่มีลูกคาที่มีกำลังซ้ือ

และสนใจดานสุขภาพ อยางไรก็ตามคุณวราธรมักไดรับขอเสนอแนะจากลูกคาที่มาติดตอซื้อที่สวนวาหาซื้อสม

ไดยากเพราะลูกคาไมไดเดินซูเปอรมารเก็ตทุกคน  

 

ดานการสงเสริมการตลาด 

สวนสมคุณวราธรมีกิจกรรมการสงเสริมการตลาดคือการใหสวนลดเวลาออกบูธขายสินคา สวนการ

ประชาสัมพันธทางสวนสมมี Facebook ที่ใชโฆษณากิจกรรมการทองเที่ยวชมสวนหรือลงคลิปที่คุณวราธรได

ไปออกรายการทีวีเชน รามา Channel ของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือใหประชาชนไดรูจักสวนมากข้ึน  

สวนประสมทางการตลาดของสวนสมคุณวราธรสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.3 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.3  สวนประสมทางการตลาดของสวนสมคุณวราธร 

 

ดานผลิตภัณฑ  

                                                                                         

• ผลสมสดแบงเปนเกรดมาตรฐาน/เกรดพรีเม่ียม 

• น้ำสมค้ันบรรจุขวด ขนาด 220 มล.   

ดานราคา 

 

• ผลสมเกรดมาตราฐานราคา 80 บาท/กิโลกรัม 

• ผลสมเกรดพรีเม่ียมราคา 100 บาท/กิโลกรัม 

• น้ำสมค้ันบรรจุขวดราคา 35 บาท/ขวด   

ดานชองทางการจัดจำหนาย                                                                  • ขายสงผลสมสดผานการขายลวงหนากับ 

ซูเปอรมารเก็ตชั้นนำ 

• ขายหนาสวน  

• ออกบูธตามงานตางๆ  

• ขายผานชองทางออนไลน 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 

• การจัดกิจกรรมชมสวน 

• ลดราคาสินคาเวลาออกบูธ  

• การโฆษณาผานชองทางออนไลน  

• การออกรายการทีวีเพ่ือสุขภาพ เชน รามา

ชาแนล 
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การเงิน   

 

สวนสมคุณวราธรมีตนทุนคงท่ีไดแกคาเสื่อมราคาอุปกรณในการปลูกสม รวมถึงคาเสียโอกาสของเงิน

ลงทุน โดยมีตนทุนคงท่ีตอไรตอปพอสังเขปแสดงในตาราง 4.4 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.4  ตนทุนคงท่ีในการทำสวนสมตอไรตอป 

 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต 5,000 

2. คาเสียโอกาสของเงินทุน 30,000 

 รวม 35,000 

 

ดานตนทุนผันแปรหลักคือคาใชจายดานแรงงานเพราะการทำเกษตรอินทรียตองใชแรงงานในการดูแล

จัดการปญหาโรคแมลงในสวนสมเพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีคาสารชีวภัณฑรวมถึงคาใชจาย

เกี่ยวกับปุยอินทรีย และตนทุนผันแปรอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตนทุนผันแปรพอสังเขปดังแสดงในตาราง 4.5 

ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.5 ตนทุนผันแปรในการทำสวนสมตอไรตอป 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาแรงงาน 40,000 

2. คาชีวภัณฑ 20,000 

3. คาปุยอินทรีย 10,000 

4. ตนทุนผันแปรอ่ืนๆ  15,000 

 รวม 85,000 

 

ดานรายไดและกำไร โดยเฉลี่ยสมจะขายไดในราคา 80 – 100 บาทโดยมีกำลังการผลิต 2 ตันตอไรตอ

ป ทำใหมีรายไดเฉลี่ยอยูที ่ 160,000 บาท ทำใหหลังหักทั้งคงที่และผันแปรแลว จะมีกำไรพอสังเขปอยูท่ี 

40,000 บาทตอไรตอป ดังแสดงรายละเอียดพอสังเขปในตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 รายไดและกำไรของสวนสมคุณวราธรตอไรตอป 

 

รายได 160,000 บาท 

ตนทุนคงท่ี 35,000 บาท 

ตนทุนผันแปร 85,000 บาท 

รวมตนทุน 120,000 บาท 

กำไร / ขาดทุน 40,000 บาท  

 

ปญหาเบ้ืองตน 

 

ถึงแมสวนสมคุณวราธรจะมีกำไรอยางตอเนื่องแตก็ยังมีปญหาที่ตองการไดรับการปรับปรุงแกไข โดย

ปญหาเบื้องตนดานการผลิตคือปญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการปลูกเกษตรอินทรียตองใชแรงงานคนใน

การดูแลเปนหลัก ทำใหมีปญหาแรงงานท่ีหายาก ราคาแพง ไมอดทน ขาดความรูความเขาใจในหลักการเกษตร

อินทรียโดยเฉพาะแรงงานคนไทยหายากมากและราคาก็สูงกวาแรงงานตางดาว ทำใหสวนตองจางแรงงานมา

ฝกใหมตลอดซึ่งสงผลใหผลผลิตไมสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับชองทางการจัดจำหนายที่แมจะมี

ขายในซูเปอรมารเก็ตชั้นนำแตก็ยังไมทั่วถึง รวมถึงปญหาของตัวสมสดที่มีอายุของสั้นเพียง 3 - 4 วัน เมื่อสม

เนาเสียจะเกิดแมลงเขามารบกวนตนสมสงผลใหสมไมไดคุณภาพทั้งตน ทำใหสงผลไปถึงการจัดจำหนายดวย

เชนกันที่ไมสามารถนำไปจำหนายในเกรดที่ไดราคาดีได และปญหาดานการตลาดโดยเฉพาะปญหาที่ผูบริโภค

สมจำนวนมากไมรูคุณคาของสมอินทรียวาปลอดภัยกวาสมเคมีอยางไร ทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสมที่ราคา

เปนหลัก ซ่ึงสมอินทรียไมสามารถขายสูราคาสมท่ีปลูกโดยใชสารเคมีได 
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สรุป 

 

กรณีศึกษาที่ 1 สวนสมเกษตรอินทรียมีคุณวราธรเปนเจาของสวน โดยมีเนื้อที่ 25 ไรปลูกสมแบบ

เกษตรอินทรีย 2 สายพันธุคือพันธุเขียวดำเนินและเขียวหวานบางมด กลุมลูกคาหลักของสวนจะขายสงเปน

สัญญาระยะยาวกับซูเปอรมารเก็ตชั้นนำเปนหลักโดยมียอดขายใหลูกคารายยอยท่ีมีเท่ียวชมสวนและขายตอน

ออกบูธบาง ราคาขายสมอยูที่กิโลกรัมละ 80 – 100 บาท การทำสวนสมอินทรียดำเนินไปไดดวยดีโดยมีอัตรา

กำไรประมาณ 25% ของราคาขาย อยางไรก็ตามสวนสมอินทรียยังมีปญหาที่ตองการไดรับการปรับปรุง เชน 

ปญหาดานแรงงานที่หายากและราคาแพง รวมถึง หรือปญหาการตลาดที่ชองทางการจัดจำหนายยังมีจำกัด 

ปญหาลูกคาไมเห็นคุณคาของสมอินทรีย เปนตน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสวนยังตองการพัฒนาใหดีข้ึนในอนาคต   
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กรณีศึกษาที่ 2 

สวนทุเรียน 

 

บทนำ 

 

กรณีศึกษานี้เปนการใชการคิดเชิงออกแบบกับสวนทุเรียนนนทบุรีของเกษตรกรรายยอยในจังหวัด

นนทบุรี โดยคุณสำราญเปนเจาของสวนทุเรียนจำนวน 4 ไร มีประสบการณดานการบริหารในภาคเอกชนมา

กอน กอนที่จะเริ่มปลูกทุเรียนเปนอาชีพเสริมเพื่อเตรียมตัวเปนเกษตรกรเต็มตัวหลังเกษียณ โดยกรณีศึกษามี

รายละเอียดดังนี้ 

 

เนื้อหา 

 

ความเปนมา 

สวนทุเรียนมีคุณสำราญ แสงจันทร เปนเจาของสวน คุณสำราญเรียนจบปริญญาโทดานการตลาดและ

ทำงานประจำในภาคเอกชนมาโดยตลอดกอนท่ีจะผันตัวมาเริ ่มทำสวนทุเรียนควบคูไปกับงานประจำเพ่ือ

วางแผนเปนเกษตรกรเต็มตัวหลังเกษียณอายุ คุณสำราญเริ่มตนจากการนำที่ดินจำนวน 4 ไรที่เปนมรดกของ

ครอบครัวมาทำสวนท่ัวไป โดยเริ่มตนโดยทำสวนผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเชนกลวย มะนาว มะกรูด สมโอ 

ชมพู และทุเรียน โดยปลูกทุเรียนแซมกับพืชอื ่นๆ จำนวนไมมาก คุณสำราญพอมีรายไดเสริมจากสวน

พอสมควรจนกระท้ังป พ.ศ. 2554 ไดเกิดน้ำทวมใหญในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีทำใหพืชท่ีปลูกในสวนไดรับความ

เสียหายทั้งหมด โดยตอนแรกคุณสำราญถอดใจจะขายท่ีดินและเลิกการทำสวน แตเนื่องจากครอบครัวยัง

ตองการเก็บท่ีดินไวคุณสำราญจึงตั้งใจวาจะทำสวนใหมอีกครั้ง 

 

คุณสำราญกลับมาทำสวนอีกครั้งแตคราวนี้ตั้งใจปลูกแตทุเรียนอยางเดียวเนื่องจากเปนพืชที่ขายได

ราคาดีตั้งแตการทำสวนกอนน้ำทวม โดยคุณสำราญกลาววา “ปลูกทุเรียนไมกี่ตนขายไดกำไรเยอะกวาปลูก

กลวยเปนไรเสียอีก” ประกอบกับหลังเหตุการณน้ำทวมบรรเทาลงคุณสำราญไดรับการติดตอจากโครงการ

อนุรักษสายพันธุทุเรียนนนทบุรีเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาน้ำทวม โดยโครงการฯ นำ

กิ่งและพันธุทุเรียนมาแจกชาวสวนในจังหวัดนนทบุรี จึงตัดสินใจกลับมาทำสวนทุเรียนอีกครั้ง ประกอบกัน
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ตัวเองเคยมีประสบการณทำสวนทุเรียนมากกอนจึงตั้งใจจะดูแลสวนทุเรียนใหดีที่สุด โดยเริ่มตนทำสวนโดยใช

แรงงานในครัวเรอืนเปนหลักดังแสดงในภาพท่ี 4.4 

ภาพท่ี 4.4  ตนทุเรียนในสวนทุเรียนคุณสำราญ 

 

การผลิต 

 

สวนทุเรียนคุณสำราญมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 4 ไร ทำการปลูกทุเรียนเพียงอยางเดียวประมาณ 130 ตน โดยมี

พันธุทุเรียนท่ีปลูกหลักอยู 3 สายพันธุ ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.7  สายพันธุทุเรียนในสวนทุเรียนคุณสำราญ 

 

 

สายพันธุท่ีปลูก จำนวน (ตน) 

ทุเรียนพันธุกานยาว 30 

ทุเรียนพันธุพวงมณี 30 

ทุเรียนพันธุหมอนทอง 60 

พันธุอ่ืน ๆ 10 

รวมตนทุเรียนท้ังหมด 130 
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สาเหตุท่ีคุณสำราญเลือกปลูก 3 สายพันธุหลักไมไดตองการอนุรักษพันธุ แตเลือก 3 สายพันธุนี้เพราะ

เปนพันธุทุเรียนท่ีคนรูจักและนิยมบริโภคมากสุด ทุเรียนในสวนคุณสำราญเปนการปลูกโดยใชวิธีการเสียบยอด

หรือเสียบตา แตเปนการเสียบยอดกับตนทุเรียนที่ขึ้นตามปาโดยธรรมชาติ ซึ่งแมการปลูกทุเรยีนดวยวิธีแบบนี้

ตนทุเรียนจะมีความแข็งแรงสูการปลูกทุเรียนในอดีตท่ีปลูกจากเมล็ดไมได แตการเสียบยอดกับตนทุเรียนปาทำ

ใหตนทุเรียนมีความแข็งแรงกวาการเสียบยอดกับตนทุเรียนทั่วไป ทำใหปจจุบันทุเรียนในสวนมีความแข็งแรง

กวาตนทุเรียนในอดีต 

ปจจุบันคุณสำราญทำสวนทุเรียนมาแลวประมาณ 8 ป ทุเรียนในสวนเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตไดหลังปลูก

ประมาณ 4 - 5 ป และไดผลผลิตเต็มที่เมื่อเขาปที่ 7 – 8 ซึ่งเปนชวงที่ตนทุเรียนทุกตนโตเต็มที่ โดยหาก

เกษตรกรเจาของสวนบำรุงรักษาดีทุเรียนสามารถใหผลผลิตไดอีก 20 – 30 ป โดยปกติทุเรียนในสวนจะเริ่ม

ออกดอกประมาณเดือนธันวาคม คุณสำราญจะเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตไดประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม 

ในชวง 4 ปแรกท่ีทุเรียนยังไมใหผลผลิตคุณสำราญยังมีรายไดจากงานประจำ โดยทุเรียนที่สวนเริ่มมี

ผลผลิตในปท่ี 5 โดยเริ่มจากมีผลผลิต 10 ตน ตนละประมาณตนละ 5 ลูก รวมเปนผลผลิตปที่ 5 จำนวน 50 

ลูก หลังจากนั้นผลผลิตก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจำนวนตนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไดและจำนวนลูกตอตน โดยปจจบุัน

ทุเรียนเกือบท้ังสวนเกิน 100 ตนตางใหผลผลิตอยางตอเนื่องเปนอยางดี โดยในบางปจำนวนทุเรียนของสวนคิด

เปน 1 ใน 5 ของทุเรียนทั้งจังหวัดนนทบุรีเลย อยางไรก็ตามจำนวนผลผลิตไมแนนอนในแตละปขึ้นอยูกับ

สภาพอากาศ สภาพน้ำในปนั้นๆ ดวย ปไหนสิ่งแวดลอมไมดี เชน แลงมาก น้ำเค็มหนุนสูง ผลผลิตจะลดลง 

การดูแลสวนทุเรียนคุณสำราญใชเพียงแรงงานในครัวเรือนคือภรรยาและลูกชายเปนหลักโดยไมไดจาง

แรงงานจากขางนอกเนื่องจากขนาดท่ีดินไมใหญมาก ผลผลิตไมเยอะ และท่ีสำคัญคนท่ีมีความรูเก่ียวกับทุเรียน

จริง ๆ มีนอยและหายาก หากจางคนที่ไมมีความรูมาดูแลจะทำใหผลผลิตเสียหายไมไดคุณภาพเพราะทุเรียน

เลี้ยงใหรอดนั้นงาย แตเลี้ยงใหมีผลที่มีคุณภาพนั้นยาก เชน ใหน้ำมากไปทุเรียนก็ไมออกดอก ใหน้ำนอยไป

ทุเรียนก็ไมออกดอก เปนตน จึงตัดสินใจดูแลสวนดวยตนเองทั้งหมด เวนแตจะจางแรงงานภายนอกมาในงาน

เฉพาะกิจเชน ขุดทองรอง ลอกสวน ทำแนวก้ันน้ำ เปนตน ซ่ึงไมเก่ียวของกับการดูแลสวนทุเรียน 

การดูแลสวนท่ัวไปเชน รดน้ำ จะมีภรรยาและลูกชายชวยกันดูแลสวนกิจกรรมอ่ืนๆ คุณสำราญจะเปน

ผูดูแลหลัก การเก็บเกี่ยวทุเรียนในสวนคุณสำราญจะเปนคนปนเก็บดวยตนเองหรือใหลูกชายชวยบางเพราะ

กลัวคนอ่ืนทำผลผลิตเสียหายและเปนวิธีท่ีคุณสำราญคุนเคย แตขอเสียของการใชแรงงานครัวเรือนคือเวลาเก็บ

เก่ียวผลผลิตใชเวลานานมาก กวาจะเก็บเก่ียวเสร็จใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหในการเก็บเก่ียวทุเรียนท้ังสวน 

การผลิตทุเรียนในสวนสิ่งที่สำคัญคือคาความเค็มของน้ำเพราะทุเรียนจะรสชาติดีหรือไมขึ้นอยูกับอยู

กับความเค็มของน้ำและดินในระดับท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะทุเรียนของสวนคุณสำราญท่ีตั้งอยูในจังหวัดนนทุรีท่ี
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ไดขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications: GI) ก็เพราะทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีจะ

ปลูกในดินและน้ำที่มีคาความเค็มเปนเอกลักษณ โดยเคยมีการศึกษาคาความเค็มที่เหมาะสมกับทุเรียนพบวา

ทุเรียนจังหวัดนนทบุรีจะอยูไดกับน้ำที่มีระดับความเค็มเหมาะสมคือคาความเค็มไมเกิน 0.3 – 0.4 ppt หาคา

ความเค็มเกินกวานี้ทุเรียนจะเริ่มมีปญหาเพราะเปนพืชที่ออนไหวกับความเค็มมาก ถาน้ำเค็มมากจะทำให

ทุเรียนคายความชื้นออกมามาก ใบแหงเพราะไมมีความชื้นไปเลี้ยงใบ พอใบทุเรียนมีนอยหรือเล็กเกินไปการหา

อาหารและการสังเคราะหแสงจะนอย ทำใหลูกทุเรียนไมสมบูรณขายไมไดราคา 

การดูแลรักษาทุเรียนก็เปนเคล็ดลับของแตละสวนที่ทำใหทุเรียนในแตละสวนมีรสชาติความแตกตาง

กัน บางสวนดูแลโดยใชวิธีของบรรพบุรุษตามที่ทำตามๆ กันมาโดยไมมีการวัดคาความเค็มของน้ำและดิน 

เกษตรกรบางคนไมรูวาทุเรียนตองการธาตุอะไรบาง แตที่สวนทุเรียนคุณสำราญจะมีการศึกษาหาขอมูลตางๆ 

ท้ังจากหนวยงานของรัฐและศึกษาเองผานอินเตอรเน็ต รวมถึงการศึกษาวิธีการปลูกทุเรียนจากสวนทุเรียนอ่ืนๆ 

แลวนำมาปรับใชกับสวนตัวเอง จึงทำใหไดผลผลิตรสชาติแตกตางจากสวนอ่ืน 

 

การตลาด 

 

กลุมลูกคา 

 

สวนทุเรียนคุณสำราญเนนการขายสงใหกับพอคาคนกลางเปนหลัก พอคาคนกลางเกือบท้ังหมดจะมา

จองทุเรียนที่สวนโดยตรงทำใหสวนทุเรียนคุณสำราญไมจำเปนตองมีหนาราน การรับจองทุเรียนสวนใหญเปน

การจองลวงหนาตั้งแตทุเรียนออกดอกโดยรับจองเปนตนๆ ไป การจองไมตองมีคามัดจำเพราะคนจองเปน

พอคาคนกลางท่ีมาซ้ือซ้ำจึงไวใจกันได เม่ือทุเรียนออกผลพอคาคนกลางจะมารับทุเรียนท่ีสวนดวยตัวเอง  

นอกจากนี้สวนทุเรียนคุณสำราญยังขายทุเรียนใหผูบริโภครายยอยท่ีมาซ้ือทุเรียนเองท่ีสวนบาง มีการ

ขายทุเรียนใหผูบริโภครายยอยทั้งแบบขายยกลูกและการแบงขายเปนแพ็คตามความตองการของลูกคา ลูกคา

รายยอยจะเปนกลุมคนวัยทำงานที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงนักธุรกิจ ขาราชการระดับสูง ขาราชการทองถิ่น เชน 

อบต อบจ เพราะราคาทุเรียนคอนขางแพงคือกิโลกรัมละ 1,500 – 1,800 บาท  

ทางสวนเนนการขายสงทุเรียนสดเพียงอยางเดียวโดยไมมีการแปรรูปเพราะงายและไมตองจัดการมาก 

ดานปญหากลุมลูกคาท่ีเปนพอคาคนกลางจะไมคอยมีปญหานอกจากปญหาผลิตทุเรียนใหไมทัน สวนลูกคาราย

ยอยบางทีมีปญหาบาง ลูกคาหลายคนจะบอกวาขนทุเรียนกลับตางจังหวัดลำบากเพราะมีปญหาเรื่องกลิ่น หรือ

บางคนนั่งรถมากับเพ่ือนแลวเพ่ือนไมอยากใหเอาข้ึนรถกลับเพราะกลิ่นก็มี ซ่ึงเราก็อยากชวยเขาแตก็ยังไมรูจะ

ทำอยางไร โดยลูกคาของสวนทุเรียนมีสรุปดังตารางท่ี 4.8 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.8  สรุปกลุมลูกคาของสวนทุเรียนคุณสำราญ 

 

 กลุมลูกคาขายสง  กลุมลูกคารายยอย 

ลูกคา • พอคาคนกลางที่มาจองทุเรียนท่ี

สวนเปนตนๆ 

• กลุมคนวัยทำงานท่ีมีกำลังซ้ือสูง 

• กลุมขาราชการในพ้ืนท่ี 

ลักษณะการขาย • ขายยกตน • ขายเปนลูก 

• ขายปลีกเปนแพ็ค 

ราคา • 1,200 - 1,500 บาท / กิโลกรัม • 1,200 - 1,800 บาท / กิโลกรัม 

การขนสง • พอคาคนกลางเปนคนออกคา

ขนสง 

• ลูกคาเปนคนออกคาขนสง 

การสงมอบ • พอคาคนกลางมารับผลผลิตท่ี

สวน 

• ลูกคามารับผลผลิตท่ีสวน 

 

ตราสินคา 

 

สวนทุเรียนคุณสำราญยังไมมีตราสินคาของสวนตัวเองเพราะการขายโดยมากจะรวมกลุมชาวสวน

ทุเรียนนนทบุรีไปขายพรอมกันในนามชมรมฟนฟูทุเรียนจังหวัดนนทบุรี และโดยมากจะมีพอคาคนกลางมารับ

จองที่สวนอยูแลว นอกจากนี้ภาครัฐยังไดเขามาชวยรับรองขึ้นทะเบียนทุเรียนเปนทุเรียนที่ไดสิ่งบงชี ้ทาง

ภูมิศาสตร (Geographical Indications: GI) หรือทุเรียน GI หลังจากขึ้นทะเบียนแลวจะมีสติ๊กเกอรรับรองให 

ชาวสวนทุเรียนนนทบุรีจะนำสติ๊กเกอรมาแปะไวที ่ผลผลิตของแตละสวน เชน ถาสวนทุเรียนคุณสำราญมี

ทุเรียน 500 ลูก ก็เอาสติกเกอรเบอร 1 – 500 ไปแปะตามผลทุเรียน เวลาลูกคาสแกน QR CODE จะเห็นวา

เปนทุเรียนนนทบรุท่ีีไดข้ึนทะเบียน GI นอกจากนี้ท่ีสวนยังไดมาตราฐาน GAP อีกดวยดังแสดงในภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.5  ทุเรียนของสวนคุณสำราญท่ีติดฉลากทุเรียน GI 

 

สวนประสมทางการตลาด 

 

ดานผลิตภัณฑ 

สวนทุเรียนคุณสำราญมีผลิตภัณฑขายอยางเดียวคือคือการขายทุเรียนผลสดโดยไมมีการนำไปแปรรูป

เปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ มีทุเรียน 3 สายพันธุ คือ หมอนทอง พวงมณี และ กานยาว และเปนทุเรียนท่ีไดกรับการ

ข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดนนทบุรี (GI) โดยขายเปนลูกเปนหลัก มีการแบงขายเปนแพ็คบาง

เล็กนอยตามความตองการของลูกคารายยอย 

 

ดานราคา 

กอนหนานี้สวนทุเรียนคุณสำราญขายทุเรียนหมอนทองลูกละ 5,000 บาท (น้ำหนัก 3 – 3.5 กิโลกรัม) 

แตเนื่องจากน้ำหนักทุเรียนแตละลูกมีความแตกตางกันทำใหลูกคาที่จองทุเรียนลวงหนาบางคนไมอยากได

ทุเรียนลูกท่ีน้ำหนักนอย คุณสำราญจึงเปลี่ยนมาขายทุเรียนเปนกิโลกรัมแทนโดยขายทุเรียนหมอนทองในราคา 
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1,200 - 1,500 บาทตอกิโลกรัม โดยหากทุเรียนมีขนาดลูกไมปกติเชนลูกเล็กหรือใหญเกินไปจะขายกิโลกรัมละ 

1,200 บาท สำหรับลูกที่ไดมาตรฐานคือแตละลูกมีน้ำหนัก 3 – 3.5 กิโลกรัมจะขายไดราคาสูงกวาคือกิโลกรัม

ละ 1,500 บาท 

สวนทุเรียนพวงมณีขายราคากิโลกรัมละ 1,200 บาท และทุเรียนกานยาว ราคาสูงท่ีสุดคือกิโลกรัมละ 

2,000 - 4,000 บาท (เนื่องจากลูกมีขนาดเล็ก คือลูกละ 2 กิโลกรัม) โดยรูปทรงทุเรียนไมมีผลตอราคามากนัก

เพราะคิดราคาขายเปนกิโลกรัม อยางไรก็ตามการขายทุเรียนก็ข้ึนอยูราคาตลาดในปนั้นๆ  

 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ชองทางการจัดจำหนายของสวนทุเรียนคุณสำราญคือการขายทุเรียนหนาสวนเปนหลัก เนื่องจากเปน

การขายสงใหแกผูซื้อที่เปนพอคาคนกลาง พอคาคนกลางสามารถจองทุเรียนลวงหนาไดโดยจองทุเรียนยกตน

เปนตนๆ ไป สวนลูกคารายยอยท่ีรูจักสวนก็จะเขามาซ้ือโดยตรงท่ีสวนดวยตนเองจึงไมมีความจำเปนตองมีหนา

ราน คุณสำราญมีการโพสขายทุเรียนผานเฟสบุกสวนตัวบางแตไมใชยอดขายหลัก อยางไรก็ตาม ทางสวนไดรับ

ความชวยเหลือจากโครงการระบบจองทุเรียนออนไลนของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาพัฒนา

ระบบจองทุเรยีนออนไลนไหฟรี จึงเปนชองทางจัดจำหนายอีกหนึ่งชองทาง 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจุบันสวนทุเรียนมีการโฆษณาสินคาผานทาง Facebook ดานสวนลดทางสวนทุเรียนไมไดจัดทำ

โปรโมชั่นใดเปนพิเศษใหกับลูกคาเนื่องจากปจจุบันสามารถขายไดอยูแลว โดยมีการลดราคาใหเฉพาะกรณีท่ี

ทุเรียนไมไดมาตราฐานจากกิโลกรัมละ 1,500 บาทเหลือกิโลกรัมละ 1,200 บาท 

 

สวนประสมทางการตลาดของสวนทุเรียนคุณสำราญสามารถสรุปไดดังแสดงในตาราง 4.9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.9  สวนประสมทางการตลาดของสวนทุเรียนคุณสำราญ 

ดานผลิตภัณฑ 

                                                                                         

• ทุเรียนผลสดขายยกลูก 

• ทุเรียนผลสดขายเปนแพ็ค 

ดานราคา 

 

• ทุเรียนพันธุหมอนทองและพวงมณีราคาเฉลี่ย 

1,200 - 1,500 บาทตอกิโลกรัม  

• ทุเรียนพันธุกานยาวราคา 2,000 - 4,000 บาท

ตอกิโลกรัม 

ดานชองทางการจัดจำหนาย                                                               • ขายผลผลิตหนาสวนโดยตรง 

• ขายผาน Facebook 

• ระบบจองทุเรียนออนไลนของกระทรวงดิจิทัล 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 

• ประชาสัมพันธทาง Facebook   

• การใหสวนลดกรณีทุเรียนน้ำหนักไมมาตราฐาน 

 

การเงิน 

สวนทุเรียนของคุณสำราญมีเงินลงทุนไมสูงมากเนื่องจากไดที่ดินมาจากครอบครัวโดยมีตนทุนคงท่ี

ไดแกคาเสื่อมราคาอุปกรณในการปลูกทุเรียน รวมถึงคาเสียโอกาสของเงินลงทุน โดยมีตนทุนคงท่ีตอไรตอปพอ

สังเขปแสดงในตาราง 4.10 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.10  ตนทุนคงท่ีในการทำสวนทุเรียนตอไรตอป 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต 5,000 

2. คาเสียโอกาสของเงินทุน 20,000 

 รวม 25,000 

 

ดานตนทุนผันแปรนั้น สวนทุเรียนคุณสำราญมีตนทุนไมสูงมากเนื่องจากพ้ืนท่ีไมเยอะและไมมีการจาง

แรงงานจากภายนอกในกิจกรรมหลัก ตนทุนสวนใหญจึงเปนคาปุยและคาน้ำประปาที่ตองใชในสวนในชวงท่ี

แหลงน้ำธรรมชาติมีคาความเค็มมากเกินไป ซ่ึงโดยเฉลี่ยอาจตองใชน้ำประปารดสวนทุเรียนถึง 1 – 3 เดือนตอ

ป นอกจากนั้นจะมีตนทุนที่ตองใชในการดูแลสวน เชน ปกลอก ขุดคลองหรือทองรอง ยกโคก ทำแนวกั้นน้ำ 
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เพื่อปองกันน้ำเค็ม โดยเปนตนทุนที่ตองใชในการปรับปรุงสวนอยางตอเนื่องทุกป โดยมีรายละเอียดตนทุนพอ

สงัเขปสำหรับ 1 รอบปการผลิตดังแสดงในตารางท่ี 4.11 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.11  ตนทุนผันแปรในการดูแลสวนทุเรียนของคุณสำราญตอไรตอป 

ลำดับ รายการ ตนทุน (บาท) 

1. คาปุย 30,000 

2. คาน้ำประปาในการรดน้ำชวงน้ำเค็ม 15,000 

3. คาแรงงานปรับปรุงสวน 20,000 

4. คาใชจายอ่ืนๆ 10,000 

 รวมคาใชจายท้ังหมด 75,000 

 

ดานรายไดและกำไรเฉลี่ยของสวนทุเรียน หากผลทุเรียนออกผลเกือบทุกตนจะมีกำลังการผลิตอยูท่ี 

100 - 150 กิโลกรัมตอปตอไร เมื ่อคำนวณกับราคาที่ขายไดกิโลกรัมละ 1,200 – 1,500 บาทจะมีรายได

ประมาณ 150,000 – 225,000 บาทตอป โดยหลังหักตนทุนในการดำเนินงานแลวสวนทุเรียนมีกำไรพอสมควร

ประมาณไรละ 50,000 – 125,000 บาทตอไรตอป คุณสำราญไดใชกำไรในการดูแลครอบครัวและเก็บออมเพ่ือ

การลงทุนตอไป โดยกำไรของสวนทุเรียนไดแสดงดังตาราง 4.12 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.12 รายไดและกำไรของสวนทุเรียนคุณสำราญตอไรตอป 

รายได 150,000 บาท 

ตนทุนคงท่ี 25,000 บาท 

ตนทุนผันแปร 75,000 บาท 

รวมตนทุน 100,000 บาท 

กำไร / ขาดทุน 50,000 บาท  
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ปญหาเบ้ืองตน 

ปญหาของสวนทุเรียนคือปญหาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด ปญหาการผลิต เชน ปญหาน้ำทะเล

หนุนเขามาถึงนนทบุรีทำใหน้ำและดินเค็มเกินไป ไมสามารถใชน้ำจากแมน้ำมาใชในสวนไดในชวงน้ำทะเลหนุน

ทำใหตองใชน้ำประปาซ่ึงมีราคาแพง นอกจากนี้ยังมีปญหาดานแรงงานท่ีคุณสำราญไมไววางใจแรงงานขาง

นอกเพราะเกรงวาจะเก็บเก่ียวผลผลิตเสียหาย หรือปญหาท่ีทางสวนใชเพียงแรงงานในครัวเรือนทำใหเก็บเก่ียว

ผลผลิตไดชาและขายไมทันตามความตองการของผูบริโภค สวนปญหาดานการตลาดเชนการไมมีหนาราน หรือ

การพึ่งพาลูกคาสงเพียงกลุมเดียวเปนหลัก ซึ่งอาจเกิดความไมแนนอนกับสวนไดหากลูกคากลุมนั้นยายไปซ้ือ

ทุเรียนกับสวนอ่ืน รวมถึงปญหาท่ีสวนยังไมมีตราสินคาเปนของตัวเองทำใหไมสามารถสรางขยายความโดดเดน

เหนือสวนทุเรียนนนทบุรีอ่ืนๆ ได เปนตน 
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สรุป 

 

 กรณีศึกษาท่ี 2 เปนกรณีศึกษาของสวนทุเรียนคุณสำราญที่ปลูกทุเรียนพันธุหมอนทอง, พวงมณี และ

กานยาวจำนวนประมาณ 130 ตนในพ้ืนท่ีจำนวน 4 ไรในจังหวดันนทบุรี โดยสวนทุเรียนมีผลิตภัณฑคือทุเรียน

สดโดยขายใหพอคาคนกลางท่ีซ้ือไปขายตอเปนหลัก มีการขายใหลูกคารายยอยบางเล็กนอย ทุเรียนของสวนได

ข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดนนทบุรี ปจจุบันขายทุเรียนในราคา 1,200 – 1,500 บาทตอ

กิโลกรัมโดยขายหนาสวนอยางเดียวโดยไมมีหนาราน สวนทุเรียนสรางกำไรใหคุณสำราญพอสมควรแตยังมี

ปญหาในหลายสวน เชน ปญหาการผลิตที ่ยังตองพึ่งน้ำจากแมน้ำที่มีความเค็มไมเหมาะสม หรือปญหา

การตลาดท่ีสวนยังไมมีตราสินคาเปนของตัวเอง เปนตน ซ่ึงเปนปญหาท่ีคุณสำราญตองการพัฒนาปรับปรุงใหดี

ข้ึนตอไป 
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กรณีศึกษาที่ 3 

สวนมัลเบอรร่ี 

 

บทนำ 

 

กรณีศึกษานี้เปนการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับสวนมัลเบอรรี่ของเกษตรกรรายยอยในจังหวัด

นครปฐม โดยคุณวรารัตนซึ ่งเปนเจาของสวนเคยปลูกพืชทางการเกษตรมาหลายชนิดแตยังไมประสบ

ความสำเร็จ กอนท่ีจะศึกษาเก่ียวกับมัลเบอรรี่จึงทดลองปลูกและไดสรางรายไดใหกับคุณวรารัตนอยางตอเนื่อง 

โดยกรณีศึกษานี้มีรายละเอียดดังนี ้

 

เนื้อหา 

 

ความเปนมา 

สวนมัลเบอรรี่มีคุณวรารัตน เหลืองแดงเปนเจาของสวน คุณวรารัตนมีพื้นฐานดานเกษตรจากการ

เติบโตมากับครอบครัวที่ทำการเกษตรอยูแลว โดยครอบครัวคุณวรารัตนทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืช

หลายชนิด เชน กลวย สม มะพราว มะนาว องุน และยังมีการทำนา เลี้ยงปลา ทำใหเมื ่อคุณวรารัตนมี

ความคุนเคยและสนใจทำธุรกิจเกษตรมาตั้งแตเด็ก เมื่อคุณวรารัตนโตขึ้นไดทำการปลูกพืชแบบผสมผสาน

เหมือนกับครอบครัว โดยมีการทำนา บอกุง เลี้ยงปลา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังปลูกพืชสวนเชน 

กลวย มะพราว ฝรั่ง และ มะนาว เพ่ือขายทำใหมีรายไดหมุนเวียนพอเลี้ยงครอบครัวตลอดท้ังป  

อยางไรก็ตามคุณวรารัตนมีความตองการปลูกพืชหลักของสวนท่ีสามารถทำเปนธุรกิจเกษตรเพ่ือสราง

รายได  เพ ิ ่มข ึ ้นให ก ับครอบคร ัว หล ังจากท ี ่ ได ไปศ ึกษาเก ี ่ยวก ับพ ืชหลายชนิดและได ไปเย ี ่ยมชม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ไดเห็นตนมัลเบอรรี่สายพันธุกำแพงแสน 42 จึงไดศึกษา

คุณประโยชนของมัลเบอรรี่เพ่ิมเติมและเริ่มทดลองปลูกกอนเพียง 1 ตนเม่ือ 10 ปท่ีแลว หลังจากตนมัลเบอรรี่

เริ่มใหผลจึงนำไปใหชาวบานในพ้ืนท่ีใกลเคียงลองชิม และลองนำไปขายในตลาดก็ขายไดหมดไดรับการตอบรับ

ที่ดี คุณวรารัตนจึงตัดสินใจขยายพันธุพันธุตนมัลเบอรรี่จาก 1 ตนเปน 300 ตนภายในระยะเวลา 3 ปและ

สามารถขายไดอยางดีสรางรายไดใหคุณวรารัตนและครอบครัวอยางตอเนื่อง หลังจากธุรกิจขยายไดดีคุณวรา
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รัตนยังอยากชวยเหลือเกษตรกรท่ียังลำบากโดยพยายามถายทอดความรูแกคนท่ีสนใจปลูกมัลเบอรรี่ เชน สอน

วิธีการตัดแตงก่ิงมัลเบอรรี่วาตองตัดแตงก่ิงอยางไรจึงจะใหผลผลิตดีท่ีสุด วิธีการใสปุยเพ่ือใหใบและตนมีความ

งาม เปนตน  

ภาพท่ี 4.6  ผลมัลเบอรรี่สวนคุณวรารัตน 

 

การผลิต 

 

ปจจุบันคุณวรารัตนไดทำธุรกิจสวนมัลเบอรรี่มาทั้งหมด 11 ปบนพื้นที่ปลูก 3 ไรที่จังหวัดนครปฐมดัง

แสดงในภาพที่ 4.6 โดยปลูกมัลเบอรรี่สายพันธุกำแพงแสน 42 (KPS-MB-42-1) ซึ่งทางโครงการการวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาระบบการเกษตรในเขตชานเมืองใหญ ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS Center) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดนำพันธุมาทดลองปลูกทดสอบที่ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแตเม่ือป 2542 โดยพัฒนาสายพันธุมาจากตนพันธุจากประเทศจีน 

มัลเบอรรี ่สายพันธุ กำแพงแสน 42 เปนสายพันธุ ที ่เหมาะสมกับสภาวะอากาศของประเทศไทย 

สามารถใชประโยชนไดทั้งเปนกินผลสดและนำใบไปเลี้ยงไหม ซึ่งปกติมัลเบอรรี่พันธุกินผลจะมีใบบางและมี

ขนาดเล็กไมเหมาะท่ีจะใชเลี้ยงไหม สวนใบตนมัลเบอรรี่ท่ีใบเหมาะสมสำหรับเลี้ยงไหมจะไมคอยใหผลหรือติด

ผลนอย แตมัลเบอรรี่สายพันธุกำแพงแสน 42 เปนพันธุที่ใหทั้งผลและใบที่ดีจึงเปนพันธุที่ไดรับความนิยม 

นอกจากนี้ยังเปนพันธุที่มีลูกดก รสชาติหวาน เติบโตงาย มีอายุหลายป สามารถตัดแตงใหมีทรงพุมขนาดเล็ก 

เหมาะกับเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยมีระยะเวลาในการปลูก 6 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได แตมีจุดดอย

เชนกัน คือ เปนไมที ่เปราะบาง ช้ำงาย และราคาผลสดกับแปรรูปตางกันคอนขางมาก หากขายผลสดไม

หมดแลวนำไปแปรรูปก็จะเสียราคามากโดยราคาผลสดกับแปรรูปตางกัน 50 -75% 

ปจจุบันสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตนมีตนมัลเบอรรี่ทั้งหมด 300 ตนบนพื้นที่ 3 ไร โดยปลูกไรละ 100 

ตน มัลเบอรรี่แตละตนสามารถใหผลผลิตได 20 กิโลกรัมตอเดือนจึงมีกำลังการผลิตไดสูงสุดเดือนละ 2 ตันหรือ
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ปละ 24 ตัน คุณวรารัตนมีการวางแผนปลูกมัลเบอรรี ่เพื่อใหมีผลผลิตขายไดตลอดป โดยมีกำลังการผลิต

ยอนหลัง 3 ปดังแสดงในตารางท่ี 4.13 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.13  กำลังการผลิตของสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตน 

ป ผลผลิตรวมของสวนตอเดือน (ตัน) 

ปท่ี 1 1.25 

ปท่ี 2 1.5 

ปท่ี 3 2 

ปท่ี 4 2 

 

ชวงแรกที่คุณวรารัตนทำสวนมัลเบอรรี่จะใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก โดยมีแรงงานในครัวเรือน

ทั ้งหมด 5 คน ตอมาเมื ่อสวนมีพื ้นที ่มากขึ ้นจึงจางแรงงานเขามาชวยเก็บเกี ่ยว แตคุณวรารัตนเคยมี

ประสบการณที่ไมดีในการจางงานมากอนคือแรงงานทุจริตหรือไมใสใจในการเก็บเกี่ยวทำใหผลผลิตเสียหาย

เยอะมาก จึงใชตัวเองและครอบครัวเปนผูดูแลหลักและจางงานเทาที่จำเปน ปจจุบันมีแรงงานทั้งหมด 6 คน 

แบงเปน 2 ประเภทคือ ลูกจางประจำกับลูกจางชั่วคราว โดยลูกจางประจำมีจำนวน 5 คน คาจางวันละ 300 

บาท มีคาลวงเวลาทำงานใหหากทำทำงานเกินเวลา มีสวัสดิการอาหารกลางวันเพื ่อซื ้อใจพนักงาน 

ลูกจางประจำมีหนาที่หลักคือเก็บผลมัลเบอรรี่และตกแตงกิ่ง ดูแลความเรียบรอยของสวน เก็บเกี่ยว สวน

ลูกจางชั่วคราวที่ไมไดประจำสวน 1 คนจะมาทำงานในวันที่ลูกจางประจำไมสะดวก โดยจางวันละ 300 บาท

เชนกัน พนักงานทั้งหมดเปนคนในพื้นที่ละแวกบานใกลเคียง เนื่องจากการเดินทางในการมาทำงานมีความ

สะดวกรวดเร็ว 

ข้ันตอนสำคัญของการปลูกมัลเบอรรี่คือการเก็บเก่ียวเนื่องจากมัลเบอรรี่ผลสดตองใชความประณีตใน

การเก็บเกี่ยวมากมิฉะนั้นผลผลิตจะเสียหาย โดยคนงาน 1 คนที่มีความเชี่ยวชาญจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบ

ประณีตไดเฉลี่ย 10 กิโลกรัมตอวัน โดยการเก็บเก่ียวตองเปนผูมีประสบการณ สามารถแยกแยะเกรดมัลเบอรรี่

ไดและตองเก็บอยางประณีตไมเชนนั้นผลมัลเบอรรี่จะช้ำ แตถาเปนการเก็บแบบเหมาเพื่อนำมาแปรรูปอยาง

เดียวโดยไมสนใจคุณภาพแรงงาน 1 คนสามารถเก็บไดสูงถึง 30 – 40 กิโลกรัมตอวันแตผลผลิตท่ีไดจะคุณภาพ

ไมดี ไมสามารถขายผลสดไดตองนำไปแปรรูปที่ไดราคานอยกวา ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจึงเปนขั้นตอนที่ตองให

ความสำคัญมาก หากคนงานเก็บเก่ียวผลผลิตเสียหายจะตองรวมรับผิดชอบดวย 

หลังจากเก็บเกี่ยวมัลเบอรรี่แลวจะมีการแยกคุณภาพมัลเบอรรี่วาผลไหนเหมาะขายผลสด ผลไหนไม

เหมาะ เชน ขนาดไมไดมาตรฐานหรือสุกเกินไปก็จะนำไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑแปรรูปของสวน เชน นำไปค้ัน

น้ำมัลเบอรรี่ โดยการแปรรูปมัลเบอรรี่ทางสวนจะเปนคนทำเองแตจะไมบรรจุเองเนื่องจากไมมีโรงบรรจุที่ได
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มาตราฐานเพียงพอ โดยจะสงไปบรรจุท่ีบริษัทคูคาซ่ึงมีโรงบรรจุไดรับมาตรฐานทางการผลิต ปจจุบันผลิตภัณฑ

แปรรูปของสวนมี 4 ชนิดคือ น้ำมัลเบอรรี่ 30% น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน 99 % โยเกิรตมัลเบอรรี่ และ แยมมัล

เบอรรี่  

 

การตลาด 

 

กลุมลูกคา 

 

กลุมลูกคาหลักของสวนมัลเบอรรี่จะเปนพอคาคนกลางที่รับซื้อผลสดไปจำหนายลูกคารายยอย โดย

เปนพอคาคนกลางที่อยูในจังหวัดใกลเคียงเชน กรุงเทพ กาญจนบุรี ราชบุรี เปนตน โดยพอคาจะโทรศัพทมา

สั่งมัลเบอรรี่ลวงหนากอน หลังจากทางสวนไดยอดจองแลวจะจัดเก็บผลผลิตใหเพียงพอตอยอดจอง กลุมลูกคา

อีกกลุมคือรานคาปลีกบริเวณใกลเคียงท่ีจะรับมัลเบอรรี่ไปขายในราน สวนกลุมลูกคารายยอยมีไมมาก โดยมาก

จะเปนลูกคาท่ีมาเยี่ยมชมสวน และลูกคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑเวลาสวนไปออกบูธตามงานตางๆ แตเปนยอดขายสวน

นอยเม่ือเทียบกับการขายสง คุณวรารัตนตองการขายมัลเบอรรี่ใหกับลูกคารายยอยเพราะไดราคาดีกวาแตติดท่ี

ปญหาการขนสงท่ีไมสะดวกจึงยังไมไดขยายตลาดไปกลุมนี้  

 

กลุมลูกคาของสวนมัลเบอรรี่สรุปไดดังตารางท่ี 4.14 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.14  กลุมลูกคาของสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตน 

 กลุมลูกคาขายสง กลุมลูกคารายยอย 

ลูกคา • พอคาคนกลาง 

• รานคาปลีกใกลสวน 

• นักทองเท่ียวรายยอยท่ีมาชม

สวน 

• ลูกคาท่ีเยี่ยมชมบูธ 

ลักษณะการขาย • ผลสด 10 กิโลกรัมข้ึนไป • ขายยอยเปนแพ็ค 

ราคา • 90 บาท/กิโลกรัม • 150 - 200 บาท/กิโลกรัม  

การขนสง • พอคาคนกลางเปนคนออก

คาขนสง 

• ขายหนารานเทานั้น 

การสงมอบ • พอคาคนกลางมารับผลผลิต

หนาสวน 

• ขายหนารานเทานั้น 
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ตราสินคา 

 

ปจจุบันสวนมัลเบอรรี่มีตราสินคาที่ใชในผลิตภัณฑแปรรูปในยี่หอ “มัลเบอรรี ่สวนวรารัตน” แต

ลักษณะยังเปนเพียงการเขียนชื่อลงบนผลิตภัณฑเทานั้น ไมมีโลโกหรือสัญลักษณเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชน 

น้ำมัลเบอรรี่ฉลากก็เปนแบบหนึ่ง โยเกิรตก็เปนอีกแบบหนึ่ง เปนตน ทำใหผูบริโภคไมสามารถจดจำตราสินคา

ได สาเหตุเพราะคุณวรารัตนไมไดออกแบบเองแตทางโรงงานบรรจุทำมาให จึงปลอยเลยตามเลยไปอยางนั้น 

 

สวนประสมทางการตลาด 

 

ดานผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑของสวนมัลเบอรรี่มี 2 รูปแบบ คือผลมัลเบอรรี่สด โดยบรรจุกลองเพ่ือขายใหพอคาคนกลาง 

และผลิตภัณฑมัลเบอรรี่แปรรูปไดแก น้ำมัลเบอรรี่ 30 % น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน 99 % โดยมีทั้งแบบขวด

เล็กและขวดใหญ โยเกิรตมัลเบอรรี่ และแยมมัลเบอรรี่ดังแสดงในภาพท่ี 4.7  

 

 

ภาพท่ี 4.7  ผลิตภัณฑแปรรูปของสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตน 

 

ดานราคา 

 

ทางสวนขายผลมัลเบอรรี่สดในราคากิโลกรัมละ 90 บาทสำหรับการคาสง 10 กิโลกรัมข้ึนไปและราคา

กิโลกรัมละ 150 - 200 บาทสำหรับการขายปลีก แตถาลูกคามารับเองหนาสวนก็จะมีสวนลดให แตหากให
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จัดสงจะมีคาขนสงคิดจริงตามระยะทาง สวนผลิตภัณฑมัลเบอรรี่แปรรูปนั้น น้ำมัลเบอรรี่ 30% ขายขวดละ 20 

บาท น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน 99% ขวดเล็กราคา 35 บาท ขวดใหญราคา 120 บาท โยเกิรตมัลเบอรรี่ขวดละ 

25 บาทและแยมมัลเบอรรี่กระปุกละ 50 บาท 

 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

สวนมัลเบอรรี่มีชองทางการจัดจำหนาย 3 ชองทาง คือ การขายหนาสวนโดยตรงใหนักทองเที่ยวที่มี

เยี่ยมชมสวนและการขายสงใหรานคางบริเวณใกลเคียง, การขายสงใหพอคาปลีกทางโทรศัพท และการออกบู

ธตามพื้นที่ใกลเคียง โดยปจจุบันยังไมมีชองทางการขายออนไลนเนื่องจากผลมัลเบอรรี่สดมีอายุการเก็บรักษา

ไดไมนาน บอบช้ำไดงาย คุณวรารัตนจึงไมอยากจัดสงใหเพราะกังวลวาผูบริโภคจะไดมัลเบอรรี่ท่ีไมมีคุณภาพ 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 

สวนมัลเบอรรี่มีการทำกิจกรรมสงเสริมการตลาดคือการใหสวนลดหากลูกคาซ้ือผลสด 10 กิโลกรัมข้ึน

ไปโดยลดราคาใหจากกิโลกรัมละ 150 บาทเหลือกิโลกรัมละ 90 บาท สวนผลิตภัณฑแปรรูปจะทำโปรโมชั่น

เวลาไปออกบูธเชนซื้อ 4 แถม 1 หรือมีการลดราคาบาง นอกจากนี้ทางสวนยังมี Facebook Fanpage แตใช

เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสวนใหเปนท่ีรูจักเปนหลัก โดยไมมีการขายผานทางออนไลน 

 

 สรุปสวนประสมทางการตลาดสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตนไดดังตารางท่ี 4.15 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.15  สวนประสมทางการตลาดของสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตน 

 

ดานผลิตภัณฑ  

                                                                                         

• ผลมัลเบอรรี่สด 

• ผลิตภัณฑมัลเบอรรี่แปรรูป 

• น้ำมัลเบอรรี่ 30 % 

• น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน 99 % (เล็ก/ใหญ) 

• โยเกิรตมัลเบอรรี่ 

• แยมมัลเบอรรี่ 

ดานราคา  

 

• ผลมัลเบอรรี่สดราคา 150 บาท 

• ผลิตภัณฑมัลเบอรรี่แปรรูป 

• น้ำมัลเบอรรี่ 30 % ราคา 20 บาท 

• น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน 99 % ขวดเล็กราคา 

35 บาท ขวดใหญราคา 120 บาท 

• โยเกิรตมัลเบอรรี่ ราคา 25 บาท 

• แยมมัลเบอรรี่ ราคา 50 บาท 

ดานชองทางการจัดจำหนาย                                                             • ขายปลีก/สงท่ีหนาสวน 

• รานคาปลีกในบริเวณใกลเคียง 

• ออกบูธตามงานแสดงสินคา 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 

• ซ้ือ 10 กิโลกรัมข้ึนไปซ้ือไดในราคาสง 

• ซ้ือผลิตภัณฑแปรรูป 4 ขวด แถม 1 ขวด 

 

การเงิน 

 

 ดานการเงิน ตนทุนคงท่ีของการปลูกมัลเบอรรี่ของคุณวรารัตนหลักๆ คือ คาเสื่อมราคาของอุปกรณ

การผลิตและคาเสียโอกาสของเงินลงทุน ดังแสดงในตาราง 4.16 พอสังเขป ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.16  ตนทุนคงท่ีในการทำสวนมัลเบอรรี่ตอไรตอป 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต 15,000 

2. คาเสียโอกาสของเงินทุน 35,000 

 รวม 50,000 

 

 

สำหรับตนทุนผันแปรในการทำสวนมัลเบอรรี่จะมีคาใชจายหลัก คือ คาแรงงาน เนื่องจากตองจาง

แรงงานดูแลสวนตลอดทั้งป และตองจางแรงงานหลายคนเพื ่อใหเก็บผลผลิตไดอยางทั ่วถึง คาใชจาย

นอกจากนั้นจะมีคาปุย คาฮอรโมนและอาหารเสริม สวนการขยายพันธนั้นไมมีคาใชจายในเนื่องจากสามารถ

ตอนกิ่งขยายพันธไดดวยตนเอง โดยมีเพียงคาแรงที่จางแรงงานในการตอนกิ่งเทานั้น คาใชจายพอสังเขปของ

สวนมัลเบอรร ี่สรุปไดในตารางท่ี 4.17 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.17  ตนทุนผันแปรในการทำสวนมัลเบอรรี่ตอไรตอป 

ลำดับ รายการ คาใชจายตอป (บาท) 

1. ปุย 2,500 

2. คาวัตถุดิบในการแปรรูป 6,000 

3. บรรจุภัณฑ 5,000 

4. คาจางโรงงานบรรจุ 10,000 

5. คาแรงงาน 180,000 

6. คาใชจายในการบริหาร 10,000 

7. คาสาธารณูประโภค 3,000 

8. คาใชจายอ่ืนๆ 10,000 

 รวมคาใชจายตอป 226,500 

 

ดานรายไดและกำไรของสวน ทางสวนมีรายไดจากการขายมัลเบอรรี่ผลสดและผลิตภัณฑแปรรูป

รวมกันเฉลี่ยประมาณเดือนละ 50,000 – 80,000 บาทตอเดือนตอไร หรือประมาณ 600,000 – 960,000 

บาทตอไรตอป โดยคุณคุณวรารัตนหักตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรแลว จะไดกำไรประมาณ 300,000 กวา
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บาทตอปแลวแตราคาของมัลเบอรรี่ในปนั้นๆ โดยเงินกำไรคุณวรารัตนจะเก็บไวใชหมุนเวียนในเปนคาใชจายใน

การผลิตในปถัดไปและเก็บออม โดยผลกำไรพอสังเขปของสวนมัลเบอรรีไดแสดงในตารางท่ี 4.18 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.18 รายไดและกำไรของการทำสวนมัลเบอรรี่ตอไรตอป 

รายได 600,000 บาท 

ตนทุนคงท่ี 50,000 บาท 

ตนทุนผันแปร 226,500 บาท 

รวมตนทุน 276,500 บาท 

กำไร / ขาดทุน 323,500 บาท  

 

ปญหาเบ้ืองตน 

สวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตนมีปญหาเบื้องตนหลายดานทั้งที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

โดยปญหาดานการตลาด เชน ปริมาณมัลเบอรรี่ลนตลาดทำใหราคามัลเบอรรี่ตก หรือสวนมัลเบอรรี่อ่ืนขายมัล

เบอรรี่ตัดราคาทำใหราคามัลเบอรรี่ลดลงท้ังระบบ นอกจากนีย้ังมีปญหาดานชองทางการจัดจำหนายท่ีผูบริโภค

หาซื้อยาก และผลิตภัณฑผลสดมีความบอบบางไมเหมาะแกการขนสงและการขายออนไลน สวนปญหาดาน

การผลิตเชนปญหาแรงงานไมมีความชำนาญทำใหเก็บมัลเบอรรี่แลวเสียหาย หรือผลิตภัณฑแปรรูปที่ยังไมมี

ความโดดเดน ยังไมมีตราสินคาท่ีมีความเปนเอกลักษณ เปนตน 

 

สรุป 

 

กรณีศึกษาท่ี 3 เปนกรณีศึกษาสวนมัลเบอรรี่มีคุณวรารัตน เหลืองแดง เปนเจาของโดยปลูกมัลเบอรรี่

พันธุกำแพงแสน 42 ท้ังหมด 300 ตนในพ้ืนท่ี 3 ไร โดยขายผลสดและผลิตภัณฑแปรรูปโดยขายสงใหกับพอคา

ที่ซื้อไปขายตอและขายปลีกใหกับผูมาเยี่ยมชมฟารม ราคาขายมัลเบอรรี ่อยูที ่กิโลกรัมละ 90 – 150 บาท

แลวแตปริมาณการซื้อโดยมีชองทางการจัดจำหนายหลักที่หนาสวน ถึงแมราคามัลเบอรรี่ในปจจุบันจะลดลง

จากราคาสูงสุดบางแตสวนมัลเบอรรี่ยังสรางรายไดใหคุณวรารัตนเปนอยางดีโดยไดกำไรปละกวา 1 ลานบาท

แตก็ยังมีปญหาที่ไดรับการพัฒนา เชน ปญหาดานชองทางการจัดจำหนายที่มีจำกัดหรือปญหาแรงงานไมมี

ความชำนาญทำใหมัลเบอรรี่เสียหายราคาตก หรือผลิตภัณฑแปรรูปท่ียังไมมีความโดดเดน เปนตน 
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กรณีศึกษาที่ 4 

สวนแกวมังกร 

 

บทนำ 

 

กรณีศึกษานี้เปนการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับสวนแกวมังกรของคุณสมศักดิ์ซึ ่งปลูกแกว

มังกรควบคูไปกับพืชอื่นแบบเกษตรผสมผสานในจังหวัดเลย โดยแกวมังกรเปนพืชที่สรางรายไดใหคุณสมศักดิ์

มากท่ีสุดโดยเปนการปลูกเพ่ือขายใหกับพอคาสงเปนหลัก โดยกรณีศึกษานี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 

เนื้อหา 

 

ความเปนมา 

สวนแกวมังกรมีคุณสมศักด์ิ ทองคำ เปนเจาของสวน แตเดิมครอบครัวของคุณสมศักดิ์อาศัยอยูภาคใต

ประกอบอาชีพเปนเกษตรกรสวนยางและสวนผลไมเปนหลัก คุณสมศักดิ์จึงไดมีโอกาสเรียนรูการทำการเกษตร

จากครอบครัวตั้งแตเด็กและมีความผูกพันและความรูเก่ียวกับการทำการเกษตรพอสมควร นอกจากนี้งานท่ีทำ

ท่ีกรุงเทพเปนงานที่เกี่ยวของกับเกษตรกรจึงมีโอกาสไดพูดคุยกับเกษตรกรบอยครั้งทำใหเห็นโอกาสในธุรกิจ

การเกษตร หลังจากคุณสมศักดิ์แตงงานมีครอบครัวจึงยายถ่ินฐานไปยังบานภรรยาท่ีจังหวัดเลย 

เม่ือคุณสมศักดิ์ยายไปจังหวัดเลยเห็นโอกาสในการลงทุนทำการเกษตรและการลงทุนเก็งกำไรท่ีดิน จึง

เริ่มซื้อที่ดินเก็บไวเพื่อทำการเกษตรและเก็งกำไรราคาที่ดินไปดวย โดยเริ่มพัฒนาที่ดินเพื่อการพัฒนาการ

เกษตร เชน การขุดสระน้ำ การเชื่อมโยงระบบไฟฟาและประปา มีการวางแผนหาพันธุพืชที่เหมาะสมมา

เพาะปลูกในที่ดินเพื่อเพิ่มมูลคาที่ดิน โดยครั้งแรกคุณสมศักดิ์เลือกปลูกพืชจากการสังเกตวาคนในทองถิ่นวา

ปลูกพืชชนิดใด และยังศึกษาวาสินคาเกษตรชนิดใดที่ไดรับความนิยม ซึ่งในขณะนั้นจังหวัดเลยคอนขางแหง

แลง เกษตรกรโดยมากทำไรขาวโพด ไรขิง ไรมันสำปะหลังเปนหลักซ่ึงเปนพืชลมลุกไมม่ันคง คุณสมศักดิ์จึงนำ

พืชสวนมาปลูกผสมผสานแทนเพ่ือใหแตกตางการเกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยเลือกปลูกแกวมังกรเพราะเปนพืชท่ีเปน

ที่ตองการของตลาด ปลูกงาย ใชน้ำไมเยอะ คุณสมศักดิ์ไดตั้งใจทำการเกษตรอยางจริงจัง ไดขึ้นทะเบียนเปน
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เกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อเปนเอกสารใชแสดงสถานภาพการเปนเกษตรกร เพื่อประโยชนเปน

หลักประกันรายไดและไดรับเงินชดเชยในกรณีประสบปญหาจากการทำการเกษตร 

 

การผลิต 

ภาพท่ี 4.8  สวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์ 

 

 คุณสมศักดิ์มีที่ดินรวมที่พักอาศัยประมาณ 70 ไรแบงพื้นที่ทำการเกษตรออกเปน 3 สวน คือปลูก

ปาลมน้ำมันจำนวน 30 ไร แกวมังกรจำนวน 15 ไร ลองกองจำนวน 10 ไร สวนที่ดินที่เหลือปลูกพืชอื่นๆ 

เล็กนอย เชน ขาวโพด มันสำปะหลัง และ ทุเรียน เหตุผลท่ีใชพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมันมากสุดเนื่องจากครอบครัว

ในภาคใตแนะนำวาดูแลงาย ไมตองดูแลรักษาเยอะ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดบอยครั้ง สวนลองกองท่ีปลูก

พ้ืนท่ี 10 ไรนั้นไมไดสรางรายไดเทาไหรเนื่องจากใหผลผลิตปละครั้งเดียวและราคาไมแนนอน 

  สวนแกวมังกรท่ีปลูกจำนวน 15 ไรดังแสดงในภาพท่ี 4.8 นั้นคุณสมศักดิ์ตองการปลูกเองเนื่องจากเคย

ศึกษามาวาเปนพืชทนแลง ใชตนทุนในการดูแลรักษานอย และ ลงทุนหนักครั้งแรกครั้งเดียวในเรื ่องของ

อุปกรณของการปลูก นอกจากนี้ยังใหผลผลิตเร็ว โดยใชเวลาเพียง 2 ปก็คืนทุนไดท้ังหมด นอกจากนี้ถาเราดูแล

แกวมังกรดีๆ จะใหผลผลิตถึง 8 – 10 รอบตอป ซึ่งพืชชนิดอื่นใหผลผลิตปละรอบเทานั้นทำใหสรางรายได
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ใหกับสวนแกวมังกรเปนอยางดี ปจจุบันทั้งสวนมีแกวมังกรถึง 2,500 หลัก (ตน) และเปนพืชที่สรางรายไดให

คุณสมศักดิ์มากท่ีสุด  

แรกเริ่มนั้นแกวมังกรไมไดเปนท่ีนิยมในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยแตคุณสมศักดิ์ชอบทานจึงไดนำมาทดลองปลูก

เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนประมาณ 10 ตนโดยนำพันธุมาจากจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว ตอมาเมื่อแกว

มังกรไดรับความนิยมมากขึ้นคุณสมศักดิ์ไดขยายพื้นที่ปลูกและเริ่มทำการปลูกเพื่อการคาเพราะแกวมังกรเปน

พืชที่ขยายพันธุไดงาย หลังแกวมังกรไดรับความนิยมมากขึ้นก็จะมีตลาดรับซื้อที่แนนอน ขายไดราคาดี อีกท้ัง

ยังขายไดงายเพราะมีพอคาคนกลางมารับซ้ือท่ีสวนแบบเหมาท้ังหมดโดยไมตองไปขายท่ีไหน 

คุณสมศักดิ์เลือกปลูกแกวมังกรพันธุขาวเวียดนามซึ่งเปนพันธุที่ตองการของตลาด ราคาดี มีผลใหญ

และเนื้อมีความกรอบกวาพันธุอ่ืน แตมีขอเสียเชนกันคือ ติดโรคระบาดไดงาย จึงตองคอยดูแลอยางใกลชิดเพ่ือ

ปองกันไมใหสงผลกระทบไปท้ังสวน ซ่ึงคุณสมศักดิ์เขาใจธรรมชาติของแกวมังกรเปนอยางดี สามารถบังคับแกว

มังกรใหออกผลผลิตนอกฤดูไดผานการควบคุมการใหน้ำและปุยทำใหสามารถขายไดราคาสูง โดยแกวมังกรรุน

ที่หนึ่งและสองที่ออกกอนสวนอื่นสามารถขายไดถึงกิโลกรัมละ 30 บาทซึ่งเปนราคาที่ดีมาก เมื่อเขาสูรุนท่ี 3 

ซึ่งเปนรุนที่ออกพรอมสวนอื่นๆ ที่ใชน้ำฝนตามฤดูกาลราคาก็จะลดลงมาเรื่อยๆ โดยราคาจะต่ำสุดในรุนที่ 6 

แลวราคาจะคอยๆ ขึ้นใหมในรุนที่ 8 ที่ 9 ซึ่งมีเฉพาะบางสวนเทานั้นที่ผลิตไดจนถึงรอบนี้ โดยตองดูแลใสปุย

และน้ำอยางถูกตองสม่ำเสมอ 

สวนแกวมังกรใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลักยกเวนในชวงท่ีมีกิจกรรมของสวนเยอะ เชน กำจัดวัชพืช 

ใสปุย พนยา หรือเก็บเกี่ยว จะมีการจางแรงงานรายวันจำนวน 6 – 8 คนเปนครั้งคราวตามกิจกรรม โดยจาง

ประมาณ 350 – 400 บาทตอวัน คนงานที่จางสวนมากเปนเกษตรกรอยูแลวจึงมีความรูความเขาใจในการทำ

กิจกรรมการเกษตรทำใหคุณสมศักดิ์ไมตองดูแลใกลชิด  

ในชวงแรกผลผลิตยังไมเยอะตอเมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นและมีการขยายพื้นที่ปลูกและจำนวนตน

มากข้ึนจึงมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยมีผลผลิตของสวนแกวมังกรมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.19 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.19  ผลผลิตแกวมังกรของสวนคุณสมศักดิ์ 

 

ป ผลผลิตรวมของสวน (ตันตอป) 

ปท่ี 1 30 

ปท่ี 2 50 

ปท่ี 3 90 
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การตลาด 

 

กลุมลูกคา 

 

ปจจุบันสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์จะขายสงใหพอคาคนกลางเปนหลัก โดยเปนกลุมพอคาคนกลางท่ี

รับซื้อไปขายตอที่ตลาดไทหรือตลาดสี่มุมเมืองในกรุงเทพ โดยมีการขายใหพอคาคนกลางทองถิ่นบางเฉพาะ

ชวงท่ีมีผลผลิตเยอะ สวนการขายปลีกใหรายยอยมีเล็กนอยเวลาลูกคามาเยี่ยมชมสวน  

สาเหตุท่ีสวนเนนการขายพอคาคนกลางเปนหลักเพราะสะดวกสำหรับคุณสมศักด์ิ เพราะสามารถขาย

ผลผลิตไดท้ังหมดโดยไมตองจัดการเรื่องอ่ืนๆ นอกจากการปลูกเพียงอยางเดียว นอกจากนี้พอคาคนกลางยังให

ราคาที่นาพอใจและชวยดูแลรับซื้อในชวงที่ราคาตกอยางรวดเร็วดวย เพราะราคาแกวมังกรเปลี่ยนแปลงไดวัน

ตอวันซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดไท โดยปจจุบันสวนขายแกวมังกรใหพอคาคนกลางหลักจำนวน 

3 ราย 

ราคาที่รับซื้อจะขึ้นอยูกับคุณภาพของแกวมังกร โดยเมื่อผลผลิตออกแลวพอคาคนกลางจะเขามาดวูา

ผลผลิตของทางสวนวาเปนอยางไร เชน ลูกสวยไหม ขนาดลูกเปนอยางไร หากผิวสวย สีสด ผลผลิตมีคุณภาพ 

มีขนาดใหญน้ำหนักเกือบ 1 กิโลกรัมก็จะรับซื้อราคาสูงกวาปกติ หรือลูกที่ขนาดขนาดใหญยอมลงมา เชน 6 

ขีดตอลูก หรือ 5 ขีดตอลูกก็ขายไดราคาเชนกัน ทำใหคุณสมศักดิ์คอนขางพอใจท่ีขายใหพอคาสงตอไป 

อยางไรก็ตามแกวมังกรที่ลูกเล็กตกเกรดจะขายไดราคาตกเกรดซ่ึงนอยมาก คุณสมศักดิ์มีความคิด

อยากจะนำผลแกวมังกรไปแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชนกัน แตยังไมรูแนวทางวาจะพัฒนาผลิตภัณฑอะไร

เพ่ือขายใครจึงจะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับแกวมังกรไดอยางชัดเจน  

 

กลุมลูกคาของสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.20 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

ตารางท่ี 4.20  กลุมลูกคาของสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์ 

 

 กลุมลูกคาขายสง  กลุมลูกคารายยอย 

ลูกคา • พอคาคนกลางจากกรุงเทพ 

• พอคาทองถ่ิน 

• ลูกคาท่ีมาเยี่ยมชมสวน 

•  

ลักษณะการขาย • ขายเปนกิโลกรัม • ขายเปนกิโลกรัม 

ราคา • แลวแตชวงการผลิต 

• ช วงนอกฤด ู  30 – 35 บาท/

กิโลกรัม 

• ช วงฤด ูปกต ิ  10 – 15 บาท/

กิโลกรัม 

ราคาเทากับการขายสง 

• ชวงนอกฤดู 30 – 35 บาท/

กิโลกรัม 

• ชวงฤดูปกติ 10 – 15 บาท/

กิโลกรัม 

การขนสง • พอคาคนกลางเปนคนออก • ลูกคาเปนคนออก 

การสงมอบ • พอคาคนกลางมารับท่ีหนาสวน • ลูกคามารับท่ีหนาสวน 

 

ตราสินคา 

 

 ปจจุบันสวนแกวมังกรยังไมมีการพัฒนาตราสินคาเปนของตัวเอง เนื่องจากเนนการขายสงเปนหลัก 

 

สวนประสมทางการตลาด 

 

ดานผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑของสวนคือแกวมังกรพันธุขาวเวียดนาม ทางสวนทำการขายผลสดเพียงอยางเดียวไมไดทำ

การแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ โดยผลผลิตท่ีเก็บไดพอคาคนกลางจะมาคัดเลือกและรับกลับโดยตรงดวยตนเอง

ที่สวน โดยจะมาคัดเลือกวาแกวมังกรมีผิวสวยหรือสีสดหรือไมดังแสดงในภาพที่ 4.9 โดยใหรับซื้อในราคาตาม

คุณภาพผลผลิต สวนแกวมังกรที่ลูกเล็กกวามาตรฐานจะขายไมไดราคา ทำใหคุณสมศักดิ์ตองนำไปแจกจาย

ชาวบานบริเวณใกลเคียง 
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ดานราคา 

ภาพท่ี 4.9  การคัดเลือกผลผลิตของสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์ 

 

ราคาขึ้นอยูสองปจจัยคือเกรดของผลผลิตและระยะเวลาที่ผลผลิตออกสูตลาด เรื่องเกรดของผลผลิต 

ถาผลผลิตผิวสวย สีสด ขนาดใหญไดหรือเกินมาตรฐานจะขายไดราคาสูง สวนผลผลิตตกเกรดก็จะขายไดราคา

ลดลง ดานระยะเวลาท่ีผลผลิตออกสูตลาด ถาผลผลิตท่ีออกนอกชวงนอกฤดูปกติก็จะขายไดราคาสูงข้ึนคือ 20 

– 30 บาท สวนผลผลิตท่ีออกในฤดูกาลปกติราคาเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 10 – 15 บาท  

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ทางสวนแกวมังกรมีชองทางการจัดจำหนายเพียงชองทางเดียวคือการขายหนาสวน โดยเนนไปที่การ

ขายใหแกพอคาคนกลางมารับผลผลิตท่ีหนาสวนโดยตรง พอคาสามารถโทรมาสั่งจองลวงหนาไดแตในปจจุบัน

ยังไมมีชองทางการขายแบบออนไลน แตคุณสมศักดิ์ก็มีความสนใจอยากทำการขายออนไลนโดยเฉพาะการ

ขายแกวมังกรใหลูกคารายยอยอยูเหมือนกัน 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 

เนื่องจากทางสวนแกวมังกรทำการขายสงใหแกพอคาคนกลางโดยตรงในราคาท่ีถูกอยูแลว จึงไมไดมีการ

จัดทำโปรโมชั่นเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ทางสวนยังไมไดทำการประชาสัมพันธเพิ่มเติมเนื่องจากปจจุบันก็คุณ

สมศักดิ์มองวาสามารถขายสินคาไดยกสวนอยูแลว 
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สวนประสมทางการตลาดของสวนแกวมังกรสรุปไดดังตารางท่ี 4.21 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.21  สวนประสมทางการตลาดของสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์ 

 

ดานผลิตภัณฑ                                                                • แกวมังกรพันธุขาวเวียดนามแบบผลสด 

ดานราคา  

 

• ราคาข้ึนกับความมาตราฐานและเวลาท่ีแกวมังกรออก

ผล 

• ชวงนอกฤดู 30 – 35 บาท/กิโลกรัม 

• ชวงฤดูปกติ 10 – 15 บาท/กิโลกรัม 

ดานชองทางการจัดจำหนาย                                                             • มีชองทางเดียวคือหนาสวน  

ดานการสงเสริมการตลาด • ปจจุบันไมไดทำกิจกรรมสงเสริมการตลาด 

 

 

การเงิน 

สวนแกวมังกรของคุณสมศักดิ์มีตนทุนคงที่ไดคาใชจายในการดูแลเสาการผลิต คาเสื่อมราคาอุปกรณ

ในการทำสวนแกวมังกร รวมถึงคาเสียโอกาสของเงินลงทุน โดยมีตนทุนคงที่ตอสวนตอปพอสังเขปแสดงใน

ตาราง 4.22 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.22  ตนทุนคงท่ีในการทำสวนแกวมังกรตอไรตอป 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาใชจายในการดูแลเสาการผลิต 2,000 

2. คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต 5,000 

3. คาเสียโอกาสของเงินทุน 10,000 

 รวม 17,000 
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 ดานตนทุนผันแปร สวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์มีตนทุนผันแปร คือ คาแรงงานในการดูแลสวนซึ่งตอง

จางแรงงานรายวันมาชวยดูแล นอกจากนั้นจะเปนคาปุย คายาบำรุงฮอรโมน รวมถึงคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมี

ตนทุนการดำเนินงานแบบสังเขปแสดงในตารางท่ี 4.23 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.23 ตนทุนผันแปรในการปลูกแกวมังกรสวนคุณสมศักดิ์ตอไรตอป 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาแรงงานในการดูแลสวน 10,000 

2. คาปุย 5,000 

3. คายาและฮอรโมน 3,000 

4. คาน้ำมันเชื้อเพลิง 2,000 

4. ตนทุนผันแปรอ่ืนๆ  2,000 

 รวม 22,000 

 

ดานรายไดจากการขายแกวมังกรและกำไรของการทำสวนแกวมังกร ทางสวนขายแกวมังกรไดราคา

เฉลี่ย 15 บาทตอกิโลกรัม โดยในหนึ่งปสามารถผลิตได 7 – 9 รอบ มีกำลังการผลิตเฉลี่ยรวม 600 กิโลกรัมตอ

ไรตอป ทำใหมีรายไดเฉลี่ย 90,000 บาท เมื่อหักตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรแลวมีกำไรเฉลี่ยประมาณ 

51,000 บาทตอไรตอปขึ้นอยูกับราคาของแกวมังกรในปนั้นๆ โดยสวนสามารถทำกำไรไดอยางตอเนื่อง โดยมี

รายละเอียดรายไดและกำไรดังแสดงในตารางท่ี 4.24 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.24 รายไดและกำไรของสวนแกวมังกรตอไรตอป 

 

รายได 90,000 บาท 

ตนทุนคงท่ี 17,000 บาท 

ตนทุนผันแปร 22,000 บาท 

รวมตนทุน 39,000 บาท 

กำไร / ขาดทุน 51,000 บาท  
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ปญหาเบ้ืองตน 

 

สวนแกวมังกรยังมีปญหาท่ียังตองการการปรับปรุงใหดีข้ึนหลายประการ เชน ปญหาการผลิตท่ีประสบ

ปญหาโรคระบาด แมลงรบกวนทำใหผลผลิตเสียหาย ซึ่งถาไมมีการบริหารจัดการที่ดีจะกระทบกับรายไดของ

สวน ปญหาคาจางแรงงานที่สูงขึ้น ปญหาระบบการใหน้ำที่ยังมีน้ำไมเพียงพอ รวมถึงปญหาดานการตลาดท่ี

ปจจุบันพ่ึงพิงพอคาคนกลางเปนหลัก หรือการท่ีมียังไมมีการขายปลีกใหผูบริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังโดนกด

ราคาจากพอคาคนกลางในบางครั้งท่ีมีผลผลิตแกวมังกรออกมาในปริมาณมากพรอมๆ กัน ปญหาแกวมังกรตก

เกรดท่ีขนาดไมไดมาตราฐานท่ีขายไมไดเลย ปญหาท่ียังไมมีสินคาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมคุณคาของแกวมังกร ปญหาท่ี

รายไดจากสวนแกวมังกรยังมีจำกัดอยากหาวิธีสรางรายไดเพ่ิม เปนตน 

 

สรุป 

 

กรณีศึกษาท่ี 4 นี้เปนกรณีศึกษาสวนแกวมังกรท่ีมีคุณสมศักดิ์เปนเจาของ โดยปลูกแกวมังกรบนเนื้อท่ี 

15 ที่จังหวัดเลย มีแกวมังกร 2,500 หลักสามารถผลิตแกวมังกรไดรวมปละ 90 ตัน ทางสวนขายแกวมังกรผล

สดอยางเดียวใหพอคาคนกลางท่ีซ้ือเพ่ือไปขายท่ีตลาดไทและตลาดสี่มุมเมืองเปนหลัก สวนลูกคารายยอยมีขาย

เฉพาะหนาสวนเวลาลูกคามาเยี่ยมชมสวนเทานั้น ซึ่งธุรกิจไดสรางผลกำไรใหคุณสมศักดิ์เปนอยางดี อยางไรก็

ตามสวนแกวยังกรยังมีปญหาที่ควรไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น เชน ปญหาที่ตองพึ่งพิงพอคาคนกลางเปนหลัก

เพียงกลุมเดียว สวนไมมีการขายผลิตภัณฑใหผูบริโภคโดยตรงทำใหขาดรายไดสวนนี้ไป หรือปญหาที่ตองการ

เพ่ิมมูลคาของแกวมังกร เปนตน  
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กรณีศึกษาที่ 5 

สวนเมลอนญี่ปุน 

 

บทนำ 

 

กรณีศึกษานี้เปนการใชการคิดเชิงออกแบบกับธรุกิจสวนเมลอนญี่ปุนของเกษตรกรรายยอยในจังหวัด

นครปฐมที่ปลูกเมลอนดวยระบบฟารมอัจฉริยะ โดยเจาของสวนเมลอนคือคุณสุภาพและคุณประภาตางเคยมี

ประสบการณดานการจัดการเทคโนโลยีภายเอกชนมากอน กอนที่จะตัดสินใจลาออกมาเปนผูประกอบการ

ธุรกิจการเกษตรเต็มตัว โดยกรณีศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

 

เนื้อหา 

 

ความเปนมา   

คุณสุภาพ เพงคิด และ คุณประภา เอกอักษร ไดเริ ่มกิจการสวนเมลอนรวมกัน โดยคุณสุภาพมี

ประสบการณทำงานบริษัทเทคโนโลยีมากอนกวา 10 ป แตครอบครัวมีการทำการเกษตรมาบางคุณสภาพจึง

พอมีประสบการณทำการเกษตรมากอน เชน การปลูกถั่ว มะเขือ พริก เปนตน หลังจากลาออกจากบริษัทได

ชวนเพ่ือนคือคุณประภาซ่ึงทำงานท่ีบริษัทเทคโนโลยีเดียวกันมาลงทุนทำธุรกิจเกษตร โดยเบื้องตนท้ังคูตองการ

หาธุรกิจเกษตรที่ดูแลงายเพราะตั้งใจหารายไดเสริมจากงานประจำ หลังจากทั้งคูไดศึกษารายละเอียดการทำ

การเกษตรหลายรูปแบบพบวาการลงทุนทำโรงเรือนปลูกเมลอนดวยระบบฟารมอัจฉริยะเปนธุรกิจเกษตรท่ี

นาสนใจ เพราเมลอนเปนพืชที่ดูและงาย ขายไดราคา และสามารถนำประสบการณดานเทคโนโลยีที่ท้ังคูมีมา

ประยุกตตอยอดกับการปลูกเมลอนในโรงเรือนดวยระบบฟารมอัจฉริยะได 

สาเหตุที่ทั้งสองคนสนใจปลูกเมลอนเนื่องจากที่บานเกิดมีการทำการเกษตรมากอนจึงคุนเคยกับธุรกิจ

การเกษตร นอกจากนี้ทั้งสองคนมีความตั้งใจอยากปลูกเมลอนที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค ตองการผลิต

อาหารที ่ปลอดภัยจากสารเคมี และอาหารสุขภาพยังเปนกระแสท่ีผู บริโภคใหความสำคัญสามารถขาย

ผลิตภัณฑไดราคาสูงขึ้น คุณสุภาพและคุณประภาจึงเห็นโอกาสในธุรกิจเมลอนปลอดสารพิษโดยไปศึกษาหา
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ความรูเพิ่มเติมจากภาครัฐตลอดจนงานวิจัยโครงการตางๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณมาประยุกตใชกับ

สวนเมลอน โดยสวนเมลอนคุณสุภาพและประภาไดเลือกสายพันธุคิโมจิมาปลูกเพราะเปนเมลอนที่ใหความ

หวานหอมดีกวาเมลอนสายพันธุอ่ืน และเปนพันธุเมลอนท่ีแตกตางจากพันธุอ่ืนๆ 

 

การผลิต 

ภาพท่ี 4.10  การปลูกเมลอนในโรงเรือนของสวนคุณสุภาพและคุณประภา 

 

สวนเมลอนของคุณสุภาพและคุณประภามีที่ดิน 6 ไรแตไมไดปลูกเมลอนทั้งหมด โดยปลูกเมลอนโดย

การสรางโรงเรือน 3 หลัง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 3 เมตร รวมพ้ืนท่ีประมาณ 200 ตารางวา ดัง

แสดงในภาพท่ี 4.10 สวนพ้ืนท่ีในสวนอ่ืนๆ ปลูกพืชชนิดอ่ืน เชน แตงกวา, กระเจี๊ยบ, พริก, ขา, ตะไคร, มะมวง 

และยังมีการขุดบอเลี้ยงปลารอบบริเวณฟารม โดยเมลอนเปนพืชหลักท่ีสรางรายไดมากท่ีสุดของสวน  

เมลอนที่ปลูกเปนสายพันธุคิโมจินำเขาเมล็ดพันธุจากญี่ปุน มีลักษณะผิวภายนอกขรุขระ มีลาย กลิ่น

หอม มีเนื้อสีเขียว เปนเมลอนที่มีผลขนาดกลาง ไมเล็กไมใหญ น้ำหนักประมาณ 1.2 - 1.6 กิโลกรัมตอผล 

ระยะเวลาเก็บเก่ียวตั้งแตลงเมล็ดจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตอยูท่ีประมาณ 80 วัน โดยผลผลิตท่ีไดจะปลอดสารพิษ 

โดยไมมีการใชยาฆาแมลงหรือยาปราบศัตรูพืชจึงตอบโจทยลูกคาทางดานความปลอดภัย ดานการใชแรงงาน

นั้นไมมีการจางแรงงานภายนอกเวนแตการทำกิจกรรมบางอยาง เชน ปรับพื้นที่สวน เนื่องจากกระบวนการ

ผลิตแบบระบบฟารมอัจฉริยะนั้นสามารถใชแทนแรงงานไดและมีตนทุนท่ีสูงอยูแลว  
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โดยทางสวนผลิตเมลอนโดยใชระบบฟารมอัจฉริยะ (Smart Farm) กับโรงเรือน มีการใชเขียน

ชุดคําสั่งใหสามารถทำงานอัตโนมัติไดโดยมีฟงกชั่นการใชงานตางๆ  เชน สามารถกําหนดชวงเวลาและจํานวน

รอบในการรดน้ำหรือใหปุยเพื่อใหสารอาหารแกพืชไดตามรอบเวลาที่กําหนด เชน โรงเรือนหมายเลข 1 รดน้ำ

หรือปุยเวลา 7.00 น. เปนเวลา 3 นาที ในขณะท่ีโรงเรือนหมายเลข 2 รดน้ำหรือปุยเวลา 7.30 น. เปนเวลา 4 

นาที เปนตน เพื่อควบคุมเมลอนใหไดตามที่ตองการ โดยสามารถตั้งคาใหมทั้งหมดไดจากการอัพโหลดขอมูล

ผานระบบประมวลผลกลาง ดังแสดงในภาพท่ี 4.11 

ภาพท่ี 4.11  การปลูกเมลอนระบบฟารมอัจฉรยิะของสวนคุณสุภาพและคุณประภา 

 

นอกจากนี ้การปลูกเมลอนดวยระบบฟารมอัจฉริยะยังสามารถแจงเตือนสถานะการทำงานของ

อุปกรณภายในระบบฟารมวายังทํางานเปนปกติหรือไม เชน การทํางานของปมน้ำ เซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิ

และความชื้น ลูกลอย เปนตน หากมีการผิดปกติของอุปกรณจึงสามารถซอมแซมแกไขไดอยางทันทวงทีไมเกิด

ความผิดพลาดจนเกิดความเสียหายตอผลผลิต มีการแจงเตือนเมื่อถึงชวงเวลาการเพาะกลา ยายกลา ริดใบ 

ผสมเกสร เก็บเก่ียวผลผลิตทําใหมีผลิตผลเมลอนออกมาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงยังสามารถจัดเก็บขอมูลปริมาณ

การเพาะปลูก จำนวนเมล็ดพันธุที่ใช อัตราการงอกของเมล็ด ตลอดจนเก็บขอมูลผลที่สมบูรณ คาความหวาน

เฉลี่ยของเมลอนไดอีกดวย 

การปลูกเมลอนแบบดวยระบบฟารมอัจฉริยะในปที่ 1 สามารถผลิตเมลอนไดโรงเรือนละ 1,100 ลูก

ตอการผลิต 1 รอบซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 80 วัน ใน 1 ปสามารถผลิตได 4 รอบจึงผลิตเมลอนได 4,400 ผล
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ตอโรงเรือน แตประมาณผลผลิตสมบูรณประมาณ 75% อยูท่ี 3,300 ผล ในฟารมมีท้ังหมด 3 โรงเรือนจึงผลิต

ไดประมาณ 10,000 ผลตอป ทางสวนมีการขยายกำลังการผลิตอยางตอเนื่องจนปจจุบันหลังจากทำสวนเม

ลอนมา 4 ปมีจำนวนโรงเรือนท้ังหมด 6 โรงเรือน สามารถผลิตเมลอนได 20,000 ผลตอป โดยกำลังการผลิตได

แสดงในตารางท่ี 4.25 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.25  กำลังการผลิตของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภา 

ผลผลิตตอโรงเรือน

ตอป (4 รอบ/ป) 

จำนวน

โรงเรือน 

รวมผลผลิตรวม 

(ผล) 

อัตราผลสมบูรณ ผลสมบูรณ (ผล) 

4,480 6 26,880 75% 20,160 

 

หลังจากเก็บเก่ียวเมลอนแลวจะมีการคัดแยกเมลอน โดยผลเมลอนท่ีมีน้ำหนัก 1.2 - 1.5 กิโลกรัม ลูก

กลมสมบูรณ ไมมีรอยแตก จะถูกคัดเปนผลสมบูรณสำหรับขายสงผูซื้อรายใหญ สวนผลเมลอนที่ไมสมบูรณ 

เชน น้ำหนักไมไดมาตรฐาน มีรอยแตก ไมกลมสวย ลายไมชัดเจน ผลเล็ก จะคัดเปนผลไมสมบูรณซึ่งจะมีการ

นำไปขายสูพอคาในพ้ืนท่ีในอีกราคาหนึ่ง  สำหรับการขนสงจะใชรถกระบะของทางสวนเพ่ือขนสงเมลอนไปยัง

ตลาดไทโดยทำการขนสงใสลังกระดาษบรรจุลังละ 6 ผลซอนกัน 8 ชั้น เพ่ือใหสามารถบรรทุกใสทายรถกระบะ

ไดตอรอบท่ี 120 กลอง (720 ผล) 

การวางแผนการปลูกเมลอนเพ่ือใหมีผลผลิตตลอดปจะหมุนเวียนกันปลูกไปแตละโรงเรือน โดยเริ่มตน

ปลูกเดือนละ 1 โรงเรือนสลับกันไปตามหมายเลขโรงเรือน และวนกลับมาปลูกใหมเมื ่อมีการเก็บผลิตผล

เรียบรอยแลว เชน  

 

โรงเรือนท่ี 1 เริ่มปลูกในเดือน มกราคม  จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนมีนาคม 

โรงเรือนท่ี 2 เริ่มปลูกในเดือน กุมภาพันธุ  จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนเมษายน  

โรงเรือนท่ี 3 เริ่มปลูกในเดือน มีนาคม  จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 

โรงเรือนท่ี 1 เริ่มปลูกในเดือน เมษายน  จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนมิถุนายน 

โรงเรือนท่ี 2 เริ่มปลูกในเดือน พฤษภาคม  จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 

โรงเรือนท่ี 3 เริ่มปลูกในเดือน มิถุนายน  จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนสิงหาคม 
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การวางแผนการผลิตเชนนี้ทำใหมีเมลอนเก็บเกี่ยวขายไดตลอดปในปริมาณและชวงเวลาที่สมํ่าเสมอ 

โดยเม่ือสวนมีโรงเรือนท่ี 4 - 6 ก็จะเริ่มปลูกทุกๆ 2 สัปดาหแทน 1 เดือน เพ่ือใหมีผลิตผลและกิจกรรมทางการ

เกษตรท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 

สวนเมลอนของคุณสุภาพและคุณประภามีจุดเดนหลายอยาง เชน ผลผลิตเมลอนของสวนผาน

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) นอกจากนี้เมลอนของสวนยังสามารถระบุชวงความหวานได 3 

ระดับ คือ หวานนอย หวานปานกลาง และ หวานมาก โดยมีการทดสอบรสชาติและระดับความหวานโดยใช

เครื่องมือทดสอบบริกซมิเตอรเพ่ือวัดคาความหวาน ซ่ึงตอบโจทยความตองการของลูกคาท่ีสามารถเลือกระดับ

ความหวานได ซึ่งเกิดจากการทดลองวิจัยวาตองปลูกวิธีการใดจึงไดความหวานในระดับที่ตองการ ซ่ึงแตกตาง

จากคูแขงในตลาดท่ีไมสามารถระบุความหวานได นอกจากนี้ยังมีการขายเมลอนพรอมบรรจุภัณฑสำหรับพอคา

คนกลาง เพ่ือใหสะดวกกับการนำไปขายปลีกตอไป  

 

การตลาด 

 

กลุมลูกคา 

 

กลุมลูกคาของสวนเมลอนของคุณสุภาพและคุณประภาแบงออกเปน 3 กลุมหลัก คือ  

 

1. ผูซื้อรายใหญในหางสรรพสินคาและซูเปอรมาเก็ต ลูกคากลุมนี้ที่ตองการเมลอนที่ไดมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัยเพื่อไปขายตอใหลูกคารายยอย โดยลูกคากลุมนี้จะซื้อเมลอนในปริมาณมากในราคาขายสง

และตองการเมลอนที่มีคุณภาพดี ผิวสวย น้ำหนักไดมาตรฐาน ตองผานมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (GAP) หรือ เครื่องหมาย Q มี QR code ที่สามารถตรวจสอบยอนกลับไดวาผลิตมา

จากฟารมเมลอนไหน กำหนดราคาและจำนวนไดอยางแนนอนลวงหนา ปจจุบันฟารมขายใหลูกคา

กลุมนี้ในราคา 50 – 70 บาทตอกิโลกรัมเปนการซ้ือโดยมีรอบเครดิตการชําระเงิน ไมไดเงินสดทันที 

2. ผูซื้อรายใหญจากตลาดไท ลูกคากลุมนี้จะเปนพอคาในตลาดไทที่ตองการซื้อเมลอนไปขายตอเชนกัน 

โดยจะซื้อในปริมาณมากโดยเนนผลผลิตที่ตนทุนตํ่า ลูกอาจไมตองสวยมาก แตถาเมลอนสวยได

มาตรฐาน Q ก็พรอมซื้อในราคาสูงขึ้น ปจจุบันสวนขายใหลูกคากลุมนี้ในราคา 40 – 60 บาทตอ

กิโลกรัม สวนมากซ้ือโดยเงินสด 
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3. ผูซื้อรายยอยทั่วไป คือกลุมลูกคาที่ชอบรับประทานเมลอน และตองการเมลอนที่ไดมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย Q ลูกคากลุ มนี้จะซื ้อครั้งละไมเยอะแตจะซ้ือสม่ำเสมอ โดยมากจะเปนลูกคาในพื ้นท่ี

ใกลเคียงมาซ้ือท่ีหนาสวน ปจจุบันสวนขายใหลูกคากลุมนี้ในราคา 80 – 110 บาทตอกิโลกรัม  

 

โดยกลุมลูกคาของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภาสามารถสรุปไดในตารางท่ี 4.26 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.26  กลุมลูกคาของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภา 

 

 กลุมลูกคาขายสง  กลุมลูกคารายยอย 

ลูกคา • หางสรรพสินคา  

• พอคาสงในตลาดไท 

• นักทองเท่ียวมาชมสวน 

• ลูกคาท่ีสั่งออนไลน 

ลักษณะการขาย • ขายเปนกิโลกรัม • ขายเปนกิโลกรัม 

ราคา • 50-70 บาท/กิโลกรัม • 80-110 บาท/กิโลกรัม 

การขนสง • สวนเปนคนออกคาขนสง • ลูกคาเปนคนออกคาขนสง 

การสงมอบ • สวนนำไปสงมอบ • ลูกคามารับหนาสวน 

• สงทางบริษัทขนสงเอกชน 

 

ตราสินคา 

 

ปจจุบันสวนเมลอนยังไมมีชื่อยี่หอและตราสินคาเนื่องจากอยูในชวงทดลองหาตลาดและกลุมลูกคายัง

เนนการขายสงเปนหลักไมไดขายยอยใหผูบริโภคโดยตรง แตในอนาคตก็ตองการพัฒนาตราสินคาเปนของ

ตนเอง 
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สวนประสมทางการตลาด 

 

ดานผลิตภัณฑ 

ภาพท่ี 4.12  ผลผลิตเมลอนของสวนคุณสุภาพและคุณประภา 

 

ผลผลิตเมลอนของสวนเปนการเมลอนสายพันธุคิโมจิขายผลสดดังแสดงในภาพที่ 4.12 โดยเมลอนท่ี

สวนผานมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) นอกจากนี้ยังสามารถระบุความหวาน 3 ระดับ คือ 

หวานนอย หวานปานกลาง และ หวานมาก โดยการขายเมลอนจะขายพรอมบรรจุภัณฑทั้งขายปลีกและขาย

สง โดยสงผลผลิตไดสม่ำเสมอทุกเดือน  

 

ดานราคา 

เมลอนในสวนมีระดับราคาแตกตางกันขึ้นอยูกับความสมบูรณของเมลอนและการขายกลุมลูกคาท่ี

แตกตางกัน โดยขายสงในราคา 50 – 70 บาทและขายปลีกในราคา 80 – 110 บาทตอกิโลกกรัม 

 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

สวนเมลอนมีชองทางการจัดจำหนายโดยตรงผานการขายสงไปยังหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต 

และ พอคาคนกลางที่ตลาดไท สำหรับการขายปลีกลูกคาตองเขาไปซื้อสินคาเองที่หนาสวนโดยตรงเทานั้น แม

รานคาจะมี Facebook หรือ Line แตก็ใชในการประชาสัมพันธเปนหลัก มีขายออนไลนบางแตเปนสวนนอย

เวลามีลูกคาทักมาสั่ง แตไมไดเปดเปนรานออนไลนเปนทางการเพราะวาทีมงานไมมีเวลาจัดการ 
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ดานการสงเสริมการตลาด 

ทางสวนมี Facebook และ Line สำหร ับการโฆษณาและประชาสัมพันธ  โดยเน นการสราง

ความสัมพันธกับลูกคา มีการทำโพสตเนื้อหาเกี่ยวกับความรูของเมลอน นอกจากนี้ยังใชความรูดานเทคโนโลยี

ของเจาของชวยใหเวลาผูบริโภคคนหาคำวาเมลอนใน Google Search จะปรากฎสวนเมลอนของคุณสุภาพ

และคุณประภาในหนาแรก ซึ่งเปนทักษะความสามารถสวนตัวของเจาของสวนนอกจากนี้ทางรานยังการ

สงเสริมการตลาดโดยการมีสวนลดใหกับผูซ้ือรายใหญและพอคาคนกลางท่ีจองซ้ือสินคาในปริมาณและวันเวลา

ลวงหนาโดยขายในราคาท่ีถูกลง หรือหากมีการซ้ือเมลอนในปริมาณท่ีตอเนื่อง 6 เดือนจะไดรับผลเมลอนฟรี 1 

กลอง เปนตน  

 

สวนประสมทางการตลาดสวนเมลอนของคุณสุภาพและคุณประภาสามารถสรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 

4.27 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.27  สวนประสมทางการตลาดของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภา 

 

ดานผลิตภัณฑ                                                                                         • เมลอนผลสดสายพันธุคิโมจิผลสดไดมาตราฐาน Q 

ดานราคา 

 

• ขายสง 50 - 70 บาทตอกิโลกรัม 

• ขายปลีก 80 - 110 บาทตอกิโลกรัม   

ดานชองทางการจัดจำหนาย                                                                  • ขายสงใหลูกคารายใหญผานทางโทรศัพท 

• ขายใหลูกคารายยอยหนาสวน 

ดานการสงเสริมการตลาด  

 

• ประชาสัมพันธผานสื่อ Facebook  

• แถมสินคาหากซ้ือติดตอกัน 6 เดือน 

• ประชาสัมพันธผานทาง Google Search 

 

การเงิน 

 

 ดานการเงิน ตนทุนคงที่ของการปลูกเมลอนหลักไดแกคาเสื ่อมราคาของอุปกรณการผลิตฟารม

อัจฉริยะ รวมถึงคาเสียโอกาสของเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังแสดงในตาราง 4.28 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.28  ตนทุนคงท่ีในการทำสวนสมตอโรงเรือนตอป 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต 50,000 

2. คาเสียโอกาสของเงินทุน 10,000 

 รวม 60,000 

 

ดานตนทุนผันแปร การปลูกเมลอนมีคาใชจายในการดำเนินงานหลักไมมาก เนื่องจากมีการลงทุน

เบื้องตนในการวางระบบฟารมอัจฉริยะไปแลว โดยคาใชจายในการผลิตแตละรอบจะเปนคาเมล็ดพันธุเปนหลัก 

นอกจากนั้นจะมีคาปุย รวมถึงคาน้ำและคาไฟที่ใชในโรงเรือน โดยมีคาใชจายในการปลูกตอรอบการผลิต

ประมาณ 60,000 – 70,000 บาท และในปลูกปปลูกได 4 รอบจึงมีคาใชจายเฉลี่ยตอปตกปละ 270,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดพอสังเขปในตารางท่ี 4.29 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.29  ตนทุนผันแปรในการดูแลสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภาตอโรงเรือนตอป 

ลำดับ รายการ ตนทุน (บาท) 

1. คาเมล็ดพันธุ 150,000 

2. คาไฟฟาและคาน้ำ 50,000 

3. คาปุย 50,000 

4. คาใชจายอ่ืนๆ 20,000 

 รวมคาใชจายท้ังหมด 270,000 

 

ดานรายไดเฉลี่ยของสวนเมลอน คุณสุภาพและคุณประภาจะขายเมลอนไดเฉลี่ยปละ 20,000 ลูก  

โดยมีราคาขายเฉลี่ยท่ีกิโลกรัมละ 60 – 70 บาท หรือลูกละประมาณ 90 – 100 บาทเม่ือเทียบกับน้ำหนักเฉลี่ย

ลูกละ 1.2 – 1.6 กิโลกรัม ทำใหการทำสวนเมลอนจะสรางรายไดโรงเรือนละ 600,000 – 800,000 บาทและมี

กำไรเฉลี่ยโรงเรือนละ 300,000 บาทตอป โดยรายไดของสวนเมลอนไดแสดงดังตารางท่ี 4.30 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.30 รายไดและกำไรของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภาตอโรงเรือนตอป 

 

รายได 600,000 บาท 

ตนทุนคงท่ี 60,000 บาท 

ตนทุนผันแปร 270,000 บาท 

รวมตนทุน 330,000 บาท 

กำไร / ขาดทุน 270,000 บาท  

 

 

ปญหาเบ้ืองตน 

 

แมสวนเมลอนจะสามารถดำเนินธุรกิจไปไดดีพอสมควรแตก็ยังมีปญหาที่ตองการการพัฒนาปรับปรุง 

โดยปญหาเบื้องตนของสวนเมลอนดานการผลิตคือปญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งแมจะเปนการทำฟารมระบบปดก็

ไดรับผลกระทบเชนกัน หรือปญหาเกี่ยวกับเมลอนไมไดคุณภาพที่ยังอยูในสัดสวนที่สูง ปญหาขาดแคลน

แรงงานที่มีความรูความเขาใจในการปลูกเมลอน เชน การผสมเกสร การตัดแตงกิ่ง เปนตน หรือปญหาดาน

การตลาด เชน การท่ีสวนเมลอนยังไมมีตราสินคาเปนของตนเอง หรือการท่ีสวนเขาถึงลำบากทำใหยอดการคา

ปลีกท่ีไดกำไรมากกวานอยกวาท่ีควรจะเปน ปญหาการมีชองทางการจัดจำหนายท่ีจำกัด ไมมีชองทางออนไลน 

หรือปญหาที่ลูกคาไมทราบขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาวามีการเก็บผลผลิตมาเมื่อไหร ควรรับประทานชวงวันท่ี

เทาไหรจึงใหความหวานไดตามท่ีตองการ เปนตน 

 

สรุป 

 

กรณีศึกษาท่ี 5 นี้เปนกรณีศึกษาสวนเมลอนของคุณสุภาพและคุณประภาเปนเจาของสวนรวมกัน โดย

ทั้งคูเคยทำงานบริษัทเทคโนโลยีมากอนที่จะลาออกมาเปนเกษตรกรเต็มตัว สวนเมลอนไดปลูกเมลอนสาย

พันธุคิโมจิที่ไดรับมาตราฐาน Q โดยใชการปลูกแบบฟารมอัจฉริยะ โดยการขายจะเนนขายสงเปนหลักไปยัง

หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และ พอคาคนกลางที่ตลาดไท โดยมียอดขายปลีกหนาสวนเล็กนอย สวนเม

ลอนมีกำไรพอสมควร แตก็ยังมีปญหาที่ตองการการพัฒนาเพิ่มเติม เชน ปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีความรู

ความเขาใจในการปลูกเมลอน หรือการท่ีสวนเมลอนยังไมมีตราสินคาเปนของตนเองทำใหขาดเอกลักษณของ

สินคาไป เปนตน  
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กรณีศึกษาที่ 6 

ไรขาวโพดหวานแดง 

 

บทนำ 

 

กรณีศึกษานี้เปนการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับไรขาวโพดหวานแดงในจังหวัดปทุมธานี โดยคุณ

ชนกเจาของสวนจบปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตรและและจบปริญญาโทดานเศรษฐศาสตรกอนจะผันตัวมา

ทำธุรกิจการเกษตร โดยนำประสบการณและความรูท่ีไดจากการเรียนมาประยุกตใชกับการทำไรขาวโพดหวาน

แดงเพราะเห็นวาเปนพืชท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ โดยกรณีศึกษานี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 

เนื้อหา 

 

ความเปนมา 

 

ไรขาวโพดหวานแดงมีคุณชนก ทัศนาเปนเจาของสวน คุณชนกจบปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตร

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและจบปริญญาโทดานเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอนท่ีจะมา

ปลูกไรขาวโพดหวานแดงคุณชนกเคยทำงานประจำมากอนแตพบวาไมใชเสนทางชีวิตที่ตองการเพราะมี

ความเครียดสูง ประกอบกับคุณชนกมีความคุนเคยกับธุรกิจการเกษตรเนื่องจากทางบานมีการทำการเกษตรอยู

กอนจึงอยากผันตัวมาสรางธุรกิจการเกษตรเปนของตนเอง ในชวงเรียนปริญญาโทคุณชนกไดเคยศึกษาถึง

ขาวโพดหวานแดง บวกกับเคยอานงานวิจัยเรื่องขาวโพดหวานแดงจึงเห็นวาเปนพืชที่นาสนใจมีคุณประโยชน

มาก โดยในขาวโพดหวานแดงจะมีสารแอนโทไซยานินซึ่งมีสวนชวยในการตอตานอนุมูลอิสระของรางกายใน

ปริมาณที่สูง สามารถรับประทานดิบไดเลยเนื่องจากตัวขาวโพดหวานแดงสดไมเหม็นเขียว ประกอบกับ

ขาวโพดหวานแดงยังมีสีสันโดดเดนคือสีแดงทับทิม มีกลิ่นหอม มีรสชาติแปลกใหม มีความหวานกวาขาวโพด

หวานแบบท่ัวไป มีแปงนอยกวาขาวโพดท่ัวไปเหมาะกับคนท่ีไมตองการปริโภคแปงเยอะ 
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เม่ือคุณชนกทำธุรกิจการเกษตรจึงนำขาวโพดหวานแดงมาลองปลูกในไร โดยคุณชนกนำพ้ืนท่ีวางเปลา

ของครอบครัวจำนวน 3 ไรในจังหวัดปทุมธานีที่ไมใชประโยชนมาทดลองปลูกขาวโพดหวานแดงจนไดผลผลิต 

1 รอบ หลังจากนั้นนำไปใหชาวบานในพ้ืนท่ีใกลเคียงชิมพรอมกับสอบถามความคิดเห็นปรากฎวาไดรับผลตอบ

รับอยางดี มีแตคนชมวาอรอย จากการทดลองปลูกทำใหคุณชนกทราบวาขาวโพดหวานแดงปลูกงาย ไมตอง

ลงทุนมาก อีกทั้งยังดูแลรักษางาย ใหผลผลิตสูง จึงเริ่มปลูกขาวโพดหวานแดงเพื่อเปนธุรกิจอยางจริงจัง โดย

ปจจุบันไดเริ่มปลูกขาวโพดหวานแดงมาแลว 2 ป ซึ่งการปลูกขาวโพดหวานแดงก็มีปญหาบางเพราะขาวโพด

พันธุนี้ไมชอบความชื้น ทำใหผลผลิตไมมีคุณภาพในฤดูฝนจึงตองเวนชวงการปลูกในชวงท่ีฝนเยอะ ซ่ึงแตกตาง

จากขาวโพดหวานทั่วไปที่ปลูกไดในทุกฤดู นอกจากนี้เมล็ดพันธุมีราคาสูงกวาขาวโพดหวานทั่วไป ทำใหตอง

ขายสินคาในราคาท่ีสูงกวาขาวโพดหวานปกติ 

ภาพท่ี 4.13  ขาวโพดหวานแดงพันธุราชินีทับทิมสยาม  

 

การผลิต  

 

คุณชนกไดใชท่ีดินของครอบครัวจำนวน 3 ไรในการปลูกขาวโพดหวานแดงสายพันธุราชินีทับทิมสยาม 

(Siam Ruby Queen) ดังแสดงในภาพที่ 4.13 โดยพื้นที่ 1 ไรสามารถปลูกขาวโพดหวานแดงไดประมาณ 

4,000 ตน ซ่ึงโดยปกติแลว 1 ตนใหผลผลิต 2 ฝก แตละฝกจะมีน้ำหนักอยูท่ีประมาณ 0.33 กิโลกรัมหรือ 3 ฝก

น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เฉลี่ยแลวไดผลผลิตไรละ 2 ตันตอรอบการผลิต ในหนึ่งปสามารถผลิตได 3 – 4 ตันตอป 

โดยชวงแรกคุณชนกปลูกขาวโพดหวานตอไรไมเยอะ และไดเพิ่มความถี่ของการปลูกมากขึ้นในปถัดมา ทำให

ไดผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน โดยมีผลผลิตตอไร 1 ปยอนหลัง 3 ปดังแสดงในตาราง 4.31 ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.31  ผลผลิตขาวโพดหวานแดงของสวนคุณชนกตอไรตอป 

ป ผลผลิตตอไรตอป (ปลูก 3 รอบตอป) 

ปท่ี 1 2,000 กิโลกรัม 

ปท่ี 2 4,500 กิโลกรัม 

ปท่ี 3 6,000 กิโลกรัม 

 

ขาวโพดหวานแดงมีระยะเวลาในการปลูก 50 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได โดยการผลิตขาวโพด

หวานแดงในแตละรอบจะเริ่มจากคุณชนกจางแรงงานไถหนาดินและตากหนาดินทิ้งไว 5 – 7 วัน หลังจากนั้น

จะยกรองระยะหางแถวละ 60 – 75 ซม หวานปุยรองพื้นกอนแลวหยอดเมล็ดขาวโพดหวานสีแดงหลุมละ 1 

เมล็ด หยอดเสร็จรดน้ำใหชุม โดยคุณชนกใชระบบรดน้ำแบบสปริงเกอรยิงไกลเนื่องจากขาวโพดหวานแดงเปน

พืชท่ีใชน้ำนอยแตก็ขาดน้ำไมได ตองรดน้ำอยางสม่ำเสมอ เม่ือตนขาวโพดหวานแดงอายุได 15 และ 30 วันคุณ

ชนกจะใสปุยอีกรอบเพื่อเรงใหผลผลิตออกดอกและกระตุนใหตนใหญ และเก็บเกี่ยวขาวโพดหวานแดงไดเม่ือ

อายุครบ 50 วันหลังหยอดเมล็ด 

คุณชนกมีการวางแผนการผลิตเปนอยางดี โดยจะคาดการณปริมาณการขาย รวมถึงการรับคำสั่งซ้ือ

ลวงหนา จึงสามารถวางแผนการผลิตใหผลผลิตออกสอดคลองกับระยะเวลาการสงมอบสินคาจึงไมมีปญหาไมมี

ขาวโพดหวานแดงขายใหกับลูกคา แตหากเกิดกรณีฉุกเฉินผลผลิตไมเพียงพอทางไรจะแจงใหลูกคาทราบกอน

วาการผลิตมีปญหา นอกจากทางไรยังมีการจัดการสินคาคงคลังที่ดีโดยจะเก็บเกี่ยวขาวโพดหวานแดงเพื่อขาย

ทันทีทำใหไมตองมีสถานท่ีเก็บขาวโพดหวานแดงท่ีเก็บเก่ียวเสร็จแลว ลดตนทุนดานการจัดเก็บ 

ในสวนของแรงงานในการผลิตนั้นแบงออกเปน 2 ประเภทคือ แรงงานประจำ 1 คนโดยจางเปนเดือน 

เงินเดือน 11,000 บาทมีหนาที่เปนผูดูแลไร และใหความรูการดูแลขาวโพดหวานแดงในขั้นตอนตางๆ ใหกับ

ลูกจางรายวัน เปนคนควบคุมการทำงานของแรงงานรายวันและดูแลความเรยีบรอยของการปลูกขาวโพดหวาน

แดงทั้งหมด สวนแรงงานรายวันจะจางแรงงานในพื้นที่ใกลเคียงโดยจางทั้งหมด 4 คน คาจางคนละ 330 บาท

ตอวัน โดยจะจางเฉพาะในชวงที่มีกิจกรรมเยอะในไรโดยใหดูแลการผลิตตางๆ เชน การปรับสภาพดิน ยกรอง 

หยอดเมล็ด รดน้ำ ดูแลท่ัวไป จนกระท่ังเก็บผลผลิต ชวงไหนไมมีกิจกรรมก็จะไมไดจาง 
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การตลาด 

 

กลุมลูกคา 

ลูกคาหลักของไรขาวโพดหวานแดงคุณชนกจะเปนพอคาคนกลางปลีกที่ซื้อตอครั้งปริมาณไมมากเพ่ือ

จะนำไปขายตอ โดยพอคาปลีกจะจองขาวโพดหวานแดงลวงหนาแลวขับรถมารับดวยตนเองที่หนาสวน สวน

ลูกคารายยอยจะมีชาวบานพื้นที่ใกลเคียงมาซื้อเพื่อบริโภคในครัวเรือน และมีลูกคาที่เคยซื้อไปบริโภคมากอน

มาตามซื้อถึงไร แตการขายใหลูกคารายยอยจะมีขายเฉพาะกรณีมีผลผลิตเหลือจากการขายพอคาปลีกซึ่งเปน

กลุมลูกคาหลักเทานั้น กลุมลูกคาของไรขาวโพดหวานแดงสรุปไดในตารางท่ี 4.32 

  

ตารางท่ี 4.32  กลุมลูกคาของไรขาวโพดหวานแดงคุณชนก 

 

 กลุมลูกคาขายสง  กลุมลูกคารายยอย 

ลูกคา • พอคาสงท่ีซ้ือขาวโพดหวานแดงไป

ขายตอ 

• ชาวบานในพ้ืนท่ี 

• ลูกคารายยอยท่ีรูจัก 

ลักษณะการขาย • ขายเปนกิโลกรัม • ขายเปนฝก 

ราคา • 30 - 35 บาท ตอกิโลกรัม • 15 บาทตอฝก 

การขนสง • พอคาคนกลางเปนคนจาย • ลูกคามารับท่ีหนาสวน 

การสงมอบ • พอคาคนกลางมารับท่ีหนาสวน • ลูกคามารับท่ีหนาสวน 

 

ตราสินคา 

 

ปจจุบันทางไรยังไมมีการสรางตราสินคาเปนของตัวเอง เนื่องจากกลุมลูกคาหลักเปนพอคาปลีกที่ซ้ือ

แลวนำไปติดตราสินคาของตัวเอง นอกจากนี้ปจจุบันคุณชนกยังเนนดานการผลิตเปนหลักมากกวาการทำ

การตลาดเองโดยมองวาเปนวิธีท่ีงายแคเทาท่ีทำทุกวันนี้ก็พอมีพอกินพอสมควรแลว 
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สวนประสมทางการตลาด 

 

ดานผลิตภัณฑ 

 

ไรขาวโพดหวานแดงคุณชนกมีผลิตภัณฑขายชนิดเดียวคือขายขาวโพดหวานแดงหวานฝกสดโดยไมมี

ผลิตภัณฑแปรรูปขาวโพดอ่ืนๆ  

 

ดานราคา 

ไรขาวโพดหวานแดงขายขาวโพดหวานแดงสำหรับพอคาสงในราคาตอกิโลกรัม โดยหากซ้ือในปริมาณ

มากก็จะมีสวนลดใหลูกคา โดยราคาแตละปไดเพิ่มขึ้นตลอดเนื่องจากขาวโพดหวานแดงไดรับความสนใจจาก

ลูกคามาก สวนการขายใหลูกคารายยอยท่ีตองการซ้ือปริมาณนอยจะขายในราคาฝกละ 15 บาท โดยราคาขาย

ขาวโพดหวานแดงยอนหลังแสดงในตารางท่ี 4.33 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.33  ราคาขาวโพดหวานแดงของสวนคุณชนกยอนหลัง 3 ป 

 

ป ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 

ปท่ี 1 30 

ปท่ี 2 32 

ปท่ี 3 35 

 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ไรขาวโพดหวานแดงมีชองทางการจัดจำหนายเพียงชองทางเดียวคือจำหนายที่หนาไรเทานั้น โดย

ลูกคาประจำจะโทรมาสั่งจองขาวโพดหวานแดงไวลวงหนา เม่ือขาวโพดหวานแดงเก็บเก่ียวแลวจะนัดวันมารับ

สินคาโดยลูกคาจะเขามารับของท่ีไรเอง ปจจุบันยังไมมีการจัดจำหนายทางชองทางออนไลนเนื่องจากขาวโพด

หวานแดงมีน้ำหนักมากเม่ือขนสงผานบริษัทขนสงจึงมีคาใชจายสูง อีกท้ังขาวโพดหวานแดงมีอายุหลังเก็บเก่ียว

ที่สั้นคืออยูไดเพียง 4 วันเทานั้นจึงทำใหไมสะดวกกับขั้นตอนการจัดสง จะทำใหผูบริโภคที่สั่งผานชองทาง

ออนไลนไดทานขาวโพดหวานแดงรสชาติไมหวานอรอยเหมือนเดิม คุณชนกจึงตัดสินใจไมขายสินคาออนไลน 
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ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ไรขาวโพดหวานแดงมีการประชาสัมพันธสวนโดยใช Facebook ผานสวนตัวของเจาของโดยมีการ

เขียนขอมูลเก่ียวกับประโยชนของขาวโพดหวานแดงอยูตลอดเพ่ือใหลูกคาสนใจและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม แต

ยังไมมี Facebook ของไร สวนการสงเสริมการตลาดจะมีการลดราคาขาวโพดหวานแดงใหหากลูกคาซื้อใน

ปริมาณเยอะ โดยหากลูกคาซื้อขาวโพดหวานแดง 50 กิโลกรัมขึ้นไปทางไรจะลดราคาให 10% เหลือกิโลกรัม

ละ 32 บาท 

 

สวนประสมทางการตลาดของไรขาวโพดหวานแดงสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.34 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.34  สวนประสมทางการตลาดของไรขาวโพดหวานแดงคุณชนก 

 

ดานผลิตภัณฑ                                                 • ขาวโพดสดหวานแดงพันธุทับทิมสยาม 

ดานราคา 

 

• ราคาแบบฝก (ขายรายยอย) 15 บาท/ฝก   

• ราคาแบบกิโลกรัม (ขายสง) 35 บาท/กิโลกรัม 

ดานชองทางการจัดจำหนาย                                                                • จำหนายท่ีหนาไรเพียงชองทางเดียว 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 

• โฆษณาผานทาง Facebook สวนตัว 

• สวนลด 10% หากซ้ือ 50 กิโลกรัมข้ึนไป  

 

การเงิน 

 

 ดานตนทุนของไรขาวโพดหวานแดงจะมีตนทุนคงท่ีไดแกคาเสื่อมราคาของอุปกรณการผลิต และคา

เสียโอกาสของเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังแสดงในตาราง 4.35 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.35  ตนทุนคงท่ีของไรขาวโพดหวานแดงคุณชนก 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต 5,000 

2. คาเสียโอกาสของเงินทุน 15,000 

 รวม 20,000 
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ดานตนทุนผันแปรการทำไรขาวโพดหวานแดงจะมีคาใชจายหลักไดแกคาแรงงาน ทั้งแรงงานที่จาง

ประจำเปนรายเดือนและที่จางรายวนั นอกจากนั้นจะมีคาใชจายไดแกคาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานแดงในราคา

เมล็ดละ 50 สตางคท่ีคุณชนกสั่งซ้ือผานทางเว็บไซตออนไลนของบริษัทผูพัฒนาเมล็ดพันธุเอกชนแหงหนึ่ง และ

คาปุย โดยมีรายละเอียดคาใชจายแบบสังเขปแสดงในตารางท่ี 4.36 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.36  ตนทุนผันแปรในการทำไรขาวโพดหวานแดงคุณชนกตอไรตอป 

 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาแรงงาน 44,000 

2. คาปจจัยการผลิต 30,000 

3. คาปุย 20,000 

4. คาเมล็ดพันธุ 35,000 

5. คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,000 

 รวม 131,000 

 

 

ทางดานรายไดและผลกำไรนั้น ไรขาวโพดหวานแดงมีกำลังการผลิตไรละ 8,000 ฝกตอการผลิตในแต

ละรอบ โดยปลูกได 3 รอบตอป จึงมีกำลังการผลิตรวม 24,000 ฝกตอปตอไร เม่ือคิดท่ีราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัม

ละ 30 - 35 บาทจะมีรายไดตอปประมาณ 240,000 – 280,000 บาท หลังคำนวนตนทุนและคาใชจายแลว

การทำไรขาวโพดหวานแดงประสบความสำเร็จพอสมควร สรางกำไรใหคุณชนกเปนที่นาพอใจ โดยรายไดพอ

สังเขปของไรขาวโพดแดงหวานไดแสดงในตาราง 4.37 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.37  รายไดและกำไรของไรขาวโพดแดงหวานแดงคุณชนกตอไรตอป 

รายได 240,000 บาท 

ตนทุนคงท่ี 20,000 บาท 

ตนทุนผันแปร 131,000 บาท 

รวมตนทุน 151,000 บาท 

กำไร / ขาดทุน 89,000 บาท  

 



 

92 
 

ปญหาเบ้ืองตน 

 

ปญหาเบื้องตนของไรขาวโพดหวานแดงเก่ียวกับการผลิต เนื่องจากขาวโพดหวานแดงไมชอบความชื้น

จึงใหผลผลิตนอยในชวงหนาฝน เปนสายพันธุท่ีออนแอตอความชื้นสูงๆ มากกวาขาวโพดพันธุอ่ืน นอกจากนี้ยัง

มีปญหาโรคพืชท่ีตองคอยดูแลไมใหลามไปท่ัวไร นอกจากนี้ยังมีปญหาการตลาดท่ีขาวโพดหวานแดงยังไมเปนท่ี

รูจักในหมูผูบริโภค มีผูบริโภคบางกลุมเทานั้นที่ใหความสนใจ ปญหาที่คนทั่วไปยังรูจักประโยชนของขาวโพด

หวานแดงนอย ไมทราบความแตกตางระหวางขาวโพดหวานแดงกับขาวโพดทั่วไปทำใหผูบริโภคเทียบราคา

แลวคิดวาราคาแพง นอกจากนี้ยังมีปญหาชองทางการจัดหนายท่ีไมสะดวกสำหรับรายยอย โดยคุณชนกมีความ

ตองการอยากขยายตลาดไปรายยอยมาข้ึนแตยังไมถนัดนัก รวมถึงปญหาท่ีไรพ่ึงพิงเพียงพอคาปลีกเทานั้นโดย

ขายกับลูกคารายยอยนอยมากจึงเปนความเสี่ยงหากพอคาเปลี่ยนไปซื้อท่ีไรอื่น นอกจากนี้คุณชนกตองการใช

ชีวิตแบบเรียบงายมากกวาตองการขยายธุรกิจใหเติบโต จึงทำใหการทำกิจกรรมยังเปนแบบคอยเปนคอยไป 

เปนตน 

 

สรุป 

 

กรณีศึกษาที่ 6 ไรขาวโพดหวานแดง คุณชนกไดปลูกขาวโพดหวานแดงบนที่ดิน 3 ไรในจังหวัด

ปทุมธานี โดยปลูกขาวโพดหวานแดงเพื่อขายสดอยางเดียวโดยไมมีผลิตภัณฑแปรรูป ใน 1 ปสามารถปลูก

ขาวโพดหวานแดงได 3 รอบการผลิต การขายจะขายใหพอคาสงที่ซื้อเพื่อนำไปขายตอเปนหลักโดยมีการขาย

ใหผูบริโภครายยอยบางแตเปนสวนนอย โดยขายในราคากิโลกรัมละ 30 - 35 บาท มีชองทางการจัดจำหนาย

เฉพาะหนาไรเทานั้น ธุรกิจไรขาวโพดหวานแดงประสบความสำเร็จพอสมควร มีรายไดอยางสม่ำเสมอและสราง

กำไรใหคุณชนกอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามไรขาวโพดหวานแดงยังมีปญหาที่ตองการการปรับปรุงแกไขเชน 

ปญหาท่ีไรพึ่งพิงเพียงพอคาปลีกเทานั้นโดยขายกับลูกคารายยอยนอยมาก หรือการท่ีไรยังไมมีตราสินคาเปน

ของตัวเองทำใหสรางเอกลักษณใหสินคายาก หรือปญหาท่ีคนทั่วไปยังไมรูจักประโยชนของขาวโพดหวานแดง

ทำใหยังไมสนใจซ้ือ เปนตน 
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กรณีศึกษาที่ 7 

สวนกระทอน 

 

บทนำ 

 

กรณีศึกษานี้เปนการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับสวนกระทอนของเกษตรกรรายยอยจังหวัด

นนทบุรี โดยเจาของสวนเคยทำอาชีพดานจักรกลมากอนกอนท่ีจะเปลี่ยนอาชีพมาทำสวนกระทอนพันธุปุยฝาย

บนท่ีดิน 12 ไรท่ีไดรับมรดกมาจากครอบครัว โดยกรณีศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

เนื้อหา 

 

ความเปนมา 

สวนกระทอนมีคุณศิมารา พวงมาลัยเปนเจาของสวน กอนหนาจะมาทำธุรกิจสวนกระทอน คณศิมารา

จบ ปวส.ดานเครื่องกล เคยเปนพนักงานขายเครื่องจักรกลและมีโอกาสไดไปทำงานดานชางยนตที่ประเทศ

ญี่ปุน แตเมื่อรูสึกวาอาชีพการงานไมเติบโตเทาที่ควรจึงเดินทางกลับมาประเทศไทยและสนใจทำธุรกิจเกษตร

เนื่องจากครอบครัวมีที่ดินอยูแลว โดยคุณศิมารามีท่ีดินมรดกในจังหวัดนนทบุรีจำนวน 12 ไรที่ครอบครัวเคย

ซ้ือไวสมัยราคาไมแพง (ไรละ 4,800 บาท)  

ตอนแรกที่ดินเปนทุงนา แรกเริ่มคุณศิมาราตองการจะปลูกทุเรียนเนื่องจากเห็นวาเปนพืชที่ราคาดีจึง

ขายที่ดินบางสวนจำนวน 200 ตารางวาเพื่อนำเงินที่ไดมาถมที่ดินสวนที่เหลือเพื่อปลูกทุเรียน แตพอปลูก

ทุเรียนก็พอวามีปญหามาก ตองใชสารเคมีสูง ผลผลิตไมไดตามที่ตองการ บวกกับเกิดน้ำทวมครั้งใหญทำให

ทุเรียนไดรับความเสียหายเกือบหมด เม่ือจะทำสวนครั้งใหมคุณศิมาราจึงหาพืชอ่ืนมาปลูกทดแทนโดยไดศึกษา

เพื่อหาพืชที่เหมาะสมและดูแลงายจนพบวากระทอนเปนไมผลที่ดูแลงายกวาทุเรียน ไมตองใชสารเคมีในการ

ดูแลมาก จึงเริ่มตนทดลองปลูกตนกระทอนจำนวน 5 ตน เม่ือไดผลผลิตออกครั้งแรกไดทดลองนำไปขายชุมชน

ใกลเคียงและนำไปขายที่ตลาดพบวาไดรับการตอบรับท่ีดีจึงไดปลูกเพิ่มากขึ้นและเปนพืชที่หารายไดหลักของ

สวน อยางไรก็ตามคุณศิมารายังมีการปลูกพืชอื่นๆ ประกอบในสวนในรูปแบบเกษตรผสมผสานบางเล็กนอย
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เชน มะมวง สมโอ มะนาว กลวย มะละกอ แตการปลูกพืชอื่นๆ เปนการปลูกเสริมเพื่อใชในครัวเรือนหรือขาย

เล็กนอยเทานั้น ไมไดเปนผลิตภัณฑหลักของสวนคุณศิมารา 

ภาพท่ี 4.14  กระทอนพันธุปุยฝาย 

 

การผลิต 

 

สวนกระทอนของคุณศิมาราปลูกกระทอนสายพันธุปุยฝายจำนวน 100 ตน โดยกระทอนพันธุปุยฝาย

เมื่อนำมาปลูกในพื้นที่นนทบุรีจะเรียกวากระทอนหอบางกราง ซึ่งเปนพันธุที ่ไดขึ ้นทะเบียนสิ่งบงชี ้ทาง

ภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดนนทบุรีดังแสดงในภาพที่ 4.14 เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เปนดินนามากอนกอนที่จะ

เปลี่ยนมาปลูกกระทอนทำใหดินมีสารโพแทสเซียมสูง และในพื้นที่มีน้ำทะเลขึ้นลงตามธรรมชาติทำใหน้ำมี

ความเค็มผสมทำใหกระทอนมีรสชาติเดนไมเหมือนกระทอนท่ีปลูกบริเวณอ่ืน เม่ือเก็บแลวทานเลยจะหวานอม

เปรี้ยว  

คุณศิมาราเริ่มตนซื้อกิ่งพันธุแบบกิ่งติดตาเนื่องจากนำมาปลูกแลวจะไมกลายพันธุจากตนเดิม เมื่อตน

กระทอนโตเต็มวัยในสวนตนเองแลวคุณศิมาราก็ใชกิ่งพันธุจากสวนตัวเองในการขยายพันธุไดเอง การปลูก

กระทอนชวงแรกจะตองมีการบำรุงรักษาอยางเดียว ตองใสปุยอยางสม่ำเสมอเพ่ือบำรุงตนใหมีขนาดใหญและมี

กิ่งมากในชวงที่ยังไมออกผลผลิต ขอดีของกระทอนสายพันธุนี้คือลูกกลมและมีขนาดใหญ เปลือกนิ่มเหมือน

กำมะหยี่ เนื้อแนนฟูขาว มีความปุยนุม มีกลิ่นหอม รสชาติหวานแบบนุมๆ แตก็มีขอจำกัดคือราคาจะสูงกวา

พันธุอ่ืน  

ผลผลิตกระทอนจะออกเปนชวงฤดูโดยเริ่มใหผลผลิตหลังจากเริ่มปลูกได 2 - 3 ป หากเริ่มปลูกใน

เดือนมกราคม ผลผลิตจะออกประมาณเดือนกรกฎาคมในอีก 2 ป หลังจากนั้นผลจะออกเปนฤดูกาลในทุก ๆ ป 

กระทอนจะเริ่มเริ่มออกดอกในเดือนมกราคม ดอกจะเริ่มติดลูกในเดือนมีนาคม คุณศิมาราจะเริ่มหอผลใน

เดือนเมษายน – พฤษภาคมและเก็บผลผลิตไดในมิถุนายน – กรกฎาคมของทุกป โดยแตละชวยจะหางกัน
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ประมาณ 90 วัน คือหลังออกดอก 90 วันจะเริ ่มหอถุง หลังหอถุงอีก 90 วันจะเริ ่มเก็บเกี ่ยว ดังแสดง

รายละเอียดในภาพท่ี 4.15 

 

ภาพท่ี 4.15  ระยะเวลาการผลิตและเก็บเก่ียวผลกระทอนของสวนคุณศิมารา 

 

ตนกระทอน 1 ตนใหผลผลิตไดปละ 50 กิโลกรัม ทำใหสวนมีกำลังการผลิตเต็มท่ีประมาณ 5 ตันตอป 

แรงงานในสวนจะมีคุณศิมาราเปนผูดูแลสวนดวยตนเองเปนหลัก มีการจางแรงงานรายวันเพ่ือมาชวยดูแลสวน

โดยทั่วไปบางแตไมไดจางทุกวันเนื่องจากกระทอนเปนพืชที่ไดตองดูแลเยอะ แตในชวงหอถุงและเก็บเกี่ยว

ผลผลิตจะมีการจางแรงงานในละแวกพื้นที่มาชวยเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยจางเฉพาะชวงเดือนที่ตองมีกิจกรรม

นั้นๆ  

 

การตลาด 

 

กลุมลูกคา 

 

สวนกระทอนของคุณศิมาราจะมีกลุมลูกคาหลักคือลูกคารายยอยเทานั้นโดยไมมีการขายสงใหพอคา

คนกลางเพราะคุณศิมาราตองการขายปลีกดวยตัวเองเปนหลัก หนึ่งในสาเหตุเพราะคุณศิมารามองวากระทอน

ที่สวนเปนของหายากสามารถขายไดในราคาสูง และกลัววาหากมีพอคาคนกลางแลวพอคาคนกลางจะนำ

กระทอนจากที่อื่นราคาถูกกวามาขายแทนแตบอกวารับมาจากที่สวน ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณของสวน

ได 

เดือนม.ค.-ก.พ.

-เริ่มออกดอก

เดือนมี.ค.

-เริ่มติดลูก

เดือนเม.ย.-พ.ค.

-เริ่มหอผลผลิต

เดือนมิ.ย.- ก.ค.

-ผลผลิตเริ่มออก
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โดยกลุมลูกคาที่ซื้อกระทอนสวนจะมีหลายกลุม เชน กลุมครอบครัวที่มาเที่ยวสวนกระทอนซึ่งโดย

สวนมากจะเปนลูกคาเกาที่เคยไดกินกระทอนที่สวนมากอนแลวติดใจในรสชาติจึงมาซื้อซ้ำ หรือหากเปนลูกคา

ใหมก็จะไดรับคำแนะนำมาจากคนที่เคยมาสวนกอน นอกจากนี้ยังมีลูกคาที่มาเปนกลุมคณะเชน นักศึกษา 

นักวิจัย ขาราชการ เปนตน ที่มาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาวิจัยเนื่องจากกระทอนพันธุปุยฝายหรือในชื่อพันธุหอบาง

กรางของสวนไดขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดนนทบุรี เปนสายพันธุพื้นเมืองที่มีอายุกวา 

100 ปแลวจึงมีกลุมท่ีตองการมีศึกษาเพ่ิมเติมจำนวนมาก และยังมีกลุมลูกคาดูรายการเกษตรผานโทรทัศนหรือ

ชองทางออนไลนที่สวนกระทอนไดไปออกรายการแลวตองการอยากทดลองรับประทาน รวมถึงกลุมลูกคาท่ี

ตองการบริโภคกระทอนท่ีแตกตางจากกระทอนพันธอ่ืนๆ เม่ือลูกคาไดรับประทานกระทอนหอบางกรางไปครั้ง

หนึ่งแลวจะชอบความหอมและหวานทำใหกลายเปนลูกคาประจำที่กลับมาซื้อผลผลิตในปถัดไปอยางตอเนื่อง 

กลุมลูกคาของสวนกระทอนคุณศิมาราสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.38 

 

ตารางท่ี 4.38  กลุมลูกคาของสวนกระทอนคุณศิมารา 

 

 กลุมลูกคาขายสง  กลุมลูกคารายยอย 

ลูกคา ทางสวนกระทอนไมมีการขายสง • กลุมครอบครัว 

• ลูกคาเกามาซ้ือซ้ำ 

• กลุมนักศึกษา นักวิจัย ขาราชการ 

ลักษณะการขาย  • ขายยอยเปนลูกหรือกิโลกรัม 

ราคา  • ราคา 70-80 บาท / ลูก หรือ  

• 100 บาท / กิโลกรัม 

การขนสง  • ขายหนาสวนเทานั้น 

การสงมอบ  • ขายหนาสวนเทานั้น 

 

ตราสินคา 

 

ปจจุบันสวนกระทอนยังไมมีตราสินคาของสวนแตมีชื่อสวนที่คนรูจักอยางไมเปนทางการวา กระทอน

คุณศิมารา แมไมมีตราสินคาแตกระทอนท่ีสวนเปนกระทอนท่ีไดข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ในนาม
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กระทอนหอบางกราง ซึ่งการไดรับการจดทะเบียนเปนชองทางในสรางมูลคาเพิ่มใหกับสวนไดอีกทางหนึ่ง 

เนื่องจากสามารถขายไดราคาสูงกวากระทอนไมได GI โดยคุณศิมารามีแนวคิดจะทำตราสินคาเชนกันแตยัง

ไมไดลงมือทำเนื่องจากยังเห็นวาปจจุบันยังขายไดเรื่อยๆ  

 

สวนผสมทางการตลาด 

 

ดานผลิตภัณฑ 

สวนกระทอนมีผลิตภัณฑขายประเภทเดียวคือกระทอนสายพันธุปุยฝายผลสด โดยไดจดทะเบียนสิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) แลว นอกจากผลสดแลวทางสวนโดยไมไดแปรรูปกระทอนเปนผลิตภัณฑอ่ืน 

 

ดานราคา 

สวนกระทอนขายผลกระทอนสดราคา 70 - 80 บาทตอลูก หรือ ประมาณกิโลกรัมละ 100 บาท 

เนื่องจากผลกระทอนมีขนาดใกลเคียงกันจึงสามารถขายในราคาเดียวกันได 

 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ปจจุบันสวนกระทอนมีชองทางการจัดจำหนายเฉพาะชองทางขายปลีก โดยมีสถานที่ขาย 2 สถานท่ี

คือ สวนกระทอนและหนาบานคุณศิมาราโดยปกรมขายขางทางเหมือนรานผลไมทั่วไป มีบางกรณีที่สวนไป

ออกงานแสดงหากไดรับเชิญ โดยปกติลูกคาสามารถสั่งจองผานโทรศัพทไดแตลูกคาตองมารับสินคาท่ีหนาสวน

หรือหนาบานเอง ไมมีการจัดสง สวนชองทางออนไลนยังไมมีเพราะไมมีเวลาดูแล 

 

ดานการสงเสริมการขาย 

เนื่องจากปจจุบันสวนกระทอนสามารถขายสินคาไดตลอดทำใหทางรานไมไดมีกิจกรรมสงเสริมการ

ขายเพิ่มเติม แตทางคุณศิมาราเชื่อวาลูกคาเกาที่ไดรับความพึงพอใจจะชวยประชาสัมพันธแบบปากตอปาก 

(Word of Mouth) ใหเองหากผูบริโภคพึงพอใจในกระทอนของสวน และยังไมมีการใชสื ่อออนไลนในการ

ประชาสัมพันธสวนอยางเปนทางการ แตมีการประชาสัมพันธรานผาน Facebook สวนตัวของคุณศิมาราบาง 
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สวนประสมทางการตลาดของสวนกระทอนคุณศิมาราสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.39 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.39  สวนประสมทางการตลาดของสวนกระทอนคุณศิมารา 

 

ดานผลิตภัณฑ  

                                                                                         

• กระทอนพันธุปุยฝายผลสด โดยข้ึนทะเบียนเปนพืชสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดนนทบรุี 

ดานราคา  

 

• ผลกระทอนสดลูกละ 70-80 บาท / ลูก หรือ กิโลกรัมละ 

100 บาท 

ดานชองทางการจัดจำหนาย                                                             • ขายหนาสวนกระทอน 

• ปกรมขายขางทางบริเวณหนาบานเจาของ 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 

• ใชกลยุทธปากตอปาก (Word of Mouth) 

• ประชาสัมพันธผาน Facebook สวนตัว 

 

การเงิน 

 

ดานการเงิน สวนกระทอนคุณศิมารามีตนทุนคงที่หลักคือคาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิตและคาเสีย

โอกาสของเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.40 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.40  ตนทุนคงท่ีในการทำสวนกระทอนคุณศิมาราตอไรตอป 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต 2,000 

2. คาเสียโอกาสของเงินทุน 5,000 

 รวม 7,000 

 

 

ดานตนทุนผันแปร กระทอนเปนพืชที่ดูแลงาย ไมยุ งยาก มีคาใชจายในการดูแลไมมาก โดยสวน

กระทอนมีคาใชจายหลักคือคาแรงงานท่ีจางในการเก็บเก่ียวผลผลิตและดูแลสวนท่ัวไป สวนคาใชจายอ่ืนๆ เชน 
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คาปุยอินทรีย คาถุงหอผลผลิต โดยคาใชจายสำหรับการดูแลสวนกระทอนจำนวน 100 ตนตอปไดแสดงใน

ตารางท่ี 4.41 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.41 ตนทุนผันแปรในการดูแลสวนกระทอนคุณศิมาราตอไรตอป 

 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1. คาแรงงานดูแลสวน 5,000 

2. คาแรงงานเก็บเก่ียวผลผลิต 3,000 

3. คาปุยอินทรียบำรุงสวน 2,000 

4. คาถุงหอผลผลิต 2,000 

5. คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,000 

 รวม 14,000 

 

 

ดานรายไดและกำไรของสวนกระทอน เนื่องจากสวนเนนการขายปลีกใหผูบริโภคโดยตรงทำใหขายได

ราคาดีกวาการขายสงผานพอคาคนกลาง โดยสามารถขายไดราคากิโลกรัมละ 80 - 100 บาท หากผลผลิตออก

ไดมาตราฐานทุกปสวนจะมีผลผลิตเฉลี่ย 400 – 500 กิโลกรัมตอไรตอป ทำใหมีรายได 32,000 – 50,000 

บาทตอไรตอป ดังแสดงในตารางท่ี 4.42 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.42  รายไดและกำไรของสวนกระทอนคุณศิมาราตอไรตอป 

 

รายได 35,000 บาท 

ตนทุนคงท่ี 7,000 บาท 

ตนทุนผันแปร 21,000 บาท 

รวมตนทุน 28,000 บาท 

กำไร / ขาดทุน 7,000 บาท  
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ปญหาเบ้ืองตน 

 

ปญหาเบื้องตนของสวนกระทอนคุณศิมาราจะเปนปญหาเกี่ยวกับการผลิต เชน ผลผลิตต่ำกวาท่ี

ตองการจากสภาพอากาศหรือศัตรูพืช หรือปญหาการเก็บเกี่ยวที่เกิดความเสียหาย หรือปญหาที่ผลผลิตลด

นอยลงตามอายุของตนกระทอน ปญหาผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการเนื่องจากกระทอนไดรับความนิยม

สูง สวนปญหาดานการตลาด เชน ทางสวนไมมีผลิตภัณฑแปรรูปกระทอนมีเพียงผลสดอยางเดียว หรือชอง

ทางการจัดจำหนายที่มีจำกัดไมมีความหลากหลาย ลูกคาตองเขามาซื้อดวยคนเองเทานั้นปญหาการขนสงท่ี

ลูกคาตองมารับสินคาท่ีหนาสวนเองโดยไมมีการจัดสง เปนตน 

 

สรุป 

 

กรณีศึกษาท่ี 7 เปนกรณีศึกษาสวนกระทอนคุณศิมาราท่ีไดปลูกกระทอนพันธุปุยฝายจำนวน 100 ตน

ในท่ีดินของตัวเองท่ีจังหวัดนนทบุรี กระทอนท่ีสวนเปนกระทอนท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) 

ของจังหวัดนนทบุรี ทางสวนขายผลกระทอนสดเพียงอยางเดียวในราคากิโลกรัมละ 80 - 100 บาทโดยไมได

ขายผลิตภัณฑแปรรูปอื่น มีชองทางการจัดจำหนายคือขายหนาสวนและหนาบานคุณศิมาราโดยไมมีชองทาง

การจัดจำหนายออนไลน แตลูกคาสามารถสั่งจองผานโทรศัพทไดแตลูกคาตองมารับสินคาเอง ปจจุบันทางสวน

ขายสินคาดีแตยังมีปญหาท่ีตองการแกไขอยูบาง เชน ชองทางการจัดจำหนายสินคาไมหลากหลาย หรือการไม

มีการสงเสริมการตลาดท่ีชัดเจน หรือปญหาการขนสงท่ีลูกคาตองมารับสินคาท่ีหนาสวนเองเทานั้น เปนตน 
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บทที่ 5 

คูมือการสอน 

Teaching Note 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดอธิบายการใชเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบมาประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษาธุรกิจ

การเกษตร โดยผูเขียนอธิบายผูสอนถึงแนวการใชกรณีศึกษาประกอบการสอนตั้งแตการแบงกลุม การใช

เครื่องมือประกอบการวิเคราะหในข้ันตอนตางๆ รวมถึงเวลาท่ีควรใชในกิจกรรมตางๆ โดยมีรายละเอียดการใช

กรณีศึกษาประกอบการสอนดังนี้  

 

5.1 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมตัว 

 

5.1.1 การแบงกลุมนิสิต 

ถึงแมวาการคิดเชิงออกแบบจะสามารถทำคนเดียวได แตการคิดเชิงออกแบบจะมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นถามีการทำงานเปนกลุมเนื่องจากเปนกิจกรรมที่ตองใชการระดมสมองเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 

ผูสอนจึงควรแบงนิสิตออกเปนกลุม กลุมละ 5 – 10 คน ซ่ึงเปนจำนวนไมนอยเกินไปหรือไมมากเกินไปสำหรับ

การวิเคราะหกรณีศึกษา ผูสอนอาจตั้งเงื่อนไขใหสมาชิกแตละกลุมมาจากนิสิตที่มีพื้นฐานแตกตางกัน เชน คน

ละคณะ คนละสาขา เปนตน หากเปนการสอนในวิชาเอกท่ีมีนิสิตสาขาเดียวผูสอนอาจสำรวจพ้ืนฐานครอบครัว

เพื่อจัดกลุมนิสิตได เชน ครอบครัวที่ประกอบธุรกิจการเกษตรกับครอบครัวที่ไมไดประกอบธุรกิจการเกษตร 

เปนตน เพ่ือชวยใหสมาชิกในกลุมมีพ้ืนฐานท่ีหลากหลายเพ่ือสามารถนำเสนอความคิดสรางสรรคท่ีแตกตางกัน  

 

5.1.2 การแบงกรณีศึกษา 

หลังจากผูสอนแบงกลุ มนิสิตแลวใหผู สอนมอบหมายนิสิตทุกคนใหอานกรณีศึกษาที่กลุมตัวเอง

รับผิดชอบใหละเอียด โดยผูสอนอาจเลือกกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษาแลวใหนิสิตทุกคนทำกรณีศึกษาเดียวกันท้ัง

หอง แลวดูวาผลการวิเคราะหกรณีศึกษาดวยการคิดเชิงออกแบบของแตละกลุมเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

หรือผู สอนอาจใหนิสิตแตละกลุ มทำกรณีศึกษาที ่แตกตางกันเพื ่อความหลากหลายก็ได ผู สอนสามารถ
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มอบหมายใหนิสิตหาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีกลุมนิสิตรับผิดชอบจากอินเตอรเน็ตเพ่ิมเติมเพ่ือหาขอมูลท่ัวไป

มาใชประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษาไดเชนกัน โดยผูเขียนไดสรุปขอดีขอเสียแตละวิธีในตารางท่ี 5.1 

 

ตารางท่ี 5.1  แนวทางการแบงกรณีศึกษา 

 

วิธีการแบงกรณีศึกษา ขอดี / ขอเสีย ของวิธีแบงกรณีศึกษา 

นิสิตทุกกลุมใชกรณีศึกษาเดียวกัน ขอด ี

• นิสิตสามารถเปรียบเทียบแนวทางแกไขปญหา

กับกลุมอ่ืนได และจะเขาใจวาปญหาเดียวกันแต

สามารถมีแนวทางแกไขปญหาไดหลากหลาย ไม

เหมือนกัน 

ขอเสีย 

• น ิส ิตจะไม  เห ็นกรณ ีศ ึกษาธ ุรก ิจเกษตรท่ี

หลากหลาย  

• ชวงการนำเสนออาจมีแนวทางแกไขปญหาซ้ำ

กันได ทำใหนิสิตใหความสนใจนอยลง 

นิสิตแตละกลุมใชกรณีศึกษาตางกัน ขอด ี

• นิสิตไดเรียนรูธุรกิจเกษตรท่ีหลากหลาย 

• นิสิตจะทราบไดวาแนวทางแกไขปญหาสำหรับ

ธุรกิจเกษตรชนิดหนึ่ง สามารถนำไปใชกับธุรกิจ

การเกษตรชนิดอ่ืนๆ ได 

• สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณไดหลากหลาย

กวา และทำใหการนำเสนอนาสนใจ ไมซ้ำกัน 

ขอเสีย 

• นิส ิตไมสามารถเปรียบเทียบแนวทางแกไข

ปญหากับกลุมอ่ืนได 
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5.2 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหกรณีศึกษา 

 

หลังจากนิสิตไดอานกรณีศึกษาจบแลว ผูสอนใหนิสิตนั่งเปนกลุมเพื่อเริ่มกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ

ดังนี้ 

 

5.2.1 ข้ันตอนการเห็นอกเห็นใจ 

การเห็นอกเห็นใจคือการทำความเขาใจผูใช โดยผูใชในกรณีศึกษานี้จะมีผูใช 2 สวนคือ 

1 เกษตรกรเจาของธุรกิจของแตละกรณีศึกษา  

2. ผูบริโภคสินคาของแตละกรณีศึกษา 

ในบทเนื้อหากรณีศึกษานั้นผูเขียนไดใหขอมูลฝงเกษตรกรเจาของธุรกิจการเกษตรไวแลว ผูสอน

สามารถใหนิสิตเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจการเกษตรในแตละกรณีศึกษาโดยอาศัย

เนื้อหาจากกรณีศึกษาไดเลย หรือผูสอนเชิญผูประกอบการธุรกิจการเกษตรท่ีทำธุรกิจเดียวกันหรือใกลเคียงกับ

กรณีศึกษาเพ่ือใหนิสิตไดฝกสัมภาษณกับผูประกอบการจริงไดเชนกัน  สวนฝงผูบริโภคนั้น กรณีศึกษานี้จะเนน

ที่กลุมผูบริโภครายยอยเนื่องจากเปนกลุมผูบริโภคที่ธุรกิจการเกษตรตองการเจาะตลาดเพิ่มมากข้ึนเพราะ

สามารถสรางมูลคาใหธุรกิจไดมากกวากวาขายใหพอคาคนกลาง และยังเปนกลุมลูกคาท่ีผูสอนสามารถทำ

กิจกรรมกับนิสิตเพ่ือฝกนิสิตในหองเรียนใหมีทักษะการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลเชิงลึกได โดยกิจกรรมการเห็น

อกเห็นใจมี 3 กิจกรรมยอยตามรายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 1: การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 1 ภาพ 

หลังจากผูสอนใหนิสิตทุกคนอานกรณีศึกษาจบแลว ผูสอนใหนิสิตรวมกันเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจ

เจาของธุรกิจการเกษตรของแตละกรณีศึกษาจากขอมูลเนื้อหากรณีศึกษา หากผูสอนตองการใหนิสิตฝกทักษะ

การสัมภาษณเจาของกิจการดวย ผูสอนอาจเชิญผูประกอบการธุรกิจเกษตรท่ีทำธุรกิจเดียวกันหรือใกลเคียงกับ

ธุรกิจของกรณีศึกษาเพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูจากผูประกอบการจริงและฝกทักษะการสัมภาษณจากผูประกอบการ
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จริง หรือ ผูสอนอาจแสดงบทบาทเปนเจาของธุรกิจเกษตรเพื่อใหนิสิตมาสัมภาษณตัวเองเพิ่มเติมไดเชนกัน 

โดยผูสอนใหเวลานิสิตทำกิจกรรม 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมสงแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกร

เจาของธุรกิจ 1 ภาพ 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 2: การสัมภาษณผูบริโภค 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: บันทึกรายละเอียดการสัมภาษณ 

กิจกรรมการสัมภาษณผูบริโภคเปนกิจกรรมท่ีผูสอนจะฝกนิสิตใหมีทักษะการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูล

เชิงลึกกับผูบริโภคจริง โดยผูสอนมีแนวทางใหนิสิตไปสัมภาษณ 3 วิธี ผูสอนสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับ

สถานการณและขอจำกัดของการเรียนการสอนได เนื่องจากผลิตภัณฑในกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดเลือกสินคา

เกษตรท่ีมีการบริโภคโดยท่ัวไปท่ีนิสิตหรือผูบริโภคสวนใหญเคยบริโภคและสามารถตอบคำถามได  

ผูสอนสามารถเลือกใหนิสิตไปสัมภาษณผูบริโภคได 3 วิธี ดังนี้  

ก. ใหนิสิตแตละกลุมไปสัมภาษณผูบริโภคสินคากับผูบริโภคจริงนอกหองเรียน 

ข. ผูสอนเลือกตัวแทนนิสิตที่เคยบริโภคสินคาของแตละกรณีศึกษาเปนตัวแทนผูบริโภคเพื่อใหเพื่อนท้ัง

หองสัมภาษณ 

ค. ผู สอนใหนิส ิตจับคู กับเพื ่อนแลวสลับกันแสดงบทบาทเปนผู สัมภาษณ / ผู ถ ูกสัมภาษณ โดย

กำหนดเวลา เชน รอบละ 15 นาที แลวสลับบทบาทจากผูสัมภาษณเปนผูถูกสัมภาษณ  

วิธีการแรกจะชวยใหนิสิตไดฝกทักษะการสัมภาษณกับคนแปลกหนาท่ีไมรูจักมากอน แตเปนกิจกรรม

ท่ีใชเวลามากกวาวิธีอ่ืน สวนวิธีท่ี 2 และ 3 เปนวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการหองเรียนหากมีขอจำกัดตางๆ เชน 

การออกนอกสถานที่หรือเวลาจำกัด โดยนิสิตอาจฝกสัมภาษณกับผูบริโภค 1 – 3 คนแลวแตระยะเวลาท่ี

เหมาะสมกับการจัดการชั้นเรียน  

กอนสัมภาษณนิสิตควรเขาใจแผนภาพเห็นอกเห็นใจเปนอยางดีเพื่อที่จะเตรียมคำถามสัมภาษณและ

จดขอมูลไดประเด็นครบถวนตามที่ตองการ ผูสอนใหเวลานิสิตทำกิจกรรม 30 – 60 นาทีแลวแตความ

เหมาะสมโดยใหผูสอนเนนนิสิตวาใหจดคำตอบของผูบริโภคมาใหละเอียดใหครบทุกดาน 
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กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 3: การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 - 30 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค 1 ภาพ 

หลังจากผูสอนใหนิสิตสัมภาษณเสร็จแลว ผูสอนใหนิสิตกลับมานั่งเปนกลุมและใหนำขอมูลที่ไดจาก

การสัมภาษณมาสังเคราะหและเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคท้ัง 6 ดาน หากนิสิตสัมภาษณผูบริโภคมา

หลายคนใหนิสิตเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูบริโภคโดยสรุปในภาพเดียวเปนตัวแทนของผูบริโภคท้ังกลุม 

ใหผูสอนย้ำนิสิตวาควรเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจใหละเอียดโดยเฉพาะเรื่องอารมณ ความรูสึก เพื่อที่จะ

นำไปใชในข้ันตอนตอไปได 

 

5.2.2 ข้ันตอนการกำหนดประเด็นปญหา 

 

ข้ันตอนการกำหนดประเด็นปญหาคือการนำขอมูลจากข้ันตอนเห็นอกเห็นใจมากำหนดประเด็นปญหา

ท่ีกลุมตองการแกไข โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 1: การกำหนดประเด็นปญหา 

เครื่องมือท่ีใช:  

1. แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

2. การตั้งปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” 

ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: การกำหนดปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 15 – 20 ปญหาตอ

กลุม 

ผูสอนใหนิสิตนำแผนภาพเห็นอกเห็นใจของทั้งเกษตรกรเจาของธุรกิจและผูบริโภคจากขั้นกอนหนา

แลว ใหนิสิตประชุมรวมกันวาจากขอมูลที่นิสิตไดจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจนิสิตเห็นปญหาอะไรบาง โดยให

ผูสอนเนนย้ำนิสิตวาอยาเห็นปญหาในรูปประโยคปกติ แตใหเขียนปญหาใหอยูในรูปแบบ “เราจะชวย…ให...ได

อยางไร” จำนวนอยางนอย 15 - 20 ปญหาตอกรณีศึกษา 
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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 2: การเลือกประเด็นปญหา 

เครื่องมือท่ีใช: การตั้งปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 - 30 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: ปญหาจำนวน 2 ปญหาท่ีกลุมตองการแกไขกอน 

หลักจากนิสิตไดประเด็นปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 15 – 20  ปญหา

ตอกลุมแลว ผูสอนใหนิสิตประชุมกันเพื่อตกลงวาตองการแกไขปญหาอะไรกอนจำนวน 2 ปญหา ผูสอน

สามารถใหนิสิตเลือกปญหาจากเงื่อนไขอะไรก็ได เชน เลือกปญหาที่ทีมงานเห็นวาเกษตรกรสามารถทำไดจริง

เลย หรือ เลือกปญหาที่ถาแกแลวผูบริโภคจะชอบที่สุด เปนตน แตผูสอนใหนิสิตอธิบายเหตุผลประกอบการ

เลือกปญหาของนิสิตดวย 

 

5.2.3 ข้ันตอนการระดมความคิด 

 

ขั้นตอนการระดมความคิดคือการหาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรคโดยการระดมสมองแบบตั้ง

เง่ือนไข โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรมดังนี้ 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข 

เครื่องมือท่ีใช: การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข 

ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แนวทางแกไขปญหาจำนวน 15 – 20 แนวทางตอปญหา 

หลักจากนิสิตไดเลือกปญหา 2 ปญหาที่ตองการแกไขแลว ผูสอนกำหนดใหนิสิตแตละกลุมรวมกัน

ระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา ผูสอนอาจใหนิสิตหาแนวทางแกไขปญหาแบบไมมี

เงื่อนไขกอนก็ได หลังจากนั้นแจงใหนิสิตลองตั้งเงื่อนไขเพื่อใหไดแนวทางแกไขปญหาที่หลากหลายขึ้น หรือ

ผูสอนอาจใหนิสิตตั้งเง่ือนไขตั้งแตตนก็ไดเชนกัน 

ผูสอนอาจยกตัวอยางเงื่อนไขใหนิสิตดูเปนตัวอยาง เชน นิสิตลองหาแนวทางการแกปญหาโดยลูกคา

ไมตองจายเงินเพ่ิม หรือ ลองหาแนวทางแกปญหาท่ีผูบริโภคตองมีสวนรวม เปนตน ผูสอนอาจนำแนวทางการ
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แกไขปญหาของบางกลุมมายกเปนตัวอยางก็ได เม่ือนิสิตแตละกลุมเขาใจเรื่องการตั้งเง่ือนไขแลว ผูสอนใหนิสิต

กำหนดเงื่อนไขและจำนวนเงื่อนไขกันไดอยางอิสระ โดยกิจกรรมใชระยะเวลา 30 – 60 นาที แตละกลุมควร

คิดแนวทางแกไขปญหาใหไดจำนวน 15 – 20 แนวทางตอปญหา 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

เครื่องมือท่ีใช: การระดมสมอง 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 30 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แนวทางแกไขปญหาจำนวน 2 แนวทางตอปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางตอ 1 ประเด็นปญหาแลว ใหนิสิตประชุมกลุม

เพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหา ผูสอนอาจใหนิสิตในกลุมโหวตเลือกแนวทางแกไขที่ตนเองชอบที่สุด 10 อันดับ

แลวใหคะแนนแลวเลือกแนวทางแกไขปญหาท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด 2 อันดับแรก หรือใหนิสิตประชุมตกลงเพ่ือ

หาแนวทางแกไขปญหาที ่ตองการนำไปทดลองในขั้นถัดไปกอนมากที ่สุด 2 แนวทาง โดยการเลือกแนว

ทางแกไขปญหานี้นิสิตสามารถเลือกไดอยางอิสระ แตผูสอนสามารถตั้งคำถามนิสิตไดวาทำไมจึงเลือกแนวทาง

นี้ เพื่อฟงเหตุผลในการตัดสินใจของนิสิต กิจกรรมนี้ใชเวลาประมาณ 15 – 30 นาที โดยนิสิตแตละกลุมจะ

เลือกแนวทางแกไขปญหา 2 แนวทางตอปญหา รวมท้ังหมด 4 แนวทางตอ 2 ปญหา / กลุม 

 

5.2.4 ข้ันตอนการพัฒนาตัวตนแบบ 

 

ขั้นตอนพัฒนาตัวตนแบบคือการนำแนวทางแกไขปญหามาพัฒนาใหผู ใชเห็นเปนรูปธรรม โดยมี

กิจกรรมยอย 1 กิจกรรมดังนี้ 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบท่ี 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

เครื่องมือท่ีใช:  

1. วาดภาพตัวตนแบบ 

2. การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ 
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ระยะเวลาแนะนำ: 30 - 120 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: ตัวตนแบบจำนวน 2 ชิ้นตอปญหา 

หลังจากนิสิตไดเลือกแนวทางแกปญหาของกลุมจำนวน 2 แนวทางตอปญหาแลว ผูสอนใหนิสิตพัฒนา

ตัวตันแบบเพื่อใหผูใชไดเห็นของแนวทางแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม โดยสามารถพัฒนาตัวตนแบบโดยใชการ

วาดภาพแนวทางแกไข โดยใหนิสิตแตละกลุมวาดภาพ หรือนำภาพถายที่ใกลเคียงมาปรับปรุงใหตรงกับตัว

ตนแบบเพื่อใหผูใชเห็นภาพถึงแนวทางแกไขปญหาอยางชัดเจน หรือหากผูสอนมีเวลาเพิ่มเติมสามารถใหนสิิต

พัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษโดยใชและอุปกรณเครื่องเขียนทั่วไปก็ได โดยใหนิสิตแตละกลุมชวยกันนำ

อุปกรณเหลือใชมาเอง โดยเวลาแตละกิจกรรมใชเวลาประมาณ 30 – 60 นาที หากผูสอนใหนิสิตทำทั้งสอง

กิจกรรมสามารถเพ่ิมเวลาไดตามความเหมาะสม 

 

5.2.5 ข้ันตอนการทดสอบ 

 

ขั้นตอนสุดทายของการคิดเชิงออกแบบคือการนำตัวตนแบบไปทดสอบกับผูใชเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

โดยนิสิตควรทำการทดสอบกันผูใช 2 กลุมเหมือนขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจและ

ผูบริโภค  โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรมดังนี้ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพความคิดเห็น 

ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจ 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น 

หากนิสิตใชการคิดเชิงออกแบบเปนโครงงานของนิสิตนั้น นิสิตควรนำตัวตนแบบไปสัมภาษณกับ

เกษตรกรเจาของธุรกิจจริง แตสำหรับกรณีศึกษาประกอบการสอนนั้นนิสิตไมสามารถไปสัมภาษณเจาของ

ธุรกิจไดผูเขียนจึงไดแสดงแผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจเกษตรของแตละกรณีศึกษาไวแลว หาก

ผูสอนตองการใหนิสิตไดฝกหัดทักษะการสัมภาษณเจาของธุรกิจเพ่ือเขียนแผนภาพความคิดเห็น ผูสอนสามารถ

เชิญผูประกอบการธุรกิจเกษตรท่ีประกอบธุรกิจเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับกรณีศึกษาเพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะ

การทดสอบกับผูประกอบการจริงได หรือ ผูสอนอาจแสดงบทบาทเปนเจาของธุรกิจและใหนิสิตมาสัมภาษณ
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ผูสอนไดเชนกัน โดยกิจกรรมนี้ใชระยะเวลา 30 – 60 นาทีหากผูสอนเชิญผูประกอบการธุรกิจเกษตรจริงหรือ

ผูสอนแสดงบทบาทเปนเจาของธุรกิจใหนิสิตสัมภาษณ นิสิตแตละกลุมจะเขียนแผนภาพความคิดเห็นเจาของ

ธุรกิจ 1 ภาพตอตัวตนแบบ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

เครื่องมือท่ีใช: แผนภาพความคิดเห็น 

ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง: แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น 

การทดสอบกับผูบริโภคสินคานั้นนิสิตจะไดฝกฝนกับผูใชจริงเหมือนขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ โดย

ผูสอนมอบหมายใหนิสิตนำตัวตนแบบทั้งหมดไปทดสอบกับกลุมผูใชเดิมที่นิสิตไดเก็บขอมูลมา เชน นิสิตไดไป

สัมภาษณเห็นอกเห็นใจนิสิตปริญญาโทเกี่ยวกับการกินอาหารเย็นชวงเรียนปริญญาโทภาคค่ำ 18.00 -21.00 

น. กับนิสิตนาย ก. ซ่ึงเปนปริญญาโทหลักสูตรหนึ่ง ข้ันตอนการทดสอบกับผูบริโภคนี้ นิสิตไมจำเปนตองกลับไป

สัมภาษณนาย ก. อีกรอบ โดยอาจนำตัวตนแบบไปทดสอบกับ นาย ข. หรือ นางสาว ค. ก็ได แตท้ังสองคนตอง

เปนกลุมผูใชเดิม คือ เปนนิสิตท่ีเรียนปริญญาโทภาคค่ำชวงเวลา 18.00 -21.00 น. เหมือนกัน  

โดยผูสอนใหนิสิตนำตัวตนแบบไปทดสอบกับผูใช 2 – 3 คน แลวสอบถามความคิดเห็นตามแผนภาพ

ความคิดเห็น 4 ประเด็น ผูสอนอาจใชรูปเดิมเหมือนขั้นตอนเห็นอกเห็นใจ คือใหนิสิตไปสอบถามกับกลุมผูใช

จริงหรือใหนิสิตในหองแสดงบทบาทเปนผูบริโภคก็ได กิจกรรมนี้ใชเวลาประมาณ 30 – 60 นาที โดยนิสิตจะ

เขียนแผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น 

 

5.3 ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลการเรียนรู 

 

5.3.1 สรุปผลการคิดเชิงออกแบบ 

หลังจากนิสิตไดทำการคิดเชิงออกแบบครบทั้ง 5 ขั้นตอนแลว ผูสอนใหนิสิตประชุมกันในกลุมเพ่ือ

สรุปวาผลของการทดสอบนั้นเปนที่พอใจของผูใชทั้งสองกลุม คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจและผูบริโภคหรือยัง 

หากยังไมเปนท่ีพอใจควรจะยอนกลับไปทำข้ันตอนใดของการคิดเชิงออกแบบบาง เชน ตองกลับไปปรับปรุงตัว

ตนแบบเดิมใหดีข้ึน หรือออกแบบตัวตนแบบใหม หรือยอนกลับไปเลือกแนวทางแกไขปญหาใหม เปนตน 
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ผูสอนสามารถแนะนำนิสิตวาการคิดเชิงออกแบบไมใชกระบวนการที ่ทำจบในรอบเดียวแตเปน

กระบวนการที่มีการทำซ้ำและยอนกลับไปขั้นตอนตางๆ ไดตลอดเวลา โดยผูสอนอาจใหนิสิตทำการคิด

ออกแบบเพิ่มเติมอีกกี่รอบก็ไดเพื่อใหนิสิตไดเรียนรูมากขึ้น โดยอาจใหนิสิตยอนกลับไปทำกระบวนการใดของ

การคิดเชิงออกแบบก็ได เชน ใหนำตัวตนแบบรุนที่ 2 กลับไปทดสอบกับผูบริโภคใหมอีกรอบ หรือลองเลือก

แนวทางแกไขปญหาอื่นหากแนวทางแกไขปญหาที่เลือกไปทดสอบกับผูใชหลายรอบแลวทีมงานยังไมพอใจ 

เปนตน 

5.3.2 สรุปผลการเรียนรูกิจกรรมท้ังหมด 

หลังจากนิสิตไดทำกิจกรรมครบแลว ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวานิสิตไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรมการ

คิดเชิงออกแบบครั้งนี้ รวมถึงใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวาหากไมใชการคิดเชิงออกแบบแนวทางการแกไข

ปญหาจะเหมือนหรือแตกตางกับแนวทางแกไขปญหาปจจุบันอยางไร และแบงปนวาการคิดเชิงออกแบบจะ

ชวยในการพัฒนาธุรกิจเกษตรไดอยางไรบาง ผูเขียนไดสรุปกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบทั้งหมดพรอมท้ัง

เครื่องมือท่ีแนะนำ เวลาท่ีแนะนำ และผลลัพธท่ีคาดหวังในแตละกิจกรรมในตารางท่ี 5.2 ดังนี้ 



 

111 
 

ตารางท่ี 5.2  สรุปกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

ขั้นตอน กิจกรรม เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

การเตรียมตัว การแบงกลุมนิสิต 

การแบงกรณีศึกษา 

กิจกรรมกลุม 5 – 10 นาที แบงกลุมนิสติตามกรณศีึกษา 

การเห็นอกเห็นใจ การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเจาของ แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 15 – 60 นาที แผนภาพเห็นอกเห็นใจเจาของ 1 ภาพ 

 การสัมภาษณผูบริโภค แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 30 – 60 นาที บันทึกการสัมภาษณ 

 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 15 – 30 นาที แผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูบรโิภค 1 

ภาพ 

การกำหนดประเด็น

ปญหา 

การกำหนดประเด็นปญหา 3. แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

4. การตั้งปญหา “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” 

30 – 60 นาที 

 

ประเด็นปญหาจำนวน 20 ปญหาตอกลุม 

 การเลือกประเด็นปญหา การตั้งปญหา “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” 15 - 30 นาที ปญหาจำนวน 2 ปญหาตอกลุม 

การระดมความคิด การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข การระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไข 30 – 60 นาที แนวทางแกไขปญหา 20 แนวทาง/ปญหา 

 การเลือกแนวทางแกไขปญหา การระดมสมอง 15 – 30 นาที แนวทางแกไขปญหา2 แนวทาง/ปญหา 

การพัฒนาตัว

ตนแบบ 

การพัฒนาตัวตนแบบ 3. วาดภาพตัวตนแบบ 

4. การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ 

 

30 - 120 นาที ตัวตนแบบจำนวน 2 ช้ินตอปญหา 

การทดสอบกับผูใช การทดสอบกับเจาของธุรกิจ แผนภาพความคิดเห็นเจาของธุรกิจ 15 – 30 นาที แผนภาพความคิดเห็นเจาของธุรกิจ 1 

ภาพตอตัวตนแบบ 1 ช้ิน 

 การทดสอบกับผูบริโภค แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 30 – 60 นาที แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอ

ตัวตนแบบ 1 ช้ิน 

สรุปผลการเรียนรู 

 

สรุปผลการคิดเชิงออกแบบ 

สรุปผลการเรียนรูกิจกรรมท้ังหมด 

กิจกรรมกลุม 30 – 60 นาที ความเขาใจการคดิเชิงออกแบบของนิสิต 
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5.4 สรุป 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดอธิบายแนวทางการใชเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษา

ธุรกิจการเกษตร โดยอธิบายกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบแตละขั้นตอน โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลักคือ 

การเตรียมตัวกอนทำกรณีศึกษา เครื่องมือในการวิเคราะหกรณีศึกษา และ สรุปผลการเรียนรู ซ่ึงจะชวยผูสอน

ใหสามารถใหคำแนะนำนิสิตใหใชการคิดเชิงออกแบบประกอบการทำกรณีศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 6 

ตัวอยางการวิเคราะหกรณีศึกษา 

Case Analysis Example 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีผูเขียนได

อธิบายในบทท่ี 3 อยางไรก็ตามแนวทางการวิเคราะหและตอบกรณีศึกษาเปนไปไดหลากหลายวิธีตามแต

ความคิดสรางสรรคของผูเรียน ผูสอนจึงควรใชเนื้อหาในบทนี้เพื่อเปนแนวทางการใชเครื่องมือการคิดเชิง

ออกแบบในการวิเคราะหกรณีศึกษาเพ่ือเปนตัวอยางใหนิสิตเทานั้น โดยแตละกรณีศึกษาแนวทางการวิเคราะห

ตามรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 1 สวนสมเกษตรอินทรีย 

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 2 สวนทุเรียน 

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 3 สวนมัลเบอรรี่ 

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 4 สวนแกวมังกร 

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 5 สวนเมลอนญี่ปุน 

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 6 ไรขาวโพดหวานแดง 

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 7 สวนกระทอน 

 

ในแตละกรณีศึกษาจะประกอบดวยการใชเครื่องมือตางๆ เพื่อวิเคราะหกระบวนการออกแบบ 5 

ข้ันตอน คือการเห็นอกเห็นใจผูใช ซ่ึงมีผูใช 2 สวนคือเกษตรกรเจาของธุรกิจและผูบริโภค การกำหนดประเด็น

ปญหาจำนวน 20 ขอ การเลือกปญหา การหาแนวทางแกไขปญหาจำนวน 2 แนวทางตอปญหา การพัฒนาตัว

ตนแบบ และการทดสอบกับผูใชทั้ง 2 สวนดวยแผนภาพความคิดเห็น และแผนภาพสรุปกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบของแตกรณีศึกษา โดยตัวอยางการวิเคราะหปญหาของแตละกรณีศึกษาสรุปไดในตาราง 6.1 ดังนี้
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ตารางท่ี 6.1  สรุปตัวอยางปญหาและแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษา 7 กรณีศึกษา 

 กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 2 กรณีศึกษาท่ี 3 กรณีศึกษาท่ี 4 กรณีศึกษาท่ี 5 กรณีศึกษาท่ี 6 กรณีศึกษาท่ี 7 

ผลิตภัณฑ สมเกษตรอินทรีย ทุเรียน มัลเบอรร่ี แกวมังกร เมลอนญ่ีปุน ขาวโพดหวานแดง กระทอน 

ตัวอยางปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณวรา

ธรใหลดการพ่ึงพิง

แรงงานไดอยางไร 

เราจะชวยคุณ

สำราญใหจัดการ

เร่ืองดินและน้ำเค็ม

ใหดีขึ้นไดอยางไร 

เราจะชวยคุณวรา

รัตนใหเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑสวนอ่ืน

ของมัลเบอรร่ีได

อยางไร 

เราจะชวยคุณ

สมศักด์ิใหเพ่ิมมูลคา

แกวมังกรตกเกรดได

อยางไร 

เราจะชวยผูบริโภค

ใหรูเวลารับประทาน

เมลอนท่ีอรอยท่ีสุด

ไดอยางไร 

เราจะชวยผูบริโภค

ใหรับประทาน

ขาวโพดหวานแดง

ไดสะดวกขึ้นได

อยางไร 

เราจะชวยคุณ

ศิมาราใหเพ่ิม

รายไดจากสวน

กระทอนไดอยางไร 

ประเภทปญหา ดานการผลติ ดานการผลติ ดานนวัตกรรม ดานการผลติ ดานนวัตกรรม ดานการตลาด ดานนวัตกรรม 

แนวทางแกไขปญหา

ท่ี 1  

เปดสวนเปนสวน

เรียนรูใหเกษตรกร

และลูกคาท่ีสนใจ

ปลูกสมอินทรียมา

เรียนและหัดปฏิบัติ

จริง ทำใหไดแรงงาน

มาใชฟรี  

 

การเลีย้งปลาและ

ปลูกพืชท่ีโตไดดี

ในชวงน้ำเค็มมาสราง

รายไดเสริมชวงน้ำ

ทะเลหนุน 

นำใบมัลเบอรรี ่ตาก

แห  งบดใส แคปซูล

ขายเปนแคปซูลจาก

ใบมัลเบอรรี ่

 

ขายแกวมังกรเปน

ผลิตภณัฑสครับผิว 

คิวอารโคด แปะท่ีเม

ลอนแตละลูกเพ่ือ

บอกขอมูลเก่ียวกับเม

ลอนลูกน้ันๆ 

เมลด็ขาวโพดหวาน

แดงพรอม

รับประทาน 

นำเปลือกกระทอน

มาผลิต Santol 

Spa oil น้ำมัน

นวดสปาจากเปลือก

กระทอน GI  

แนวทางแกไขปญหา

ท่ี 2 

เปดเปนสวน pick 

your own farms 

หรือสวนท่ีใหลูกคา

เก็บผลผลิตเองท่ีสวน

ดวยตนเอง 

 

นำท่ีดินบางสวนให

เปนแปลงทดลอง

ปลูกทุเรียนในดินเค็ม

กับหนวยงานวิจัย 

ชุดสมุนไพรมลัเบอรรี่

สำหรับตมดืม่เพ่ือ

สุขภาพ 

ขายแกวมังกร

อบแหงเปน

ผลิตภณัฑอาหาร

ทานเลน 

สติกเกอรระบุความ

หวานของเมลอนใน

ลูกได 

ขายไมเสียบขาวโพด

สำหรับรับประทาน

โดยมือไมเปอน 

ขายคอรสอบรมการ

ปลูกและดูแล

กระทอนดวยตนเอง 
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 กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 2 กรณีศึกษาท่ี 3 กรณีศึกษาท่ี 4 กรณีศึกษาท่ี 5 กรณีศึกษาท่ี 6 กรณีศึกษาท่ี 7 

ผลิตภัณฑ สมเกษตรอินทรีย ทุเรียน มัลเบอรร่ี แกวมังกร เมลอนญ่ีปุน ขาวโพดหวานแดง กระทอน 

ตัวอยางปญหาท่ี 2 เราจะชวยผูบริโภค

ใหเห็นคุณคาของสม

อินทรียเพ่ิมขึ้นได

อยางไร 

เราจะชวยผูบริโภค

ใหซ้ือทุเรียนกลับ

บานโดยกลิ่นไม

รบกวนคนอ่ืนได

อยางไร 

เราจะชวยคุณวรา

รัตนใหพัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือเจาะ

กลุมลูกคาใหมได

อยางไร 

เราจะชวยคุณ

สมศักด์ิใหสราง

รายไดเพ่ิมใหสวน

แกวมังกรเพ่ิมโดยไม

ยากเกินไปได

อยางไร 

เราจะชวยคุณสุภาพ

และคุณประภาใหนำ

ของเสียไปสราง

มูลคาเพ่ิมไดอยางไร 

เราจะชวยผูบริโภค

ใหรูประโยชนของ

ขาวโพดหวานแดง

มากขึน้ไดอยางไร 

เราจะชวยคุณ

ศิมาราใหมีชองทาง

การจัดจำหนายท่ี

หลากหลายขึน้โดย

ไมตองลงแรงมาก

ไดอยางไร 

ประเภทปญหา ดานการสื่อสาร

การตลาด 

ดานการตลาด ดานการตลาด ดานการตลาด ดานนวัตกรรม ดานการสื่อสาร

การตลาด 

การชองทางการจัด

จำหนาย 

แนวทางแกไขปญหา

ท่ี 1 

นำสมท่ีใชสารเคมีใส

กลองใสเทียบกับสม

อินทรีย 

ขายกลองเก็บกลิ่น

ทุเรียน 100% ควบคู

ไปกับทุเรียน 

 

เครื่องดื่มมลัเบอรรี่ 

Detox สำหรับคน

ทานอาหารแบบคีโต

เจนิก 

ผลิตชุดปลูกแกว

มังกรกระถางขาย

ทางออนไลน 

บรรจภุัณฑผลติแบบ

สานจากกานข้ัวเม

ลอน 

ใหลูกคาท่ีซื้อขาวโพด

หวานแดงรีวิว

ขาวโพดหวานแดง

แลกกับสวนลด 

รวมมือกับเครือขาย

รวมกันสราง (co-

creation) ดาน

การเกษตร 

 

แนวทางแกไขปญหา

ท่ี 2 

นำคนอายุมากท่ียัง

แข็งแรงจากการกิน

อาหารอินทรียมาเปน

พนักงานขาย 

บริการรบัเคลือบ

ทุเรียนท้ังลูกเพ่ือดับ

กลิ่น 

เจลลี่มัลเบอรรี่เพ่ิม

วิตามินสำหรับเด็ก 

จัดแกวมังกรตดัใหม

ขนาดพิเศษขายตรง

เปนชุดพรีเมีย่ม 

นำเมลอนลูกออนท่ี

เด็ดท้ิงไปสราง

เรื่องราวแลวนำไป

ขายเปน micro 

melon 

รวมมือกับคณะนิเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัย

ในพ้ืนท่ีเพ่ือใหโปร

เจคนิสติใหทำหนัง

สั้นท่ีเผยแพร

ประโยชนขาวโพด

หวานแดง 

รวมมือกับโครงการ

ขายผลไมสดจาก

สวนของไปรษณยี

ไทย 
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แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 1 

สวนสมอินทรีย 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบตาม

แนวทางท่ีผูเขียนอธิบายไวในบทท่ี 3 โดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

ผูใชสวนแรกคือคุณวราธรเกษตรกรเจาของสวนสมอินทรีย ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจคุณ

วราธรดังแสดงในภาพท่ี 6.1 ไวดังนี้ 

ภาพท่ี 6.1  แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ  
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1. สิ่งท่ีคุณวราธรคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• รูสึกภูมิใจท่ีทำมาไดขนาดนี้ แตก็อยากขยายตลาดใหกวางข้ึน เพ่ิมชองทางขายสินคาเพ่ิมข้ึน 

• เชื่อม่ันในมาตราฐานอินทรียของสวนตนเอง 

• ลูกคายังไมเห็นคุณคาของสมเกษตรอินทรียวาดีตอสุขภาพอยางไร 

• ยังพัฒนาตราสินคาไมชัดเจน ลูกคายังไมรูจัก 

• รูสึกวาลูกคาหาซ้ือสมอินทรียไดยากกวาสมท่ัวไป 

• อยากถามทอดความรูเกษตรอินทรียใหเกษตรกรและคนท่ีสนใจ 

2. สิ่งท่ีคุณวราธรไดยิน (Hear) คือ 

• ลูกคาบอกวาสมรสชาติไมอรอย ชอบรสชาติสมท่ีใชสารเคมีมากกวา หวานอรอยกวา  

• หางโมเดิรนเทรดบอกวาสินคาตองมี GMP และ GAP จึงจะเขาไปขายได 

• ลูกคาบอกวาเดินทางมายังสวนยาก 

• ลูกคาบนวาหาซ้ือยาก ไมมีขายตามตลาดท่ัวไป 

• ลูกคาในตลาดนัดบอกวาราคาแพง เพราะไปเทียบราคากับสมสารเคมีท่ัวไป 

3. สิ่งท่ีคุณวราธรมองเห็น (See) คือ 

• ผิวสมอินทรียจะไมสวยเหมือนสมใชสารเคมี เพราะปญหาจากแมลงรบกวน 

• ผูท่ีซ้ือสมอินทรียสวนมากคือกลุมคนรักสุขภาพท่ีพรอมจายแพงข้ึนเพ่ือสุขภาพท่ีดีกวา 

• คนท่ีไมสนใจเรื่องสุขภาพจะเลือกสมท่ีราคาเปนหลัก 

• อายุสินคาของสมอินทรียอยูไดไมนานเทาสมจากสารเคมี 

4. สิ่งท่ีคุณวราธรพูดและทำ (Say and Do) คือ  

• ดูแลสวนดวยตนเองอยางถึงลูกถึงคน ดูแลดวยตนเองเปนหลัก 

• ตองการแกไขปญหาแรงงานไมพอ 

• อยากขยายธุรกิจดวยการเปดรานอาหารอินทรีย 

• มีการจัดกิจกรรมใหลูกคาไดมาทำ เชน เยี่ยมชมลงพ้ืนท่ีจริงท่ีสวน  

5. สิ่งท่ีคุณวราธรไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ 

• สินคายังเพ่ิมมูลคาไดไมมาก ยังไมมีความแปลกใหม 

• ผลิตภัณฑแปรรูปยังมีนอยเกินไป 

• คุณภาพสมยังไมดีเทาท่ีควร และผลผลิตเสียหายพอสมควร 

• ขาดแคลนแรงงาน เก็บผลผลิตไดชา โดยเฉพาะแรงงานไทยท่ีหายาก คาจางแพง 
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• ตองฝกแรงงานใหมตลอดเวลา 

• การขอมาตรฐานตางๆ มีข้ันตอนยุงยากและใชเวลา 

• สมเปนผลไมท่ีออกตามฤดูกาล ผลผลิตไมไดมีตลอดท้ังป ทำใหลูกคาไมมีความตอเนื่องในการ

บริโภค  

• การโนมนาวใหผูอ่ืนหันมาสมอินทรียนั้นยากเพราะตองท้ิงระยะการปลูก 2 ป ทำใหหลายคน

ไมยินยอมท่ีจะเขารวมเพราะขาดรายไดชวง 2 ปนั้น   

• ราคาสินคาแพงกวาสมท่ีใชสารเคมี ทำใหไปขายตามตลาดนัดไมได เนื่องจากลูกคายังไมรับรู

ถึงคุณคาของสมอินทรียท่ีจะยินยอมจายในราคาท่ีแพงข้ึน  

• อำนาจตอรองของธุรกิจต่ำเพราะมีขนาดเล็ก  

• กลุมลูกคาท่ีทานเลือกซ้ือสมอินทรียยังมีขนาดเล็ก 

• ตองใชแรงงานในการดูแลสมจำนวนมาก ทำใหตนทุนคาแรงงานแพง 

• รสชาติของสมอินทรียยังไมอรอยเทาสมท่ีปลูกดวยสารเคมี  

• เปลือกของสมอินทรียแกะยากกวาสมเคมีท่ัวไป  

6. สิ่งท่ีคุณวราธรคาดหวัง (Gain) คือ 

• อยากใหสมมีขายผานชองทางตางๆ ไดมากข้ึน  

• อยากใหภาครัฐสงเสริมเก่ียวกับการสรางคุณคาใหสมอินทรีย 

• อยากใหคนท่ัวไปเขาใจคุณคาของสมอินทรียมากข้ึน 

• อยากจะมีสินคาแปรรูปท่ีหลากหลายมากข้ึน 

• อยากหาเทคโนโลยีหรือวิธีใหมๆ มาแทนแรงงานท่ีขาดแคลน 

• อยากจะมีโรงงานคัดแยกตามมาตรฐาน GMP 

• อยากใหคนรูจักประโยชนของสมอินทรียมากข้ึน 

• อยากเปดรานอาหารอินทรีย 

• อยากเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเหลือท้ิง  

• อยากขายตรงใหผูบริโภคโดยตรง ไมตองไปขายผานใคร 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ  

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค  
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สำหรับกิจกรรมท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น

ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคสมอินทรีย กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝก

ทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน

แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซ่ึงแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ

เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยดังแสดงในภาพ 6.2 มีดังนี้ 

 

ภาพท่ี 6.2  แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย 

 

1. สิ่งท่ีผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• สมอินทรียปลอดภัยกวาสมเคมี แตก็ราคาแพงกวา 

• ไมแนใจวาสมอินทรียนี่อินทรียจริงไหม มีการแอบใสสารอะไรหรือเปลา 

• ซ้ือสมตองหวานอรอย 

• รูวาสมอินทรียปลอดภัยกวาแตราคาก็แพงเกินไป กิโลละเปน 100 ซ้ือกินบอยไมไหว 

2. สิ่งท่ีผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ  

• สมอินทรียดีตอสุขภาพระยะยาว 
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• ผลไมอินทรียดีแตแพง 

• สมวิตามินซีเยอะ ดีกับรางกาย 

• เวลาเปนหวัดตองกินสมหรือน้ำสมค้ัน 

• เคยไดยินวาสมอินทรียก็ยังตองใชสารเคมีอยูบาง เลยรูสึกไมตางกับสมท่ัวไปเทาไหร 

3. สิ่งท่ีผูบริโภคมองเห็น (See) คือ  

• สมอินทรียมักขายเปนแพ็คตามซูเปอรมารเก็ต 

• แยกไมออกวาอันไหนสมอินทรียหรือไมอินทรีย เวนแตซ้ือจากรานสุขภาพ 

• จะดูวันหมดอายุน้ำสมค้ัน ถาไมไดผลิตวันนี้ก็จะไมอยากซ้ือ 

4. สิ่งท่ีผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ 

• เวลาซ้ือสมเลือกไมคอยเปน เคยคิดวาเลือกดีแลวแตพอกินรสชาติก็คละๆ กันอยูดี 

• เวลาเลือกจะดูลูกท่ีไมช้ำ แตใหเลือกลูกหวานไมหวานไมคอยเปน 

• เวลาซ้ือสมจะพยายามดูสัญลักษณหรือคำพูดวาเปนสมอินทรียหรือเปลา 

• รูวาสมอินทรียดีกวาแตดีกวาตรงไหน คุมกับราคาท่ีแพงข้ึนหรือเปลา 

• สมอินทรียขายแพงเกิน เอากำไรกับคนรักสุขภาพมากเกินไปหรือเปลา 

5. ผูสิ่งท่ีผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)  

• สมอินทรียราคาแพงเกินไป แถมบางครั้งก็ไมอรอยอีก 

• บางทีก็กังวลวามันอินทรียจริงหรือเปลา มีแอบใสสารเคมีบางไหม เพราะอินทรียแบบไทยๆ 

ก็ไมแน 

• น้ำสมค้ันมีกลิ่นฉุนถาค้ันท้ิงไวนานๆ 

• สมอินทรียหาซ้ือยาก เวลาซ้ือท่ีซูเปอรมารเก็ตก็แคปลอดสารเฉยๆ  

• ถาคนไมรูวาอินทรียคืออะไร ก็ไมเห็นความแตกตาง 

• ยังติดภาพวาสมยังมีสารเคลือบแวกซทำใหไมอินทรียจริง 

• บางลูกปอกมาแลวกลิ่นเหมือนสมบูด เสียดายเงินท่ีซ้ือมาแพง 

6. สิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง (Gain)  

• อยากใหมีมาตรฐานอินทรียท่ีชัดเจน 

• อยากใหราคาถูกกวานี้ 

• อยากใหสมท่ีมาตรฐานสารเคมีท่ีปลอดภัย จะไดไมตองมาเลือกวาเปนสมแบบไหน 

• อยากใหสมผิวมันสวย ไมเฉา ดูแลวรูเลยวาหวานแน ๆ 



 

121 
 

• อยากรูความแตกตางของสมอินทรียและสมเคมีท่ีชัดเจนไปเลย 

• อยากกินน้ำสมค้ันสดมากกวาน้ำสมท่ีค้ันแลวแชเย็นไว 

 

ข้ันตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 1: การกำหนดประเด็นปญหา 

ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ

วราธรเจาของสวนสมอินทรียและผูบริโภคสมอินทรียจากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ

ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้  

1. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมใหมีรสชาติมาตราฐานเทากันทุกลูกไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณวราธรใหขายสมในราคาถูกลงแตกำไรเทาเดิมไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณวราธรใหเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายใหเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียท่ีหวานเทาสมใชสารเคมีไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียท่ีผิวสวยข้ึนไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณวราธรใหสื่อสารคุณคาของสมอินทรียใหชัดเจนข้ึนไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณวราธรใหยืดอายุการเก็บรักษาของสมอินทรียใหเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพ่ึงพิงแรงงานไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณวราธรใหสรางรายไดใหสวนสมเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียไดตลอดท้ังปอยางไร 

11. เราจะชวยคุณวราธรใหเพ่ิมอำนาจตอรองของธุรกิจไดอยางไร 

12. เราจะชวยคุณวราธรเพ่ิมมูลคาใหสินคาเหลือท้ิงไดอยางไร 

13. เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นคุณคาของสมอินทรียเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหม่ันใจในผลิตภัณฑอินทรียไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกวาจายแพงแตดีตอสุขภาพมากกวาไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือสมอินทรียไดสะดวกข้ึนอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกซ้ือสมท่ีมีรสหวานไดดวยตนเองไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือน้ำสมค้ันท่ีค้ันสดวันตอวันไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหม่ันใจวาสมอินทรียของสวนวาไมมีการใชสารเคมีเลยไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกไมถูกเอาเปรียบจากการซ้ือสมอินทรียราคาแพงไดอยางไร 
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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 2: การเลือกประเด็นปญหา 

หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงวา

ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ

เลือกปญหา 2 ปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในข้ันตอนถัดไป  

ปญหาท่ี 1: เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพึ่งพิงแรงงานไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาหลักของสวนสม

อินทรียที่ตองใชแรงงานคนในการดูแลเปนหลัก เปนปญหาที่หากแกไขแลวคุณวราธรลดปญหาขาดแคลนแรง

ไดอยางด ี

ปญหาท่ี 2: เราจะชวยคุณวราธรใหสื่อสารคุณคาของสมอินทรียใหชัดเจนขึ้นไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาท่ี

ผูบริโภครูสึกวาถูกเอาเปรียบและผูบริโภคไมรูคุณคาของสมอินทรียอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปนปญหาที่คุณวรา

ธรพบเห็นประจำ หากแกไขปญหาไดแลวจะชวยใหคุณวราธรสามารถขายสมอินทรียไดงายข้ึน 

 

ข้ันตอนที่ 3 การระดมความคิด 

 

หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน

ขั้นตอนการระดมความคิดนี้ผู เขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว

ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษาทีละปญหาเพื ่อใหผู อานเขาใจไดงายขึ ้นเนื ่องจากเปนกิจกรรมที ่มีความตอเนื ่องกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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ปญหาท่ี 1: เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพ่ึงพิงแรงงานไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

ในข้ันตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไขนี้ ผูเขียนได

กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน

เง่ือนไขท่ีแตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้  

 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีใชเทคโนโลยีเขามาชวย 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาเปนแนวทางแกไขท่ีตองรวมมือกับคนอ่ืน 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีลูกคามีสวนรวม 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1: ใชเทคโนโลยีเขามาชวย 

1. ใชหุนยนตมาชวยในการคัดแยก คัดเกรดผลผลิต 

2. แอปพลิเคชันท่ีใช Smartphone คัดเลือกผลสม ตรวจสอบคุณภาพสม 

3. เครื่องเก็บสมแบบพกพา 

4. แกสชีวภาพทำใหสมหลนลงมาเองแลวหาตาขายรับ 

5. เครื่องเปาลมใหสมหลนลงมาแลวหาตาขายรับ 

6. ใชเครื่องจักรในการชวยบรรจุสมแทนแรงงานคน 

7. ใชหุนยนตมาชวยในการเก็บเก่ียวผลผลิต ลางผลผลิต 

8. ใชโดรนในการใหปุย น้ำ ฮอรโมน 

9. ใชหุนยนตไลเเมลงดวยคลื่นความถ่ีสูง 

10. ใชเครื่องจกัรในการคัดขนาดและบรรจุ 

11. ใชเทคโนโลยี AR ในการคัดแยกคุณภาพของผลผลิต ลดความผิดพลาดของแรงงาน 

12. ใชระบบฟารมอัจฉริยะมาใชควบคุมสวนสม สั่งการจากอินเตอรเน็ตได 

13. ใชระบบกลองวงจรปดสำหรับติดตามและดูแลการปลูก 

14. ใชแอปพลิเคชันท่ีจับคูแรงงานท่ีหางานกับสวนสมท่ีตองการคน 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2: ตองรวมมือกับคนอ่ืน 

15. รวมมือกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีใหนักเรียนเรียนรูการปลูกสมอินทรียโดยการลงพ้ืนท่ีจริง ทำใหมีแรงงานใช

ในราคาไมแพงและไมขาดแคลน 

16. รวมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีจัดทัวรเยี่ยมสวนสมเปนประจำสัปดาหโดยใหคนมาเท่ียวมาเก็บเก่ียว

ผลผลิตไดเอง 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3: ลูกคาตองมีสวนรวม 

17. จัดใหเปนสวนทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหลูกคาปลูกและดูแลตนสมเองตั้งแตเริ่มตน และเก็บเกี่ยว โดย

จัดเปนทริปเปนชวงๆ ใหลูกคามาเยี่ยม 

18. เปดเปนสวน pick your own farms หรือสวนท่ีใหลูกคาเก็บผลผลิตเองท่ีสวนดวยตนเอง 

19. เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาท่ีสนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติจริง ทำให

ไดแรงงานมาใชฟร ี

20. จัดบุฟเฟตผลไมใหลูกคามาเก็บผลผลิตไดเอง 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

1. เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติจริง ทำใหได

แรงงานมาใชฟร ี 

เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีแกปญหาแรงงานคลาดแคลนได และยังชวยใหเจาของมีความสุขเนื่องจาก

การถายทอดความรูใหคนอ่ืนเปนสิ่งท่ีเจาของอยากทำอยูแลว 

2. เปดเปนสวน pick your own farms หรือสวนท่ีใหลูกคาเก็บผลผลิตเองท่ีสวนดวยตนเอง  

เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาที่ไมตองลงทุนมาก แกปญหาแรงงานขาดแคลนไดจริง สรางคุณคา

ใหกับผูบริโภคสูง และยังสรางรายไดเพ่ิมใหเจาของสวนดวย 
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ปญหาท่ี 2: เราจะชวยคุณวราธรใหส่ือสารคุณคาของสมอินทรียใหชัดเจนข้ึนไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเปรียบเทียบขอดีขอเสียกับสมท่ีใชสารเคมี 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีไมพูดถึงสมชนิดอ่ืน 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีตองแจกรางวัลใหผูบริโภค 

• เง่ือนไขท่ี 4: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีรวมมือกับผูอ่ืน 

 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 เปรียบเทียบขอดีขอเสียกับสมท่ีใชสารเคมี 

1. นำปริมาณสารเคมีท่ีใสในสวนสมท่ีใชสารเคมีมาวางใหดูตอนขายสมอินทรีย 

2. นำภาพการฉีดสารเคมีตอนปลูกสมท่ีใชสารเคมีมาวางใหดูตอนขายสมอินทรีย 

3. นำสมท่ีใชสารเคมีมาวางเปรียบเทียบจะสมอินทรียใหเห็นวาสมท่ีใชสารเคมีเนาชากวาเพราะใสสาร

เยอะ 

4. นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองเปรียบเทียบกับสมอินทรียโดยในกลองสมที่ใชสารเคมีมีแมลงตาย สวน

กลองสมอินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู 

5. นำราคาสารเคมีที่ใชในสวนสมที่ใชสารเคมีวาราคาไมแพงและแสดงราคาแรงงานเก็บสมที่แพงกวา

ควบคูกัน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 ไมพูดถึงสมชนิดอ่ืน 

6. นำคนอายุมากท่ียังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย 

7. นำผูปวยมะเร็งท่ีหายเพราะการกินสมอินทรียมาเปนพนักงานขาย 

8. จางผูปวยมะเร็งท่ีหายเพราะการกินสมอินทรียทำคลิปเผยแพรประชาสัมพันธ 

9. หาวีดีโอคลิปท่ีเก่ียวกับขอดีของการกินอาหารอินทรียมาเปดประชาสัมพันธเวลาออกบูธ 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 ตองแจกรางวัลใหผูบริโภค 

10. ใหผูบริโภคท่ีเดินผานบูธทายปริมาณสารเคมีท่ีใชในสวนสมเคมี 1 ตน ตอบถูกจะชนะไดรางวัล 

11. แจกรางวัลใหผูบริโภคท่ีทายตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชแรงงานดูแลแทนสารเคมี 

12. แจงรางวัลผูบริโภคท่ีแยกความแตกตางระหวางสมอินทรียกับสมท่ีใชสารเคมีได 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 4 รวมมือกับผูอ่ืน 

13. รวมมือกับโรงเรียนอนุบาลและประถมในพ้ืนท่ีจัดทัศนศึกษาสวนสมอินทรียโดยใหชวนผูปกครองมา

เท่ียวดวย 

14. รวมมือกับภาครัฐของงบสนับสนุนการประชาสัมพันธประโยชนของสมอินทรีย 

15. รวมมือกับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือจัดงาน event เพ่ืออธิบายประโยชนของสินคาอินทรีย 

16. รวมมือกับรานอาหารสุขภาพในการขายและประชาสัมพันธสมเกษตรอินทรีย 

17. รวมมือกับ NGO ดานอาหารในการจัดงาน event เพื่อขายและประชาสัมพันธประโยชนของสม

อินทรีย 

18. รวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรจัดรายการทดลองวิทยาศาสตรใหเห็นอันตรายของสมที่ปลูกโดย

สารเคมี 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

3. นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรียโดยกลองสมที่ใชสารเคมีใสแมลงตาย สวนกลองสม

อินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู  

เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาที่ชวยใหผูบริโภคตระหนักถึงอันตรายของสมเคมีและเห็นคุณคาของ

สมอินทรียไดอยางชัดเจน  

 

4. นำคนอายุมากท่ียังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย  

เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาที่ชวยใหผูบริโภคตระหนักถึงอันตรายของสมเคมีและเห็นคุณคาของ

สมอินทรียไดอยางชัดเจน  
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จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนสมอินทรียคุณวราธร สามารถ

สรุปแนวทางแกไขปญหาไดดังตารางท่ี 6.2 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 6.2  สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาท่ี 1 สวนสมอินทรีย 

 

ปญหา แนวทางแกไขปญหา 

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพึ่งพิง

แรงงานไดอยางไร 

 

1. เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาท่ี

สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติจริง 

ทำใหไดแรงงานมาใชฟรี  

2. เปดเปนสวน pick your own farms หรือสวน

ท่ีใหลูกคาเก็บผลผลิตเองท่ีสวนดวยตนเอง 

ปญหาที่ 2 เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นคุณคาของ

สมอินทรียเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 

3. นำสมท่ีใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรีย

โดยกลองสมท่ีใชสารเคมีใสแมลงตาย สวนกลอง

สมอินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู 

4. นำคนอายุมากที่ยังแข็งแรงจากการกินอาหาร

อินทรียมาเปนพนักงานขาย 

 

ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบท่ี 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว

ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวตันแบบที่ 1: เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติ

จริง ทำใหไดแรงงานมาใชฟร ี

 

ภาพท่ี 6.3  ตัวตนแบบท่ี 1 เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาท่ีสนใจปลูกสมอินทรียมาเรียน 

     และหัดปฏิบัติจริง ทำใหไดแรงงานมาใชฟรี  

 

เปดสวนเรียนรูใหลูกคาและเกษตรกรที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนรูและหัดปฏิบัติจริงในสวน แลก

กับการใหเคาหัดเก็บเกี่ยวและแยกสมของสวนคุณวราธรจริงๆ โดยใหเกษตรกรหรือลูกคาที่จะปลูกสมไดเมล็ด

ไปปลูกหลังจากอบรมเสร็จ มีการเปดเปนคอรสอบรมพรอมฝกปฏิบัติจริง 2 รูปแบบคือ คอรสเจาะลึกสม

อินทรียสำหรับคนอยากทำธุรกิจราคา 2,999 บาทเรียน 1 สัปดาห หรือมีคอรสระยะสั้นวันเดียวจบสำหรับคน

ที่อยากไปลูกเลนๆ ที่บาน 1 ตนราคา 599 บาท หรืออาจจัดอบรมฟรีกับกลุมลูกคาบางกลุมก็ได ในการเรียน

การสอนนอกจากเรียนทฤษฎีแลวผูเรียนยังจะใหคนท่ีเรียนปฏิบัติโดยการลงพ้ืนท่ีทำกระบวนการทุกอยางจริงๆ 

ดวยตนเองตั้งแตดูแลสวน ปลูก เก็บเกี่ยว เลือกลูก แยกประเภท ลางผลผลิต บรรจุลงกลอง เปนตน เปนวิธีท่ี

เจาของจะไดแรงงานมาเก็บเก่ียวโดยไมตองเสียคาใชจายโดยใหแรงงานในครอบครัวเปนพ่ีเลี้ยงและวิทยากรใน

กิจกรรมตางๆ เปนวิธีการท่ีไมยาก ลงทุนนอย สรางคุณคาใหผูใชมาก 
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ตัวตนแบบที่ 2: เปดสวนสมเปนสวน pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาเดินเขาไปเก็บผลผลิตเองท่ี

สวนไดเลย 

 

 

ภาพท่ี 6.4  ตัวตนแบบท่ี 2 เปดสวนสมเปนสวน pick your own farms หรือสวนท่ีใหลูกคาเดินเขาไป 

        เก็บผลผลิตเองท่ีสวนไดเลย  

ท่ีมา: https://fordsfarm.com.au/ 

 

การเปดสวนสมเปนสวน pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาที่ใหลูกคาจายเงินซื้อตะกราใน

ราคา 349 บาทแลวใหเดินเขาไปเก็บผลผลิตเองท่ีสวนไดเลย โดยผูบริโภคจายเงินกอนเขาไปในสวนแลวจัดการ

เก็บเกี่ยวดวยตัวเองเก็บสมเทาไหรก็ไดเทาที่ใสในตะกรา เปนแนวทางแกไขปญหาที่ใหผูบริโภคมีสวนรวม 

ลงทุนนอย และตอบโจทยปญหาของท้ังคุณวราธรเจาของสวนเรื่องแรงงานในการเก็บเก่ียวท่ีขาดแคลน และยัง

https://fordsfarm.com.au/
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ชวยใหผูบริโภคท่ีสงสัยวามีการใสสารเคมีในสวนสมหรือไมไดเห็นกระบวนการผลิตวาเปนอินทรียอยางแทจริง 

สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก สรางรายไดเพ่ิมใหสวนสม และยังชวยประชาสัมพันธสวนสมไดดวย 

 

ตัวตนแบบที่ 3 นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรียโดยกลองสมที่ใชสารเคมีใสแมลงตาย สวน

กลองสมอินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู 

 

 

 

ภาพท่ี 6.5  ตัวตนแบบท่ี 3 นำสมท่ีใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรียโดยกลองสมท่ีใชสารเคมีใส 

     แมลงตาย สวนกลองสมอินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู 

 

นำสมท่ีใชสารเคมีใสปลกูใสไวในกลองเทียบกับสมอินทรียท่ีใสไวในอีกกลอง โดยกลองสมท่ีใชสารเคมีใส

แมลงท่ัวไป เชน แมลงหวี่ ท่ีตายแลว สวนกลองสมอินทรียใสแมลงท่ีมีชีวิตบินอยู โดยใสกลองพลาสติกใสท่ีคน

สามารถมองเห็นไดตลอด เพ่ือใหผูบริโภคไดรับรูวาสมอินทรียปลอดภัย แมลงตอมไดอยางอิสระ สวนสมท่ีปลูก

โดยใชสารเคมีมีอันตราย พรอมนำผลวิจัยถึงสารเคมีที่ใสในสมใหผูบริโภคเห็นวามีอันตรายตอสุขภาพ โดย

สามารถนำไปประชาสัมพันธเวลาสวนไปออกบูธขายในงานทั่วไปที่ไมมีรานผลไมเจาอื่นเพื่อลดความขัดแยงท่ี

อาจเกิดข้ึน เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีไมตองลงทุนเยอะ สรางคุณคาใหผูบริโภคไดปานกลาง  

 

ตัวตนแบบท่ี 4 นำคนอายุมากท่ียังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย 
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ภาพท่ี 6.6  ตัวตนแบบท่ี 4 นำคนอายุมากท่ียังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย  

ท่ีมา: https://readthecloud.co/makoto-alzheimer-cafe/ 

 

นำคนที่อายุ 70 ปขึ้นไปที่รางกายแข็งแรงมาเปนพนักงานขาย โดยมีการประชาสัมพันธวาอายุเยอะ

แข็งแรงมาตลอดเพราะรับประทานแตอาหารไมมีสารเคมี อาจใหพนักงานขายใสผากันเปอนท่ีเขียนวา “สูงวัย

อยางปลอดภัยและแข็งแรงดวยอาหารอินทรีย” เปนวิธีที่ลงทุนนอย ไดชวยเหลือผูสูงอายุใหมีงานทำไปในตัว 

ไดประชาสัมพันธสวนใหเปนท่ีรูจัก สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง 

 

  

https://readthecloud.co/makoto-alzheimer-cafe/
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ข้ันตอนที่ 5 การทดสอบ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ  

กิจกรรมการทดสอบท่ี 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย

ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2 

การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน 

โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้ 

ตัวตันแบบท่ี 1: เปดสวนเรียนรูใหลูกคาและเกษตรกรท่ีสนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนรูและหัดปฏิบัติจริงในสวน

ฟรี แลกกับการใหเคาหัดเก็บเก่ียวและแยกสมของสวนจริงๆ 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบมาก เพราะตั้งใจอยากถายทอดความรูเรื่อง

เกษตรอินทรีย ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยากทำอยูแลว 

• ชวยใหสวนเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

• ทำไดจริง ไมยาก 

What don’t you like? 

• คนท่ีมายังไมมีความชำนาญ จะทำใหสมเสียหายไหม 

• คิดวาคนไมนาจะมาเรยีนรูท้ังป ชวงคนไมมาเรียนยังขาด

แรงงานเหมือนเดมิ 

More question on this? 

• ตองใชพ่ีเลี้ยงก่ีคนใหการดูแล 

• ชวงท่ีคนไมมาเรยีนตองจัดการเรื่องแรงงานอยางไร 

• ตองมีการปรับปรุงลงทุนเพ่ิมเติมอีกเยอะไหม

อะไรบางไหม 

New idea based on our work? 

• ถารวมมือกับโรงเรียนในละแวกใกลเคียงใหพาคนมาดู

งานก็นาสนใจ เพราะจะมไีดอยางสม่ำเสมอ 

• รวมมือกับหนวยงานรัฐจัดอบรมสรางรายไดเพ่ิมได 

• ถึงแมจะแกไขปญหาแรงงานไมไดถาวรแตชอบไอเดยี

และสนใจอยากทำจริง 

ภาพท่ี 6.7  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 1 
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ผูใช 2: ผูบริโภคท่ีสนใจปลูกสมอินทรีย 

What do you like? 

• ชอบท่ีไดเรียนรูจากเจาของท่ีปลูกสมอินทรียของจริง 

• ไดหัดปฏิบัตจิากของจริงมากกวาการเรยีนรูจาก

ทฤษฎี 

• ไดเจอคนท่ีสนใจเหมือนกันเผื่อสรางเครือขายไดใน

อนาคต 

What don’t you like? 

• - 

More question on this? 

• ถาพ้ืนท่ีท่ีไดหัดปฏบัิติกับพ้ืนท่ีของเราไมเหมือนกัน 

ความเหมาะสมของการท่ีปลูกแตกตางกันตองทำ

ยังไง 

• จะมีเรียนรุนละก่ีคน ไดเรียนและหัดปฏิบัติกันท่ัวถึง

ไหม 

• หากไปปลูกจริงแลวมีปญหาสามารถกลับมาสอบถาม

ท่ีสวนไดตลอดไหม 

• หากไปทดลองปลูกจริงแลวไมไดผลเหมือนท่ีทดลอง

ทำท่ีศูนยจะตองทำอยางไร 

New idea based on our work? 

• ถาเจาของสวนมาดคูวามเหมาะสมของพ้ืนท่ีใหดวยก็ดี 

โดยยอมจายเงินคาเดินทางให 

ภาพท่ี 6.8  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 1 
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ตัวตนแบบท่ี 2: เปดสวนสมเปนสวน pick your own farms  

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ทำใหคนมาสวนมากข้ึน ชวยประชาสัมพันธสวนไปในตัว 

• ชวยแกไขแรงงานปญหาแรงงานเก็บเก่ียวไดด ี

• ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว 

• สรางรายไดใหสวนมากข้ึน 

• ลดปญหาผลผลิตท่ีตองแบงขายตามเกรดสมเพราะ

ลูกคาเลือกคละกันไปหมด 

What don’t you like? 

• หนาฝนท่ีคนไมมาเรายังตองมีคนดแูลอยู แตก็ใชคน

นอยลง 

• ชวงการดูแลรักษาก็ยังตองทำเองอยูบาง   

• กังวลวาลูกคาจะทำใหตนสมเสียหายดวย 

• คาใชจายในการดูแลรักษาสูง เพราะเปนสถานท่ี

ทองเท่ียวดวย ตองทำใหดีจริงๆ 

More question on this? 

• ชวงท่ีคนไมมาเท่ียวตองทำอยางไร 

• เทียบกับขายธรรมดาแลวอยางไหนสรางรายไดให

มากกวากัน 

• จะมีปญหาผลผลิตท่ีขายกับซูเปอรมารเก็ตไมพอไหม 

New idea based on our work? 

1. จัดรวมกับโรงเรยีนก็นาสนใจเพราะจะมีคณุครูมาชวย

ดูแลเพ่ิมเติม 

 

ภาพท่ี 6.9  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 2 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ไดเลือกสมท่ีตัวเองคิดวาอรอย 

• สนุก เปนกิจกรรมท่ีทำกับครอบครัวหรือคนรักได 

• ไดเห็นวาเคาปลูกสมอินทรียกันยังไง 

• ไดถายรูปแชรลง social ได 

What don’t you like? 

• คงตองเปนวันท่ีอากาศดีจริงๆ เพราะรอนมากคงไมไป 

More question on this? 

• ทางสวนมีการสอนวิธีการเลือกสมลูกท่ีอรอยไหม 

• ถาสมไมอรอยสักลูกทางสวนคืนเงินใหไหม 

• มีเวลาไหม ถาไปอยูท้ังวันจะเปนมกิีจกรรมอะไรใหทำ

เพ่ิมเตมิบาง 

New idea based on our work? 

2. ถาทำเปนทัวรเหมือนชิมไวนโดยมกิีจกรรมอ่ืนๆ เชน 

ทำน้ำสม ลนโคลน สปาเปลือกสมก็นาจะชวยให

นาสนใจมากข้ึน 

ภาพท่ี 6.10  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 2 
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ตัวตันแบบท่ี 3: นำสมท่ีใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรีย 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชวยใหผูบริโภคเห็นคณุคาของสมอินทรียอยางชัดเจน 

• ทำใหผูบริโภคทราบความจริงของการปลูกสมดวย

สารเคมีวาทำกันอยางไร อันตรายแคไหน 

• ลงทุนนอย 

What don’t you like? 

• จะสรางศัตรูใหกับสวนหรือไม เพราะคนอ่ืนโดยมากปลูก

โดยใชสารเคมีท้ังน้ัน 

• ตองเลือกไปออกขายในงานบางงานเทานั้น ถาเปนงานท่ี

มีผลไมสารเคมีเยอะๆ คงลำบากใจ 

More question on this? 

• จะมีปญหาโดนฟองอะไรใชไหม 

• ใชแมลงจริงๆ หรือแมลงปลอม 

• จะรักษาความสัมพันธกับสวนอื ่นๆ อยางไรบาง 

รวมถึงชุมชนใกลเคียง 

• จะมีปญหากับรานขายสารเคมีไหม 

New idea based on our work? 

• อยากใหเนนจุดดีของสมอินทรียโดยไมพูดถึงสารเคมีจะ

ดีกวา 

ภาพท่ี 6.11  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 3 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบมากเพราะเห็นความแตกตางชัดเจนของสมเคมี

กับสมอินทรีย  

• มีงานวิจัยรองรับยิ่งเห็นอันตรายของสมสารเคมมีาก

ข้ึน 

• ทำใหพรอมจายแพงข้ึนเพ่ือซื้อสมอินทรีย 

• จะไปเลาใหคนอ่ืนฟงตอถึงอันตรายของสมสารเคมีวา

ขนาดแมลงกินยังตาย 

What don’t you like? 

• ดูนากลัวไปสักนิดสำหรับการซื้อของกินท่ีตองมาเห็น

อะไรแบบน้ี 

More question on this? 

• คนขายใสแมลงจริงๆ เขาไปหรือเอาแมลงตายใสเขา

ไป 

• เคามาหลอกเราหรือเปลา 

• สาธิตใหดูอีกรอบไดไหม 

New idea based on our work? 

• ถาวางไวเฉยๆ อาจจะเดินผานไปเลย นาจะมีอะไรท่ีเรยีก

ความสนใจบาง 

• ถารวมกับตัวตนแบบผูสูงอายุจะดมีาก เพราะมีจุดเดน

สองอยางเลย 

ภาพท่ี 6.12  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 3  
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ตัวตนแบบท่ี 4: นำคนอายุมากท่ียังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบเพราะไดชวยเหลือผูสูงอายุใหมีงานทำ 

• ไดชวยชุมชนใกลเคียงท่ีมผีูสูงอายจุำนวนมาก 

• ชอบเพราะไมไปโจมตีใคร ไมสรางศัตรูกับใคร 

• เปนวิธีท่ีลงทุนนอย 

What don’t you like? 

• ผูสูงอายุตองรางกายแข็งแรงจริงและปลอดโรคจริง 

ไมอยางน้ันจะเปนผลเสียมากกวาผลด ี

More question on this? 

• ตองจางผูสูงอายุก่ีคน เพราะผูสูงอายุไมนาจะทำงานท้ัง

วันไหว 

• ผูสูงอายุตองกินอาหารอินทรียมาจริงหรือไม 

• วัยรุนจะซื้อไหม ถาเห็นคนขายเปนคุณตาคณุยาย 

• เขาจะมีแรงทำงานไหวไหม 

New idea based on our work? 

3. อาจจะทำเปนคลิปประชาสัมพันธโดยใชผูสูงอายเุปน

หลักก็นาสนใจ 

4. จัดทำเปนการสัมภาษณคนอายุ 90 ปข้ึนไปท่ีกิน

อาหารธรรมชาติแลวรางกายยังแข็งแรงเพ่ือใชเปด

เวลาไปออกบูธ 

ภาพท่ี 6.13  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 4 

 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบไอเดียนำคนสูงอายุมาขาย ซือ้สมเหมือนได

ชวยเหลือใหเขามีงานทำไปในตัว 

• คนสูงอายุมาขายดูจริงใจด ี

• ดูเปนจุดขายท่ีนาสนใจ จะถายรูปแชรถามาซื้อสมกับ

ผูสูงอาย ุ

• ดูนาเช่ือถือเพราะมตีัวอยางใหเห็นจริง  

What don’t you like? 

• จะเปนการทรมานคนแกไปไหม 

• บางทีมาถามแลวไมซื้อรูสึกเกรงใจผูสูงอาย ุ

 

More question on this? 

• เปนคุณตาคุณยายท่ีกินอาหารอินทรียจริงหรือเปลา  

New idea based on our work? 

5. ดูนาสนใจดี อาจจะเอาคนปวยท่ีหายเพราะกินอาหาร

ธรรมชาตมิาชวยขายไดเพราะมผีลตอการตัดสินใจ

เลือกเหมือนกัน 

ภาพท่ี 6.14  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 4 
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

เกษตรกรเจาของธุรกจิ 

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ผูบริโภค 

การกำหนดประเดน็ปญหา 

1. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมใหมีรสชาติมาตราฐานเทากันทุกลูกไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณวราธรใหขายสมในราคาถูกลงแตกำไรเทาเดิมไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณวราธรใหเพิ่มชองทางการจัดจำหนายใหเพิ่มข้ึนไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียท่ีหวานเทาสมใชสารเคมีไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียท่ีผิวสวยข้ึนไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณวราธรใหสื ่อสารคุณคาของสมอินทรียใหชัดเจนขึ ้นได

อยางไร** 

7. เราจะชวยคุณวราธรใหยืดอายุการเก็บรักษาของสมอินทรียใหเพิ่มขึ้นได

อยางไร 

8. เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพ่ึงพิงแรงงานไดอยางไร** 

9. เราจะชวยคุณวราธรใหสรางรายไดใหสวนสมเพิ่มข้ึนไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียไดตลอดท้ังปอยางไร 

11. เราจะชวยคุณวราธรใหเพิ่มอำนาจตอรองของธุรกิจไดอยางไร 

12. เราจะชวยคุณวราธรเพิ่มมูลคาใหสินคาเหลือท้ิงไดอยางไร 

13. เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นคุณคาของสมอินทรียเพิ่มข้ึนไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหม่ันใจในผลิตภัณฑอินทรียไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกวาจายแพงแตดีตอสุขภาพมากกวาไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อสมอินทรียไดสะดวกข้ึนอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกซื้อสมท่ีมีรสหวานไดดวยตนเองไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อน้ำสมคั้นท่ีคั้นสดวันตอวันไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหม่ันใจวาสมอินทรียของสวนวาไมมีการใชสารเคมีเลยได

อยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกไมถูกเอาเปรียบจากการซื้อสมอินทรียราคาแพงได

อยางไร 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณวราธรใหลดการพึ่งพิงแรงงานไดอยางไร 

1. ใชหุนยนตมาชวยในการคัดแยก คัดเกรดผลผลิต 

2. แอปพลิเคชันที่ใช Smartphone คัดเลือกผลสม ตรวจสอบคุณภาพสม 

3. เคร่ืองเก็บสมแบบพกพา 

4. แกสชีวภาพทำใหสมหลนลงมาเองแลวหาตาขายรับ 

5. เคร่ืองเปาลมใหสมหลนลงมาแลวหาตาขายรับ 

6. ใชเคร่ืองจักรในการชวยบรรจุสมแทนแรงงานคน 

7. ใชหุนยนตมาชวยในการเก็บเก่ียวผลผลิต ลางผลผลิต 

8. ใชโดรนในการใหปุย น้ำ ฮอรโมน 

9. ใชหุนยนตไลเเมลงดวยคล่ืนความถี่สูง 

10. ใชเคร่ืองจักรในการคัดขนาดและบรรจุ 

11. ใชเทคโนโลยี AR ในการคัดแยกคุณภาพของผลผลิต ลดความผิดพลาดของแรงงาน 

12. ใชระบบฟารมอัจฉริยะมาใชควบคุมสวนสม ส่ังการจากอินเตอรเน็ตได 

13. ใชระบบกลองวงจรปดสำหรับติดตามและดูแลการปลูก 

14. ใชแอปพลิเคชันที่จับคูแรงงานที่หางานกับสวนสมที่ตองการคน 

15. รวมมือกับโรงเรียนในพ้ืนที่ใหนักเรียนเรียนรูการปลูกสมอินทรียโดยการลงพ้ืนที่จริง ทำใหมีแรงงานใชในราคาไมแพงและไมขาดแคลน 

16. รวมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จัดทัวรเยี่ยมสวนสมเปนประจำสัปดาหโดยใหคนมาเที่ยวมาเก็บเก่ียวผลผลิตไดเอง 

17. จัดใหเปนสวนทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหลูกคาปลูกและดูแลตนสมเองตั้งแตเร่ิมตน และเก็บเก่ียว โดยจัดเปนทริปเปนชวงๆ ใหลูกคามา

เยี่ยม 

18. เปดเปนสวน pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาเก็บผลผลิตเองที่สวนดวยตนเอง** 

19. เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติจริง ทำใหไดแรงงานมาใชฟรี** 

20. จัดบุฟเฟตผลไมใหลูกคามาเก็บผลผลิตไดเอง 

 

ตัวตนแบบที่ 1 เปดสวนเปน

สวนเรียนรูใหเกษตรกรมา

เรียนและหัดปฏิบัติจริง ทำ

ใหไดแรงงานมาใชฟรี แลว

นำไปทดสอบดวยแผนภาพ

ความคิดเห็นกับเกษตรกร

และผูบริโภค 

ตัวตนแบบที่ 2 เปดเปนสวน 

pick your own farms 

หรือสวนท่ีใหลูกคาเก็บ

ผลผลิตเองท่ีสวนดวย

ตนเอง แลวนำไปทดสอบ

ดวยแผนภาพความคิดเห็น

กับเกษตรกรและผูบริโภค 

 
แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณวราธรใหส่ือสารคุณคาของสมอินทรียใหชัดเจน

ข้ึนไดอยางไร 

1. นำปริมาณสารเคมีที่ใสในสวนสมที่ใชสารเคมีมาวางใหดูตอนขายสมอินทรีย 

2. นำภาพการฉีดสารเคมีตอนปลูกสมที่ใชสารเคมีมาวางใหดูตอนขายสมอินทรีย 

3. นำสมที่ใชสารเคมีมาวางเปรียบเทียบจะสมอินทรียใหเห็นวาสมที่ใชสารเคมีเนาชากวาเพราะใสสารเยอะ 

4. นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองเปรียบเทียบกับสมอินทรียโดยในกลองสมที่ใชสารเคมีมีแมลงตาย สวนกลองสม

อินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู** 

5. นำราคาสารเคมีที่ใชในสวนสมที่ใชสารเคมีวาราคาไมแพงและแสดงราคาแรงงานเก็บสมที่แพงกวาควบคูกัน 

6. นำคนอายุมากท่ียังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย** 

7. นำผูปวยมะเร็งที่หายเพราะการกินสมอินทรียมาเปนพนักงานขาย 

8. จางผูปวยมะเร็งที่หายเพราะการกินสมอินทรียทำคลิปเผยแพรประชาสัมพันธ 

9. หาวีดีโอคลิปที่เก่ียวกับขอดีของการกินอาหารอินทรียมาเปดประชาสัมพันธเวลาออกบูธ 

10. ใหผูบริโภคที่เดินผานบูธทายปริมาณสารเคมีที่ใชในสวนสมเคมี 1 ตน ตอบถูกจะชนะไดรางวัล 

11. แจกรางวัลใหผูบริโภคที่ทายตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใชแรงงานดูแลแทนสารเคมี 

12. แจงรางวัลผูบริโภคที่แยกความแตกตางระหวางสมอินทรียกับสมที่ใชสารเคมีได 

13. รวมมือกับโรงเรียนอนุบาลและประถมในพื้นที่จัดทัศนศึกษาสวนสมอินทรียโดยใหชวนผูปกครองมาเที่ยวดวย 

14. รวมมือกับภาครัฐของงบสนับสนุนการประชาสัมพันธประโยชนของสมอินทรีย 

15. รวมมือกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อจัดงาน event เพื่ออธิบายประโยชนของสินคาอินทรีย 

16. รวมมือกับรานอาหารสุขภาพในการขายและประชาสัมพันธสมเกษตรอินทรีย 

17. รวมมือกับ NGO ดานอาหารในการจัดงาน event เพื่อขายและประชาสัมพันธประโยชนของสมอินทรีย 

18. รวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรจัดรายการทดลองวิทยาศาสตรใหเห็นอันตรายของสมที่ปลูกโดยสารเคมี 

 

ตัวตนแบบที่ 4 นำคนอายุ

มากท่ียังแข็งแรงจากการ

กินอาหารอินทรียมาเปน

พนักงานขาย แลวนำไป

ทดสอบดวยแผนภาพความ

คิดเห็นกับเกษตรกรและ

ผูบริโภค 

 

ตัวตนแบบที่ 3 นำสมท่ีใช

สารเคมีใสกลอง

เปรียบเทียบกับสมอินทรีย 

แลวนำไปทดสอบดวย

แผนภาพความคิดเห็นกับ

เกษตรกรและผูบริโภค ภาพท่ี 6.15 

สรปุกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ

ของสวนสม

อินทรีย 
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แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 2 

สวนทุเรียน 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบตาม

แนวทางท่ีผูเขียนอธิบายไวในบทท่ี 3 โดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

ผูใชสวนแรกคือคุณสำราญเกษตรกรเจาของธุรกิจสวนทุเรียนนนทบุรี ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอก

เห็นใจคุณสำราญไวดังนี้ 

 

ภาพท่ี 6.16  แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 
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1. สิ่งท่ีคุณสำราญคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• รูสึกคิดถูกท่ีปลูกทุเรียนเพียงอยางเดียวเพราะสรางรายไดไดดีอยางตอเนื่อง 

• รูสึกภูมิใจท่ีไดมีสวนในการอนุรักษทุเรียนนนทบุรี 

• เปนธุรกิจครอบครวั ใชแรงงานในครอบครัวเปนหลกั  

• ปลูกทุเรียนไปเรื่อยๆ ไมรีบรอนจะตองขยายธุรกิจ 

• การไดท่ีทุเรียนท่ีสวนได GI ทำใหขายไดงายข้ึน 

2. สิ่งท่ีคุณสำราญไดยิน (Hear) คือ 

• ลูกคาท่ีมาซ้ือซ้ำบอกวาทุเรียนท่ีสวนคุณภาพดีขายงาย 

• ไมมีใครบนเรื่องราคาแพง ทุกคนคนเขาใจวาทุเรียนนนทบุรีราคาเทานี้ 

• ไดยินเพ่ือนโฆษณาชมผลผลิตทุเรียนของสวนใน Facebook 

• มีคนบอกใหทำสวนทุเรียนตอไปเพ่ืออนุรักษสวนทุเรียนนทบุรีไว 

• ลูกคารายยอยหลายคนบนเรื่องการขนทุเรียนกลับตางจังหวัดเนื่องจากกลิ่นแรง 

3. สิ่งท่ีคุณสำราญมองเห็น (See) คือ 

• ลูกคาโดยมากพอมาซ้ือปแรกแลวจะกลายเปนลูกคาประจำเกือบท้ังหมด 

• พอคาแมคามาโทรมาจองทุเรียนโดยดูตนเลย เพราะเชื่อใจคุณสำราญวาทุเรียนคุณภาพดี 

• ทุเรียนของสวนตัวเองไดติดสัญลักษณ GI 

• ถาเปนลูกคารายยอยจะเลือกทุเรียนไมเปน 

4. สิ่งท่ีคุณสำราญพูดและทำ (Say and Do) คือ  

• คุณสำราญดูแลสวนทุเรียนอยางดีดวยตนเอง โดยเฉพาะชวงท่ีทุเรียนออกดอกและผล 

• ใหความใสใจในการปลูกทุเรียนทุกข้ันตอน มีการวัดคาความเค็มในดินอยางวิทยาศาสตร 

• ไมจางแรงงานท่ีไมรูเรื่องทุเรียนมาดูแลสวนเพราะเกรงวาจะทำใหผลผลิตเสียหาย 

• เก็บเก่ียวทุเรียนดวยตนเอง 

• มีการศึกษาหาความรูดานการปลูกทุเรียนเพ่ิมเติมตลอด 

• คอยสังเกตวาควรจะเก็บเก่ียวชวงไหนผลผลิตจึงจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

5. สิ่งท่ีคุณสำราญไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ 

• สภาพอากาศและน้ำมีผลกับสวนมาก กังวลทุกครั้งท่ีเห็นขาวเรื่องภัยแลงและน้ำเค็ม 

• ผลผลิตทุเรียนบางปลดลงและไมไดคุณภาพ ขายไมไดราคา 

• การเก่ียวผลผลิตชาเพราะใชแรงงานครัวเรือนเปนหลัก 
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• ชวงทุเรียนยังไมออกผลไมมีรายไดจากสวน ตองใชหลายปกวาจะเริ่มมีผลผลิต 

• ทุเรียนทำรายไดดีก็จริงแตตองดูแลรักษามากกวาพืชอ่ืน ไมง้ันผลผลิตจะไมดี 

• เทคโนโลยีในการเก็บเก่ียวผลผลิตมีราคาแพง ไมคุมท่ีจะลงทุนกับสวนท่ีมีขนาดเล็ก 

• ตนทุนสูงโดยเฉพาะตนทุนการจัดการน้ำจืด 

• แรงงานท่ีมีความรูเก่ียวกับทุเรียนจริง ๆ มีนอยและหายาก  

• หากจางคนท่ีไมมีความรูมาดูแลจะทำใหผลผลิตเสียหายไมไดคุณภาพ 

• ผลิตไดไมพอกับความตองการขอพอคาสง 

• ลูกคารายยอยมีปญหาเรื่องกลิ่นในการขนสงทุเรียน 

6. สิ่งท่ีคุณสำราญคาดหวัง (Gain) คือ 

• อยากขายผูบริโภครายยอยโดยตรงเพราะไดราคาดีกวา แตการจัดการยุงยากกวาขายสง 

• อยากใหภาครัฐมาชวยเหลือเรื่องน้ำเค็ม 

• อยากใหทุเรียนของสวนมีชื่อเสียงมากข้ึน จะไดขายไดราคาดีข้ึน 

• อยากปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรียแตยากมาก 

• อยากปลูกทุเรียนใหมีผลผลิตออกตลอดป 

• อยากใหทุเรียนของสวนมีเอกลักษณมากกวานี้ 

• อยากใหมีพันธุทุเรียนท่ีทนตอความเค็มไดดีกวานี้ 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ  

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค  

สำหรับกิจกรรมท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น

ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคทุเรียน โดยกิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝกทักษะ

การสัมภาษณดวยการสัมภาษณผู บริโภคจริงตามที ่ผู เขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน

แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซ่ึงแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ

เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้ 
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ภาพท่ี 6.17  แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย 

 

1. สิ่งท่ีผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• ทุเรียนนนทบุรีรสชาติเปนเอกลักษณ 

• เปนของหายากและเขาใจไดท่ีราคาแพง 

• ถาไดรับของขวัญเปนทุเรียนนนทบุรีจะดีใจมาก 

• เปนทุเรียนท่ีมีเงินก็หาซ้ือไมได ไมเหมือนทุเรียนท่ัวไป 

• รูสึกวาราคาแพงเกินรสชาติไปหนอย 

 

2. สิ่งท่ีผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ  

• ทุเรียนดีๆ สงออกไปตางประเทศหมด คนไทยไมคอยไดกินทุเรียนดี 

• ทุเรียนนนทุบรีราคาแพงมาก ตอใหไมชอบถามีคนเอามาใหชิมก็ควรจะกินสักคำสองคำ 

• ทุเรียนตองกินใหถูกวัน ถาเลยไปแลวมันจะเละเกิน ไมอรอย 

• ทุเรียนเหม็นมาก ไปกินไกลๆ อยาเอาเขามาในบาน 

• ถาซ้ือทุเรียนมาหามข้ึนรถ 

• ใครซ้ือทุเรียนมาเก็บไวในตูเย็น เหม็น 
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3. สิ่งท่ีผูบริโภคมองเห็น (See) คือ  

• ทุเรียนนนทบุรีหาซ้ือยาก ไมมีขายท่ัวไป  

• ไมเคยเห็นขายตามรานท่ัวไปหรือซูเปอรมาเก็ตเลย 

• เพ่ือนหลายคนอยากกินทุเรียนแตไมกลากินเพราะกลัวอวน 

• คนสูงอายุท่ีบานอยากกินก็กินไมไดเพราะหมอหาม 

4. สิ่งท่ีผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ 

• ซ้ือทุเรียนจากรานขางทางดูคุมกวาซ้ือในหาง 

• เปนผลไมท่ีจะซ้ือไปฝากใครตองคิดกอนวาเคาจะกินไหม ไมเหมือนผลไมอ่ืนๆ 

• ไมกลาซ้ือยกลูกท้ังท่ีอยากกินยกลูก เพราะวาปอกเองยาก 

• ซ้ือทุเรียนตองไปซ้ือกับคนท่ีกินทุเรียนดวยกัน ไมง้ันโดนบนเรื่องกลิ่น 

5. ผูสิ่งท่ีผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)  

• ปนึงไดกินอยูไมก่ีเดือน  

• ทุเรียนนนทบุรีแพง กิโลเปนพัน กินทุเรียนพันธุอ่ืนก็ไดรสชาติอาจไมอรอยเทาแตคุมกวา 

• ทุเรียนหอมสำหรับคนชอบ แตมันเหม็นมากๆ สำหรับคนท่ีไมชอบ 

• เก็บลำบากเพราะท่ีบานไมไดชอบทุเรียนทุกคน เก็บในตูเย็นก็โดนบน 

• ซ้ือทุเรียนจะเอาข้ึนรถไฟฟาหรือเครื่องบินก็ไมได กลิ่นแรงเกิน 

• ซ้ือไปฝากคนอ่ืนยากเพราะไมรูเขากินไหม 

• ขนสงลำบาก บางทีเอาข้ึนรถตัวเองยังกลัวกลิ่นติดรถนาน 

• ทุเรียนหนัก ถือยาก 

• ซ้ือทุเรียนตองไปคนเดียว ไปกับเพ่ือนกังวลและเกรงใจกลัวเพ่ือนเหม็น 

• ทุเรียนเลือกยาก ถาไมปอกใหเห็นแทบไมรูวาขางในเปนยังไง 

• กะลำบากวาเหมาะกินไดหรือยัง 

• ที่บานชอบกินทุเรียนไมเหมือนกัน บางคนชอบเละบางคนชอบแข็ง พอแกะแลวคนหนึ่งชอบ

คนหนึ่งไมชอบ 

• ทานเยอะไมไดเพราะน้ำตาลสูง แคลลอรี่สูงเกินไป 

6. สิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง (Gain)  

• อยากกินทุเรียนสดท้ังป 

• อยากไดบรรจุภัณฑท่ีเก็บกลิ่นไดโดยไมมีกลิ่นเล็ดลอดออกมาเลย 
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• อยากไดวิธีกินทุเรียนท่ีกลิ่นไมออกไปรบกวนคนขางๆ 

• อยากรูวาทุเรียนตอนนี้ขางในมันแข็งหรือนิ่มโดยไมตองปอก 

• อยากไดทุเรียนท่ีในลูกเดียวทยอยกินไดเปนอาทิตย 

• อยากใดทุเรียนท่ีกอนปอกไมมีกลิ่น ปอกแลวคอยมีกลิ่น จะไดขนสงงาย 

• อยากไดทุเรียนกินพอดีคำ กลิ่นไมกวนคนอ่ืน มือไมเปอน 

• สามารถซ้ือแบบเปนกิโลกรัมได ไมจำเปนตองซ้ือท้ังลูก 

• มีชองทางการจัดจำหนายทุเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• ราคาจับตองได ไมแพงจนเกินไป 

 

ข้ันตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 1: การกำหนดประเด็นปญหา 

ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ

สำราญเจาของสวนทุเรียนนนทบุรีและผูบริโภคทุเรียนจากในข้ันตอนท่ี 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ

ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้  

1. เราจะชวยคุณสำราญใหสรางจุดเดนใหทุเรียนในสวนไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณสำราญใหขายทุเรียนโดยตรงกับรายยอยไดเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณสำราญใหลดผลผลิตเสียหายไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่องดินและน้ำเค็มใหดีข้ึนไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณสำราญใหปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรียไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณสำราญใหสามารถจางแรงงานขางนอกมาทำงานโดยไมตองกังวลไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการสวนทุเรียนปลอดภัยจากสารเคมีพ้ืนท่ีขางเคียงไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณสำราญใหดูแลทุเรียนไดสะดวกข้ึนไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณสำราญใหมีผลผลิตทุเรียนตลอดท้ังปไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณสำราญใหขายผลผลิตในปท่ีสิ่งแวดลอมไมดีใหไดราคาไดอยางไร 

11. เราจะชวยผูบริโภคใหหาซ้ือทุเรียนนนทบุรีไดสะดวกข้ึนไดอยางไร 

12. เราจะชวยผูบริโภคใหกินทุเรียนโดยไมตองกังวลเรื่องแคลอรี่ไดอยางไร 
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13. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือทุเรียนยกลูกโดยไมตองกังวลเรื่องการปอกไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหกินทุเรียนนนทบุรีในราคาถูกไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคท่ีมีคนท่ีบานไมชอบทุเรียนใหกินทุเรียนไดอยางสบายใจไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือทุเรียนกลับบานโดยไมท้ิงกลิ่นไวในรถไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคท่ีไมชอบกลิ่นทุเรียนใหกินทุเรียนไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือทุเรียนกลับบานโดยกลิ่นไมรบกวนคนอ่ืนไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกทุเรียนลูกอรอยไดดวยตนเองไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูวาทุเรียนขางในสุกพรอมทานหรือยังไดอยางไร 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 2: การเลือกประเด็นปญหา 

หลังจากที่กลุมไดกำหนดปญหา 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงวาตองการแกไข

ปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการเลือกปญหา 2 

ปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในข้ันตอนถัดไป ดังนี้ 

ปญหาท่ี 1: เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่องดินและน้ำเค็มใหดีข้ึนไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาสำคัญท่ี

คุณสำราญมีความกังวลมาก และหากแกไขปญหาไดคุณสำราญจะมีความสุขข้ึน 

ปญหาท่ี 2: เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือทุเรียนกลับบานโดยกลิ่นไมรบกวนคนอ่ืนไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาท่ี

ผูบริโภคมีความกังวลและมีผลตอการตัดสินใจซ้ือทุเรียน หากแกปญหาไดจะชวยใหผูบริโภคมีความสุขขึ้น ซ้ือ

ทุเรียนไดอยางสบายใจมากข้ึน 

 

ข้ันตอนที่ 3 การระดมความคิด 

 

หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน

ขั้นตอนการระดมความคิดนี้ผู เขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว

ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษาทีละปญหาเพื ่อใหผู อานเขาใจไดงายขึ ้นเนื ่องจากเปนกิจกรรมที ่มีความตอเนื ่องกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่องดินและน้ำเค็มใหดีข้ึนไดอยางไร 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

ในข้ันตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไขนี้ ผูเขียนได

กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน

เง่ือนไขท่ีแตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้  

 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีใชเทคโนโลยีเขามาชวย 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีใชเงินลงทุนไมมาก 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีหาประโยชนจากดินและน้ำเค็ม 

• เง่ือนไขท่ี 4: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีตองรวมมือกับคนอ่ืน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 ใชเทคโนโลยีเขามาชวย 

1. ใชระบบฟารมอัจฉริยะโดยมีเซนเซอรตรวจวัดสภาพน้ำและดินแลวใสสารปรับสภาพดินใหเปนปกติ

อัตโนมัติ 

2. เครื่องตรวจจับความเค็มในดินแลวปลอยน้ำเขาทองรองเพ่ือปรับสภาพอัตโนมัติ 

3. ใชเครื่องกรองน้ำเค็มใหเปนน้ำจืด 

4. ใชเครื่องระเหยความเค็มโดยตอทอลงไปดูดความเค็มแลวปลอยความเค็มออกทางอากาศ 

5. ใชเครื่องกรองน้ำเค็มใหเปนน้ำจืดโดยใชพลังงานจากแผงโซลาเซลล 

6. ใชระบบเซนเซอรวัดความเค็มแลวคอยเปดประตูระบายน้ำเขาออกอัตโนมัติ  

7. ใชเทคโนโลยีกรองนำ้ระบบ RO เพ่ือนำมารดในสวนทุเรียน 

8. ใชเครื่องปนน้ำความเร็วสูงเพ่ือแยกความเค็มออกจากน้ำ 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 ใชเงินลงทุนไมมาก 

9. ใชน้ำอัดลมมารองน้ำฝนแลวใหคอยใหน้ำทุเรียนตลอดดวยระบบน้ำหยดเพ่ือลดความเค็ม 

10. ใสปุยอินทรียเพ่ือปรับสภาพดิน 

11. ปลูกพืชคลุมดินท่ีปรับสภาพดินใหเค็มนอยลง 

12. ขุดบอซีเมนตเพ่ือกักน้ำจืดในชวงหนาฝนไวใชในชวงน้ำทะเลหนุน 

13. ซ้ือโองมาวางไวเก็บน้ำฝนใตตนทุเรียนทุกตนไวใชรดในชวงน้ำทะเลหนุน 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3: หาประโยชนจากดินและน้ำเค็ม 

14. การเลี้ยงปลาและปลูกพืชท่ีโตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 4: ตองรวมมือกับคนอ่ืน 

15. นำท่ีดินบางสวนใหเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย 

16. ติดตอ Elon Musk ใหชวยสรางนวัตกรรมแกปญหาให 

17. รวมมือกับสวนขางเคียงของบจาก อบจ. ทำเข่ือนกันน้ำทะเลหนุน 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

1. การเลี้ยงปลาและปลูกพืชที่โตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน เพราะเปนแนว

ทางแกไขปญหาท่ีไมฝนธรรมชาติ ไมตองใชทักษะมาก สรางรายไดเพ่ิมอยางเปนรูปธรรม 

2. นำที่ดินบางสวนใหเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย เพราะเปนแนวทางการ

แกปญหาท่ีจะถูกแกไขโดยผูเชี่ยวชาญอยางแทจริงโดยคุณสำราญไมตองเหนื่อยคิดเอง และเคยมีพ้ืนท่ีอ่ืนท่ี

ผูเชี่ยวชาญเคยทำสำเร็จมาแลวกับพืชอ่ืน 

 

ปญหาท่ี 2: เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือทุเรยีนกลับบานโดยกล่ินไมรบกวนคนอ่ืนไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนนวัตกรรมใหม 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีลูกคาไมตองขนกลับเอง 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีลูกคาไมตองจายเพ่ิม 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนนวัตกรรมใหม 

1. ซ้ือสเปรยดับกลิ่นอาหารนาโนเทคโนโลยีมาฉีดทุเรียนใหผูบริโภคกอนเอากลับ 

2. ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน 

3. บริการซีลทุเรียนดวยพลาสติกท้ังลูก 

4. บริการรับเคลือบทุเรียนท้ังลูกเพ่ือดับกลิ่น 

5. ซ้ือเครื่องอบโอโซนมาอบทุเรียนใหลูกคากอนนำกลับบาน 

6. ใชเครื่องดับกลิ่นโดยใชความเย็นชวยลดกลิ่นได 24 ชั่วโมง 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 ลูกคาไมตองขนกลับเอง 

7. มีบริการใหมอเตอรไซดรับไปสงใหท่ีบาน 

8. มีบริการสงไปรษณียไทยไปใหถึงบาน 

9. เปด Facebook ไลฟสดขายทุเรียนแลวสงไปใหถึงบาน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 ลูกคาไมตองจายเพ่ิม 

10. แถมถุงพลาสติกใหญๆ สำหรับแขวนทุเรยีนไวนอกกระจกรถ 

11. นำทุเรียนใสถุงหลายๆ ชั้นพรอมเอาถานดูดกลิ่นใสไปในแตละชั้นใหดวย 

12. แถมใบทองหลางในสวนไวในถุงทุเรียนจะไดมีกลิ่นอ่ืนแทนกลิ่นทุเรียน 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

3. ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาท่ีทำไดจริง ไมตองใช

ทักษะมาก สรางคุณคากับผูบริโภคไดมาก  

4. บริการรับเคลือบทุเรียนท้ังลูกเพ่ือดับกลิ่น เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาท่ีทำไดจริง ไมตองใชทักษะมาก 

สรางคุณคากับผูบริโภคไดมาก  

 

จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนทุเรียน สามารถสรุปแนวทางแกไข

ปญหาไดดังตารางท่ี 6.3 ดังนี้  
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ตารางท่ี 6.3  สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาท่ี 2 สวนทุเรียน 

 

ปญหา แนวทางแกไขปญหา 

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื ่อง

ดินและน้ำเค็มใหดีข้ึนไดอยางไร 

 

1. การเลี้ยงปลาและปลูกพืชที่โตไดดีในชวงน้ำเค็ม

มาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน 

2. นำท่ีดินบางสวนใหเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียน

ในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย 

ปญหาท่ี 2 เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนกลับ

บานโดยกล่ินไมรบกวนคนอ่ืนไดอยางไร 

 

3. ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับ

ทุเรียน 

4. บริการรับเคลือบทุเรียนท้ังลูกเพ่ือดับกลิ่น 

 

ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบท่ี 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว

ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวตันแบบท่ี 1: การเลี้ยงปลาและปลูกพืชท่ีโตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน 

 

ภาพท่ี 6.18  ตัวตนแบบท่ี 1 การเลี้ยงปลาและปลูกพืชท่ีโตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำ 

       ทะเลหนุน ท่ีมา: https://www.pakkretcity.go.th/duriannon 

https://www.pakkretcity.go.th/duriannon
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เปนเรื่องยากที่คุณสำราญจะเอาชนะปญหาดินเค็มและน้ำเค็มซึ่งเปนปญหาระดับประเทศไดดวยตัวคน

เดียว แตคุณสำราญสามารถสรางรายไดเพิ่มใหสวนไดดวยการหาประโยชนจากดินและน้ำที่เค็มเปนบางชวง 

โดยการเลี้ยงปลาที่ชอบน้ำกรอยและปลูกพืชที่เติบโตไดดีในดินเค็มน้ำเค็มมาปลูกแซมทุเรียน ปไหนน้ำไมเค็ม

คุณสำราญก็ไดรายไดจากทุเรียนเปนปกติ แตหากปใดน้ำเค็มทุเรียนใหผลนอย พืชที่ชอบความเค็มก็จะให

ผลผลิตดีและสามารถขายปลาที่ชอบน้ำเค็มจะเติบโตไดดี เปนการกระจายความเสี่ยง ลงทุนไมมาก ใหคุณคา

กับคุณสำราญสูง สามารถสรางรายไดเพ่ิมในปท่ีผลทุเรียนนอย 

ตัวตนแบบท่ี 2: นำท่ีดินบางสวนเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย 

 

 

ภาพท่ี 6.19  ตัวตนแบบท่ี 2 นำท่ีดินบางสวนเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย  

ท่ีมา: https://www.pakkretcity.go.th/duriannon 

 

ปจจุบันมีหนวยงานวิจัยดานวิทยาศาสตรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงานเชน สวทช บริษัทปูนซิ

เมนตไทย จำกัด เปนตน ท่ีมีโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีมีปญหาดินเค็มน้ำเค็ม แตยังไมมีโครงการใดท่ีศึกษา

เฉพาะเจาะจงกับทุเรียนนนทบุรี หากคุณสำราญใหพื้นที่บางสวนเปนแปลงทดลองการแกปญหาการปลูก

ทุเรียนนนทบุรีจะสามารถไดผูเชี่ยวชาญมาแกไขปญหาท่ีเฉพาะเจาะจงกับสวนไดโดยไมเสียคาใชจาย และสราง

คุณคาตอผูใชสูง  
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ตัวตนแบบท่ี 3 ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน 

 

 

ภาพท่ี 6.20  ตัวตนแบบท่ี 3 ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน  

ท่ีมา: https://www.saferpac.co.th/ 

 

โดยสวนทุเรียนจะวางขายกลองที่เก็บกลิ่นทุเรียนได 100% โดยกลิ่นไมเล็ดลอดในราคากลองละ 50 

บาทสำหรับลูกคาที่ตองการซื้อทุเรียนแยกเปนกิโลและตองนำกลับดวยรถสวนตัว รถเพื่อน โดยกลองเก็บกลิ่น

ทุเรียน 100% เปนนวัตกรรมใหมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดพัฒนารวมกับ

บริษัทเอกชน สามารถเก็บกลิ่นทุเรียนได 100% เมื่อนำทุเรียนถึงบานแลวสามารถนำไปแชตูเย็นไดทั้งกลอง

โดยกลิ่นไมเล็ดลอดออกมาปนกับอาหารอ่ืน เปนวิธีการท่ีลงทุนไมมาก สามารถซ้ือกลองมาเก็บไวไดนานโดยไม

เสียหาย สรางคุณคาใหผูบริโภคท่ีมีปญหาเรื่องกลิ่นทุเรียนไดสูง 
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ตัวตนแบบท่ี 4 บริการรับเคลือบทุเรียนท้ังลูกเพ่ือดับกลิ่น 

 

 

ภาพท่ี 6.21  ตัวตนแบบท่ี 4 บริการรับเคลือบทุเรียนท้ังลูกเพ่ือดับกลิ่น  

ท่ีมา: https://tu.ac.th/thammasat-sci-invent-active-coating-for-durian 

 

โดยสวนทุเรียนมีบริการรับเคลือบทุเรียนท้ังลูกเพ่ือดับกลิ่นราคาในราคาลูกละ 100 บาทสำหรับลูกคา

ที่ตองการซื้อทุเรียนทั้งลูกแตมีปญหาเรื ่องกลิ่นเชนเดียวกับการซื้อเปนแพ็ค โดยนำสเปรยที ่พัฒนาโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งจะสรางสารเคลือบทุเรียนจากธรรมชาติมาฉีดใหสำหรับลูกคา ซึ่งประโยชนของ

สารเคลือบตัวนี้นอกจากปองกันเรื่องกลิ่นแลวยังชวยชะลอทุเรียนสุกไดดวย โดยนำกลับถึงบานและตองการ

ทานก็ใชน้ำลางออกแลวปอกรับประทานไดตามปกติ โดยสวนทุเรียนสามารถขอรวมมือกับมหาวิทยา

ธรรมศาสตรเพื่อซื้อสเปรยในราคาตนทุนไมแพง เก็บไวใชไดนาน สรางคุณคาใหผูบริโภคที่ไมชอบกลิ่นทุเรียน

ไดสูง สามารถสรางรายไดเพ่ิมใหสวนทุเรียนไดอีกทางหนึ่ง 
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ข้ันตอนที่ 5 การทดสอบ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ และ  

กิจกรรมการทดสอบท่ี 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย

ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2 

การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน 

โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้ 

 

ตัวตันแบบท่ี 1: การเลี้ยงปลาและปลูกพืชท่ีโตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• เปนวิธีแกปญหาท่ีเสนผมบังภูเขาเพราะตอนน้ีปลูก

พืชอ่ืนเพ่ือเสริมธาตุอาหารในดินใหทุเรียนเปนหลัก 

ไมไดคิดถึงพืชท่ีจะโตดีในน้ำเคม็เลย 

• สรางรายไดเพ่ิมไดจากการใชสิ่งมีใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

• สรางรายไดเพ่ิมใหสวนในปท่ีน้ำเคม็หนุน 

• ลงทุนไมแพงมาก 

What don’t you like? 

• ตองเรียนรูการปลูกพืชอ่ืนและเลี้ยงปลาในทองรอง

เพ่ิมเตมิ 

• ตองใชแรงงานเพ่ิม 

More question on this? 

• พืชชนิดไหนบางท่ีขายโตไดดีในน้ำเค็ม 

• ปลาชนิดไหนเหมาะกับเลี้ยงในทองรองท่ีมีน้ำกรอย

บาง 

• ชวงท่ีน้ำไมเค็มมากท้ังพืชและปลาอยูไดใชไหม 

• ไมเกิดผลเสยีกับสวนทุเรียนท่ีเปนรายไดหลักใชไหม 

New idea based on our work? 

• ไมม ี

ภาพท่ี 6.22  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 1 
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ตัวตนแบบท่ี 2: นำท่ีดินบางสวนเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• จะไดรับความชวยเหลือจากผูรูจรงิโดยไมเสยีคาใชจาย 

• ถามีเช่ียวชาญมาดูแลนาจะแกปญหาไดอยางยั่งยืน 

• ยังสามารถนำผลผลิตในสวนท่ีทดลองไปขายไดตามปกต ิ

What don’t you like? 

• เสียท่ีดินบางสวนไปใชในการวิจัย 

More question on this? 

• ใชระยะเวลาทดลองนานแคไหน 

• ถาไมไดผลหรือเกิดผลเสียตอสวนท่ีเหลือ จะมีใคร

รับผิดชอบไหม 

New idea based on our work? 

6. อยากใหมาเพ่ิมผลผลติและแกไขปญหาอ่ืนๆ เก่ียวกับ

การผลิตใหดวย 

ภาพท่ี 6.23  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 2 
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ตัวตันแบบท่ี 3: ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ลูกคารายยอยนาจะชอบมากเพราะเอาไปเก็บใน

ตูเย็นตอไดเลย นาจะชวยเพ่ิมยอดขายไดอีก 

• เก็บรักษางาย ซื้อมาตุนไวก็ไมเสียหาย แถมทำกำไร

จากกลองไดดวย 

• งาย ไมตองมีกิจกรรมเพ่ิมเยอะ แคเอาใสกลองก็เสร็จ 

What don’t you like? 

• กลัวกลิ่นรั่วแลวลูกคาคาโทรมาบนเราท้ังท่ีไมใชความผิด

ของเรา 

More question on this? 

• เก็บกลิ่นได 100% จริงไหม 

• ถาลูกคาซื้อไปแลวกลิ่นออกมาตองทำอยางไร 

• ลงทุนซื้อกลองตอนแรกแพงไหม 

New idea based on our work? 

• กลองนาสนใจมาก อยากรับเปนตัวแทนจำหนายแลวเอา

ไปขายสวนทุเรียนอ่ืนๆ  

ภาพท่ี 6.24  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 3 

 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ปองกันกลิ่นทุเรียนไดดี เพ่ือนไมบนเวลาเอาข้ึนรถ 

• เอาไปแชตูเย็นตอไดเลย ไมตองแกะกลองแลวเอาใส

กลองใหมเพ่ือแชตูเย็นอีกรอบ 

• ดูสวยงามพรีเมี่ยม ซื้อไปฝากคนอ่ืนไดเลย 

What don’t you like? 

• ไมม ี

More question on this? 

• เก็บกลิ่นได 100% จริงไหม 

• เก็บกลิ่นไดก่ีวัน กลองมีอายุการใชงานไหม 

• เก็บในที่รอนๆ แลวกลิ่นจะออกงายกวาเก็บในที่เย็น

ไหม 

• ใชซ้ำไดไหม 

New idea based on our work? 

• ถาเอากลองมาทำเปนชุดของฝากทุเรียนพรีเมี่ยมสวยๆ 

จะดูดมีาก ซื้อไปฝากคนอ่ืนไดเลย 

ภาพท่ี 6.25  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 3 
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ตัวตนแบบท่ี 4: บริการรับเคลือบทุเรียนท้ังลูกเพ่ือดับกลิ่น 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบท่ีชวยไดท้ังลูกคารายใหญและรายยอยท่ีซื้อเปนลูก 

• ลูกคานาจะชอบเพราะหลายคนบนเรื่องกลิ่นเวลามาซื้อ 

• นอกจากปองกันกลิ่นแลวยังชะลอการสุกไดดวย 

• สามารถสรางรายไดเพ่ิมใหสวนได 

• ดูนาสนใจเพราะเปนผลิตภณัฑใหมท่ีไมเคยเห็น  

What don’t you like? 

• กลัวเคลือบแลวทุเรยีนเสียหายแลวจะมีปญหากับ

ลูกคา 

More question on this? 

• จะปองกันกลิ่นไดดีแคไหน 

• จะมีผลตอรสชาติทุเรียนหลังจากเคลือบไหม 

• เก็บไดนานก่ีวัน 

• คาใชจายของสเปรยก่ีบาท คุมกับเงินท่ีเก็บเพ่ิมไหม 

New idea based on our work? 

7. เปดบริการเคลือบทุเรยีนใหลูกคาของสวนอ่ืนดวย 

8. ไอเดียชะลอความสุกนาสนใจเพราะทำใหขายใหลูกคา

ท่ีอยูไกลๆ ได 

ภาพท่ี 6.26  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 4 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ปองกันกลิ่นไดดจีริง  

• ชะลอการสุกไดในตัว จะไดซื้อทุเรยีนเผื่อกินไดจากการ

มาสวนครั้งเดียว 

• สะดวก ดรูวดเร็ว  

What don’t you like? 

• กลัวสารเคลือบละลายแลวจะเลอะ 

• เคลือบแลวทุเรียนดูแปลกๆ ไมเหมือนสินคาธรรมชาติ 

คงไมกลาซื้อไปฝากคนอ่ืน 

 

More question on this? 

• ปลอดภัยหรือเปลา 

• ถาลางสารเคลือบออกไมหมดแลว สารเคลือบโดนเน้ือ

ทุเรียนแลวกินไดหรือเปลา ปลอดภัยไหม 

• เคลือบแลวเก็บไดนานแคไหน เอาสารเคลือบออกยาก

ไหม 

• มีผลตอความอรอยหรือรสชาติทุเรยีนแคไหน 

New idea based on our work? 

9. มีบริการดับกลิ่นแบบน้ีกับทุเรยีนท่ีปอกเปนพูแบงขาย

ดวย 

10. ซื้อหลายลูกนาจะมีบริการเคลือบใหฟรี 

ภาพท่ี 6.27  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบท่ี 4 
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

เกษตรกรเจาของธุรกจิ 

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ผูบริโภค 

การกำหนดประเด็นปญหา 

1. เราจะชวยคุณสำราญใหสรางจุดเดนใหทุเรียนในสวนไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณสำราญใหขายทุเรียนโดยตรงกับรายยอยไดเพ่ิมขึ้นไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณสำราญใหลดผลผลิตเสียหายไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเร่ืองดินและน้ำเค็มใหดีข้ึนไดอยางไร** 

5. เราจะชวยคุณสำราญใหปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรียไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณสำราญใหสามารถจางแรงงานขางนอกมาทำงานโดยไมตอง

กังวลไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการสวนทเุรียนปลอดภัยจากสารเคมีพ้ืนที่ขางเคียง

ไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณสำราญใหดูแลทุเรียนไดสะดวกขึ้นไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณสำราญใหมีผลผลิตทุเรียนตลอดทั้งปไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณสำราญใหขายผลผลิตในปที ่สิ ่งแวดลอมไมดีใหไดราคาได

อยางไร 

11. เราจะชวยผูบริโภคใหหาซ้ือทุเรียนนนทบุรีไดสะดวกขึ้นไดอยางไร 

12. เราจะชวยผูบริโภคใหกินทุเรียนโดยไมตองกังวลเรื่องแคลอรี่ไดอยางไร 

13. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือทเุรยีนยกลูกโดยไมตองกังวลเรื่องการปอกไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหกินทุเรียนนนทบุรีในราคาถูกไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคที่มีคนที่บานไมชอบทุเรียนใหกินทุเรียนไดอยางสบายใจได

อยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือทุเรียนกลับบานโดยไมทิ้งกล่ินไวในรถไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคที่ไมชอบกล่ินทุเรียนใหกินทุเรียนไดอยางไร 

18. เราจะชวยผู บริโภคใหซื ้อทุเรียนกลับบานโดยกลิ่นไมรบกวนคนอื่นได

อยางไร** 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกทุเรียนลูกอรอยไดดวยตนเองไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูวาทุเรียนขางในสุกพรอมทานหรือยังไดอยางไร 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่องดินและน้ำเค็มใหดีข้ึนไดอยางไร 

1. ใชระบบฟารมอัจฉริยะโดยมีเซนเซอรตรวจวัดสภาพน้ำและดินแลวใสสารปรับสภาพดินใหเปนปกติอัตโนมัต ิ

2. เครื่องตรวจจับความเค็มในดินแลวปลอยน้ำเขาทองรองเพื่อปรับสภาพอัตโนมัติ 

3. ใชเครื่องกรองน้ำเค็มใหเปนน้ำจืด 

4. ใชเครื่องระเหยความเค็มโดยตอทอลงไปดูดความเค็มแลวปลอยความเค็มออกทางอากาศ 

5. ใชเครื่องกรองน้ำเค็มใหเปนน้ำจืดโดยใชพลังงานจากแผงโซลาเซลล 

6. ใชระบบเซนเซอรวัดความเค็มแลวคอยเปดประตูระบายน้ำเขาออกอัตโนมัติ  

7. ใชเทคโนโลยีกรองน้ำระบบ RO เพื่อนำมารดในสวนทุเรียน 

8. ใชเครื่องปนน้ำความเร็วสูงเพื่อแยกความเค็มออกจากน้ำ 

9. ใชน้ำอัดลมมารองน้ำฝนแลวใหคอยใหน้ำทุเรียนตลอดดวยระบบน้ำหยดเพื่อลดความเค็ม 

10. ใสปุยอินทรียเพื่อปรับสภาพดิน 

  

  

  

  

  

    

     

 

ตัวตนแบบที่ 1 การเล้ียง

ปลาและปลูกพืชท่ีโตไดดี

ในชวงน้ำเค็มมาสราง

รายไดเสริมชวงน้ำทะเล

หนุน แลวนำไปทดสอบดวย

แผนภาพความคิดเห็นกับ

เกษตรกรและผูบริโภค 

ตัวตนแบบที่ 2 นำท่ีดิน

บางสวนใหเปนแปลง

ทดลองปลูกทุเรียนในดิน

เค็มกับหนวยงานวิจัย แลว

นำไปทดสอบดวยแผนภาพ

ความคิดเห็นกับเกษตรกร

และผูบริโภค 

 แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนกลับบานโดยกล่ินไมรบกวน

คนอื่นไดอยางไร 

1. ซื้อสเปรยดับกลิ่นอาหารนาโนเทคโนโลยีมาฉีดทุเรียนใหผูบริโภคกอนเอากลับ 

2. ขายกลองเก็บกล่ินทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน** 

3. บริการซีลทุเรียนดวยพลาสติกทั้งลูก 

4. บริการรับเคลือบทุเรียนท้ังลูกเพื่อดับกล่ิน** 

5. ซื้อเครื่องอบโอโซนมาอบทุเรียนใหลูกคากอนนำกลับบาน 

6. ใชเครื่องดับกลิ่นโดยใชความเย็นชวยลดกลิ่นได 24 ชั่วโมง 

7. มีบริการใหมอเตอรไซดรับไปสงใหที่บาน 

8. มีบริการสงไปรษณียไทยไปใหถึงบาน 

9. เปด Facebook ไลฟสดขายทุเรียนแลวสงไปใหถึงบาน 

10. แถมถุงพลาสติกใหญๆ สำหรับแขวนทุเรียนไวนอกกระจกรถ 

11. นำทุเรียนใสถุงหลายๆ ชั้นพรอมเอาถานดูดกลิ่นใสไปในแตละชั้นใหดวย 

12. แถมใบทองหลางในสวนไวในถุงทุเรียนจะไดมีกลิ่นอ่ืนแทนกลิ่นทุเรียน 

ตัวตนแบบที่ 4 บริการรับ

เคลือบทุเรียนท้ังลูกเพื่อดับ

กล่ิน แลวนำไปทดสอบดวย

แผนภาพความคิดเห็นกับ

เกษตรกรและผูบริโภค 

 

ตัวตนแบบที่ 3 ขายกลอง

เก็บกล่ินทุเรียน 100% 

ควบคูไปกับทุเรียน แลว

นำไปทดสอบดวยแผนภาพ

ความคิดเห็นกับเกษตรกร

และผูบริโภค 

ภาพท่ี 6.28 

สรุปกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ

ของสวนทุเรียน 
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แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 3 

สวนมัลเบอรร่ี 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบกับ

สวนมัลเบอรรี่โดยใชข้ันตอนตามท่ีผูเขียนอธิบายไวในบทท่ี 3 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

ผูใชสวนแรกคือคุณวรารัตนเกษตรกรเจาของสวนมัลเบอรรี่ ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจ

ของคุณวรารัตนไวดังนี้ 

ภาพท่ี 6.29  แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 
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1. สิ่งท่ีคุณวรารัตนคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• ทำสวนมัลเบอรรี่แลวสบายใจ ไดกำไรดีกวาปลูกพืชชนิดอ่ืน 

• ปลูกมัลเบอรรี่แลวมีรายไดสม่ำเสมอ เพราะมีผลผลิตออกและขายไดทุกเดือน 

• รูสึกภูมิใจท่ีสวนมัลเบอรรี่สรางรายไดใหดูแลครอบครัวและญาติได 

• อยากพัฒนามัลเบอรรี่ใหมีมูลคาสูงข้ึน 

• อยากเจาะตลาดกลุมลูกคาใหมๆ ท่ีเห็นประโยชนของมัลเบอรรี่ 

• ภูมิใจในสวนมัลเบอรรี ่ตนเองและตองการถายทอดความรู ไปใหเกษตรกรที ่สนใจโดยไมคิด

คาใชจาย 

2. สิ่งท่ีคุณวรารัตนไดยิน (Hear) คือ 

• คนมาเยี่ยมชมสวนบอกวาสวนหายาก ปายนอยมาก 

• ลูกคาบอกวาไดยินชื่อสวนจากงานแสดงสินคา OTOP 

• ลูกคาบอกวาผลสดดูนาทานดี 

• ลูกคาท่ีซ้ือเวลาไปออกบูธจะถามวาถาอยากซ้ืออีกจะไปซ้ือไดท่ีไหน 

3. สิ่งท่ีคุณวรารัตนมองเห็น (See) คือ 

• ลูกคาชอบจับมัลเบอรรี่เวลาเลือก เวลาไปออกบูธ ซ่ึงจะทำใหช้ำ 

• ลูกคาสนใจผลสดมากกวาผลิตภัณฑแปรรูป 

• มัลเบอรรี่เสียหายงายมากถาแรงงานเก็บไมเปน 

• การเรียกวามัลเบอรรี่แทนลูกหมอนทำใหลูกคาสนใจมากข้ึน 

4. สิ่งท่ีคุณวรารัตนพูดและทำ (Say and Do) คือ  

• จะดูแลคนเก็บเก่ียวอยางใกลชิดเพราะกังวลเรื่องผลผลิตเสีย 

• ถาผลสดขายไมหมดจะเสียราคา เพราะราคาแปรรูปต่ำกวาราคาผลสดมาก 

5. สิ่งท่ีคุณวรารัตนไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ 

• อยากขายใหคนมีกำลังซ้ือโดยตรงผานชองทางออนไลนแตก็กังวลเพราะไมรูวิธี 

• การเก็บเกี ่ยวมัลเบอรรี ่ตองใชแรงงานมีประสบการณและฝมือ ทำใหตองงอพนักงานที ่ มี

ประสบการณ เพราะแรงงานท่ีมีประสบการณหายาก 

• แรงงานท่ีไวใจไดหายาก บางคนเก็บเก่ียวผลผลิตเสียหายทำใหเราขายไมไดราคา 

• ราคามัลเบอรรี่เปนตามราคาตลาด กำหนดราคาเองไมได  
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• ความนิยมมัลเบอรรี่ลดลงจากเมื่อกอน เคยขยายสวนเพราะชวงนึงขายไดดีมาก ปจจุบันลดลง

จากเม่ือกอนพอสมควร 

• ภัยธรรมชาติทำใหควบคุมการผลิตลำบาก 

• กังวลวาถาขายมัลเบอรรี่ผลสดแลวสงใหลูกคามันจะช้ำหมด เพราะมันบอบบาง  

• กังวลวาบริษัทขนสงจะขนสงมัลเบอรรี่ไมดีพอ แลวจะเสียชื่อสวน 

• การลงทุนบรรจุผลิตภัณฑเองไมคุมคา 

• สวนมัลเบอรรี่อ่ืนขายมัลเบอรรี่ตัดราคา 

6. สิ่งท่ีคุณวรารัตนคาดหวัง (Gain) คือ 

• อยากขายใหกับผูบริโภคโดยตรงไมผานพอคาคนกลาง 

• อยากขยายตลาดไปลูกคากลุมใหมๆ บาง เพราะถาขายสดใหพอคาสงคงไดราคาเทานี้ 

• อยากใหราคามัลเบอรรี่เพ่ิมข้ึนกวานี้ 

• อยากสรางรายไดเพ่ิมจากการทำสวนมัลเบอรรี่ 

• อยากเจาะตลาดคนกรุงเทพท่ีมีกำลังซ้ือ 

• อยากใหการทำสวนมัลเบอรรี่สรางกำไรไดมากกวานี้ 

• อยากมีผลิตภัณฑแปรรูปใหมๆ ท่ีเพ่ิมมูลคาไดดีกวาเดิม 

• อยากเจาะตลาดลูกคากลุมใหมๆ บาง 

• อยากมีบรรจุภัณฑท่ีสามารถยืดอายุสินคาหรือกันช้ำเวลาขนสงได 

• อยากมีระบบขนสงมัลเบอรรี่โดยไมเสียหาย 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ  

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค  

สำหรับกิจกรรมท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น

ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคมัลเบอรรี่ กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝก

ทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน

แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซ่ึงแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ

เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้ 

ภาพท่ี 6.30  แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย 

 

1. สิ่งท่ีผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• มัลเบอรรี่ดูเปนผลไมท่ีดูพิเศษ กินในวาระพิเศษไมไดกินทุกวัน 

• ทานแลวรูสึกวาเปนคนมีฐานะ เพราะมีภาพลักษณวาเปนผลไมจากตางประเทศ 

• ผลิตภัณฑมัลเบอรรี่แปรรูปดูเปนของมีราคาท่ีจะเหมาะจะซ้ือไปฝากคนอ่ืน 

• ช้ำงาย เนางาย ซ้ือมาแลวตองดูแลดีๆ   

• เวลาเอาไปโรยหนาสลัด ทำใหอาหารดูนากินและมีราคามากข้ึน 

2. สิ่งท่ีผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ  

• วิตามินซีสูงมาก กินแลวดีตอสุขภาพ 

• เรียกวามัลเบอรรี่ดูดีกวาเรียกวาลูกหมอนเยอะ 

• เคยไดยินวาคนกินคีโต (Ketogenic) กินไดแตผลไมตระกูลเบอรรี่เทานั้น เพราะน้ำตาลนอย 
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3. สิ่งท่ีผูบริโภคมองเห็น (See) คือ  

• เห็นมีขายในซูเปอรมาเก็ตและราคาแพงกวาผลไมชนิดอ่ืน 

• ไมคอยเห็นมีขายตามตลาดเทาไหร 

• ไมเคยเห็นโฆษณาเก่ียวกับมัลเบอรรี่ทางโทรทัศน 

4. สิ่งท่ีผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ 

• พอเรียกมัลเบอรรี่ทำใหดูดีในสายตาวัยรุน ขายไดราคาแพงข้ึน 

• ทานแลวดีตอสุขภาพเพราะวิตามินเยอะ 

• ทานเพราะทานงายดี ไมตองปอกเปลือกแบบผลไมอ่ืนๆ 

• รูสึกประทับใจถาไดกินอาหารแลวมีการใสมัลเบอรรี่มาใหดวย 

5. ผูสิ่งท่ีผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)  

• หาซ้ือยาก ไมคอยมีขายตามตลาดท่ัวไป มีขายตามซูเปอรมาเก็ตหรู 

• หนาตาดูไมคอยนากินเทาไหร 

• บอบบาง ซ้ำงาย ไมกลาสั่งทางไปรษณีย 

• อายุของสั้น เก็บไดไมนาน 

• บางลูกเปรี้ยวเกินไป 

• รสชาติน้ำมัลเบอรรี่เหมือนๆ กับน้ำอ่ืนๆ ดูไมชัดเจน บางทีดื่มแลวเหมือนดื่มน้ำกระเจี๊ยบ 

6. สิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง (Gain)  

• อยากใหมีชองทางการขายมัลเบอรรี่ออนไลน 

• อยากใหสะอาดพอท่ีจะทานไดเลยโดยไมตองรอลางกอน 

• อยากใหมีการแบงขายยอยๆ เพราะบางทีอยากทาน 2 – 3 คำ ไมไดอยากซ้ือเปนกิโล 

• อยากใหเพ่ิมสินคามัลเบอรรี่แปรรูปท่ีดูแปลกใหมนาสนใจ 

• อยากใหมีเปดสวนบุฟเฟตมัลเบอรรี่บาง 

• อยากใหรวมมือกับบริการขนสงเพ่ือสั่งมากินท่ีบานได 

• อยากใหกินแลวมีมวงๆ ไมเปอนมือ 
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ข้ันตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 1: การกำหนดประเด็นปญหา 

ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ

วรารัตนเจาของสวนมัลเบอรรี่และผูบริโภคมัลเบอรรี่จากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ

ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้  

 

1. เราจะคุณวรารัตนใหขายมัลเบอรรี่ไดสะดวกข้ึนไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูงข้ึนไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเก็บมัลเบอรรี่ใหลดความเสียหายไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเพ่ิมมูลคามัลเบอรรี่ไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเจาะตลาดลูกคาคนกรุงเทพท่ีมีกำลังซ้ือไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเจาะตลาดกลุมลูกคาใหมท่ีไมคอยกินมัลเบอรรี่ใหมากข้ึนไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณวรารัตนใหหาจุดเดนของสวนมัลเบอรรี่ไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสงสินคาใหผูบริโภคโดยไมเสียหายไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสวนเปนท่ีรูจักมากข้ึนไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมไดอยางไร** 

11. เราจะชวยคุณวรารัตนสรางความแตกตางใหมัลเบอรรี่จากฟารมอ่ืนไดอยางไร 

12. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางเอกลักษณใหน้ำมัลเบอรรี่ของสวนไดอยางไร 

13. เราจะชวยคุณวรารัตนใหขายผลมัลเบอรรี่สดผานชองทางออนไลนโดยไมเสียหายไดอยางไร 

14. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพ่ิมจากการทำสวนมัลเบอรรี่เทาเดิมไดอยางไร** 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือมัลเบอรรี่ซ้ำไดสะดวกข้ึนไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหทานมัลเบอรรี่สดจากตนโดยไมตองลางไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหลดความกังวลเรื่องน้ำตาลในมัลเบอรรี่ไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคท่ีไมชอบทานมัลเบอรรี่ใหสนใจทานมัลเบอรรี่ไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือมัลเบอรรี่เปนของฝากไดสะดวกข้ึนไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคท่ีกินคีโตใหทานมัลเบอรรี่เพ่ิมมากข้ึนไดอยางไร 
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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 2: การเลือกประเด็นปญหา 

หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงวา

ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ

เลือกปญหา 2 ปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในข้ันตอนถัดไป 

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพ่ิมจากการทำสวนมัลเบอรรี่เทาเดิมไดอยางไร เนื่องจากเปน

ปญหาที่หากไดรับการแกไขแลวจะสามารถสรางรายไดใหคุณวรารัตนมากขึ้นโดยไมตองลงทุนเพิ่มเนื่องจาก

ปจจุบันคุณวรารัตนปลูกมัลเบอรรี่เต็มพ้ืนท่ีแลว 

ปญหาท่ี 2 เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาท่ี

หากไดรับแกไขไดจะชวยใหคุณวรารัตนขายสินคาเดิมใหกับผูบริโภครายยอยไดหลากหลายขึ้น สรางมูลเพ่ิม

ใหกับมัลเบอรรี่ไดมากข้ึน 

 

ข้ันตอนที่ 3 การระดมความคิด 

 

หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน

ขั้นตอนการระดมความคิดนี้ผู เขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว

ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษาทีละปญหาเพื ่อใหผู อานเขาใจไดงายขึ ้นเนื ่องจากเปนกิจกรรมที ่มีความตอเนื ่องกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพ่ิมจากการทำสวนมัลเบอรรี่เทาเดิมไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

ในข้ันตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไขนี้ ผูเขียนได

กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน

เง่ือนไขท่ีแตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้  
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เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีขายในสิ่งท่ีมีอยูแลวแตไมเคยขายมากอน 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีผูบริโภคมีสวนรวม 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีคนปวยฟงแลวอยากได 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 ขายในสิ่งท่ีมีอยูแลวแตไมเคยขายมากอน 

 

1. นำใบมัลเบอรรี่มาบดทำเปนสมุนไพรดับกลิ่นเทา 

2. นำใบมัลเบอรรี่มาขายเปนใบยาสูบจากใบมัลเบอรรี่ 

3. นำลำตนมัลเบอรรี่มาสานเปนตะกราจากตนมัลเบอรรี่ 

4. นำก่ิงของมัลเบอรรี่ท่ีปกติตัดท้ิงไปขายสำหรับเกษตรกรท่ีอยากปลูก 

5. เอารากและใบมัลเบอรรี่มาทำเปนชุดตมสมุนไพรบำรุงเพ่ือสุขภาพ 

6. เอาก่ิงมัลเบอรรี่ปกกระถางเล็กๆ ขายเปนบอนไซมัลเบอรรี่ 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 ผูบริโภคมีสวนรวม 

7. เปดสวนมัลเบอรรี่ดวยการจัดคอรสลางพิษดวยมัลเบอรรี่ 1 วัน 

8. จัดเทศกาลมัลเบอรรี่ท่ีสวนใหผูบริโภคมาปกนิกและซ้ือผลิตภัณฑไดในราคาพิเศษ 

9. ใหกิจกรรมใหผูบริโภคหัดทำแยมมัลเบอรรี่ดวยตนเอง 

10. ใหผูบริโภคเอามัลเบอรรี่มาผสมสีเลือกเฉดไปเปนลิปสติกสีมัลเบอรรี่ดวยตนเอง 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 คนปวยฟงแลวอยากได 

11. เอาใบมัลเบอรรี่มาขายเปนชาลดน้ำตาลในเลือดจากใบมัลเบอรรี่ 

12. ทำลูกอมควบคุมน้ำตาลในเลือดจากมัลเบอรรี่ 

13. นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่ 

14. ไซรัสน้ำตาลนอยสำหรับผูปวยเบาหวานทำจากมัลเบอรรี่ 

15. เอาผลมัลเบอรรี่ท่ีตกเกรดไปขายเปนมัลเบอรรี่น้ำตาลนอยสำหรับผูปวยเบาหวาน 
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กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

1. นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่ เปนการนำใบมัลเบอรรี่ที่มีมาแปร

รูปเปนผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มไดมาก แตกตางจากผลิตภัณฑแปรรูปของสวนมัลเบอรรี่อื่นๆ ลงทุนไม

มาก สรางคุณคาไดสูง 

 

2. ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพื่อสุขภาพ เปนการนำผลิตภัณฑเหลือทิ้งมาใชประโยชนขายใหกับ

ลูกคาไดโดยไมตองลงทุนเพ่ิมเยอะ สรางคุณคาไดสูง 

 

ปญหาท่ี 2 เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนผลิตภัณฑสำหรับกลุมลูกคารักสุขภาพ 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนผลิตภัณฑสำหรับครอบครัวมีเด็กเล็ก 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนผลิตภัณฑสำหรับผูปวยติดเตียง 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 เปนผลิตภัณฑสำหรับกลุมลูกคารักสุขภาพ 

1. มัลเบอรรี่อบแหงสำหรับเปนอาหารทานเลนเพ่ือสุขภาพ 

2. เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก 

3. แยมมัลเบอรรี่จากธรรมชาติโดยไมใชสารเคมีสำหรับคนรักสุขภาพ 

4. เครื่องดื่มเพ่ิมวิตามินจากผลมัลเบอรรี่สำหรับคนพ่ึงออกกำลังกายเสร็จ 

5. ไอศกรีมมัลเบอรรี่แคลอรี่ต่ำสำหรับคนลดความอวน 

6. อาหารเชามัลเบอรรี่สำเร็จรูปสำหรับคนรีบไปทำงานท่ีตองการทานอาหารสุขภาพ 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 สำหรับครอบครัวมีเด็กเล็ก 

7. มัลเบอรรี่อัดเม็ดสำหรับเด็กท่ีชอบทานลูกอม 

8. เจลลี่มัลเบอรรี่เพ่ิมวิตามินสำหรับเด็ก 

9. ไอศกรีมหวานเย็นทำจากน้ำมัลเบอรรี่ 

10. มัลเบอรรี่กวนแบบลูกคาสำหรับเด็กเค้ียวเลน 

11. ขนมแปงอบกรอบสำหรับเด็กฟนข้ึนผลิตจากผลมัลเบอรรี่ 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 สำหรับผูปวยติดเตียง 

12. เจลทาปองกันแผลกดทับผลิตจากลูกและใบมัลเบอรรี่ 

13. สารอาหารผลิตจากมัลเบอรรี่สำหรับผูปวยท่ีตองใหอาหารทางสายยาง 

14. สมุนไพรจากลูกและใบมัลเบอรรี่เพ่ิมกลิ่นหอมในหองผูปวยติดเตียง 

15. น้ำยาทำความสะอาดตัวผูปวยสกัดจากผลและใบของมัลเบอรรี่ชวยใหมีกลิ่นตัวหอม 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

3. เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก เปนแนวทางแกไขปญหาที่ชวยขยาย

ตลาดไปยังกลุมลูกคาท่ีเติบโตสูง และแกไขปญหาใหกลุมลูกคาไดอยางชัดเจน ลงทุนไมแพง สรางคุณคาให

ลูกคาไดสูง 

 

4. เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับเด็ก เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีชวยขยายตลาดไปยังกลุมครอบครัวที่มี

จำนวนมากและยังมีผลิตภัณฑจากมัลเบอรรี่ในกลุมนี้นอย ไมตองใชทักษะเพิ่มเติมมาก สรางคุณคาให

ลูกคาไดสูง 

 

จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนมัลเบอรรี่ สามารถสรุปแนว

ทางแกไขปญหาไดดังตารางท่ี 6.4 ดังนี้  
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ตารางท่ี 6.4  สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาท่ี 3 สวนมัลเบอรรี่ 

 

ปญหา แนวทางแกไขปญหา 

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณวรารัตนใหเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑสวนอ่ืนของมัลเบอรรี่ไดอยางไร 

 

1. นำใบมัลเบอรรี ่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปน

แคปซูลจากใบมัลเบอรรี ่

2. ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ปญหาท่ี 2 เราจะชวยค ุณวราร ัตน ให พ ัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมไดอยางไร 

 

3. เครื ่องดื ่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนทาน

อาหารแบบคีโตเจนิก 

4. เจลลี่มัลเบอรรี่เพ่ิมวิตามินสำหรับเด็ก 

 

ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบท่ี 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว

ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวตันแบบท่ี 1: นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่ 

 
ภาพท่ี 6.31  ตัวตนแบบท่ี 1 นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่  

ท่ีมา: https://th.pipingrock.com/herb-products-f-to-m/mulberry-leaf-1000-mg-120-quick-

release-capsules-8920?bvstate=pg:2/ct:r) 

https://th.pipingrock.com/herb-products-f-to-m/mulberry-leaf-1000-mg-120-quick-release-capsules-8920?bvstate=pg:2/ct:r
https://th.pipingrock.com/herb-products-f-to-m/mulberry-leaf-1000-mg-120-quick-release-capsules-8920?bvstate=pg:2/ct:r


 

168 
 

 

ใบมัลเบอรรี่สรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดไดโดยมีงานวิจัยสนับสนุนวาสาร 1-deoxynojirimycin ซึ่งมี

สูงมากในใบมัลเบอรรี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดไดจริง คุณวรารัตนจึงสามารถนำไปมัลเบอรรี่มาแปรรูปโดย

การนำใบมาตากแหงแลวบดใสแคปซูลขายซึ่งสรางความแตกตางจากผลิตภัณฑจากใบมัลเบอรรี่ที่สวนใหญจะ

นำมาทำเปนชา โดยสามารถประชาสัมพันธไดวาเปนใบมัลเบอรรี่สำหรับคนท่ีมีปญหาน้ำตาลในเลือด โดยมีการ

นำผลมัลเบอรรี่ตากแหงผสมไปดวยเพื่อใหมีกลิ่นหอมของผลมัลเบอรรี่ปนอยู เปนวิธีที่ใชผลิตภัณฑที่มีอยูแลว

ในสวนมัลเบอรรี่มาสรางมูลคาเพิ่ม กระบวนการทำไมยากเพราะสวนมัลเบอรรี่มีเครือขายกับโรงงานบรรจุ

ผลิตภัณฑแปรรูปอ่ืนๆ ของสวนอยูแลว ใชทักษะไมมาก สรางมูลคาเพ่ิมไดสูง สรางคุณคาใหผูบริโภคสูง 

 

ตัวตนแบบท่ี 2: ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 

 

ภาพท่ี 6.32  ตัวตนแบบท่ี 2 ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพ่ือสุขภาพ  

ท่ีมา: https://www.incyad.com/product/142/ 

 

ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่พรอมตมทำมาจากเปลือก ราก และใบของมัลเบอรรี่มาบรรจุเปนชุดสำหรับด่ืม

เพื่อสุขภาพ ซึ่งเปลือก ราก และใบของมัลเบอรรี่เมื่อนำมาตมรวมกันแลวมีสรรพคุณหลายอยางที่มีประโยชน

ตอรางกายที่ผานการศึกษารับรองมาแลว เชน มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ชวยเรื่องน้ำตาลและความดันโลหิต 

เปนตน พรอมวิธีการตมและอธิบายสรรพคุณที่มีประโยชน เปนวิธีการสรางมูลคาจากสิ่งท่ีมีอยูแลวในสวน 

กระบวนการทำงาย ไมตองใชทักษะยาก สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง 
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ตัวตนแบบท่ี 3 เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิก 

 

 

 

ภาพท่ี 6.33  ตัวตนแบบท่ี 3 เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิก  

ท่ีมา: https://www.doikham.co.th/product/mulberry-extract-45-ml/ 

 

โดยนำน้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน 99% ที่ทางสวนผลิตอยูแลวมาเจาะตลาดกลุมผูรับประทานอาหารคี

โตเจนิกซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่เนนรับประทานเนื้อสัตวเปนหลักและไมรับประทานผลไมที่มีน้ำตาลเยอะ โดย

ผลไมที่กลุมทานอาหารคีโตเจนิกทานไดจะเปนผลไมตระกูลเบอรรี่เทานั้น โดยทางสวนเนนออกแบบบรรจุ

ภัณฑและขวดใหมเพื่อเพิ่มขอความที่ตองการสื่อสารโดยตรงกับกลุมคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก โดยเนนถึง

ประโยชนของมัลเบอรรี่เขมขนที่ชวยระบบการขับถาย ซึ่งเปนปญหาที่พบไดบอยในกลุมคนทานอาหารคีโตเจ

นิก โดยอาจขายเปนขวดเล็กลงแบบเดียวกับขวดรังนกเพื่อสรางความเปนสินคาพรีเมี่ยมและเพิ่มมูลคาของ

ใหมัลเบอรรี่สูงข้ึน 
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ตัวตนแบบท่ี 4 เจลลี่มัลเบอรรี่เพ่ิมวิตามินสำหรับเด็ก 

 

 

ภาพท่ี 6.34  ตัวตนแบบท่ี 4 เจลลี่มัลเบอรรี่เพ่ิมวิตามินสำหรับเด็ก 

 

เจลลี่มัลเบอรรี่เปนผลิตภัณฑแปรรูปที่ทำไดไมยากโดยนำผลและน้ำมัลเบอรรี่มาผสมกับเนื้อเจลลี่เปน

เครื่องดื่มท่ีมีวิตามินซีเขมขน ซึ่งเปนจุดเดนอีกอยางหนึ่งของมัลเบอรรี่ที่มีวิตามินซีสูง โดยทำเปนเจลลี่เสริม

วิตามินจากธรรมชาติเพื่อเจาะตลาดกลุมเด็กท่ีปกติไมชอบทานมัลเบอรรี่ที่มีรสเปรี้ยวผสม เปนวิธีที่ไมยาก

เนื่องจากสวนมัลเบอรรี่มีเครือขายกับโรงงานบรรจุผลิตภัณฑแปรรูปอ่ืนๆ ของสวนอยูแลว สามารถขยายตลาด

ไปยังกลุมลูกคาใหมคือกลุมเด็กและผูปกครองที่มีเด็กเล็กได เปนวิธีท่ีลงทุนไมมากแตสามารถสรางคุณคาให

ผูบริโภคไดสูง 

 

ข้ันตอนที่ 5 การทดสอบ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ  

กิจกรรมการทดสอบท่ี 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย

ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2 

การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน 

โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้ 



 

171 
 

ตัวตันแบบท่ี 1: นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่ 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• เปนแนวคิดท่ีดีเพราะสามารถนำผลิตภณัฑท่ีไมได

ขายมาสรางมูลคาไดสูง 

• มีวัตถุดิบอยูแลว ทำไมยาก 

• สรางมลูคาเพ่ิมไดสูง 

• ชอบท่ีแตกตางจากเจาอ่ืนๆ 

What don’t you like? 

• กลัวจะมีปญหาเรื่องคุณภาพถาเก็บไวนานๆ 

More question on this? 

• ตองขออนุญาติหนวยงานของรัฐอะไรไหม 

• สามารถโฆษณาเรื่องลดน้ำตาลในเลือดไดไหม หรือ

ตองเขียนออมๆ  

• เก็บไวไดนานหรือเปลา จะข้ึนราไหม 

• มีงานวิจัยรับรองจริงใชไหม 

New idea based on our work? 

• ผลิตภณัฑท่ีเนนสุขภาพดานอ่ืนๆ เชน ความดันสูง 

เพราะมลัเบอรรี่มีประโยชนหลายอยาง 

ภาพท่ี 6.35  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 1 

 

ผูใช 2: ผูบริโภคท่ีมีปญหาน้ำตาลในเลือด 

What do you like? 

• ชอบท่ีมีเปนใบธรรมชาติท่ีสามารถชวยเรื่องน้ำตาลใน

เลือดได 

• ชอบท่ีผลิตโดยสวนมัลเบอรรีเ่องไมไดผานบริษัทแปร

รูปอาหารอ่ืนๆ 

• ดูแปลกใหม มีกลิ่นของผลมัลเบอรรี่ท่ีนาจะหวานแต

กินแลวลดน้ำตาล 

 

What don’t you like? 

• กังวลเรื่องผลกระทบกับระดับน้ำตาลในเลือดเพราะ

เหมอืนเปนยาท่ีกินเพ่ิมอีกชนิด 

More question on this? 

• กินคูกับยาลดเบาหวานไดหรือเปลา 

• ตองปรึกษาแพทยกอนกินไหม 

• มีผลขางเคียงอะไรหรือเปลา 

New idea based on our work? 

• ถาดีจริงทำเปนยาอมสมุนไพรก็นาสนใจ 

ภาพท่ี 6.36  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 1 
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ตัวตนแบบท่ี 2: ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบมาก ปกติเราไมไดขายเลย พอเอามาจัดชุด

แลวดูสรางมลูคาเพ่ิมไดเยอะมาก 

• ทำไดเองงาย ไมยุงยาก 

• ดูเปนสินคาเฉพาะกลุมท่ีรักสุขภาพนาจะชอบ 

What don’t you like? 

• ไมม ี

More question on this? 

• ตองขออนุญาตอะไรไหม 

• เราสามารถโฆษณาสรรพคณุของมลัเบอรรี่ลงไปไดเลย

ไหมวามีประโยชนอะไรบาง 

• จะมีปญหาการจดัเก็บไหม เก็บไดก่ีวัน 

New idea based on our work? 

11. สนใจอยากทำผลิตภัณฑมัลเบอรรีเ่พ่ือสุขภาพดาน

อ่ืนๆ อีก เพราะสรางมูลคาเพ่ิมไดสูง 

ภาพท่ี 6.37  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 2 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• เปนชุดสมุนไพรท่ีทำจากธรรมชาต ิดูมีประโยชนตอ

รางกาย 

• สะดวก จดัเปนชุดมาใหเรียบรอยแลว 

• ดูมีประโยชนจริงเพราะผานการวิจัยมาแลว 

What don’t you like? 

• กลัววาเก็บไวนานแลวจะข้ึนรา 

More question on this? 

• กินเยอะๆ เปนอะไรไหม 

• เก็บไดก่ีวัน เก็บไวนานจะข้ึนราไหม 

• สรรพคณุตางๆ เปนเรื่องจริงหรือเปลา 

• ชุดหน่ึงตมไดก่ีรอบ ตมยังไง มีวิธีบอกมาละเอียดหรือ

เปลา 

• น้ำท่ีตมแลวรสชาตเิปนยังไง อรอยหรือขม 

New idea based on our work? 

12. ถาทำเปนผลติภณัฑเพ่ือสุขภาพกายดวยก็นาสนใจ 

เชน สบู ยาสระผม เปนตน 

 

ภาพท่ี 6.38  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 2 
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ตัวตันแบบท่ี 3: เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• เปนกลุมลูกคาท่ีนาสนใจมาก เพราะมีกำลังซื้อสูง 

• ทำไดงาย ลงทุนไมเยอะ เพราะใชผลิตภณัฑแปรรูปท่ี

ปกติก็ทำอยูแลว 

• สามารถเพ่ิมมลูคาของมัลเบอรรี่ไดเยอะ 

What don’t you like? 

• ตองหาวิธีไปขายใหถึงคนกลุมน้ีจรงิๆ เพราะขายกับ

ผูบริโภคปกตินาจะขายยาก 

• ถาทำบรรจภุัณฑพรีเมีย่มกลัวจะแพงไปแลวขายไมได 

More question on this? 

• ตองขออนุญาตหนวยงานของรัฐไหม 

• เก็บไดนานไหม 

• ตองใชลงทุนอะไรเพ่ิมเติมเยอะไหม 

• ถาเขากินแลวยังทองผูกตองทำยังไง 

New idea based on our work? 

• นาจะหาผลิตภัณฑแปรรูปอื่นไปขายใหลูกคาที่ทานคีโต

เจนิกไดเพ่ิมเติมอีกเยอะ เพราะพ่ึงทราบวาเขาแนะนำให

ทานผลไมตระกูลเบอรรี่ 

ภาพท่ี 6.39  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 3 

 

ผูใช 2: ผูบริโภคอาหารแบบคีโตเจนิก 

What do you like? 

• ชอบเพราะทุกวันน้ีมีปญหาทองผูกประจำ 

• ผลิตโดยสวนมลัเบอรรี่นาจะธรรมชาติและสดใหม

กวาซื้อจากบริษัทแปรรปูอ่ืนๆ 

• ผลิตภณัฑดูพรเีมี่ยม ซื้อไปฝากเพ่ือนท่ีทานคีโตเจนิก

ได 

What don’t you like? 

• ไมชัดเจนวาจะชวย detox ไดอยางไร 

• ดูไมตางจากกินน้ำมลัเบอรรี่สกัดเขมขนของเจาอ่ืนๆ 

More question on this? 

• จะชวยเรื่องการ Detox ไดจริงๆ หรือเปลา 

• เก็บไดก่ีวัน ตองแชตูเย็นไหม 

• ถาอรอยแลวทานเยอะๆ แลวจะทำใหทองเสียไหม 

New idea based on our work? 

• ถามีงานวิจัยสนับสนุนแลวใสมาในผลิตภณัฑในกลอง

ดวยจะชวยใหนาเช่ือถือมากข้ึน 

ภาพท่ี 6.40  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 3 
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ตัวตนแบบท่ี 4: เจลลี่มัลเบอรรี่เพ่ิมวิตามินสำหรับเด็ก 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบกลุมผูบรโิภคเด็กเพราะมจีำนวนมาก 

• ดูเปนผลิตภัณฑท่ีนาสนใจ มีจดุขายท่ีเด็กชอบ 

• ผูปกครองนาจะสบายใจท่ีซื้อใหเดก็กินเพราะทำจาก

ธรรมชาต ิ

• ลงทุนไมนาแพง เพราะเรามีโรงงานท่ีรูจัก 

What don’t you like? 

• ดูเปนผลิตภัณฑขนมท่ีไมคุนเคย ไมเหมือนน้ำมลัเบอร

รี่ 

• ขายเด็กกลัวจะมีปญหาเยอะ 

More question on this? 

• ถาเปนผลติภณัฑขายเด็กตองขออนุญาตไหม 

• เก็บยังไง เก็บไดนานไหม จะเสียงายหรือเปลา 

• ถาเด็กกินแลวทองเสยีเราจะโดนฟองรองอะไรไหม 

New idea based on our work? 

13. กลุมลูกคาเด็กก็นาสนใจท่ีจะคดิผลิตภณัฑอ่ืนๆ ไป

ขายเพ่ิม 

ภาพท่ี 6.41  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของตอตัวตนแบบท่ี 4 

 

ผูใช 2: ผูปกครองของเด็ก 

What do you like? 

• ดูธรรมชาติเพราะทำจากสวนมัลเบอรรี่โดยตรง 

• ดูเปนขนมท่ีเปนประโยชนกวาขนมท่ีทำจากแปงอ่ืนๆ 

What don’t you like? 

• พอทำจากเกษตรกรคอนขางกังวลเรื่องความสะอาด

และมาตรฐานการผลิต 

• กลัวเสยีงาย 

More question on this? 

• ไดรับมาตรฐานการผลติหรือยัง เพราะกังวลเรื่องความ

ปลอดภัย 

• เก็บไวไดนานไหม เพราะถาทำจากธรรมชาตไิมใสสาร

กันบูดนาจะตองรีบทาน 

• ถาสั่งใหมาสงแลวไมไดแชตูเย็นระหวางขนสงจะเสยีไหม 

New idea based on our work? 

14. ถาเนนผลติภณัฑสำหรับเด็กควรขอมาตราฐานให

เรียบรอย 

15. ดูแลวถาเปนน้ำมัลเบอรรี่ธรรมดายังดูสบายใจใหลูก

ทานมากกวาเอาไปแปรรูป 

ภาพท่ี 6.42  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบท่ี 4  
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

เกษตรกรเจาของธุรกจิ 

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ผูบริโภค 

การกำหนดประเด็นปญหา 

1. เราจะคุณวรารัตนใหขายมัลเบอรรี่ไดสะดวกขึ้นไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑทีม่ีมูลคาสูงขึน้ไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเก็บมัลเบอรรี่ใหลดความเสียหายไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเพ่ิมมลูคามัลเบอรรี่ไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเจาะตลาดลูกคาคนกรุงเทพทีม่ีกำลังซ้ือไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเจาะตลาดกลุมลูกคาใหมที่ไมคอยกนิมัลเบอรรี่ให

มากขึน้ไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณวรารัตนใหหาจุดเดนของสวนมัลเบอรรี่ไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสงสินคาใหผูบริโภคโดยไมเสียหายไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสวนเปนที่รูจกัมากขึ้นไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมได

อยางไร** 

11. เราจะชวยคุณวรารัตนสรางความแตกตางใหมัลเบอรรี่จากฟารมอืน่ไดอยางไร 

12. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางเอกลักษณใหน้ำมัลเบอรรี่ของสวนไดอยางไร 

13. เราจะชวยคุณวรารัตนใหขายผลมัลเบอรรี่สดผานชองทางออนไลนโดยไม

เสียหายไดอยางไร 

14. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพ่ิมจากการทำสวนมัลเบอรร่ีเทาเดิม

ไดอยางไร** 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือมัลเบอรรี่ซ้ำไดสะดวกขึน้ไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหทานมัลเบอรรี่สดจากตนโดยไมตองลางไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหลดความกังวลเรื่องน้ำตาลในมัลเบอรรี่ไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคที่ไมชอบทานมัลเบอรรี่ใหสนใจทานมัลเบอรรี่ไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือมัลเบอรรีเ่ปนของฝากไดสะดวกขึน้ไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคที่กนิคีโตเจนิกใหทานมัลเบอรรี่เพ่ิมมากขึ้นไดอยางไร 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพ่ิมจากการทำสวนมัล

เบอรร่ีเทาเดิมไดอยางไร 

1. นำใบมัลเบอรรี่มาบดทำเปนสมุนไพรดับกลิ่นเทา 

2. นำใบมัลเบอรรี่มาขายเปนใบยาสูบจากใบมัลเบอรรี่ 

3. นำลำตนมัลเบอรรี่มาสานเปนตะกราจากตนมัลเบอรรี่ 

4. นำกิ่งของมัลเบอรรี่ที่ปกติตัดทิ้งไปขายสำหรับเกษตรกรที่อยากปลูก 

5. เอารากและใบมัลเบอรร่ีมาทำเปนชุดตมสมุนไพรบำรุงเพ่ือสุขภาพ** 

6. เอากิ่งมัลเบอรรี่ปกกระถางเล็กๆ ขายเปนบอนไซมัลเบอรรี่ 

7. เปดสวนมัลเบอรรี่ดวยการจัดคอรสลางพิษดวยมัลเบอรรี่ 1 วัน 

8. จัดเทศกาลมัลเบอรรี่ที่สวนใหผูบริโภคมาปกนิกและซื้อผลิตภัณฑไดในราคาพิเศษ 

9. ใหกิจกรรมใหผูบริโภคหัดทำแยมมัลเบอรรี่ดวยตนเอง 

10. ใหผูบริโภคเอามัลเบอรรี่มาผสมสีเลือกเฉดไปเปนลิปสติกสีมัลเบอรรี่ดวยตนเอง 

11. เอาใบมัลเบอรรี่มาขายเปนชาลดน้ำตาลในเลือดจากใบมัลเบอรรี่ 

12. ทำลูกอมควบคุมน้ำตาลในเลือดจากมัลเบอรรี่ 

13. นำใบมัลเบอรร่ีตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรร่ี** 

14. ไซรัสน้ำตาลนอยสำหรับผูปวยเบาหวานทำจากมัลเบอรรี่ 

15. เอาผลมัลเบอรรี่ที่ตกเกรดไปขายเปนมัลเบอรรี่น้ำตาลนอยสำหรับผปวยเบาหวาน 

 

ตัวตนแบบที่ 1 นำใบมัล

เบอรร่ีตากแหงบดใส

แคปซูลขายเปนแคปซูล

จากใบมัลเบอรร่ี แลวนำไป

ทดสอบดวยแผนภาพความ

คิดเห็นกับเกษตรกรและ

ผูบริโภค 

ตัวตนแบบที่ 2 ชุด

สมุนไพรมัลเบอรร่ีสำหรับ

ตมดื่มเพื่อสุขภาพ แลว

นำไปทดสอบดวยแผนภาพ

ความคิดเห็นกับเกษตรกร

และผูบริโภค 

 แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเจาะกลุมลูกคา

ใหมไดอยางไร 

1. มัลเบอรร่ีอบแหงสำหรับเปนอาหารทานเลนเพื่อสุขภาพ 

2. เครื่องด่ืมมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก** 

3. แยมมัลเบอรร่ีจากธรรมชาติโดยไมใชสารเคมีสำหรับคนรักสุขภาพ 

4. เคร่ืองด่ืมเพิ่มวิตามินจากผลมัลเบอรร่ีสำหรับคนพึ่งออกกำลังกายเสร็จ 

5. ไอศกรีมมัลเบอรร่ีแคลอร่ีต่ำสำหรับคนลดความอวน 

6. อาหารเชามัลเบอรร่ีสำเร็จรูปสำหรับคนรีบไปทำงานท่ีตองการทานอาหารสุขภาพ 

7. มัลเบอรร่ีอัดเม็ดสำหรับเด็กท่ีชอบทานลูกอม 

8. เจลลี่มัลเบอรรี่เพ่ิมวิตามินสำหรับเด็ก** 

9. ไอศกรีมหวานเย็นทำจากน้ำมัลเบอรร่ี 

10. มัลเบอรร่ีกวนแบบลูกคาสำหรับเด็กเค้ียวเลน 

11. ขนมแปงอบกรอบสำหรับเด็กฟนข้ึนผลิตจากผลมัลเบอรร่ี 

12. เจลทาปองกันแผลกดทับผลิตจากลูกและใบมัลเบอรร่ี 

13. สารอาหารผลิตจากมัลเบอรร่ีสำหรับผูปวยท่ีตองใหอาหารทางสายยาง 

14. สมุนไพรจากลูกและใบมัลเบอรร่ีเพิ่มกลิ่นหอมในหองผูปวยติดเตียง 

15. น้ำยาทำความสะอาดตัวผูปวยสกัดจากผลและใบของมัลเบอรร่ีชวยใหมีกลิ่นตัวหอม 

ตัวตนแบบที่ 4 เจลล่ีมัล

เบอรร่ีเพิ่มวิตามินสำหรับ

เด็ก แลวนำไปทดสอบดวย

แผนภาพความคิดเห็นกับ

เกษตรกรและผูบริโภค 

 

ตัวตนแบบที่ 3 เคร่ืองดื่มมัล

เบอรร่ี Detox สำหรับคน

ทานอาหารแบบคีโตเจนิก 

แลวนำไปทดสอบดวย

แผนภาพความคิดเห็นกับ

เกษตรกรและผูบริโภค 

ภาพท่ี 6.43 

สรุปกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ

ของสวนมัลเบอร

รี่ 
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แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 4 

สวนแกวมังกร 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบตาม

แนวทางท่ีผูเขียนอธิบายไวในบทท่ี 3 โดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

ผูใชสวนแรกคือคุณสมศักดิ์เจาของสวนแกวมังกร ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจคุณสมศักดิ์ไว

ดังนี้ 

ภาพท่ี 6.44  แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 
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1. สิ่งท่ีคุณสมศักดิ์คิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• คิดถูกท่ีเลือกปลูกแกวมังกรเพราะขยายพันธุงาย ปลูกงาย ดูแลงาย มีผลผลิตตลอดป 

• ปลูกแกวมังกรแลวรายไดม่ันคงข้ึน มีเงินเขาทุกเดือน 

• แกวมังกรเปนผลไมที่คนกินไดทุกวัน เปนที่ตองการของตลาดและราคาดี ทำใหมีพอคาแมคามา

รับซ้ือท่ีสวนเหมาหมดโดยไมตองไปขายท่ีไหน 

• มีความสุขท่ีไดทำสวนแกวมังกร 

• ภูมิใจท่ีมีคนชมวาแกวมังกรท่ีสวนคุณภาพดีไดมาตราฐาน 

2. สิ่งท่ีคุณสมศักดิ์ไดยิน (Hear) คือ 

• พอคาท่ีมาซ้ือชมวาแกวมังกรท่ีสวนคุณภาพดีมีคุณภาพ 

• ลูกคารายยอยท่ีแวะมาสวนบอกวาแกวมังกรราคาดี ไมแพง 

3. สิ่งท่ีคุณสมศักดิ์มองเห็น (See) คือ 

• แกวมังกรมีคนมาซ้ือเยอะ แตมีคนขายในตลาดลดลง 

• การปลูกแกวมังกรไมงาย ตองระวังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผลผลิตจากแรงงาน และนกมากจิก

กัด 

• ลูกคาเกาท่ีเคยซ้ือแกวมังกรท่ีสวนไปจะกลับมาซ้ืออีก 

• สินคาตกเกรดขายไมมีราคา 

4. สิ่งท่ีคุณสมศักดิ์พูดและทำ (Say and Do) คือ  

• ถาเราปลูกผลผลิตใหดี พอคาจะซ้ือผลผลิตเราในราคาท่ีสูง 

• คุณสมศักดิ์ดูแลสวนอยางใกลชิดเพราะกลัวผลผลิตเสียหายจากแรงงาน 

• แกวมังกรท่ีสวนไดคุณภาพและมีมาตรฐาน 

• อยากพัฒนาสินคาแปรรูปเพ่ือเจาะตลาดรายยอย 

5. สิ่งท่ีคุณสมศักดิ์ไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ 

• กังวลวาจะไมไดผลผลิตแกวมังกรที ่ด ีเพราะปญหาภัยธรรมชาติตางๆ สภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงก็ตองปรับวิธีการดูแลสวน  

• กังวลเรื่องโรคระบาด เพราะแกวมังกรติดโรคระบาดไดงาย ตองดูแลใกลชิดเพื่อปองกันไมให

สงผลกระทบไปท้ังสวน 

• ตองคอยดูแลวเรื่องน้ำ ชวงเกิดภัยแลงก็ตองใหน้ำมากข้ึน ถาหนาฝนก็ตองงดใหน้ำ 

• ผลผลิตท่ีขนาดลูกไมไดมาตรฐานจะขายไมไดราคาท้ังท่ีรสชาติไมแตกตาง  
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• เม่ือเริ่มมีผลผลิตจะมีนกกาลงมากินทำลายผลผลิตเสียหาย 

• ในข้ันตอนการเก็บเก่ียว ถาแรงงานไมมีความชำนาญตัดไปโดนก่ิงอ่ืนเสียหายท้ังก่ิงตองตัดท้ิง 

• น้ำไมเพียงพอตอการเพาะปลูก เพราะแกวมังกรตองใชน้ำเยอะในหนาแลง  

• ขาดแคลนแรงงานท่ีมีความชำนาญ 

• แกวมังกรขายไดดีก็จริงแตราคาในฤดูก็ต่ำ อยากใหราคาสูงกวานี้ 

• ราคาขายไมแนนอนตองข้ึนอยูกับราคาของตลาดไท 

• การขายใหกับพอคาคนกลางสะดวกก็จริงแตราคาก็ยังต่ำมากเทียบกับราคาที่ผูบริโภคซื้อปลีกท่ี

ตลาด 

• ไมมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเทาไหร จึงยังไมมีการทำการตลาดออนไลน 

 

6. สิ่งท่ีคุณสมศักดิ์คาดหวัง (Gain) คือ 

• อยากคิดผลิตภัณฑแกวมังกรท่ีขายไดมูลคาสูงข้ึน 

• อยากใหราคาแกวมังกรผลสดราคาดีข้ึน 

• อยากหาวิธีขายแกวมังกรขนาดไมไดมาตราฐานในราคาสูงข้ึน 

• อยากพัฒนาผลิตภัณฑแกวมังกรแปรรูปท่ีเพ่ิมมูลคาได แตก็ตองทำงายดวย 

• อยากขายใหรายยอยโดยตรงเพราะไดราคาสูงกวา 

• อยากนำไปแปรรูปเปนสินคาแปลกใหม 

• อยากใหมีเทคนิควิธีท่ีชวยใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

• อยากไดแกวมังกรสายพันธุท่ีทนแมลงและศัตรูพืชมากกวานี้ 

• อยากสรางรายไดจากสวนแกวมังกรเพ่ิมข้ึน แตไมอยากขยายพ้ืนท่ีปลูกแลว 

• อยากพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือหารายไดเพ่ิม 

• อยากจัดสรรท่ีดินในขายเปนล็อตเพ่ือใหคนเมืองมาลองทำการเกษตร  

• อยากใหมีเทคโนโลยีปองกันผลผลิตเสียหายจากแมลงไดดีกวานี้ 
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กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ  

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค  

สำหรับกิจกรรมท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น

ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคแกวมังกร กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝก

ทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทท่ี 3 ในแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน

แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซ่ึงแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ

เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้ 

 

ภาพท่ี 6.45  แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย 

 

1. สิ่งท่ีผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• แกวมังกรกินแลวดี วิตามินเยอะ แกทองผูก 

• กินไดทุกวัน เปนผลไมประจำบาน ไปท่ีไหนก็เจอ ซ้ือไดท้ังป 

• เปนผลไมเหมาะกินเปนพิเศษชวงหนารอน ชวยใหรางกายเย็น 
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• เปนผลไมไทยที่ไมไดดูดีเหมือนผลไมตางประเทศ เวลาจะซื้อไปฝากผูใหญจะคิดกอนวา

เหมาะสมไหม เชน ราคาถูกไปไหม 

• แกวมังกรเนื้อจะเละๆ หนอย ไมแนนเหมือนผลไมอ่ืนเลยไมคอยชอบ 

2. สิ่งท่ีผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ  

• แกวมังกรใชสารเคมีเวลาปลูกเยอะ 

• เคยไดยินคุณหมอบอกวากินเยอะไปไมดี ตองเวนชวงบาง 

• บางคนบอกวาเปนผลไมท่ีดูไมนากินเลย ดูเปนเมือกๆ เนื้อเละๆ  

3. สิ่งท่ีผูบริโภคมองเห็น (See) คือ  

• ไปตลาดสดหรือซูเปอรมาเก็ตก็เห็นมีขายตลอดป เหมือนไมมีฤดูกาล 

• สีแกวมังกรสวย เดนมากเวลาวางกับผลไมอ่ืน 

• เห็นประจำเวลามีชุดผลไมแจกตามโรงแรม 

• เวลาใสโรยหนาสลัดแลวดูดีมีราคากวากินเปนผลสด 

4. สิ่งท่ีผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ 

• มักซ้ือแกวมังกรไวติดบาน เพราะลูกไมใหญเกินเก็บในตูเย็นได และเก็บไดหลายวัน 

• กินเย็นๆ อรอยกวากินธรรมดา 

• เปนผลไมของหนารอน ชวยใหรางกายเย็น 

• รสชาติไมเปนเอกลักษณเทาไหร ไมไดมีรสอะไรเดนชัด 

• บางลูกดูจืดๆ แทบไมมีรสอะไรเลย เหมือนกินเมือกอะไรสักอยาง 

5. ผูสิ่งท่ีผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)  

• เลือกลำบากเพราะไมรูวาหวานหรือไมหวาน บางลูกก็จืดมาก 

• รสชาติเดิมๆ กินทุกวันรูสึกเบื่อ 

• ถาปอกแลวก็ตองกินท้ังลูก ไมง้ันท้ิงไวมันจะเละ 

• ถากินโดยไมแชตูเย็นความอรอยลดลงไปเยอะ 

• ซ้ือมาก็กินเลยไมได ตองกลับบานไปปอกเปลือกกอน ไมเหมือนผลไมบางอยางท่ีกินไดเลย 

• กังวลเรื่องสารเคมีเลยตองลางเองอีกหลายๆ รอบกอนกิน 

• รสชาติไมเปนเอกลักษณะ ไมมีรสอะไรเดนเหมือนผลไมชนิดอ่ืน 
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6. สิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง (Gain)  

• อยากใหมีผลิตภัณฑแปรรูปแกวมังกรแปลกๆ บาง 

• อยากใหมีแกวมังกรเม็ดชวยในเรื่องการขับถายโดยเฉพาะเพราะไมชอบรสแกวมังกร 

• อยากกินแกวมังกรรสชาติท่ีแตกตางจากเดิม 

• อยากกินแกวมังกรท่ีกินทุกวันไดโดยไมมีอันตราย 

• อยากกินแกวมังกรสดตัดใหมทุกวัน ไมอยากกินลูกท่ีซ้ือมาเก็บไว 

• อยากใหมีแกวมังกรปลอดสารในราคาท่ีไมแพง จะไดไมตองมาลางบอยๆ  

• อยากใหเรารูไดเลยวาแกวมังกรลูกนี้หวานไหมกอนซ้ือ 

 

ข้ันตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 1: การกำหนดประเด็นปญหา 

ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ

สมศักดิ์เจาของสวนแกวมังกรและผูบริโภคแกวมังกรจากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ

ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้  

 

1. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหลดความสูญเสียจากแมลงศัตรูพืชไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหจัดการน้ำในการปลูกแกวมังกรใหดีข้ึนไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหลดการพ่ึงพิงสารเคมีในการปลูกแกวมังกรไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหพ่ึงพิงแรงงานนอยลงไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหหาตลาดลูกคารายยอยมากข้ึนไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหมีผลิตภัณฑแปรรูปแกวมังกรมากข้ึนไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขายกับผูบริโภคในกรุงเทพโดยตรงไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางความแตกตางใหแกวมังกรสวนคุณสมศักดิ์ไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายไดเพ่ิมใหสวนแกวมังกรเพ่ิมโดยไมยากเกินไปไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพ่ิมมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร 

11. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขายแกวมังกรไดในราคามาตราฐานตลอดปไดอยางไร 
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12. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขยายฐานลูกคาใหหลากหลายข้ึนไดอยางไร 

13. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหปลูกแกวมังกรรสหวานมีมาตราฐานทุกลูกไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกภูมิใจและรูสึกดูดีท่ีไดกินแกวมังกรไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกวาการซ้ือแกวมังกรไปฝากคนอ่ืนเปนของพรีเม่ียมไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหลดความกังวลเรื่องการทานแกวมังกรตอวันเยอะไปไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกแกวมังกรท่ีหวานอรอยดวยตัวเองไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรรสชาติแปลกใหมจากเดิมไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรอรอยไดทันทีโดยไมแชเย็นไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรท่ีสดใหมจากตนทุกวันไดอยางไร 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 2: การเลือกประเด็นปญหา 

หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงวา

ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ

เลือกปญหา 2 ปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในข้ันตอนถัดไป  

ปญหาท่ี 1: เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพ่ิมมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาท่ีหากแกไขได

จะชวยสรางรายไดเพ่ิมใหคุณสมศักดิ์ไดอยางชัดเจน สรางคุณคาไดมาก 

ปญหาท่ี 2: เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายไดเพ่ิมใหสวนแกวมังกรเพ่ิมโดยไมยากเกินไปไดอยางไร เนื่องจาก

เปนปญหาที่จะชวยสรางรายไดใหคุณสมศักดิ์จากการทำกิจกรรมเดิมโดยไมตองลงทุนเพิ่มหรือใชทักษะเยอะ 

สรางคุณคาใหคุณสมศักดิ์ไดมาก 

 

ข้ันตอนที่ 3 การระดมความคิด 

 

หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน

ขั้นตอนการระดมความคิดนี้ผู เขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว

ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษาทีละปญหาเพื ่อใหผู อานเขาใจไดงายขึ ้นเนื ่องจากเปนกิจกรรมที ่มีความตอเนื ่องกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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ปญหาท่ี 1: เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพ่ิมมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

ในข้ันตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไขนี้ ผูเขียนได

กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน

เง่ือนไขท่ีแตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้  

 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีผูหญิงฟงแลวชอบ 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีแปรรูปเปนสิ่งอ่ืน 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีทำใหลูกคามาสวนมากข้ึน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 ผูหญิงฟงแลวชอบ 

1. เอาแกวมังกรผลสดมาทำเปนครีมบำรุงความชุมชื้นใหผิว 

2. เอาแกวมังกรผลสดมาทำเปนท่ีขัดผิวและสครับผิว 

3. เอาแกวมังกรมาแปรรูปเปนท่ีสครับผาเทา 

4. เอามาขายเปนชุดผลไมลดความอวนเพราะใหพลังงานต่ำกวาผลไมอ่ืน 

5. รวมมือกับรานสปาเพ่ือใหรานสปานำแกวมังกรมาเปนผลิตภัณฑบำรุงผิว 

6. โฆษณาวาแกวมังกรลูกเล็กจะมีสารบางอยางเยอะ ท่ีผูหญิงกินแลวมีประโยชน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 แปรรูปเปนสิ่งอ่ืน 

7. แปรรูปเปนน้ำแกวมังกร 100% เติมความหวานใหอรอยข้ึน 

8. ขายเปนผลิตภัณฑทานเลนโดยนำไปอบเปนแกวมังกรอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
9. นำไปแชเย็นทำเปนไอศกรีมหวานเย็นแกวมังกร 

10. เอาไปทำเปนนำพริกแกวมังกรขาย 

11. แปรรูปเปนเจลลี่แกวมังกร 

12. เอาเปลือกแกวมังกรตกเกรดมาทำเปนสีผสมอาหารจากธรรมชาติ 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 ทำใหลูกคามาสวนมากข้ึน 

13. จัดเทศกาลปาแกวมังกรท่ีสวนเหมือนเทศกาลปามะเขือเทศท่ีตางประเทศโดยใชแกวมังกรตกเกรด 

14. ทำอางสปาแกวมังกรโดยใชเนื้อแกวมังกรลวนท่ีสวนแลวใหลูกคามาเลน 

15. เปดเปนสวนเรียนรูแลวนำแกวมังกรตกเกรดมาเปนกิจกรรมแกะสลัก 

16. เปดคอรสอมรวมการทำสีผสมอาหารจากเปลือกแกวมังกรแลวเอาแกวมังกรตกเกรดมาเปนวัตถุดิบ 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

1. ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว เนื่องจากเปนแนวทางแกไขท่ีทำไดไมยาก สรางมูลคาเพ่ิมใหผลผลิต

ตกเกรดไดมาก  

2. ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทานเลน เปนวิธีที่งาย ทำไดจริง สรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิต

ไดมาก 

 

ปญหาท่ี 2 เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายไดเพ่ิมใหสวนแกวมังกรจากส่ิงท่ีมีไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีสรางกิจกรรมใหลูกคาทำท่ีบาน 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีอยากซ้ือไปฝากคนอ่ืน 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีลูกคามีลูกเล็กจะชอบ 

• เง่ือนไขท่ี 4: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีดีกับสวนในระยะยาว 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 สรางกิจกรรมใหลูกคาทำท่ีบาน 

1. ขายชุดปลูกแกวมังกรกระถางทางออนไลน 

2. นำแกวมังกรขายเปนชุดแกะสลัก 

3. ขายเปนชุดทำสีผสมอาหารจากเปลือกแกวมังกรสำหรับเด็ก 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 ลูกคาอยากซ้ือไปฝากคนอ่ืน 

4. จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเม่ียม 

5. ขายตนแกวมังกรบอนไซประดับโตะทำงาน 

6. นำแกวมังกรไปสกัดเปนน้ำหอมจากแกวมังกร 

7. ชุดสีผสมอาหารปลอดภัยขายเปนแพ็คผลิตจากตน เปลือก ผลของแกวมังกร 

8. ขายชุดทำสลัดแกวมังกรดวยตนเอง 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 ลูกคามีลูกเล็กจะชอบ 

9. เปดสวนกิจกรรมแกวมังกร ใหเด็กไดมาเก็บและเรียนรูการปลูกแกวมังกร 

10. เปดสวนเปนสวนสนุกแกวมังกร มีเครื่องเลนงายๆ และบอแกวมังกร 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 4 ดีกับสวนในระยะยาว 

11. รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทำวิจัยใหผลผลิตแกวมังกรมีขนาดใหญข้ึน ขายไดราคาข้ึน 

12. ใหบริษัท Startup ดานการเกษตรมาแนะนำวิธีการเพิ่มสารอาหารในดินใหแกวมังกรมีคุณภาพมาก

ข้ึน 
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กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 10 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

3. ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน เปนแนวทางแกไขที่สรางรายไดเพิ่มจากโดยทางสวนไม

ตองเพ่ิมทักษะมาก เจาะตลาดกลุมลูกคาใหม สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง 

 

4. จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเมี่ยม เปนแนวทางแกไขที่สรางรายไดเพิ่มจากโดยทาง

สวนไมตองเพ่ิมทักษะมาก เจาะตลาดกลุมลูกคาพรีเม่ียมได สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง 

จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนแกวมังกร สามารถสรุปแนว

ทางแกไขปญหาไดดังตารางท่ี 6.5 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 6.5  สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาท่ี 4 สวนแกวมังกร 

 

ปญหา แนวทางแกไขปญหา 

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพ่ิมมูลคาแกว

มังกรตกเกรดไดอยางไร 

1. ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว 

2. ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทาน

เลน 

ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายได

เพิ ่มใหสวนแกวมังกรเพิ ่มโดยไมยากเกินไปได

อยางไร 

3. ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน 

4. จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปน

ชุดพรีเม่ียม 
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ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบท่ี 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว

ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวตันแบบท่ี 1: ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว 

 

ภาพท่ี 6.46  ตัวตนแบบท่ี 1 ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว  

ท่ีมา: https://kornphoto.blogspot.com/ และ https://makeupandbeauty.com/diy-dragon-fruit-

exfoliating-body-pack-soft-fresh-skin/ 

 

เนื่องจากแกวมังกรมีเมล็ดเล็กๆ ท่ีปนอยูกับเนื้อท่ีชุมน้ำ ไมแหงเหมือนสครับผิดจากชนิดอ่ืน เชน กาแฟ 

เหมาะสมกับการนำไปขายเปนผลไมเพื่อสครับผิว ซึ่งลูกคากลุมนี้จะไมไดมองที่ขนาดของลูกและราคาตลาด

ของผลไมและพรอมท่ีจะซ้ือไปใชตลอดป โดยออกแบบบรรจุพันธุใหเหมาะสมกับกลุมเครื่องสำอาง สามารถใส

น้ำหอมกลิ่นตางๆ ในกลองเพ่ือเพ่ิมมูลคาไดดวย โดยอาจขายในราคาชุดละ 99 – 199 บาทก็ได สวนไมตองใช

ทักษะมาก สรางคุณคาใหผูบริโภคมาก 
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ตัวตนแบบท่ี 2: ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทานเลน 

 

 

ภาพท่ี 6.47  ตัวตนแบบท่ี 2 ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทานเลน  

ท่ีมา: https://www.baimianghealthyshop.com 

 

นำแกวมังกรตกเกรดไปแปรรูปเปนแกวมังกรอบแหง ขายเปนอาหารทานเลนได โดยกระบวนการทำ

ไมยาก สามารถใสโดมเพื่ออบดวยพลังงานแสงอาทิตยได โดยจัดขายเปนแพ็คในราคาถุงละ 30 - 40 บาทซ่ึง

แกวมังกรตกเกรด 1 ลูกสามารถผลิตไดถึง 2 – 3 ถุง ทำใหสรางรายไดเพ่ิมใหสวนไดมาก ใชทักษะไมยาก สราง

คุณคาใหผูบริโภคไดสูง 
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ตัวตนแบบท่ี 3 ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน 

 

 

 

ภาพท่ี 6.48  ตัวตนแบบท่ี 3 ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน 

ท่ีมา: https://www.technologychaoban.com/news-slide/article_4205 

 

ผลิตชุดปลูกแกวมังกรสำหรับลูกคารายยอยท่ีตองการกินแกวมังกรสดใหมทุกวัน เนื่องจากคุณสมศักดิ์

สามารถเพาะพันธุแกวมังกรที่มีคุณภาพไดดีอยูแลว โดยจัดจำหนายเปนชุดปลูกประกอบดวยกระถางที่เหมาะ

สำหรับปลูกแกวมังกร ดินที่เหมาะเฉพาะกับการปลูกแกวมังกร ปุยอินทรียเฉพาะบำรุงแกวมังกร หลักเกาะ 

รวมถึงตนกลาที่โตพรอมปลูก โดยขายเปนชุดสำหรับลูกคารายยอยที่ตองการกินแกวมังกรผลสดดวยตัวเองใน

ราคา 399 หรือ 499 บาท สามารถสั่งทาง Facebook ของสวนแกวมังกรได เปนวิธีที่ใชทักษะไมเยอะ ลงทุน

นอย สรางคุณคาผูบริโภคไดมาก 
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ตัวตนแบบท่ี 4 จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเม่ียม 

 

 

ภาพท่ี 6.49  ตัวตนแบบท่ี 4 จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเม่ียม  

ท่ีมา: https://www.saferpac.co.th/ 

 

โดยการนำแกวมังกรเกรดดีที่สุดของสวนที่ตัดใหมวันตอวันใสกลองพรีเมี ่ยมอยางดี พรอมอธิบาย

สรรพคุณของแกวมังกรพิเศษที่พึ่งตัดใหมวาดีอยางไร ขายในราคาสูงกวาปกติโดยจัดสงดวยบริการสงสินคา

ดวนไปยังกลุมลูกคาเบื้องตนในจังหวัดกอนแลวคอยขยายตลาดไปยังกลุมอ่ืนโดนขายในราคากลองละ 99 บาท 

เปนวิธีท่ีใชลงทุนนอย ไมตองใชทักษะเพ่ิม สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก 

 

ข้ันตอนที่ 5 การทดสอบ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ  

กิจกรรมการทดสอบท่ี 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย

ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2 
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การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน 

โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้ 

ตัวตันแบบท่ี 1: ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ดูงายดี ไมตองทำอะไรเพ่ิมมาก แคไปขายใหคนท่ี

เห็นคุณคา 

• ไมตองลงทุนเยอะ 

• เพ่ิมมูลคาแกวมังกรตกเกรดใหขายไดราคาสูงข้ึน 

• ชวงแกวมังกรราคาตกจะชวยไดมาก 

What don’t you like? 

• เสียดายเอาผลไมไปทาผิวไมไดกิน 

More question on this? 

• ตองทำบรรจุภณัฑยังไงใหนาใจเพ่ิมไหม 

• พอรูวิธีแลว ตอไปผูบริโภคจะไปซือ้แกวมังกรใน

ตลาดแลวทำเองแทนไหม 

New idea based on our work? 

• ชอบในธุรกิจเครื่องสำอาง ดูสรางมูลคาไดมาก 

ภาพท่ี 6.50  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 1 

ผูใช 2: ผูบริโภคท่ีชอบขัดผิว 

What do you like? 

• ชอบ เพราะนุมน่ิมชุมช่ืนกวาสครบัแบบอ่ืน 

• ใชจากผลไมสด ดูปลอดภัย สดใหมกวาสครบักระปุก 

What don’t you like? 

• ตองใชมือถือ ถาเปนคนสูงอายุ เชน คุณยายท่ีบาน 

อาจจะใชไมเปน 

More question on this? 

• ปลูกแบบอินทรียไหม เพราะเอามาขัดผิวไมอยากได

สารพิษเพ่ิม 

• แตกตางจากแกวมังกรตามตลาดอยางไร 

New idea based on our work? 

• ผลิตภณัฑเพ่ือความสวยงามอ่ืนๆ ท่ีสงตรงจากสวน

อินทรียนาสนใจ 

ภาพท่ี 6.51  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคของตัวตนแบบท่ี 1 
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ตัวตนแบบท่ี 2: ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทานเลน 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ทำงายไมยาก ลงทุนไมเยอะ 

• ชวยเพ่ิมมูลคาสินคาตกเกรด เพราะลูกไมไดน้ำหนักบาง

ลูกหวานกวาลูกใหญ 

What don’t you like? 

• กังวลเรื่องการบรรจุวาตองไปจางใครทำ 

More question on this? 

• การบรรจุเปนถุงใหไดมาตรฐานยุงยากแคไหน มี

คาใชจายอยางไร 

• ถาเปนขนมขายตองขออนุญาตอยางไร ยุงยากไหม 

• ถาจางคนอ่ืนทำตอเขาคิดคาใชจายอยางไร 

New idea based on our work? 

16. ถาแปรรูปแกวมังกรเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมมูลคาได

ก็จะดีมาก 

ภาพท่ี 6.52  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 2 

 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ดูแปลกใหม ไมคอยไดเห็นแกวมังกรอบแหง 

• ดูเปนอาหารสุขภาพกวาผลไมอบแหงอ่ืนๆ  

• พกไปกินสะดวก 

What don’t you like? 

• เหมือนขนมมากกวาผลไม ถาอยากกินผลไมก็จะไมซื้อ

ขนมอันน้ี 

More question on this? 

• กินแบบอบแหงแลวยังไดสารอาหารหรือใยอาหาร

เหมือนกินผลสดไหม 

• รสชาติจะจืดไปไหม เพราะแกวมังกรก็รสไมเดนอยูแลว 

New idea based on our work? 

17. ถามีการปรุงรสมาดวยเชน รสบาบีคิว รสลาบ จะ

นาสนใจข้ึน 

 

ภาพท่ี 6.53  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 2 
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ตัวตันแบบท่ี 3: ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบเพราะเหมือนขายโดยไมตองปลูกเอง ไมตองใช

แรงงานดูแล 

• ไอเดียแปลกใหมดี ไมเคยคิดจะขายตนกลามากอน 

• เปนวิธีท่ีลงทุนนอย กำไรเยอะ 

What don’t you like? 

• การขนสงใหลูกคาที่ตองไปจัดการเอง ไมงายเหมือนขาย

สงพอคาคนกลางท่ีมารับท่ีสวน 

• แกวมังกรตองดูแลเปน ปลูกทิ้งไวไมดูแลอาจจะไมออก

ผลผลิต 

More question on this? 

• ตองรับผิดชอบหรือประกันผลผลิตอะไรใหเขาไหม 

• เคาจะมาวุนวายกับเราทีหลังไหม เชน โทรมาถามทุก

วัน 

New idea based on our work? 

• ตอไปอาจขายพวกปจจัยการผลิตอ่ืนเพ่ิมเติมไดดวย 

ภาพท่ี 6.54  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 3 

 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบเพราะไดปลูกแกวมังกรกินเอง ปลอดภัยแนนอน 

• สนุก ไดมีกิจกรรมทำกับครอบครัว 

• แกวมังกรสีสวย ประดับสวนได 

What don’t you like? 

• ตองมาดูแลเอง 

More question on this? 

• ถาตนตายกอนทางสวนสงตนใหมมาใหไหม 

• ดูแลเองรสชาติจะเปนอยางไร 

• ตองใสปุยอะไรชวงไหนบาง มีบอกดวยไหม 

• จะออกผลไดนานก่ีเดือนก่ีป 

New idea based on our work? 

• จัดชุดปลูกแกวมังกรจิ๋วไวปลูกไวบนโตะทำงาน 

ภาพท่ี 6.55  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 3 
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ตัวตนแบบท่ี 4: จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเม่ียม 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบท่ีไดขายตรงกับผูบรโิภครายยอย 

• ขายไดราคาสูงกวา 

• ดูเปนของมีคุณคา สรางมูลคาเพ่ิมใหแกวมังกรได 

• ไมตองลงทุนอะไรเพ่ิมมาก แคชัดชุดใหสวย ดูงาย 

What don’t you like? 

• ขนสงจะดูแลไมดีถาตากแดดรอนจะช้ำหมด 

More question on this? 

• จัดสงอยางไรใหถึงมือลูกคาเร็ว 

• ถาจะสงใหลูกคาท่ีไกลๆ ดวยตองติดตอใคร 

• ผูสูงอายุตองกินอาหารอินทรียมาจริงหรือไม 

New idea based on our work? 

18. จัดแกวมังกรเปนกลองของขวัญตามเทศกาลตางๆ ก็

นาสนใจ 

ภาพท่ี 6.56  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของตอตัวตนแบบท่ี 4  

 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบท่ีดูดี ดูเปนแกวมังกรพรเีมี่ยม 

• ซื้อไปฝากผูใหญหรือคนอ่ืนไดเลย 

 

What don’t you like? 

• มันคือแกวมังกรธรรมดาใสกลองสวยอยางเดียวหรือ

เปลา 

 

More question on this? 

• รสชาติแตกตางจากแกวมังกรท่ีซื้อท่ีตลาดไหม 

• รสชาติหวานอรอยกวาเยอะไหม คุมคาราคาท่ีจายเพ่ิม

ไหม 

• เปนแกวมังกรเกษตรอินทรียไหม 

New idea based on our work? 

19. จัดเซ็ตแกวมังกรเกษตรอินทรียขายทางออนไลน 

ภาพท่ี 6.57  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบท่ี 4  
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

เกษตรกรเจาของธุรกจิ 

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ผูบริโภค 

การกำหนดประเด็นปญหา 

1. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหลดความสูญเสียจากแมลงศัตรูพืชไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหจัดการน้ำในการปลูกแกวมังกรใหดีข้ึนไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหลดการพึ่งพิงสารเคมีในการปลูกแกวมังกรไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหพึ่งพิงแรงงานนอยลงไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหหาตลาดลูกคารายยอยมากข้ึนไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหมีผลิตภัณฑแปรรูปแกวมังกรมากข้ึนไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขายกับผูบริโภคในกรุงเทพโดยตรงไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางความแตกตางใหแกวมังกรสวนคุณสมศักดิ์ได

อยางไร 

9. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายไดเพิ่มใหสวนแกวมังกรเพิ่มโดยไมยาก

เกินไปไดอยางไร** 

10. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพ่ิมมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร** 

11. เราจะชวยคุณสมศักดิ ์ใหขายแกวมังกรไดในราคามาตราฐานตลอดปได

อยางไร 

12. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขยายฐานลูกคาใหหลากหลายข้ึนไดอยางไร 

13. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหปลูกแกวมังกรรสหวานมีมาตราฐานทุกลูกไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกภูมิใจและรูสึกดูดีท่ีไดกินแกวมังกรไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกวาการซื้อแกวมังกรไปฝากคนอื่นเปนของพรีเมี่ยม

ไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหลดความกังวลเรื่องการทานแกวมังกรตอวันเยอะไปได

อยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกแกวมังกรท่ีหวานอรอยดวยตัวเองไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรรสชาติแปลกใหมจากเดิมไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรอรอยไดทันทีโดยไมแชเย็นไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรท่ีสดใหมจากตนทุกวันไดอยางไร 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณสมศักด์ิใหเพ่ิมมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร 

1. เอาแกวมังกรผลสดมาทำเปนครีมบำรุงความชุมช้ืนใหผิว 

2. เอาแกวมังกรผลสดมาทำเปนท่ีขัดผิวและสครับผิว** 

3. เอาแกวมังกรมาแปรรูปเปนที่สครับผาเทา 

4. เอามาขายเปนชุดผลไมลดความอวนเพราะใหพลังงานต่ำกวาผลไมอื่น 

5. รวมมือกับรานสปาเพื่อใหรานสปานำแกวมังกรมาเปนผลิตภัณฑบำรุงผิว 

6. โฆษณาวาแกวมังกรลูกเล็กจะมีสารบางอยางเยอะ ที่ผูหญิงกินแลวมีประโยชน 

7. แปรรูปเปนน้ำแกวมังกร 100% เติมความหวานใหอรอยข้ึน 

8. ขายเปนผลิตภัณฑทานเลนโดยนำไปอบเปนแกวมังกรอบแหงพลังงานแสงอาทิตย** 

9. นำไปแชเย็นทำเปนไอศกรมีหวานเย็นแกวมังกร 

10. เอาไปทำเปนนำพริกแกวมังกรขาย 

  

  

 
 

  

  

 
 

ตัวตนแบบที่ 1 ขายแกว

มังกรเปนผลิตภัณฑสครับ

ผิว แลวนำไปทดสอบดวย

แผนภาพความคิดเห็นกับ

เกษตรกรและผูบริโภค 

ตัวตนแบบที่ 2 ขายแกว

มังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑ

อาหารทานเลน แลวนำไป

ทดสอบดวยแผนภาพความ

คิดเห็นกับเกษตรกรและ

ผูบริโภค 

 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณสมศักด์ิใหสรางรายไดเพ่ิมใหสวนแกวมังกรเพ่ิมโดยไม

ยากเกินไปไดอยางไร 

1. ขายชุดปลูกแกวมังกรกระถางทางออนไลน** 

2. นำแกวมังกรขายเปนชุดแกะสลัก 

3. ขายเปนชุดทำสีผสมอาหารจากเปลือกแกวมังกรสำหรับเด็ก 

4. จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเม่ียม** 

5. ขายตนแกวมังกรบอนไซประดับโตะทำงาน 

6. นำแกวมังกรไปสกัดเปนน้ำหอมจากแกวมังกร 

7. ชุดสีผสมอาหารปลอดภัยขายเปนแพ็คผลิตจากตน เปลือก ผลของแกวมังกร 

8. ขายชุดทำสลัดแกวมังกรดวยตนเอง 

9. เปดสวนกิจกรรมแกวมังกร ใหเด็กไดมาเก็บและเรียนรูการปลูกแกวมังกร 

10. เปดสวนเปนสวนสนุกแกวมังกร มีเคร่ืองเลนงายๆ และบอแกวมังกร 

11. รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทำวิจัยใหผลผลิตแกวมังกรมีขนาดใหญขึ้น ขายได

ราคาข้ึน 

12. ใหบริษัท Startup ดานการเกษตรมาแนะนำวิธีการเพิ่มสารอาหารในดินใหแกวมังกรมี

คุณภาพมากข้ึน 

ตัวตนแบบที่ 4 จัดแกว

มังกรตัดใหมขนาดพิเศษ

ขายตรงเปนชุดพรีเมี่ยม 

แลวนำไปทดสอบดวย

แผนภาพความคิดเห็นกับ

เกษตรกรและผูบริโภค 

 

ตัวตนแบบที่ 3 ผลิตชุดปลูก

แกวมังกรกระถางขายทาง

ออนไลน แลวนำไปทดสอบ

ดวยแผนภาพความคิดเห็น

กับเกษตรกรและผูบริโภค 

ภาพท่ี 6.58 

สรปุกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ

ของสวนแกว

มังกร 
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แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 5 

สวนเมลอนญี่ปุน 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบตาม

แนวทางท่ีผูเขียนอธิบายไวในบทท่ี 3 โดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

ผูใชสวนแรกคือคุณสุภาพและคุณประภาเจาของสวนเมลอน ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจ

คุณสุภาพและคุณประภาไวดังนี้ 

ภาพท่ี 6.59  แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 
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1. สิ่งท่ีคุณสภุาพและคุณประภาคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• รูสึกวาคิดถูกและมีความสุขท่ีเปลี่ยนอาชีพมาเปนเกษตรกร 

• ปลูกเมลอนไดเงินเยอะกวาปลูกพืชอ่ืนๆ เชน มัน ถ่ัว 

• รูสึกสนุกเวลาไดทดลองระบบฟารมอัจฉริยะใหมๆ เหมือนไดฝกฝนสมองตลอดเวลา 

• ไมเคยรูสึกเบื่อท่ีจะพัฒนาฟารมใหดีข้ึนเรื่อยๆ  

• รูสึกภูมิใจเวลามีลูกคามาชมวาเมลอนของฟารมอรอยและมีคุณภาพ 

• รูสึกภูมิใจท่ีทำเกษตรปลอดสาร เหมือนไดทำบุญไปในตัวทุกวัน 

2. สิ่งท่ีคุณสุภาพและคุณประภาไดยิน (Hear) คือ 

• ลูกคามักชมวาเมลอนท่ีฟารมหวานอรอยตามท่ีซ้ือไว 

• พอคาคนกลางท่ีมาซ้ือท่ีฟารมบอกวาเมลอนท่ีฟารมคุณภาพดี ลูกคารายยอยชอบ 

• ลูกคามักชมวาเมลอนของฟารมอรอย 

• ลูกคาจะถามวามีเปนกลองของฝากใหถือกลับไปไดเลยไหม 

• ผูบริโภคจะถามตลอดวาลูกไหนกินไดวันไหน เก็บไดก่ีวัน 

• ผูบริโภคจะถามวาตองแชตูเย็นไหม 

• ผูบริโภคจะถามวาลูกนี้หวานไหม 

• ผูบริโภคบนวาดูเมลอนไมเปนวาลูกไหนสุกหรือไมสุก 

3. สิ่งท่ีคุณสภุาพและคุณประภามองเห็น (See) คือ  

• ลูกคามีการกลับมาซ้ือซ้ำตลอด 

• ผูบริโภคใหคนขายเลือกลูกหวานๆ ให 

• หลายคนจะเคาะเมลอนดูวาสุกหรือยัง 

• หลายคนจะหยิบเมลอนมาดมเวลาเลือกซ้ือ 

• หลายคนโยนเมลอนเล็กนอยเพ่ือวัดน้ำหนักเมลอน 

4. สิ่งท่ีคุณสภุาพและคุณประภาพูดและทำ (Say and Do) คือ  

• แมจะมีระบบฟารมอัจฉริยะแตก็มาดูฟารมอยางใกลชิดทุกวัน 

• ชวงใกลเก็บเก่ียวจะดูแลเปนพิเศษเพราะมีผลตอคุณภาพของผลผลิต 

5. สิ่งท่ีคุณสภุาพและคุณประภาไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ 

• เมลอนท่ีฟารมยังมีผลผลิตท่ีไมไดมาตรฐานและเสียหายในสัดสวนท่ีสูงอยู 
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• เมลอน 1 ตนออกผลได 1 ลูกเทานั้น ถาตนไหนออกเกิน 1 ลูกตองเด็ดลูกท่ีเกินท้ิง ไมอยางนั้นจะ

ไมไดคุณภาพเลยสักลูก 

• ปญหาภัยธรรมชาติท่ียังไดรับผลกระทบแมจะปลูกในโรงเรือนก็ตาม 

• กังวลเรื่องแรงงานที่มีความรูความเขาใจในการปลูกเมลอน เชน การผสมเกสร การตัดแตงกิ่ง ท่ี

หากยาก 

• เมลอนเนาขางในเราเองก็ไมรู ขายไปแลวเสียชื่อสวน 

• เมลอนมีอัตราผลผลิตเสียหายคอนขางสูง ทำใหตองดูแลใกลชิด 

• แรงงานตองมีความเชี่ยวชาญถึงจะเก็บเก่ียวไดดี ตองคัดเลือกลูกเปน ตองมีความชำนาญ 

• ไมมีอำนาจตอรองในเรื่องเมล็ดพันธุ ไมสามารถเพาะพันธุเองได ตองซ้ือเมล็ดพันธุเองทุกรอบ 

• ไมสามารถทำเมลอนอินทรียไดเพราะอัตราการสูญเสียเยอะมาก  

6. สิ่งท่ีคุณสภุาพและคุณประภาคาดหวัง (Gain) คือ 

• อยากใหผูบริโภครายยอยเขาถึงเมลอนไดมากข้ึน 

• อยากใหผูบริโภครูวากินชวงไหนอรอยท่ีสุด 

• อยากใหมีเมล็ดพันธุท่ีราคาถูกลง 

• อยากไดพันธุเมลอนท่ีทนตอสภาพแวดลอมมากกวานี้ 

• อยากเพาะพันธุเมล็ดพันธุเองได เพราะเมล็ดพันธุท่ีปลูกเอามาเพาะตอไมได จะกลายพันธุ 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ  

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค  

สำหรับกิจกรรมท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น

ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเมลอนญี่ปุน กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะได

ฝกทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน

แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซ่ึงแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ

เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้ 
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ภาพท่ี 6.60  แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย 

 

1. สิ่งท่ีผูใชคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• ทานเมลอนญี่ปุนแลวรูสึกดีกวาทานเมลอนไทย  

• ทานเมลอนญี่ปุนแลวดูเขาเทรนดในยุคปจจุบัน 

• เปนผลไมท่ีไมไดทานทุกวันเพราะราคาสูงกวาผลไมอ่ืน 

• เปนผลไมท่ีเก็บไวทานในวาระพิเศษ 

• ถาไดรับเปนของฝากจะรูสึกวาคนเอามาใหใหของดีกับเรา 

2. สิ่งท่ีผูใชไดยิน (Hear) คือ  

• เคยไดยินวาทานเมลอนแลวดีตอสุขภาพ 

• ไดยินเมลอนญี่ปุนหวานหอมมากกวาเมลอนไทยเยอะ 

• เพ่ือนเคยบอกวาช้ำงาย ไมควรซ้ือไปฝากใคร 

3. สิ่งท่ีผูใชมองเห็น (See) คือ  

• เคยเห็นเมลอนญี่ปุนในหางสรรพสินคาราคาแพงมาก 

• เห็นขายในรานอาหารญี่ปุนลูกละหลายรอยบาท 

• ไมเคยเห็นโฆษณาอะไรเก่ียวกับเมลอนเวนแตเดินเจอเองในซูเปอรมาเก็ต 
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4. สิ่งท่ีผูใชพูดและทำ (Say and Do) คือ 

• เวลาซ้ือเมลอนญี่ปุนเลือกไมคอยเปน ถาไมหวานจะเสียใจเพราะลูกนึงราคาแพง 

• จะใหคนขายเลือกใหเพราะเชื่อใจวาเคาจะเลือกลูกท่ีอรอยใหเรา 

5. สิ่งท่ีผูใชไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)  

• เมลอนสายพันธุญี่ปุนมีราคาสูงกวาเมลอนสายพันธุไทย  

• เวลาซ้ือเปนของฝากเก็บรักษายาก 

• เมลอนญี่ปุนมีอายุสั้น เก็บไดแปปเดียวก็เสีย เมลอนไทยทนกวา 

• หากซ้ือเมลอนของฟารมท่ีหางสรรพสินคาจะไมรูเลยวามาจากฟารมไหน 

• ไมรูวาเมลอนควรกินตอนไหน ดูไมเปน 

• ราคาแพง บางลูกไมคุมกับคุณภาพ  

• บรรจุภัณฑไมเหมาะตอการขนสง 

• นำสินคากลับไปยาก 

• ไมรูวาตอนไหนควรปอกกินเพราะมองไมออก ปอกเร็วไปก็จืด ท้ิงไวนานก็เละ 

6. สิ่งท่ีผูใชคาดหวัง (Gain)  

• อยากไดเมลอนท่ีมีกลิ่นหอมชัดเจนวานี่เปนเมลอนญี่ปุน ไมใชเมลอนพันธุไทย  

• อยากใหรูความหวานของเมลอนแตละลูกท่ีแนนอน 

• อยากใหรูวันเวลาท่ีกินเมลอนไดอรอยท่ีสุดท่ีแนนอน 

• อยากไดผลเมลอนท่ีตัดใหมวันตอวัน 

• อยากใหซ้ือเมลอนไดสะดวกโดยไมตองออกจากบาน 

• อยากใหมีแบบกินไดเลย ไมตองปอก และตองเก็บไวไดนานดวย 

• อยากซ้ือเมลอนใหหวานทุกลูกโดยไมตองเสียเวลามาเลือก 

• อยากใหระบุใหชัดเจนเลยวาเปนเมลอนญี่ปุน เวลาซ้ือไปฝากคนอ่ืนจะไดดูดี 

• อยากใหฉลากมีภาษาญี่ปุนอยางเดียวจะไดเหมือนเมลอนนำเขาจากญี่ปุน 

• อยากใหมีบรรจุภัณฑสวยๆ ท่ีซ้ือไปฝากคนอ่ืนไดเลยไมตองไปจัดอีก 
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ข้ันตอนท่ี 2 การกำหนดประเด็นปญหา 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 1: การกำหนดประเด็นปญหา 

ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ

สุภาพและคุณประภาเจาของสวนเมลอนและผูบริโภคเมลอนจากขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ 

“เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้  

 

1. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหลดความสูญเสียของเมลอนไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหพ่ึงพิงแรงงานนอยลงไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหขายตรงกับผูบริโภครายยอยเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหพ่ึงพิงตัวเองเรื่องเมล็ดพันธุไดมากข้ึนไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปสรางมูลคาเพ่ิมไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหเพ่ิมมูลคาเมลอนไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหปลูกเมลอนอินทรียไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหเก็บเก่ียวเมลอนโดยไมใชแรงงานไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหสรางเอกลักษณใหเมลอนท่ีสวนไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหผลิตเมลอนคุณภาพดีทุกลูกไดอยางไร 

11. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาปลูกเมลอนไดมาตราฐานทุกลูกไดอยางไร 

12. เราจะชวยผูบริโภคใหรูเวลารับประทานเมลอนท่ีอรอยท่ีสุดไดอยางไร 

13. เราจะชวยผูบริโภคใหเก็บเมลอนไวทานไดนานข้ึนไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือเมลอนท่ีสวนซ้ำไดสะดวกข้ึนไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกเมลอนท่ีอรอยดวยตนเองไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคท่ีทานหวานไมไดใหรับประทานเมลอนไดอยางสบายใจไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหภูมิใจท่ีไดซ้ือเมลอนของสวนไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหไดรับประทานเมลอนโดยไมตองออกจากบานไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือเมลอนของรานเปนของฝากสะดวกข้ึนไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกภูมิใจวาไดรับประทานเมลอนท่ีสวนท่ีเปนพันธุญี่ปุนไดอยางไร 
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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 2: การเลือกประเด็นปญหา 

หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงวา

ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ

เลือกปญหา 2 ปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในข้ันตอนถัดไป  

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยผูบริโภคใหรู เวลารับประทานเมลอนที่อรอยที่สุดไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาท่ี

ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบายมาก หากสวนเมลอนแกไขปญหาใหผู บริโภคไดจะชวยใหผู บริโภคมี

ความสุขข้ึน เพ่ิมยอดขายไดมากข้ึน 

ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปสรางมูลคาเพิ่มไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหา

ท่ีหากแกไขไดจะชวยสวนเมลอนสรางรายไดเพ่ิมข้ึนไดโดยไมตองลงทุนเพ่ิม 

 

ข้ันตอนที่ 3 การระดมความคิด 

 

หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน

ขั้นตอนการระดมความคิดนี้ผู เขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว

ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษาทีละปญหาเพื ่อใหผู อานเขาใจไดงายขึ ้นเนื ่องจากเปนกิจกรรมที ่มีความตอเนื ่องกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

ประเด็นปญหาท่ี 1 เราจะชวยผูบริโภคใหรูเวลารับประทานเมลอนท่ีอรอยท่ีสุดไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

ในข้ันตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไขนี้ ผูเขียนได

กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน

เง่ือนไขท่ีแตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้  
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เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนนวัตกรรมใหม 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีใชเงินลงทุนนอย 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีลูกคามีสวนรวม 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 เปนนวัตกรรมใหม 

 

1. ทำบรรจุภัณฑแบบมีเสียงเตือน หากผลเมลอนเหมาะแกการรับประทาน 

2. ทำฉลากอัจฉริยะ ท่ีสแกนแลวทราบขอมูลของเมลอนผลนี้ท้ังหมด 

3. ฉลากแบบเพ่ิมกลิ่นตามระยะเวลาของผลเมลอนท่ีถูกตัดมา 

4. ฉลากแบบลดหรือเรงความสุกของเมลอนตามท่ีตองการ 

5. สรางฉลากเปนแบบตัววัดระดับความสุกของผลเมลอนจากกลิ่นของเมลอน 

6. เคลือบสารชีวะเคมีท่ีเปลี่ยนสีตามความสุกของเมลอน 

7. ทำบรรจุภัณฑแบบสุญญากาศ เพ่ือไมใหผลเมลอนไมใหสุกและเนาเสียเร็วเกินไป 

8. สรางฉลากเปนแบบเปลี่ยนสีตามระยะเวลาของผลเมลอน 

9. สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได 

10. กลองเก็บเมลอนท่ีสามารถวัดไดท้ังความหวานและสุก  

11. ถุงวัดความสุกของเมลอน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 ใชเงินลงทุนนอย 

12. เขียนฉลากดวยมือระบุชวงวันท่ีกินอรอยและวันหมดอายุลงบนเมลอนทุกลูก 

13. คิวอารโคด แปะท่ีเมลอนแตละลูกเพ่ือบอกขอมูลเก่ียวกับเมลอนลูกนั้นๆ 

14. ผูกโบวที่ขั้วเมลอนตามสีของวันท่ีกินเมลอนไดอรอยที่สุด เชน กินไดวันศุกรผูกสีฟา กินไดวันอาทิตย

ผูกสีแดง 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 เปนแนวทางท่ีผูบริโภคไดมีสวนรวม 

15. เปดเบอรสายดวนใหผูบริโภคโทรมาสอบถามไดวาเมลอนกินไดหรือยัง โดยบอกเบอรท่ีผลเมลอน 

16. เปดประกวดหาแนวคิดหาแนวทางแกไขโดยมีเมลอนเปนรางวัล 
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17. จัดประกวดใหลูกคาถายคลิปการปอกเมลอนไดเวลาเหมาะกับกินไดอรอยท่ีสุด แลวแชรเคล็ดลับการดู

เวลากินเมลอนท่ีเหมาะสมในคลิป 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

1. คิวอารโคดแปะที่เมลอนแตละลกูเพื่อบอกขอมูลเกี่ยวกับเมลอนลูกนั้นๆ เพราะเปนแนวทางแกไขที่ลงทุน

ไมมากแตแกปญหาไดจริง สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก 

2. สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได เพราะเปนแนวทางที่แกไขปญหาของผูบริโภคที่ตองการ

รับประทานเมลอนตามความหวานไดอยางชัดเจน สรางจุดแตกตางใหกับสวนอื่นได สรางคุณคาให

ผูบริโภคไดมาก 

 

ประเด็นปญหาท่ี 2 เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปใชประโยชนไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

ในข้ันตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไขนี้ ผูเขียนได

กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน

เง่ือนไขท่ีแตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้  

 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีคนซ้ือยินดีจายเงินซ้ือของเสีย 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีผูบริโภคมีสวนรวม 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีไมทำเปนของกิน 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 คนซ้ือยินดีจายเงินซ้ือของเสีย 

1. นำผลเมลอนท่ีตกเกรดขายอะไรไมไดเลยไปขายเปนอาหารสัตว 

2. นำตนท่ีปลูกเสร็จแลวไปขายเปนปุยอินทรีย 

3. นำเมลอนลูกออนท่ีเด็ดท้ิงไปสรางเรื่องราวแลวนำไปขายเปน microgreen 

4. นำเมลอนลูกออนท่ีเด็ดท้ิงไปทำนำพริกเมลอนขาย 

5. นำเมลอนลูกออนท่ีเด็ดท้ิงไปอบแลวขายเปนเมลอนอบแหง 

6. นำตนเมลอนท่ีปลูกเสร็จแลวไปขายเปนพลังงานชีวมวล 

7. นำเมลอนท่ีไมไดลูกไมสวยแตหวานไดมาตรฐานมาแปรรูปเปนน้ำเมลอนค้ันสด 

8. นำเมล็ดเมลอนมาขายเปนเมล็ดเมลอนอบแหงแบบเมล็ดทานตะวัน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 เปนแนวทางท่ีผูบริโภคไดมีสวนรวม 

9. จัดกิจกรรมสอนแกะสลักเมลอนโดยนำลูกเมลอนตกเกรดมาใหแกะสลัก 

10. สอนผูบริโภคใหหัดทำปุยอินทรียจากเปลือกเมลอน 

11. ใหผูบริโภคออกแบบวิธีการนำของเสียเมลอนมาใชประโยชนสูงสุด 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 ไมทำเปนของกิน 

12. นำตนเมลอนท่ีแคระแกรนไปขายเปนตนไมประดับบานแนวบอนไซ 

13. นำข้ัวเมลอนท่ีเหลือคาตนมาแปรรูปเปนบรรจุภัณฑจากกานเมลอน 

14. นำเมลอนตกเกรดไปอบแหงแลวทำเปนยาดมกลิ่นเมลอน 

15. นำเมลอนตกเกรดไปทำเปนโลชั่นบำรุงผิวจากเมลอน 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

3. บรรจุภัณฑผลิตจากกานขั้วเมลอน เปนแนวทางแกไขปญหาที่นำของเหลือใชมาสรางเปนมูลคาเพิ่ม และ

เม่ือนำไปขายคูกับเมลอนแลวยังเพ่ิมมูลคาของเมลอนไดอีกดวย ใชทักษะไมมาก สรางคุณคาใหผูบริโภคสูง 
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4. นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปสรางเรื่องราวแลวนำไปขายเปน micro melon เปนแนวทางแกไขปญหาท่ี

ชวยสรางมูลคาเพิ่มจากสิ่งที่เด็ดทิ้งมาขายได สรางเอกลักษณะเฉพาะของสวนได ไมตองลงทุนเพิ่มเยอะ 

สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง 

 

จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนเมลอนญี่ปุน สามารถสรุปแนว

ทางแกไขปญหาไดดังตารางท่ี 6.6 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 6.6  สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาท่ี 5 สวนเมลอนญี่ปุน 

 

ปญหา แนวทางแกไขปญหา 

ป ญหาท ี ่  1 เ ราจะช วยผ ู  บร ิ โภคให  ร ู  เ วลา

รับประทานเมลอนท่ีอรอยท่ีสุดไดอยางไร 

1. คิวอารโคด แปะที ่เมลอนแตละลูกเพื ่อบอก

ขอมูลเก่ียวกับเมลอนลูกนั้นๆ 

2. สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได 

ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาให

นำของเสียไปสรางมูลคาเพ่ิมไดอยางไร 

3. บรรจุภัณฑผลิตแบบสานจากกานข้ัวเมลอน 

4. นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปสรางเรื่องราวแลว

นำไปขายเปน micro melon 

 

ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบท่ี 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนา

ตัวตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวตันแบบท่ี 1: คิวอารโคดแปะท่ีเมลอนแตละลูกเพ่ือบอกขอมูลเก่ียวกับเมลอนลูกนั้นๆ 

 

ภาพท่ี 6.61  ตัวตนแบบท่ี 1 คิวอารโคด แปะท่ีเมลอนแตละลูก 

 

นำคิวอารโคด (QR Code) มาแปะไวบนผลของเมลอนทุกลูกเพื่อบอกขอมูลเมลอนลูกนั้นๆ อยาง

ชัดเจนเปนรุนๆ ไปตามวันที่ลงปลูกในแปลงหรือวันเก็บเกี่ยว หรือพิมพแปะบนผลเมลอนในวันที่ขายใหลูกคา 

ใชระบบการพิมพเหมือนการพิมพบารโคดตามท่ัวไป ผูบริโภคสามารถสแกนคิวอารโคดตรวจสอบขอมูลของเม

ลอนลูกนี้ไดวาเก็บผลผลิตวันไหน น้ำหนักเทาไหร สินคามาจากแหลงผลิตใด ระยะเวลาที่เหมาะสมที่ควร

รับประทานตามความชอบของลูกคา เปนแนวทางแกไขปญหาที่ไมยาก ไมตองลงทุนเยอะ และตอบโจทย

ปญหาของผูบริโภค สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก



 

208 
 

ตัวตนแบบท่ี 2: สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได 

 

ภาพท่ี 6.62  ตัวตนแบบท่ี 2 สติ๊กเกอรระบุความหวาน 

 

สติ๊กเกอรระบุความหวานของผลเมลอนโดยใชแผนสติ๊กเกอรแปะบนลูกเมลอนเปนกระดาษชนิดพิเศษ

ที่สามารถบอกความหวานของเมลอน ณ ขณะนั้นได เมื่อทำการเอาแผนไปแปะบนผลเมลอนจะสามารถบอก

ความหวานของเมลอนผลตามหนวยความหวานนั้นไดโดยระบุเปนหนวยบริกซ คือ 

• แถบอยูท่ีเลข 11-13 หมายความวา หวานนอย หรือเมลอนยังไมสุกดี  

• แถบเลขอยูท่ี 14-16 หมายความวา หวานปกติ หรือเมลอนสุกแลว เหมาะแกการรับประทาน  

• แถบเลขอยูท่ี 17-18 หมายความวา หวานมาก หรือเมลอนสุกมาก เนื้ออาจเริ่มนิ่ม 

 

เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปนนวัตกรรมใหม ตองการความรูความเขาใจและการลงทุนที่สูงขึ้น และ

ตอบโจทยปญหาของผูบริโภคเรื่องความอรอยไดชัดเจน สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก และชวยประชาสัมพันธ

สวนเมลอนไดดวย 
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ตัวตนแบบท่ี 3 บรรจุภัณฑผลิตแบบสานจากกานข้ัวเมลอน 

 

 

ภาพท่ี 6.63  ตัวตนแบบท่ี 3 บรรจุภัณฑผลิตจากกานเมลอน  

ท่ีมา: krapaosarn.wordpress.com 

 

บรรจุภัณฑจากกานขั้วเมลอนโดยนำกานขั้วเมลอนที่ปกติสวนนำไปทิ้งมาสานเปนบรรจุภัณฑเพื่อให

สะดวกในการถือสินคา สรางเอกลักษณเฉพาะสวนที่ไมมีใครเหมือน โชวผลเมลอนไดทำใหดูสวยงามโดยท่ี

ผูบริโภคซ้ือไปฝากคนอ่ืนไดเลย นอกจากนี้ยังมีการใชภาษาญี่ปุนบนตัวฉลากผูควบคูไปกับตัวผลิตภัณฑเพ่ือทำ

ใหผลิตภัณฑดูเดนและพรีเม่ียมข้ึน เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนนำของเสียมาใชประโยชน ไมตองลงทุนเยอะ 

สรางคุณคาใหผูบริโภคไดปานกลาง และยังและชวยประชาสัมพันธสวนเมลอนและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาได

อีกดวย 
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ตัวตนแบบท่ี 4 นำเมลอนลูกออนท่ีเด็ดท้ิงไปสรางเรื่องราวแลวนำไปขายเปน micro melon 

 

 

ภาพท่ี 6.64  ตัวตนแบบท่ี 4 นำเมลอนลูกออนท่ีเด็ดท้ิงขายเปน micro melon  

ท่ีมา: https://www.saferpac.co.th/ และ https://www.facebook.com/INTOFARM/ 

 

ปกติเมลอน 1 ตนมีผลผลิตที่สมบูรณไดเพียง 1 ลูก หากมีตนไหนมีผลผลิตเกิน 1 ลูกเจาของตองเด็ด

ทิ้ง แตเราสามารถนำผลเมลอนชนิดนี้มาสรางเรื ่องราวเพื่อนำไปขายเปนผลิตภัณฑ microgreen ได โดย

ผลิตภัณฑ microgreen คือตนออนของพืชที่พึ่งขึ้นโดยมีอายุ 7 – 21 วันเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมใน

ผูบริโภคปจจุบันเนื่องจากมีคุณประโยชนตอรางกายสูง เรานำผลเมลอนออนนำมาเลาเรื่องราวถึงประโยชนของ 

microgreen วามีประโยชนตอสุขภาพอยางไร แลวขายเปนแพ็คในชื่อ micro melon แพ็คละ 10 – 15 ลูก 

สรางมูลคาเพิ่มจากของเสียที่ปกติทิ้งโดยไมใชประโยชนไดอยางดี โดยไมตองลงทุนเพิ่ม เปนการนำของเสียมา

ใชประโยชนโดยไมตองลงทุนอะไร สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง และเปนผลิตภัณฑใหมของสวนอีกดวย 
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ข้ันตอนที่ 5 การทดสอบ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ  

กิจกรรมการทดสอบท่ี 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

 

หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย

ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2 

การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน 

โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้ 

 

ตัวตันแบบท่ี 1: คิวอารโคด แปะท่ีเมลอนแตละลูกเพ่ือบอกขอมูลเก่ียวกับเมลอนลูกนั้นๆ 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ดูแปลกใหมและทันสมัยด ี

• ดูแลวทำงาย ไมยาก  

• ลงทุนไมแพงมากและทำไดจริง 

• ดีเพราะจะไดประชาสัมพันธฟารมไปในตัว 

What don’t you like? 

• จะใชไดจริงไหม กลัวติดแลวหลดุ 

• คนรูวิธีกินก็จะไมใชงาน ทำไปเสียเปลา 

• คนไมมสีมารทโฟนไมสามารถใชงานได 

• กังวลวาลูกคาอาจไมสแกนอาจทำใหสิ่งท่ีทำไปไมเกิด

ประโยชน 

More question on this? 

• ใชวัสดุอะไรทำ คิวอารโคด แปะท่ีผลเมลอน ทนไหม 

• ถาเกิดการชำรดุจะอานคายังไง ลกูคาจะตอวาไหม 

• จะมีคาใชจายในการทำระบบเยอะไหม เพราะตองทำ

ฐานขอมูลเมลอนท้ังฟารม และตองมีอุปกรณเพ่ิมอีก

มาก 

New idea based on our work? 

• อยากใหท่ีขนาดเล็กลงมาใหเหมาะกับแปะลูกเมลอน 

• ทำฉลากและแปะท่ีฉลากกับแปะท่ีลูกแบบไหนดีกวากัน 

• อยากใหบอกรายละเอียดตางๆ ใหเยอะข้ึนนอกจากเวลา

กินท่ีเหมาะสม 

ภาพท่ี 6.65  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 1 
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบท่ีไดรูขอมูลของเมลอน  

• ชอบท่ีจะไดกินเมลอนในเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด หวาน

ท่ีสุด 

• ดูตื่นเตนทันสมัยด ี

What don’t you like? 

• ตองใชมือถือ ถาเปนคนสูงอายุ เชน คุณยายท่ีบาน 

อาจจะใชไมเปน 

More question on this? 

• ถาจะแสกนกอนแลวคอยซื้อไดไหม เผื่ออยากรูขอมูล

กอนซื้อ 

• ถาไปซื้อแลวเหลือไมก่ีลูกแปลวาเหลือแตลูกไมดีหรือ

เปลา เพราะลูกคากอนหนาก็จะแสกนกอนแลวเลือก

ของดีๆ  ไปหมดแลว 

New idea based on our work? 

• ถาไมตองใชมือถือประกอบก็จะด ี

ภาพท่ี 6.66  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคของตัวตนแบบท่ี 1 

 

ตัวตนแบบท่ี 2: สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบท่ีมีดูทันสมัยและตอบโจทยผูบริโภคชัดเจน 

• ชอบความคิดเพราะแตละคนชอบความสุกของเม

ลอนและความหวานท่ีตางกัน  

• สามารถขายเมลอนไดราคาสูงข้ึน 

What don’t you like? 

• จะใชไดจริงไหม 

• กลัวติดแลวหลดุ  

• ถาเกิดมันไมตรงเราตองรับผดิชอบใหลูกคาไหม 

More question on this? 

• ทำไดจริงหรือยัง มีความแมนยำแคไหน 

• ตนทุนแพงมากไหม สติกเกอรอันนึงก่ีบาท 

• คาความหวานท่ีวัดไดแมนยำแคไหน 

New idea based on our work? 

20. อยากใหบอกรายละเอียดอ่ืนๆ ไดเพ่ิมเติมนอกจาก

ความหวาน เชน วันท่ีตัด เปนตน 

ภาพท่ี 6.67  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 2 

 

 



 

213 
 

ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบท่ีรูความหวานไดชัดเจน มีเลขบอก 

What don’t you like? 

• แปะผลตัวสินคาจะมผีลกับความปลอดภัยไหม มี

สารเคมีอะไรหรือเปลา 

More question on this? 

• แลวเลขบนแผนมันจะเปลี่ยนเมื่อมันสุกข้ึนไหม หรือวัด

ความหวานอยางเดยีว 

• ลูกท่ีเนาแลวความหวานจะคางท่ี 17 – 18 ไหม  

• ถาซื้อมาแลวสติกเกอรหลดุแลวทำยังไง แปะกลับไป

แลวยังวัดไดเหมือนเดิมไหม 

New idea based on our work? 

21. ถาเปนสีประกอบตัวเลขดวยจะชวยใหงายกวาน้ี 

22. ถามีคำแนะนำตอวาระดับไหนเหมาะเอาไปทำอะไร

ตอไดก็จะดี เชน หวานเบอรน้ีกินสด เบอรน้ีใสสลัด

อรอย  

 

ภาพท่ี 6.68  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 2 

 

ตัวตันแบบท่ี 3: บรรจุภัณฑผลิตแบบสานจากกานข้ัวเมลอน 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ดูดี ลูกคาสะดวกสบายในการถือ 

• บรรจภุัณฑมีความแปลกใหม ขายเปนชุดของฝากได

เลย 

• ใชวัสดุจากเมลอน ทำใหลดของเสยีได 

What don’t you like? 

• ถาตองจางทำหรือทำเองก็เพ่ิมตนทุนการผลติ 

• ถาวางเมลอนไปเลยอาจทำใหผลเปนรอย หรือช้ำ ราคา

ตกได 

More question on this? 

• ตองสานเองไหม หรือรับมาจากไหน 

• คาใชจายเทาไหร 

• มีความแข็งแรงแคไหน รับน้ำหนักไดก่ีกิโลกรัม 

New idea based on our work? 

• ถามีวิสาหกิจที่รับซื้อกานเมลอนจากเราไปรับทำแลวมา

สงก็จะดี  

• อยากใหเสริมวัสดุรองกอนนำผลเมลอนลงไปวางปองกัน

การช้ำ  

• ถามีบรรจุภัณฑตามเทศกาลตางๆ ยิ่งนาสนใจ 

ภาพท่ี 6.69  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 3 
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบคอนเซปการสรางเอกลักษณ ดูเดนไมเหมือนใคร 

• ไดชวยลดขยะรักโลกไปดวย 

• ดูแลวสวย ซื้อไปฝากคนอ่ืนไดเลย 

What don’t you like? 

• ดูไมคอยปองกันเมลอนเทาไหร ตอนถือยังกลัววาจะช้ำ 

More question on this? 

• ชวยกันกระแทกไดไหม 

• กังวลวามันจะทนทานแคไหน จะเก็บไวใชไดก่ีเดือน 

New idea based on our work? 

• ถานำเสนอสรางเรื่องราววาแรงงานชาวบานเปนคนสาน ชวย

สรางเงินสรางอาชีพ จะทำใหผลติภัณฑนารักข้ึน 

ภาพท่ี 6.70  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 3 

 

ตัวตนแบบท่ี 4: นำเมลอนลูกออนท่ีเด็ดท้ิงไปสรางเรื่องราวแลวนำไปขายเปน microgreen 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบท่ีไดรายไดเพ่ิม เพราะปกติก็เอาไปท้ิงอยางเดียว 

• ชอบท่ีไดนำของเสียไปหารายได 

• ดูนาสนใจเพราะเปนผลิตภณัฑใหมท่ีไมเคยเห็น 

What don’t you like? 

• กลัวจะมีปญหากำลังการผลิต เพราะเมลอนลูกเกิน

ไมไดมีทุกตน 

More question on this? 

• ถาไดรับความนิยมตอไปคงคิดวาจะปลูกเมลอนเพ่ือขาย

ตอนไหนดีกวากัน 

• รสชาตไิมไดหวานเหมือนเมลอนสกุ เหมือนกินแตงกวา 

คนจะชอบหรือเปลา 

New idea based on our work? 

23. นาสนใจวาแตละชวงอายุเมลอนกอนสุกเอาไปทำอะไร

ไดบาง 

ภาพท่ี 6.71  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 4  
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบความแปลกใหม 

• ชอบการเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ เขากับเทรนดปจจบัุน 

What don’t you like? 

• ไมรูรสชาติ ไมกลาซื้อ 

 

More question on this? 

• ขนาดมันใหญแคไหน 

• รสชาติจะเปนยังไง หวานเหมือนเมลอนลูกโตไหม 

• อายุมันอยูไดนานแคไหน 

• ไมเคยไดยินวา microgreen ท่ีเปนเมลอนมากอน มัน

คือ microgreen จริงๆ ใชไหม 

New idea based on our work? 

24. มีการแนะนำเมนูท่ีเอา micro melon เปนสวนผสม

จะดีมาก 

25. อยากใหมีการแนะนำประโยชนของ micro melon 

ใหคนรูจักเยอะๆ 

ภาพท่ี 6.72  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบท่ี 4  
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 แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

เกษตรกรเจาของธุรกจิ 

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ผูบริโภค 

การกำหนดประเด็นปญหา 

1. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหลดความสูญเสียของเมลอนไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหพ่ึงพิงแรงงานนอยลงไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหขายตรงกับผูบริโภครายยอยเพิ่มขึ ้นได

อยางไร 

4. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหพึ่งพิงตัวเองเรื่องเมล็ดพันธุไดมากขึ้นได

อยางไร 

5. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปใชประโยชนไดอยางไร** 

6. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหเพ่ิมมูลคาเมลอนไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหปลูกเมลอนอินทรียไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหเก็บเกี่ยวเมลอนโดยไมใชแรงงานได

อยางไร 

9. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหสรางเอกลักษณใหเมลอนที่ฟาร มได

อยางไร 

10. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหผลิตเมลอนคุณภาพดีทุกลูกไดอยางไร 

11. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาปลูกเมลอนไดมาตราฐานทุกลูกไดอยางไร 

12. เราจะชวยผูบริโภคใหรูเวลารับประทานเมลอนท่ีอรอยท่ีสุดไดอยางไร** 

13. เราจะชวยผูบริโภคใหเก็บเมลอนไวทานไดนานขึ้นไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือเมลอนที่ฟารมซ้ำไดสะดวกขึ้นไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกเมลอนที่อรอยดวยตนเองไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคที่ทานหวานไมไดใหทานเมลอนไดอยางสบายใจไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหภูมิใจที่ไดซ้ือเมลอนของฟารมไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหไดทานเมลอนโดยไมตองออกจากบานไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือเมลอนของรานเปนของฝากสะดวกขึ้นไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหรู สึกภูมิใจวาไดทานเมลอนที่สวนที่เปนพันธุญี ่ปุ นได

อยางไร 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปใช

ประโยชนไดอยางไร 

1. นำผลเมลอนที่ตกเกรดขายอะไรไมไดเลยไปขายเปนอาหารสัตว 

2. นำตนที่ปลูกเสร็จแลวไปขายเปนปุยอินทรีย 

3. นำเมลอนลูกออนท่ีเด็ดท้ิงไปสรางเร่ืองราวแลวนำไปขายเปน microgreen** 

4. นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปทำนำพริกเมลอนขาย 

5. นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปอบแลวขายเปนเมลอนอบแหง 

6. นำตนเมลอนที่ปลูกเสร็จแลวไปขายเปนพลังงานชีวมวล 

7. นำเมลอนที่ไมไดลูกไมสวยแตหวานไดมาตรฐานมาแปรรูปเปนน้ำเมลอนค้ันสด 

8. นำเมล็ดเมลอนมาขายเปนเมล็ดเมลอนอบแหงแบบเมล็ดทานตะวัน 

9. จัดกิจกรรมสอนแกะสลักเมลอนโดยนำลูกเมลอนตกเกรดมาใหแกะสลัก 

10. สอนผูบริโภคใหหัดทำปุยอินทรียจากเปลือกเมลอน 

11. ใหผูบริโภคออกแบบวิธีการนำของเสียเมลอนมาใชประโยชนสูงสุด 

12. นำตนเมลอนที่แคระแกรนไปขายเปนตนไมประดับบานแนวบอนไซ 

13. นำขั้วเมลอนท่ีเหลือคาตนมาแปรรูปเปนบรรจุภัณฑจากกานเมลอน** 

14. นำเมลอนตกเกรดไปอบแหงแลวทำเปนยาดมกลิ่นเมลอน 

15. นำเมลอนตกเกรดไปทำเปนโลช่ันบำรุงผิวจากเมลอน 

 

ตัวตนแบบที่ 4 นำเมลอน

ลูกออนท่ีเด็ดท้ิงไปสราง

เร่ืองราวแลวนำไปขายเปน 

microgreen แลวนำไป

ทดสอบดวยแผนภาพความ

คิดเห็นกับเกษตรกรและ

ผูบริโภค 

ตัวตนแบบที่ 3 นำข้ัวเม

ลอนท่ีเหลือคาตนมาแปร

รูปเปนบรรจุภัณฑจากกาน

เมลอน แลวนำไปทดสอบ

ดวยแผนภาพความคิดเห็น

กับเกษตรกรและผูบริโภค 

 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยผูบริโภคใหรูเวลากินเมลอนท่ีอรอยท่ีสุดไดอยางไร 

1. นำผลเมลอนที่ตกเกรดขายอะไรไมไดเลยไปขายเปนอาหารสัตว 

2. ทำบรรจุภัณฑแบบมีเสียงเตือน หากผลเมลอนเหมาะแกการรับประทาน 

3. ทำฉลากอัจฉริยะ ที่สแกนแลวทราบขอมูลของเมลอนผลน้ีทั้งหมด 

4. ฉลากแบบเพิ่มกล่ินตามระยะเวลาของผลเมลอนที่ถูกตัดมา 

5. ฉลากแบบลดหรือเรงความสุกของเมลอนตามที่ตองการ 

6. สรางฉลากเปนแบบตัววัดระดับความสุกของผลเมลอนจากกล่ินของเมลอน 

7. เคลือบสารชีวะเคมีที่เปล่ียนสีตามความสุกของเมลอน 

8. ทำบรรจุภัณฑแบบสุญญากาศ เพื่อไมใหผลเมลอนไมใหสุกและเนาเสียเร็วเกินไป 

9. สรางฉลากเปนแบบเปล่ียนสีตามระยะเวลาของผลเมลอน 

10. สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได** 

11. กลองเก็บเมลอนที่สามารถวัดไดทั้งความหวานและสุก  

12. ถุงวัดความสุกของเมลอน 

13. เขียนฉลากดวยมือระบุชวงวันที่กินอรอยและวันหมดอายุลงบนเมลอนทุกลูก 

14. คิวอารโคด แปะท่ีเมลอนแตละลูกเพื่อบอกขอมูลเกี่ยวกับเมลอนลูกน้ันๆ** 

15. ผูกโบวที่ขั้วเมลอนตามสีของวันที่กินเมลอนไดอรอยที่สุด เชน กินไดวันศุกรผูกสีฟา กินไดวันอาทิตยผูกสีแดง 

16. เปดเบอรสายดวนใหผูบริโภคโทรมาสอบถามไดวาเมลอนกินไดหรือยัง โดยบอกเบอรที่ผลเมลอน 

17. เปดประกวดหาแนวคิดหาแนวทางแกไขโดยมีเมลอนเปนรางวัล 

18. จัดประกวดใหลูกคาถายคลิปการปอกเมลอนไดเวลาเหมาะกับกินไดอรอยที่สุด แลวแชรเคล็ดลับการดูเวลากินใน

คลิป 

 

ตัวตนแบบที ่ 2 สติกเกอร

ระบุความหวานของเมลอน

ในลูกได แลวนำไปทดสอบ

ดวยแผนภาพความคิดเห็น

กับเกษตรกรและผูบริโภค 

 

ตัวตนแบบที่ 1 คิวอารโคด 

แปะที่เมลอนแตละลูกเพ่ือ

บอกขอมูลเกี ่ยวกับเมลอน

ลูกนั้นๆ แลวนำไปทดสอบ

ดวยแผนภาพความคิดเห็น

กับเกษตรกรและผูบริโภค 

ภาพท่ี 6.73 

สรุปกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ

สวนเมลอนญี่ปุน 



 

217 
 

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 6 

ไรขาวโพดหวานแดง 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบกับไร

ขาวโพดหวานแดงโดยใชข้ันตอนตามท่ีผูเขียนอธิบายไวในบทท่ี 3 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

ผูใชสวนแรกคือคุณชนกเกษตรกรเจาของไรขาวโพดหวานแดง ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจ

คุณชนกไวดังนี้ 

ภาพท่ี 6.74  แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 
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1. สิ่งท่ีคุณชนกคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• รูสึกตัดสินใจถูกท่ีเปลี่ยนมาทำการเกษตร เพราะเปนอาชีพท่ีมีความสุข เปนนายตัวเอง 

• รูสึกภูมิใจท่ีไดนำเรื่องท่ีวิจัยมาใชประโยชนจริง 

• ขาวโพดหวานแดงเปนพืชท่ีปลูกไดหลายรอบใน 1 ป ดีกวาพืชหลายชนิด 

• การทำเกษตรแบบพอเพียงมีความสุข ขายไปเรื่อยๆ เทาท่ีได 

• เปนคนเรียบงาย ตองการชีวิตพอเพียง ไมไดตองการความกาวหนาของธุรกิจมาก 

• ลูกคาไมคอยรูคุณคาของขาวโพดหวานแดงวามีประโยชนมากกวาขาวโพดเหลือง 

2. สิ่งท่ีคุณชนกไดยิน (Hear) คือ 

• พอคาคนกลางบอกวาขาวโพดหวานแดงท่ีซ้ือไปขายตอขายไดดี 

• ลูกคารายยอยบางคนบอกวากินดิบแลวรสชาติฝาด 

• ลูกคาบอกวาหาซ้ือยาก 

• ลูกคาบอกวาไมรูวามันดีกวาขาวโพดเหลืองยังไง 

• ลูกคาบนวาราคาแพงเพราะเอาไปเทียบกับขาวโพดเหลือง 

3. สิ่งท่ีคุณชนกมองเห็น (See) คือ 

• พอคาคนกลางท่ีเคยมาซ้ือจะมากลับมาซ้ือซ้ำอยางตอเนื่อง 

• ลูกคารายยอยท่ีมาสวนบางคนจะเดินไปดูตนดวย 

• ลูกคารายยอยจะซ้ือไปฝากใหคนอ่ืนลองกินเกือบทุกคน 

• ลูกคาบางคนจะลองซ้ือฝกหนึ่งกอนแลวดูวารสชาติเปนยังไง 

4. สิ่งท่ีคุณชนกพูดและทำ (Say and Do) คือ  

• อธิบายประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหลูกคาฟงตลอด 

• ไมไดตองการขยายธุรกิจมาก ตองการชีวิตท่ีเรียบงายพอมีพอกินมากกวา 

• อยากใหคนไดรูจักประโยชนของขาวโพดหวานแดงเยอะๆ เพราะดีจริงๆ 

5. สิ่งท่ีคุณชนกไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ 

• ขายใหกับพอคาระแวกพ้ืนท่ีไดราคาไมดีเทาไหร แตถือวาชวยๆ กัน 

• อยากขายใหกับคนที่ชอบทานขาวโพดหวานแดงโดยตรงแตตองทำกิจกรรมหลายอยางท่ี

ยุงยาก  

• ผลผลิตมีไมพอขายในหนาฝน 

• การขนสงมีราคาแพงเพราะขาวโพดหวานแดงมีน้ำหนักมาก 
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• เคยคิดจะขายออนไลนแตเรื่องการสงสินคาไมอำนวย 

• ตองคอยระวังปญหาจากโรคพืชศัตรูพืชอยางดี  ไมอยางง้ันโรคพืชจะลามไปท่ัวไร 

• เมล็ดพันธุตองซ้ือกับเอกชนเจาเดียวเทานั้น หาซ้ือท่ีอ่ืนไมได 

• เมล็ดขาวโพดหวานแดงมีราคาแพงกวาเมล็ดขาวโพดธรรมดา 

• ผูบริโภคไมรูถึงประโยชนขาวโพดหวานแดงจึงไมซ้ือเพราะราคาแพงกวาขาวโพดเหลือง 

6. สิ่งท่ีคุณชนกคาดหวัง (Gain) คือ 

• อยากใหมีการประชาสัมพันธคุณประโยชนของขาวโพดหวานแดงเพ่ือใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

• อยากใหภาครัฐมีการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานแดงเองแลวขายในราคาถูกกวานี้ 

• อยากใหผูบริโภครูประโยชนขาวโพดหวานแดงเยอะๆ  

• อยากใหมีชองทางจัดจำหนายใหคนกรุงเทพงายกวานี้ 

• อยากขายใหกับกลุมคนท่ีรักสุขภาพไดโดยตรง 

• อยากขายตรงกับลูกคาโดยไมผานพอคาคนกลาง 

• อยากมีชองทางการจัดจำหนายมากข้ึนโดยไมตองเหนื่อยมาก 

• อยากใหมีผลผลิตไดในชวงหนาฝนดวย 

• อยากใหขาวโพดหวานแดงเก็บไดนานข้ึน 

• อยากใหการขนสงงายกวานี้ สะดวกกวานี้ 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ  

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค  

สำหรับกิจกรรมท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น

ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคไรขาวโพดหวานแดง กิจกรรมนีจ้ะเปนกิจกรรมท่ีนิสิต

จะไดฝกทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการ

วิเคราะหกรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิต

สามารถเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซ่ึงแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได 

โดยแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้ 
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ภาพท่ี 6.75  แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย 

 

1. สิ่งท่ีผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• ถานำไปแปรรูป จะนารับประทานมากกวา 

• ไมแนใจเรื่องกินดิบ มันจะอรอยเหมือนขาวโพดปกติไหม 

• กังวลวาจะไดขาวโพดหวานแดงท่ีมาจากการยอมสี 

• ขาวโพดหวานแดงมีประโยชนตางจากขาวโพดอ่ืนตรงไหนหรือแคสีสวยอยางเดียว 

• รับประทานแลวขับถายไดดีข้ึนเพราะกากเยอะ 

• รูสึกวาเปนของแปลก ไมเคยไดยินมากอน ยังไมเปนท่ีรูจักในวงกวาง 

• ลองซ้ือกินครั้งแรกดูกอน แตซ้ือตอไหมดูอีกที 

2. สิ่งท่ีผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ  

• ขาวโพดหวานแดงสารอาหารดีกวาขาวโพดหวานท่ัวไป 

• ราคาสูงไมใชเพราะปลูกยากแตเพราะเปนสิ่งใหมในตลาด และมีความตองการสูง 

• ถารับประทานแบบสดจะอรอยกวาทำใหสุก 

• เคยไดยินวาถาเก็บผิดเวลารสชาติจะไมอรอย ตองเปนผลท่ีพรอมกินจริงๆ 

3. สิ่งท่ีผูบริโภคมองเห็น (See) คือ  

• เห็นแตขายดิบ ไมเคยเห็นแบบปรุงสุก 
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• ไมเคยเห็นขายตามซูเปอรมาเก็ตท่ัวไป 

• เห็นคนรักสุขภาพรับประทานกันเยอะ 

• ราคาตอฝกสูงกวาขาวโพดหวานท่ัวไป 

• เห็นสีแตกตางจากสีเหลืองท่ัวไป ดูนาสนใจ 

• เคยเห็นเพ่ือนท่ีทำงานทาน 

4. สิ่งท่ีผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ 

• อยากใหมีแบบแกะมาใหแลวเพ่ือความสะดวกในการรับประทาน   

• ถาหาซ้ือยากก็ไมรับประทานเพราะถาของดีก็คงตองมีการขายกระจายไปท่ัว 

• ราคาแพง กินขาวโพดแบบปกติดีกวา 

5. ผูสิ่งท่ีผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)  

• รับประทานผลดิบแลวไมอรอย แข็ง ไมชอบเทาไหร 

• รสชาติจะออกติดฝาดๆ บางไมหวานอรอยเหมือนขาวโพดเหลือง 

• ราคาแพงกวาขาวโพดปกติแตรสชาติอรอยนอยกวา 

• เวลาทานขาวโพดหวานแดงแลวเลอะเทอะ 

• เวลาทานขาวโพดหวานแดงแลวเศษขาวโพดชอบติดฟน บางทีไมกลาทานถาตองไปทำธุระตอ 

• เวลาขาวโพดหวานแดงติดฟนสีแดงจะเห็นชัดมาก ไมกลากิน 

• เสียเวลา ซ้ือไปเพราะคิดวากินดิบได แตพอกินจริงแลวมีรสฝาดตองนำไปปง ยาง หรือนึ่ง

กอนทาน คราวหนาจะซ้ือขาวโพดหวานเหลืองท่ีตมแลวแบบธรรมดา 

• ราคาแพงกวาขาวโพดท่ัวไป 

• รสชาติไมอรอยเทาขาวโพดเหลือง 

• หาซ้ือยาก 

• ฝกใหญไป ทำใหกินไมหมด 

• สินคาแปรรูปไมหลากหลาย 

6. สิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง (Gain)  

• อยากทานขาวโพดหวานแดงท่ีไมติดฟนหลังกิน 

• อยากทานขาวโพดหวานแดงท่ีทานแลวมือไมเลอะเทอะ 

• อยากซ้ือไปฝากคนอ่ืนไดงายๆ กวานี้ 

• อยากลองทานสินคาแปรรูปท่ีหลากหลายข้ึน 
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• อยากใหมีขายตามซูเปอรมาเก็ตท่ัวไป 

• อยากใหมีปงยางมาใหเลย ไมตองมาทำเอง 

 

ข้ันตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 1: การกำหนดประเด็นปญหา 

ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ

ชนกเจาของไรขาวโพดหวานแดงและผูบริโภคขาวโพดหวานแดงจากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาใน

รูปแบบ “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้  

 

1. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงดูนากินข้ึนไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงใหลูกคารายยอยไดมากข้ึนไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงใหกลุมลูกคาสุขภาพไดมากข้ึนไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงผานทางชองทางออนไลนไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงไปถึงกลุมลูกคาท่ีเห็นคุณคาไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณชนกใหพัฒนาสินคาขาวโพดหวานแดงแปรรูปท่ีหลากหลายข้ึนไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณชนกใหมีความเปนผูประกอบการมากข้ึนไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณชนกใหปลูกขาวโพดหวานแดงในหนาฝนไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณชนกใหไมพ่ึงพิงเมล็ดพันธุจากเอกชนเจาเดียวไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณชนกใหมีชองทางการจัดจำหนายเพ่ิมข้ึนโดยไมตองออกแรงมากไดอยางไร 

11. เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร 

12. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดหวานแดงไดอรอยข้ึนไดอยางไร 

13. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกคุมคาท่ีจายเงินแพงข้ึนไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดหวานแดงโดยไมติดฟนไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดหวานแดงโดยมือไมเปอนไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือขาวโพดหวานแดงใหสะดวกข้ึนไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดหวานแดงไดสะดวกข้ึนไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือสินคาขาวโพดหวานแดงตามซูเปอรมาเก็ตไดอยางไร 
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19. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือขาวโพดหวานแดงไปฝากคนอ่ืนไดสะดวกข้ึนไดอยางไร 

20. เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 2: การเลือกประเด็นปญหา 

หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงวา

ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ

เลือกปญหา 2 ปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในข้ันตอนถัดไป  

ปญหาที่ 1 เราจะชวยผูบริโภคใหรับประทานขาวโพดหวานแดงไดสะดวกขึ้นไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาท่ี

ผูบริโภคมีปญหาในการรับประทานมาก หากแกไขปญหาใหผูบริโภคไดจะชวยใหผูบริโภคมีความสุขขึ้น คุณ

ชนกสามารถขายขาวโพดหวานแดงไดมากข้ึน 

ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร เนื่องจาก

ปจจุบันมีเพียงกลุมคนรักสุขภาพท่ีพอรูจักประโยชนของขาวโพดหวานแดง ตัวขาวโพดหวานแดงเองก็มีวิธีการ

รับประทานที่ไมเหมือนขาวโพดชนิดอื่น เปนปญหาที่ทำใหผูบริโภคลังเลใจหรือไมสบายใจที่จะจายเงินซ้ือ

ขาวโพดหวานแดง หากแกปญหาไดจะชวยใหผูบริโภคเต็มใจซ้ือมากข้ึน ขายขาวโพดหวานแดงไดงายข้ึน  

 

ข้ันตอนที่ 3 การระดมความคิด 

 

หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน

ขั้นตอนการระดมความคิดนี้ผู เขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว

ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษาทีละปญหาเพื ่อใหผู อานเขาใจไดงายขึ ้นเนื ่องจากเปนกิจกรรมที ่มีความตอเนื ่องกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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ปญหาท่ี 1 เราจะชวยผูบริโภคใหรับประทานขาวโพดหวานแดงไดสะดวกข้ึนไดอยางไร  

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

ในข้ันตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไขนี้ ผูเขียนได

กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน

เง่ือนไขท่ีแตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้  

 

เง่ือนไขในการชวยคิดความคิดสรางสรรค 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีแปรรูปใหคนมีปญหาในการเค้ียวรับประทานไดสะดวก 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีรับประทานขาวโพดหวานแดงสดไดโดยมือไมเปอนไมติดฟน 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเก็บไวรับประทานไดนาน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 แปรรูปใหคนมีปญหาในการเค้ียวรับประทานไดสะดวก 

1. นำขาวโพดหวานแดงมาทำเปนผงแลวเวลาดื่มคอยผสมน้ำ 

2. นำขาวโพดหวานแดงไปอบแหงใสถุงทำเปนคลาย oatmeal รับประทานกับนมตอนเชา 

3. นำขาวโพดหวานแดงมาบดเพ่ือทำเปนแปงขาวโพดหวานแดงสำหรับทอดอาหารเพ่ือสุขภาพ 

4. นำขาวโพดหวานแดงมาค้ันเปนน้ำนมขาวโพดหวานแดง 

5. ทำเปนซุปขาวโพดหวานแดงสำเร็จรูปสำหรับละลายรับประทานพรอมนม 

6. ขาวโพดหวานแดงอบเนยพรอมรับประทาน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 กินขาวโพดหวานแดงสดไดโดยมือไมเปอนไมติดฟน 

7. แจกถุงมือพลาสติกคูกับขาวโพดหวานแดง 

8. เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน 

9. ขาวโพดหวานแดงเสียบไมสำหรับรับประทานแนวตั้ง ไมติดฟน 

10. ขายพรอมท่ีแกะขาวโพดคลายสอม ใชขูดขาวโพดหวานแดงแทนการกัด 

11. ขายท่ีเสียบขาวโพดสำหรับรับประทานขาวโพดหวานแดงโดยมือไมเปอน 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 ขนมท่ีเด็กๆ ชอบ 

12. ขาวโพดหวานแดงอัดแทงกินงายสะดวก 

13. โยเกิรตขาวโพดหวานแดง 

14. น้ำนมขาวโพดหวานแดงสำหรับเด็ก 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

1. เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน เปนวิธีท่ีชวยใหผูบริโภคทานขาวโพดหวานแดงไดงายข้ึน 

สะดวกข้ึน มือไมเปอน ไมติดฟน แกปญหาของผูบริโภคไดชัดเจน ใชทักษะไมมาก สรางคุณคาใหผูบริโภค

สูง 

 

2. ขายท่ีเสียบขาวโพดสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอน เปนวิธีท่ีชวยใหผูบริโภคทานขาวโพดหวานแดงได

สะดวกข้ึนสำหรับคนชอบกินจากฝก มือไมเปอน แกปญหาของผูบริโภคไดชัดเจน สรางคุณคาใหผูบริโภค

สูง 

 

ปญหาท่ี 2 เราจะชวยคุณชนกใหส่ือสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีทำใหผูบริโภครูเปนวงกวาง 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีใหผูบริโภคชวยบอกตอ 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีใหคนอ่ืนคิดไอเดียให 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 ทำใหผูบริโภครูเปนวงกวาง 

1. นำขาวโพดหวานแดงไปสนับสนุนในรายการทำอาหารทางทีวี 

2. ให YouTuber ดานอาหารรีวิวประโยชนของขาวโพดหวานแดงออกรายการ 

3. เปดชอง YouTube ของไรสอนทำอาหารจากขาวโพดหวานแดงพรอมสอดแทรกประโยชนทุกตอน 

4. เปดรานกาแฟขาวโพดหวานแดงแลวจะมีรายการทีวีมาทำขาวประชาสัมพันธให 

5. สมัครไปออกรายการครัวคุณตอย 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 ใหผูบริโภคชวยบอกตอ 

6. ใหลูกคาท่ีซ้ือขาวโพดหวานแดงรีวิวประโยชนขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด 

7. ใหสวนลดถาลูกคาชวยแนะนำเพ่ือนมาซ้ือขาวโพดหวานแดงเพ่ิม 

8. แตงตั้งลูกคาเปนตัวแทนจำหนายโดยใหสวนแบงถาแนะนำลูกคามาซ้ือเยอะ 

9. นำไปใหเปนอาหารในโรงเรียนแลวใหนักเรียนบอกประโยชนผูปกครองตอ 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 ใหคนอ่ืนคิดไอเดียให 

10. รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพื ้นที ่เพื ่อใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นที ่เผยแพร

ประโยชนขาวโพดหวานแดง 

11. ประกวดภาพถายขาวโพดหวานแดงพรอมอธิบายประโยชนของขาวโพดหวานแดง 

12. จัดประกวดทำ Infographic เปรียบเทียบประโยชนของขาวโพดหวานแดงกับขาวโพดชนิดอ่ืน 

13. รวมมือกับโรงเรียนมัธยมในพ้ืนท่ีใหนักเรียนทำรายงานเรื่องขาวโพดหวานแดงแลวเผยแพรความรูลง 

YouTube 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 
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3. ใหลูกคาที ่ซ ื ้อขาวโพดหวานแดงรีวิวขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด เปนวิธ ีแกไขปญหาที ่ชวย

ประชาสัมพันธประโยชนของขาวโพดหวานแดงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะผูบริโภคมักเชื่อผูบริโภคดวย

กันเองมากกวา ใชตนทุนนอย สรางคุณคาไดมาก 

4. รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นที่เผยแพรประโยชน

ขาวโพดหวานแดง เปนวิธีแกปญหาที่ชวยใหผูเชี่ยวชาญมาพัฒนาคลิปวีดีโอที่แชรบนออนไลนได และยัง

นำมาเปดประชาสัมพันธสวน ณ จุดขายไดดวย ใชตนทุนนอย สรางคุณคาไดมาก 

 

จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาไรขาวโพดหวานแดง สามารถสรุป

แนวทางแกไขปญหาไดดังตาราง 6.7 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 6.7  สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาท่ี 6 ไรขาวโพดหวานแดง 

ปญหา แนวทางแกไขปญหา 

ปญหาที่ 1 เราจะชวยผู บริโภคใหทานขาวโพด

หวานแดงไดสะดวกข้ึนไดอยางไร 

1. เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน 

2. ขายที่เสียบขาวโพดสำหรับรับประทานโดยมือ

ไมเปอน 

ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชน

ของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร 

3. ใหลูกคาท่ีซ้ือขาวโพดรีวิวขาวโพดหวานแดงแลก

กับสวนลด 

4. รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นที่เผยแพร

ประโยชนขาวโพดหวานแดง 

 

ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบท่ี 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว

ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวตันแบบท่ี 1: เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน 

 

ภาพท่ี 6.76  ตัวตนแบบท่ี 1 เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน 

 

เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน โดยนำเมล็ดขาวโพดหวานแดงใสในบรรจุภัณฑแบบถวย

พรอมชอนสำหรับผูบริโภครับประทานไดทุกท่ีตองการ โดยขายในราคา 39 ถึง 49 บาท วางขายหนาสวนหรือ

หากตองการสามารถนำไปขายที่รานสะดวกซื้อก็ได แกไขปญหาของผูบริโภคเรื่องทานไมสะดวกได ไมตอง

ลงทุนเยอะ สรางคุณคาใหผูบริโภคมาก 

ตัวตนแบบท่ี 2: ขายท่ีเสียบขาวโพดหวานแดงสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอน 

 

ภาพท่ี 6.77  ตัวตนแบบท่ี 2 ขายท่ีเสียบขาวโพดหวานแดงสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอน 

ท่ีมา: https://shopee.co.th/highdreams.th?categoryId=147&itemId=9028721242 

https://shopee.co.th/highdreams.th?categoryId=147&itemId=9028721242
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ขายท่ีเสียบขาวโพดหวานแดงสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอนในราคาชิ้นละ 25 บาท ซ่ึงเปนราคาท่ี

ทำใหสวนไดกำไรดวย โดยโฆษณาวาสามารถใชไดหลายป ทนทาน นำไปใชกับการรับประทานขาวโพดอ่ืนๆ ได

ดวย แกไขปญหาของผูบริโภคไดชัดเจน ไมตองใชทักษะเยอะ ไมตองลงทุนเยอะ แตสรางคุณคาใหผูบริโภค

ไดมาก สรางจุดเดนใหสวนขาวโพดหวานแดง 

 

ตัวตนแบบท่ี 3 ใหลูกคาท่ีซ้ือขาวโพดหวานแดงรีวิวขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด 

 

 

ภาพท่ี 6.78  ตัวตนแบบท่ี 3 ใหลูกคาท่ีซ้ือขาวโพดหวานแดงรีวิวขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด 

 

ปกติลูกคาที่ซื้อขาวโพดหวานแดงเพราะทราบประโยชนของขาวโพดหวานแดงอยูแลว เราสามารถให

ลูกคาชวยกันรีวิวประโยชนของขาวโพดหวานแดงลงใน Social Media เชน YouTube, Twitter, Facebook 

โดยอาจใหสวนลดหรือของแถมแลกกับการรีวิวซึ่งโดยปกติลูกคามักยินดีชวยเหลือเกษตรกรอยูแลว โดยใหใส

เปน hashtag #สวนขาวโพดหวานแดงชนก ในการรีวิวทุกครั้งเพื่อประชาสัมพันธสวนไปในตัว เปนวิธีที่ใช

ตนทุนนอยและสรางประโยชนใหทั้งผูบริโภคและเจาของสวน ใชตนทุนนอย สรางคุณคาใหผูบริโภคไดปาน

กลาง 
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ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นที่เผยแพร

ประโยชนขาวโพดหวานแดง 

 

 

ภาพท่ี 6.79  ตัวตนแบบท่ี 4 รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีเพ่ือใหโปรเจคนิสิตใหทำ 

      หนังสั้นท่ีเผยแพรประโยชนขาวโพดหวานแดง 

 

รวมมือกับอาจารยคณะนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให

งานโปรเจคของนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาสัมพันธประโยชนของขาวโพดหวานแดง ซึ่งมีงานวิจัยเชิงวิชาการ

หลายฉบับที ่แสดงถึงประโยชนของขาวโพดหวานแดงแตผู บริโภคทั ่วไปไมเขาใจ หากสวนรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยใหทำเปนคลิปสั้นๆ ท่ีสามารถนำมาเผยแพรท่ีจุดขายไดจะชวยใหผูบริโภคเขาใจประโยชนมากข้ึน 

เปนวิธีท่ีใชทักษะไมมาก ลงทุนนอย สรางคุณคาใหผูบริโภคไดปานกลาง 
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ข้ันตอนที่ 5 การทดสอบ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ  

กิจกรรมการทดสอบท่ี 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย

ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2 

การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน 

โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้ 

 

ตัวตันแบบท่ี 1: เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• สะดวกสบายในการรับประทาน 

• โปรโมช่ันมีความนาสนใจ 

• หาซื้องาย 

What don’t you like? 

• ตนทุนในการผลิตสูง 

• รสชาติอาจไมเหมือนเดิม 

• ดูเปนการลดคณุคาของผลิตภัณฑท่ีเปนของหายาก 

เน่ืองจากสามารถขายเปนฝกมีคณุคามากกวา 

More question on this? 

• ใสสารกันบูดไหม 

• ใชวิธีการแกะเมล็ดแบบไหน 

• บรรจุภัณฑมีแบบอื่นที่เก็บไวไดไหมหากรับประทาน

ครั้งเดียวไมหมด 

• จะมีคาใชจายในการทำเยอะไหม  

New idea based on our work? 

• ทำบรรจุภณัฑแบบฝาเปดปดเพ่ือใหสามารถเก็บไวได 

ภาพท่ี 6.80  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 1 
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบท่ีทำใหขาวโพดหวานแดงกินงาย ไมเปอนมือ

และตดิฟนนอยลงเพราะไมตองใชฟนกัด 

• ซื้องาย สะดวก ซื้อท่ีไหนก็ได 

• รับประทานสะดวกไมตองแกะเอง 

• ชอบไอเดียท่ีแกะขาวโพดหวานแดงมาใหแลว 

What don’t you like? 

• ไมสดใหมเหมือนกินสดจากฝก 

More question on this? 

• วิตามินลดลงดวยไหม 

• เปนแบบสดหรือเปนแบบดิบ 

• มีใสสารกันบูดหรือเปลา จะปลอดภัยเทากินแบบสด

ไหม 

• มีอายุก่ีวัน ตองแชตูเย็นไหม เก็บไวนานๆ แลวจะ

เปนยังไง  

New idea based on our work? 

• นาจะทำรูปแบบใหลูกคาเลือกไดวาจะทานสุกหรือดิบ 

• มีรสชาติอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

• นาจะมฝีาท่ีสามารถปดไดหากทานไมหมด 

ภาพท่ี 6.81  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 1 

 

ตัวตนแบบท่ี 2: ขายท่ีเสียบขาวโพดหวานแดงสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอน 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ดูดี ทำใหขาวโพดดมูีราคาข้ึน 

• ทำไดงาย ไมตองลงทุนมาก 

• นาจะชวยใหขายไดมากข้ึน 

• ผูบริโภคนาจะชอบ โดยเฉพาะคนท่ีบนเรื่องมือเปอน 

What don’t you like? 

• ราคาแพงไปชาวบานอาจจะไมซื้อ 

More question on this? 

• ท่ีเสียบทนทานแคไหน 

• ไมไดเสียบใหกับทุกคนใชไหม เสียบเฉพาะคนท่ีอยากซื้อ 

New idea based on our work? 

26. ถาท่ีเสียบมสีอมใหเอาไวขูดขาวโพดโดยไมตองกัดดวย

จะดีมาก 

ภาพท่ี 6.82  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 2 
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ทานไดโดยมือไมเปอน 

• ทนทานเก็บเอาไวใชทานไดอีกหลายรอบ เอาไป

ประยุกตใชกับอาหารอ่ืนๆ ก็ได 

• เหมาะสำหรับถือกินตอนขับรถ สะดวก 

What don’t you like? 

• กินเสร็จแลวเก็บยังไงใหปลอดภัยเพราะปลายมัน

แหลม 

More question on this? 

• ยางท่ีจับเก็บไปนานๆ จะเหนียวตดิมือไหม 

• ไมมสีารปนเปอนตอขาวโพดหวานแดงใชไหม 

• ท่ีเสียบแหลมๆ ไมข้ึนสนิมใชไหม 

 

New idea based on our work? 

27. ถามีปลอกเก็บปลายแหลมจะชวยใหเก็บสบายใจมาก

ข้ึน 

28. อยากใหมีท่ีวางขาวโพดหวานแดงถากินไมหมดดวย 

ภาพท่ี 6.83  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 2 

 

ตัวตันแบบท่ี 3: ใหลูกคาท่ีซ้ือขาวโพดหวานแดงรีวิวขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• น่าสนใจเป�นประสบการณ์ใหม่ใหกั้บผู้บริโภค 

• ช่วยให้คนรู้จักข้าวโพดหวานแดงโดยไมต่้องลงทุน 

• ทำให้คนรู้จักข้าวโพดหวานแดงมากยิ่งข้ึน 

What don’t you like? 

• ลูกค้าท่ีมารีวิวอาจจะยังไม่มีความรู้ความใจเก่ียวกับ

ข้าวโพดหวานแดงท่ีแท้จริง 

More question on this? 

• ต้องมีคนคอยช่วยดูแลบทหรือให้คำแนะนำลูกค้าท่ี

เข้ามาไหม 

• เราจะตรวจสอบได้ไหมว่าเขารีวิวถูกหรือผิด 

• จะเกิดผลเสียอะไรกับสวนในระยะยาวไหม 

New idea based on our work? 

• สร้างกิจกรรมในสวนให้น่าสนุกขึ้นคนจะได้รีวิวได้อย่าง

สนุกข้ึนจริงๆ  

• แจกโบรชัวร์ก่อนเข้าไปเก็บสินค้า และให้รีวิว 

ภาพท่ี 6.84  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 3 
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• เปนกิจกรรมท่ีนาสนุก ไดสวนลดดวย 

• ไมยาก ปกติก็เลนโซเชียลรีวิวหรือโพสโนนน่ีอยูแลว 

• เหมือนชวยเกษตรกรไปในตัว 

 

What don’t you like? 

• ถาถูกบังคับใหทำจะไมชอบ ถาไมบังคับจะทำใหฟรีๆ 

เลย 

More question on this? 

• ตองมีขอมูลอะไรใหกอนไหม ไมอยางน้ันก็อาจจะรีวิว

เฉพาะรสชาติอยางเดยีว ไมไดรีวิวประโยชน 

• ประโยชนเปนของจริงไหม หรือเปนแคคำโฆษณา ถา

มีงานสรุปงานวิจัยอะไรใหอานก็จะชวยใหรีวิวได

สบายใจมากข้ึน 

New idea based on our work? 

• ถาให YouTuber ดังๆ มาพูดนาจะไดผลกระทบเยอะ 

ภาพท่ี 6.85  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 3  

 

ตัวตนแบบท่ี 4: รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีเพ่ือใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นท่ีเผยแพร

ประโยชนขาวโพดหวานแดง  

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ดีมากเพราะเราไมมีความสามารถทำเองได 

• ชวยประชาสัมพันธสวนไปในตัว 

• สามารถนำวีดีโอมาเปดท่ีจดุขายไดดวย 

What don’t you like? 

• ไมม ี

More question on this? 

• จะรวมมือกับทางมหาวิทยาลยัอยางไร 

• ควรใหผลตอบแทนนิสตินักศึกษาท่ีมาชวยไหม 

• สามารถนำวีดีโอมาเปดตลอดไดไหม 

New idea based on our work? 

29. เปนแนวคิดท่ีนาสนใจ สามารถรวมมือกิจกรรมอ่ืนๆ 

กับมหาวิทยาลยัไดอีก เชน การสรางแผนภาพ

ประชาสมัพันธตางๆ  

ภาพท่ี 6.86  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของตอตัวตนแบบท่ี 4 
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ผูใช 2: ผูบริโภคท่ีไมเคยรูประโยชนขาวโพดหวานแดง 

What do you like? 

• สะดวกดี เหมือนดรูายการทีวีท่ัวไป 

• ไดรูประโยชนของขาวโพดหวานแดงท่ีไมเคยรูมากอน 

• ชวยใหตัดสินใจลองซื้อกินงายข้ึน 

What don’t you like? 

• สารคดีบางทียาวเกินไป ไมมีเวลาดูยาวขนาดน้ัน 

 

More question on this? 

• ประโยชนตางๆ ในวีดีโอคลิปมาจากงานวิจัยจริงๆ หรือ

เปลา  

• เปนโปรเจคท่ีเมกขอมลูเองหรือเปลา 

New idea based on our work? 

30. ถาเปนนักวิจัยมาพูดประกอบดวยนาจะนาเช่ือถือกวา

น้ี 

ภาพท่ี 6.87  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบท่ี 4  
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

เกษตรกรเจาของธุรกจิ 

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ผูบริโภค 

การกำหนดประเด็นปญหา 

1. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงดูนากินขึ้นไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงใหลูกคารายยอยไดมากขึ้นไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงใหกลุ มลูกคาสุขภาพไดมากขึ ้นได

อยางไร 

4. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงผานทางชองทางออนไลนไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงไปถึงกลุมลูกคาที่เห็นคุณคาไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณชนกใหพัฒนาสินคาขาวโพดแดงแปรรูปที่หลากหลายขึ้นได

อยางไร 

7. เราจะชวยคุณชนกใหมีความเปนผูประกอบการมากขึ้นไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณชนกใหปลูกขาวโพดแดงในหนาฝนไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณชนกใหไมพ่ึงพิงเมล็ดพันธุจากเอกชนเจาเดียวไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณชนกใหมีชองทางการจดัจำหนายเพ่ิมขึ้นโดยไมตองออกแรงมาก

ไดอยางไร 

11. เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภค

รับรูไดอยางไร** 

12. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดแดงไดอรอยขึ้นไดอยางไร 

13. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกคุมคาที่จายเงินแพงขึ้นไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดแดงโดยไมติดฟนไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดแดงโดยมือไมเปอนไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือขาวโพดแดงใหสะดวกขึ้นไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดแดงไดสะดวกข้ึนไดอยางไร** 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือสินคาขาวโพดแดงตามซูเปอรมาเก็ตไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือขาวโพดไปฝากคนอื่นไดสะดวกขึ้นไดอยางไร 

20. เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรู

ไดอยางไร 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดแดงไดสะดวกขึ ้นได

อยางไร 

1. นำขาวโพดหวานแดงมาทำเปนผงแลวเวลากินคอยผสมน้ำ 

2. นำขาวโพดหวานแดงไปอบแหงใสถุงทำเปนคลาย oatmeal ทานกับนมตอนเชา 

3. นำขาวโพดมาบดเพื่อทำเปนแปงขาวโพดหวานแดงสำหรับทอดอาหารเพื่อสุขภาพ 

4. นำขาวโพดหวานแดงมาค้ันเปนน้ำนมขาวโพด 

5. ทำเปนซุบขาวโพดหวานแดงสำเร็จรูปสำหรับละลายกินพรอมนม 

6. ขาวโพดแดงอบเนยพรอมรับประทาน 

7. แจกถุงมือพลาสติกคูกับขาวโพดหวานแดง 

8. เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน** 

9. ขาวโพดหวานแดงเสียบไมสำหรับกินแนวต้ัง ไมติดฟน 

10. ขายพรอมที่แกะขาวโพดคลายสอม ใชขูดขาวโพดแทนการกัด 

11. ขายท่ีเสียบขาวโพดสำหรับกินขาวโพดโดยมือไมเปอน** 

12. ขาวโพดแดงอัดแทงกินงายสะดวก 

13. โยเกิรตขาวโพดหวานแดง 

14. น้ำนมขาวโพดหวานแดงสำหรับเด็ก 

 

ตัวตนแบบที่ 1 เมล็ด

ขาวโพดหวานแดงพรอม

รับประทาน แลวนำไป

ทดสอบดวยแผนภาพความ

คิดเห็นกับเกษตรกรและ

ผูบริโภค 

ตัวตนแบบที่ 2 ขายท่ีเสียบ

ขาวโพดสำหรับกินโดยมือ

ไมเปอน แลวนำไปทดสอบ

ดวยแผนภาพความคิดเห็น

กับเกษตรกรและผูบริโภค 

 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณชนกใหส่ือสารประโยชนของขาวโพดหวานแดง

ใหผูบริโภครับรูไดอยางไร 

1. นำขาวโพดหวานแดงไปสนับสนุนในรายการทำอาหารทางทวีี 

2. ให Youtuber ดานอาหารรีวิวประโยชนของขาวโพดหวานแดงออกรายการ 

3. เปดชอง YouTube ของฟารมสอนทำอาหารจากขาวโพดหวานแดงพรอมสอดแทรกประโยชนทุก

ตอน 

4. เปดรานกาแฟขาวโพดหวานแดงแลวจะมีรายการทีวีมาทำขาวประชาสัมพันธให 

5. สมัครไปออกรายการครัวคุณตอย 

6. ใหลูกคาท่ีซื้อขาวโพดรีวิวประโยชนขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด** 

7. ใหสวนลดถาลูกคาชวยแนะนำเพื่อนมาซื้อขาวโพดหวานแดงเพิ่ม 

8. แตงต้ังลูกคาเปนตัวแทนจำหนายโดยใหสวนแบงถาแนะนำลูกคามาซื้อเยอะ 

9. นำไปใหเปนอาหารในโรงเรียนแลวใหนักเรียนบอกประโยชนผูปกครองตอ 

10. รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นที่เผยแพร

ประโยชนขาวโพดหวานแดง** 

11. ประกวดภาพถายขาวโพดแดงพรอมอธิบายประโยชนของขาวโพดแดง 

12. จะประกวดทำ Infographic เปรียบเทียบประโยชนของขาวโพดแดงกับขาวโพดชนิดอื่น 

13. รวมมือกบัโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ใหนักเรียนทำรายงานเรือ่งขาวโพดแดงแลวเผยแพรความรูลง 

YouTube 

 

ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับ 

มหาวิทยาลัยในพื้นท่ีใหทำ

หนังส้ันท่ีเผยแพรประโยชน

ขาวโพดหวานแดง แลว

นำไปทดสอบดวยแผนภาพ

ความคิดเห็นกับเกษตรกร

และผูบริโภค 

 

ตัวตนแบบที่ 3 ใหลูกคาท่ี

ซื้อขาวโพดรีวิวประโยชน

ขาวโพดหวานแดงแลกกับ

สวนลด แลวนำไปทดสอบ

ดวยแผนภาพความคิดเห็น

กับเกษตรกรและผูบริโภค 

ภาพท่ี 6.88 

สรุปกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ

ของไรขาวโพด

หวานแดง 
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แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 7 

สวนกระทอน 

 

ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบกับสวน

กระทอนโดยใชข้ันตอนตามท่ีผูเขียนอธิบายไวในบทท่ี 3 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 

ผูใชสวนแรกคือคุณศิมาราเกษตรกรเจาของสวนกระทอน ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจคุณ

ศิมาราไวดังนี้ 

ภาพท่ี 6.89  แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 
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1. สิ่งท่ีคุณศิมาราคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• รูสึกมีความสุขท่ีไดทำอาชีพเกษตรกร ไมเครียด รูสึกสนุกไดท่ีคุยกับลูกคาท่ีมาเยี่ยมชมสวน 

• ปลูกกระทอนสบายใจกวาปลูกทุเรียนเพราะดูแลงายกวา ไมตองใชสารเคมีเยอะ 

• ธุรกิจเกษตรตองไมรีบ ทำตามกำลังท่ีมี 

• เวลาผลผลิตกระทอนออกมักมีขายไมพอ 

• มีความม่ันใจในกระทอนของสวนตัวเองมาก ไมงอลูกคา ไมชอบท่ีคนมาตอราคา 

• ไมกังวลรายไดของสวนมากเพราะมีชองทางหารายไดชองทางอ่ืน 

• รูสึกภูมิใจท่ีมีหนวยงานราชการและนักวิจัยมาดูงานท่ีสวน แสดงวาสวนเราทำไดดี 

2. สิ่งท่ีคุณศิมาราไดยิน (Hear) คือ 

• คนมาเยี่ยมชมสวนบอกวามีความสุขท่ีไดมาเท่ียวสวน 

• คนมาขอสวนลดตลอด ไมทราบความแตกตางกับกระทอนพันธุอ่ืน 

• ลูกคาบอกวารสชาติกระทอนท่ีสวนอรอย แตกตางการกระทอนท่ีอ่ืน 

• มาลองซ้ือเพราะอยากลองกินกระทอน GI วารสชาติเปนยังไง 

• ลูกคาชมวากระทอนสดใหม 

3. สิ่งท่ีคุณศิมารามองเห็น (See) คือ 

• มีหนวยงานมาดูงานท่ีสวนกระทอนตลอด 

• ลูกคาท่ีมาสวนดูมีความสุข 

• ถาเปนนักเรียนนักศึกษามาดูงาน ดูไมคอยสนใจฟงเทาไหร 

• คนท่ีมาสวนจะซ้ือกระทอนกลับไปฝากคนอ่ืนดวยแทบทุกคน 

4. สิ่งท่ีคุณศิมาราพูดและทำ (Say and Do) คือ  

• มาดูแลสวนดวยตัวเองเกือบทุกวัน 

• คุณศิมาราเลาเรื่องกระทอนใหลูกคาฟงดวยตนเองตลอด โดยมักเลาวาเปนความภูมิใจที่ชวย

อนุรักษพันธุกระทอนพ้ืนบาน 

• อยากถายทอดความรูการปลูกกระทอนใหคนสนใจ 

5. สิ่งท่ีคุณศิมาราไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ 

• กังวลวาจะไมไดผลผลิตกระทอนท่ีดีเพราะปญหาภัยธรรมชาติตางๆ  

• ไมคอยไวใจพอคาคนกลาง กังวลวาถาขายสงพอคาคนกลางแลว พอคาคนกลางจะเอากระทอนท่ี

อ่ืนขายแทน แลวสวนจะเสียชื่อ 
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• ผลผลิตท่ีเสียหายยังมีอยูเยอะ เพราะไมไดใชสารเคมี 

6. สิ่งท่ีคุณศิมาราคาดหวัง (Gain) คือ 

• อยากคิดผลิตภัณฑกระทอนท่ีขายไดมูลคาสูงข้ึน 

• อยากนำไปแปรรูปเปนสินคาแปลกใหม 

• อยากขายใหผูบริโภคท่ีชอบกินกระทอนไดงายข้ึนโดยไมตองลงแรงมาก 

• อยากจะดูแลสวนกระทอนอยางสบายๆ ชีวิต Slow Life 

 

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ  

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค  

สำหรับกิจกรรมท่ี 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมท่ี 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น

ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคกระทอน กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝก

ทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน

แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซ่ึงแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ

เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้ 
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ภาพท่ี 6.90  แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย  

 

1. สิ่งท่ีผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ  

• กระทอนเปนผลไมหายาก ไมไดหากินไดงายๆ เหมือนผลไมอ่ืน 

• หากินผลสดยาก โดยมากไดกินแตกระทอนลอยแกว 

• เลือกกระทอนไมเปนวาลูกไหนอรอยหรือไมอรอย 

• เปนผลไมท่ีไมคอยรูจัก ไมคอยมีขายตามซูเปอรมารเก็ต 

• เปนผลไมท่ีรสชาติแปลก แตกตางจากผลไมอ่ืน ไมหวานอยางเดียว ไมเปรี้ยวอยางเดียว 

2. สิ่งท่ีผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ  

• กระทอนหากินยาก มีโอกาสควรกิน 

• กระทอนกินแลวดี วิตามินสูง 

• ไดยินวาไดรับมาตรฐาน GI คือ เปนกระทอนท่ีปลูกไดเหมาะสม 

3. สิ่งท่ีผูบริโภคมองเห็น (See) คือ  

• ไมคอยเห็นท่ีซูเปอรมาเก็ตท่ีไหน 

• กระทอนสีเปลือกดูไมคอยโดดเดนเวลาวางกับผลไมอ่ืนๆ 

4. สิ่งท่ีผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ 

• ผูบริโภคจะหยิบกระทอนมาจับๆ แลวก็วางเพราะดูไมเปน 
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• ผูบริโภคจะใหคนขายเลือกลูกท่ีอรอยให 

• ผูบริโภคมักจะถามคนขายวาควรกินไดเม่ือไหร เก็บไดก่ีวัน 

• บางคนถามวาถาเอาไปทำลอยแกวตองทำยังไง 

• กินไดแตไมคอยชอบ เนื้อดูมีน้ำหนักไป 

• ไมรูจักวาอะไรคือ GI แลวกระทอนมี GI ดีกวาไมมีอยางไร 

5. ผูสิ่งท่ีผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)  

• รสชาติไมมีคอยสม่ำเสมอ บางลูกไมหวานเลยมีแตรสฝาด 

• ผลผลิตหาซ้ือยาก ไมคอยมีขายตามซูเปอรมาเก็ต  

• ชองทางการจำหนายมีแคจำหนายท่ีหนาสวนเทานั้น 

• ไมมีหนารานจำหนายสินคาท่ีชัดเจน 

• ราคากระทอน GI สูงกวากระทอนสายพันธุอ่ืน 

• ไมมีใหทดลองชิมกอนซ้ือ 

• กระทอนมีเนื้อนอย เม็ดกระทอนมีขนาดใหญ 

• ไมมีชองทางการจัดจำหนายออนไลน 

• ผลกระทอนมีน้ำหนักมากแตเนื้อมีปริมาณนอย 

• เวลาจะกินมักไมมีใหซ้ือ 

6. สิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง (Gain)  

• อยากใหกระทอนทุกลูกรสชาติใกลเคียงกัน 

• อยากใหมีกระทอนท่ีปอกเปลือกไดงายกวานี้ 

• อยากใหมีบริการสงถึงบาน 

• กระทอนท่ีเก็บไวไดนาน 

• กระทอนท่ีทำบรรจุภัณฑดีๆ ท่ีซ้ือไปฝากคนอ่ืนไดเลย 

• อยากใหซ้ือกระทอนกินไดตลอดป 

• อยากไดมีผลิตภัณฑแปรรูปเชน น้ำกระทอนปนบาง  
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ข้ันตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา 

 

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 1: การกำหนดประเด็นปญหา 

ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ

ศิมาราเจาของสวนกระทอนและผูบริโภคกระทอนจากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ

ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้  

1. เราจะชวยคุณศิมาราใหสรางเอกลักษณใหกระทอนของสวนไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณศิมาราใหเพ่ิมรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร 

3. เราจะชวยคุณศิมาราใหวางแผนปลูกกระทอนใหมีขายตลอดปไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณศิมาราใหเจาะตลาดลูกคากลุมใหมไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณศิมาราใหลดจำนวนผลผลิตเสียหายไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายท่ีหลากหลายข้ึนไดอยางไร 

7. เราจะชวยคุณศิมาราใหอยากขยายธุรกิจกระทอนใหใหญข้ึนไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณศิมาราใหออกแบบกิจกรรมในสวนใหสนุกข้ึนไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณศิมาราใหประชาสัมพันธสวนใหผูบริโภครูจักมากข้ึนไดอยางไร 

10. เราจะชวยคุณศิมาราใหปลูกกระทอนรสชาติทุกลูกใกลเคียงกันไดอยางไร 

11. เราจะชวยคุณศิมาราใหขายกระทอนท่ีซ้ือไปฝากอยางประทับใจคนรับไดอยางไร 

12. เราจะชวยผูบริโภคใหรูจักกระทอนไดดีข้ึนไดอยางไร 

13. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกกระทอนลูกอรอยดวยตัวเองไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหซ้ือกระทอน GI ใหสะดวกข้ึนไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นผลิตภัณฑกระทอนบอยข้ึนไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหทานกระทอนไดงายข้ึนไดอยางไร 

17. เราจะชวยผูบริโภคท่ีไมชอบกินกระทอนใหกินกระทอนไดงายข้ึนไดอยางไร 

18. เราจะชวยผูบริโภคใหรูความแตกตางของกระทอน GI กับกระทอนธรรมดาไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหรูชวงเวลาท่ีกินกระทอนไดอรอยท่ีสุดไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหมีกระทอนผลสดกินตลอดปไดอยางไร 
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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาท่ี 2: การเลือกประเด็นปญหา 

หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงวา

ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ

เลือกปญหา 2 ปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในข้ันตอนถัดไป 

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณศิมาราใหเพ่ิมรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาท่ีหากไดรับการ

แกไขแลวจะชวยสรางรายไดใหคุณศิมาราไดเพ่ิมข้ึน สรางคุณคาใหผูใชไดมาก 

ปญหาท่ี 2 เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายท่ีหลากหลายข้ึนไดอยางไร เนื่องจากคุณศิมาราไม

ตองการเสียเวลาในการหาชองทางการจัดจำหนายมากเกินไป หากแกไขปญหาไดจะชวยใหสวนมีชองทางการ

จัดจำหนายท่ีมากข้ึนและลูกคาซ้ือสินคาไดสะดวกมากข้ึน 

 

ข้ันตอนที่ 3 การระดมความคิด 

 

หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน

ขั้นตอนการระดมความคิดนี้ผู เขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว

ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห

กรณีศึกษาทีละปญหาเพื ่อใหผู อานเขาใจไดง ายข้ึนเนื ่องจากเปนกิจกรรมที ่มีความตอเนื ่องกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณศิมาราใหเพ่ิมรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

ในข้ันตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเง่ือนไขนี้ ผูเขียนได

กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน

เง่ือนไขท่ีแตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้  
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เง่ือนไขในการชวยคิดความคิดสรางสรรค 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีใชหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีขายบริการเปนหลัก 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเพ่ิมรายไดไดท้ังป 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 ใชหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy 

 

1. นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI 

2. นำเปลือกกระทอนมาผลิตขายเปนปุยอินทรีย 

3. นำเปลือกกระทอนมาเปนพลังงานชีวมวล 

4. นำกระทอนท่ีไมไดคุณภาพมาทำน้ำกระทอนขาย 

5. ทำเปลือกกระทอนทำแปรรูปเปนเปลือกกระทอนสมุนไพร 

6. ทำเปลือกกระทอนมาทำเปนสครับขัดฝาเทา 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 เปนแนวทางท่ีขายบริการเปนหลัก 

7. ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง 

8. จัดเปนคอรสบุฟเฟตกระทอนคิดคาบริการรายหัว 

9. บริการทองเท่ียวสวนกระทอนพรอมฟรีอาหารเท่ียงและน้ำกระทอนชวงบาย 

10. เปดคอรสสอนแกะสลักเปลือกกระทอนเปนรูปตางๆ 

11. เปดรานสปาในสวนกระทอนโดยใชกระทอนในสวนเปนวัตถุดิบ 

12. เปดคอรสสอนการนำกระทอนมาแปรรูปเปนอาหารตางๆ ท่ีสวนพรอมถายภาพใหฟรี 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 เพ่ิมรายไดไดท้ังป 

13. เปดรับสมัครสมาชิกรายปโดยสวนจะกระทอนสดและกระทอนแปรรูปใหตลอดป เดือนละ 1 ครั้ง 

14. รวมมือกับโรงเรียนตางใหพานักเรียนมาดูงานตลอดท้ังป 

15. ติดตอบริษัทใหญๆ ใหมาทำ CSR ท่ีสวนแลวขายของใหคนท่ีมาทำ CSR 
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กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

1. นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI เปนวิธีท่ีสรางรายไดให

สวนโดยใชผลิตภัณฑท่ีเคยท้ิงมาสรางรายไดเพ่ิม ทำไมยาก สรางคุณคาใหผูบริโภคสูง 

 

2. ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง เปนแนวทางแกไขปญหาที่ตรงกับบุคลิกของคุณ

ศิมาราที่ชอบสอนและถายทอดความรูและสรางรายไดเพิ่มโดยไมตองลงทุนเพิ่ม ไมตองใชทักษะเยอะ 

สรางคุณคาใหผูบริโภคใหสูง 

 

ปญหาท่ี 2 เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายท่ีหลากหลายข้ึนไดอยางไร 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา 

เง่ือนไขในการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

• เง่ือนไขท่ี 1: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีมีคนมาจัดการแทนให 

• เง่ือนไขท่ี 2: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีลูกคาซ้ือไดจากท่ัวประเทศ 

• เง่ือนไขท่ี 3: เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีรวมมือกับชุมชน 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 1 มีคนมาจัดการแทนให 

 

1. รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร 

2. ติดตอวิสาหกิจท่ีเชื่อใจไดมาเปนตัวแทนจำหนาย 

3. ติดตอเอาสินคาไปเขากับบริษัทขายแลวใหเขากระจายสินคาให 

4. ติดตอขายในรานสินคาสุขภาพ เชน Lemon Farm แลวใหเขากระจายสินคาให 
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 2 ลูกคาซ้ือไดจากท่ัวประเทศ 

5. รวมมือกับ Startup ท่ีทำแหลงจำหนายสินคา (Market Place) ทางการเกษตร  

6. รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหชวยกระจายสินคาผาน KU จะฝากราน 

7. จางบริษัทใหออกแบบเว็บไซตเพ่ือใหลูกคาสั่งทางออนไลนได 

8. รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย 

9. ใชระบบตัวแทนจำหนายโดยใหเขาสามารถไปบวกราคาเพ่ิมไดเอง 

10. รวมมือกับบริษัทเอกชนท่ีตองวิ่งรถท่ัวประเทศใหชวยกระจายสินคาให 

11. ติดตอปมน้ำมัน PTT Station ใหชวยกระจายสินคาใหเกษตรกร 

 

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ี 3 รวมมือกับชุมชน 

12. รวมมือกับโรงเรียนทำเปนใบสั่งสินคาใหนักเรียนนำไปแจกผูปกครอง 

13. ติดตอหนวยงานราชการเพ่ือใหนำกระทอนไปวางขายท่ีสถานท่ีราชการฟรี 

14. ใหรถสองแถววางใบสั่งซ้ือในรถสำหรับลูกคาสนใจสั่ง 

15. รวมมือกับรานคาอาหารในชุมชนวางขายกระทอนสดและกระทอนแปรรูป 

 

กิจกรรมระดมความคิดท่ี 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา 

หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเง่ือนไขแลวใหนิสิต

ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2 

แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้ 

 

3. รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร เปนวิธีที่ชวยสรางชองทางการจัด

จำหนายเพิ่มเติมโดยคุณศิมาราไมตองลงแรงมาก สามารถขายใหกับลูกคาไดทั่วประเทศ สรางคุณคา

ใหสินคาเพ่ิมข้ึน 

4. รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย เปนวิธีที่ชวยกระจายสินคาไปทั่วประเทศ

โดยไมตองทำการตลาดเอง ไมเหนื่อย สามารถขายใหลูกคาไดท่ัวประเทศ สรางคุณคาไดมาก 

 

จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนกระทอน สามารถสรุปแนว

ทางแกไขปญหาไดดังตารางท่ี 6.8 ดังนี้  
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ตารางท่ี 6.8  สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาท่ี 7 สวนกระทอน 

 

ปญหา แนวทางแกไขปญหา 

ปญหาท่ี 1 เราจะชวยคุณศิมาราใหเพ่ิมรายไดจาก

สวนกระทอนไดอยางไร 

 

1. นำเปลือกกระทอนมาผล ิต Santol Spa oil 

น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI  

2. ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวย

ตนเอง 

ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการ

จัดจำหนายท่ีหลากหลายข้ึนไดอยางไร 

 

3. รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) 

ดานการเกษตร 

4. รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของ

ไปรษณียไทย 

 

ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ 

 

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบท่ี 1: การพัฒนาตัวตนแบบ 

ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนา

ตัวตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวตันแบบท่ี 1 นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI 

 

 

ภาพท่ี 6.91  ตัวตนแบบท่ี 1 Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI 

ท่ีมา: http://www.beauty63.com/ 

http://www.beauty63.com/
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Santol Spa oil เปนการนำเอาเปลือกของกระทอนมาสกัดเปนน้ำมันเปลือกกระทอน GI ซึ่งมีกลิ่นหอม

เฉพาะตัว สรางความแปลกใหมใหสินคาและบริการ เปนการนำของเหลือท้ิงจากการขายสินคามาแปรรูปสราง

รายไดใหเจาของสวนเพิ่มเติม โดยขายในราคาขวดละ 299 บาท สามารถประชาสัมพันธสวนกระทอนผาน

ผลิตภัณฑนวดไดอีกดวย ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีไมยาก สรางรายไดเพ่ิมไดมาก สรางคุณคาใหลูกคาไดมาก 

 

ตัวตนแบบท่ี 2 ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง 

 

 

ภาพท่ี 6.92  ตัวตนแบบท่ี 2 ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง 

 

เปดคอรสอบรมการปลูกกระทอนสำหรับลูกคารายยอยชนชั้นกลางที่ตองการนำกระทอนไปปลูกท่ี

บาน 1 – 2 ตน ผูเขาอบรมจะไดทดลองปฏิบัติจริงในสวน โดยมีตนกลากระทอนแจกใหฟรีสำหรับผูที่อบรม

สำเร็จ โดยคิดราคาไมแพงมากเชน คอรสละ 390 – 490 บาท เนื่องจากเปนคุณศิมาราคุยกับลูกคารายยอย

เปนประจำอยูแลวและมีผูสนใจสอบถามเปนประจำเกี่ยวกับวิธีการปลูกและการดูแล การเปดคอรสยังชวย

ดึงดูดใหลูกคาและผูสนใจมาสวนกระทอนเพิ่มเติม รวมถึงเปนกิจกรรมครอบครัวที่ชวยสรางรายไดใหสวน

กระทอนมากข้ึน 
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ตัวตนแบบท่ี 3 รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร 

 

 

 

ภาพท่ี 6.93  ตัวตนแบบท่ี 3 รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร  

ท่ีมา: farmto.co.th 

 

ใหสวนกระทอนคุณศิมาราเขาสมัครอยูเครือขายรวมกันสรางดานสินคาเกษตร เชน farmto.co.th ซ่ึง

เปนเว็บไซตที่ชวยเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีผลผลิตกับผูบริโภคที่อยากปลูกผลผลิตดวยตนเองเขาหากัน โดย

เว็บไซตเปนคนหาลูกคาและประสานงานตางๆ ให โดยที่เกษตรกรไมตองวุนวายหรือเหนื่อยมาก เปนแนวทาง

ที่เหมาะสมกับคุณศิมาราที่ตองการทำสวนแบบพอเพียง ไมเหนื่อยมาก ไมตองลงทุนมาก ชวยกระจายสินคา

ของสวนไปยังลูกคาไดท่ัวประเทศ ชวยประชาสัมพันธสวน สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง 
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ตัวตนแบบท่ี 4 รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย 

 

 

ภาพท่ี 6.94  ตัวตนแบบท่ี 4 รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย 

ท่ีมา: thailandpostmart.com 

 

สมัครเข าร วมเป นผ ู ขายกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณีย ไทยผ านเว ็บไซต 

thailandpostmart.com ซึ่งใหเจาของสวนเปดรานไดฟรีโดยไมมีคาใชจาย เปนบริการของไปรษณียไทยท่ี

สนับสนุนการขายสินคาเกษตรโดยเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกรไมตองการทำการตลาดใดๆ ทางไปรษณีย

ไทยจะทำการตลาดใหเองผูขายเพียงไปสงของท่ีมีลูกคาสั่งทางไปรษณียเทานั้น เปนแนวทางท่ีเหมาะสมกับคุณ

ศิมารา ไมตองลงทุนมาก สามารถกระจายสินคาใหลูกคาไดท่ัวประเทศ สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง 
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ข้ันตอนที่ 5 การทดสอบ 

 

กิจกรรมการทดสอบท่ี 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ  

กิจกรรมการทดสอบท่ี 2: การทดสอบกับผูบริโภค 

หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย

ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2 

การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน 

โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้ 

ตัวตันแบบท่ี 1: นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบท่ีประยุกต์เอาส่วนอ่ืนๆ ของต้นกระท้อนมาใช้ได้

จริง 

• ถ้าลูกค้ามาซื้อกระท้อนสดแล้วหมดก็จะไม่เสียเท่ียว 

อย่างน้อยก็ได้น้ำมันสปากลับไป 

• ดูวิธีแลวก็ทำไมยาก 

What don’t you like? 

• ราคาแพงอาจขายได้ยาก 

• ต้องจ้างคนเพ่ิมมาทำน้ำมันสปา 

More question on this? 

• ดูเหมือนขายลูกคาเฉพาะกลุมมาก จะขายไดดีไหม 

• ตองลงทุนเยอะไหมในการทำน้ำมนัสปา 

• ผลผลติเราจะพอผลิตไดแคไหน 

New idea based on our work? 

• ถ้าลองทำเป�นแบบการขายลูกประคบจากกระท้อนซื้อ

กลับบ้าน น่าจะขายได้ง่ายกว่า ราคาไม่แพง 

• ถ้าเป�ดเป�นสปาในสวนโดยให้คนมาเช่าพ้ืนท่ีเราแต่ให้ใช้

ผลิตภณัฑ์กระท้อนของเราก็น่าสนใจ 

•  

ภาพท่ี 6.95  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 1 
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบไอเดียการนำเปลือกกระทอนมาทำสกัดเปนกลิ่น 

แปลกใหมดี ไมเคยเห็นกลิ่นน้ี 

• ชอบเพราะซื้อเปนของฝากได 

What don’t you like? 

• ปกติมาสวนเพ่ือซื้อกระทอน ไมไดจะซื้อน้ำมันสปา 

• ถาราคาแพงอาจซื้อไมไหว 

More question on this? 

• ใชแลวผิวจะแพไหม 

• น้ำมันสปาผลติยังไง มีคณุภาพหรอืเปลา 

• ถาทำจากเปลือกแลวจะยังมีกลิ่นหอมของเน้ือ

กระทอนดวยหรือเปลา 

New idea based on our work? 

• ถาทำเปนพวกลูกประคบก็นาสนใจเหมือนกัน ราคา

นาจะถูกกวา 

• ทำเปนสครบัผิวกลิ่นกระทอนก็นาสนใจ 

ภาพท่ี 6.96  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 1 

 

ตัวตนแบบท่ี 2: ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ชอบเพราะสรางรายไดเพ่ิมใหสวนไดโดยไมตองทำ

อะไรเพ่ิมมาก 

• ลงทุนไมเยอะ 

• เปนกิจกรรมท่ีชอบทำอยูแลว อยากถายทอด

ความรูใหคนสนใจ 

What don’t you like? 

• คิดเงินคาคอรสแพงจะไมมีคนมาเรียนหรือ 

More question on this? 

• จะประชาสัมพันธยังไงใหคนสนใจมาเรียน 

• ถาเราสอนแลวเคาปลูกไมไดตองคนืเงินเขาไหม 

• เคาจะมคีำถามอะไรท่ีโทรมาถามเราตลาดไหม 

New idea based on our work? 

31. สอนอยางอ่ืนเพ่ิม เชน วิธีทำน้ำมันนวดกระทอนหรือ

ลูกประคบ 

ภาพท่ี 6.97  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 2 
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• ชอบท่ีไดเรียนกับเจาของเกษตรกรจริงๆ ดีกวาอานเอา

เอง 

• ไดลองปฏบัิติจริง ไดเห็นสวนจริงๆ เขาใจงาย 

What don’t you like? 

• ราคาสูงไป 

• เรียนแลวถาปลูกไมข้ึนก็เสียเงินเปลา 

More question on this? 

• ตนกลาท่ีไดไปจะเหมาะปลูกกับดนิท่ีหมูบานจัดสรรไหม 

• ถาตนมันตายจะมีการคืนเงินบางสวนไหม 

New idea based on our work? 

32. อยากใหสอนแปรรปูกระทอนไปดวย เชน กระทอน

ทรงเครื่อง กระทอนลอยแกว โดยพรอมจายเงินเพ่ิม 

 

ภาพท่ี 6.98  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 2 

 

ตัวตันแบบท่ี 3: รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร 

 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• ดูงายดี เพราะไมตองลงแรงเอง มบีริการหาลูกคามา

ให 

• ทำใหลูกคารูจักสวนเดินทางมาสวนมากข้ึน 

What don’t you like? 

• ไมม ี

More question on this? 

• การเขารวมเครือขายยากไหม มีเง่ือนไขอะไรบาง 

• เวลาลูกคามาชมตอนตองมีอะไรใหเขาบาง หรือมาดู

ตนท่ีเขาปลูกเฉยๆ  

New idea based on our work? 

• ถาไปรวมมือกับโรงเรียนใหพานักเรียนมาทำแบบนี้ก็

นาสนใจ 

 

ภาพท่ี 6.99  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบท่ี 3 
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• นาสนใจเพราะเหมือนไดปลูกผลิตภัณฑของตนเอง

โดยมเีกษตรกรชวยดูแลให 

• เปนกิจกรรมท่ีสนุกมากกวาซื้อกินธรรมดา 

• เปนกิจกรรมท่ีทำกับครอบครัวได ทำแลวอยากแชร

ออนไลน 

What don’t you like? 

• ถาเปลี่ยนใจข้ีเกียจไปแลวรูสึกเกรงใจเกษตรกร  

More question on this? 

• ถาผลผลติของเราเสียหายเกษตรกรจะทำยังไง หาตน

ใหมใหเราไหม 

• ราคาท่ีจายเหมาะสมหรือเปลา 

New idea based on our work? 

• อยากใหมีกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมดวย เชน ไปนอนคางท่ีสวน

แลวกินอาหารท่ีเราปลูกเอง 

ภาพท่ี 6.100  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบท่ี 3 

 

ตัวตนแบบท่ี 4: รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย 

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ 

What do you like? 

• งาย มีชองทางการขายเพ่ิมโดยไมตองยุงยาก 

• ดูเหมาะกับผลไมมากกวาขนสงเอกชน 

• เว็บไซตเหมาะกับสินคาเกษตรด ี

What don’t you like? 

• ยังตองเดินทางออกไปสงของท่ีไปรษณียอยู 

More question on this? 

• ตองเสียสวนแบงอะไรใหไปรษณียไทยบาง 

• ถาลูกคามาบอกวากระทอนเราเสยีท้ังท่ีเราสงของดีให

จะทำยังไง 

New idea based on our work? 

33. ถามีบริการมารับท่ีสวนดวยจะด ี

34. ถามีบริการสงดวนโดยลูกคาเปนคนจายคาขนสงก็จะด ี

ภาพท่ี 6.101  แผนภาพความคิดเห็นของเจาของตอตัวตนแบบท่ี 4  
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ผูใช 2: ผูบริโภค 

What do you like? 

• สะดวก ไมตองเดินทางไปซื้อขางนอก 

• ไดของจากเกษตรกรจากสวนโดยตรง ไมผานพอคาคน

กลาง 

• มั่นใจไดวาเปนกระทอน GI เพราะซื้อจากเกษตรกร

เจาของสวนจริง 

What don’t you like? 

• ตองรอ 1 - 2 วันถึงจะไดกิน 

 

More question on this? 

• ผลไมท่ีสงจะยังสดใหมไหม  

• ถาเกิดมผีลผลติเสยีหายสามารถเรยีกรองไดไหม ยุงยาก

ไหม 

New idea based on our work? 

35. ถามีสงผานบริการขนสงดวนภายใน 1 – 2 ช่ัวโมงก็

นาสนใจ เพราะเวลาอยากกินก็อยากกินทันที ไมอยาก

รอ   

ภาพท่ี 6.102  แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบท่ี 4 
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

เกษตรกรเจาของธุรกจิ 

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ 

ผูบริโภค 

การกำหนดประเด็นปญหา 

1. เราจะชวยคุณศิมาราใหสรางเอกลักษณใหกระทอนของสวนไดอยางไร 

2. เราจะชวยคุณศิมาราใหเพ่ิมรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร** 

3. เราจะชวยคุณศิมาราใหวางแผนปลูกกระทอนใหมีขายตลอดปไดอยางไร 

4. เราจะชวยคุณศิมาราใหเจาะตลาดลูกคากลุมใหมไดอยางไร 

5. เราจะชวยคุณศิมาราใหลดจำนวนผลผลิตเสียหายไดอยางไร 

6. เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลายขึ้นได

อยางไร** 

7. เราจะชวยคุณศิมาราใหอยากขยายธุรกิจกระทอนใหใหญข้ึนไดอยางไร 

8. เราจะชวยคุณศิมาราใหออกแบบกิจกรรมในสวนใหสนุกข้ึนไดอยางไร 

9. เราจะชวยคุณศิมาราใหประชาสัมพันธสวนใหผู บริโภครูจักมากขึ้นได

อยางไร 

10. เราจะชวยคุณศิมาราใหปลูกกระทอนรสชาติทุกลูกใกลเคียงกันไดอยางไร 

11. เราจะชวยคุณศิมาราใหขายกระทอนที่ซื้อไปฝากอยางประทับใจคนรบัได

อยางไร 

12. เราจะชวยผูบริโภคใหรูจักกระทอนไดดีข้ึนไดอยางไร 

13. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกกระทอนลูกอรอยดวยตัวเองไดอยางไร 

14. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อกระทอน GI ใหสะดวกข้ึนไดอยางไร 

15. เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นผลิตภัณฑกระทอนบอยข้ึนไดอยางไร 

16. เราจะชวยผูบริโภคใหทานกระทอนไดงายข้ึนไดอยางไร 

17. เราจะชวยผู บริโภคที ่ไมชอบกินกระทอนใหกินกระทอนไดงายขึ ้นได

อยางไร 

18. เราจะชวยผู บริโภคใหรู ความแตกตางของกระทอน GI กับกระทอน

ธรรมดาไดอยางไร 

19. เราจะชวยผูบริโภคใหรูชวงเวลาท่ีกินกระทอนไดอรอยท่ีสุดไดอยางไร 

20. เราจะชวยผูบริโภคใหมีกระทอนผลสดกินตลอดปไดอยางไร 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณศิมาราใหเพิ่มรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร 

1. นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI** 

2. นำเปลือกกระทอนมาผลิตขายเปนปุยอินทรีย 

3. นำเปลือกกระทอนมาเปนพลังงานชีวมวล 

4. นำกระทอนที่ไมไดคุณภาพมาทำน้ำกระทอนขาย 

5. ทำเปลือกกระทอนทำแปรรูปเปนเปลือกกระทอนสมุนไพร 

6. ทำเปลือกกระทอนมาทำเปนสครับขัดฝาเทา 

7. ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง** 

8. จัดเปนคอรสบุฟเฟตกระทอนคิดคาบริการรายหัว 

9. บริการทองเที่ยวสวนกระทอนพรอมฟรีอาหารเที่ยงและน้ำกระทอนชวงบาย 

10. เปดคอรสสอนแกะสลักเปลือกกระทอนเปนรูปตางๆ 

11. เปดรานสปาในสวนกระทอนโดยใชกระทอนในสวนเปนวัตถุดิบ 

12. เปดคอรสสอนการนำกระทอนมาแปรรปูเปนอาหารตางๆ ที่สวนพรอมถายภาพใหฟรี 

13. เปดรับสมัครสมาชิกรายปโดยสวนจะกระทอนสดและกระทอนแปรรูปใหตลอดป เดือนละ 1 ครั้ง 

14. รวมมือกับโรงเรียนตางใหพานักเรียนมาดูงานตลอดทั้งป 

15. ติดตอบริษัทใหญๆ ใหมาทำ CSR ที่สวนแลวขายของใหคนที่มาทำ CSR 

ตัวตนแบบที ่ 1 นำเปลือก

กระทอนมาผลิต Santol 

Spa oil น ้ ำม ันนวดสปา

จากเปลือกกระทอน GI แลว

นำไปทดสอบดวยแผนภาพ

ความคิดเห็นกับเกษตรกร

และผูบริโภค 

ตัวตนแบบที่ 2 ขายคอรสอ

บรมการปลูกและดูแล

กระทอนดวยตนเอง แลว

นำไปทดสอบดวยแผนภาพ

ความคิดเห็นกับเกษตรกร

และผูบริโภค 

 

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายท่ี

หลากหลายข้ึนไดอยางไร 

1. รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร** 

2. ติดตอวิสาหกิจที่เช่ือใจไดมาเปนตัวแทนจำหนาย 

3. ติดตอเอาสินคาไปเขากับบริษัทขายแลวใหเขากระจายสินคาให 

4. ติดตอขายในรานสินคาสุขภาพ เชน Lemon Farm แลวใหเขากระจายสินคาให 

5. รวมมือกับ Startup ที่ทำแหลงจำหนายสินคา (Market Place) ทางการเกษตร  

6. รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหชวยกระจายสินคาผาน KU จะฝากราน 

7. จางบริษัทใหออกแบบเว็บไซตเพื่อใหลูกคาสั่งทางออนไลนได 

8. รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย** 

9. ใชระบบตัวแทนจำหนายโดยใหเขาสามารถไปบวกราคาเพิ่มไดเอง 

10. รวมมือกับบริษัทเอกชนที่ตองว่ิงรถทั่วประเทศใหชวยกระจายสินคาให 

11. ติดตอปมน้ำมัน PTT Station ใหชวยกระจายสินคาใหเกษตรกร 

12. รวมมือกับโรงเรียนทำเปนใบสั่งสินคาใหนักเรียนนำไปแจกผูปกครอง 

13. ติดตอหนวยงานราชการเพื่อใหนำกระทอนไปวางขายที่สถานที่ราชการฟรี 

14. ใหรถสองแถววางใบสั่งซื้อในรถสำหรับลูกคาสนใจสั่ง 

15. รวมมือกับรานคาอาหารในชุมชนวางขายกระทอนสดและกระทอนแปรรูป 

 

ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับ

โครงการขายผลไมสดจาก

สวนของไปรษณียไทย แลว

นำไปทดสอบดวยแผนภาพ

ความคิดเห็นกับเกษตรกร

และผูบริโภค 

 

ตัวตนแบบที่ 3 รวมมือกับ

เครือขายรวมกันสราง (co-

creation) ดานการเกษตร 

แลวนำไปทดสอบดวย

แผนภาพความคิดเห็นกับ

เกษตรกรและผูบริโภค 

ภาพท่ี 6.103 

สรปุกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ

ของสวนกระทอน 
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ภาคผนวก 

 

ตัวอยางคำถามการสัมภาษณข้ันตอนการเห็นอกเห็นใจ 

ตัวอยางคำถามในเพื่อสัมภาษณในขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจเจาของกิจการและผูบริโภค โดยตัวอยางคำถามนี้

เปนเพียงแนวทางเพื่อใหนิสิตเห็นตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถคิดคำถามสัมภาษณเพิ่มเติมไดตามความ

เหมาะสม โดยเฉพาะขณะสัมภาษณนิสิตควรใชคำถามเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก เชน การถามวา “ทำไม” 

เพื่อใหไดเหตุผลเชิงลึกมากขึ้น นอกจากนี้การสัมภาษณยังเปนเพียงหนึ่งในวิธีการเห็นอกเห็นใจเทานั้น นิสิต

ควรใชวิธีการสังเกตการณและการมีสวนรวมควบคูกับการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีสมบูรณข้ึน 

 

ตัวอยางคำถามเพ่ือใชในการเห็นอกเห็นใจเจาของกิจการ (Empathy Map) ตัวอยางสินคา: เมลอน 

 

คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีคิดและรูสึก (Think & Feel) 

1. ทานมีความรูสึกอยางไรท่ีไดทำสวนเมลอน 

2. ประสบการณท่ีทานประทับใจท่ีสุดจากการทำสวนเมลอนคืออะไร  

3. ทานรูสึกอยางไรจากประสบการณท่ีประทับใจ 

4. ประสบการณท่ีทานไมประทับใจท่ีสุดจากการทำสวนเมลอนคืออะไร 

5. ทานมีสึกอยางไรจากประสบการณท่ีทานไมประทับใจ 

คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีไดยิน (Hear) 

1. ทานเคยไดยินคนใกลตัวพูดถึงสวนเมลอนของทานอยางไรบาง 

2. ทานเคยไดยินลูกคาท่ีมาสวนเมลอนพูดถึงสวนของทานอยางไรบาง 

3. ทานเคยไดยินสื่อมวลชนพูดถึงสวนเมลอนของทานอยางไรบาง 

4. ทานมีความรูสึกอยางไรเม่ือไดฟงคนภายนอกพูดถึงสวนเมลอนของทาน 

คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีเห็น (See) 

1. ทานเห็นลูกคาเวลามาสวนเมลอนเปนอยางไร 

2. ทานเห็นลูกคามีพฤติกรรมอะไรบางระหวางการซ้ือเมลอนเมลอน 

3. ทานสังเกตเห็นอะไรเก่ียวกับสวนเมลอนของทานบาง 
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คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีพูดและทำ (Say & Do) 

1. ทานรูสึกเก่ียวกับสวนเมลอนของทานอยางไรบาง 

2. ทานตองการสื่อสารขอความอะไรใหสื่อเก่ียวกับสวนเมลอนของทานบาง 

3. ลูกคาทำอะไรบางเวลาเลือกซ่ือเมลอนและเยี่ยมชมสวนเมลอน 

4. อยากใหทานเลาประสบการณในการดูแลสวนเมลอนในชีวิตประจำวัน 

คำภามเพ่ือทราบส่ิงท่ีไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) 

1. ทานมีความไมสะดวกสบายหรือสิ่งกังวลใจอะไรบางในการทำสวนเมลอน 

2. ประสบการณท่ีไมประทับใจท่ีสุดในการทำสวนเมลอนคืออะไร เพราะอะไร 

3. ทานมีความกังวลใจอะไรเก่ียวกับการทำสวนเมลอนบาง 

คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีคาดหวัง (Gain) 

1. ทานมีความคาดหวังอะไรเก่ียวกับสวนเมลอนบางท่ีหากเกิดข้ึนแลวทานจะมีความสุขมากข้ึน 

2. ทานอยากใหสวนเมลอนของทานมีอะไรเพ่ิมเติมบาง 

3. ทานอยากใหประสบการณการปลูกเมลอนเปนอยางไร ทานจึงจะมีความสุขข้ึน 

4. ทานอยากใหการทำสวนเมลอนเปนอยางไรเพ่ิมเติมจากในปจจุบัน 
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ตัวอยางคำถามเพ่ือใชในการเห็นอกเห็นใจผูบริโภค (Empathy Map) ตัวอยางสินคา: เมลอน 

 

คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีคิดและรูสึก (Think & Feel) 

1. ปกติแลวทานทานผลไมอะไรบาง ไดทานเมลอนบางไหม 

2. อยากใหทานเลาวาทำไมทานถึงชอบ / ไมชอบทานเมลอน 

3. ทานรูสึกอยางไรเม่ือไดทานเมลอน 

4. ประสบการณในการทานเมลอนครั้งลาสุดเปนอยางไร 

5. อยากใหทานชวยเลาประสบการณท่ีทานทานเมลอนท่ีประทับใจท่ีสุด  

6. จากประสบการณประทับใจ ทานมีความรูสึกอะไรบาง 

7. อยากใหทานชวยเลาประสบการณท่ีทานทานเมลอนแลวไมประทับใจท่ีสุด 

8. จากประสบการณท่ีไมประทับใจ ทานมีความรูสึกอยางไรบาง 

คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีไดยิน (Hear) 

1. ทานเคยไดยินเพ่ือนหรือคนรูจักพูดถึงเมลอนวาอยางไรบาง 

2. ทานเคยไดยินเรื่องเก่ียวกับเมลอนจากสื่อตางๆ วาอยางไรบาง 

3. ทานมีความรูสึกอยางไรเม่ือไดยินเรื่องเก่ียวกับเมลอนในขอขางตน 

คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีเห็น (See) 

1. ทานเห็นเมลอนในชีวิตประจำวันในชวงไหนบาง 

2. เม่ือทานเห็นเมลอนแลวทานรูสึกอยางไรบาง 

คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีพูดและทำ (Say & Do) 

1. ทานเคยพูดคุยหรือเลาเรื่องเก่ียวกับเมลอนกับเพ่ือนอะไรบาง 

2. ครั้งลาสุดท่ีทานพูดถึงเมลอนเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร เพราะอะไร 

3. เม่ือทานเห็นเมลอนทานทำอะไรบาง 

คำภามเพ่ือทราบส่ิงท่ีไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) 

1. ทานเคยมีประสบการณอยากทานเมลอนแลวเปลี่ยนใจไมทานไหม เพราะอะไร 

2. ทานรูสึกอยางไรบางท่ีไมไดทานเมลอนตามท่ีตั้งใจไว 

3. ทานมีปญหาอะไรบางกับการทานเมลอนในปจจุบัน 
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4. ทานมีความไมสะดวกสบาย/ความยุงยากอะไรบางในการทานเมลอนครั้งลาสุด 

5. ทานมีอุปสรรคในการทานเมลอนบางไหม อยางไร 

6. ทานมีความกังวลอะไรเก่ียวกับการทานเมลอนบาง 

คำถามเพ่ือทราบส่ิงท่ีคาดหวัง (Gain) 

1. ทานคาดหวังอะไรจากการทานเมลอนบาง 

2. ทานอยากใหประสบการณทานเมลอนเปนอยางไร เพ่ือใหทานมีความสุขมากข้ึน 

3. มีสิ่งใดท่ีทานอยากไดจากการทานเมลอนเพ่ิมเติมจากปจจุบัน 

4. ชวยเลาประสบการณท่ีประทับใจท่ีสุดในการทานขนม 
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ตัวอยางประเด็นคำถามสัมภาษณเจาของกิจการเพ่ือทราบขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 

หากนิสิตตองการสัมภาษณเจาของกิจการเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปมาประกอบการวิเคราะหการคิดเชิงออกแบบ 

นิสิตสามารถใชตัวอยางคำถามสวนประกอบการสัมภาษณได โดยตัวอยางคำถามนี้เปนเพียงแนวทางการ

สัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลธุรกิจเบื้องตนเทานั้น นิสิตสามารถเพ่ิมเติมคำถามไดตามความเหมาะสม 

 

สวนท่ี 1 คำถามขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ 

1. เจาของคือใคร มีประวัติความเปนมาอยางไร 

2. ธุรกิจมีลักษณะอยางไรบาง เริ่มตนมาก่ีปแลว ใชพ้ืนท่ีก่ีไร 

3. ธุรกิจมีสินคาอะไรบาง ก่ีชนิด 

4. อะไรเปนแรงบันดาลใจใหเริ่มตนทำธุรกิจนี้ 

สวนท่ี 2 คำถามดานการจัดการและการตลาด 

1. มีการจางงานก่ีคน แตละคนมีหนาท่ีอะไรบาง ลักษณะการจายคาจางเปนอยางไร 

2. สินคาแตละชนิดขายใหใครบาง กลุมลูกคามีใครบาง 

3. สินคาของธุรกิจมีก่ีชนิด อะไรบาง มีก่ีขนาด  

4. สินคาแตละชนิดมีราคาขายอยางไรบาง 

5. มีการจัดจำหนายท่ีไหนบาง มีชองทางออนไลนดวยไหม 

6. การการสงเสริมการตลาดดานใดบาง 

7. มีตราสินคาหรือไม เพราะอะไร 

สวนท่ี 3 คำถามดานการผลิต 

1. ธุรกิจตองใชปจจัยการผลิตอะไรบาง เชน ตนพันธุ แรงงานการผลิต เปนตน 

2. ธุรกิจตองใชเครื่องจักรการผลิตอะไรบางไหม 

3. ธุรกิจมีกระบวนการผลิตอยางไรบาง 
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สวนท่ี 4 คำถามดานการเงิน 

1. เริ่มตนทำธุรกิจตองใชเงินลงทุนอยางคราวๆ เยอะไหม จายคาอะไรบาง 

2. ธุรกิจมีรายไดหลักๆ จากอะไรบาง 

3. ยอดขายของสินคาแตละชนิดเปนอยางไรบางในแตละเดือน 

4. ธุรกิจมีคาใชจายหลักๆ อะไรบาง 

5. ตนทุนของสินคาแตละชนิดเปนอยางไรบาง 
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